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امللخـــ�ص:

هدفت هذه الدرا�سة �إىل تبيان م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي يف مدار�س
جنوب اخلليل ،ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحثان بت�صميم أ�داة الدرا�سة التي متثلت يف اختبار لقيا�س م�ستوى
فهم الطلبة لطبيعة العلم .وقد مت التحقق من �صدق أالداة بعر�ضها على عدد من أ��ساتذة اجلامعات واملخت�صني يف
الرتبية ،أ�ما ثبات أالداة ،فقد مت التحقق منه عن طريق تطبيقهما على عينة ا�ستطالعية من الطلبة غري تلك امل�شمولة
يف الدرا�سة ،ثم ا�ستخدمت معادلة كرونباخ أ�لفا حل�ساب معامل الثبات لالختبار الذي بلغ ( )0.90ثم طبقت أالداة
على عينة مكونة من ( )469طالب ًا وطالبة من طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي من املدار�س التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم يف جنوب اخلليل ،مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،وبعد جمع البيانات وحتليلها با�ستخدام
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار حتليل التباين الثنائي ()Two Way ANOVA
واختبار ( )LSDومعادلة كرونباخ أ�لفا ،تو�صلت الدرا�سة �إىل أ�ن م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم متو�سط.
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم وتعزى �إىل جن�س الطلبة .وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α= 0.05يف م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم تعزى �إىل م�ستوى
التح�صيل ل�صالح الطلبة ذوي التح�صيل املمتاز .وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (0.05
= )αيف م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم تعزى �إىل التفاعل بني اجلن�س وم�ستوى التح�صيل ل�صالح ا إلناث ذوات
التح�صيل (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،متو�سط ،مقبول) ،ول�صالح الذكور ذوي التح�صيل �ضعيف.
Abstract :
This study aimed at clarifying the basic 10th grade students’ level of
understanding of the nature of science and whether there is a relationship bett
tween this understanding. To achieve the objective of the study, the researchet
ers designed the instrument, which consisted of a test to measure the level of
* بريد الباحــث اإللكرتوني madas@science.alquds.edu:
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understanding of the nature of the science. Experts and university professors
specializing in education tested the validity of the test. The reliability was
examined by Cronbach alpha and it was (0.90). The test was distributed on
a sample which consisted of (469) students from the basic 10th grade who
follow the Directorate of Education in Southern Hebron. The sample was
chosen by the cluster random method. After the data collection, they were
analyzed by using the means, the standard deviations, Two Way Analyzed of
Variance and LSD test. The study revealed the following results: The level
of the students’ understanding of the nature of the science is moderate. There
were no significant differences in the students’ level of understanding of the
nature of science due to gender. There were significant differences in the levet
el of understanding of the students of the nature of science due to their level
of achievement in favor of excellent. There were significant differences at
due to the interaction between gender and achievement in favor of excellent,
very good, good, medial and acceptable females and weak males in learning
achievement. Based on the previous results the researcher arrived at some
recommendations.

املقدمة:
يعترب �إعداد الفرد -للم�ساهمة وامل�شاركة يف
ال�سيا�سات العلمية احلديثة باعتباره مواطنا �صاحلا-
متطلبا أ��سا�سي ًا من متطلبات الرتبية العلمية ،ومن
أ�هم أالهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها ،ولكن يالحظ
أ�ن هناك العديد من امل�شكالت أ
والزمات التي تعيق
حتقيق أ�هداف الرتبية العلمية ومن أ�برزها :عدم
متكن خريجي اجلامعات واملدار�س الثانوية من
ا�ستيعاب املبادئ أال�سا�سية للعلوم التي ت�ؤدي دور ًا
مهم ًا ومت�صاعد ًا يف حياتهم ،وذلك ألنهم غري قادرين
على فهم القواعد العلمية أال�سا�سية أ
لل�سئلة الهامة
وامل�ؤثرة يف جماالت عديدة ،مثل :ال�صحة ،البيئة،
امل�صادر الطبيعية ،الطاقة ،وهي املجاالت التي
حتدد جودة احلياة أ
للجيال القادمة Hendrick,
.))1991
أ
أ��ضف �إىل ذلك �ن امل�ساقات العلمية ال متثل العلم
املعا�رص من حيث طبيعته ،وتركيبته وال تعر�ضه
2

بطريقة ت�سمح بفهمه أ�و تعلمه تعلم ًا فعا ًال ين�سجم
مع متطلبات التطور العلمي ،وهذا كان �سببا يف
جعل هذه امل�ساقات تتعر�ض ملجموعة من االنتقادات
واالعرتا�ضات املختلفة .لذلك فقد �شهدت العقود
أالخرية من القرن املا�ضي حركة تطور كبرية
�شملت جميع مناهج العلوم ،من خالل ن�رش امل�شاريع
املنهاجية بهدف االنتقال يف تعليم العلوم من الرتكيز
على املحتوى املعريف �إىل تعليم العلوم كن�شاط �إن�ساين
مع الرتكيز على عمليات العلم وطرائقه ،و أ�ن
ي�ستمتع الطلبة بدرا�سة العلوم من خالل االنخراط يف
الن�شاطـات العلمية وزيادة وعيهم ملا يقوم به العلماء
(ال�شيخ.)Hondson, 1989; 1973 ،
أ
�إال أ�ن هذه املناهج مل حتقق أ�هدافها ،فقد �ظهرت
نتائج العديد من أالبحاث والدرا�سات أ�ن هناك
انخفا�ضا يف م�ستوى فهم الطلبة وكذلك املعلمني
لطبيعة العلم (عيا�رصة1985 ،؛ العرافني1985 ،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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;Abed EL-Khalick & Lederm 2000
 .),manولتعليم الطلبة املفاهيم العلمية أال�سا�سية،

و�إك�سابهم املقدرة على احلكم بدقة متناهية على
أال�سئلة العلمية التي تواجههم ،يجب زيادة فهمهم
لكل من املحتوى العلمي ،وطبيعة العلم ،وعملياته
أال�سا�سية ،والتكاملية (.)Hendrick,1991
فالعلم أ�حد املوا�ضيع الرئي�سة يف املدر�سة ،ولي�س
الهدف من تدري�سه فقط م�ساعدة الطالب الكت�ساب
ممعرفة علمية(Acquire Scientific Knowle
 )edgeولكن لفهم تطوره ،ومبعنى آ�خر فان تعليـم
العلـم ( )Science Educationال يعني فقط
تعليـم ما هو العلم (Teach What Science
 ،)Isولكن أ�ي�ضا كيف تبنى املعرفة العلمية (Scie
)entific Knowledge Is Constructed
من خالل �سل�سلة من التفاعالت املعقدة (Complex
 )Interactionsبني وجهـات النظر املختلفـة مثل
النظرة الثقافيـة ( )Culturalوالنظرة االجتماعيـة
((.),Social (1992 Lederman
أ
والبحاث احلديثة (عبد الرزاقMonk; 2001 ،
)& Osborne, 1997ت�شري �إىل أ�ن الطريقة
البنائية يف تدري�س العلوم قد حققت جناحا يف حتقيق
الطلبة الفهم أالف�ضل للمفاهيم العلمية من خالل
�إك�سابهم القدرة على توليد املعرفة ،حيث ت�ستند هذه
الطريقة �إىل أ�ن الطالب بانٍ للمعرفة ،ولي�س متلقيا
لها ،ولتوليد املعرفة هناك عنا�رص أ��سا�سية يجب
توافرها :تتمثل يف التعرف �إىل اخلربات ال�سابقة
لدى الطلبة ،و�إثارة اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم
و�إك�سابهم القدرات فوق املعرفية ،كما أ�ن توليد
املعرفة بحاجة �إىل الفهم ال�سليم لطبيعة العلم؛ ألنه
يعطي الطالب فكرة عن كيفية تولد املعرفة لدى
العلماء حيث �إن الفهم اخلاطئ لطبيعة العلم ي�ؤثر
يف قدرة الطالب على توليد املعرفة العلمية .وملا كانت
مناهج العلوم قدميا تركز على تزويد الطالب ببع�ض
3
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احلقائق واملفاهيم واملبادئ العلمية الالزمة لتف�سري
الظواهر الطبيعية املحيطة بهم ،والتفاعل معها
�إىل ما بعد انتهاء مرحلة الدرا�سة ،ونتيجة للنظرة
احلديثة للعلم ،والتي تعترب أ�ن العلم لي�س جمموعة
من احلقائق ،بل هو أ��سلوب أ�و طريقة للح�صول
على هذه احلقائق ،فقد �شهدت ال�سنوات القليلة
املا�ضية تغريات كبرية يف مناهج العلوم (ح�س ــنني،
� .)1982إن تعليم العلوم بالطريقة التقليدية يركز
على اكت�ساب احلقائق العلمية (Acquisition
،)Of Scientific Facts) (Duschl, 1994
وقليال على عملية تطور املعرفة العلمية ،ذلك أ�ن
مناهـج العلـوم ،واملعلمني ،وكذلـك الطالب ال يكون
ععندهم الفهم املالئم لطبيعة العلم (Lederm 1992
.),man
وقد �شهدت العقود اخلم�سة املا�ضية العديد من
الدرا�سات التي حترت وجهات نظر الطالب واملعلمني
حول طبيعة العلم )Elpy & Hammer, 2001
;(Songer & Linn, 1991; Tsai, 1998
 (Pomeroy, 1993وظهر يف هذه الدرا�سات

�إجماع ب أ�ن وجهات النظر حول طبيعة العلم ي�ؤثر
عليها عملية التعلم وطرق بناء املعرفة العلمية،
فعلى �سبيل املثال أ��شار ت�ساي (,)Tsai,1998
ب أ�ن وجهات نظر الطالب حول طبيعة العلم ربطت
ب�شكل ملحوظ �إدراكهم لطبيعة النتائج(Their
 ،)Cognitive Structure Outcomesكما
أ�ن وجهات النظر هذه رمبا تزيد من قدرتهم ل إلدراك
الفوقي ( .)Metacognitionوانطالقا من
�إدراك القائمني على تدري�س العلوم ألهمية اجلانب
املعريف للعلم ،فقد كان وما يزال هدف تنمية فهم
الطلبة لطبيعة العلم من أ�هم أ�هداف تدري�س العلوم،
ف�سابقا كان هناك اتفاق بني العلماء ومعلمي العلوم
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية على هدف تنمية مفهوم متطور
لطبيعة العلم ،وحديثا – مع اختالف الو�سائل
Published by Arab Journals Platform, 2020
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أ
وال�ساليب – هناك اتفاق على هدف االرتقاء مبفهوم
الطلبة لطبيعة العلم (& Abed EL-Khalick
.)Lederman, 2000

وهناك العديد من أالبحاث والدرا�سات التي ت�شري �إىل
أ�ن الكثري منهم ال توجد لديهم �صورة وا�ضحة عن
طبيعة العلم ،ومكوناته ،و أ�ن هناك تدنيا يف م�ستوى
فهمهم لطبيعة العلم (عد�س .)2004 ،ويرجع
ليدرمان ( )Lederman,1992االهتمام بتنمية
فهم طبيعة العلم �إىل بداية القرن املا�ضي ،وتعزز
االهتمام به منذ العام ( ،)1920وانت�رش ب�شكل
وا�ضح يف فرتة ( ،)1960-1950واليوم ي�شكل
فهم طبيعة العلم مكونا أ��سا�سيا ،ومركزيا جلهود
تطوير تعليم العلوم.
وي�شري ليدرمان (� )Lederman,1992إىل أ�ن
فهم طبيعة العلم والن�شاط العلمي أ��صبح الهدف
املن�شود من تدري�س العلوم ،ويف ال�سنوات اخلم�سني
املا�ضية هناك الكثري من أالبحاث التي تناولت مفاهيم
املعلمني والطالب حول طبيعة العلم (Nature
 ،)Of Scienceويبني  Ledermanأ�ن الطلبة
واملعلمني ميتلكون مفاهيم ناق�صة عن طبيعة العلم
( ،)Inadequate Conceptionsخ�صو�صا
يف ف�شل �إدراك الطبيعة التجريبية (Tentat
 )tive Natureللمعرفة العلمية(Scientific
 ، )Knowledgeحيث ينظر للمعرفة العلمية
يف أ�غلب أالحيان ك أ�نها حقائق مطلقة حول العامل
(.)Absolute Truths
وقام �سوجنر ولني ()Songer & Linn, 1991
ب�إجراء م�سح ملعتقدات الطالب حول طبيعة العلم،
ووجهات نظرهم ألنف�سهم كطالب علم ،فوجدوا أ�ن
الكثري من الطلبة ينظرون �إىل العلم بنظرة �ساكنة
( ،)Staticوك أ�نه تراكم ثابت
( )A steady Accumulationمن احلقائق
حول العامل (.)Linn & Songer, 1993
4
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وو�صف درايفر و آ�خرون()Driver,et al،1996

ثالثة م�ستويات لوجهة نظر الطالب حول طبيعة
العلم:
امل�ستوى أالول :ويتمثل يف عملية تكوين املالحظات
حول العامل.
امل�ستوى الثاين :ويت�ضمن التعميمات من املالحظات
(.)Generalizations Of Observations
امل�ستوى الثالث :يت�ضمن اختبار النماذج()Models
والنظريات (.)Theories
ووجد كون ( )Kuhn،1993عند درا�سته لوجهات
نظر الطلبة حول طبيعة العلم أ�نهم ي�ستطيعون تعلم
املفاهيم أالكرث تطورا يف العلم من خالل أالوامر
( .)Instructionsو أ��شار أ�ن الطالب وحتى النا�س
ب�شكل عام ال مييزون بني النظرية ()Theory
والدليل (.)Evidence
أ
ويرى كون (� )Kuhn, 1970ن العلم يتطور يف
مرحلتني ،أالوىل هي العلم العادي ،وهو ميثل عند
كون العلم القيا�سي أ�و العلم احلقيقي ،وفيه يكون
العلم ن�شاطا حلل ا إل�شكاليات �ضمن مظلة فكرية أ�و
منوذج �إر�شادي معني ،وهو منوذج الزم و�رضوري
ألي علم كان ،أ�ما املرحلة الثانية للعلم فقد أ�طلق
ععليها  Kuhnالعلم الثوري (Revolution Scie
)ence
ويرى كون ( )Kuhn, 1970أ�ن الطريقة العلمية
بحد ذاتها لي�ست كافية وحدها للم�صادقة على
�صالحية العلم ،بل �إن الطريقة العلمية و�إجماع
اجلماعة العلمية يكفالن هذه ال�صالحية ،ولذلك ف�إن
تطور العلوم هو �شـديد التـ أ�ثر بالقـوى ال�سيـا�سية
و االجتماعيـة الفاعلـة خـالل حقبـة تاريخيـة معينة
( .)Duschl, 1994ووجد أ�ن ال�صيغ النظرية
لعلم ما وتطبيق الطرائق اخلا�صة به ومعاين مفرداته
ومعايري البيئة ()Standards Of Evidance
فيـه ،تتقـدم عبـر مراحـل ،حيـث أ�ظهـرت درا�سـات
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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قـام بهـا دو�شل ( )Duschl, 1994ما يلي:
 .1أ�ن املعايري التي ت�ستخدم يف تقييم كفاية ومالءمة
النظريات والتف�سريات العلمية تتغري من جيل �إىل
آ�خر.
 .2أ�ن املعايري التي ت�ستخدم يف احلكم على النظريات
يف زمن ما لي�ست أ�ف�ضل أ�و أ��صح من املعايري التي
ت�ستخدم يف زمن آ�خر.
 .3أ�ن املعايري التي ت�ستخدم يف تقييم التف�سريات
العلمية يف زمن ما ،هي على �صلة وثيقة باملعتقدات
العلمية ال�سائدة يف حينه.
ويف درا�سات تتعلق بطبيعة العلم مثلDuschl,( :
1994؛Lederman, 1992؛)Tsai, 1998
التي اختارت  3أ�بعاد للتحقيق يف طبيعة العلم،
حيث يتعلق البعد أالول باملعرفة العلمية ،ويرى
ب أ�نها خمرتعة ومتغرية ،مبعنى آ�خر أ�ن املعرفة
العلمية تن� أش� من اخرتاع العلماء ،و أ�نها جتريبية
وديناميكية ،لذلك ف�إن عملية تطور العلم هي عملية
تطور ت�صوري()Conceptual Evolution
و أ�حيانا ثورية ( .)Revolutionأ�ما البعد الثاين:
فيتعلق بدور املفاو�ضات االجتماعية (Social
 )Negotiationيف تطوير املعرفة العلمية ،وهنا
ال يكفي أ�ن تكون املعرفة العلمية خمرتعة من قبل
العلماء فقط ،بل يجب أ�ن تالقي القبول لدى جماعة
العلماء املعا�رصين ،أ�ي يجب أ�ن تفح�ص بعناية
من قبل العلماء ،وتت�ضمن هذه العملية �سل�سلة
من املفاو�ضات حتى يتم الو�صول �إىل �إجماع بني
العلماء لقبول هذه املعرفة .أ�ما البعد الثالث :فيتعلق
ببت أ�ثري ال�سياق الثقايف The Impact Of Cult
 ،tural Contextحيث �إن تطوير املعرفة ال
ميكن أ�ن يكون معزوال عن ال�سياق الثقايف .لذلك ف�إن
املفاو�ضات االجتماعية وال�سياق الثقايف ،تلعب دورا
مهما يف طبيعة العلم املخرتعة واملتغرية.
ويرى ت�ساي ( ,Tsai( 1998وبومريوي (1993
5
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( ,Pomeroyأ�ن تطوير املعرفة العلمية يتطلب
وجود �إبداع وخيال لدى العلماء ،ويجب أ�ن تكون
املعرفة العلمية مقبولة لدى اجلماعة العلمية أ�ي تتفق
مع املعتقدات العلمية ال�سائدة .ويعتقد كل من آ�مز
و آ�رت�رش ( )Ames & Archer, 1988أ�ن الطالب
الذين يركزون على عملية تعلم أالهداف مقابل النتائج
قد يكون لديهم حوافز نحو التعلم مثل :الرغبة لتعلم
�شيء جديد أ�و التعلم من أ�جل التعلم (To Learn
 )For The Sake Of Learningبد ًال من أ�داء
أالهداف (( ،Performance Goalأ�و كالرغبة يف
احل�صول على الدرجات العالية أ�و املديـح()Praise
أ�و أ�داء أ�ف�ضل من الطالب ا آلخرين.
وميزت أالبحاث بني وجهتي نظر متعار�ضتني نحو
طبيعة العلم بني الطالب ،ف�إحدى وجهات النظر هذه
تفيد ب أ�ن العلم موثوق ( ،)Authoritativeال
يتغري ( ،)Unchangingوب أ�نه ج�سم ثابت من
املعرفة ،أ�ما النظرة أالخرى واملعار�ضة فهي ترى
أ�ن العلم عملية ديناميكية متحركة(Dynamic
 .)Processوقد وجدت الدرا�سات أ�ن الطلبة الذين
ينظرون للعلم ب أ�نه معروف وثابت رمبا يعتقدون أ�ن
أ�ف�ضل طريق لتعلم العلم هو ا�ستظهار املعلومات.
ومن هنا يت�ضح لنا أ�همية ا�ستق�صاء فهم الطلبة
لطبيعة العلم ،واالرتقاء بهذا الفهم ،حيث �ساهم هذا
الفهم يف جعل فهم طبيعة العلم يف �سلم أ�ولويات تعلم
العلوم وتعليمها ،من خالل ا�ستق�صاء ت�صور الطلبة
حول طبيعة العلم ،وتو�ضيح العالقات املحتملة بني
الن�شاطات ال�صفية وتطور املعرفة العلمية ،فكثري من
املمار�سات قد مت ا�شتقاقها انطالقا من دالئل ت�شري
�إىل أ�ن تطور املعرفة يف املجتمع العلمي م�شابه ملا
يجري يف ذهن الطلبة (عد�س.)2004 ،
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م�شكلة الدرا�سة:

�إن لطبيعة العلم أ�ثر ًا كبري ًا على حمتوى املنهج
املدر�سي وعلى تنظيم خربات املنهج التعليمية ،حيث
يعمل العلم على تو�ضيح العالقة بني ال�سبب والنتيجة،
ودرا�سة الطلبة للظواهر الطبيعية وو�صولهم �إىل هذه
العالقات ي�ؤدي �إىل زيادة فهمهم للمعرفة العلمية ،كما
أ�ن فهم طبيعة العلم تعترب �صفة من �صفات ال�شخ�ص
املتنور علمي ًا ،حيث �إن فهم ال�شخ�ص لطبيعة العلم
ي�ساعده على فهم بيئته وا إل�سهام يف حل م�شكالتها،
وكذلك متكنه من التعامل مع أالجهزة املتداولة يف
احلياة اليومية ب أ��سلوب يتنا�سب مع التطور العلمي
والتكنولوجي ،لذلك فقد أ��صبح فهم طبيعة العلم من
أ�هم أ�هداف تدري�س العلوم .ومن هذا البحث تعرف
الباحث على أ�همية فهم الطلبة لطبيعة العلم و جاءت
الدرا�سة لبيان م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة
ال�صف العا�رش أال�سا�سي يف مدار�س جنوب اخلليل

أ�هداف الدرا�سة و أ��سئلتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تبيان م�ستوى فهم طبيعة
العلم لدى طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي يف مدار�س
جنوب اخلليل ،من خالل ا إلجابة عن أال�سئلة
التالية-:

ال�س ؤ�ال أالول:
ما م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة ال�صف
العا�شر أال�سا�سي يف جنوب اخلليل؟
ال�س ؤ�ال الثاين:
هل يختلف م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى
طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي باختالف
اجلن�س ،وم�ستوى التح�صيل يف العلوم
والتفاعل بينهما؟
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أ�همية الدرا�سة:

تنبع أ�همية هذه الدرا�سة يف أ�ن فهم طبيعة العلم
فهم ًا �صحيح ًا يعترب أ�حد مكونات الثقافة العلمية،
و أ�ن �إعداد طلبة مثقفني علمي ًا هو هدف دائم لتعليم
العلوم ،حيث �إن حتقيق الفهم املنا�سب لطبيعة العلم
ميكن الفرد من فهم قواعد ومعايري املجتمع ،ويجعل
لدى مواطني الغد القدرة على امل�شاركة الفاعلة يف حل
امل�شاكل ،واتخاذ القرارات اجتاه الق�ضايا املجتمعية
املرتبطة بالعلم ،كما أ�ن فهم طبيعة العلم يحفز الطالب
على التعلم وي�سهل فهمه للمحتوى العلمي ،وكذلك
املقاربة التعليمية التي ي�ستخدمها يف تعلمه ،فهي
تلعب دور ًا كبري ًا يف فهم طبيعة العلم ،وعلى اعتبار
أ�ن مناهج العلوم املدر�سية والدرو�س العلمية التي
يتلقاها الطالب يف املدر�سة ت�شكل القاعدة أال�سا�سية
التي �ستبنى عليها معرفته العلمية امل�ستقبلية ،لذلك
�ستقدم هذه الدرا�سة تغذية راجعة مل�ضمون املنهاج
وقدرته على تزويد الطالب بفهم عام لطبيعة العلم
وا�ستخدام املقاربة املنا�سبة للموقف التعليمي ،كما
�ستفيد الطلبة يف حت�سني املقاربة التعليمية امل�ستخدمة
لديهم.

حمددات الدرا�سة:

.1اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة ال�صف العا�رش
أال�سا�سي ذكورا و�إناثا يف املدار�س التابعة ملديرية
تربية جنوب اخلليل للعام الدرا�سي 2006/2005
لذا ال ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة على طلبة
ال�صفوف أالخرى يف املرحلة أال�سا�سية العليا أ�و على
طلبة املرحلتني الثانوية أ
وال�سا�سية الدنيا ،وكذلك
ال ميكن تعميم نتائجها على طلبة آ�خرين يف ال�صف
العا�رش يف بيئات أ�خرى.
 .2حتدد مبدى دقة ومو�ضوعية الطلبة يف ا إلجابة عن
اختبار فهم طبيعة العلم.
 .3تتحدد مبدى �صدق وثبات أ�دوات الدرا�سة.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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 .4تتحدد مبدى دقة التحليل ا إلح�صائي امل�ستخدم.

الدرا�سات ال�سابقة

من الدرا�سات احلديثة يف املجال أالول درا�سة
أ�جراها ت�ساي ( )Tsai، 2006بغر�ض فح�ص ت أ�ثري
تعليم مادة العلوم على نظرة جمموعة من املدر�سني
التايوانيني قبل وبعد اخلدمة جتاه طبيعة العلم.
و�شملت هذه الدرا�سة مقررات (مادتني) للعلوم:
�إحداهما مت تطبيقها على جمموعة مدر�سني ،وعددهم
( )36مدر�س ًا يعملون يف خدمة التدري�س ،وثانيهما
مت تطبيقها على جمموعة مدر�سني ،وعددهم ()32
مدر�س ًا قبل أ�ن يعملوا يف خدمة التدري�س .وكانت
أالدوات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة :ا�ستبانات
املدر�سني واال�ستجابات املكتوبة ألل�سئلة واملقابالت،
و أ�ثبتت النتائج أ�ن جمموعتي املدر�سني_ �إىل حد
ما _ غريوا وجهة نظرهم جتاه طبيعة العلم؛ وذلك
بعد أ�ن أ�متوا �إنهاءهم للمادة التعليمية ،والكثري من
املدر�سني ف�رسوا وجهة نظرهم عن العلوم خالل
درا�ستهم للمادة .كما بينت الدرا�سة أ�ي�ضا أ�ن
التعليمات والت�صورات والنظريات االختيارية أ�كرث
فائدة من التعليمات املبا�رشة يف تغيري وجهة نظر
املعلمني عن العلوم.
وويف درا�سـة أ�خرى حديثـة قام بها مكنللي (McN
 ،)Nally, 2006حاولت هذه الدرا�سـة �إر�ساء
مفهوم يقوم على �إمكانية تقدمي املدر�سني املبتدئني
لتدري�س العلوم بطريقة تتنا�سب مع �صوت املدر�س.
وقد بنيت هذه الدرا�سة على نظرية متهيدية مت تكوينها
من نتائج امل�شرتكني ،وهم ( )20مدر�س علوم مبتدئ ًا
با إل�ضافة �إىل العديد من املقابالت العامة .ك�شفت
الدرا�سة أ�ن �إعطاء املدر�سني اجلدد خربات حممية
(جمربة ،م�ضمونة) يف أ�وىل حماوالتهم للتدري�س
بطريقة بحثية ا�ستق�صائية ميكنهم من تطوير طريقة
تدري�س موثوق بها لتدري�س العلوم للطلبة.
ويف نف�س املجال أ�جرى ميللر ()Miller،2006
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درا�سة هدفت �إىل فح�ص نظر الطلبة يف ( )79مدر�سة
من مدار�س املرحلة العليا للذكور وا إلناث اجتاه
العلم ،وت�صوراتهم عن العلم والعلماء ،ونظرتهم
للتخ�ص�صات العلمية .كانت أالدوات التي ا�ستخدمت
يف هذه الدرا�سة مقيا�س التقدير وا�ستبانه .أ�ظهرت
نتائج الدرا�سة على ما يلي عند الرد على مقيا�س
التقدير� :إذا خططت أالنثى أ�ن تتخ�ص�ص يف العلوم
ف�إنها أ�كرث اهتمام ًا ،و أ�كرث فهم ًا لطبيعة العلم من
الذكر .البيولوجيا (علم أالحياء) هو العلم الوحيد
من بني العلوم التي ال تنال اهتمام ا إلناث .يف أ�غلب
أالحيان تختار أالنثى تخ�ص�ص العلوم لكي ي�صبح
عندها أ��سا�س للعمل يف وظائف تتعلق أ
بالمور
ال�صحية مثل الطب .ا إلناث ب�شكل عام يجدن العلوم
غري ممتعة و أ��سلوب احلياة العلمية غري جذاب.
كما أ�جرى ليدر ( )Lidar, 2006درا�سة هدفت �إىل
البحث يف العالقة بني التطبيقات التعليمية وطريقة
تعلم الطلبة يف غرفة ال�صف ،تكونت عينة الدرا�سة من
( )100طالب وطالبة من ال�سويد .وك�شفت النتائج
أ�ن فهم الطلبة لنظرية املعرفة بالن�سبة لطبيعة العلم
ت�ؤثر يف كيفية تعاملهم مع املعرفة التي يقدمها لهم
املعلم .وا�ستخدام املعلم للنظرية العلمية ت�ؤثر على
تطبيقاتهم التعليمية ،و أ�ن كثريا من تطبيقاتهم
تت�صل باملو�ضوعية من وجهة نظرهم نحو العلوم.
ومن الدرا�سـات يف هذا املجـال درا�سـة يف تـايوان
أ�جريـت من قبـل هاجن ،ت�ساي ،ت�شاجن (Huang,
 )Tsai & Chang, 2005حيث هدفت الدرا�سة
�إىل ا�ستك�شاف وجهات نظر الطالب حول طبيعة
العلم .وقد طـورت هذه الدرا�سـة مقيا�س طبيعـة
العلم للطلبة الذي ت�ضمـن فقرات حـول :الطبيعة
املخرتعة واملتغرية للعلم ،وت أ�ثري املفاو�ضات
االجتماعية وال�سياق الثقايف على العلم ،اختريت
عينة الدرا�سة من مدار�س املنطقة ال�شمالية ال�رشقية
يف تايوان ،حيث أ�ر�سلت اال�ستبانات �إىل جميع �شعب
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ال�صف اخلام�س وال�ساد�س يف ( )71مدر�سة ،وبعد
جمع البيانات وحتليلها كانت النتائج ما يلي :تبني
أ�ن املراهقني يحملون وجهة نظر بناءه اجتاه
طبيعة العلم املخرتعة واملتغرية ،ودور املفاو�ضات
االجتماعية على العلم ،ومل تكن وجهات النظر
قوية ب� أش�ن ت أ�ثري ال�سياق الثقايف على العلم ،رمبا
العتقادهم أ�نه ال يوجد ت أ�ثري مهم لل�سياق الثقايف
على تطور العلم .أ�ما عن العالقة بني طبيعة العلم
املختلفة واملتغرية يف املرحلة ،فقد ك�شفت النتائج
أ�ن طلبة ال�صف ال�ساد�س أ�بدوا وجهات نظر بناءة
اجتاه االخرتاع والتغري لطبيعة العلم أ�كرث من طلبة
ال�صف اخلام�س .أ�ما بالن�سبة لت أ�ثري اجلن�س على
الطبيعة املخرتعة واملتغرية للعلم ودور املفاو�ضات
االجتماعية ،فقد مال املراهقون الذكور �إىل �إبداء
اتفاق أ�كرث يف ا�ستجاباتهم على الطبيعة املخرتعة
واملتغرية للعلم وعلى دور املفاو�ضات االجتماعية ،من
نظرائهم ا إلناث ،وهذه النتيجة تدل على أ�ن الطالب
الذكور ميتلكون فهما أ�كرث لطبيعة العلم من ا إلناث
يف هذين البعدين .وباالعتماد على النتائج املتعلقة
باجلن�س ،فقد مت تق�سيم الطالب �إىل �صنفني عرقيني،
غري �ساكن أ��صلي ،وطالب أ��صليني لتحري الطبيعة
املخرتعة واملتغرية للعلم ودور ال�سياق الثقايف ،وقد
كانت عالمات الطالب غري أال�صليني أ�على من الطالب
أال�صليني ،هذه النتائج تبني أ�ن الطالب أال�صليني
مالوا إلبداء وجهات نظر بناءه أ�قل اجتاه الطبيعة
املخرتعة واملتغرية للعلم ودور ال�سياق الثقايف على
العلم من أ�ولئك الطالب غري أال�صليني.
ويف درا�سـة أ�جراها فالمر ()Flammer، 2005
حول مدى ارتباط املعتقدات املعرفيـة لدى الطلبة
بكل من حتقيق أالهداف التعليمية ،وحتقيق التعلم
ذو املعنى ،ا�ستخدم الباحث أ�داتني أالوىل ا�ستبانة
مكونة من ( )80فقرة لقيا�س مدى ارتباط املعتقدات
املعرفية بتحقيق أالهداف التعليمية ،والثانية اختبار
8
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لقيا�س مدى ارتباط املعتقدات املعرفية بتطبيقات
التعليم التي تبنى على التعلم ذي املعنى ،تكونت
عينة الدرا�سة من ( )200طالب ًا وطالبة من جامعة
أ�وكالهوما ب أ�مريكا ،و أ�ظهرت نتائج الدرا�سة أ�ن
هناك عالقة ايجابية بني املعتقدات املعرفية التي
يحملها الطلبة وحتقيقهم أللهداف التعليمية ذات
املعنى.
ويف درا�سة أ�خرى أ�جراها عد�س ( )2004هدفت �إىل
التعرف على أ�ثر ا�ستخدام املنحى التاريخي يف تدري�س
العلوم يف فهم الطلبة للمفاهيم البيولوجية ولطبيعة
العلم ،ا�ستخدم الباحث يف درا�سته وحدة درا�سية
ب أ��سلوب احلاالت التاريخية يف تدري�س العلوم من
ت�صميمه با إل�ضافة �إىل اختبار لقيا�س فهم الطلبة
لطبيعة العلم ،واختبار آ�خر لقيا�س فهم الطلبة
للمفاهيم البيولوجية مت بنا�ؤهما من قبل الباحث،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )140طالب ًا و()168
طالبة من طلبة ال�صف التا�سع يف أالردن ،وق�سمت
العينة ح�سب م�ستوى التح�صيل �إىل م�ستوى مرتفع
وم�ستوى منخف�ض ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج
التالية :الذكور يف املجموعة التجريبية ا�ستفادوا
من الطريقة التاريخية يف التدري�س أ�كرث من ا إلناث
يف اجلوانب التالية -:طرق احل�صول على املعرفة،
�إبداعية العمل العلمي ،الغر�ض من املجالت العلمية،
الطرائق العلمية يف احل�صول على املعرفة العلمية،
حدود العلم و�إبداعية العلم .ا إلناث يف املجموعة
التجريبية أ�فدن أ�كرث من الذكور يف اجلوانب ا آلتية:
تنوع التفكري العلمي ،املعرفة العلمية تعتمد على
الدليل ،املوقف من ثبات طرائق العلم ،الغر�ض من
امل�ؤمترات العلمية ،تغري املعرفة العلمية ،التحقق من
�صدق املعرفة العلمية ،حقيقة املعرفة العلمية .أ�داء
الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع يف املجموعة التجريبية
أ�ف�ضل من أ�داء الطلبة ذوي التح�صيل املنخف�ض يف
اجلوانب التالية :الغر�ض من عقد امل�ؤمترات ،تنوع
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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التفكري العلمي ،آ�لية التحقق من �صدق املعرفة
العلمية ،والغر�ض من املجالت العلمية .أ�داء الطلبة
ذوي التح�صيل املنخف�ض يف املجموعة التجريبية
أ�ف�ضل من أ�داء الطلبة ذوي التح�صيل املرتفع يف
اجلوانب ا آلتية :ملوقف من تغري املعرفة العلمية،
�إبداعية العلم ،احلاجة �إىل الدليل ،املوقف من ثبات
املعرفة العلمية ،حدود العلم ،طرائق احل�صول على
املعرفة العلمية ،حقيقة املعرفة العلمية.
وومن الدرا�سات يف هذا املجال درا�سة رودالف (Rud
 )dolph, 2004التي هدفت ال�ستق�صاء العالقة بني
فهم الطلبة لطبيعة العلم وا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة
لديهم ،وقد مت تطبيق الدرا�سة على عينة مكونة من
( )680طالب ًا يف تايوان با�ستخدام ا�ستبانة فهم
طبيعة العلم واختبارين حلل امل�شكلة لدى الطلبة،
و أ�ظهرت النتائج أ�ن هناك عالقة �إيجابية بني فهم
الطلبة لطبيعة العلم وا�سرتاتيجية حل امل�شكلة لديهم،
وكذلك كان أ��سلوب حل امل�شكلة معتمدا �إىل املفاهيم
أ�كرث لدى الطلبة الذين ح�صلوا على عالمات عالية يف
اختبار فهم طبيعة العلم.
ويف درا�سة أ�جرتها اروين ( )Irwin، 2000هدفت
�إىل ا�ستق�صاء أ�ثر تعلم العلوم بطريقة درا�سة احلاالت
التاريخية يف حت�صيل الطلبة ويف فهمهم لطبيعة العلم.
وتكونت عينة الدرا�سة من جمموعتني متكافئتني
يف كل منهما ( )25طالب ،در�ست املجموعة أالوىل
مو�ضوع الذرة ودورية العنا�رص با�ستخدام احلاالت
التاريخية ،بينما در�ست املجموعة الثانية املو�ضوع
نف�سه دون ا�ستخدام احلاالت التاريخية ،وا�ستخدمت
الباحثان يف درا�ستها اختبار يف التح�صيل ،وا�ستبانة
حول طبيعة العلم با إل�ضافة �إىل مقابلة جماعية مع
عينة من طلبة املجموعتني ،وكانت نتيجة الدرا�سة أ�ن
فهم الطلبة لطبيعة العلم وبخا�صة ما يتعلق بتطوير
املعرفة العلمية وب أ�نها �إبداع مفاهيمي قد حت�سن
بع�ض ال�شيء بالقيا�س �إىل الطلبة الذين مل يدر�سوا
9
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املو�ضوع بطريقة احلاالت التاريخية.
أ
وويف درا�سة أ�جراها الباحثان ويليام وك�ثرين ( Will
 )liam & Kathryn، 2000هدفت ال�ستك�شاف
كيفية تغيري طلبة املراحل العليا اعتقاداتهم حول
طبيعة العلم ،خا�صة حول تغري النظريات عند
درا�ستهم لوحدة يف م�ساق أالحياء التمهيدي .حيث
تكونت عينة الدرا�سة من ( )4طالب و( )4طالبات
أ�ي ( )8أ��شخا�ص ،وكانت أ�داة الدرا�سة عبارة عن
مقابلة ،وقد ا�ستخدم الباحثان ن�سخة عن املقابلة
التي طورتها كاري ( )Careyوزمال�ؤها والتي
احتوت على �إحدى وع�رشين �س�ؤا ًال ،عن أ�هداف
العلم ،النظريات ،الطريقة التي تتغري بها النظريات
وغريها .وخ�ضع أ�فراد العينة للمقابلة بوا�سطة
مدر�سيهم مرتني ،مرة قبل درا�سة الوحدة واملرة
أالخرى بعد درا�سة الوحدة ،وكانت نتيجة الدرا�سة
أ�ن اعتقادات الطلبة حول النظريات ،وتغري النظريات
مل تتغري على طول فرتة درا�سة امل�ساق ،ولكن وجد
أ�ن الطلبة قادرين على ا�ستنتاج أالفكار من التجارب
و أ�نهم ر أ�وا أ�ن الهدف من العلم هو اختبار أالفكار
وتطوير التو�ضيحات ،و أ�ن جهد العلماء تركز على
اختبار أالفكار؛ إليجاد الفكرة ال�صحيحة ،أ�ي�ضا
اعتقد الطلبة أ�ن الدليل التجريبي له معرفة م�سبقة
عن أالفكار والنظريات.
ويف درا�سة أ�خرى أ�جراها ديكن�سون و آ�خرون
( )Dickinson et al. ،2000حيث هدفت
هذه الدرا�سة �إىل تقييم ت أ�ثري جمموعة من أالن�شطة
والفعاليات املطورة باالعتماد على مفاهيم جمموعة
من مدر�سي مادة العلوم للمرحلة االبتدائية (قبل
ممار�ستهم مهنة التدري�س) حول طبيعة العلم،
ومقارنة مدى فعالية هذه أالن�شطة عند تطبيق نوعني
من املقاربة .املقاربة أالوىل :مبا�رشة ووا�ضحة.
واملقاربة الثانية :ذات عنا�رص انعكا�سية أ�ي غري
مبا�رشة .وت�شتمل هذه العنا�رص االنعكا�سية على
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مناق�شات �شفوية ،ومناق�شات مكتوبة حول طبيعة
العلم ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )35طالب ًا.
أ�و�ضحت النتائج أ�نه :قبل التعليم ف�إن معظم الطالب
بينوا وجهة نظر �شخ�صية عن العالقة بني النظريات
العلمية والقوانني واعتقدوا أ�ن القوانني مد ّعمة
و�صحيحة بينما النظريات غري ذلك .وبعد التعليم
فان ( )3طالب من ( )35طالب ًا من املجموعة أالوىل
عربوا عن وجهة نظر منا�سبة عن أ�ن طبيعة العلم
جتريبية .يف املقابل فان ن�صف املجموعة الثانية
أ�كدوا على دور الدليل يف و�ضع العلوم بعيد عن أ�نواع
املعرفة الت�سا�ؤلية.
و أ�جرى ريان وايكنهد (Rayan & Aikinh
 )head،1992درا�سة كان هدفها ا�ستق�صاء
ت�صورات الطلبة للمعرفة العلمية :ما العلم؟ ما
خ�صائ�ص املعرفة العلمية؟ ما عالقتها بالواقع؟ وما
القيم التي يتميز بها العمل العلمي؟ وقد تكونت عينة
الدرا�سة من ( )2377طالب ًا وطالبة من ال�صفني
احلادي ع�رش والثاين ع�رش يف مدار�س كندا ،وقد
ا�ستخدم الباحثان اختبار من نوع اختيار من متعدد
مت تطويره من قبل الباحثني .و أ��شارت النتائج �إىل
أ�ن الطلبة يخلطون بني العلم والتكنولوجيا و أ�ن
معظم الطلبة يعتقدون أ�ن احلقيقة كامنة يف الواقع،
و أ�ن العلماء ي�سعون الكت�شافها ،وقد تكت�شف
بع�ض احلقائق �صدفة ،كما أ�ن ربع الطلبة يعتقدون
أ�ن العلماء اجليدين يكت�شفون ال�شيء ذاته ،يف
حني ر أ�ى ن�صفهم خالف ذلك .كذلك اعتقد غالبية
الطلبة أ�ن القوانني العلمية هي نظريات مت �إثباتها،
و أ�ن النماذج العلمية لي�ست ن�سخة عن الواقع ،أ�ما
ت�صورات الطلبة نحو الطريقة العلمية ،فقد ر أ�ى
خم�س الطلبة أ�ن العلماء يتبعون خطوات حمددة،
ور أ�ى أ�قل من ن�صفهم أ�ن العلماء يبدعون الطريقة
التي ي�ستخدمونها للح�صول على املعرفة ،ور أ�ى
بع�ضهم ا آلخر أ�ن العلماء ال يتقدمون ب أ�ي طريقة
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أ�و أ�نهم يح�صلون عليها بامل�صادفة .أ�ما بالن�سبة
للمعرفة العلمية فقد ر أ�ى ثلث الطلبة أ�ن املعرفة
العلمية تتغري �إما ب�سبب اكت�شاف حقائق جديدة أ�و
ب�سبب اكت�شاف خط أ� فيها ،ومنهم من ر أ�ى أ�نها ال
تتغري ،و�إمنا ت�ضاف املعرفة املكت�شفة �إىل املعرفة
ال�سابقة .وك�شفت النتائج أ�ن ( )40%من الطلبة
كان ر أ�يهم أ�ن النقا�ش بني العلماء يهدف للو�صول
�إىل �إجماع ،يف حني ر أ�ى ( )31%منهم أ�نه يح�صل
بهدف �إقناع بع�ضهم بع�ضا ،واعتقد( )16%منهم
أ�ن النقا�ش بني العلماء أ�مر غري �رضوري.
و أ�جرى عيا�رصة ( ) 1985واملحت�سب ()1984
و زعرور وبعارة ( )1983و ح�سنني ()1982
درا�سات يف أالرن أ�ثبتت أ�ن فهم كل من املعلمني
والطلبة لطبيعة العلم متدين.

طريقة الدرا�سة و�إجراءاتها
منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي
ملالءمته ملثل هذا النوع من الدرا�سات.

جمتمع الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة ال�صف العا�رش
أال�سا�سي يف املدار�س التابعة ملديرية تربية جنوب
اخلليل للعام الدرا�سي  ،2006 / 2005ويو�ضح
اجلدول ( )1عدد املدار�س وعدد ال�شعب الدرا�سية
التي حتوي طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي با إل�ضافة
�إىل عدد الذكور وا إلناث فيها وجمموعهما.

جدول 1 :توزيع جمتمع الدرا�سة ح�سب
اجلن�س واملدر�سة

جن�س عدد عدد �شعب عدد عدد
املدر�سة املدار�س ال�صف الذكور ا إلناث
العا�رش
- 2300
68
34
ذكو
2390
ـــ
66
32
�إناث
4690
134
املجموع 66
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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يبني اجلدول ( )1أ�ن عدد مدار�س الذكور ()34
مدر�سة ،وعدد �شعب ال�صف العا�رش� )68( ،شعبة
بواقع ( )2300طالب ،بينما بلغ عدد مدار�س ا إلناث
( )32مدر�سة ،وعدد �شعب ال�صف العا�رش ()66
�شعبة ،بواقع ( )2390طالب ،وبلغ جمموع طلبة
املجتمع الدرا�سي ( )4690طالب وطالبة كما وردت
يف �سجالت ق�سم التخطيط وا إلح�صاء يف مديرية تربية
جنوب اخلليل.

عينة الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحثان أ��سلوب العينة الع�شوائية العنقودية
يف اختيار عينة الدرا�سة ،حيث حدد الباحثان املدار�س
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التي ت�شتمل على �صفوف العا�رش والتي بلغ عددها
( )66مدر�سة ،منها ( )34مدر�سة للذكور و()32
مدر�سة ل إلناث ،ثم قام الباحثان باختيار ( )7مدار�س
للذكور ،و( )6مدار�س ل إلناث ب أ��سلوب العينة
الع�شوائية الب�سيطة ،وبعد ذلك مت اختيار �شعبة
واحدة لل�صف العا�رش من كل مدر�سة من مدار�س
الذكور وا إلناث التي مت اختيارها ،وبلغ عدد أ�فراد
عينة الدرا�سة ()469طالب ًا وطالبة )230( ،من
الذكور ،و( )239من ا إلناث ،أ�ي ما ن�سبته()10%
من جمتمع الدرا�سة ،ويظهر اجلدول ( )2.3توزيع
أ�فراد العينة ح�سب املدر�سة واجلن�س.

جدول 2 :توزيع عينة الدرا�سة ح�سب املدر�سة واجلن�س
املدر�سة
ذكور امل أ�مون أال�سا�سية
ذكور خلة املية أال�سا�سية
ذكور الكرمل أال�سا�سية
ذكور املثنى الثانوية
ذكور رقعة الثانوية
ذكور �صالح الدين الثانوية
ذكور املجد الثانوية
املجموع
املجموع

أ�داة الدرا�سة:
اختبار فهم طبيعة العلم:

عدد الذكور
29
23
40
37
32
35
34
230

وهو اختبار لقيا�س م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة
العلم و أالدب الرتبوي احتوى العديد من
االختبارات واملقايي�س التي �صممت بهدف قيا�س
فهم الطلبة لطبيعة العلم ،ومن أ�هم هذه االختبارات:
اختبار( )NOS )(Nature Of Scienceالذي
طوره ال�شيخ وورد يف درا�سة عيا�رصة (،)1985
ااختبارTOUS) (Teach Of Understandi
11

املدر�سة
بنات رقعة الثانوية
بنات حواء أال�سا�سية
بنات النظامية أال�سا�سية
بنات دار ال�سالم الثانوية
بنات الريحية الثانوية
بنات خلة املية أال�سا�سية
املجموع
469

عدد ا إلناث
42
40
44
43
43
27

-

239

 )ing Scienceالذي �صممه كلوبفر وكويل،
ومقيا�س طبيعة املعرفة العلمية KSKS (Nature
 )of Scientific Knowledgeالذي أ�عده
روبا.
وقد ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة اختبار فهم
طبيعة العلم ملحق ( )1الذي طوره ال�شيخ والوارد
يف درا�سة عيا�رصة ( )1985يف أالردن والذي يتكون
من ( )30فقرة ،وهو من نوع اختيار من متعدد ،وقد
مت تطوير اختبار جديد باالعتماد على هذا االختبار
حيث حذفت بع�ض فقراته ،و أ��ضيفت �إليه فقرات
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جديدة ،ف أ��صبح عدد فقراته ( )35فقرة تتوزع على
املكونات أال�سا�سية لطبيعة العلم على النحو التايل:
افرتا�ضات العلم ،نواجت العلم ،طرق العلم ،أ�خالقيات
العلم ،تاريخ املعرفة العلمية.
العالمة الكلية لالختبار هي ( ،)70أ�على عالمة
يح�صل عليها الطالب يف االختبار هي ( ،)70اقل
عالمة يح�صل عليها الطالب يف االختبار هي (�صفر).
وقد اعتمدت ا آللية التالية يف ت�صحيح االختبار ح�سب
ما ورد يف العرافني ( ،)1985يف م�ستوى الفهم
العايل يجب أ�ن يزيد أالداء عن ( )80%على اختبار
فهم طبيعة العلم:
لذلك �إذا ح�صل الطالب على عالمة:
اقل من ()35ف�إن م�ستوى فهم طبيعة العلم لديه
متدين
من ( )56-35ف�إن م�ستوى فهم طبيعة العلم لديه
متو�سط
أ�كرث من ( )56ف�إن م�ستوى فهم طبيعة العلم لديه
عالٍ .
�صدق االختبار :للتحقق من �صدق االختبار فقد مت
عر�ضه على جلنة من املحكمني مكونة من ( )12من
حملة الدكتوراة واملاج�ستري منهم ( )7من أ�ع�ضاء
هيئة التدري�س يف ق�سم الرتبية جامعة القد�س ،و()2
من أ�ع�ضاء التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة و()3
من أ�ع�ضاء التدري�س يف جامعة اخلليل ،وذلك للتحقق
من قدرة االختبار على قيا�س ما أ�عد له ،وقد طلب
من املحكمني �إبداء الر أ�ي يف فقرات االختبار من
حيث �صياغة الفقرات ومنا�سبتها ،وقد ترك املجال
مفتوحا إل�ضافة أ�ي تعديل يقرتحه املحكم على
�صياغة الفقرات أ�و �إ�ضافة أ�ية فقرة جديدة ،وبعد
درا�سة آ�راء املحكمني مت �إجراء التعديالت املنا�سبة
من حذف و�إ�ضافة لبع�ض الفقرات والتي أ�جمع عليها
أ�غلبية املحكمني.
ثبات االختبار :للتحقق من ثبات االختبار فقد مت
12
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تطبيقه على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )20ذكر ًا
و( )20أ�نثى من طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي يف
مدار�س جنوب اخلليل غري تلك امل�شمولة يف الدرا�سة،
ومت ح�ساب معامل الثبات لالختبار با�ستخدام معادلة
كرونباخ أ�لفا فبلغ ( )0.90وقد مت اعتبار هذا املقدار
مالئم ًا ألغرا�ض الدرا�سة.

�إجراءات تطبيق الدرا�سة:

ا�ستخدم يف تنفيذ هذه الدرا�سة ا إلجراءات التالية:
 .1احل�صول على قائمة ب أ��سماء املدار�س التي حتوي
على ال�صف العا�رش وجن�سها وعدد �شعبها وعدد
طالب كل �شعبة.
 .2مت اختيار ( )13مدر�سة منها ( )6ل إلناث ()7
للذكور وقد مت اختيارها با�ستخدام أ��سلوب العينة
العنقودية ،ثم مت اختيار �شعبة واحدة من �شعب
ال�صف العا�رش يف كل مدر�سة من املدار�س املختارة.
 .3مت تطبيق اختبار فهم طبيعة العلم ،على عينة
الدرا�سة.
 .4أ�عطي للطلبة الوقت الكايف ل إلجابة عن أ�دوات
الدرا�سة ،و �إر�شادات تو�ضح لهم كيفية ا إلجابة عن
فقرات االختبار.
 .5ت�صحيح ،أالدوات ومن ثم �إدخال البيانات
�إىل جهاز احلا�سوب ملعاجلتها �إح�صائيا ،وبعدما
متت املعاجلة ا إلح�صائية وا�ستخراج النتائج ثم
حتليلها ،ومقارنتها مع الدرا�سات ال�سابقة واقرتاح
التو�صيات الالزمة.

ت�صميم الدرا�سة ومتغرياتها:

ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات التالية:

املتغريات امل�ستقلة:

 .1اجلن�س وله م�ستويان .1 :ذكر  .2أ�نثى
 .2م�ستوى التح�صيل وله �سته م�ستويات:
.1ممتاز .2جيد جدا  .3جيد .4متو�سط
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.5مقبول �.6ضعيف
املتغري التابع :م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم.

املعاجلة ا إلح�صائية:

قام الباحثان بتحليل البيانات با�ستخدام الربنامج
ا إلح�صائي ( )SPSSحيث مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبار حتليل
التباين الثنائي (،)Tow Way ANOVA
وواختبار (LSD) (Least Significant Diff
 )ferenceللمقارنة البعدية ومعامل كرونباخ أ�لفا
حل�ساب معامل الثبات.
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نتائـج الدرا�ســة

ل إلجابة عن أ��سئلة الدرا�سة فقد مت فح�صها عند
م�ستوى الداللة (.)α=0.05
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال أالول:

ما م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة ال�صف
العا�شر أال�سا�سي يف جنوب اخلليل؟

بعد ت�صحيح اختبار فهم طبيعة العلم مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى
فهم طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي لطبيعة العلم كما
هو مو�ضح يف اجلدولني ( )3و(.)4

جدول3:

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي لطبيعة العلم
ح�سب متغري اجلن�س
اجلن�س
ذكر
أ�نثى
املجموع

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

230
239
469

10.28
10.18
10.22

35.91
36.35
36.13

م�ستوى فهم طبيعة
العلم
متو�سط
متو�سط
متو�سط

جدول4:

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية مل�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي لطبيعة العلم
ح�سب متغري م�ستوى التح�صيل
م�ستوى التح�صيل
ممتاز
جيد جدا
جيد
متو�سط
مقبول
�ضعيف
املجموع
13

العدد
56
41
46
52
132
142
469

املتو�سط
احل�سابي

45.19
41.63
39.00
39.13
36.18
28.90
36.13

االنحراف
املعياري

9.28
8.17
9.19
9.37
7.55
9.08
10.22

م�ستوى فهم
طبيعة العلم
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متو�سط
متدين
متو�سط
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يالحظ من اجلدول ( )3واجلدول ( )4أ�ن قيمة
املتو�سط احل�سابي مل�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�رش
أال�سا�سي لطبيعة العلم هي ( ،)36.13وهذا يدل
على أ�ن م�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي
لطبيعة العلم متو�سط بالن�سبة مل�ستوى الفهم العايل.
وميكن القول� :إن طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي يف
مدار�س جنوب اخلليل ميتلكون فهما متو�سطا عن
طبيعة العلم .ويرى الباحثان أ�ن ال�سبب قد يرجع
مبا�رشة �إىل تعدد م�صادر املعرفة التي ينهل منها
الطلبة ،فهي مل تعد تقت�رص على الكتاب املدر�سي،
كما كانت يف املا�ضي بل أ��صبحت املجالت والتلفاز
و�شبكة املعلومات وو�سائل االت�صاالت على اختالف
أ�نواعها من أ�هم م�صادر املعلومات يف هذا الع�رص.
وعلى الرغم من تعدد م�صادر املعرفة وتوفرها� ،إال
أ�ن هدف تدري�س العلوم من اجل الفهم مل يتحقق ،ألن
م�ستوى فهم الطلبة لطبيعة العلم اقل من امل�ستوى
العايل .ويرجع ذلك يف نظر الباحثان �إىل جملة من
أال�سباب أ�همها أ�ن املناهج واملقررات الدرا�سية التي
تدر�س للطلبة يف مدار�س فل�سطني رمبا ال تركز يف
حمتواها على فهم طبيعة العلم ب�شكل كبري ،وتنظر
�إىل العلم كبناء معريف بدال من الرتكيز على اكت�ساب
املعرفة العلمية وتعلم عمليات العلم وفهم تطبيقاته،
مما ي�ؤثر �سلبا على فهم الطلبة لطبيعة العلم ،أ��ضف
�إىل ذلك عدم مواكبة املناهج الدرا�سية للتطور
التكنولوجي واملعريف املت�سارع مما دفع الطلبة �إىل
�إهمال املناهج الدرا�سية وا�ستقاء املعرفة عرب و�سائل
أ�خرى بطرق غري �سليمة وغري ممنهجة مما أ�دى �إىل
ت�شويه البناء املعريف لديهم وت�شتيت أ�فكارهم وعدم
ان�سجامها ،وقد يكون ال�سبب هو املعلم نف�سه الذي
در�س يف نف�س البيئة التي يدر�س فيها الطالب وتعر�ض
لنف�س املنهاج و الظروف البيئية املحيطة ،مما أ�وجد
عنده نق�ص يف فهمه لطبيعة العلم ،وهو ا آلن يدر�س
الطلبة .أ�و انه ي�ستخدم طرق تدري�س تقليدية يف جو
14
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ي�سوده ال�سيطرة تركز على تلقني املتعلم وحتفيظه
للمعلومات ،دون تقدمي تو�ضيحات منا�سبة متعلقة
باملفاهيم املتعلمة يف �صورة مرتبة ،ودون ت�شجيع
للطلبة؛ لربط املهارات واملفاهيم املتعلمة و�إدراك
العالقة بينها ب�صورة تعمل على تكامل ما لديهم من
معارف �سابقة ،وما اكت�سبوه من معلومات جديدة
وعدم املوازنة بني ما يوجهه املعلم للطلبة من أ��سئلة
ت�ستثري قدرتهم على التذكر ،و أ�خرى ت�ستثري قدرتهم
على التطبيق والتحليل ،و أ�خرى ت�ستثري قدرتهم
على الرتكيب والتقومي ،ففي التعليم التقليدي يكون
الطالب م�ستقل وطريقة التدري�س التقليدية ما هي
�إال عملية امت�صا�ص؛ ملا يبثه املعلم دون أ�ن يكون
هناك فعل من قبل الطالب ،فالتعلم هنا مفرو�ض على
الطالب وغري مرتبط أ
بالمور احلياتية ،ويف الطريقة
التقليدية يتم تقدمي املعلومة دون تبيان كيف مت
التو�صل �إليها مما يجعل الطالب يهتم بتخزين
املعلومات دون معاجلة أ�و فهم.
وقد يكون ال�سبب طبيعة املقاربة التعليمية التي
ي�ستخدمها الطالب ،فالطالب �صاحب املقاربة العميقة
التي تقوم على التف�سري والتو�ضيح وطرح أال�سئلة،
والت أ�مل بالعمل يظهر م�ستوى عالٍ من الفهم على
عك�س الطالب �صاحب املقاربة ال�سطحية الذي يكون
مقلدا آ
للخرين وال يولد أ�فكار ًا جديدة ،فهو يبحث
عن التعلم اال�ستظهاري ،وبالتايل يكون م�ستوى
الفهم لديه متدني ًا .وقد يرجع ال�سبب �إىل أالو�ضاع
االقت�صادية واالجتماعية املحيطة بالطلبة ،أ�و �إىل عدم
اهتمام أالهايل بت�شجيع أ�بنائهم الطلبة مما ي�ؤدي �إىل
نق�ص الدافعية لديهم ،بحيث ال تكفي جلعلهم يغريون
أالفكار املوجودة لديهم ،أ�و رمبا يكونون غري قادرين
على �إعادة بناء أالفكار أالوىل املبكرة .وبالتايل فانه
�إذا مل يكن هناك تفاعل بني املعرفة ال�سابقة واملكت�سبة
فان التعلم �سيقت�رص على ا�ستظهار احلقائق دون
فهمها.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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ومما يجدر ذكره أ�ن هذه النتيجة تختلف مع نتائج
درا�سة زعرور ،وبعارة ( )1983التي أ��شارت �إىل أ�ن
م�ستوى فهم متدربي معهد الت أ�هيل الرتبوي لطبيعة
العلم كان متدين ،واختلفت أ�ي�ضا مع النتيجة الواردة
يف درا�سة عيا�رصة ( )1985التي أ�ظهرت تدين
م�ستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة أالردن ،بينما
اتفقت مع درا�سة هاجن ،ت�ساي ،ت�شاجن (Huang,
.)Tsai & Chang, 2005

النتائج املتعلقة بال�س ؤ�ال الثاين:
هل يختلف فهم طبيعة العلم لدى طلبة ال�صف
العا�شر أال�سا�سي باختالف اجلن�س ،وم�ستوى
التح�صيل ،والتفاعل بينهما؟

ل إلجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات
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احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وا�ستخدم اختبار
حتليل التباين الثنائي()Tow Way ANOVA
وكانت النتائج كما هي واردة يف اجلداول (،6 ،5
.)7

جدول 5 :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ألداء طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي
على اختبار فهم طبيعة العلم ح�سب متغري
اجلن�س.
اجلن�س

العدد

ذكر
أ�نثى
املجموع

230
239
469

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
35.91
36.35
36.13

10.28
10.18
10.22

جدول 6 :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي على
اختبار فهم طبيعة العلم ح�سب متغري م�ستوى التح�صيل
م�ستوى التح�صيل
ممتاز
جيد جدا
جيد
متو�سط
مقبول
�ضعيف
املجموع

56
41
46
52
132
142
469

العدد

املتو�سط احل�سابي
45.19
41.63
39.00
39.13
36.18
28.90
36.13

االنحراف املعياري
9.28
8.17
9.19
9.37
7.55
9.08
10.22

يالحظ من اجلدولني( )6 ،5أ�ن هناك فروق ًا ظاهرية يف فهم طبيعة العلم لدى طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي،
وللتحقق من داللة هذه الفروق مت ا�ستخدام حتليل التبابن الثنائي كما يظهر يف اجلدول ()7

15
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جدول 7:نتائج اختبار حتليل التباين الثنائي ملتو�سطات أ�داء طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي على
اختبار فهم طبيعة العلم ح�سب متغريي اجلن�س وم�ستوى التح�صيل والتفاعل بينهما
املتغري

جمموع املربعات درجات
احلرية
254.22
14330.77

1
5

اجلن�س
التح�صيل
5
2165.75
اجلن�س* التح�صيل
457
32386.49
اخلط أ�
469 661419.00
املجموع
* دالة عند م�ستوى الداللة (.)α= 0.05
يالحظ من اجلدول (  ( 7أ�ن قيمة (ف) ملتغري اجلن�س
( )3.58وم�ستوى الداللة ( ،)0.059وهي أ�كرب
من قيمة ( )α=0.05أ�ي أ�نها غري دالة �إح�صائيا،
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )α=0.05يف م�ستوى فهم طلبة
ال�صف العا�رش أال�سا�سي ،لطبيعة العلم تعزى �إىل
جن�س الطلبة ،كما هو وا�ضح من املتو�سط احل�سابي
يف اجلدول (.) 5
أ
أ
ويرى الباحثان �ن ال�سبب يف ذلك يعود �إىل ��ساليب
التدري�س التقليدية ،واىل املناهج الدرا�سية ،فهي
ال تركز يف حمتواها على فهم طبيعة العلم ب�شكل
كبري ،وتنظر �إىل العلم كبناء معريف بدال من الرتكيز
على اكت�ساب املعرفة العلمية ،وتعلم عمليات العلم،
وفهم تطبيقاتها ،أ�و يعود �إىل ت�شابه الظروف البيئية
واالقت�صادية واالجتماعية املحيطة بالطلبة ،فالعوامل
البيئية التي يواجهها الطلبة ت�ؤثر يف �سلوكهم و
�شخ�صيتهم منذ بداية منوهم.
وي�شار هنا اىل أ�ن هذه النتيجة اتفقت مع نتيجة
درا�سة ( )Irwin, 2000التي بينت عدم وجود
فروق يف فهم الطلبة لطبيعة العلم تعزى ملتغري
اجلن�س .واختلفت مع نتيجة عيا�رصة ( )1985التي
أ��شارت �إىل وجود فروق يف فهم طبيعة العلم تعزى
16

متو�سط جمموع ف
املربعات
254.22
2866.15

3.58
40.44

433.15

6.11

70.86

م�ستوى الداللة
0.059
*0.00
*0.00

ملتغري اجلن�س ،ونتيجة درا�سة (Huang,2005
 ),Tsai & Changالتي أ��شارت أ�ي�ضا �إىل أ�ن

الذكور ميتلكون فهم ًا لطبيعة العلم أ�كرث من ا إلناث،
ونتيجة درا�سة ( )Miller, 2006التي أ��شارت �إىل
أ�ن ا إلناث أ�كرث فهم ًا لطبيعة العلم من الذكور و أ�كرث
اهتمام ًا لدرا�سة العلوم.
ويالحظ من اجلدول ( )7أ�ي�ضا أ�ن قيمة (ف) ملتغري
م�ستوى التح�صيل هي( ،)40.44وم�ستوى الداللة
مل�ستوى التح�صيل ( ،)0.00وهي قيمة أ�قل من
( ،)α= 0.05وهي دالة �إح�صائيا وهذا ي�شري �إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α= 0.05يف م�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�رش
أال�سا�سي لطبيعة العلم تعزى مل�ستوى حت�صيل
الطلبة يف مادة العلوم لل�صف العا�رش ،كما هو وا�ضح
من املتو�سط احل�سابي يف اجلدول (.)6
وملعرفة م�صدر الفروق يف م�ستوى فهم طلبة
ال�صف العا�رش أال�سا�سي لطبيعة العلم التي تعزى
اىل م�ستوى حت�صيل الطلبة يف مادة العلوم لل�صف
العا�رش ا�ستخدم الباحثان اختبار ( )LSDللمقارنة
البعدية كما هو وا�ضح يف اجلدول (.)8
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جدول 8 :نتائج اختبار ( )LSDللمقارنة البعدية
أ�
ممتاز

جيد جدا

جيد

متو�سط

مقبول

�ضعيف

ب
جيد جدا
جيد
متو�سط
مقبول
�ضعيف
ممتاز
جيد
متو�سط
مقبول
�ضعيف
ممتاز
جيد جدا
متو�سط
مقبول
�ضعيف
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
�ضعيف
ممتاز
جيد جدا
جيد
متو�سط
�ضعيف
ممتاز
جيد جدا
جيد
متو�سط
مقبول

الفرق يف املتو�سطات( أ� -ب )

3.56
6.19
6.06
9.00
16.28
- 3.56
2.63
2.49
5.44
12.72
- 6.19
- 2.63
- 0.13
2.81
10.09
- 6.06
- 2.49
0.13
2.94
10.22
- 9.00
- 5.44
- 2.81
- 2.94
7.28
- 16.28
- 12.72
- 10.09
- 10.22
- 7.28

* ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α= 0.05
يالحظ من النتائج الواردة يف اجلدول ( )8أ�ن م�صدر
17

م�ستوى الداللة
*0.040
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.040
0.146
0.156
*0.00
*0.00
*0.00
0.146
0.937
0.052
*0.00
*0.00
0.156
0.937
*0.033
*0.00
*0.00
*0.00
0.052
*0.033
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00
*0.00

الفروق بني ممتاز وكل من (جيد جدا ،جيد ،متو�سط،
مقبول� ،ضعيف) ل�صالح ممتاز ،وبني جيد جدا وكل
من (مقبول� ،ضعيف) ل�صالح جيد جدا ،وبني جيد
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و(�ضعيف) ل�صالح جيد ،وبني متو�سط و(مقبول،
�ضعيف) ل�صالح متو�سط ،وبني مقبول و(�ضعيف)
ل�صالح مقبول.
ويرى الباحثان أ�ن ال�سبب يف وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α=0.05
يف م�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي
لطبيعة العلم تعزى مل�ستوى حت�صيل الطلبة ،هو أ�ن
التح�صيل الدرا�سي احد امل�ؤ�رشات النوعية الدالة
على مدى جودة العملية الرتبوية ،ونظرا لكونه
من أ�هم العوامل التي ت�ؤثر ت أ�ثريا كبريا يف تكوين
�شخ�صية املتعلم ،لهذا فهو ي�ؤثر يف اختيار الربامج
التعليمية املنا�سبة ور�سم اخلطط العالجية التي
تهدف �إىل معاجلة نقاط ال�ضعف لدى الطلبة من
اجل رفع م�ستوى حت�صيلهم عن طريق الربط بني
التعليم اجلديد والتعليم ال�سابق لديهم ،وهذا الربط
ي�ؤدي �إىل عملية الفهم لدى الطلبة .فاملعلم الذي لديه
الكفايات والقدرات التعليمية والقادر على حتديد
أالهداف ال�سلوكية للدرو�س والتخطيط للخربات
التعليمية وتوفري الدافعية للمتعلم وحتديد أ��ساليب
التقومي املنا�سبة وبناء االختبارات وحتليل نتائجها
ور�سم خطط عالجية ودرا�سة أ�ثر الو�سائل يف
حت�سني م�ستوى التح�صيل ورعاية الطلبة املتفوقني
درا�سيا،يلعب دورا مهم ًا يف زيادة حت�صيل الطلبة
عن طريق حت�سني عملية الفهم لديهم .كما تتحمل
املناهج بت�صميمها وطريقة تنفيذها قدرا كبريا من
النتائج التي يحققها الطلبة با إل�ضافة �إىل امل�ستوى
االقت�صادي الذي يعي�شه الطالب ،ففقر الطالب
وحاجته املادية ي�ؤديان �إىل عدم قدرته على مواجهة
احلاجات أال�سا�سية (امل أ�كل وامللب�س) وبالتايل ف�إن
عدم تلبية هذه احلاجات ينعك�س �سلبا على �صحة
الطالب ونف�سيته مما ي�ؤثر يف �إنتاجه وحت�صيله
الدرا�سي.
وال ميكن �إغفال دور املدر�سة يف ت�شجيع الطلبة على
18
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الدرا�سة وحت�سني م�ستوى حت�صيلهم عن طريق
ا�ستغالل �إمكانياتها وعنا�رصها ،وال نن�سى أ�همية
دور ا آلباء وتوجيههم و�إ�شعارهم ألبنائهم باهتمامهم
بدرا�ستهم ونتائجها ،كل ذلك ي�ساعد الطلبة على رفع
حت�صيلهم .فالطالب الذي ي�سعى لرفع م�ستوى
حت�صيله يكون متحم�سا ومثابرا ويهتم بالدرا�سة وال
يكتفي بدرا�سة املنهاج الذي هو بني يديه ولكن يبحث
عن معلومات خارجية �إ�ضافية لكي يعزز ما ورد يف
املنهاج ،وهو يعتمد على نف�سه يف تف�سري ما يتعلمه
ويحاول با�ستمرار طرح أ�فكار جديدة ،و�إذا واجهته
م�س أ�لة غري مفهومة يف منهجه الدرا�سي فهو يبحث
لها عن حلول يف كتب ومراجع خارجية أ�خرى ،أ�ما
الطالب �صاحب التح�صيل املنخف�ض فهو غري متحم�س
وال يثابر على الدرا�سة ،فهو ال يتعدى املعلومات
الواردة يف املقرر املوجود بني يديه ،وال يحاول
فهمها أ�و تف�سريها بل يعتمد يف ذلك على املعلم ،ومن
هنا فان االهتمام برفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي
ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى الفهم لدى الطلبة .وتتفق هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة ح�سن وعو�ض ()1988
والتي بينت وجود فروق دالة �إح�صائيا بني طالب
كليات الرتبية ذوي القدرة العالية والطالب ذوي
القدرة املنخف�ضة يف فهم طبيعة العلم تعزى للتح�صيل
الدرا�سي يف نهاية العام.
ويالحظ أ�ي�ضا من اجلدول ( )7أ�ن قيمة (ف)
للتفاعل بني متغريي اجلن�س والتح�صيل هي()6.11
وم�ستوى الداللة ( )0.00وهي قيمة أ�قل من (0.05
= )αوهذا يدل على وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف م�ستوى فهم طلبة ال�صف العا�رش أال�سا�سي لطبيعة
العلم تعزى للتفاعل بني متغريي جن�س وم�ستوى
حت�صيل الطلبة يف مادة العلوم ل�صالح ا إلناث ذوات
التح�صيل ممتاز وجيد جدا وجيد ومتو�سط ومقبول،
ول�صالح الذكور ذوي التح�صيل ال�ضعيف كما هو
وا�ضح من املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول (.)9
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جدول 9:املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ألداء طلبة ال�صف العا�شر أال�سا�سي على
اختبار فهم طبيعة العلم ح�سب التفاعل بني متغريي اجلن�س وم�ستوى حت�صيل الطلبة جدول8 :
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنة البعدية
ممتاز

التح�صيل

جيد جد ًا
جيد
متو�سط
مقبول
�ضعيف

ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى
ذكر
انثى

املتو�سط احل�سابي

اجلن�س

44.36
46.34
39.50
44.10
36.68
42.94
35.00
44.77
35.50
36.60
30.87
27.20

العدد
33
23
22
19
29
17
30
22
50
82
66
76

االنحراف املعياري
8.05
10.89
9.06
6.37
10.29
5.10
9.96
4.34
8.49
6.94
10.12
7.73

ويو�ضح ال�شكل ( )1متو�سط فهم الطلبة لطبيعة العلم ح�سب التفاعل بني متغريي اجلن�س وم�ستوى
التح�صيل.
ϢϠόϟ ΔόϴΒσ ϢϬϔϟ ϲΑΎδΤϟ ςγϮΘϤϟ

·ΙΎϧ

έϮϛΫ

ϒϴόο

19

ϝϮΒϘϣ

ςγϮΘϣ

ΪϴΟ

ΪΟ ΪϴΟ

ίΎΘϤϣ

Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
حمسن عدس ،مستوى فهم طبيعة العلم ،جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)165-139

يالحظ من ال�شكل ( )1أ�ن املتو�سطات احل�سابية
ل إلناث أ�على من املتو�سطات احل�سابية للذكور عند
م�ستوى التح�صيل :ممتاز ،وجيد جدا ،وجيد،
ومتو�سط ،ومقبول ،بينما هي للذكور أ�على من ا إلناث
عند م�ستوى التح�صيل (�ضعيف).
أ
ويرى الباحثان أ�ن �سبب ذلك هو �ن ا إلناث يثابرن
على التعلم ،ألنهن أالقدر على تنظيم وقتهن ،فالتعلم
القائم على تنظيم الوقت واجلهد معا وفهم و�إدراك
الروابط والعالقات املنطقية يف موقف التعلم ي�ؤدي
�إىل تنمية التفكري ا إلبداعي ،و�إىل دميومة خربات
التعلم وا�ستمرارها ومقاومتها للن�سيان ،أ�و قد
يكون ال�سبب ميل ا إلناث لدرا�سة مادة العلوم أ�كرث
من غريها من املواد أالخرى ،من اجل التخ�ص�ص
م�ستقبال يف تخ�ص�صات كالطب وال�صحة وغريها.
يف الوقت الذي ال ين�شغل الطالب بالتعليم وال يهتم
به قدر اهتمامه مب�ساعدة أال�رسة يف توفري دخلها
ب�سبب الو�ضع االقت�صادي الذي يعي�شه ،أ�و رمبا
يكون لدى الطالب ن�شاطات أ�خرى ت�شغله عن التعليم
مثل (ن�شاطات ريا�ضية ،اجتماعية ،) . . .يف حني أ�ن
الطالبة يف هذه املرحلة ال ي�شغل بالها �إال تعليمها من
أ�جل أ�ن ت�ضمن لها م�ستقبال أ�ف�ضل .أ�ما بالن�سبة
للذكور وا إلناث ذوي التح�صيل ال�ضعيف فرمبا أ�ن
ا إلناث ذوات التح�صيل ال�ضعيف ،اقل رغبة يف التعلم
من الذكور ذوي التح�صيل ال�ضعيف .وتختلف هذه
النتيجة مع نتيجة درا�سة عد�س ( )2004التي
أ��شارت �إىل عدم وجود فروق يف م�ستوى فهم طبيعة
العلم تعزى �إىل التفاعل بني اجلن�س والتح�صيل.

التو�صيات:

يف �ضوء ما �سبق ميكن تقدمي التو�صيات التالية:
 .1تطوير مناهج العلوم حتى ت�سهم يف رفع م�ستوى
فهم الطلبة لطبيعة العلم.
 .2تطـوير أال�سـاليب التي ي�ستخدمهـا املعلم يف التـدري�س
20
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ألن لها ت أ�ثيـر ًا على فهم الطلبـة لطبيعة العلم.
 .3رفع م�ستوى الدافعية لدى الطلبة ،الذي من � أش�نه
زيادة م�ستوى فهمهم لطبيعة العلم.
� .4إجراء درا�سات تهدف لبيان م�ستوى فهم طبيعة
العلم لدى املعلمني من أ�جل حت�سينه عن طريق تنظيم
دورات تربوية للمعلمني خا�صة بطبيعة العلم.

املقرتحات:

� .1إجراء درا�سات تبحث يف م�ستوى فهم طبيعة
العلم لدى معلمي تربية جنوب اخلليل.
� .2إجراء درا�سة لتحليل كتاب العلوم لل�صف العا�رش
للتعرف على �صورة العلم يف حمتواه.
� .3إجراء درا�سة م�شابهة للدرا�سة احلالية وتطبيقها
على م�ستويات أ�خرى من ال�صفوف أال�سا�سية و
الثانوية ،وكذلك امل�ستوى اجلامعي.

املراجــع

ح�سن ،أ�حمد .وعو�ض ،عبدالرحمن .مدى فهم طبيعة
العلم لدى طالب �شعبة العلوم بكليات الرتبية مب�رص.
جملة كلية الرتبي ْة.)1973( ،39 6- :)18( ،
ح�سنني ،غازي .درا�سة أ�ثر بع�ض العوامل على فهم
املعلمني والطلبة لطبيعة العلم يف املرحلتني ا إلعدادية
والثانوية .ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة
الريموك ،أالردن.)1982( .
زعرور ،جمال .وبعارة ،ح�س .مدى ا�ستيعاب طبيعة
العلوم أللبحاث الرتبوية لدى متدربي تدري�س العلوم
يف حمافظات عمان .املجلة العربية أللبحاث الرتبوية،
.)1983(،65 53-،)7(2
ال�شيخ ،عمر .امل�ساقات احلديثة يف العلوم للمرحلة
الثانوية :أ�هدافها ،مادتها ،تعلمها وتعليمها .ر�سالة
املعلم.)1973( ،58 43- :)1(16 ،
عبد الرازق ،حم�سن .أ�ثر ا�ستخدام أال�سلوب البنائي
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اختبار فهم طبيعة العلم

 ما نظرة العلماء حول وجود العامل الطبيعي؟.1
. العامل الطبيعي له وجود حقيقي.�أ
. العامل الطبيعي وهم بح�سب اخلربة ال�سابقة.ب
. العامل الطبيعي فكرة خلقها العقل الب�رشي.ج
. العامل الطبيعي �صورة ذهنية �صنعها العلماء.د
: من فر�ضيات العلماء يف درا�سة الكون ما يلي.2
 الظواهر الطبيعية ال ميكن فهمها ألنها متقلبة و.�أ
.متغرية
 الظواهر الطبيعية ميكن فهمها و �إخ�ضاعها.ب
.للدرا�سة العلمية
 الظواهر الطبيعية ال ميكن �إخ�ضاعها للدرا�سة.ج
.العلمية
 العقل ا إلن�ساين ال ي�ستطيع فهم الظواهر.د
.الطبيعية
 االعتقاد القدمي لدى العلماء أ�ن أالر�ض ثابتة.3
 لكن بعد املالحظات،وال�شم�س تدور حولها
وامل�شاهدات ثبت لهم أ�ن ال�شم�س ثابتة أ
والر�ض هي
ْفما موقف العلماء بعد أ�ن ثبت لهم خطا.املتحركة
فر�ضيتهم ؟
 يتم�سكون بالفر�ضية الن بع�ض امل�شاهدات.�أ
.ت�ؤيدها
. يح�رصون الفر�ضية يف امل�شاهدات التي ت�ؤيدها.ب
. يبحثون للفر�ضية عن م�شاهدات علمية ت�ؤيدها.ج
 يرف�ضون الفر�ضية أ�و يعدلونها أ�و يبحثون عن.د
.غريها
 عامل تو�صل �إىل نظرية مثال (نظرية اخللية التي.4
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تفيد أ�ن ج�سم الكائن احلي مكون من خاليا ،و أ�ن
اخللية هي وحدة الرتكيب و الوظيفة).فما موقف
العلماء من النظريات اجلديدة عند ظهورها:
أ� .يرتدد العلماء يف قبولها حتى يتم ظهور نتائج
اختبارها علميا.
ب .يتم رف�ضها من قبل جميع العلماء.
ج .يقبلها جميع العلماء و بدون تردد.
د .يقبلها العلماء التي تتفق مع تفكريهم.
� .5إذا قرر عامل ا�ستخدام أ�داة قيا�س معينة لقيا�س
كمية فيزيائية فانه قبل ا�ستخدامه أللداة يعمل على:
أ� .الت أ�كد من منا�سبة أ�داة القيا�س ،وطريقته لقيا�س
الكمية املطلوبة.
ب .تعديل طريقة القيا�س حتى تكون نتيجته م�شابهة
لقيمة الكمية املقا�سة.
ج .الت أ�كد من أ�ن القيا�س يعطي القيمة ال�صحيحة
للكمية الفيزيائية.
د .ح�ساب قيمة الكمية الفيزيائية مقدما من خالل
قراءة املراجع املنا�سبة.
 .6يقوم العلماء ب أ�بحاث علمية ،و يكتبون تقارير عن
أ�بحاثهم و درا�ساتهم ،يدونون فيها م�شاهداتهم و
حتليالتهم و ا�ستنتاجاتهم.ما املوقف الذي يتخذه
العلماء يف كتابة تقارير أ�بحاثهم؟
أ� .ي�سجلون امل�شاهدات والنتائج التي ت�ؤيد
ا�ستنتاجاتهم فقط.
ب .ي�سجلون امل�شاهدات والنتائج التي يح�صلون
عليها بغ�ض النظر عن ت أ�ييدها أ�و معار�ضتها
ال�ستنتاجاتهم.
ج .ي�سجلون معلومات حمرفة لت�ؤكد ا�ستنتاجاتهم.
د .ي�سجلون امل�شاهدات التي يعتقدون أ�نها �صحيحة
ويلغون امل�شاهدات التي يعتقدون ب أ�نها خاطئة.
 .7نظرية احلركة اجلزيئية للغازات التي تفرت�ض ( أ�ن
الغاز يتكون من جزيئات �صغرية جدا ت�شبه الكرات)
الهدف من تكوين مثل هذه النظريات العلمية:
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أ� .أ�ن يتحول العلم �إىل نظريات فقط.
ب .امل�ساعده يف تف�سري امل�شاهدات العلمية و التنب� ؤ
بها.
ج .برهنة �صحة النظريات العلمية.
د .هذه النظريات ثابتة ال ميكن أ�ن تتغري مع الزمن.
� .8إذا تنب أ� عامل متخ�ص�ص بحدوث زلزال يف مكان
ما ،فان هذا التنب�ؤ:
أ�� .صحيح ،و يجب أ�ن يقبل دون تردد.
ب .ال يقبل حتى ت�ؤيده التجارب و االختبارات.
ج .يقبله البع�ض و يرف�ضه البع�ض.
د .خاطئ و يجب رف�ضه.
 .9ما الفرق بني النظرية و الفر�ضية العلمية؟
أ� .الفر�ضية تلخ�ص امل�شاهدات العلمية بينما النظرية
تف�رس امل�شاهدات العلمية.
ب .الفر�ضية خاطئة بينما النظرية �صحيحة.
ج .الفر�ضية ميكن تعديلها وتغيريها ،بينما النظرية
ال تعدل و ال تغري.
د .الفر�ضية مل تثبت رجاحتها حتى ا آلن بينما
النظرية ثبتت رجاحتها.
 .10يطلق على الطريقة التي يح�صل فيها العلماء
على معرفة علمية جديدة:
أ� .جمموعة من أال�ساليب (املنطقية و العقلية
والعلمية) التي تختلف من عامل آلخر.
ب .جمموعة من اخلطوات املرتبة التي يتبعها كل
عامل بانتظام.
ج .جمموعة من اخلطوات الع�شوائية (التجربة
واخلط أ�) التي تختلف من عامل آلخر.
د .جمموعة من اال�ستدالالت و اال�ستنتاجات التي
يتبعها كل عامل بانتظام.
 .11أ�ي العبارات التالية �صحيحة بالن�سبة للتجربة
العلمية؟
أ� .يجب أ�ن تكون التجربة العلمية قابلة ل إلعادة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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والتكرار.
أ
ب .التجربة العلمية يجب �ن تكون �سهلة و قليلة
اخلطوات.
ج .يجب أ�ن تعطي التجربة العلمية امل�شاهدات العلمية
املتوقعة.
أ
د .يجب �ن ال حتدد التجربة العلمية امل�شاهدات
العلمية املتوقعة.
 .12ما نوع املعرفة العلمية التي يتم احل�صول عليها
من التجارب العلمية ؟
أ� .نظريات علمية.
ب .فر�ضيات علمية.
ج .حقائق و تعميمات.
د .مفاهيم علمية.
 .13ما هي النظرة التي ينظر بها العلماء �إىل أالحداث
و الظواهر الطبيعية؟
أ
أ� .أالحداث و الظواهر جتري وفق �مناط و معايري
معروفة.
ب .أالحداث و الظواهر جتري وفق أ�مناط و معايري
ال ميكن فهمها.
ج .أالحداث و الظواهر ال جتري وفق أ�مناط
ومعايري.
أ
د .أالحداث و الظواهر جتري وفق �مناط و معايري
ميكن فهمها.
 .14ما الهدف من ن�رش العلماء أ�بحاثهم و درا�ساتهم
العلمية؟
أ� .إلظهار التفوق و ا إلبداع ال�شخ�صي.
ب .إلخ�ضاع املعرفة املكت�شفة لالختبار والفح�ص.
ج .إلتاحة الفر�صة لتطبيقات علمية جديدة.
د .إلظهار ف�ضل ا آلخرين عليهم.
 .15ما ت أ�ثري االكت�شافات العلمية اجلديدة على
املعرفة العلمية ال�سابقة؟
أ� .االكت�شافات اجلديدة جتعل املعرفة العلمية ال�سابقة
أ�كرث تعقيدا.
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ب .االكت�شافات اجلديدة تغري من املعرفة العلمية
ال�سابقة و ت�ضيف �إليها �شيئا جديدا.
ج .االكت�شافات اجلديدة تبقي املعرفة العلمية ال�سابقة
على حالها و ت�ضيف �إليها �شيئا جديدا.
د .االكت�شافات اجلديدة ت�ستبدل املعرفة العلمية
ال�سابقة.
 .16ما هو الدافع وراء درا�سة العلماء للعامل
الطبيعي؟
أ� .ألنهم يرغبون يف �إظهار تفوق العقل الب�رشي.
ب .ألنهم يرغبون يف احل�صول على معرفة لها تطبيق
تكنولوجي.
ج .ألنهم يرغبون يف فهم العامل الطبيعي.
د .ألنهم يرغبون يف ال�سيطرة على ا إلن�سان و
املجتمعات ا إلن�سانية.
 .17ملاذا ي�ستخدم العامل أالدوات يف م�شاهداته
العلمية:
أ
أ� .حتى تكون امل�شاهدة �كرث دقة.
ب .حتى تكون امل�شاهدة أ�كرث مو�ضوعية.
ج .حتى تكون امل�شاهدة أ�كرث أ�مانة و �صدق.
د .مل�شاهدة حادث غري متوقع.
 .18ما الهدف من ا�ستخدام العلماء للت�صنيف
العلمي ؟
أ� .لتف�سري امل�شاهدات العلمية.
ب .لتنظيم امل�شاهدات العلمية.
ج .للتنب� ؤ عن امل�شاهدات العلمية.
د .لتف�ضيل امل�شاهدات العلمية.
 .19تنب أ� العامل مندليف بوجود عنا�رص كيميائية مل
تكن معروفة يف ع�رصه مثل:اجلرمانيوم ،ما موقف
العلماء من هذا التنب�ؤ؟
أ� .يقبله العلماء الذين عالقتهم قوية مع العامل
مندليف.
ب .يقبله جميع العلماء.
ج .يلقى قبوال أ�كرث لدى العلماء �إذا ثبتت �صحته
Published by Arab Journals Platform, 2020
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بالتجارب العلمية.
د .يرف�ضه جميع العلماء.
� .20سادت قدميا نظرية اخللق التلقائي التي
تفيد ( أ�ن احلياة ميكن أ�ن تن� أش� من الالحياة ك أ�ن
تن� أش� الديدان من اخلرق البالية ،و لكن ف�شلت هذه
النظرية ،عندها ظهرت نظرية أ�خرى تقول �إن احلياة
ال تن� أش� �إال من احلياة ،فال تن� أش� خلية بكتريية �إال من
خلية �سابقة لها)؛ فما موقف العلماء من النظريات
اجلديدة؟
أ� .العلماء يقبلون النظريات اجلديدة على انها ال تقبل
النقا�ش.
ب .يرف�ض العلماء النظريات اجلديدة و يتم�سكون
بالنظريات القدمية.
ج .ي�ستخدم العلمـاء النظريـات اجلديدة يف تف�سري
الظواهـر التي تقع يف جمـالها وال يعدلون فيها.
د .يقوم العلماء باملراجعة امل�ستمرة آلرائهم و
نظرياتهم يف �ضوء أالدلة و امل�شاهدات التي يتو�صلون
�إليها.
 .21أ�راد عامل درا�سة العوامل التي ت�سبب حدوث
ال�صد أ� و ظهور طبقة بنية اللون على احلديد ،و افرت�ض
أ�ن هناك عوامل ت�سبب ال�صد أ� وهي:املاء فقط ،الهواء
فقط ،املاء و الهواء معا.فما هي أال�ساليب التي
يتبعها العامل يف درا�سة ت أ�ثري العوامل امل�سببة لل�صد أ�
على احلديد؟
أ� .يجري جتربة واحدة يدر�س فيها ت أ�ثري العوامل
جميعها.
أ
ب .يجري عدة جتارب يدر�س فيها ت�ثري كل عامل
ب�شكل منف�صل.
ج .يجري جتربة يدر�س فيها ت أ�ثري العوامل
املت�شابهة.
أ
د .يتو�صل نظريا �إىل ت�ثري املاء و الهواء على احلديد
و دون احلاجة �إىل �إجراء جتارب.
« .22الذرة تتكون من الكرتونات ونيوترونات
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وبروتونات « هذه املعرفة:
أ� .ثابتة ال ميكن أ�ن تتغري.
ب  .ميكن أ�ن تتغري يف امل�ستقبل.
ج .بالت أ�كيد �سوف تتغري.
د � .شاهدها العلماء باملجهر لذلك لن تتغري.
 .23يقوم العلماء بعمل مناذج حليوانات منقر�ضة
كالدينا�صور مثال:
أ� .العلماء مت أ�كدون أ�ن هذا هو �شكل الدينا�صور.
ب .وجد العلماء دينا�صورات بهذا ال�شكل.
ج .تخيل العلماء أ�ن هذا هو �شكل الدينا�صور.
د .عاي�ش العلماء هذه الدينا�صورات.
 .24ت�صدر بع�ض الدول الت�رشيعات التي متنع
و�صول املكت�شفات اجلديدة من دول أ�خرى ،فما هو
موقف العامل من هذه الت�رشيعات ؟
أ� .يجب أ�ن يقبل العامل هذه الت�رشيعات مل�صلحة
بلده.
أ
أ
ب .يجب �ن يعار�ض العامل هذه الت�رشيعات ،لنها
تتنافى مع أ�خالقه.
ج .يجب أ�ن ال يهتم العامل بهذه أالمور.
د .يعار�ض العامل الت�رشيعات أ�و يقبلها ح�سب الدولة
املعنية.
أ
 .25اكت�شف �حد العلماء طريقة جديدة لتح�سني
زراعة الزيتون ،فكيف يجب أ�ن يت�رصف؟
أ� .ين�رش هذه املعرفة للجميع.
ب .ال يعلم بها أ�حد ،و يحتفظ بها لنف�سه.
ج .له احلرية الكاملة يف الت�رصف.
د .يبيع اكت�شافه فقط.
 .26موقف العامل من املعرفة املنتجة من العلماء
الذين �سبقوه:
أ� .عليه أ�ن يرف�ضها ،ألن أ��صحابها قد ماتوا.
ب .عليه أ�ن يرف�ضها ألنها خاطئة.
ج .عليه أ�ن يعرتف ب أ�هميتها حتى لو كانت خاطئة.
د .عليه أ�ن ال يهتم بها نهائيا.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/6
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 .27عندما تعر�ض ق�ضية ما على العلماء ف�إنهم
عادة:
أ� .يتبعون الطريقة نف�سها بالتعامل معها.
ب .يقدمون لها نف�س احللول.
ج .قد يختلفون يف الطريقة املتبعة و يف النتائج التي
يتو�صلون �إليها
د .العلماء ال يختلفون فيما بينهم.
� .28إذا رغب أ�حد العلماء يف درا�سة ظاهرة معينة،
فان عليه أ�ن:
أ� .يراجع ما كتبه العلماء حول هذه الظاهرة.
ب .ال يهتم مبا �سبق؛ ألن أالدوات احلالية أ�كرث
تطورا.
ج .يراجع فقط ما كتبه العلماء يف بلده
د .يراجع ما يتفق مع وجهة نظره مما كتب �سابقا.
 .29هدف العلماء من درا�سة الظواهر الطبيعية هو:
أ� .فهم أال�شياء والظواهر التي يالحظونها والتنب� ؤ
بها و�ضبطها.
ب .املتعة والت�سلية فقط.
ج .احل�صول على تقدير املجتمع الذي يعي�شون فيه.
د .احل�صول على ال�شهادات العلمية الرتقيات.
 .30ما هو موقفك مما يقوله العلماء؟
أ� .كل ما يقوله العلماء �صحيحا .100%
ب .ما يقوله العلماء يحتمل اخلط أ� وال�صواب.
ج .العلماء ال يقولون �إال ال�صحيح.
د .ما يقوله العلماء خط أ� .100%
 .31أ�ثناء درا�سة الظواهر الطبيعية فان العلماء:
أ� .يعتمدون على امل�شاهدات فقط.
ب .ي�ستخدمون ا إلبداع و اخليال يف تف�سرياتهم.
ج .ال جمال للخيال يف العلم.
د .يعتمدون على امل�شاهدة و التجريب فقط.
� .32إذا تو�صل عامل �إىل معرفة علمية ما ،و تعر�ض
للنقد من قبل علماء آ�خرين.فما هو موقف العامل من
هذا النقد:
27
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أ� .ال يهتم به ألنه مت أ�كد من �صحة اكت�شافه.
ب .يتقبل النقد و يناق�ش من نقده.
ج .له حرية الت�رصف بالرد أ�و عدم الرد.
د .العلماء ال ينقدون بع�ضهم البع�ض.
 .33هل العلم قادر على �إيجاد حلوال لكل امل�سائل
العلمية؟
أ
أ� .نعم؛ لن قدرة العلم غري حمدودة.
ب .نعم؛ ألن العلماء أ�ذكياء جدا.
ج .ال؛ ألن قدرة العلم حمدودة.
د .ال؛ ألن العلماء ال يهتمون.
 .34العلماء:
أ� .يختلفون يف طرق درا�ستهم للظواهر ح�سب
خلفياتهم النظرية.
ب .ال يختلفون فيما بينهم؛ ألن العلم مو�ضوعي.
ج .ال يختلف علماء البلد الواحد يف طرق درا�سة
الظواهر الطبيعية.
د .يختلفون فيما بينهم ح�سب اجلن�س.
 .35املعرفة العلمية املكت�شفة هي:
أ� .خا�صة يف أ�هل البلد الذي اكت�شفت فيه.
ب .خا�صة يف العلماء الذين عا�شوا يف فرتة
اكت�شافها.
ج .خا�صة يف الذي اكت�شفها فقط.
د .م�شرتكة بني جمموعة العلماء.
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