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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 


