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               العليا الدراسات عمادة

  القدس جامعة      

  

في مدارس محافظة بيت لحم   األساسيلعاشرمدى امتالك طلبة الصف ا

  لعمليات العلم 

  

  منال محمد جمعة عويضة 

  

  رسالة ماجستير

  

  

  

  فلسطين – القدس

  

  م 2009ِ - ه 1430
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  بيت لحم  في محافظة مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي

   لعمليات العلم

  

  :إعداد

  

  منال محمد جمعة عويضة

  

  بكالوريوس تربية من جامعة بيت لحم

  

  

  إبراهيم عرمان :إشراف الدآتور

  

  

قدمت هذه الدراسة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في أساليب 
  جامعة القدس/عمادة الدراسات العليا /آلية العلوم التربويةالتدريس من 

  

  م2009/هـ1430
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                                                           عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس

  إجازة الرسالة

  

   لعمليات العلم في محافظة بيت لحممدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي

  

   منال محمد جمعة عويضة:اسم الطالبة

  20714035 :الرقم الجامعي

  

  دآتور إبراهيم عرمانال:المشرف 

  

من لجنة المناقشة المدرجة  16/8/2009  نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 
  .وتواقيعهم أسمائهم

  التوقيع  رئيس لجنة المناقشة  الدآتور ابراهيم عرمان -1

  التوقيع  ممتحنا داخليا  الدآتور محسن محمود عدس -2

  التوقيع  ممتحنا خارجيا  الدآتورة خولة الشخشير صبري -3

  

  

  فلسطين -القدس

م 2009 - هـ 1430   
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  :اإلهداء

  

  إلى الذي أضاء الدرب ألشق طريقي وسط التحديات

  إلى الذي كان سندا لي في كل خطوة عبر مشواري العلمي

  إلى زوجي الغالي

  أهدي هذا العمل المتواضع

  
  

  

  

  

  

  

  الباحثة

  منال عويضة
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  :إقرار

جامعة القدس لنيل درجة الماجستير و أنها نتيجة أبحاثي اقر انأ مقدمة هذه الرسالة أنها قدمت ل
وان أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي ، الخاصة باستثناء ما أشير إليه حيثما ورد

  .جامعة أو معهد

  

  : ..............التوقيع

  

   منال عويضة:االسم

  :التاريخ
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  شكر وعرفان

فقني إلتمام هذا العمل وآل الشكر والتقدير ألستاذي الحمد هللا الذي أعانني وو
المشرف الدآتور إبراهيم عرمان الذي منحني الوقت والجهد من اجل إتمام هذا 

  .العمل 

  .آل الشكر والتقدير للهيئة التدريسية في قسم الدراسات العليا جامعة القدس 

  

موافقة على مناقشة وأتوجه بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة  لتفضلهم بال
  : وهمرسالتي وإثرائها 

  خولة الشخشير صبري. محسن عدس               د.                 د

واليفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الدآتور عبد الغني حمدي عبد اهللا الصيفي لما قدمه 
  .من مساعدة النجاز هذا العمل

  .ختباردارس التي طبق فيها اإلمديرات الم/آما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى مديري

  لى آل من ساهم في انجاز هذا العملإو

  لهم جميعا أقدم جزيل شكري وعظيم امتناني

  

  

  

  

  الباحثة

  منال عويضة
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  الملخص

 

هدفت هذه الدراسة للكشف عن مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة بيت 

  طالبا وطالبة تم اختيارها بالطريقة)944(تكونت عينة الدراسة من. ليات العلمملحم  لع

 تطويرب وقامت الباحثة. اعتمدت الباحثة المدرسة وحدة االختيارحيث  ، العنقودية العشوائية

  تم تطبيق األداةحيث ، فقرة من نوع االختيار من متعدد )32(أداة الدراسة حيث اشتملت على 

 بلغت إذ . وثباتها، التأكد من صدقها بعد2008/2009في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 Cronbach ( باستخدام معادلة كرونباخ الفا،) 0.76(قيمة الثبات  Alpha ( . ثم جمعت

   . SPSS وعولجت إحصائيا باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي البيانات

  . نتائج الدراسة التي ظهرت من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها يأتيوفيما 

 )أساسية وتكاملية( في مستوى امتالك الطلبة لعمليات العلم  تدنيلدراسة أن هناكأظهرت ا

ن الطلبة يمتلكون ،أ والتنبؤ حيث أظهرت نتائج الدراسة، واالستدالل،باستثناء عملية المالحظة

 االستدالل)65.75 ( وللمالحظة) %61.25 (بين ، وتراوحت النسبة المئوية ما هذه العمليات

.لالستدالل و التنبؤ) 2.63(للمالحظة، و) 2.45(، وبمتوسط حسابي تنبؤوال  

 الدرجة  تعزى للجنس لصالح اإلناث على ذات داللة إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق و

  .ختبارلال الكلية

 ذات داللة إحصائية فقد أشارت النتائج إلى وجود فروق فيما يتعلق  بمرجعية المدرسة و

 ختبار  وبمتوسطالدرجة الكلية لإللمدرسة ولصالح المدارس الخاصة في تعزى لمرجعية ا

)17.26(سابيح  

  ذات داللة إحصائية  وبالنسبة للتحصيل في مادة العلوم فقد أظهرت النتائج وجود فروق

ختبار ولصالح المستوى لال  الدرجة الكلية  وفي،تعزى لمستوى التحصيل في جميع المجاالت

. )19.12 (ابي بمتوسط حس،المرتفع  
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عمليات القياس   أظهرت النتائج وجود فروق تعزى لموقع المدرسة ولصالح القرية باستثناءكما

. فلم تظهر فروق تعزى لموقع المدرسةواستخدام األرقام والتصنيف  

عمليات العلم و وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على مهارات عمليات العلم األساسية

كذلك العمل على تحليل المحتوى في ضوء عمليات العلم ودة العلوم التكاملية عند تدريس ما

.والعمل على دراسة مدى امتالك المعلمين لعمليات العلم وقدرتهم على تطويرها لدى طالبهم   
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Abstract 

  This study aimed at discovering the extent of the possession of the 10th 
grade students in the governorate of Bethlehem of the basic and the 
complementary operations of science. 

 

The study sample consisted of 994 students and was selected according 
to the random cluster method  .The researcher chose the school as  the 
unit  for  selection.  The  instrument  of  the  study was  developed  by  the 
researcher. It consisted of 32 mul ple choice items .It was applied in the 
second  semester  of  the  academic  year  2008/2009  a er  it  had  been 
validated and tested for its reliability .Cronbach alpha was calculated to 
be 0.76 .The data were then treated by SPSS.  

 

Results  of  the  study  showed  a  low  level  of  possession  of  the  science 
operations  by  the  students,  whether  these  operations  were  basic  or 
complementary  .As  for  the  operations  of  observation  inference  and 
prediction, the study showed that the students possess a medium  level 
of these operations .  

 

The  percentages were  (  61.25%  )  for  observa on  and  (  65.15%  )  for 
inference and prediction . 

 

The mean for observa on was 2.45 and for inference and predic on was 
2.63 .Results showed significant sta cal differences due to sex and favor 
of females in the total average of the test . 

Results also showed a statical differences in favor of the private schools , 
the means was ( 11.26 ) 

As for achievement in science ,results showed statical differences due to 
level of achievement in all dimension and in the total degree and in favor 
of the higher level with an average of ( 19.12 )  
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The study showed significant differences due the situation of the school 
and  in  favor  of  the  village  with  the  exception  of  the  operations  of 
measurement  and  use  of  numbers  and  classification  where  no 
differences were found due to the situation of the school  

 

 The  study  recommended  the  necessity  of  emphasis  on  the  basic 
operation  of  science  and  the  integrative  operations  of  science  when 
teaching science .Also there should be an emphasis on content analysis 
in  the  light  of  science  operations  .  It  also  recommended  to  study  the 
extent of the teacher’s knowledge of science operations and their ability 
to develop these operations in their students. 
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  الفصل األول
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  :المقدمة1.1

 والمعرفة العلمية السريعة مشكالت وتحديات تواجه المجتمعات ، لقد أحدثت التطورات التقنية

فحل المشكالت ومواجهة التحديات بنجاح ال يتم إال من خالل المهارات العقلية التي يستخدمها ،

حل تلك المشكالت وجعلها ذات معنى األفراد للحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة ب

وهذا يتطلب  ).2002،ة وبعارةيبخطا(باإلضافة إلى كيفية معالجتها واستخدامها بشكل مناسب 

وتمكنهم من ، تربية الطلبة تربية علمية تساعدهم على مواجهة التطورات بمهارات أساسية

  .الوصول إلى المفاهيم والحقائق العلمية معتمدين على أنفسهم

ممارسة عمليات العلم التي تشمل العمليات األساسية لب الطا  يستدعي من العالم أووهذا

مثل ضبط المتغيرات والتعريفات ، والعمليات التكاملية. ، والتصنيف المالحظة والقياس:مثل

 ) 1996،الخليلي وآخرون. (واالتصال، والتعميم، والتجريب،  وصياغة الفرضيات،اإلجرائية

 فهي ، من أجل تحقيق الكثير من أهداف تدريس العلوم مهماًات العلم أمراًويعد اكتساب عملي

 كونها تتطلب منه الوصول إلى المعلومات بنفسه بدال من ،تجعل الطالب محور العملية التعليمية

 وتدفعه إلى التفكير ،ومجرباً، وباحثاً، ومصنفاً، مالحظاً وتجعله، استالمها جاهزة من المعلم

صياغة الفرضيات ويجري تجارب حتى يصل إلى حل المشكالت بث يقوم بحي .اإلبداعي

  ) .1999،النجدي وآخرون( المختلفة
  

  :  بنية العلم

 فهناك من يؤكد الجانب المعرفي للعلم وينظر للعلم على ،وقد اختلفت اآلراء حول طبيعة العلم

والمنهجي وينظر للعلم أنه نظام من المعرفة العلمية المنظمة وهناك من يؤكد الجانب الفكري 

 فريق ال على انه طريقة للبحث والتفكير من اجل التوصل إلى المعرفة العلمية وتنميتها وهناك

 وينظر إلى العلم على أنه بناء معرفي وطريقة ،ويؤكد التكامل بينهمايفصل بين هذين الجانبين، 

  ) .1998،كاظم. (في التفكير
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 عقلي منظم ومستمر مادته خامات فكرية ومادية فيرى أن العلم جهد )1978(أما ملكاوي 

  .ونتاجات اكتشافات جديدة وحلول لمشكالت األفراد والجماعات
  

  : إلى أن بنية العلم تتألف من مكونات أساسية ثالثة هي) 2004(  ويشير زيتون

وهو جانب تراكمي للمعلومات العلمية نتيجة للنشاط اإلنساني المتواصل : الجانب المعرفي -

جل فهم العالم المحيط به واكتشافه والوصول إلى تفسيره لظواهره أثه المستمر من وبح

 . المختلفة وهذا الكم التراكمي من المعرفة أصبح يشكل اليوم جسم المعرفة العلمية

شعور تجاه موضوع معين وعادة ما يتراوح  االتجاه هو موقف أو: تجاهات والقيم العلميةإلا -

 إن االتجاهات نحو العلوم مهمة جدا في تدريس العلوم وبخاصة ،بين السلبية واإليجابية

عليه أن ، وبناء على ذلك،  ويأخذون عنه،ألن الطلبة سوف يتعلمون منه، اتجاهات المعلم

 لذلك يجب أن تنمى االتجاهات االيجابية ،يمتلك اتجاهات إيجابية ليعكسها في تدريسه للعلوم

 . نحو العلوم وتقدير العلماء 

وتحدد بعدة خطوات مرتبة ضمن نمط وتسلسل معين وتعد تلك : وعمليات العلمطرق  -

 كي يتوصلوا إلى اكتشافات جديدة وهي ،الطريقة هي المثلى والوحيدة التي يمارسها العلماء

، في نظرهم الطريقة التي ينبغي أن يسلكها كل من يريد الوصول إلى معرفة علمية جديدة

 أي يبدأ الباحث ،بدأ الباحثون العلماء من حيث انتهى اآلخرونوحيث أن العلم بناء تراكمي ي

 أو يكتشف بينها ، ثم يعدلها أو يزيد عليها،من المعرفة العلمية التي سبق التوصل إليها

 إن االهتمام بالعلم بات مركزا على بنية العلم ومناهج البحث فيه بعدما كان .عالقات جديدة

وأشار .  بمعنى التكامل بين المادة والطريقة،تة من المعرفةينظر إليه أنه حقائق ونظريات ثاب

 حيث يرى أن العلم هو طريقة للبحث تقوم على االستطالع) 1999(إلى ذلك فرج وآخرون 

 وانه نسق أو بناء من معارف ،وفرض الفروض والمالحظة والتفكير المنطقي الموضوعي،

ق أمكن التوصل إليها من خالل منظمة منسقة عن مادة الكون وطاقته تشتمل على حقائ

وعالقات تربط بين هذه الحقائق ونظريات يعتمد عليها العلماء في التوصل إلى ، المالحظة

  .حقائق وعالقات وتجارب ونظريات جديدة
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يمكن تعريف الطريقة العلمية على أنها المنهج الفكري الذي يتبعه العلماء عند قيامهم بالبحث و

واختبار هذه الفرضيات ثم الوصول إلى ،  ثم وضع الفرضيات،مالحظة والتي تتلخص بال،العلمي

   .)1998، كاظم( النتيجة
  

إال أنهم جميعا ، ويمكن القول أن لكل عالم طريقته المنفردة في الوصول إلى اكتشافات جديدة

ة وأكد على ضرورة قيام المدرس، يشتركون في القيام بعمليات أطلق عليها جانيه العمليات العلمية

   .)finley،1993 (بتوفير المناخ المناسب لكي يمارس الطلبة تلك العمليات أثناء تعلمهم

 هو حجر األساس الذي يجب  المعرفة عن طريق التفكير،إن تعويد المتعلمين كيفية الوصول إلى

ق العقلية العلمية  والسعي إلى خللتدريس بدال من الحفظ عن ظهر قلب،أن ترتكز عليه عملية ا

ولكي يتسم الطلبة بسمة العلم عليه أن يمارس األسلوب العلمي في حل المشكالت . المتعلمينلدى 

  ).2001عبد السالم،(وامتالك عمليات العلم األساسية والتكاملية 

 يجب على الفرد حتى يكون علميا أن يقوم بتوضيح المشكالت إلى انه) 1981( وقد أشار قالدة 

 وتفسير ،وإجراء عمليات القياس، وتنظيم المالحظة، ث وإجراء البحو،وصياغة الفرضيات

اهتمام العلماء ومدرسي العلوم بإعادة النظر في مناهج وقد ترتب على هذا،  .النتائج والتعميم

كما ،  وتقديمها، وطرق تعلمها،العلوم في مراحل التعليم المختلفة من حيث أهدافها ومحتواها

 باعتبارها واقعا ،المربين بفهم طبيعة العلمام العلماء والعلوم الحديثة اهتمرافق ظهور مناهج 

 وضرورية لتكوين العقلية ،التفكير العلميعلمية في البحث ويواجه المتعلم الستخدام منهجية 

  . )2001،نشوان(العلمية القادرة على ممارسة عمليات العلم األساسية والتكاملية لدى المتعلم 
  

من األهداف الرئيسة في تدريس العلوم للمراحل الدراسية كافة لذلك تعد ممارسة عمليات العلم 

لمساعدة الطلبة على استخدام ، وقد كثف المختصون بالتربية العلمية جهودهم ولعقود خلت

 وأكدوا حاجة الطلبة إلى تطوير مهاراتهم العلمية وقيمهم ،عمليات العلم األساسية والمتكاملة

  . )2003، بعارة( المترابطة بالعلم
  

 أهم أهداف تدريس العلوم اإللمام بالحقائق حيث ذكر أن) Yager& lutz,1995(وأشار إلى ذلك 

والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية واكتساب ثقافة تقنية تمكن من فهم اآلثار المتبادلة لكل من العلم 
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وتؤدي ، ضايا وتساعد الطالب على اكتساب مهارة التحليل الناقد لتلك الق،والتكنولوجيا والمجتمع

 إضافة إلى زيادة قدرتهم على ،أيضا إلى اكتساب الطلبة وإتقانهم للمفاهيم العلمية بصورة ممتعة

  . واستخدامها في اتخاذ قرارات واعية في الحياة اليومية،تطبيق مهارات العلم وعملياته
  

 بـارز فـي     وتمثل مادة العلوم مكانة مميزة بين مناهج المرحلة األساسية حيث أصبح لهـا دور             

الحياة المعاصرة ال يمكن االستغناء عنه، فدراسة العلوم في المرحلة األساسية تـساعد التالميـذ               

على فهم أنفسهم والبيئة التي يعيشون بها، كما تقدم تفسيراً علمياً لبعض الظواهر الطبيعية التـي                

    ت التفكيـر  تشغل أذهانهم وتشد انتباههم، فضالً عـن تزويـدهم بالمعلومـات وتنميـة مهـارا              

  ).2006سليمان، (
  

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها 2.1

  

، عند النظر إلى الواقع الحالي نجد أن هناك انتقادات توجه إلى تدريس العلوم فـي يومنـا هـذا                  

ومنها أن الكثير من النظم التعليمية يركز على المعلومات وتحصيلها بصورة غير فاعلة وغيـر               

 إلى طريقة تدريس العلوم التي ال تعطي الفرصة للطلبة الفرصـة            كما يوجه النقد أيضا   ،  وظيفية

 أنني ومن خالل    كما،  لتعلم مهارات عمليات العلم في الوصول إلى المعرفة والتحقق من صحتها          

على الجوانب المعرفيـة دون قيـاس       عملي في مجال التدريس الحظت أن هناك اهتمام وتركيز          

 حيث لم تأخذ مهارات عمليات العلم وفي جميع المراحـل            ،المردود التعليمي النهائي لدى الطلبة    

القدر الكافي من االهتمام لذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التعرف على مدى امـتالك طلبـة                 

  :واإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي) األساسية والتكاملية(الصف العاشر األساسي لعمليات العلم 
  

   األساسي لعمليات العلم؟  ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر

  : والذي انبثق عنه األسئلة الفرعية التالية

 داللة إحصائية في متوسطات امتالك طلبة الصف العاشـر األساسـي            اتق ذ ووجد فر تهل   -1

  لجنس؟اعزى إلى متغير تلعمليات العلم 
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 داللة إحصائية في متوسطات امتالك طلبة الصف العاشـر األساسـي            اتق ذ ووجد فر تهل   -2

  عزى إلى متغير مرجعية المدرسة ؟تيات العلم لعمل

 داللة إحصائية في متوسطات امتالك طلبة الصف العاشـر األساسـي            اتق ذ ووجد فر تهل   -3

 عزى إلى متغير مستوى التحصيل؟ تلعمليات العلم  

 داللة إحصائية في متوسطات امتالك طلبة الصف العاشـر األساسـي            اتق ذ ووجد فر تهل   -4

 زى إلى متغير موقع المدرسة؟عتلعمليات العلم  

  

  : فرضيات الدراسة3.1

  :فقد قامت الباحثة بصياغة الفرضيات الصفرية اآلتية، انطالقا من أسئلة الدراسة السابقة

 α0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة اتق ذوال توجد فر -1 في متوسطات امـتالك   )=

  لجنس؟امتغير عزى إلى تطلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم 

في متوسطات امـتالك    ) α = 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى الداللة     اتق ذ وال توجد فر   -2

  طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم يعزى إلى متغير مرجعية المدرسة؟

في متوسطات امـتالك    ) α = 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى الداللة     اتق ذ وال توجد فر   -3

 عزى إلى متغير مستوى التحصيل؟ تاألساسي لعمليات العلم  طلبة الصف العاشر 

في متوسطات امـتالك    ) α = 0.05( داللة إحصائية عند مستوى الداللة       اتق ذ وال توجد فر   -4

 عزى إلى متغير موقع المدرسة؟تطلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم  

  

  

 

 



 

 

7

  : أهمية الدراسة4.1

هداف الرئيسة في تدريس العلوم لمرحلة التعليم األساسي لذلك          تعد ممارسة عمليات العلم احد األ     

فقد كثف المختصون بالتربية العلمية وتدريس العلوم جهودهم لمساعدة الطلبة فـي المـرحلتين              

   ,Germann&Ara)1996(األساسية والثانوية على استخدام عمليات العلم األساسية والتكاملية 

 بحيـث ال يـتمكن الفـرد مـن     ،لمية أصبح من الضخامة يضاف إلى ذلك أن حجم المعرفة الع  

فقد تعدت عملية التعليم والتعلم تتعدى مجرد تلقين الطلبة معلومات نظرية ومعارف            ،  اإلحاطة به 

إلى تمكينهم من حل المشكالت التي تواجههم بطريقة تعتمد على الجهد الذاتي للطالـب              ،  أساسية

ومن هنا جاء اهتمام الباحثة بالموضوع خاصـة        . مهافي التوصل إلى المعلومة واختبارها وتعمي     

  :هان

 .أن تم إجراء دراسة حول موضوع عمليات العلم في فلسطينوفي حدود علم الباحثة  لم يسبق -

حيـث  ،   هذه الدراسة تم تطبيقها على طلبة الصف العاشر والذي يعد نهاية المرحلة األساسية             -

د مسارات التعليم الثانوي المتمثلة  في الفرع العلمـي          نخراط في أح  سيتوجه الطلبة بعدها إلى اال    

 .أو العلوم اإلنسانية أو المهني 

 وتبرز أهمية إجراء مثل هذه الدراسة لمعرفة مدى امتالك طلبة الـصف العاشـر األساسـي                 -

 ، وعالقته في التحصيل في مادة العلوم  من جهة أخرى          ،لعمليات العلم في هذه المرحلة من جهة      

 لمستوى فهم الطلبة في هـذه المرحلـة         من الممكن أن تكون نتيجة هذه الدراسة مؤشراً       وبالتالي  

لعمليات العلم وذلك من أجل العمل على مراعاة مواطن الضعف والقوة لدى طلبتنا عند تـصميم                

 .وإتباع االستراتيجيات المناسبة في تدريس هذه المناهج، المنهاج

ن لمادة العلوم أثناء قيامهم بمهماتهم اإلشرافية مع المعلمين          تفيد هذه الدراسة المشرفين التربويي     -

في توجيه المعلمين نحو التركيز على عمليات العلم األساسية والتكاملية أثنـاء قيـامهم بمهمـة                

  .التدريس
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  : أهداف الدراسة5.1

  : هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتيةسعت

 .ي لعمليات العلمقياس مدى امتالك طالب الصف العاشر األساس  - أ

 وموقع ،ومرجعية المدرسة، والتحصيل في مادة العلوم،  كل من متغيرات الجنسأثردراسة  - ب

 . امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلمعلى المدرسة 

 

  : محددات الدراسة6.1

  :جاءت هذه الدراسة ضمن الحدود اآلتية

  2008/2009الدراسيالفصل الدراسي الثاني من العام : حدود زمانية

  .المدارس الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم: حدود مكانية

طلبة الصف العاشر األساسي  في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة بيت : حدود بشرية

 .لحم في فلسطين

الحد الذي يمكن قبوله للحكم على قبول مستوى امتالك الطالب لعمليات العلم  وهو :حد الكفاية

 من الدرجة الكلية الختبار امتالك الطالب لعمليات )%60 (المتمثل في حصول الطالب علىو

          دراسةوقد تم تحديد النسبة في ضوء الدراسات السابقة في هذا المجال مثل . العلم

  .)2002 ،بعاره وخطابية(

  :وقد تم تحديده كما يأتي: مستوى التحصيل في مادة العلوم

 . فما دون في نهاية الفصل األول59الطالب على معدل وهو حصول : ضعيف -

 .في نهاية الفصل األول )79-60(وهو حصول الطالب على معدل يتراوح بين : متوسط -

 .فما فوق في نهاية الفصل األول) 80(وهو حصول الطالب على معدل : عال -
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)التعريفات اإلجرائية(المصطلحات    7.1 

يف عمليات العلم في حل المشكالت واكتساب المعرفة أي هي قدرة الطالب على توظ: االمتالك

 ويقاس فهم الطلبة للعمليات ،أداء الطلبة في امتحان يقيس قدرتهم على ممارسة العمليات العلمية

   .العلمية بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في االختبار

  

العلمي بشكل  بيق التفكيرمجموعة من القدرات والمهارات العقلية الالزمة لتط: عمليات العلم

 ،أساسية( : والعمليات إلى مجموعتين،وتصنف تلك المهارات) 2004 ،زيتون (صحيح

وتقاس إجرائيا في هذه الدراسة بأداء الطلبة عينة الدراسة على اختبار عمليات العلم  ).وتكاملية

وصياغة ، لتصنيفوا، واستخدام األرقام، والقياس واالستدالل والتنبؤ، والذي يتضمن المالحظة

وتفسير النتائج الذي طورته الباحثة ، واختبار الفرضيات، وضبط المتغيرات، الفرضيات

   .باالعتماد على األدب التربوي 

  

يقصد به المستوى العاشر واألخير من المرحلة األساسية والمكونة من عشر  :الصف العاشر

  .مستويات حسب النظام التعليمي الفلسطيني 

  الطلبة النظاميون في الصف العاشر األساسي في المدارس :لعاشر األساسيطلبة الصف ا

  .2008/2009الحكومية والخاصة في محافظة بيت لحم للعام الدراسي 

 نوع السلطة التعليمية التي تتبع لها مدرسة الطالب في عينة الدراسة وهي :مرجعية المدرسة

  .في هذه الدراسة حكومية وخاصة

  

هو معدل الطالب في مادة العلوم للفصل الدراسي األول، بناء على النتائج  :مستوى التحصيل 

، وصنف التحصيل في الدراسة الحالية إلى ثالث 2008/2009المدرسية للعام الدراسي 

  .  ضعيف)60 (أقل من  متوسط،)79-60( فأكثر عال،)80(مستويات هي
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  الفصل الثاني

  سابقةاإلطار النظري والدراسات ال

 
 

 اإلطار النظري   1.2

  الدراسات السابقة     2.2
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     الدراسات العربية1.2.2

  الدراسات األجنبية   2.2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري 1.2
  

ولتطبيق الطريقة العلمية أو ، تفرض طبيعة العلم استخدام الطرق العلمية ومهارات التفكير العلمي

يحتاج الفرد المتعلم إلى عدد ، التجارب العلمية أو غيرها من النشاطات العلميةإجراء البحوث أو 
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 وإذا لم يتمكن الطالب من امتالك تلك المهارات أو العمليات ،من المهارات العقلية الخاصة

. فانه سيواجه كثيرا من الصعوبات في دراساته أو نشاطاته العلمية المخبرية، ويمارسها فعال

طريقة العلمية امتالك الفرد المتعلم قدرات عقلية خاصة في البحث والتفكير وتسمى لهذا تتطلب ال

هذه القدرات العقلية الخاصة بعمليات العلم أو مهارات التفكير العلمي كما اصطلح عليها 

  .الباحثون
   

  : تعريف عمليات العلم وتصنيفاتها1.1.2

معرفة العلمية نسيج متكامل من الحقائق وال. العلم طريقة منظمة في البحث والتقصي واالكتشاف

 وتجاربه العلمية ،والمفاهيم والمبادئ العلمية يكونها الباحث في ضوء مالحظاته المنظمة

التي يسعى لدراستها واكتشافها ،  لفهم الظواهر الطبيعية أو البيولوجية أو الكونية،المضبوطة

 ويحتاج الطلبة إلى عدد من ،بيقوتطويرها في ظل منهجية بحثية واضحة في التفكير والتط

تسمى هذه ، المهارات والقدرات العقلية التي تساعدهم على تطبيق الطريقة العلمية في التفكير

وتؤدي عمليات العلم دورا هاما في العملية التعليمية  ).2001،عبد السالم(القدرات عمليات العلم 

ن العلم هو انه فعل وليس مجرد سرد  فهي تؤكد أ، و في تعليم العلوم بصفة خاصة،بصفة عامة

  ).  1999، فرج وآخرون(
  

 كذلك ،تحليل البيانات لحل المشكالتات عقلية يستخدمها الفرد في جمع فعمليات العلم هي مهار

 ،األحداث  وتفسير، وتبرير وجهات النظر،يستطيع استخدامها لصياغة واستنباط إجابات لألسئلة

مليات العلم كالمالحظة والتصنيف وتسجيل البيانات التي فع. أو اإلجراءات ووصف النتائج

       تدرس في المرحلة االبتدائية هي متطلبات سابقة للعمليات المتكاملة مثل صياغة 

    والتي غالبا ما تدرس في المرحلة ،الفرضيات وضبط المتغيرات والتعريفات اإلجرائية

  .Tobin and ie) ،1982(المتوسطة والثانوية 
  

 شـعيلي وخطابيـة   ،  ) 1998 (رواشـدة وخطابيـة   ،  )2004 (د أكد على ذلك كل من زيتون      وق

إذ ذكروا أن المهارات األساسية يتم تدريسها في المرحلـة األساسـية            ) 1992 ( الشناق )2002(

 حيـث أن    ،  الثانويـة التكاملية في المرحلة المتوسطة و     في حين يتم تدريس عمليات العلم        ،الدنيا
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فعمليات العلم تتكامـل مـع      ،  ألساسية تعد أقل مستوى من عمليات العلم التكاملية       عمليات العلم ا  

ولهذا يعد إكساب الطلبة لعمليـات العلـم      ،  الطرق العلمية للوصول إلى مزيد من المعرفة العلمية       

وهي ضرورية لعمليات العلم المتكاملة فـإذا اظهـر المتعلمـون           . هدفا رئيسا في تدريس العلوم    

 فإنهم بذلك يظهرون فهمـا      صنيف والقياس والتنبؤ واالستدالل،   يام بالمالحظة والت  استطاعتهم الق 

  .لعمليات العلم التكاملية 

يعد مساعدة التالميذ في اكتساب مهارات وعمليات العلم من األهداف الرئيسة لالتجاه العلمـي              و

راكية المتضمنة في   المعاصر لتدريس العلوم، إلى جانب مساعدتهم في فهم المفاهيم والهياكل اإلد          

 وفي تعلم كيفية مواجهة المشكالت وتطبيق ما تم تعلمـه فـي             ،هذه العلوم أثناء نموها وتطورها    

  ).1991زيتون،  (مواقف جديدة

  

  

  : تصنيف عمليات العلم2.1.2

 وعمليات العلم ،يرى بعض التربويين أن عمليات العلم تصنف إلى عمليات العلم األساسية

. ضيف البعض اآلخر إلى التقسيم السابق تقسيما ثالثا هو عمليات العلم التجريبية بينما ي،التكاملية

)Gaban&Tekkaya,1994، Basaga.(  

اعتمدت الدراسة الحالية على التصنيف الذي تضمنه التقرير الذي أعدته الجمعية األمريكية لتقدم 

  :الذي يشتمل على نوعين من العمليات هما وAAASالعلوم 

االستدالل ، ووالتصنيف، المالحظة :وتشتمل على العمليات اآلتية: علم األساسيةعمليات ال-1

  .والقياس واستخدام األرقام، واالتصال، واستخدام العالقات الزمانية والمكانية، والتنبؤ

وتفسير ، والتجريب، التعريف اإلجرائي :وتشمل على العمليات اآلتية :عمليات العلم المتكاملة-2

: وتقتصر الدراسة الحالية على العمليات اآلتية .وصياغة الفرضيات، بط المتغيراتوض، البيانات

،  وصياغة الفرضيات،والقياس واستخدام األرقام، والتنبؤ، واالستدالل والتصنيف، المالحظة

  .وتفسير النتائج،واختبار الفرضيات، وضبط المتغيرات

  ) 2003(ة يبالشعيلي وخطا، ) 2004 ( زيتونوفيما يلي توضيح لكل مهارة وفق ماورد في

  .  Gega  ،)1994 (و )2006 (سليمانو
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  . ةوعمليات تكاملي، تقسم عمليات العلم إلى قسمين عمليات أساسية
  

   :عمليات العلم األساسية-أ

  :قاعدة هرم تعلم العمليات التاليةتأتي في ) بسيطة نسبيا (وهي عمليات علمية أساسية

واالستقراء، االستدالل، القياس واستخدام األرقام، والعالقات  ،نباط االست، والتصنيف،المالحظة

  .وفيما يأتي توضيح لكل عملية  . والمكانية، واالتصالالزمانية

تعد من العمليات األساسية التي يستخدم فيها الفرد حواسه للتوصل إلى المعلومات : المالحظة  -

 من    وذلك باالستعانة بحاسة أو أكثر ،وظواهر وأحداث، عن العالم المحيط به من أشياء

  .حواسه الخمس
  

تعني قيام المتعلم بتنظيم األشياء واألحداث إلى فئات تتوافر فيها خصائص :   التصنيف-

  .مات قائما على العالقات المالحظة يفرض بشكل منهجي ترتيبا على المعلو،مشتركة
 

ات القياس في دراسة العلوم إما هي عملية تدريب المتعلمين على استخدام أدو:  القياس-

  .باستخدام المالحظة أو استخدام أجهزة قياس موثوق بها 
 

تهدف هذه العملية إلى نقل األفكار أو المعلومات أو النتائج العلمية إلى اآلخرين :  االتصال-

  . بطريقة مفهومة وذلك من خالل ترجمتها شفويا أو كتابيا 
 

رة الطالب على استخدام معلوماته السابقة للتنبؤ بحدوث ظاهرة عملية عقلية تتضمن قد:  التنبؤ-

  .أو حادث ما في المستقبل 
 

تسميتها أو  أو، تتضمن هذه العملية قدرة الطالب في معرفة مدلول األعداد:   استخدام األرقام-

 .أشكالها وترتيبها في تتابع ثابت وتوظيفها في تفسير البيانات العلمية 

 وهي عملية تشبه إلى حد ما مهارة استخدام األرقام: قات المكانية والزمانية  استخدام العال-

العالقات الرياضية التي تعبر عن عالقات مكانية أو زمانية بين فهي تتضمن تطبيق القوانين و

  المفاهيم ذات العالقة 
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ساس من  تعتمد على أ،عملية تهدف إلى التوصل إلى نتائج معينة :  االستنباط أو االستنتاج-

 ومن الكليات إلى  الخاص، ويتم في هذه العملية االنتقال من العام إلى،الحقائق واألدلة المناسبة

 ويحدث االستنتاج عند الربط بين المالحظات والمعلومات المتوافرة عن الظواهر ،الجزئيات

  ثم يلي ذلك إصدار حكم معين تفسر به هذه المالحظات إلى،بالمعلومات السابقة عنها

  .العموميات
 

  : عمليات العلم المتكاملة-ب

  )1999 (وفرج وآخرون) 1994( وهي كما ورد في زيتون

  :  وأعلى مستوى من عمليات العلم األساسية وتضم العمليات اآلتية،عمليات علمية متقدمة

التجريب وفي ما ، ووفرض الفرضيات، وضبط المتغيرات، التعريف اإلجرائي، وتفسير البيانات

  .وضيح لكل منها يأتي ت

وهي العملية التي يتم خاللها صياغة الفرض المناسب الذي :  فرض أو صياغة الفرضيات-

  .يفسر به ظاهرة أو يحل به مشكلة معينة وقد يقوم هذا الفرض على المشاهدة أو االستنتاج 
  

 هي عملية وصف الجسم أو الحدث أو النظام بأوصاف يمكن أن تالحظ:  التعريف اإلجرائي-

 أي هي عملية اإلخبار بالتحديد عما يفعل أو يالحظ عندما تعرف مادة أو  تفعل،أو تقاس أو

  .مفهوم أو وحدة قياس سواء أكانت كيفية أو نوعية 
 

) المتغيرات(وهي عملية يقصد بها قدرة المتعلم على إبعاد أثر العوامل  : ضبط المتغيرات-

وأثره في ) المستقل( الربط بين المتغير التجريبي بحيث يتمكن من، األخرى عدا العامل التجريبي

  . المتغير التابع

، الحظها وصنفهاالمعلومات والبيانات التي جمعها ووتشمل هذه العملية تفسير :  تفسير البيانات-

كذلك تفسير البيانات والنتائج التي توصل إليها وذلك في ضوء المعلومات التي يمتلكها الطالب 

  .جع إليها رية التي يأو الخلفية العلم
  

يعد التجريب أعلى العمليات العلمية وأكثرها تقدما ألنها تتضمن عمليات العلم  : التجريب-

بحيث .  التجارب العلمية بنجاح كما تتطلب تدريب الطالب وقدرته على إجراء،السابقة جميعها
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وضع ت، لبياناجمع ا من حيث التخطيط للقيام بالتجربة، عملياتهتتكامل في طرق العلم و

 ضبط المتغيرات ثم الوصول إلى النتائج وتفسيرها تفسيرا علميا مناسبا ،الفرضيات واختبارها

  . وإصدار األحكام العلمية المناسبة وفق نتائج الدراسة واستنتاجاتها
  

 ،إن التجربة هي أفضل طريقة لالكتشاف أو االستقصاء إذ يستطيع الطالب أن يحدد المشكلة 

 وهذا يتطلب مهارات معينة ،ضيات ويقترح الطريقة التي يختبر بها صدق الفرضيةويكون الفر

  .مثل المالحظة وتصنيف األفكار واألشياء والقياس وتكوين الفرضيات 
  

  : أهمية عمليات العلم في تدريس العلوم3.1.2

ري  من الـضرو   ،أهمية عمليات العلم كعمليات معرفية    ) 2004(زيتون أكد بعض الباحثين ومنهم   

كما أكد ضـرورة القـدرة      . توفرها لدى الطلبة لمساعدتهم على القيام بالنشطات العلمية المختلفة        

و قد أرجع الصعوبات التي يواجهها التالميـذ         .ذه العمليات عند بحث مشكلة معينة     على تطبيق ه  

 عدم قدرتهم   أو فشلهم أحيانا في تنفيذ كثير من النشاطات التعليمية إلى افتقارهم لهذه العمليات أو             

  . على تطبيقها إن كان لديهم المعرفة بها
  

وقد أصبح التعلم من أجل التفكير أو تعلم مهارات التفكير هو أداة العقـل وأسـلوبه، والركيـزة                  

. األساسية إلحداث أي تغير فعال في الحياة والسبيل إلى الوصول إلى التطوير نحـو األفـضل               

  ) .2006 ،سليمان(
  

 ومادة العلوم تهدف  في تنمية مهارات التفكير،ة العلم وعملياته دورا جوهرياوبالتالي فان لطبيع

  .إلى تنمية هذه المهارات التي تمكن الطلبة من فهم طبيعة العلم كونه مادة وطريقة تفكير 

حيث يتيح ، إلى ضرورة تأكيد طبيعة العلم وعملياته في تدريس العلوم) 1998(ويشير عفيفي 

نشطة االستقرائية واإلستنتاجية وتكوين المشكالت، وإجراء التجارب، وتفسير للتالميذ فرصاً لأل

البيانات، ويرى أن كتاب العلوم عندما يبنى ويؤسس على هذه الجوانب فهو يطرح أسئلة تثير 

  .التفكير
  



 

 

17

بأن األنشطة التعليمية تعد دعامة أساسية وجوهرا أساسيا في  )1994(ويؤكد أندرسون وآخرون 

  .كما تعد من أحدث االتجاهات الحديثة في تبسيط العلوم. لوم وتعلمهاتعليم الع
  

ويقصد بالنشاط التعليمي هنا كل نشاط يقوم به المدرسون أو الطلبة أوكال الطرفين بقصد تدريس 

 طالما أنه يتم تحت إشراف ، سواء كان هذا النشاط داخل المدرسة أو خارجها،أو دراسة العلوم

   .)1987 ،بسيوني(ا المدرسة وبتوجيه منه
  

. وترتكز مناهج العلوم على األنشطة العلمية والتطبيقية لتحقيق األهداف المرجوة من تدريسها

فاالتجاهات التربوية الحديثة في تدريس العلوم تدعو إلى مساعدة التالميذ في استكشاف 

تخدام المختبرات المعلومات من خالل عمليات العلم وتوافر قدر كاف من الوسائل التعليمية واس

  . واألنشطة العلمية
  

حيث أكد أن األنشطة العلمية بما فيها التجارب العملية هي ) 2002(وأشار إلى ذلك عبد الهادي 

 كما أن لها أهمية في تشكيل بناء المعرفة ،وسائل ضرورية ومهمة في التدريس الفعال للعلوم

  .القائمة على الربط والتحليل واالستنتاج
   

ما تحظى به عمليات العلم من مكانة هامة عند تقديم األنشطة للمتعلم فإنه يجب االهتمام ونظراً ل

باستخدام استراتيجيات مناسبة ومحببة لنفس المتعلم ومثيرة الهتماماته لتنمية مهارات عمليات 

  لم ومن خالل األنشطة يتم تدريب التالميذ عمليا وعقليا على عمليات الع) Siraj,1999 (العلم لديه

  

  : عمليات العلم والتفكير العلمي 4.1.2
  

 أو  ،      وعمليات العلم تتكامل مع طرق العلم في البحث والتفكير العلمي إلجراء النشاطات العلميـة             

إلى هذه المهارات الفعلية الخاصة التي يعتقد أنه ما لم          ) الطالب(ويحتاج الفرد   ،  التجارب العلمية 

لمهارات أو العمليات وممارسها فعالً، فإنه سيواجه كثيـراً مـن           يتمكن الطالب من امتالك هذه ا     

  ) .1994 ،زيتون(الصعوبات في دراسته أو تنفيذ نشاطاته العلمية المخبرية 
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ويعد التربويون في التربية العملية و تدريس العلوم عمليات العلم بأنها مجموعة مـن القـدرات                

    ق العلـم والتفكيـر العلمـي تطبيقـا صـحيحا           والعمليات العقلية الخاصة الالزمة لتطبيق طـر      

وقد اصطلح لهذه القدرات والعمليات العقليـة عـدة         .  )2001 ،عبد السالم ( ; )1991 ،زيتون(

ـ التفكير الناقد وحل المشكالت والتفكير العلمي إال أن المصطلح األكثر حداثـة             : أسماء منها  و ه

 العلم تتكامل مع طرائق العلم في البحـث         عالوة على ذلك فإن مهارات عمليات     .  عمليات العلم 

  . (Baker& Michael ,1991)والتفكير العلمي
  

عمليات العلم تصف األنشطة أو األفعال أو  بأن) 1999(في حين يرى النجدي وآخرون 

وفي ، الممارسات التي يقوم بها المعلمون أو الطلبة للتوصل إلى النتائج الممكنة للعلم من جهة

  .ى النتائج من جهة أخرىأثناء الحكم عل
   

  :خصائص عمليات العلم  5.1.2
  

أن عمليات العلم هي ) 1992 ،الشناق(و ) 1994 ،زيتون( الوارد في Gane )( يؤكد جانيه 

  :أساس التقصي واالكتشاف العلمي، وهي تتميز بعدد من الخصائص يلخصها بما يأتي

 .د والتالميذ لفهم الظواهر الكونية عمليات تتضمن مهارات عقلية يستخدمها العلماء واألفرا -1

 . إنها سلوك محدد للعلماء يمكن تعلمها أو التدريب عليها  -2

  . أنها عمليات يمكن تعميمها ونقلها في الحياة  -3

 تدريس العلوم هو الفهم، ولقد أكد عدد من التربويين أمثال أندرسون وهيرد أن من أهم أهداف

وفي المنحى ، عمليات العلممين مهارات  التفكير أو المبادئ مستخدومن ثم توظيف المفاهيم و

 ويتطلب منه اكتشاف لطالب في موقف مشكل يتحدى تفكيره،االكتشاف االستقصائي يوضع ا

 فعليه أن يقوم بالمالحظة وتصنيف البيانات واقتراح الفرضيات   تعلمها،مفاهيم لم يسبق أن

  ) .1985، الزعبي(
  

حيث تبين أن المناخ الصفي لمناخ التعليمي،  أهمية اعلى) ,1981Haukoos(ويؤكد هاكوز

وأكد هذه النتيجة العديد من التربويين  .االكتشافي يؤثر في اكتساب الطلبة لمهارات عمليات العلم
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 انه عند تعليم المفاهيم بطريقة االكتشاف فان الفرد يتعلم األساليب) 1982غباين، (حيث ذكر 

  .ي استخدامها في حل المشكالتوبالتال، الخاصة بجمع المعلومات وتنظيمها
  

باالعتماد على نظرية جانيه أن طالب مدارس المرحلة االبتدائية )  Finly  ،1983(ويرى فنلي 

ويجب أن يركز  المخبرية، بينما يقومون باألنشطة، يجب أن تتاح لهم الفرصة لتعلم عمليات العلم

 بحيث يستنتج الطلبة المفاهيم ،وط التعلمترتيب شريس المعرفة النظرية على االكتشاف، وتدر

  . والمبادئ من خالل التفاعل مع البيئة
  

   : تطور عمليات العلم6.1.2

  :إن االهتمام بمهارات عمليات العلم يشير إلى مرجعين سيكولوجيين

الذي أكد فيه ضرورة ) 1961( وهو ما ذكره برونر في كتابه عمليات التربية المرجع األول

السنتين المدرسيتين األولى والثانية على عمليات التعلم اليدوي من مالحظة وتضمين التركيز في 

   .وترتيب وقياس وغيرها

 يتقدمون - بغض النظر عن ثقافتهم - فهو ما نظره بياجيه وطلبته أن األطفال أما المرجع الثاني

العمليات، المرحلة الحس حركية، مرحلة ما قبل : في نموهم المعرفي عبر أربع مراحل هي

  .)2003، ةيبالشعيلي وخطا. (مرحلة العمليات المادية، مرحلة العمليات  المجردة 

أن بياجيه قد بحث في تطور العمليات ) 1995،الدرابيع( الوارد في) 1967،بلداون(  وقد أشار

 بتقدمهم في المعرفية عبر مراحل نمو الطفل العمرية ويرى أن هذه العمليات تتطور لدى األطفال

والخبرة المتاحة عن طريق التفاعل مع البيئة ، ونتيجة لتفاعل عوامل النضج البيولوجي. العمر

. سواء أكان مقصوداً أو غير مقصود عن طريق تفاعل الطفل مع اآلخرين في المجتمع، والتعلم،

ومن هنا يتضح أن الطفل في الصف العاشر األساسي يجب أن تتوفر لديه القدرة على التفكير 

خدام عمليات العلم ذلك ألنه حسب نظرية بياجيه قد بلغ مرحلة العمليات المجردة حيث واست

  . سنة) 16( إلى) 15(يتراوح عمر الطالب في هذه المرحلة ما بين 
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حيث أشار إلى أن الطفل في هذه المرحلة يستطيع أن يمارس ) 2000،أبو جادو(وأكد على ذلك 

 والطفل في هذه المرحلة يصبح قادر على ،المنطقيالعمليات التي تدل على حدوث التفكير 

   .التفكير بالنتائج والتنبؤ بالحوادث المستقبلية 

  

الل المراحل النمائية التي وأورد بياجيه أمثلة لتطور بعض عمليات العلم كعمليات معرفية خ

ة إذ يرى أن القدرة على التصنيف في أكثر من بعد تتطور لدى الطفل خالل المرحلوصفها، 

 وهي مرحلة العمليات المادية في حين انه يكون عاجزا عن تطبيق هذه العملية خالل ،الثالثة

. ومرحلة ما قبل العمليات ، المرحلة الحسية الحركية: المرحلتين األولى والثانية من عمره وهما

القات ويرى بياجيه أن الطفل في نهاية المرحلة الثالثة تنمو لديه القدرة على التعرف على الع

إال أن هذه القدرة على اكتشاف العالقات بين األشياء و  .المنطقية التي تربط عناصر نظام ما

مرحلة : أما في المرحلة األخيرة وهي .فهمها ال تزال غير مكتملة لدى الطفل في هذه المرحلة

 فان الطفل ،العمليات المجردة التي تبدأ من سن الحادية عشرة وتمثل أسلوب التفكير لدى البالغين

في هذه المرحلة يصبح قادرا على التفكير الذي ينطوي على صياغة الفرضيات واختبارها 

باإلضافة إلى القدرة على عزل المتغيرات والتفكير االحتمالي أو التنبؤ باالحتماالت المستقبلية 

  ) .1995 ،الدرابيع(

في المدارس األساسية وهي على المهارات التي يجب تطويرها )  (Padilla,1980 وركز باديال

،         صياغة الفرضياتوضبط المتغيرات، تصميم التجارب، وتحديد التصنيف، المالحظة و

  .والتنظيم وجمع البيانات ، و التعريفات اإلجرائية

  

   : العوامل المؤثرة في تطور عمليات العلم7.1.2

باديلال ا ما أشار إليه بعض الباحثين أمثال وهذلم لدى التالميذ بعدد من العوامل، يتأثر تطور عمليات الع

 ،انه باإلمكان اكتساب عمليات العلماذ اكد ) (Padilla,Okey&Garrad,1984 وجاراد  واوكي

 تركز على هذه العمليات ومن العوامل ، من خالل إتباع طرق تدريس معينة،وتطويرها لدى الطلبة

التالميذ تلك المتعلقة بالبيئة المدرسية ومرافقها من األخرى التي قد تؤثر على تطور عمليات العلم لدى 
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 والمستوى التعليمي للطلبة أنفسهم ودرجات ،وخصائص المعلمين، المناخ الصفي، وومختبرات، مكتبة

  .الذكاء لديهم

حيث أن المشاريع المنهاجية التي نشرت هدفت إلى االنتقال في تعليم العلوم من التركيز على 

 وان ،لى تعليم العلوم كنشاط إنساني مع التركيز على عمليات العلم وطرائقه إ،المحتوى المعرفي

  .)  Hodson,1998(ينخرط الطلبة في النشاطات العلمية وزيادة وعيهم بما يقوم به العلماء 

  

  : عمليات العلم والمنهج العلمي9.1.2

ن خالل إخضاع  وذلك م،لقد استخدم علماء النفس المنهج العلمي لدراسة السلوك اإلنساني

لدرجة يمكن بحيث ينظم الوضع التجريبي لتجارب المخبرية تحت ظروف مضبوطة، األفراد ل

 التحكم به عن طريق تغيير عامل أو أكثر من العوامل المفترض أنهامعها مالحظة السلوك و

وب  وإبقاء العوامل األخرى ثابتة خالل الوضع التجريبي كما استخدم هذا األسلتؤثر في السلوك،

س توضيح المنهج العلمي في التفكير وقد حاول بعض علماء النف .في دراسة التفكير اإلنساني

 ومن بين هذه النماذج ،كيفية اكتسابها من خالل ما وصفوه من نماذج لتعلم التفكير وتطويرهو

كان حيث ترى هيلدا تابا أنه باإلم، نموذج هيلدا تابا لتعليم عملية التعميم عن طريق االستقراء

استراتيجية ، استراتيجية تكوين المفهوم: تعليم وتطوير التفكير بإتباع ثالث استراتيجيات هي

وترى تابا أن الفرد يكتسب منهجية التفكير من لومات واستراتيجية تطبيق المبادئ، تفسير المع

القات وتعميم الع الحقائق، وربط المعلومات ببعضها، خالل ممارسته لعمليات محددة تشمل تنظيم

 وإجراء االستدالالت للوصول إلى فرضيات والتنبؤ بالظواهر ،اعتمادا على المعلومات المنظمة

  .)1995،الدرابيع (وتفسيرها 

 والباحث بطبعه ،إن كل  مستحدث جديد يثير العديد من متاهات تتطلب مزيدا من البحث العلمي

ل علمية منطقية جديدة وبالرغم محب لالستطالع واالستكشاف فيحاول بتفكيره التوصل إلى حلو

من أن حب االستطالع أحد خصائص اإلنسان إال أنه سلوك متعلم يمكن اكتسابه من خالل 

ولمعلم العلوم دور فعال في . عمليات العلم ومن خالل خبرات عديدة تحت إرشاد وتوجيه

  .ر علميا دقيقا ونمو قدراتهم العقلية ليصبح  سلوكهم في التفكي،  مهارات البحث الطلبةسابتإك



 

 

22

  

   :  تقويم عمليات العلم10.2.1

أصبحت عمليات العلم في الوقت الراهن مكوناً مهماً في المناهج الدراسية للطالب في جميع 

المستويات الدراسية، وبالرغم من ذلك، فال يزال هناك نقص في األدوات الصادقة والثابتة 

  .اتالمتاحة لتقدير مدى الكسب والنمو في تلك العملي

وقد ُأجريت محاوالت عديدة لقياس تلك العمليات بواسطة اختبارات خاصة مخصصة لهذا 

وقد صنف ) 1994كمال زيتون،( الغرض وسميت هذه االختبارات باختبارات عمليات العلم

  :االختبارات المتوفرة في هذا المجال الى ثالث اصناف ) 1978،ملكاوى(ايكهند الوارد في 

  .قيس معرفة الطلبة وفهمهم للعلم كطريقة بحث واستفسار االول اختبارات ت

 والثاني اختبارات بنيت كادوات قياس ليس لمجرد معرفة الفرد وفهمه للعلم وطرقه 

الثالث اختبارات تقيس جوانب االتجاهات العلمية مثل مقياس الين لالتجاهات وقائوة االتجاهات 

   .العلمية 

ختبارات الخاصة بمشروع دراسة منهج العلوم أن  بناء اال) 1993(  واوضحت نصير

البيولوجية  عامالً مساعداً على انتشار مثل هذه االختبارات، وقد نُشرت بعض الدراسات التي 

صنفت هذه المهارات في مجاالت فرعية متعددة وقدمت اختبارات لكل مجال، ومن هذه 

 :المجاالت

  .تفسير البيانات الكيفية ) 1(

 ).األعمدة، المنحنيات، والجداول (تفسير البيانات الكمية ) 2(

 .فهم مدى مالءمة البيانات للمشكلة ) 3(

 .الحكم على التصميم والتجارب ) 4(

 .صياغة الفروض ) 5(

 .تحديد المشكالت واألسئلة التي تحتاج إلى إجابات ) 6(

 .تحديد االفتراضات والمبادئ التي يقوم عليها االستقصاء ) 7(

 .تحليل المشكالت العلمية ) 8(
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مليات العلم التي تقيس تعلم تلك العمليات، وهناك عدة اختبارات من وهكذا انتشرت اختبارات ع

ربع إجابات، ويطلب من الطالب أو أنوع االختيار من متعدد حيث يتبع مقدمة كل سؤال خمس 

.اختيار اإلجابةالصحيحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة 2.2

 يتناول ، األساسي لعمليات العلمتهدف هذه الدراسة إلى تبيان مدى  امتالك طلبة الصف العاشر

وذلك بعد اطالع الباحثة على الدراسات ، في هذا الفصل عرض للدراسات السابقة ذات العالقة

   . ودراسات أجنبية، حيث تضمنت الدراسات دراسات عربية،السابقة في هذا المجال

   الدراسات العربية1.2.2

 ،اعلية استراتيجيتي دورة التعلم المعدلةاستقصاء ف حول )2007(في دراسة قام بها الخوالدة 

وخريطة المفاهيم في التحصيل في مادة األحياء واكتسابهم مهارات عمليات العلم لدى طلبة 

وتكونت عينة الدراسة .الصف األول الثانوي العلمي مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس األحياء

في ،ف األول الثانوي العلمي  موزعين في ست شعب من الص،طالبا وطالبة) 280(من 

 وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات ،مدرستين من المدارس الحكومية في مدينة المفرق

 وكانت النتائج لصالح الطلبة ،داللة إحصائية في تحصيل الطلبة تعزى الستراتيجية التدريس
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مقارنة بالذين تعلموا ،هيم الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم المعدلة واستراتيجية خريطة المفا

كما وأظهرت النتائج فروقًا في اكتساب عمليات العلم لصالح استراتيجية دورة ، بالطريقة التقليدية

  .التعلم المعدلة واستراتيجية خريطة المفاهيم 

  

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات ) 2004(كما أجرى البدور

 واكتسابهم لمهارات ،صيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم العامة في تح،المتعددة

 ولجمع البيانات تم استخدام اختبار ،طالبا وطالبة )95( تشكلت عينة الدراسة من،عمليات العلم

 وأشارت النتائج إلى تفوق أثر إستراتيجية ، واختبار عمليات العلم،تحصيلي في مادة العلوم

يات العلم على  واكتسابهم لعمل،دة في التحصيل العلمي للطلبة في مادة العلومالذكاءات المتعد

وعدم وجود أثر ، وتفوق الطالبات على الطالب في اكتسابهم لعمليات العلمالطريقة التقليدية، 

  . للتفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس في اكتساب عمليات العلم

  

سة هدفت إلى تحديد أبعاد طبيعة العلم وعملياته الالزمة فقد أجرى درا) 2004( أما عبد المجيد

 والتعرف على مدى تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية ،لطالب المرحلة اإلعدادية

 وعملياته وقياس مستوى فهم طالب المرحلة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العلم ،ألبعاد طبيعة العلم

 . وعملياته 

 غياب معظم أبعاد طبيعة العلم وخاصة البعد الخاص بخصائص العلم وأظهرت نتائج الدراسة

  .وكذلك ظهور مهارات عمليات العلم بدرجة ضعيفة في الكتب 

        فكانت النسبة المئوية لقيمة ، أما بالنسبة لفهم الطالب ألبعاد طبيعة العلم وعملياته

 بلغ متوسط درجات الصف للدرجة الكلية لالختبار إذ%) 75( المتوسط الحسابي أقل من

والنسب السابقة ، %)40.41(بلغ متوسط درجات الصف الثالث يبينما ، %)26.25(األول

من الدرجة  %)75( لمتوسط درجات مجموعتي البحث أقل من حد الكفاية المحدد بالبحث بنسبة

  .النهائية لالختبار مما يعني تدني مستوى فهم الطالب ألبعاد طبيعة العلم وعملياته 
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بدراسة هدفت إلى استقصاء مدى فهم طلبة الكيمياء في ) 2002 (ة وبعارةيب قام الباحثان خطا

 لمهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية ، في الجامعات األردنية الرسمية،كليات العلوم

 وذلك في ثالث ،طالبا وطالبة ممن يتخصصون في الكيمياء) 208(وتكونت عينة الدراسة من 

 واعتمد الباحثان أداة لقياس مدى فهم طلبة الكيمياء لمهارات عمليات ،ت أردنية رسميةجامعا

وأظهرت نتائج الدراسة تدنيا بالمعايير التربوية ) 1994،علوة (العلم األساسية والمتكاملة أعدها 

عات الجامعية في مستوى فهم طلبة الكيمياء لمهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية في الجام

 ولصالح ، وبالرغم من ذلك فقد ظهرت فروق دالة إحصائيا لمتغير الجامعة،األردنية الرسمية

جامعة مؤتة وظهرت فروق في المستوى الدراسي بازدياد نسبة السنة ولصالح السنة األعلى ولم 

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على مهارات عمليات العلم . تظهر فروق تعزى للجنس

  .  عند تدريس الكيمياء في الجامعات األردنية ،المتكاملةاألساسية و

  

 ألبعاد فهم  بدراسة للتعرف على مدى تحقيق كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة) 2000(   قام فراج 

وتحددت مهارات عمليات العلم في هذه ، طبيعة العلم وبعض عملياته لدى تالميذ المرحلة

واالستنتاج، والتفسير، وضبط المتغيرات، وفرض المالحظة، والـتصـنيف، : الدراسة في

  .الفروض، والتجريب 

     وقد قام الباحث بإعداد أداة لتحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة، وإعداد اختبار لقياس 

  . مستوى فهم طبيعة العلم وعملياته لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

 من كتب العلوم، كما طبق االختبار على عينة من كل كتاب%) 50(     حيث حلل عينة شملت 

، والثانية )وتمثل بداية المرحلة(مكونة من مجموعتين، األولى مجموعة تالميذ الصف األول 

وقد .  في عدد من المدارس المتوسطة،)وتمثل نهاية المرحلة ( مجموعة تالميذ الصف الثالث 

د فهم طبيعة العلم وعملياته، ودلت أيضاً كشفت نتائج الدراسة عن ضعف تناول كتب العلوم ألبعا

نتائج تطبيق االختبار لدى الطلبة في نهاية المرحلة عن تدني المستوى العام لفهم طبيعة العلم 

  . من الدرجة الكلية لالختبار%) 41(وعملياته، حيث لم تتجاوز نسبة متوسط درجاتهم 
  

اء مهارات عمليات العلم لدى دراسة هدفت إلى استقص) 1998(وقد أجرى رواشدة وخطابية 

وأعد الباحث اختباراً .  تعلمية- في ضوء متغيرات تعليمية،طلبة المرحلة اإللزامية في األردن

وتكونت عينة الدراسة من ، معرباً ومعدالً لقياس مهارات عمليات العلم األساسية والتكاملية
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دارس تتبع ثالث مرجعيات  في م،طالًب وطالبة من الصف السادس والثامن والعاشر  )1045(

حكومة وخاصة ووكالة غوث وأوضحت النتائج أن مستوى أداء الطلبة ضعيف بشكل عام 

وعلى مستوى مرجعية ،وبالنسبة للجنس كان مستوى أداء الذكور أعلى من مستوى أداء اإلناث 

ئة  كما وظهر تفوق طلبة الف،المدرسة فكان بتزايد من الوكالة إلى الحكومة إلى الخاصة 

  .المتوسطة والعليا على الطلبة من الفئة المنخفضة بالنسبة للتحصيل في مادة العلوم 

   

فقد هدفت إلى استقصاء مدى تطور قدرة طلبة المرحلة األساسية ) 1995(أما دراسة الدرابيع 

طالبا وطالبة من ) 574(  تكونت عينة الدراسة من. في األردن على تطبيق عمليات العلم

واستخدم اختبار عمليات العلم الذي طورته الباحثة . العاشر، التاسع،  الثامن،ابعالصفوف الس

 و أشارت نتائج الدراسة إلى فروق دالة إحصائيا في القدرة على تطبيق ،ألغراض الدراسة

 ولصالح الصف األعلى في ،عمليات العلم في الصفوف المشتركة في الدراسة تعزى للصف

 الفرق بين متوسطات الصفين السابع و الثامن الذي لم تكن له داللة  باستثناء،جميع المقارنات

  .   وأشارت النتائج أيضا إلى فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس لصالح الذكور . إحصائية

  

دراسة هدفت إلى دراسة اثر المناخ الصفي على اكتساب مهارات ) 1993(وقد أجرى أبوعلي 

تكونت . طلبة صفوف المرحلة األساسية العليا في األردنعمليات العلم والتحصيل العلمي لدى 

 ولجمع البيانات ،طالبا وطالبة من الصفين الثامن والعاشر األساسي )1094(عينة الدراسة من 

 وجداول العالمات المدرسية للفصل الدراسي األول للعام الدراسي ،استخدم اختبار عمليات العلم

وقد أظهرت الدراسة وجود فروق ذات . ة التحصيلية للحصول على عالمات الطلب1992/1993

ولمستوى ، داللة إحصائية في اكتساب الطلبة لمهارات عمليات العلم تعزى للمناخ الصفي

  . التحصيل 

  

فقد هدفت إلى استقصاء فهم طلبة الصف العاشر األساسي في األردن ) 1993(أما دراسة نصير

 واستخدمت الباحثة اختبار فهم ،طالبا وطالبة) 633(لعمليات العلم إذ تكونت عينة الدراسة من 
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 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن فهم الطلبة ،الطلبة للعمليات العلمية المعدل للبيئة األردنية

 كما أظهرت الدراسة أثرا ، إال أن أداء الذكور أعلى من اإلناث،للعمليات العلمية كان متدنيا

 وأوصت الدراسة بضرورة تعديل ،ح مدارس المدنلموقع المدرسة في أداء الطلبة ولصال

المناهج والكتب المدرسية العلمية لتتضمن المزيد من التركيز على عمليات العلم باإلضافة إلى 

   لكي تساعدهم في التدريب على استخدام هذا المنحى ،ضرورة تطوير برامج خاصة بالمعلمين

   .من توصيله إلى طالبهم مستقبال ) عمليات العلم(

  

دراسة هدفت إلى المقارنة بين أداء طلبة المدارس األساسية العامة وطلبة ) 1992(أجرى الشناق 

المدارس الخاصة في اكتساب مهارات عمليات العلم والميول العلمية والتحصيل في العلوم 

تم اختيارهم ، طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي) 1770(تكونت عينة الدراسة من 

من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في عمان ) طبقية عنقودية( يقة عشوائيةبطر

ومديرية التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص في عمان الكبرى للعام ،  األولى والثانية،الكبرى

ولجمع المعلومات تم استخدام اختبار عمليات العلم وقد أظهرت نتائج  .1991/1992الدراسي 

.  ووجود فروق تعزى للجنس ولصالح الذكور،راسة وجود فروق لصالح المدارس الخاصةالد

  .وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز على تنمية عمليات العلم لدى الطلبة ومضاعفتها

  

دراسة هدفت إلى بحث العالقة بين قدرات التفكير الشكلي ومهارات ) 1991( وأجرت أبو رمان

) 33 (تكونت عينة الدراسة من، لدى طلبة الصف األول الثانوي العلميعمليات العلم والتحصيل 

 ،طالبا وطالبة) 672(  إناث وبلغ عدد أفراد العينة )10( شعبة ذكور و )13(منها  )شعبة(صفا 

من المجتمع ولجمع المعلومات تم استخدام اختبار %)22.77(وشكلت الشعب المختارة ما نسبته

 وكانت النتيجة أن متوسط أداء أفراد العينة على اختبار ،مليات العلمالتفكير المنطقي واختبار ع

ووجد عالقة بين قدرات التفكير الشكلي ، عمليات العلم متدن كما ولم يظهر فرق يعزى للجنس

   .والمهارات العلمية 
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دراسة هدفت إلى دراسة العالقة بين مدى اكتساب معلمي العلوم في ) 1988( وأجرت غيث

 ومدى اكتساب طلبتهم لها حيث عملت الباحثة ،ألساسية العليا لمهارات عمليات العلمالمرحلة ا

فقرة ) 33( وقد تألف االختبار في صورته النهائية من ،على تطوير اختبار لقياس عمليات العلم

 ومعلمي العلوم الذين ،وقد طبقت الباحثة االختبار على عينة من الطلبة في المرحلة األساسية،

معلمة ممن يحملون دبلوم ) 31(معلماً و) 29(  وتكونت عينة الدراسة من، هؤالء الطلبةيدرسون

وأشارت . شعبة) 60( وتكونت عينة الطلبة من ، ويدرسون المرحلة األساسية،كليات المجتمع

نتائج الدراسة إلى أن متوسط اكتساب معلمي العلوم لمهارات عمليات العلم يقل عن المستوى 

 كما وجد فرق بين متوسط اكتساب ،ا كذلك متوسط اكتساب طلبتهم لهذه المهاراتالمطلوب تربوي

 وتم حساب معامل االرتباط بين عالمات ،الطلبة لعمليات العلم يعزى للجنس ولصالح الذكور

 وكانت العالقة بين عالمات ،المعلمين على االختبار وعالمات طلبتهم على نفس االختبار

  .  على اختبار عمليات العلم ليست دالة إحصائيا المعلمين وعالمات طلبتهم

  

دراسة حول مستوى الفهم للعمليات العلمية عند طلبة الصف الثالث ) 1978(ملكاوي  أجرى

 وقد ،من مجتمع الدراسة %)10(الثانوي العلمي في المدارس األردنية كانت عينة الدراسة تمثل 

وبعد تطبيق الدراسة خلص إلى  . للبيئة األردنيةاستخدم الباحث اختبار فهم عمليات العلم المعدل

 أي أن هناك ،كان مستوى فهم الطلبة للطرق العلمية دون المستوى المطلوب؟؟؟: النتائج اآلتية

كما و كشفت الدراسة عن وجود عالقة ايجابية بين التحصيل . تدنيا في فهمهم للطرق العلمية

أما بالنسبة لمتغير الجنس فلم . هم لعمليات العلم وبين فهم،المدرسي للطلبة في المواد العلمية

  .  تظهر الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى للجنس 

 

  :الدراسات التي اهتمت بتحليل المحتوى في ضوء عمليات العلم
  

بدراسة هدفت إلى تحليل األنشطة العلمية في كتب ) 2003(ة يبكما قام كل من الشعيلي وخطا

األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان وتحديد عمليات  للصفوف ،العلوم 

 وتكون مجتمع الدراسة من جميع األنشطة العلمية المتوفرة ،العلم المتضمنة في األنشطة العلمية
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 وتم استخدام ، وتكونت عينة الدراسة من مجتمعها،في كتب العلوم للصفوف األربعة األولى

تمل على عمليات العلم األساسية وتمثلت نتائج الدراسة بعدم توزيع بطاقة تحليل خاصة تش

 وظهور اختالف في عدد عمليات ،األنشطة العلمية بالتساوي من صف ألخر ضمن هذه الكتب

العلم الواردة فيها فتبين أن عملية المالحظة كانت أكثر تواجدا في كتاب الصف األول األساسي 

ة االتصال أكثرها نسبة في األنشطة العلمية في كتابي الصفين بينما كانت عملي، % )32(بنسبة 

أما عملية االستنتاج فكانت األكثر نسبة في ، على التوالي%)42و% 44(الثاني والرابع بنسبة

كما تبين خلو األنشطة العلمية في كتب العلوم %). 63(كتاب الصف الرابع األساسي حيث بلغت 

 ، فقد خال كتاب الصف األول من عملية القياس،ليات العلمللصفوف األربعة األولى من بعض عم

وخال كتاب الصف الرابع من عملية االتصال وغياب مهارة االستدالل من الصفوف الثاني 

  .والثالث والرابع على الرغم من وجودها في الصف األول 

  

 الكتب المدرسية فقد هدفت إلى تحليل األسئلة التعليمية الواردة في) 2003(أما دراسة العبادي 

 وتمت على كتب اللغة العربية والرياضيات والعلوم ،للصفوف الثالث األولى في األردن

هي  %)82(  وتم التوصل إلى أن النسبة الكبرى من األسئلة،واالجتماعيات والتربية اإلسالمية

 في كما أن التركيز. في المجال االنفعالي %)2(أسئلة نفس حركية و %)16(أسئلة معرفية و

  .المتمثلة في التذكر والفهم والتطبيق  المجال المعرفي على العمليات العقلية الدنيا

  

دراسة هدفت إلى استقصاء مدى التركيز على العمليات العلمية ) 2003(أجرى بعارة  كما

واستخدام العالقات المكانية والزمانية ، والقياس، واالتصال، واالستقراء، والتصنيف، المالحظة(

المحتواة في األنشطة التدريسية العلمية لكتب العلوم ) يق العمليات الرياضية في العلوموتطب

) 190(وقد تكون مجتمع الدراسة من عينتها فقد احتوت العينة على . للصفوف األربعة األولى

نشاطاً تدريسياً علمياً و قد تم إعداد أداة تم تطويرها إلغراض الدراسة وأظهرت النتائج أن 

 في كتب العلوم التي تم تحليلها لم تتوزع بالتساوي على المتضمنةطات التدريسية العلمية النشا

 ما عدا كتاب العلوم ،هذه الكتب إذ ازدادت هذه النشاطات تدريجيا للصف من األول حتى الرابع
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 فقد احتوى على نشاطات تدريسية علمية أقل من تلك التي احتواها كتاب ،للصف الثاني األساسي

  وتبين أيضا أن كتب العلوم للصفوف األربعة األولى لم تحتو ،علوم للصف األول األساسيال

على عمليتين من عمليات العلم هما عمليتا استخدام العالقات المكانية والزمانية وعملية تطبيق 

  .العمليات الرياضية  

  

 ،التاسع األساسيبإجراء دراسة تحليلية لمحتوى كتاب األحياء للصف ) 1999(وقام الطحان 

 ،األهداف(حيث هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى الكتاب من حيث عناصر المنهاج األربعة 

  التتابعإضافة إلى مدى توازن عناصر المحتوى ومدى التسلسل و)  األنشطة والتقويم،المحتوى

تحليل قام  ومن أجل عملية ال، وواقع العمليات الذهنية المتضمنة في آليات التقويم،في الخبرات

 ثم تحليل المادة ،الباحث برصد األهداف التعليمية لكل وحدة و كذلك اشتقاق األهداف السلوكية

وكذلك رصد األنشطة التعليمية  ، )المفاهيم الحقائق التعميمات النظريات (العلمية إلى عناصرها 

خاصة والمفاهيم وأظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة التعليمية واألهداف ال .وآليات التقويم،

 ، و كذلك بين الوحدات،والحقائق والتعميمات العلمية موزعة بشكل غير متوازن بين الفصلين

وقد أوصى الباحث بإعادة صياغة  . على قياس مهارات التفكير الدنياكما أن األسئلة ركزت

ن األسئلة المحتوى ومراعاة التوازن بين عناصره وإعادة صياغة أسئلة التقويم ليتم التوازن بي

  .  مع التركيز على األسئلة التي تقيس العمليات الذهنية العليا ،الموضوعية والمقالية

  

  الدراسات األجنبية 2.2.2

 هدفت إلى معرفة اثر استخدام الوظائف القائمة  (Anne&Virginia,2004)وأجرى كل من 

حيث تكونت عينة . على حل المشكالت في اكتساب مهارات التفكير العليا لدى طلبة العلوم

طالبا من طلبة الواليات المتحدة األمريكية و ) 16: ( طالبا موزعين كما ياتي 24الدراسة من 

طالب من خارج الواليات المتحدة األمريكية، وكانت النتائج إن استخدام الوظائف القائمة ) 8(

  . على حل المشكالت ساعد على اكتساب مهارات التفكير لدى الطلبة و تطويرها
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إلى معرفة العالقة بين قدرة الطلبة في المرحلة الثانوية على )  (Chang,2002وهدفت دراسة 

طالبا  )195(حل المشكالت وقدرتهم على ممارسة مهارات التفكير، وتكونت عينة الدراسة من 

 شعب صفية، وكان من نتائجها وجود عالقة بين قدرة الطلبة على حل المشكالت 4وزعوا على 

  .تهم على ممارسة مهارات التفكير في مادة علوم األرضو قدر

  

   ), 2001Crowly,K,et al(د حاولت دراسة كل من وق

البحث في طبيعة التفاعل الذي يحدث بين األطفال و أولياء األمور عند زيارتهم للمعارض 

مور لديهم دور العلمية ، وذلك باستخدام أسلوب المالحظة المباشرة وقد بينت النتائج إن أولياء األ

ولوحظ . رئيس في تشكيل أطفالهم و تزويدهم بمهارات التفكير العلمي تتعلق بنشاطاتهم اليومية

اهتمام األطفال الذين يرافقون أولياء أمورهم في البحث عن اإلثباتات  والتفسيرات ،وميلهم 

ولياء األمور لقد لوحظ أن أ. لالكتشاف أكثر من اقرأنهم الذين ال يصطحبون أولياء أمورهم 

يقدمون بالتحدث و المناقشة مع أطفالهم حول ما يشاهدونه وكيفية اختيارهم لألدلة و اإلثباتات 

  وعمل المقارنات ويقوم الوالدين أحيانا بدور المفسر مستخدمين العالقات السببية

  

دراسة تتعلق باكتساب المهارات العلمية والنمو  Baker& Michael) ،1991(أجرى كل من 

وهدفت الدراسة إلى اكتشاف أثر  الثقافة العلمية، لمعرفي وتغير اتجاهات الطلبة في مساقاتا

 وخصائص الطلبة في اكتساب مهارات عمليات العلم والقدرات ،برنامج مساقات الثقافة العلمية

البا  ط)250(وتكونت عينة الدراسة من .المعرفية لدى طلبة السنة األولى في المدارس الثانوية

وقد أظهرت نتائج ج دراسي في الثقافة العلمية، تعرضوا لبرنامالبة من طلبة الصف التاسع، وط

  .الدراسة صعوبة تعليم مهارات عمليات العلم مباشرة 

  

 دراسة استهدفت معرفة مستوى تحصيل طلبة الثانوية )1993(  الوارد في نصير هسننجأجرى

  عاملي الجنس ومستوى تحصيل الطلبة في واثر، والتفكير المنطقي،على العمليات العلمية
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 وتقييم العالقة بين التحصيل في العمليات العلمية وقدرة التفكير امتحان القبول للمرحلة الثانوية،

 .المنطقي 

طالبا وطالبة من الصف العاشر وقد تم ) 635(   طبقت الدراسة في الصين على عينة بلغت

 طبق ،لى ثالثة مستويات عال ومتوسط ومتدنتصنيفهم حسب تحصيلهم في امتحان القبول إ

وأظهرت الدراسة وجود ارتباط معتدل بين العمليات العلمية م اختبار عمليات العلم التكاملية، عليه

كما  )a=001. 0(عند مستوى الداللة  ) ,73,0(والتفكير المنطقي حيث بلغ معامل االرتباط

تحصيل والتفكير المنطقي في تحصيل الطلبة وأظهرت الدراسة وجود أثر للتفاعل بين الجنس وال

  .على العمليات العلمية 

 

 بعنوان التحليل الهرمي للعالقـات بـين        Yeany&Padilla)،1986 (وفي الدراسة التي قام بها    

أشكال االستدالل ومهارات عمليات العلم المتكاملة هدفت الدراسة للبحث عن تسلسل التعلم خالل             

عمليات العلم المتكاملة وتكونت عينـة الدراسـة مـن          ات المجردة و  ات التي تشمل العملي   المهار

مدارس مختلفـة     )3(  طالبا من طلبة العلوم في الصف السابع والصف الثاني عشر في          ) 741(

 وهي تحديـد المتغيـرات وتحديـد        ،وتم قياس أداء الطلبة على مهارات عمليات العلم التكاملية        

 وتفسير البيانات وأشارت نتائج الدراسة إلـى        ،م البياني  والرس ،والتعريف اإلجرائي الفرضيات،  

  .وجود عالقة بين المهارات المختلفة 
   

 &Aiello)،1984 (وأجرى كل من Sperandeo&  Valenza دراسة لبحث العالقة بين 

قدرتهم على استخدامها ممثلة خصائص معلمي العلوم المعرفية، ممثلة بفهمهم لعمليات العلم و

 في تحصيلهم في العلوم وعمليات  وبين خصائص تالميذهم ممثلة،ط المتغيراتبالقدرة على ضب

 مدى فهم المعلمين و قد استخدم الباحثون لتحقيق أغراض الدراسة اختبار فهم العلم لقياسالعلم، 

اختبار الطرق العلمية للطلبة لقياس قدرة لعمليات العلم، واختبار تحصيلي في العلوم للطلبة، و

طالبا من طلبة الصف  )780(معلما و )35(ى استخدام عمليات العلم وشملت الدراسة التالميذ عل

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قدرة المعلمين على ضبط ، الثامن الذين يدرسهم هؤالء المعلمون

مدى فهم المعلمين المتغيرات هو العامل األكثر تأثيرا على خصائص الطلبة المعرفية يليه 

  .لعمليات العلم 
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 دراسة تتعلق بتقصي أثر إستراتيجية التـدريس        Padilla&Garrad)،1984 (كما أجرى كل من   

عرفـة اثـر نمـاذج      وهدفت الدراسة إلى م    لمهارات عمليات العلم المتكاملة،      في تحصيل الطلبة  

الموجه نحو عمليات العلم المتكاملة الموجودة في منهاج المرحلة اإلعدادية في           التدريس المنظم و  

 وقد تضمن مجتمع الدراسـة طلبـة الـصفين الـسادس     ،ام الطلبة لعمليات العلم المتكاملة استخد

 تلقت المجموعة األولـى      ثالث مجموعات،   وتم تقسيم الطلبة إلى    ،والثامن في المرحلة اإلعدادية   

 ثم تبع ذلك نشاط واحد مرتبط بمهارات        ،وحدة تمهيدية في مهارات العلم المتكاملة لمدة أسبوعين       

بينما تلقت المجموعة الثانية نفس الوحـدة       . أسبوعا) 14( يات المتكاملة مع المحتوى و لمدة     العمل

و تلقت المجموعة   .  و كان التركيز على التدريس الموجه نحو المحتوى        ،التمهيدية لمدة أسبوعين  

و استخدمت الدراسـة اختبـار مهـارات        . دروسا موجهة نحو المحتوى فقط    ) الضابطة(الثالثة  

 و قد أظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن تعليم مهارات عمليات العلم المتكاملـة              ،ت المتكاملة العمليا

 و صـياغة    ، كما ظهر نمو في القدرة على تحديـد المتغيـرات          ،للمرحلة االبتدائية والمتوسطة  

بالنسبة لمهارات عمليات العلم     مقارنة بالمجموعة الضابطة،     الفرضيات لصالح المجموعة األولى   

 ومن هنا أوصي الباحثون بوجوب تضمين عمليات العلم في منهاج العلـوم للمرحلـة               ،ملةالمتكا

  .المتوسطة  واالبتدائية
  

 ،1983 (وأجرى (Shaw دراسة تتعلق بتأثير مناهج العلوم الموجهة نحو العمليات في قدرة

جهة وكان هدف الدراسة بشكل خاص تحديد أثر برامج العلوم المو، الطلبة على حل المشكالت

 ، والتعريفات اإلجرائية، وضبط المتغيرات، تفسير البيانات،نحو العمليات العلمية المتضمنة

 في قدرة طلبة الصف السادس االبتدائي في استخدام مهارات حل ،وصياغة الفرضيات

تلقت األولى برنامج العلوم  .وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة. المشكالت

وتلفت الثانية برنامج العلوم التقليدي الموجه نحو المحتوى وأظهرت . لعملياتالموجه نحو ا

النتائج وجود عالقة بين استخدام المنهج الموجه نحو العمليات و بين قدرة الطلبة في مهارات 

  .حل المشكالت 

  

 بهدف الكشف عن )Padilla&Okey&Dillasgaw,1983 (وفي الدراسة التي أجراها كل من

نة من  أخضع الباحثون للدراسة عي،قدرات التفكير المجردين مهارات عمليات العلم وعالقة بال
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طالباً ) 500(وبلغ حجم العينة ) 12-7( الثانوية في الصفوف منطلبة المرحلتين المتوسطة و

وطالبة موزعين على هذه الصفوف وقد تضمنت الدراسة تطوير اختبار لقياس عمليات العلم 

والتعريفات تحديد المتغيرات، ولفرضيات، صياغة ا: ر عمليات العلم اآلتيةوتضمن هذا االختبا،

اإلجرائية وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ليس هناك أثر ذو داللة احصائية تعزى للجنس فيما 

 أما بالنسبة للمستوى التعليمي ،من الذكور واإلناث لعمليات العلم بمدى اكتساب كل يتعلق

درة على اكتساب عمليات العلم حيث يزداد متوسط األداء للطلبة على فكان هناك أثر في الق

  . االختبار تدريجيا باالنتقال من الصفوف الدنيا إلى الصفوف العليا 

  

 دراسة هدفت إلى تقصي أثر المناخ الصفي Haukoss &Penick(1983(وقد أجرى كل من 

لباً من طلبة الكليات المتوسطة طا )78(  وتكونت عينة الدراسة من،في اكتساب عمليات العلم

 وقد حاول الباحثان خالل هذه الدراسة المقارنة بين مناخين صفيين ،يتوزعون على أربع شعب

المناخ االكتشافي والمناخ غيراالكتشافي ومدى كون استخدام المدرس طريقة التلقين أو ،

وق ذات داللة إحصائية االكتشاف واالستنتاج في التدريس وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فر

 حيث أن ابتعاد المعلمين عن األسلوب ،في اكتساب الطلبة للعمليات العلمية تعزى للمناخ الصفي

المباشر كالمحاضرة وإعطاء التوجيهات ومنحه الحرية للطلبة واالستماع إليهم وتقبل أفكارهم 

  .يهيئ مناخا صفيا يعمل على زيادة اكتساب الطلبة لعمليات العلم

  

  فقد  قام  بتحليل مناهج العلوم فـي المرحلـة األساسـية    Eichinger & Roth )1982( ا أم

 وتحديد األهداف واألنشطة العلمية فوجـد أن األهـداف كانـت            ،لتحديد تتابع المحتوى وتسلسله   

 كما وجد أن األنشطة العلمية كانت مرتبطة        ، وكان المحتوى متسلسال ومتتابعا،    مرتبطة بالمحتوى 

  . وبالمعلومات العلمية السابقة من جهة أخرىبالمحتوى
  

بدراسـة هـدفت إلـى    )  1991( الوارد في أبو رمان Doran and Sellers) 1978( وقد قام

 والتحـصيل   ،تقصي العالقة بين قدرة الطالب العقلية والجنس والتحصيل في البيولوجيا من جهة           

ات العلم تحتوي على بنـود تقـيس    وقد كانت أداة قياس عملي،في عمليات العلم من جهة أخرى    

 وتوصل الباحثان إلى أن القدرة العقلية للطلبة تـرتبط بتحـصيل            ، واالستنتاج ، والتنبؤ ،التجريب
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لكنهما وجدا أن القدرة العقلية والتحصيل في البيولوجيا يفـسران          ، و قوية العمليات بعالقة لم تكن   

  . فقط في تحصيل عمليات العلم  %)9(معا ما نسبته
  

بدراسـة هـدفت إلـى      ) 1995( الوارد في الدرابيع     Spears&Zollman)،1977(م كل من  وقا

 تقصي أثر المختبر التقليدي الموجه، مقابل المختبر غير التقليدي وغير الموجه، في فهم الطالب             

حيث كانت   ، والثانية  خضع للدراسة الطلبة غير العلميين من مستوى السنة األولى         لعمليات العلم، 

وقد تم تقسيم عينـة     .  والعلوم االجتماعية  إدارة األعمال التدبير المنزلي و  اتهم في   معظم تخصص 

      األولى تلقت اإلستراتيجية التقليدية في المختبر تبين طريقة اإلجـراءات         : الدراسة إلى مجموعتين  

     وتلقت المجموعة الثانيـة اإلسـتراتيجية التـساؤل وعـدم توجيـه الطلبـة نحـو                 ،بالتفصيل

 وبعد تطبيق إجراءات الدراسة تم تطبيق اختبـار وسكنـسن لقيـاس مـدى فهـم                 ،اءاتاإلجر

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أداء الطلبـة فـي المجمـوعتين             . المجموعتين لعمليات العلم  

 وقد فسر الباحثان أن عدم المقدرة على تطبيـق          ،للعمليات العلمية ) وسكنسن(متقارب على اختبار  

في المسائل الفيزيائية قد يفسر ندرة إتباع طلبة الكليات فـي المختبـر غيـر               االستدالل الشكلي   

  .  وصياغة الفرضيات ،التنبؤوات المالحظة،والموجه خط
  

  

  :دراسات تتعلق بتحليل المحتوى
  

دراسة هدفت إلى  تحليل خمسة من كتب علوم األحياء في  Chiappeta et al (1993) أجرى

في ضوء مفهوم الثقافة العلمية بمكوناتها ،ت المتحدة األمريكية المراحل المتوسطة في الواليا

التفاعل بين العلم ، و والطبيعة االستقصائية للعلم، والعلم كطريقة للتفكير، المعرفة العلمية،األربعة

 ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الفصول األولى من الكتب الخمسة،والتكنولوجيا والمجتمع

 أما بالنسبة للكتب بشكل عام فقد تراوحت نسبة المعرفة ،لثقافة العلميةوازنت بين مكونات ا

 41إلى%22(تراوحت نسبة الطبيعة االستقصائية للعلم من، و% )76إلى %54( العلمية من 

والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا ،  % )2  - %0(وتراوحت نسبة العلم كطريقة تفكير من ، %)

  %).11إلى%3( والمجتمع من
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بدراسة تم من خاللها  القيام بتحليل كمي لكتب الكيمياء في  Chiappeta et al (1991) قامو

   حيث تم فحص محتوى سبعة كتب كيمياء  مفهوم الثقافة العلمية،المرحلة الثانوية في ضوء

ة المعرفة العلمية، العلم كطريق(حول توازن المنهاج والتأكيد على مكونات الثقافة العلمية األربعة 

وأظهرت نتائج ).  الطبيعة االستقصائية للعلم والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعللتفكير،

  : الدراسة إن نسبة تركيز الكتب المذكورة على مكونات الثقافة العلمية كانت كاألتي 

 أما ،)%61-%9.3( الطبيعة االستقصائية للعلم من، % )91-25.7( % المعرفة العلمية من

و بالنسبة للتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع من  %)12-%0(  كطريقة للتفكير منالعلم

وأشارت هذه الدراسة إلى أن هذه النسب ال تتفق مع مقترحات التربويين %). 30.1-% 3.5(

  . العلميين في هذا المجال 

  

  

  

   على الدراسات السابقة تعقيب 3.2.2

فقد تبين أن من ات السابقة ذات الصلة بالموضوع، اسمما تقدم ومن خالل استعراض الدر

ومنها ما ركز على قياس أداء الطلبة على مقياس  الكتب، الدراسات ما ركز على تحليل محتوى

ي منها ما بحث في أ،  ومنها ما ركز على مدى تمكن المعلمين من استخدامها،عمليات العلم

  .منها ما بحث في مجال امتالك الطلبة والمعلمين لهذه العمليات مجال المناهج و

       وقد اتفقت الدراسات على وجود ضعف في المناهج من حيث احتوائها على عمليات 

  )2003 (والشعيلي وخطابية، )2003( وتوزيعها في الكتب المدرسية مثل دراسة بعارة،العلم

  .Chiappetta ) 1993(و
  

     كمـا ظهـر    لدى الطلبـة،     سات على وجود ضعف في امتالك عمليات العلم         كذلك اتفقت الدرا  

وأبو رمـان  ، )2000 ( وفراج،)2003(بعارة وخطابية و،)1998رواشدة وخطابية،   (في دراسة   

)1991.(  
  

      أما بالنسبة للجنس فقد ظهر اختالف في النتـائج فـبعض الدراسـات أظهـرت وجـود فـرق             

وفـي  ) 2000(وفرج  ) 1995(الدرابيع   و )1998 (واشدة وخطابية  مثل دراسة ر   ،لصالح الذكور 



 

 

37

 أبو رمـان   دراسات أخرى كانت النتائج هي عدم وجود فرق يعزى للجنس مثل دراسة كل من             

  وكذلك دراسة) 1978(ملكاوي و )2002(، وخطابية وبعارة )1991(

) Padilla & okey & Dillasgaw (1983.  
  

      وى التحصيل فـي العلـوم ومـدى امـتالك الطلبـة لعمليـات              أما فيما يتعلق بالعالقة بين مست     

 من      فكانت العالقة ايجابية لصالح مستوى التحصيل األعلى في العلوم  مثل دراسة كل               ،العلم

  ). 1998(، ورواشدة وخطايبة )1978 (ملكاوى

مدرس وعمليـات   ة بين موقع ال   أما فيما يتعلق بموقع المدرسة فلم تطرق الدراسات السابقة للعالق         

  . العلم

أما على مستوى مرجعية المدرسة فقد ظهر فرق لصالح المدارس الخاصة كمـا فـي دراسـة                 

  ).1992 (و دراسة الشناق )1998(شدة وخطابية روا

  

  

  الفصل الثالث

  جراءاتاإلطريقة وال

   منهج الدراسة1.3

   مجتمع الدراسة 2.3

   عينة الدراسة3.3

   متغيرات الدراسة4.3

   الدراسة أداة5.3

   صدق األداة 6.3
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   ثبات األداة7.3

   إجراءات الدراسة 8.3

   المعالجة اإلحصائية 9.3

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  جراءاتاإلطريقة وال

  :المقدمة

كما يتضمن وصفا لإلجراءات الدراسة واألدوات المستخدمة فيها، ناول هذا الفصل وصفا لعينة تي

  .الجة اإلحصائيةوالمع، وطريقتها، التي تمت بها الدراسة

  : ج الدراسة منه1.3

 للتعرف على مدى امتالك طلبة الصف العاشر اتبعت الباحثة في هذه الدراسة  المنهج الوصفي

    . لمالءمته لهذا النوع من الدراسات. األساسي لعمليات العلم

  

  :  مجتمع الدراسة2.3



 

 

39

فظة بيت لحم للعام تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في محا

في المدارس ) 562( منهم ،طالباً وطالبةً) 4196( والبالغ عددهم ،م2008/2009الدراسي

 وفق إحصاءات مدرسة ) 70(، وبلغ عدد المدارس  في المدارس الحكومية )3634(و، الخاصة

   .2008/2009مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم للعام الدراسي 

  

  :راسة عينة الد3.3

 وذلك على اعتبار أن وحدة االختيار هي المدرسة حيث عنقودية،  عينة عشوائيةتم اختيار

 ،مدارس ذكور ) 4(  و،مدارس إناث) 4( منها -مدارس حكومية ) 10(تكونت العينة من 

 وأخرى ذكور ومدرستين ، منها مدرسة إناث–مدارس خاصة  )4( و،ومدرستين مختلطتين

ع الدراسة، وقد بلغ عدد من مجتم%) 20(لمدارس المختارة ما نسبته  حيث شكلت ا،مختلطتين

ً وطالبةً من طلبة الصف العاشر األساسي  )944(الطلبة  ، وتم اعتماد عالمة واحدة لكل طالبا

  . عالمة 32فقرة وبلغت العالمة الكلية لالختبار 

  

  : متغيرات الدراسة 4.3

  المتغيرات المستقلة 

   أنثى- ذكر     ب-  أ:الجنس وله مستويان

   خاصة- حكومية       ب- أ:مرجعية المدرسة ولها مستويان

   المدينة-قرية          ب - أ:موقع المدرسة وله مستويان

   عال-     ج، متوسط-  بضعيف، -له ثالث مستويات أمستوى التحصيل في مادة العلوم و

   .ت العلمامتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليا: المتغير التابع
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  : أداة الدراسة5.3

هدف الدراسة باالعتماد على األدب التربوي فبعد االطالع  تطوير أداة لتحقيقب قامت الباحثة

 الواردة في ملحق )1995(على االختبارات التي تم اعتمادها في دراسة كل من الدرابيع 

غة الفرضيات، التي تضمنت عمليات المالحظة، والتصنيف، واالستدالل، وصياو )93(رقم

التي تضمنت عمليات المالحظ، ) 2004(ودراسة البدور. واختبار الفرضيات، وضبط المتغيرات

.  والقياس واستخدام األرقام، واالستدالل والتنبؤ، وضبط المتغيرات والتجريب، والتفسير والتعميم

 وضبط المتغيرات والتصنيف، واستخدام األرقام، واالستنتاج،، والشناق الذي درس عمليات التنبؤ

 ودراسة رواشدة وخطايبة. ، والتعريفات اإلجرائية، وصياغة الفرضيات وتفسير البيانات

استخدام األرقام،  والمالحظة، واالستدالل والتنبؤ، والقياس(  حيث درسوا عمليات) 1998(

  )  والتفسير، وضبط المتغيرات

بحيث يتناسب مع البيئة ) سية والتكاملية األسا( تم العمل على تطوير اختبار لقياس عمليات العلم

فقرة اختيار من متعدد بحيث تبع كل ) 32(الفلسطينية ، وقد تضمن االختبار في صورته النهائية 

فقرة أربع إجابات وقد تضمن االختبار عمليات العلم بفرعيها األساسية والمتمثلة في عمليات 

والتكاملية والمتمثلة في ). ل والتنبؤ، والتصنيفالمالحظة، والقياس واستخدام األرقام واالستدال(

كما وتم ) صياغة الفرضيات، ضبط المتغيرات، واختبار الفرضيات،وتفسير النتائج( عمليات

  . دقيقة 60تحديد زمن االختبار ب 

 

  : صدق األداة6.3

لى تم االعتماد على الصدق البنائي ألداة الدراسة حيث تم عرض األداة في صورتها األولية ع

مجموعة من المتخصصين ضمت عددا من المدرسين في بعض الجامعات الفلسطينية 

 ويبين ملحق رقم كما ضمت معلمي ومشرفي العلوم، لمتخصصين في المناهج وطرق التدريس

 حيث قام المحكمين بوضع مالحظاتهم على فقرات      تمأسماء أعضاء لجنة التحكيم) 2(

بعض التعديالت بحذف أو تعديل بعض الفقرات غير الواضحة  االختبار، وبناء عليه تم إجراء 
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، واستقر االختبار في صورته النهائية على     بحيث تتناسب مع البيئة الفلسطينيةأو غير المناسبة

   . فقرة) 32(
  

  : ثبات األداة7.3

ر تم التحقق من ثبات األداة ، وذلك بتطبيق االختبار على عينة من مجتمع الدراسة، ومن غي

 ، حيث بلغت قيمة معامل)Cronbach Alfa(عينتها، وقد تم استخدام معادلة الثبات كرونباخ الفا 

 كما تم حساب معامل الثبات لمجاالت ،هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة) 0.76( الثبات

  ) .1.3(وكانت النتائج كما هو موضح في جدول ، األداة

  

  

  

  

    وللدرجة الكلية لالختبارجاالت االختبارمعامل الثبات لم: )1.3(      جدول

  

  معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال

  0.721  4  المالحظة

  0.741  4  استدالل وتنبؤ

  0.789  4  قياس واستخدام األرقام

  0.784  4  تصنيف

  0.842  4  صياغة الفرضيات

  0.742  4  ضبط المتغيرات

  0.789  4  اختبار الفرضيات

  0.785  4  تفسير النتائج

  0.760  32  االختبار

  

 0.79 – 0.26قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار وتراوح بين كما و

  . وجميعها قيم مقبولة لمعاملي الصعوبة و التمييز0.57 – 0.20ومعامل التمييز وتراوح بين
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    :  الدراسة إجراءات8.3

على تطبيق م في محافظة بيت لحم، ربية والتعليالموافقة الخطية من مدير الت الحصول على -

  . االختبار

  .  واالجتماع مع المدراء لالتفاق على آلية التنفيذ،زيارة المدارس التي تقع ضمن عينة الدراسة -

دقيقة كما وتم ) 60( تطبيق االختبار على عينة استطالعية لتحديد الزمن، وقد تم تحديده بـ -

 .حساب معامل الصعوبة والتمييز

 .االختبار بإعطاء درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار تصحيح  -

. عينة الدراسة لوم من السجالت الرسمية للمدارس الحصول على عالمات الطلبة في مادة الع -

 .تفريغ النتائج على الحاسوب وفق متغيرات الدراسة  -

 :للحكم على أداء الطلبة تم وضع ثالث مستويات على النحو اآلتي -

      . فاقل19.2أي بمتوسط حسابي  % 60  اقل من :ضعيف

     .25.6 واقل من 19.2 اكبر من  وبمتوسط حسابي   79%- %60من :   متوسط

  . فأعلى25.6 فما فوق وبمتوسط حسابي %80:     عال

  

  : المعالجة اإلحصائية9.3

يل األسئلة الفرعية األسئلة الفرعية التي انبثقت عنه تم تحوو لإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس

وأدخلت في الحاسب البيانات،  إلى فرضيات صفرية، وللتحقق من الفرضيات جمعت الباحثة

   ) . SPSS( واستخدم برنامج الرزم اإلحصائية ،اآللي

 عينة تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجاباتحيث 

للفروق في المتوسطات  t‐test) ت(وكذلك تم استخدام اختبار . الدراسة على فقرات االختبار
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لقياس داللة ) (One Way ANOVA  واختبار تحليل التباين األحادي،الحسابية لعمليات العلم

شافية الفروق في المتوسطات حسب المتغيرات المستقلة في الدراسة كذلك استخدم اختبار 

  .بة حسب مستوى التحصيل في العلومللمقارنات البعدية لبيان مصدر الفروق للطل

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع  

  نتائج الدراسة

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس    1.4

  نتائج الفرضيات    2.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.2.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.2.4

   النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة3.2.4

  لنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ا4.2.4

  ملخص النتائج    3.4
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة 

التي هدفت إلى التعرف على مدى امتالك طلبة الصف الدراسة، تناول هذا الفصل عرضا للنتائج 

جنس، كل من متغيرات ال اثر كما استهدفت الدراسة الكشف عن  ،العاشر األساسي لعمليات العلم

 ومدى امتالك الطلبةوموقعها وتحصيل الطلبة المدرسي في مادة العلوم ، ومرجعية المدرسة

  .وفيما يأتي عرض متسلسل للنتائج حسب أسئلة الدراسة وفرضياتها . العلمعملياتل

  :المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة والذي نص علىالنتائج  1.4

   لعمليات العلم ؟ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي

 وتم استخراج المتوسطات الحسابية ،لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار عمليات العلم

كما هو موضح  ات الطلبة للدرجة الكلية لالختبار، لعالم والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية

  .)1.4 (في جدول
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  ختبارلال  الدرجة الكليةلعالمات الطلبة علىالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ):1.4(جدول 

  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  وسط الحسابيمتال  المجال

  4.71 15.91 الدرجة الكلية لالختبار

49.7 

  

 ضعيف فقد األساسي لعمليات العلمأن امتالك طالب الصف العاشر ) 1.4 (نالحظ من الجدول

وانحراف ) 15.91(وبمتوسط حسابي ) 49.7(ة لالختباربلغت النسبة المئوية للدرجة الكلي

وهي دون المستوى المقبول تربويا والمحدد في الدراسة الحالية بالعالمة المحك ) 4.71(معياري 

  . من العالمة الكلية لالختبار%) 60(والبالغة 

إن  أعلى درجة المتالك طلبة الصف ) 6( كما وأظهرت النتائج كما هو موضح في ملحق 

) 2.36(عاشر األساسي لعمليات العلم هي لمجال االستدالل والتنبؤ وذلك بمتوسط حسابي ال

) 1.01(وانحراف معياري ) 2.45(يليه المالحظة بمتوسط حسابي ) 1.06(وانحراف معياري 

، والتصنيف بمتوسط )1.13(وانحراف معياري ) 2.29(،ثم صياغة الفرضيات بمتوسط حسابي 

) 2.03(والقياس واستخدام األرقام بمتوسط حسابي) 1.01(معياري وانحراف ) 2.21(حسابي 

وانحراف معياري ) 1.91(واختبار الفرضيات بمتوسط حسابي ) 1.20(وانحراف معياري 

بينما كان اقل ) 0.85( وانحراف معياري ) 1.25(ثم ضبط المتغيرات بمتوسط حسابي ) 1.06(

  ).0.77(وانحراف معياري  ) 1.15(توسط حسابي  هو مجال تفسير النتائج، بمالمجاالت امتالكاً

  

  النتائج المتعلقة بالفرضيات2.4 

فيما يأتي عرض لنتائج الفرضيات المتعلقة بمتغيرات الجنس،مرجعية المدرسة، ومستوى 

.التحصيل، وموقع المدرسة  

: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها1.2.4   
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في المتوسطات الحسابية لمدى  )α= 0.05( ة عند مستوى الداللةال توجد فرق ذو داللة إحصائي"

  ." امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى الجنس

 للكشف فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة  ) (t‐test الفرضية األولى تم استخدم اختبارالختبار

جة امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لمتوسطات در) α= 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة

يوضح نتائج اختبار الفروق في المتوسطات ) 2.4( العلم  تعزى لمتغير الجنس وجدوللعمليات 

  .الحسابية لمتغير الجنس للدرجة الكلية لالختبار

  

  

  . للفروق في المتوسطات الحسابية لعمليات العلم المتعلقة بمتغير الجنس tنتائج اختبار ): 2.4(جدول

  

  في )α = 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)2.4 (يالحظ من جدول

 على الدرجة الكلية جنسال  لمتغيرمتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزىمدى ا

، أي ) α = 0.05(وهي اقل من ) 0.001(، وبمستوى داللة )2.92(لالختبار، إذ بلغت قيمة ت 

أن الفروق ذات داللة إحصائية مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي تنص على 

وانحراف  )16.28(  بمتوسط حسابي، لصالح اإلناثلعمليات العلم تعزى لمتغير الجنس

  ).4.92(معياري

المتوسط  العدد  الجنس  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

   tقيمة

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

مستوى 

  الداللة

 4.32 15.36 374 ذآر
 

الدرجة 
 الكلية

 0.001 942 2.92 4.92 16.28 570 أنثى
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدي امتالك طلبة الصف  كما وأظهرت نتائج الدراسة 

كل من المالحظة   لصالح اإلناث في  العلم تعزى لمتغير الجنس والعاشر األساسي لعمليات

  بمتوسط حسابي  وصياغة الفرضيات،)1.05( وانحراف معياري)2.52(بمتوسط حسابي 

 وانحراف )1.30(   وضبط المتغيرات بمتوسط حسابي،)1.15( وانحراف معياري)2.38(

أما ) 1.05(وانحراف معياري  )2.00( واختبار الفرضيات بمتوسط حسابي، )0.87(معياري 

والتصنيف فلم تظهر النتائج وجود فرق ، عمليات االستدالل والتنبؤ  والقياس واستخدام األرقام

  . )7( وهذه النتائج يظهرها ملحق تعزى للجنس

  

  

  : النتائج المتعلقة بالفرية الثانية والتي نصها2.2.4

في المتوسطات الحسابية لمدى  )α= 0.05(ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  .امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى مرجعية المدرسة

لقياس داللة الفروق في المتوسطات ) (t‐testللتحقق من صحة الفرضية الثانية استخدم اختبار

ت العلم تعزى إلى الحسابية للدرجة الكلية لمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليا

  ).3.4(  متغير مرجعية المدرسة كما في جدول

  نتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابية لعمليات العلم المتعلقة بمتغير مرجعية المدرسة  : 3.4جدول 

مرجعية  

  المدرسة

المتوسط  العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

درجات 

  الحرية

 مستوى

  الداللة

 4.77 15.58 756 حكومية
 

الدرجة 
 0.001 942 4.40 4.24 17.26 188 خاصة الكلية

  

أن الفروق في متوسط الدرجة الكلية المتالك طلبة الصف العاشر  ) 3.4 (يالحظ من جدول

األساسي لعمليات العلم التي تعزى لمتغير مرجعية المدرسة ذات داللة إحصائية، إذ بلغت قيمة 
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مما يعني رفض الفرضية الصفرية ) 0.05(وهي اقل من ) 0.001(وبمستوى داللة ) 4.40(ت

  وقبول الفرضية البديلة والتي نصها يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

α)= 0.05 ( في متوسطات درجة امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى

أن الفروق لصالح المدارس الخاصة في ) 5.4(ما ويتضح من جدول لمتغير مرجعية المدرسة، ك

بينما بلغ المتوسط الحسابي للمدارس ) 17.26(الدرجة الكلية لالختبار، بمتوسط حسابي 

  ). 15.58(الحكومية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغير مرجعية  ) 8( كما وأظهرت النتائج الواردة في ملحق  

وانحراف ) 2.60(مدارس الخاصة لكل من عمليات المالحظة بمتوسط حسابي المدرسة لصالح ال

وصياغة ) 0.93(وانحراف معياري) 2.52(، والتصنيف بمتوسط حسابي )1.01(معياري 

، وضبط المتغيرات بمتوسط )1.01(وانحراف معياري ) 2.59(الفرضيات بمتوسط حسابي

  ).0.86(وانحراف معياري ) 1.53(حسابي 

 

  : نصها والتي الثالثةائج المتعلقة بالفرضية النت3.2.4

في المتوسطات الحسابية ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

لمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى مستوى التحصيل في 

  ". العلوم

لقياس )  One Way Anova(تباين األحادي  تم استخدام اختبار تحليل الالختبار هذه الفرضية

داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لمدى امتالك الطلبة لعمليات العلم تعزى 

  .)4.4(إلى مستوى التحصيل كما في جدول 

  مستوى التحصيلبالنسبة لمتغير ) ONE WAY ANOVA(نتائج تحليل التبياين األحادي: 4.4جدول 

مصدر   

  نالتباي

مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسطات 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

  الداللةاالحصائية
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بين   

  المجموعات

4580.55  2  2290.28      

داخل  االختبار

  المجموعات

16341.32  940  17.38  131.74  0.001  

        942  20921.87  المجموع  

  

  )α = 0.05( مستوى الداللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )4.4 ( الجدول يتبين من

 ولبيان ،لمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى مستوى التحصيل

  ).5.4(للمقارنات البعدية كما يظهر في جدول ) Scheffee (مصدر الفروق تم استخدام اختبار

  عديةللمقارنات الب) scheffe(نتائج اختبار شافيه : 5.4جدول             

مرتفع متوسط منخفضالمستوى  
 5.41* 2.64* منخفض
 2.78*  متوسط

 

 لدرجة الكلية

   مرتفع

يالحظ من الجدول أن الفروق كانت بين الطلبة الذين يمتلكون مستوى منخفض في التحصيل مع 

وق بين من يمتلكون مستوى ذين يمتلكون مستوى متوسط لصالح المتوسط، وظهر فرالطلبة ال

  . متوسط في التحصيل مع من يمتلكون مستوى مرتفع لصالح المستوى المرتفع  

  

   : نصها والتيالنتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.2.4

في المتوسطات الحسابية لمدى )α= 0.05( التوجد فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

  ."ألساسي لعمليات العلم تعزى إلى موقع المدرسة امتالك طلبة الصف العاشر ا

لقياس داللة الفروق في ) t‐test(للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخدام اختبار 

 لالختبار ولعمليات العلم األساسية والتكاملية ولمجاالت كل المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية
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ساسي لعمليات العلم تعزى لمتغير موقع مدى امتالك طلبة الصف العاشر األمن حيث  منها

  ، )6.4(المدرسة كما في جدول 

   موقع المدرسةنتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابية لعمليات العلم المتعلقة بمتغير) : 6.4(جدول

موقع  

 المدرسة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
اللةالد  

الدرجة  4.93 16.38 472 قرية
 الكلية

 0.001 942 3.03 4.44 15.45 472 مدينة

  

 α وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6.4(تشير المعطيات الواردة في جدول 

إذ   في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى لموقع المدرسة 0.05=

وهي اقل من مستوى ) 0.001( وبمستوى داللة )3.03( للدرجة الكلية لالختبار) ت(مةبلغت قي

وهي وجود فروق  مما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة )a) = 0.05الداللة

من    كما يتضح  تعزى لمتغير موقع المدرسة0.05عند مستوى الداللة ذات داللة إحصائية

 وانحراف معياري  )16.38( وق لصالح مدارس القرى بمتوسط حسابيالجدول ذاته أن الفر

  ) .4.44( وبانحراف معياري )15.45 (بينما كان المتوسط الحسابي لمدارس المدن  )4.94(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى امتالك  ) 9( كما وأظهرت النتائج الواردة في ملحق  

لعلم تعزى لمرجعية المدرسة ولصالح مدارس القرى في طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات ا

والقياس ) 1.00(و انحراف معياري) 2.52(كل من عمليات المالحظة بمتوسط حسابي 

وصياغة الفرضيات ) 1.03(وانحراف معياري ) 2.17(واستخدام األرقام بمتوسط حسابي 

) 1.21(توسط حسابي و تفسير النتائج بم) 1.13(و انحراف معياري ) 2.45(بمتوسط حسابي 

  ).0.78(وانحراف معياري
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   : ملخص النتائج3.4

  :فيما يأتي ملخص للنتائج التي أظهرتها الدراسة

 وجود ضعف عام في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم التي تضمنتها -1

نبؤ حيث كان مدى االمتالك ضمن الدراسة الحالية باستثناء عمليات المالحظة و االستدالل و الت

  .المستوى المتوسط

 وجود فروق ذات داللة احصائية في امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم -2

  .تعزى لمتغير الجنس

وجود فروق ذات داللة احصائية في امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم 3 ‐ 

 .تعزى لمتغير مرجعية المدرسة

ود فروق ذات داللة احصائية في امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم وج -4

 .تعزى لمتغير مستوى التحصيل في العلوم

وجود فروق ذات داللة احصائية في امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم  -5

  .تعزى لمتغير موقع المدرسة
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 الفصل الخامس

 

  والتوصياتمناقشة النتائج

 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس1.5

مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات2.5  

  مناقشة نتائج الفرضية األولى1.2.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثانية2.2.5

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.2.5

  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4.2.5

  التوصيات3.5
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قشة النتائج منا  

 من ،هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم

 واستهدفت الدراسة الكشف عن العالقة ،خالل مقارنة متوسطات أدائهم على اختبار عمليات العلم

صيل في  والتح، ومرجعية المدرسة، و متغيرات الجنس،بين مستوى فهم الطلبة لعمليات العلم

  . وموقع المدرسة ،مادة العلوم

ولتحقيق ذلك تم تطبيق اختبار عمليات العلم المطور للتعرف على مدي امتالك الطلبة لعمليات 

 فقرة من نوع اختيار من متعدد وتم تصنيف هذه الفقرات إلى) 32(  وتكون االختبار من،العلم

 المجاالت الثمانية وعلى المستويين مجاالت وقد وجد متوسط أداء الطلبة على كل مجال من) 8(

وفيما يأتي ، وقد تم تحليل النتائج وعرضها. ،  كذلك على االختبار الكليالتكاملي واألساسي

  .مناقشة لنتائج الدراسة

 

 1.5 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس 

؟ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم  

كما هو موضح في ) 15.91( راسة أن متوسط أداء الطلبة على االختبار بلغأظهرت نتائج الد

من العالمة الكلية لالختبار وتبين أن مستوى فهم %) 49.7( أي ما يعادل) 1.4( جدول رقم

 %)60(والذي حدد من خالل المحك.  ودون المستوى المطلوب،الطلبة للعمليات العلمية منخفض
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 وإذا ما أخذنا بعين االعتبار أداء الطلبة على كل مجال من مجاالت ،من العالمة الكلية لالختبار

 وبنسب مئوية تتراوح ،االختبار نجد أن مستوى أداء الطلبة في معظم المجاالت كان منخفضا

كان ضمن المستوى المتوسط ،  واالستدالل والتنبؤ،ما عدا المالحظة %)58.25و%28.75(بين

  .)65.75. و%61.25( بنسب مئوية تتراوح ما بين

 ومدى تنظيم محتوى ، في األداء قد يعزى إلى مناهج العلوموترى الباحثة أن سبب هذا التدني

 وما تحتويه من ممارسات ال تركز بشكل مناسب على العمليات ،مناهج العلوم للمعرفة العلمية

عاد عن التركيز واالبت،  و من هنا تبرز الحاجة إلى مناهج تهتم بالعلم كمادة وطريقة معا،العلمية

فقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها ، على جانب من جوانب العملية التعليمية وتغفل اآلخر

 و بين قدرة الطلبة في ،وجود عالقة بين استخدام المنهج الموجه نحو العمليات) 1983،شو(

، سوا العلومكذلك قد يعود السبب للممارسات التعليمية التي يتبعها مدر. مهارات حل المشكالت

حيث تشير الدراسات إلى أثر طريقة التدريس على اكتساب الطلبة لعمليات ، والمناخ الصفي

إلى أن أسلوب االستقصاء يزيد من قدرة الطلبة على  )2001،هيالت(  حيث أشارت دراسة،العلم

لموا التي أظهرت أن الطلبة الذين تع) 1996،ابوقمر( كذلك دراسة ،أداء اختبار عمليات العلم

بطريقة االستقصاء قد تفوقوا في تحصيلهم للمفاهيم العلمية على الطلبة الذين تعلموا بالطريقة 

والتي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب ) 2007 ،الخوالدة(ودراسة ، التقليدية

تيجية خريطة عمليات العلم لصالح  الطلبة الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم المعدلة واسترا

 والتي أظهرت ) (Houkoss&Penick,1981ودراسة ) 1993أبو على ،(المفاهيم، بينما دراسة 

  .وجود عالقة بين المناخ الصفي، واكتساب عمليات العلم 

 ،غيث(كما قد يعزى السبب إلى أثر فهم المعلمين للعمليات العلمية  حيث أشارت نتائج دراسة 

ي العلوم في المرحلة األساسية في األردن في اختبار عمليات إلى أن متوسط أدء معلم )1988

كما أظهرت دراسة %). 80( وهو دون النسبة المحددة في الدراسة وهي) 65.4(العلم كان

 %)73(أن متوسط أداء معلمي الكيمياء على اختبار عمليات العلم ال يتجاوز ) 1981 ،الهدمي(

 ، مما ينعكس على عملية التدريس،مي عند المعلمينأي أن هناك قصوراً في أسلوب التفكير العل

 وترى الباحثة أن عدم توفر الخبرة لدى المعلمين على تفعيل عمليات ،و بالتالي على أداء الطلبة
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 خالل عرض محتوى المادة الدراسية يؤدي إلى ظهور ضعف لدى الطلبة في قدراتهم ،العلم

  .على استخدام طرق البحث العلمي وعمليات العلم

والتي أظهرت أن متوسط اكتساب ) 1988 ،غيث( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من

والتي  )1992 ،الشناق( ودراسة ).33(من الدرجة الكلية  )13.8( الطلبة لعمليات العلم هو

على نفس المعيار مقارنة بالمعيار )16.93(أظهرت أن متوسط أداء الطلبة على عمليات العلم هو

وبنسبة  )19.8(  والذي اعتمد في هذه الدراسات والمتمثل بمتوسط حسابي،قبولالتربوي الم

  .من الدرجة الكلية لالختبار %)60(مئوية 

  

 2.5 مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضيات

والمتعلقة بمتغيرات الجنس ومرجعية   فيما يأتي مناقشة للنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسى

ي مادة العلوم وموقع المدرسةالمدرسة ومستوى التحصيل ف   

: والتي نصهامناقشة نتائج الفرضية األولى المتعلقة بمتغير الجنس   1.2.5 

في المتوسطات الحسابية  )α= 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى الداللةاتق ذوال توجد فر"

  ".لمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى الجنس

  

 في مدى امتالك طلبة الصف العاشر تائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيةأظهرت ن

  األساسي لعمليات العلم في الدرجة الكلية لالختبار وعمليات العلم األساسية والتكاملية بشكل عام

 فقد بلغ متوسط ، حيث تبين أن متوسط أداء اإلناث أعلى من متوسط أداء الذكور،تعزى للجنس

 كما )15.36( بينما متوسط أداء الذكور) . 16.28(  )2.4( جدول كما يتضح فياث أداء اإلن

يتضح أن امتالك اإلناث لعمليات العلم التكاملية هو أفضل من امتالك الذكور لها إذ بلغ المتوسط 

 هذا التفوق لإلناث إلى أن اإلناث وتعزو الباحثة) 2.32(بينما للذكور ) 2.57(الحسابي لإلناث 

 والمشتتات التي تتعرض لها اإلناث أقل من تلك التي يتعرض لها الذكور ،التزاما وتركيزاأكثر 
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 كما قد يعود السبب إلى أن اإلناث أكثر اهتماما بتطبيق األنشطة .نتيجة للوضع االجتماعي السائد

  . وتدوين المالحظات أما الذكور فهم أكثر اهتماما بمجال العمل

 والتي تطرقت ،ض الدراسات التي تمكنت الباحثة من االطالع عليهاوهذه النتيجة تختلف  مع بع

 رواشدة وخطابية ودراسة) 1993(نصير و)1995(الدرابيع  إلى هذا المتغير مثل دراسة كل من

 واتفقت نتائج الدراسة مع ،والتي أظهرت وجود فروق تعزى للجنس لصالح الذكور )1996(

  .فروق تعزى للجنس لصالح اإلناثوالتي أظهرت وجود ) 2004(لبدورادراسة 

  

   

:والتي نصها مناقشة نتائج الفرضية الثانية والمتعلقة بمتغير مرجعية المدرسة  2.2.5 

في المتوسطات الحسابية ) α= 0.05(  داللة إحصائية عند مستوى الداللةاتق ذوال توجد فر"

  ".رجعية المدرسةلمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى م

 إال أن النتائج ،على الرغم من الضعف العام الذي أظهرته الدراسة في امتالك عمليات العلم

أظهرت وجود فرق ذي داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية لمدى امتالك الطلبة لعمليات 

مدارس ، إذ بلغ المتوسط الحسابي لل لصالح المدارس الخاصة،العلم تعزى لمرجعية المدرسة

  .) 15,58(وبينما للمدارس الحكومية فبلغ ) 17,26(الخاصة 

وقد يعود ذلك ) 1996 (يبةودراسة رواشدة وخطا) 1992 (الشناق وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

لما تقدمه المدارس الخاصة من برامج تعليمية  إثرائية التوفرها المدارس الحكومية ألسباب 

 قد تعود للمعلم الذي يعمل على تنفيذ النشاطات بإجراء  كما وأن األسباب في ذلك،مادية

 دون السماح لهم بالتطبيق والمرور بخطوات البحث العلمي وذلك ،العروض العملية أمام الطلبة

وقد يعزى السبب إلى  .اختصارا للوقت لكي يتمكن من إنهاء المقرر الدراسي في الوقت المحدد

كما أن أعداد الطلبة في صفوف ، ثقافية لطلبة هذه المدارس وال، واالقتصادية،الفروق االجتماعية

 لذلك ترى الباحثة أنه على المسؤولين العمل على ،المدارس الخاصة أقل منه للمدارس الحكومية

 ، ودراسة األسباب التي أدت إلى هذا التدني، والتفكير العلمي،تسليط الضوء على عمليات العلم
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 حتى نتمكن من إيجاد المتعلم ،التعلمية- من العملية التعليميةوالعمل على عالجه لتحقيق الهدف

 وصياغة الفرضيات في ، والقياس،وحل المشكالت من خالل المالحظة، القادر على االكتشاف

  .المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء

   

 3.2.5 : والتي نصهامناقشة نتائج الفرضية الثالثة المتعلقة  بمتغير مستوى التحصيل 

في المتوسطات الحسابية ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة"

لمدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى مستوى التحصيل في 

  ".العلوم

 إلى أن عالمة العلوم تعتبر ذات داللة إحصائية في التنبؤ عن  الحاليةأشارت نتائج الدراسة 

المة الطلبة في اختبار عمليات العلم أي أنه من خالل تحصيل الطلبة في العلوم نستطيع أن ع

 وقد تبين ذلك من خالل اختبار تحليل التباين ،نتنبأ عن مدى تحصيلهم في اختبار عمليات العلم

للمقارنات ) شافيه( ولبيان مصدر الفروق تم استخدام اختبار،)5.4(جدول  األحادي الموضح في

   ).   6.4(   موضح في جدول بعدية كما هوال

وترى ،  والتحصيل في اختبار عمليات العلم،تحصيل في العلوملل وجود اثرومن هنا تتضح 

بما تتضمنه من أنشطة تتطلب تفعيل  الباحثة أن السبب في  ذلك يعود إلى طبيعة مادة العلوم

، )1978(ملكاوىيجة تتفق مع دراسة  وهذه النت. وعمليات العلم أثناء تنفيذها،مهارات التفكير

  ).1993 (ودراسة أبوعلي )1998 (وخطابية رواشدة ودراسة

  

  والتي نصها موقع المدرسة  بمتغير مناقشة نتائج الفرضية الرابعة المتعلقة4.2.5

في المتوسطات الحسابية ) α= 0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةوال توجد فر"

  ." الصف العاشر األساسي لعمليات العلم تعزى إلى موقع المدرسة لمدى امتالك طلبة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ) 8.4( الدراسة كما في جدول  نتائجأظهرت

 ويدل ذلك على أن االهتمام لم يعد ،أداء الطلبة يعزى لموقع المدرسة ولصالح مدارس القرى
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 فمدارس القرى اليوم ، والمختبرات، الوسائل التعليمية من حيث توفير،منصبا على مدارس المدن

إضافة إلى أن االهتمام بالتعليم في القرى أصبح يضاهي االهتمام به في ، يتم دعمها ماديا و فنيا

 وهذه . ويتضح ذلك من  عدد المدارس المتزايد في القرى وتزايد عدد الطلبة سواء بسواء،المدن

 واالهتمام بمدارس القرى ،دارس لم يعد منصبا على مدارس المدنالنتيجة تؤكد أن االهتمام بالم

 بدليل تزايد عدد المدارس وتوفر الموارد والمصادر ،هو يعادل مستوى االهتمام بمدارس المدن

 إضافة إلى ذلك فان زيادة الوعي نحو أهمية التعليم ودوره في رفع مستوى المعيشة ،الالزمة

      نصير وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة .د حاجات المجتمعأدى إلى التوجه نحو التعليم لس

)1993(.  

:التوصيات  3.5 

 التعلمية هو -على ضوء هذه النتائج يمكن الخروج بنتيجة وهي أن أهم أهداف العملية التعليمية

 ،مناهج: فهم وامتالك عمليات العلم لم يتحقق بشكل جيد من عملية التعليم  بجميع عناصرها من

 إن مستوى أداء الطلبة المنخفض على اختبار العمليات العلمية والذي لم يصل ،ليب تدريسو أسا

ناتج عن من الدرجة الكلية لالختبار % 60والمتمثلة بحصول الطالب على حتى لعالمة المحك 

تداخل وتفاعل عدة عوامل أهمها المناهج والمعلم ومستوى فهمه لهذه العمليات وأسلوب 

  : على ذلك تم الخروج بالتوصيات اآلتيةوبناء . التدريس

 : أوال للعاملين في مجال التعليم والمناهج

 تشجيع الطلبة وحثهم على ممارسة النشاطات العلمية المختلفة داخل المدرسة وخارجها  -1

االهتمام باستراتيجيات وطرق التدريس التي تنمي مهارات عمليات العلم والتفكير العلمي  -2
 .لدى الطلبة

م بتنمية عمليات العلم وتطويرها لدى الطلبة في جميع مراحل العملية التعليمية وبما االهتما -3
  .يتناسب مع الخصائص النمائية لكل مرحلة

 

:مقترحات حول بحوث أخرى: ثانيا  

إجراء دراسات حول أثر أساليب التدريس على اآتساب الطلبة لعمليات العلم في فروع  -1
 . العلم المختلفة
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 وأثر ذلك على امتالك الطلبة ،حديد مدى امتالك المعلمين لعمليات العلمإجراء دراسات لت -2
 .لها 

العمل على تحليل المحتوى لكتب العلوم لجميع الصفوف في المرحلة األساسية في ضوء  -3
 .عمليات العلم 
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  )1(ملحق رقم 

 تحكيم فقرات االختبار 

ـة/ المحترم-------------------------------ة /حضرة السيد  

 -قياس مدى امتالك طلبة الصف األساسي لعمليات العلم-تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف إلى
 الماجستير تخصص أساليب تدريس، وقد قامت الباحثة بتطوير آمتطلب للحصول على درجة

 األداة التالية معتمدة على األدب التربوي في الموضوع

ولما آنتم من المختصين في هذا المجال ،فانه يشرفني عرض األداة عليكم للتحكيم و إبداء الرأي 
 من حيث 

. مدى سالمة العبارات ووضوحها– 1  

.يل في فقرات االختبار بما يتناسب مع الهدف من الدراسة حذف أو إضافة أو تعد– 2  

. انتماء الفقرات للعمليات التي تقيسها– 3  

 

 شاآرين لكم حسن تعاونكم

  الباحثة   

 منال عويضة
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)2(ملحق رقم   

 أسماء لجنة التحكيم

 

  أسماء المحكمين الرقم 

مناهج وطرق تدريس الدآتور محسن عدس 1

يف زيدانالدآتور عف 2 مناهج وطرق تدريس 

قباجةالدآتور زياد  3 مناهج وطرق تدريس 

احمداألستاذ رائد  4 بيت لحم/مديرية التربية والتعليم/مشرف علوم 

حمامرةاألستاذ حسن  5 بيت لحم/مديرية التربية والتعليم/مشرف علوم 

معلم علوم  األستاذ خالد عساآرة 6

محيسناألستاذ عمر  7 معلم علوم 

معلمة علوم  المعلمة سناء زبون 8

معلمة علوم  المعلمة شيرين جبران  9
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   )3(ملحق رقم

 اختبار عمليات العلم للصف العاشر األساسي

 

 أوال:المعلومات العامة 

---------------------:المدرسة ---------------- -:االسم

 دقيقة60:   الزمن  )32(     :العالمة

------------:لمعدل في مادة العلوما :الشعبة

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ثانيا :- تعليمات االختبار 

  :أختي الطالبة /أخي الطالب

 فقرة أربع  بحيث يتبع آل،من نوع اختيار من متعدد،  فقرة)32 (يتكون هذا االختبار من -1
 . إحدى هذه اإلجابات فقط هي الصحيحة ،إجابات

 
 . ورقة )12 (عدد أوراق االختبار -2

  
 آل فقرة بدقة قبل تقدير اإلجابة التي تختارها  اقرأ -3

 
المربع الذي يمثل اإلجابة الصحيحة في ) x(اجب عن آل سؤال من األسئلة بوضع إشارة  -4

  . المكان المخصص لها في نموذج اإلجابة المرفق
  

للفقرة الواحدة الن هذا يلغي عالمتك على الفقرة ) x(تأآد من عدم وجود أآثر من إشارة  -5
 موضوعة تحت رمز اإلجابة الصحيحة ) x(حتى وان آانت احدي إشارات 

  
في المربع تحت رمز )  x(وضع اشارة ) x(إذا أردت تغيير اإلجابة فاشطبها هكذا  -6

 . اإلجابة الجديدة التي تريدها 
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  فقرات االختبار: ثالثا

  اختبار عمليات العلم

 أن يحدد الكمية المناسبة من احد المبيدات المستخدمة في مكافحة الحشرات الالزمة ث أراد باح-1
وزرع فيها أربع شتالت من هذا النبات في نفس ،  فاخذ أربعة أحواض متشابهة،لرش نبات معين

انت الشتالت األربع مصابة بالمرض  من الماء وآالنوع من التربة وقام بريها بكميات متساوية
الذي تسببه الحشرات ماذا يتوجب عليه أن يفعل حتى يحدد الكمية المناسبة من المبيد لقتل 

  الحشرات والمحافظة على نمو النبات؟ 

يرش الشتالت األربع بكميات مختلفة من المبيد ويترآها معرضة للشمس والهواء و   - أ
 . ةيالحظ ما يحدث لكل شتل

يرش الشتالت األربع بكميات متساوية من المبيد و يترآها معرضة للشمس والهواء و   - ب
 .يالحظ ما يحدث لكل شتلة

يرش الشتالت بكميات مختلفة من المبيد ويترك اثنتين معرضتين للشمس والهواء و   - ت
 يعزل اثنتين في الظل و يالحظ ما يحدث لكل شتلة 

يد و يترك اثنتين منها معرضتين للشمس و يرش الشتالت بكميات متساوية من المب  - ث
  الهواء و يعزل اثنتين في الظل و يالحظ ما يحدث لكل شتلة 

  

  قام باحث بغمر ثالث أنابيب زجاجية مفتوحة الطرفين متساوية في الطول ومختلفة في القطر -2
  :  ر إلى نفس االرتفاع آما في الشكلداخل حوض ماء بحيث تنغم

  

  

   أن يثبت في هذه التجربة ؟ماذا حاول الباحث

  .يزداد ارتفاع الماء في األنابيب بزيادة الضغط الجوي الواقع عليها   - أ
 .يختلف ارتفاع السائل في األنابيب المغمورة باختالف نوع السائل   - ب
 .يزداد ارتفاع الماء في األنبوب آلما قل قطره   - ت
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 .يقل ارتفاع الماء في األنبوب آلما قل قطره   - ث
 

  

  

  : الصورة في الشكل التالي وحدد أي العبارات التالية تدل على مالحظة صحيحة  انظر إلى -3

  

  

  ستزهر النباتات غير المزهرة بعد فترة  - بقطفت األزهار عن بعض النباتات   - أ
 أزهار النباتات تحمل أزهار و بعضها التحمل بعض  - ث  النباتات غير المزهرة ضعيفة   - ت

.  

ما هي المالحظة الصحيحة التي . زانين نابضين متماثلين يبين الشكل أدناه صندوقين معلقين بمي-4
  نستخلصها من الشكل؟ 

  

  الصندوقان مختلفان في الحجم  - ب  الصندوقان متساويان في الوزن  - أ
  الصندوقان مصنوعان من نفس المادة  - ث  الصندوقان مختلفان في الوزن  - ت

  

   أي العبارات التالية تعتبر مثاال على التنبؤ؟ -5

 أن األمطار ستسقط تشير الحالة الجوية  - أ
  هذا  المساء

  .السماء ملبدة بغيوم داآنة   - ب
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آانت درجة الحرارة هذا اليوم أقل منها في   - ت
  األمس

 تسقط األمطار في األماآن المرتفعة أآثر -ث 
  .مما تسقط في األماآن المنخفضة 

  

                                       

 احد هذه األصناف يختلف عن البقية في ، الطيور يبين الشكل أدناه أربعة أصناف من أرجل-6
   . حدد الصنف المختلف ،صفة معينة 

  

  

   هو المختلف3الصنف رقم   - ب   هو المختلف4الصنف رقم   - أ
   هو المختلف 1الصنف رقم   - ث   هو المختلف2الصنف رقم   - ت

  

في صفة  ثالث من هذه المواد تتشابه ، زئبق، أآسجين، ملح طعام،نحاس:  لديك المواد التالية-7
    أي من هذه المواد هي المختلفة ؟،معينة في حين تختلف واحدة في تصنيفها عن البقية

  

   األآسجين  - أ
  

   النحاس  - ب
  

  ملح الطعام   - ت
  

 الزئبق  - ث
  

  
    أي من األشياء التالية يختلف في وظيفته عن البقية ؟-8

 صحيفة  - ث  تلفاز  - ت  مجهر  - ب  راديو  - أ
  

ريشة خفيفة معا من الطرف العلوي ألنبوب  قام العالم جاليليو بإسقاط قطعة نقود معدنية و-9
 فالحظ أن قطعة النقود ،مفرغ من الهواء إلى الطرف السفلي تحت تأثير الجاذبية األرضية

 ماذا حاول جاليليو إن يثبت في هذه ،والريشة تصالن الطرف السفلي لألنبوب في الوقت نفسه
  التجربة ؟

  .ا عند سقوطها من نفس االرتفاع  األجسام المختلفة في آتلتها تختلف في سرعته-أ

  . تختلف سرعة األجسام عند سقوطها من ارتفاعات مختلفة -        ب
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 األجسام المتشابهة في آتلتها لها نفس السرعة عند سقوطها من نفس االرتفاع                         -        ت

  ة لها نفس التسارع عند سقوطها من األجسام المختلفة في الشكل و الكتل-   ث     

  .            نفس االرتفاع

  :عبارة التي تدل على مالحظة صحيحة تأمل الصور أدناه و حدد ال-10 

  

ستضيئ المصابيح غير المضيئة إذا   - ب  بعض المصابيح جديد وبعضها تالف  - أ
  زودت ببطاريات جديدة

يح المضيئة في شدة تختلف المصاب  - ت
  إضاءتها 

بعض المصابيح مضيئ و بعضها غير   - ث
  مضيئ

  

 ، أراد باحث أن يدرس اثر نوع الغذاء على آمية إنتاج الحليب في إحدى مزارع األبقار-11
 والنوع اآلخر فيه ، نوع فيه نسبة األعشاب أعلى من نسبة الحبوب،فاستخدم نوعين من الغذاء

 ماذا ،بقار إلى مجموعتين متماثلتين وقدم لها نفس الكمية من الماء وقسم األ،نسبة الحبوب أعلى
  يجب على الباحث أن يفعل ليعرف تأثير نوع الغداء على آمية إنتاج الحليب؟

  

 من األبقار نوعا واحدا من الغذاء وآميات متساوية ويقارن ناتج نيقدم لكال المجموعتي  - أ
 .الحليب في المجموعتين

 
ني قار النوع األول من الغذاء وللمجموعة الثانية النوع الثايقدم لمجموعة من األب  - ب

 .وبكميات مختلفة ويقارن إنتاج الحليب في المجموعتين 
  

يقدم إلحدى المجموعتين احد أنواع الغذاء و للمجموعة الثانية النوع الثاني وبكميات   - ت
 .متساوية ويقارن إنتاج الحليب في المجموعتين 

  

عا واحدا من الغذاء ولكن بكميات مختلفة ويقارن إنتاج الحليب يقدم لكال المجموعتين نو  - ث
 .في المجموعتين
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 تكتسب أوراق آاشف عباد الشمس لونا احمر في المحاليل الحمضية ولونا ازرق في المحاليل -12
آيف يمكنك الكشف عن  . أما المحاليل المتعادلة فإنها ال تؤثر على ورقة عباد الشمس،القاعدية

  ول مجهول من حيث آونه حامضا أو قاعدة أو متعادال باستخدام أوراق عباد الشمس ؟ طبيعة محل

 .وضع ورقة عباد شمس حمراء في المحلول ومالحظة التغير في لونها   - أ
  

 .وضع ورقة عباد شمس زرقاء في المحلول ومالحظة التغير في لونها  - ب
 

 . التغير في لونهما وضع ورقتين أحداهما حمراء واألخرى زرقاء في المحلول ومالحظة  - ت
 

 .وضع ورقة عباد شمس إما حمراء أو زرقاء ومالحظة التغير في اللون   - ث
  

   الحظت هند أن أمها تستعمل ماءا مقطرا في المكواة البخارية فافترضت إن الماء المقطر ال -13
  .يحتوي على أمالح آالتي توجد في ماء الحنفية والتي تؤدي إلى تلف المكواة

د إن تختبر صحة افتراضها بان الماء المقطر ال يحتوي على أمالح وذلك باستخدام آيف يمكن لهن
 أو بتبخير آمية من الماء آاملة ومالحظة ما ،محلول نترات الفضة الذي يرسب األمالح الموجودة

   يتبقى من أمالح؟

  

 تضيف إلى آاس من ماء الحنفية قطرات من محلول نترات الفضة وتالحظ هل يترسب  - أ
 .أم ال أمالح 

  
 .تسخن آمية من ماء الحنفية حتى تتبخر جميعها وتالحظ هل يترسب أمالح أم ال   - ب

 
تضيف قطرات من محلول ملح الطعام وقطرات من محلول نترات الفضة إلى آأس من   - ت

 .الماء المقطر وتالحظ هل يتكون راسب أم ال 
 

ظ هل يترسب تضيف إلى آأس من الماء المقطر قطرات من محلول نترات الفضة وتالح  - ث
 .أمالح أم ال 
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متساويين في الترآيز و فاعل آل منها مع ) B وA( اخذ باحث حجمين متساويين من حمضين -14
  وجمع الغاز الناتج في آل مرة في أنبوب مملوء بالماء،غم من معدن معين لمدة زمنية ثابتة2

ما . ج مقياس لشدة التفاعلفاذا اعتبر حجم الغاز النات. ومنعكس في حوض ماء آما في الشكل
  . الفرضية التي يتوصل لها الباحث من نتائج التجربة آما هي مبينة في الشكل 

  

  

  تعتمد شدة التفاعل على آمية المعدن  - ب  تعتمد شدة التفاعل على نوع المعدن  - أ
تعتمد شدة التفاعل على نوع   - ت

  الحامض
تعتمد شدة التفاعل على آمية   - ث

  الحامض
  

  ة آلوريد الكالسيوم التي يستخدمها في تجاربه يزداد وزنها عند ترآها الحظ باحث إن ماد-15
 فافترض أن هذه المادة تمتص الرطوبة من الهواء وبذلك يزداد وزنها آيف ،مكشوفة لعدة أيام

  يمكن لهذا الباحث أن يختبر صحة فرضيته؟ 

و يزنها مرة يعرض آمية معروفة الوزن من آلوريد الكالسيوم للهواء الجاف لعدة أيام   - أ
 . ثانية ويالحظ الفرق في الوزن 

 
يعرض آمية معروفة الوزن من آلوريد الكالسيوم للهواء الرطب لعدة ايام ويزنها ثانية   - ب

 . و يالحظ الفرق في الوزن 
 

يعرض آميتين متساويتين من آلوريد الكالسيوم إحداهما للهواء الجاف واألخرى للهواء   - ت
 . منهما بعد عدة ايام الرطب ويقارن الفرق في وزن آل

  

يعرض آميتين مختلفتين الوزن من آلوريد الكالسيوم للهواء الرطب ويقارن بين  - ث
  .  وزنيهما بعد عدة أيام
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    أي مظهر لألشكال اآلتية هو األفضل في تصنيفها؟-16

  

  

  دائري مقابل مثلث  - ب  مربع مقابل ال مربع  - أ
س مقابل عدد فردي عدد زوجي للرؤو  - ث  حواف منحنية بمقابل حواف مستقيمة  - ت

  . للرؤوس
    

 تبين األعمدة البيانية أدناه المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة بالنظام المئوي على مدى -17
   فأي شهر في السنة القادمة سيكون األبرد بناء على الرسم أدناه ؟ ،السنين الثالث األخيرة 

  

  3شهر   - ث   2شهر  - ت  1شهر   - ب  12شهر   - أ
  

نات المبينة أدناه نفس الحجم من غاز الهيدروجين وآانت تحمل أوزانا إذا احتوت البالو ) 18
   فأي البالونات ستكون سرعة ارتفاعه في الهواء هي األآبر؟ . مختلفة آما يظهر في الرسم

  

  200الوزن )             د500الوزن )            ج800الوزن )                 ب1000 الوزن   ) أ
  

  د - ج                     ث- ب                        ت-       بأ                    - أ
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تكثر حاالت الوفاة في الحوادث التي تقع على الطريق بين بيت لحم والخليل وقد لوحظ عدم  ) 19
  هي األفضل لتحديد سبباآلتيةاستخدام حزام األمان من قبل السائقين والرآاب فأي الفرضيات 

  ة؟ارتفاع حاالت الوفا

  قدم أنواع السيارات  - أ
  طول المسافة بين بيت لحم والخليل يسبب تعب السائقين مما يؤدي إلى آثرة الحوادث   - ب
 عدم استخدام حزام األمان يساهم في زيادة نسبة حاالت الوفاة   - ت
 زيادة دوريات الشرطة تقلل هذه الحوادث  - ث

  

رآتين مختلفتين من حيث  مصنعين في شن إذا أردت أن تختبر أفضلية مصباحين آهر بائيي-20
 ة التالية هي األقل ألن تضبط في التجريب الختبار أفضليل فأي العوام،شدة اإلضاءة لكل منهما

   .المصباحين 

  طول مدة اإلضاءة  - ب  حجم المكان  - أ

  ضغط هواء المكان  - ث  جهد التيار الكهربائي  - ت
  

حفر ثقوبا دقيقة في  يعتقد الباحث أن سبب فساد البيض يرجع إلى وجود نوع من البكتيريا ي-21
 فيفسدها فأي افتراض مما يلي هو األصح في ،قشرة البيضة و يتسرب خاللها ليصل إلى داخلها

 اعتقادك ليكون سببا في حدوث فساد البيض؟ 

  

 .يدخل الهواء من الثقوب التي تحفرها البكتيريا فيسبب فساد البيض   - أ
 

 . ة فتفسدها قشرة البيض الهشة تساعد على تسرب المياه داخل البيض  - ب
 

 .البكتيريا التي تحفر الثقوب في قشرة البيض وتدخل فيها فتفسدها   - ت
  
البيضة غنية بالمواد البروتينية والدهون والسوائل والتي تعتبر وسطا مناسبا   - ث

 .لنموالبكتيريا 
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 لتحديد شدة اإلضاءة ألربع مصابيح ، استعملت في تجربة أربع بطاريات ذات جهد مختلف-22
  نفس المقاومة  الجهد آما هو مبين في الرسم أدناه أي المصابيح تعطي إضاءة أآثر ما يمكن؟ لها 

  

  

  د  - ث  ج  - ت  ب  - ب  أ  - أ
 

  نصح مزارع باستعمال سماد معين لنوع من النبات يزرعه ولكنه لم يعرف آمية السماد-23
ماذا يفعل . ةالمناسبة فإذا اختار أربع شتالت متشابهة تماما من هذا النبات وزرعها في نفس الترب

  بعد ذلك حتى يعرف آمية السماد المناسبة لنمو النبات؟ 

  

يعرض شتلتين للشمس ويبقي شتلتين في الظل ويعطي جميع الشتالت آميات متساوية   - أ
 .من الماء وآميات متساوية من السماد ويقيس نمو آل منها

 
تلفة من يعرض جميع االشتال للشمس ويعطيها آميات متساوية من الماء وآميات مخ  - ب

 . س مقدار النمو لكل منهايالسماد ويق
  

يعرض جميع االشتال لضوء الشمس ويعطيها آميات مختلفة من الماء وآميات مختلفة   - ت
 من السماد ويقيس مقدار النمو لكل منها 

 
        يعرض االشتال لضوء الشمس لفترات مختلفة ويعطيها آميات مختلفة من الماء   - ث

 .  ويقيس النمو لكل منها وآميات مختلفة من السماد
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 يوجد ثالثة أوعية لها نفس الحجم ومملوءة بنفس السائل تم وضع  آرة في آل وعاء وآانت -24
  الوعاء الثالث آرة من، الوعاء الثاني آرة من البالستيك،آرة الوعاء األول آرة من الخشب

  ا بان الكرات الثالثة متساوية؟الحديد بناء على الرسم أدناه أي من الكرات لها اآبر آثافة  علم

  

  

  

   جميع الكرات لها-ث   آرة الحديد-ت  البالستيكآرة   - ب  آرة الخشب  - أ
  نفس الكثافة

  
 يشاهد المسافر في الصحراء ظاهرة تغير مواقع آثبان الرمال أي عبارة من العبارات التالية -25

  تعد تفسيرا لهذه الظاهرة ؟ 

  قوة مياه األمطار تنقل الرمال   - أ
 .وة الجاذبية األرضية من مكان آلخر في الصحراء تغير ق  - ب
 . سخونة هواء الصحراء  - ت
 . قوة الرياح تحرك الرمال   - ث

  

   :  لديك مجموعة من األشياء صنفت إلى مجموعتين على النحو التالي – 26

  المجموعة الثانية   المجموعة األولى

  دفتر محاضرات  ساعة يد

  سيارة أجرة  ميزان حرارة

  في غابة شجرة   عداد ماء

                               

  ما األساس الذي بموجبه صنفت تلك األشياء إلى مجموعتين ؟ 

  آونها أدوات قياس  - ب  آونها منتجات صناعية  - أ
 آونها آائنات حية أو من الجمادات  - ث  قدرتها على الحرآة  - ت
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احتفظ صديق وقد .  قام آل من احمد وهاني وريما بإجراء سباق في الرآض لمسافة محددة-27
  : لهم بسجل لعد الثواني التي استغرقها آل منهم في السباق وآانت النتائج آما يلي

إن المتوسط الحسابي .   ثانية  44   ريما - ثانية    45              احمد - ثانية    49هاني 
  للزمن المستغرق هو 

   ثانية   49 - ثانية              ث 46 -ت ثانية                   45 - ثانية                ب 44 -أ 

      

 لذلك ، رغبت ميسون بدراسة تأثير درجة الحرارة على الزمن الالزم لذوبان السكر في الشاي-28
 وحصلت على ،أذابت آمية من السكر في الشاي عند خمس قراءات مختلفة لدرجات الحرارة

  . النتائج التالية الموضحة في الرسم 

  

  : ة التي اختبرتها ميسون في هذه التجربة هيإن الفرضي

 . تتناسب سرعة ذوبان السكر عكسيا مع درجة حرارة الشاي  - أ
  100 وعند درجة حرارة 60إن السكر يذوب بنفس المعدل عند درجة حرارة   - ب
  .تتناسب سرعة ذوبان السكر طرديا مع درجة الحرارة   - ت
 .  لسكر  ال يوجد عالقة بين درجة حرارة الشاي وسرعة ذوبان ا  - ث

  
 

 وضع بالل حوضين متشابهين يحوي آل منهما سكر وماء وعرضهما للهواء بحيث آان -29 
احدهما في الظالم واآلخر في الضوء فأي فقرة مما يأتي تمثل الفرق بين الحوضين بمقارنتهما 

  معا؟ 

آمية السكر في آل -ث  التعرض للهواء-ت  شكل الحوض-ب   التعرض للضوء-أ
  منهم
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  ؟ ----    17   12   8    5    3     2الرقم المجهول في النموذج األتي لتتابع األرقام ؟  ما -30

  28  - ث  25  - ت  23  - ب  19    - أ

 خصص لكل طفل من أربعة أطفال نباتا حيث قام آل منهم بقياس ارتفاع النبات المخصص -31
ت النتائج له أربع مرات باستخدام المسطرة خالل حصة صفية وذلك آممارسة لمهارة القياس وآان

  : آما يلي

        القياس

  االسم

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

   سم8   سم10   سم6   سم2  احمد

   سم4   سم5   سم5   سم4  عماد

   سم8   سم2   سم10   سم2  نتالي

   سم1   سم4   سم2   سم8  ميس

  فأي األطفال آان أآثر دقة و عناية في قياساته؟ 

 ميس  - ث  نتالي  - ت  عماد   - ب  احمد  - أ
  

قص األعشاب لعدد من جيرانه  في فصل الربيع  فالحظ أن العشب في بعض  قام جمال ب-32
والحظ أن الجيران يستخدمون .المروج آان طويال بينما في المروج األخرى آان العشب قصيرا 
 وآانت جميع المروج خالية من ،نفس النوع من السماد و لكن يستخدمون آميات مختلفة من المياه 

  .الية تعتبر فرضية مناسبة يستطيع اختبارها احدي الجمل الت. الهضاب

  .  إن المروج التي تستقبل آمية اآبر من الماء تحتوي على عشب أطول -أ     

 .إن قص األعشاب في المروج يكون أآثر صعوبة عندما يكون الجو حار   - ب
 

 .إن نوعية السماد التي تستمدها التربة مهمة   - ت
 

 ان قص األعشاب أآثر صعوبة آلما آان عدد الهضاب أآثر في المروج آ  - ث
  

 انتهت األسئلة

  )4(ملحق رقم

  لفقرات االختبار اإلجابة  ونموذجمفتاح
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 االجابة        رمز

  رقم الفقرة       

  ث  ت  ب  أ

1          
2      X   
3        X  
4      X    
5  X        
6  X        
7      X    
8    X      
9        X  
10        X  
11      X    
12      X    
13        X  
14      X    
15      X    
16      X    
17      X    
18        X  
19      X    
20        X  
21      X    
22  X        
23  X        
24      X    
25        X  
26    X      
27      X    
28    X      
29  X        
30    X      
31    X      
32  X        
  
  

   )5(ملحق رقم

  توزيع فقرات االختبار على العمليات التي شملها
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  الفقراتعدد   أرقام الفقرات  عمليات العلم  الرقم

  4  16،10،4،3  المالحظة  1

  4  19،18،17،5  استدالل و تنبؤ  2

قياس واستخدام   3

  األرقام

31،30،27،22  4  

  4  26،8،7،6  تصنيف  4

  4  32،14،9،2  صياغة الفرضيات  5

  4  23،20،11،1  ضبط المتغيرات  6

  4  28،15،13،12  اختبار الفرضيات  7

  4  29،25،24،21  تفسير و تعميم  8

 

 

 

 

 

 

 

 

) 6(لحق رقم م  
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           المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على مجاالت االختبار

  النسبة المئوية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجال

 1.01 2.45 المالحظة
61.25 

 1.06 2.63 استدالل وتنبؤ
65.75 

قياس واستخدام 

 األرقام
2.03 1.20 

50.75 

 1.01 2.21 تصنيف
55.25 

 1.13 2.29 صياغة الفرضيات
57.25 

 0.85 1.25 ضبط المتغيرات
31.25 

 1.06 1.91 اختبار الفرضيات
47.75 

 0.77 1.15 تفسير النتائج
28.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)7(ملحق رقم   

   المتعلقة بمتغير الجنس لمجاالت االختبارنتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابية 
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  )8(ملحق رقم 

  مرجعية المدرسةمجاالت االختبار المتعلقة بمتغير للفروق في المتوسطات الحسابية لنتائج اختبار ت 

االنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  سالجن  

  المعياري

قيمة ت 

  المحسوبة

  مستوى الداللة  درجات الحرية

  المالحظة 0.92 2.34 374 ذآر

  1.05  2.52  570  أنثى

2.75 

 

942.00 

 

0.01 

 

 استدالل وتنبؤ 1.13 2.55 374 ذآر

  1.01  2.68  570  أنثى

1.91 

 

942.00 

 

0.06 

 

قياس واستخدام  1.13 1.96 374 ذآر

 األرقام
  1.25  2.07  570  أنثى

1.39 

 

942.00 

 

0.16 

 

 تصنيف 0.93 2.26 374 ذآر

  1.06  2.18  570  أنثى

1.16 

 

942.00 

 

0.25 

 

صياغة  1.10 2.14 374 ذآر

 الفرضيات
  1.15  2.38  570  أنثى

3.21 

 

942.00 

 

0.001 

 

 ضبط المتغيرات 0.81 1.17 374 ذآر

  0.87  1.30  570  أنثى

2.26 

 

942.00 

 

0.02 

 

 اختبار الفرضيات 1.05 1.79 374 ذآر

  1.05  2.00  570  أنثى

3.00 

 

942.00 

 

0.001 

 

 تفسير النتائج 0.77 1.16 374 ذآر

  0.77  1.14  570  أنثى

0.36 

 

942.00 

 

0.72 
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مستوى درجات قيمة ت االنحراف المتوسط العددمرجعية  
  المالحظة 1.00 2.41 756 حكومية

  1.01  2.60  188  خاصة

2.30 

 

942 

 

0.02 

 
استدالل  1.07 2.60 756 حكومية

  1.03  2.74  188  خاصة وتنبؤ

1.62 

 

942 

 

0.11 

 
قياس  1.20 2.03 756 حكومية

  1.22  2.03  188  خاصةواستخدام 

0.03 

 

942 

 

0.98 

 
 تصنيف 1.02 2.13 756 حكومية

  0.93  2.52  188  خاصة

4.69 

 

942 

 

0.001 

 
صياغة  1.15 2.21 756 حكومية

  1.01  2.59  188  خاصة الفرضيات

4.06 

 

942 

 

0.001 

 
ضبط  0.83 1.18 756 حكومية

  0.86  1.53  188  خاصة المتغيرات

5.21 

 

942 

 

0.001 

 
اختبار  1.07 1.89 756 حكومية

  1.01  2.02  188  خاصة الفرضيات

1.57 

 

942 

 

0.12 

 
تفسير  0.77 1.13 756 حكومية

  0.77  1.23  188  خاصة النتائج

1.58 

 

942 

 

0.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

)9(ملحق رقم   

   المتعلقة بمتغير موقع المدرسةلمجاالت االختبارنتائج اختبار ت للفروق في المتوسطات الحسابية 

المتوسط  العدد موقع المدرسة  
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة درجات الحرية
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  المالحظة 1.00 2.52 472 قرية

  1.01  2.38  472  مدينة

2.04 

 

942 

 

0.04 

 

 استدالل وتنبؤ 1.11 2.67 472 قرية

  1.01  2.59  472  مدينة

1.16 

 

942 

 

0.25 

 

قياس  1.25 2.17 472 قرية

واستخدام 

األرقام
  1.13  1.89  472  مدينة

3.71 

 

942 

 

0.001 

 

 تصنيف 1.03 2.18 472 قرية

  0.99  2.24  472  مدينة

0.90 

 

942 

 

0.37 

 

ياغة ص 1.13 2.45 472 قرية

  1.12  2.13  472  مدينة الفرضيات

4.43 

 

942 

 

0.001 

 

 ضبط المتغيرات 0.87 1.21 472 قرية

  0.82  1.28  472  مدينة

1.31 

 

942 

 

0.19 

 

اختبار  1.09 1.97 472 قرية

  1.02  1.85  472  مدينة الفرضيات

1.73 

 

942 

 

0.08 

 

 تفسير النتائج 0.76 1.21 472 قرية

  0.78  1.09  472  مدينة

2.24 

 

942 

 

0.03 
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 آتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس
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