الفصل األول :مشكمة الدراسة وأىميتيا

الفصػؿ األكؿ

مشكمة الدراسة وأىميتيا
 1.1المقدمــة
يعتبر إعداد الفرد -لممساىمة كالمشاركة في السياسات العممية الحديثة باعتباره مكاطنا صالحا-
متطمبا أساسيا مف متطمبات التربية العممية ،كمف أىـ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا ،كلكف

يبلحظ أف ىناؾ العديد مف المشكبلت كاألزمات التي تعيؽ تحقيؽ أىداؼ التربية العممية كلعؿ مف

أبرزىا :عدـ تمكف خريجي الجامعات كالمدارس الثانكية مف استيعاب المبادئ األساسية لمعمكـ التي

تمعب دك انر ميمان كمتصاعدان في حياتيـ ،كذلؾ ألنيـ غير قادريف عمى فيـ القكاعد العممية األساسية

لؤلسئمة اليامة كالمؤثرة في مجاالت عديدة ،مثؿ :الصحة ،البيئة ،المصادر الطبيعية ،الطاقة ،كه م
المجاالت التي تحدد جكدة الحياة لؤلجياؿ القادمة ).)Hendrick, 1991

أضؼ إلى ذلؾ أف المساقات العممية التقميدية ال تمثؿ العمـ المعاصر مف حيث طبيعتو ،كتركيبتو
كال تعرضو بطريقة تسمح بفيمو أك تعممو تعممان فعاالن ينسجـ مع متطمبات التطكر العممي ،كىذا

كاف سببا في جعؿ ىذه المساقات تتعرض لمجمكعة مف االنتقادات كاالعتراضات المختمفة .لذلؾ

فقد شيدت العقكد األخيرة مف ىذا القرف حركة تطكر كبيرة شممت جميع مناىج العمكـ ،مف خبلؿ
نشر المشاريع المنياجية بيدؼ االنتقاؿ في تعميـ العمكـ مف التركيز عمى المحتكل المعرفي إلى
تعميـ العمكـ كنشاط إنساني مع التركيز عمى عمميات العمـ كطرائقو ،كأف يستمتع الطمبة بدراسة

العمكـ مف خبلؿ االنخراط في النشاطػات العممية كزيادة كعييـ لما يقكـ بو العمماء (الشيخ1973 ،

;.(Hondson, 1989

إال أف ىذه المناىج لـ تحقؽ أىدافيا ،فؽ د أظيرت نتائج العديد مف األبحاث كالدراسات أف ىناؾ
انخفاضا في مستكل فيـ الطمبة ككذلؾ المعمميف لطبيعة العمـ (عياصر ة1985 ،؛ العرافيف1985 ،

;.)Abed EL-Khalick & Lederman, 2000

كلتعميـ الطمبة المفاىيـ العممية األساسية ،كاكسابيـ المقدرة عمى الحكـ بدقة متناىية عمى

العممية التي تكاجييـ ،يجب زيادة فيميـ لكؿ مف المحتكل العممي ،كطبيعة العمـ ،كعمميات

األسئمة

ق

األساسية ،كالتكاممية (.)Hendrick, 1991
فالعمـ أحد المكاضيع الرئيسة في المدرسة ،كليس اليدؼ مف تدريسو فقط مساعدة الطبلب الكتساب

معرفة عممية ( (Acquire Scientific Knowledgeكلكف لفيـ تطكره ،كبمعنى آخر فاف تعميػـ
العمػـ (  (Science Educationال يعني فقط تعميػـ ما ىك العمـ
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(Teach What Science

)? ،Isكلكف أيضا كيؼ تبنى المعرفة العممية )(Scientific Knowledge Is Constructed

مف خبلؿ سمسمة مف التفاعبلت المعقدة ( )Complex Interactionsبيف كجيػات النظر المختمفػة

مثؿ النظرة الثقافيػة ( )Culturalكالنظرة االجتماعيػة (.)Lederman, 1992( (Social
كاألبحاث الحديثة (  ; Monk & Osborne, 1997عبد الرازؽ )2001 ،تشير إلى أف الطريقة
البنائية في تدريس العمكـ قد حققت نجاحا في تحقيؽ الطمبة الفيـ األفضؿ لممفاىيـ العممية مف

خبلؿ إكسابيـ القدرة عمى تكليد المعرفة ،حيث تستند ىذه الطريقة إلى أف الطالب ٍ
باف لممعرفة
كليس متمقيا ليا ،كلتكليد المعرفة ىناؾ عناصر أساسية يجب تكافرىا :تتمثؿ في التعرؼ إلى

الخبرات السابقة لدل الطمبة ،كاثارة اىتماميـ كدافعيتيـ لمتعمـ كاكسابيـ القدرات فكؽ المعرفية ،كما
أف تكليد المعرفة بحاجة إلى الفيـ السميـ لطبيعة العمـ؛ ألنو يعطي الطالب فكرة عف كيفية تكلد

المعرفة لدل العمماء حيث إف الفيـ الخاطئ لطبيعة العمـ يؤثر في قدرة الطالب عمى تكليد المعرفة

العممية.

كلما كانت مناىج العمكـ قديما تركز عمى تزكيد الطبلب ببعض الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ العممية

البلزمة لتفسير الظكاىر الطبيعية المحيطة بيـ ،كالتفاعؿ معيا إلى ما بعد انتياء مرحمة الدراسة،

كنتيجة لمنظرة الحديثة لمعمـ ،كالتم تعتبر أف العمـ ليس مجمكعة مف الحقائؽ ،بؿ ىك أسمكب أك
طريقة لمحصكؿ عمى ىذه الحقائؽ ،فقد شيدت السنكات القميمة الماضية تغيرات كبيرة في مناىج

العمكـ (حس ػػنيف.)1982 ،

إف تعميـ العمكـ بالطريقة التقميدية يركز عمى اكتساب الحقائؽ العممية

(Acquisition Of

) ،(Duschl, 1994) Scientific Factsكقميبل عمى عممية تطكر المعرفة العممية ،ذلؾ أف
مناىػج العمػكـ ،كالمعمميف ،ككذلػؾ الطبلب ال يككف عندىـ الفيـ المبلئـ لطبيعة العمـ (

1992

.)Lederman,

كقد شيدت العقكد الخمسة الماضية العديد مف الدراسات التي تحرت كجيات نظر الطبلب

كالمعمميف حكؿ طبيعة العمـ ;)Songer & Linn, 1991; Tsai, 1998; Pomeroy, 1993

(.Elby & Hammer, 2001

كظير ؼم ىذه الدراسات إجماع بأف كجيات النظر حكؿ طبيعة العمـ يؤثر عمييا عممية التعمـ
كطرؽ بناء المعرفة العممية ،فعمى سبيؿ المثاؿ أشار تسام (

 (Tsai, 1998بأف كجيات نظر

الطبلب حكؿ طبيعة العمـ ربطت بشكؿ ممحكظ إدراكيـ لطبيعة النتائج
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(Their Cognitive

) ،Structure Outcomesكما أف كجيات النظر ىذه ربما تزيد مف قدرتيـ لئلدراؾ الفكقي
).(Metacognition

كانطبلقا مف إدراؾ القائميف عمى تدريس العمكـ ألىمية الجانب المعرفي لمعمـ ،فقد كاف كما يزاؿ
ىدؼ تنمية فيـ الطمبة لطبيعة العمـ مف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ ،فسابقا كاف ىناؾ اتفاؽ بيف

العمماء كمعممي العمكـ كالمؤسسات التربكية عمى ىدؼ تنمية مفيكـ متطكر لطبيعة العمـ ،كحديثا –

مع اختبلؼ الكسائؿ كاألساليب – ىناؾ اتفاؽ عمى ىدؼ االرتقاء بمفيكـ الطمبة لطبيعة العمـ
(.)Abed EL-Khalick & Lederman, 2000

كنجاح التجديد ينبغي أف يشمؿ كافة عناصر النظاـ التربكم في الكقت نفسو ،فتغيير مفا ىج العمكـ

ليس كافيا بحد ذاتو لتحسيف تعميـ العمكـ ،إذ إف التغمير في المنيج بحاجة إلى أف يترافؽ مع تغيير
في طرائؽ التعميـ  ،كفي أدكاتو ،كفي ممارسات التقكيـ .كالتغيرات التي حدثت في مناىج العمكـ

الحديثة تيدؼ إلى الكشؼ عف طبيعة العمـ الحديث ،كتركيبت ق مف خبلؿ عرض الفرع العممي
كمكضكع ديناميكي يتغير كيتطكر بشكؿ مستمر باعتباره جزء مف النشاط كاإلنجاز اإلنساني

المعاصر مف خبلؿ شمكؿ المساقات العممية لمحقائؽ كالمفاىيـ كالنظريات العممية المستجدة
كالميمة ،مما يجعميا تكاكب التغير السريع في المعرفة العممية

(الشيخ.)1973 ،

كقد اىتـ المربكف بإعادة النظر في المناىج مف أجؿ تطكيرىا مف خبلؿ إطار يشمؿ أىدافيا
كاألنشطة التعميمية كأساليب التدريس كالمحتكل الدراسي كتقكيـ فاعمية التعمـ كغيره ا مف مدخبلت

عممية التعميـ (عياصرة.)1985 ،

كلقد تبنت المساقات الحديثة في العمكـ أسمكبا خاصا يختمؼ عف األسمكب الذم تبنتو المساقات
التقميدية ،كتتشابو األساليب التعميمية المقدمة أك المكصى بيا في عدة أمكر مف أىميا:

 .1تركيزىا عمى إعطاء الدكر التعميمي األساسي لمطمبة ،بينما يقكـ المعمـ بدكر المكجو كالميسر.
 .2اىتماميا بخمؽ جك تعميمي يسكده االستفسار كالبحث العممي.

 .3تركيزىا عمى إكساب الطمبة فيما لمعمـ أكال ،كالمعؿـ ثانيا ،كىنا ال يقصد بفيـ العمـ الفيـ البسيط

مف تذكر الحقائؽ كالمعمكمات ،أك التعرؼ عمييا بؿ يقصد بو االستيعاب كالتأكمؿ كالتطبيؽ كالتحميؿ

كالتركيب كالتقكيـ.

 .4إعطاء العمؿ المخبرم كالكسائؿ التعميمية ،كاألفبلـ كالشفافيا ت كالشرائح الفمكية أىمية كبرل
كدكر قكم (الشيخ.)1973 ،
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أما األىداؼ التربكية الخاصة التي تتبناىا المناىج الحديثة في العمكـ ،فيي متعددة كمختمفة ،كىي

مستمدة مف طبيعة الفرع العممي كتركيبو ،كمف ىذه األىداؼ ما يمي:
 .1تقميؿ الفجكة في فيـ العمماء كالمعمميف لمعمـ.

 .2فيـ العبلقات بيف الفركع العممية ،كفوـ تأثيراتيا المتبادلة.

 .3تحسيف ميارات الطمبة مف خبلؿ القراءة كاالستدالؿ الناقد.
 .4تنمية التفكير الناقد كالتحميمي.

 .5فيـ طبيعة االستفسار العممي ،كبناء النماذج العممية ،كمعالجتيا المنطقية ،كاستعماالتيا.
 .6فيـ المعرفة العممية ،كفيـ خصائصيا.

 .7إظيار كحدة الفرع العممي ،كتركيبو المنطقي (الشيخ.)1973 ،
كمف المعركؼ أف مف أىداؼ تدريس العمكـ:

 .1التركيز عمى تنمية فيـ العمـ كتقدير جيكد العمماء.
 .2االىتماـ بتعميـ بعض الحقائؽ كالمبادئ العممية.

 .3التركيز عمى ترسيخ القيـ العميا مثؿ :التفكير الناقد ،األمانة العممية ،باإلضافة إلى تنمية فيـ
طبيعة العمـ ،كتقدير جيكد العمماء مف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ ).(Mackay, 1971
أما مارتف ( (Martin, 1972فيرل أف التربية العممية تتركز عمى أىداؼ مف أىميا:

 .1فيـ العمـ :كيعني معرفة خصائص المعرفة العممية ،كفيميا ككذلؾ معرفة العبلقات القائمة بيف
حقكليا ،باإلضافة إلى اكتساب الطمبة لبعض الميارات كالقدرات المرتبطة بالعمـ ،كما يعتؽد أف فيـ
العمـ ىك أىـ أىداؼ التربية العممية ذلؾ ألف فيـ العمـ يقكدنا إلى فمسفة حياتية (تكجو حياتي).

 .2اكتساب المعرفة العممية :كيعني اكتساب الحقائؽ ،التعميمات ،النظريات ،القكانيف ،المبادئ
العممية.

 .3تنمية الميارات :ىناؾ فرؽ بيف تعمـ المعرفة ،كتعمـ الميارة ،فالطريؽ الذم نسمكو الكتساب
الميارة يختمؼ عف الطريؽ الذم نسمكو الكتساب المعرفة ،ألف الميارة ال يمكف اكتسابيا إال

بالممارسة ،أما المعرفة فبل تحتا ج إلى الممارسة الكتسابيا ،كما أف الميارات تقسـ إلى قسميف:

الميارات العممية كالميارات العقمية ،كاكتسابيا يككف ضمف مستكيات تقدير ىي( :ممتاز ،جيد جدان،

جيد ،مقبكؿ ،ضعيؼ).

 .4تنمية النزعات العممية :تعرؼ النزعة بأنيا الرغبة أك الميؿ إلى سمكؾ معيف ،كالميـ ىك امتبلؾ
النزعة الكاعية ،أم أف الشخص يعرؼ ما يعمؿ كيمتمؾ المبررات التي تدعـ ىذا العمؿ.
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كيرل عياصرة ( )1985أف اكتساب المعرفة ال يعني أف الشخص اكتسب الميارة ،كما أف اكتساب
المعرفة كالميارة ال يؤدم إلى اكتساب النزعة تمقائيا ،كليذا فإف المربيف العممييف ال ييدفكف إلى

حصكؿ الطالب عمى المعرفة كالميارة في حياتيـ ،ب ؿ يككف لدل الطمبة نزعة الستخداـ فيميـ

العممي.

كعمى الرغـ مف المحاكالت العديدة التي ىدفت إلى االرتقاء بفيـ الطمبة ،كمعممي العمكـ لطبيعة

العمـ ،إال أف ىناؾ العديد مف األبحاث كالدراسات التي تشير إلى أف الكثير منيـ ال تكج

د لدييـ

صكرة كاضحة عف طبيعة العمـ ،كمككناتو ،كأف ىناؾ تدنيا في مستكل فيميـ لطبيعة العمـ (عدس،

.)2004

كيرجع ليدرماف ( (Lederman, 1992االىتماـ بتنمية فيـ طبيعة العمـ إلى بداية القرف الماضي،
كتعزز االىتماـ بو منذ العاـ (  ،)1920كانتشر بشكؿ كاضح في فترة (  ،)1960-1950كاليكـ
يشكؿ فيـ طبيعة العمـ مككنا أساسيا ،كمركزيا لجيكد تطكير تعميـ العمكـ.

كيشير ليدرماف (  (Lederman, 1992إلى أف فيـ طبيعة العمـ كالنشاط العممي أصبح اليدؼ
المنشكد مف تدريس العمكـ ليذا القرف ،كفي السنكات الخمسيف الماضية ىناؾ الكثير مف األبحاث

التي تناكلت مفاىيـ المعمميف كالطبلب حكؿ طبيعة العمـ

) ،(Nature Of Scienceكيبيف

 Ledermanأف الطمبة كالمعمميف يمتمككف مفاىيـ ناقصة عف طبيعة العمـ

(Inadequate

) ،Conceptionsخصكصا في فشؿ إدراؾ الطبيعة التجريبية ) (Tentative Natureلممعرفة

العممية ) ،(Scientific Knowledgeحيث ينظر لممعرفة العممية في أغمب األحياف كأنيا حقائؽ
مطمقة حكؿ العالـ ).(Absolute Truths
كقاـ سكنجر كليف

) (Songer & Linn, 1991بإجراء مسح لمعتقدات الطبلب حكؿ طبيعة

العمـ ،ككجيات نظرىـ ألنفسيـ كطبلب عمـ ،فكجدكا أف الكثير مف الطبلب ينظركف إلى العمـ

بنظرة ساكنة ) ،(Staticككأنو تراكـ ثابت ) (A steady Accumulationمف الحقائؽ حكؿ

العالـ ).(Linn & Songer, 1993

ككصؼ درايفر كآخركف (  (Driver, et al. 1996ثبلثة مستكيات لكجية نظر الطبلب حكؿ

طبيعة العمـ:

المستوى األول :كيتمثؿ في عممية تككيف المبلحظات حكؿ العالـ.
المستوى الثاني:

كيتضمف التعميمات مف المبلحظات

).Observations
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Of

(Generalizations

المستوى الثالث :يتضمف اختبار النماذج ) (Modelsكالنظريات (.(Theories
ككجدت كارم ) (Careyكزمبلؤىا ثبلثة مستكيات لمعتقدات الطبلب حكؿ العمـ :

المستوى األول لممعتقدات :كىك أدنى مستكل لمخططاتيـ ،حيث يرل الطالب أف اليدؼ مف العمـ
ىك اكتشاؼ الحقائؽ عف العالـ متضمنا اكتشاؼ الحمكؿ لمشاكؿ اإلنساف مثؿ معالجة األمراض،
كفي ىذه النظرة ال يكجد تمييز بيف التجارب كاألفكار التي يريدكف اختبارىا ،فنتائج التجارب ىي

األجكبة كليست إثباتا لشيء ما أك ضد فكرة معينة.

المستوى الثاني :في ىذا المستكل ينظر مف خبلؿ المعتقدات لؤلفكار كالتجارب بأنيا متميزة ،كأف
اليدؼ مف العمـ ىك اختبار لؤلفكار ،كلكف ليس مف الضركرم إدراؾ أف مثؿ ىذه األفكار تجريبية،

أك أف النظريات مبنية اجتماعيا ).(Socially Constructed
المستوى الثالث أو المستوى العالي:

ك يكصؼ بأنو المعرفة الصعبة

(Knowledge

) ،Problematicكأنو متسؽ مع الفمسفة الحديثة لمعمـ ) (Modern Philosophiesبخصكص
قبكؿ كاضح ) (Explicit Acceptanceلمطبيعة التجريبية (  (Tentative Natureلمنظريات

كتأثيرىا عمى التجريب ) ،(Experimentationكالدكر الذم يمعبو التفاعؿ االجتماعي (Social

) Interactionفي تحديد العمـ المعمكؿ بو ،ككيؼ يتـ تقييـ االدعاءات العممية

(Scientific

).(Carey & Smith, 1993) Claims

ككجد ككف ) (Kuhn, 1993عند دراستو لكجيات نظر الطمبة حكؿ طبيعة العمـ أنيـ يستطيعكف

تعمـ المفاىيـ األكثر تطك ار في العمـ مف خبلؿ األكامر ) .(Instructionsكأشار أف الطبلب كحتى

الناس بشكؿ عاـ ال يميزكف بيف النظرية ) (Theoryكالدليؿ ).(Evidence

كيرل ككف ) (Kuhn, 1970أف العمـ يتطكر في مرحمتيف ،األكلى ىي العمـ العادم ،كىك يمثؿ
عند ككف العمـ القياسي أك العمـ الحقيقي ،كفيو يككف العمـ نشاطا لحؿ اإلشكاليات ضمف مظمة

فكرية أك نمكذج إرشادم معيف ،كىك نمكذج الزـ كضركرم ألم عمـ كاف ،أما المرحمة الثانية لمعمـ

فقد أطمؽ عمييا  Kuhnالعمـ الثكرم (  .(Revolution Scienceكيبيف  Kuhnأف تاريخ العمـ
الحقيقي ىك تاريخ الثكرات العممية ،كالثكرة العممية في نظره تقكـ عمى النظر إلى قضية عممية

بطريقة مختمفة تماما عما كاف ينظر إلييا في السابؽ ،كيرل أنو في فترة معينة ،كبعد تطبيؽ العمـ
القياسي فترة مف الزمف سكؼ يكاجو مشكبلت ،حيث تظير بعض الحاالت التي يعجز العمـ

القياسي عف تفسيرىا ،كمع الزمف سكؼ تتراكـ ىذه المشكبلت إلى درجة يصبح فييا العمـ القياسي
في أزمة ،عندىا يحاكؿ العمماء البحث كالتقصي لتغيير النمكذج اإلرشادم لمعمـ القياسي إلى نمكذج

إرشادم جديد ،كىنا نقكؿ إف ثكرة عممية قد حدثت.
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كيرل ككف ) (Kuhn, 1970أف الطريقة العممية بحد ذاتيا ليست كافية كحدىا لممصادقة عمى

صبلحية العمـ ،بؿ إف الطريقة العممية كاجماع الجماعة العممية يكفبلف ىذه الصبلحية ،كلذلؾ فإف
تطكر العمكـ ىك شػديد التػأثر بالقػكل السيػاسية ك االجتماعيػة الفاعمػة خػبلؿ حقبػة تاريخيػة معينة

).(Duschl, 1994

ككجد أف الصيغ النظرية لعمـ ما كتطبيؽ الطرائؽ الخاصة بو كمعاني مفرداتو كمعايير البيئة

) (Standards Of Evidanceفيػو ،تتقػدـ عبػر م ارحػؿ ،حيػث أظيػرت د ارسػات قػاـ بيػا دكشؿ
) (Duschl, 1994ما يمي:

 .1أف المعايير التي تستخدـ في تقييـ كفاية كمبلءمة النظريات كالتفسيرات العممية تتغير مف جيؿ

إلى آخر.

 .2أف المعايير التي تستخدـ في الحكـ عمى النظريات في زمف ما ليست أفضؿ أك أصح مف
المعايير التي تستخدـ في زمف آخر.

 .3أف المعايير التي تستخدـ في تقييـ التفسيرات العممية في زمف ما ،ىي عمى صمة كثيقة
بالمعتقدات العممية السائدة في حينو.

كقد سيطرت الكضعية المنطقية عمى فمسفة العمكـ خبلؿ الخمسينات ،حيث اعتقد أصحاب

الكضعية المنطقية أف المعرفة العممية ىي الشكؿ الصحيح الكحيد لممعرفة ،ليذا فقد حاكلكا كضع
معايير دقيقة إلثبات أف صحة المعرفة العممية تعتمد بالدرجة األكلى عمى المبلحظة المباشرة،

فبدؤك ا بطرح أسئمة مثؿ :ىؿ النماذج كالنظريات العممية ىي تقديرات تقريبية لمكاقع؟ أـ أنيا

اختراعات يستخدميا العمماء ثـ يتخمكف عنيا حيف ال تعكد مبلئمة لكصؼ الطبيعة أك تفسير

ظكاىرىا؟ كىؿ يتبع العمماء جميعا الطرؽ نفسيا في تقصياتيـ؟ ىؿ المبلحظات مستقمة عف القيـ
كغير متأثرة بيا؟ ما ىك دكر االفتراضات النظرية في عمميات المبلحظة ؟ كيؤكد الكضعيكف أف

اليـ األكؿ لمعمماء ىك مبلحظة جميع الكقائع ثـ تصنيفيا الكتشاؼ القكانيف التي تسمح ليـ بفيـ

الطبيعة كالسيطرة عمييا ،أما اليـ الثاني فيك االلتزاـ بالمكضكعية،

كالمكضكعية تعني أف يفسر

العمماء الظكاىر كاألحداث العممية التي يدرسكنيا دكف تدخؿ لذكاتيـ في التفسير ،باإلضافة إلى

اعتماد الطريقة العممية في عمميـ ،كىي طريقة لمبحث كالتقصي ترتكز عمى التفكير االستقرائي
كعمى التجارب المضبكطة ،كفي تطبيقيـ ليذه الطريقة يتقدـ العمماء مف المبلحظات إلى الفرضيات

ثـ إلى النظريات كصكال إلى القكانيف .كينتج عف االلتزاـ بيذا المسار معرفة عممية مكضكعية ألف
االستقصاء العممي يستند إلى معطيات تـ تحصيميا نتيجة مبلحظة مستقمة عف النظرية كغير
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متأثرة بيا ،كىي أيضا معرفة عممية مكضكعية ألف النظريات تختبر بمقارنتيا بالكاقع،

كاالختيار

بيف النظريات ىك عممية عقبلنية كمكضكعية كمستندة إلى معطيات صحيحة (.(Duschl, 1994

كفي دراسات تتعمؽ بطبيعة العمـ مثؿ(Duschl, 1994; Lederman, 1992; Tsai, 1998) :
كالتي اختارت  3أبعاد لمتحقيؽ في طبيعة العمـ ،حي ث يتعمؽ البعد األكؿ بالمعرفة العممية ،كيرل
بأنيا مخترعة كمتغيرة ،بمعنى آخر أف المعرفة العممية تنشأ مف اختراع العمماء ،كأنيا تجريبية

كديناميكية ،لذلؾ فإف عممية تطكر العمـ ىي عممية تطكر تصكرم )(Conceptual Evolution
كأحيانا ثكرية ).(Revolution

أما البعد الثاني :فيتعمؽ بدكر المفاكضات االجتماعية

) (Social Negotiationفي تطكير

المعرفة العممية ،كىنا ال يكفي أف تككف المعرفة العممية مخترعة مف قبؿ العمماء فقط ،بؿ يجب أف
تبلقي القبكؿ لدل جماعة العمماء المعاصريف ،أم يجب أف تفحص بعناية مف قبؿ العمماء،

كتتضمف ىذه العممية سمسمة مف المفاكضات حتى يتـ الكصكؿ إلى إجماع بيف العمماء لقبكؿ ىذه

المعرفة.

أما البعد الثالث :فيتعمؽ بتأثير السياؽ الثقافي ) ،(The Impact Of Cultural Contextحيث
إف تطكير المعرفة ال يمكف أف يككف معزكال عف السياؽ الثقافي.

لذلؾ فإف المفاكضات االجتماعية كالسياؽ الثقافي ،تمعب دك ار ميما في طبيعة العمـ المخترعة

كالمتغيرة.
كيرل تسام (  (Tsai, 1998كبكميركم (  (Pomeroy, 1993أف تطكير المعرفة العممية يتطمب
كجكد إبداع كخياؿ لدل العمماء ،كيجب أف تككف المعرفة العممية مقبكلة لدل الجماعة العممية أم

تتفؽ مع المعتقدات العممية السائدة.

كيعتقد كؿ مف آمز كآرتشر ) (Ames & Archer, 1988أف الطبلب الذيف يركزكف عمى عممية
تعمـ األىداؼ مقابؿ النتائج قد يككف لدييـ حكافز نحك التعمـ مثؿ :الرغبة لتعمـ شيء جديد أك

التعمـ مف أجؿ التعمـ ) (To Learn For The Sake Of Learningبدالن مف أداء األىداؼ

( ،(Performance Goalأك كالرغبة في الحصكؿ عمى الدرجات العالية أك المديػح ) (Praiseأك
أداء أفضؿ مف الطبلب اآلخريف.

كيشير بيجز ) (Biggs, 1994أف الطمبة ذكم الكفاءة الذاتية العالية يككف إنجازىـ عاليا في
المكاضيع الدراسية ،بينما الطمبة ذكم الكفاءة الذاتية األقؿ يميمكف إلى أف يككنكا أقؿ نجاحا ،كيقصد
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بالكفاءة الذاتية ) (Self-Efficacyاعتقادات الطبلب في قابميتيـ الخاصة ليككنكا ناجحيف في

مكاضيع معينة.

كميزت األبحاث بيف كجيتي نظر متعارضتيف نحك طبيعة العمـ بيف الطبلب ،فإحدل كجيات
النظر ىذه تفيد بأف العمـ مكثكؽ

) ،(Authoritativeال يتغير ) ،(Unchangingكبأنو جسـ

ثابت مف المعرفة ،أما النظرة األخرل كالمعارضة فيي ترل بأف العمـ عممية ديناميكية

متحركة) .(Dynamic Processكقد كجدت الدراسات أف الطمبة الذيف ينظركف لمعمـ بأنو معركؼ
كثابت ربما يعتقدكف أف أفضؿ طريؽ لتعمـ العمـ ىك استظيار المعمكمات .كمف ىنا يتضح لنا

أىمية استقصاء فيـ الطمبة لطبيعة العمـ ،كاالرتقاء بيذا الفيـ ،حيث ساىـ ىذا الفيـ في جعؿ فيـ
طبيعة العمـ في سمـ أكلكيات تعمـ العمكـ كتعميميا ،مف خبلؿ استقصاء تصكر الطمبة حكؿ طبيعة

العمـ ،كتكضيح العبلقات المحتممة بيف النشاطات الصفية كتطكر المعرفة العممية ،فكثير مف

الممارسات قد تـ اشتقاقيا انطبلقا مف دالئؿ تشير إلى أف تطكر المعرفة في المجتمع العممي مشابو
لما يجرم في ذىف الطمبة (عدس.)2004 ،
كمف العكامؿ اليامة في تحقيؽ الفيـ المناسب لطبيعة العمـ كمفاىيمو ىي المقاربة التعميمية التي

يستخدميا الطالب ،كيقصد بالمقاربة التعميمية الطريقة أك االستراتيجية التي يستخدميا الطالب في
تعاممو مع المادة التعميمية ،كبما أف التعمـ ىك عممية اكتساب معرفة ،فقد يتبنى الطبلب إحدل

طرؽ المقاربة التعميمية ليحققكا أىدافيـ التعميمية ،كيعتقد عمماء التربية أف عممية تعمـ الطبلب

تعتمد عمى المقاربة التعميمية لدييـ كأف ىناؾ عبلقة بيف دكافع التعمـ كبيف استراتيجيات التعمـ كأف

المقاربة التعميمية تؤثر عمى األداء األكاديمي لمطبلب ).(Biggs, 1994

كىناؾ إجماع عاـ في البحكث األدبية أف الطمبة في مراحؿ التعميـ العالي يظيركف عددان مف طرؽ

المقاربة التعميمية المختمفة التي تعتمد عمى السياؽ(المحتكل) ،كأكامر أك متطمبات الميمة التعميمية
(.) Marton, Hounsell & Entwistle , 1984
كتقسـ المقاربة التعميمية إلى مقاربة عميقة كمقاربة سطحية كمقاربة تحصيمية ،فالطمبة الذيف

يظيركف مستكل عاليان مف الفيـ تككف مقاربتيـ التعميمية عميقة ،أما الطمبة الذيف يككف مستكل
الفيـ لدييـ أقؿ أك متدنيا فتككف مقاربتيـ التعميمية سطحية ،أما الطمبة الذيف يمتمككف مقاربة

تحصيمية فيـ يسعكف لمحصكؿ عمى تحصيؿ عالي بغض النظر عف الفيـ ،كمما ال شؾ فيو أف

المقاربة التعميمية ليست سمة ثابتة بؿ تتغير حسب المكقؼ التعميمي الذم يتعرض لو الطالب فعمى
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سبيؿ المثاؿ قد يستخدـ بعض الطمبة في دراستيـ لمعمكـ مقاربة عميقة أك سطحية ،كمنيـ مف يدمج

االثنتيف معا ،كذلؾ تبعا لممكقؼ التعميمي ).(Marton, 1983; Ramsden, 1988

كبشكؿ خاص فقد يتبنى الطمبة مقاربة عميقة طالما أنيـ يقركف باألشكاؿ األكثر تجريدية مف التعمـ
كالمطمكبة في التعميـ العالي كالمرتبطة بالمنيج تبعا لحاجاتيـ الشخصية الخاصة كمصالحيـ ،كىـ

يتبنكف مقاربة سطحية عندما يصادفكف منيجان يككف فكؽ طاقة تحمميـ ،كطرؽ تقييـ تركز عمى
تقييـ المادة المتعممة بشكؿ سطحي أم عمى تقييـ الممكيات السطحية لممادة المتعممة

(Biggs,

).1994
كيشير تشايف كبراكف ) (Chin & Brown, 2000إلى أف ىناؾ عدة اختبلفات في المقاربة
التعميمية التي يستخدميا الطبلب في تعمميـ ،كىذه االختبلفات يمكف تمخيصيا في خمسة نقاط

كىي-:
 .1التفكير التوليدي ):(Generative Thinking
يعكد التفكير التكليدم إلى قدرة الطالب عمى تكليد أفكار جديدة مرتبطة بالخبرة أك المعرفة السابقة
لديو ،أك قدرتو عمى تكليد اإلجابة عندما ال يككف لديو حؿ جاىز كفكرم لممشكمة ،خصكصا عندما
تككف المشكمة غير مألكفة لو ،كمف ناحية أخرل ال يستطيع استدعاء البسيط مف الحقائؽ أك

األشياء التي تعمميا باالستظيار ).(Rote
كالتفكير التكليدم يجسد أفكار اإلبداع ) (Embodies Ideas Of Creativityكالتفكير العرضي

) (Lateral Thinkingكالطبلقة في تكليد األفكار

(Fluency In The Generation Of

) ،Ideasكيكجد لمتفكير التكليدم أربعة مستكيات باالعتماد عمى اختبلؼ درجات التكليد المشاىدة
لدل الطمبة كىي:

المستوى األول :يقكؿ الطالب ال أعرؼ ،كال يستطيع أف يذىب بتفكيره إلى أبعد مف ذلؾ.

المستوى الثاني :يعطي الطالب استجابة مراكغة ) (An Evasive Responseحيث ال يجيب
عف السؤاؿ بشكؿ مباشر بؿ يعطي إجابة تتعمؽ بو.

أما في المستوى الثالث والمستوى الرابع :فيحاكؿ الطالب أف يفكر بجد كيعطي اإلجابة التي ربما
تككف صحيحة أك غير صحيحة ،كالفرؽ بيف اإلجابة في المستكل الثالث كالرابع يتمثؿ في أف

اإلجابة في المستكل الثالث تككف قصيرة كتفتقر إلى التفاصيؿ ) ،(Lacking In detailsبينما

اإلجابة في المستكل الرابع تككف أكثر اتقانا ) ،(More Elaborateكأكثر غنى باألمثمة المعنية
) ،(Specific examplesكاإلشارات إلى تجارب الحياة الحقيقية ،كباالعتماد عمى ذلؾ فإف
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الطالب الذم يستطيع تكليد أفكا ار جديدة مرتبطة بالخبرة أك المعرفة السابقة تككف مقاربتو عميقة،

أما الطالب الذم يعمؿ عمى إعادة األفكار المطركحة سابقا فتككف مقاربتو سطحية ،كلذلؾ يمكف
القكؿ إف المستكل األكؿ كالثاني كالثالث ىي مف خصائص المقاربة السطحية لمتعمـ

(Surface

) ،Approach To Learningبينما المستكل الرابع يمثؿ المقاربة العميقة )(Deep Approach
).(Chin & Brown, 2000

كيشير كيتركؾ (  (Wittrock, 1994إلى أف فيـ العمكـ يمكف أف يككف سيبل مف خبلؿ طرح

المتعمميف لمتشبييات كاألمثمة

) (Analogiesكالنماذج

) (Modelsكالمشاكؿ

المجازية ) (Metaphors Problemsكأدكات الربط ) ،(Related Devicesالتي تبني عبلقات
ذات معنى بيف المعمكمات الجديدة كالخبرات السابقة أك بيف أجزاء المعمكمات الجديدة.
كيبيف ككنج (  (Wong, 1993في دراستو أف التشبييات المتكلدة ذاتيا
) Analogiesىي األدكات التي يمكف لؤلفراد مف خبلليا أف يكلدكا

(Self-Generated
) (Generateكيقيمكا

( ،(Evaluateكيعدلكا ) (Modifyتفسيراتيـ الخاصة كيطكركا فيميـ لممفاىيـ العممية.
كيشير تشام كآخركف ) (Chi, et al., 1989; 1994إلى أف التفسير الذاتي الذم يكلّده الطالب
بشكؿ فكرم يرتبط بنجاحو في حؿ المسائؿ الكبيرة ككسب الفيـ العميؽ خبلؿ تعممو لمعمكـ.

 .2طبيعة التفسيرات أو التوضيحات ):(Nature Of Explanations
إف التفسيرات المرتبطة بالمقاربة التعميمية السطحية تككف عبارة عف إعادة صياغة لمسؤاؿ ،فو

م

إجابات سطحية ،كال تشير إلى اآلليػة السببيػة ) ،(Causal Mechanismفيي تشير فقط إلى ما

ىك ظاىر ،حيث أنيا تتضمف مبلحظة ككصؼ ما حدث بدال مف أف تتضمف تفسير لماذا أك كيؼ

حدث ما حدث ،كتككف ىذه التفسيرات شبيية بتفسيرات الكتاب المدرسي ،كقد تككف أيضا التفسيرات

دكريػة ) (Cyclic Explanationsحيث ينتقؿ فييا الطالب ذىابا كايابا بيف فكرتيف بدكف تقدـ ،أما
المتعممكف الذيف يستخدمكف المقاربة العميقة يميمكف إلعطاء تفسيرات دقيقة (تفسيرات

مجيرية  ،)Microscopic Explanationsتصؼ الكيانات النظرية غير المشاىدة

(Non

) observable Theoretical Entitiesكتكضح العبلقة بيف السبب كالنتيجػة ،كمف أجػؿ تكليد

تفسيرات دقيقػة فإف الطمبػة يستخدمكف غالبػا التخيػؿ العقمػي

) (Mental Imageryكالتشبييات

( (Analogiesكتجارب الحياة الشخصية ) ،(Real Life Experiencesأك األمثمة االفتراضية
) (Hypothetical Examplesلتحسيف ) (Articulateأفكاره أك أفكارىا ،فعمى سبيؿ المثاؿ
استخداـ التشبييات ربما يككف لو دكر في مساعدة الطمبة في بناء نماذج تكضيحية جديدة بدكف
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آليات أك تركيبات جديرة بالمبلحظة كلكف خيالية

(Brown, 1993; Brown & Clement,

) ،1989كيمكف القكؿ إف صاحب المقاربة العميقة عندما يقدـ تفسي ار لظاىرة ما فإنو يقكـ بتككيف
نظرية تفسر جميع الخصائص كالصفات المرتبطة بالظاىرة ،كال يكتفي بكصؼ صفات الظاىرة

الخارجية فقط كما ىك الحاؿ عند صاحب المقاربة السطحية ).(Chin & Brown, 2000

ككصؼ سكلكمف (  (Solomon, 1986أشكاال مختمفة لمتفسيرات التي يستخدميا الطمبػة ،كالتي

تحكم عمى تفسيرات إجرائية غير ناضجة ) (Immature Precausal Explanationsمثؿ

المقارنة البسيطة ) (Simple Juxtapositionsالتي تعتبر سمة ميمة لمنجاح كالتفسير الجيد.
ككجػد ميتز (  (Metz, 1991أف الطمبػة يتقدمكف مف خبلؿ ثبلث م ارحػؿ متطكرة مف أنكاع
التفسيرات ،حيث تتمثؿ المرحمة األكلى في التفسيرات التي تركز عمى كظيفة الجسـ،

كتشمؿ

المرحمة الثانية التفسيرات التي تؤكد عمى االرتباطات المعتمدة عمى االرتباطات المكانية كالعبلقات
الطبيعية بيف أجزاء النظاـ ،أما المرحمة الثالثة فتتضمف التفسيرات الميكانيكية التي كانت أساسا

أكثر كفاية.
كيتفؽ ىذا مع كجية نظر ككدراؼ كماير ( (Woodruff & Meyer, 1997حيث كجدا أف ىناؾ

ثبلثة مستكيات بارزة في تفسيرات الطمبة كىي:

المستوى األول :كيتضمف التفسيرات التي تصؼ خصائص األجساـ.

المستوى الثاني :كيشتمؿ التفسيرات التي تصؼ مجمكعة العبلقات بيف المتغيرات.

المستوى الثالث :حيث ذىب ىذا المستكل إلى ما بعد الكصؼ ،إلى اقتراح اآلليات كالتعامؿ مع
الشركط كالتأثيرات المختمفة.
ككشفت الدراسات ( (Woodruff & Meyer, 1997; Metz, 1991المتعمقة بتفسيرات الطبلب
عف اتجاه تقدمي مف التفسيرات قبؿ السببية إلى التفسيرات السببية التي تركز عمى العبلقة بيف

السبب كالنتيجة.
 .3طرح األسئمة ):(Asking Questions
صاحب المقاربة التعميمية العميقة مكجو نحك الميمة التعميمية ،فيك يركز في كؿ خطكة يقكـ بيا
كينظر إلى جميع الجكانب المتعمقة بالظاىرة ،كيطرح أسئمة فكرية راقية حيث تعكس الفضكؿ

) (Curiosityكالتحير (

 (Puzzlementكالتشككية

) (Skepticismأك التخميف

) .(Speculationكىي تركز أيضان عمى التفسيرات المتكلدة ذاتيا

(Self-Generate

) Explanationsكاألسبا ب ( (Causesكالتنبؤات ) (Predictionsأك عمى حؿ التناقضات في
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المعرفة ) ،(Resolving Discrepancies In Knowledgeكىي مفتكحة أكثر كتظير في

مستكيات التفكير العميا حيث إنيا تحتاج إلى تطبيؽ أك إلى امتداد األفكار المعممة (Extension

) ،Of Taught Ideasفي حيف أف صاحب المقاربة السطحية يككف مكجو نحك الذات ،كيبحث
عف التعمـ االستظيارم ،فو ك يركز عمى بعد ،كييمؿ األبعاد األخرل لمميمة ،كال ييمو إال القياـ

بالعممية دكف محاكلة تفسير ما يجرم ،كتمتاز األسئمة المرتبطة بالمقاربة السطحية بأنيا أساسية

أكثر ) (More Basicككاقعية (  ،(Factualأم تتطمب فقط استدعاء المعمكمات ،كفي أغمب

األحياف تككف األسئمة الكاقعية ) (Factual Questionsأسئمة مغمقة )(Closed Questions
ذات إجابة مفردة ككاضحة كتتعمؽ بالمعمكمات المكجكدة في المقرر الدراسي ،أك ببعض

المبلحظات البسيطة المتككنة حكؿ الحدث ).(Chin & Brown, 2000

كيعتقد الباحثكف أف عممية األسئمة ىي عنصر مفتاحي في عممية التعمـ ،حيث إف االستجكاب

يساعد الطبلب في تكجيو تعمميـ مف خبلؿ محاكلتيـ لمكافقة معرفتيـ السابقة بالمعمكمات الجديدة،

كذلؾ مف أجؿ فيـ األفكار كاإلحساس بيا ،كتعتبر األسئمػة التي يكجييا الطمبػة خصكصػا في

المستػكل االدراكي العػالي سمػة ضركريػة في حػؿ المشكػبلت )(Pizzini & Shepardson, 1991
.
كأشار كاتس ،جكلد ،كآلسكب ) (Watts, Gould & Alsop, 1997إلى أف أسئمة الطمبة تمعب

دك انر ىامان في التعمـ ذم المعنى ) (Meaningful Learningكفي الدافعية ) ،(Motivationكما
تكشؼ عف نكعية أفكار الطمبة ) (Quality Of Students Thinkingكعف طبيعة فيميـ

لممفاىيـ ) (Conceptual Understandingكماذا يريدكف أف يعرفكا (What They Want To

) ،knowكما أشار شكديؿ ) (Shodell, 1995إلى أف اإلجابات الممتعة كالمنتجة مف قبؿ الطمبة
تعتمد في األساس عمى المقدرة عمى طرح األسئمة الجيدة إلثارتيـ.
ككجد أف تدني مستكل األسئمة كالتفسػيرات مف جانب الطمبػة يرتبط بتدني اإلنجػاز

(Tisher,

) ،1997كما أف األسئمة المطركحة مف قبؿ الطمبة تتأثر بعدد مف العكامؿ مثؿ :أعمار
الطمبة ) (Their Agesكالتجارب ) (Experiencesكالمعرفة السابقة )(Prior Knowledge
كالميارات ) (Skillsكمكقؼ المعمـ )Teacher

The

Of

 (Attitudeكأسمكب التدريس

) (Teaching Styleكطبيعة المكاضيع ) (Nature Of The Topicsكمناخ الغرفة الصفية
) (Classroom Evaluative Climateكما يجده الطالب مف دعـ مادم كمعنكم كأنما

التفاعؿ االجتماعي ).(Biddulph & Osborne, 1982) (Social Interaction Patterns
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ط

األسئمة المغمقة كاألسئمة التي يتطمب حميا استدعاء القميؿ مف المعمكمات مف السيؿ أف تكلد

) (Easier To Generateلذلؾ فيي تستخدـ أكثر مف األسئمة التي تحتاج إلى عمميات تفكير

عميقة مثؿ األسئمة التي تتضمف التطبيؽ ) (Involving Applicationأك األسئمة التي تعتبر

امتدادا لؤلفكار المتعممة ) ،(Extension Of Tought Ideasكليذا فإف القميؿ مف الطمبة أحيانا
يسألكف أسئمة تفكير عميا ).(White & Gunstone, 1992

أما بالنسبة لمدراسات التي تبحث في أسئمة الطمبة فيي قميمة ،كخصكصا تمؾ المتعمقة بنكعية
األسئمة التي يسأليا الطمبة ،كمف الدراسات التي حاكلت تقصي أسئمة الطمبة في فيـ العمـ دراسة

قاـ بيا كاتس كآخركف ) (Watts et al. 1997حيث ناقش الباحثكف ثبلثة أصناؼ ألسئمة الطمبة
كالتي أنارت فترات متميزة في عممية تغيير المفاىيـ ،كىذه األصناؼ ىي:

 .1أسئمة التعزيز ) :(Consolidation Questionsىي التي يستخدميا الطمبة لمحاكلة تعزيز
فيميـ لؤلفكار الجديدة في العمكـ.

 .2أسئمة االستكشاؼ ) :(Exploration Questionsكىي األسئمة التي ييدؼ مف خبلليا الطمبة
إلى تكسيع المعرفة كاختبار التركيبات.

 .3أسئمة اإلسياب )Questions

 :(Elaborationالتي يحاكؿ مف خبلليا الطمبة فحص

االدعاءات ) (Claimsكتصحيح االختبلفات في الفيـ

) (Understandingsكح ؿ النزاعات )Conflicts

)Different

(Reconcile

 (Resolveكاختبار الظركؼ

(Test

) .Circumstancesكالنقص في مجػاؿ معرفػة سابقػة معينػة ربمػا تؤثر عمى نكعيػة األسئمػة التي
يطرحيػا الطمبػة ،فعمى سبيػؿ المثػاؿ كجػػد سكارداميميػا كبريتير (

1992

& (Scardamalia

 Bereiter,أف الطمبة يسػألكف أسئمة ذات معمكمات أسػاسية كبشكؿ رئيسي في حالة المكاضيع
العمميػة األقؿ ألفة ) (Less Familiar Science Topicلدييـ ،في حيف يركزكف عمى األسئمة

التي تعكس فضكالن ) (Curiosityكحيرة (  (Puzzlementكتشككية ) (Skepticismأك تخميف
أساسو المعرفة لممكاضيع العممية األكثر ألفة لدييـ .More Familiar) (Topic

 .4اإلدراك الفوقي لممعرفة ):(Metacognitive Activity
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كيعكد ىذا إلى استخداـ الطمبة لمراقبة الفيـ

)Monitoring

–

(Comprehension

كاستراتيجيات التقييـ ) (Evaluative Strategiesالتي تبيف أنيـ متأممكف (  (Reflectingفي
عممية التعمـ كاستراتيجياتيـ في التفكير كمدرككف لمنزلة فيميـ.
كيضـ اإلدراؾ الفكقي ميزتيف ضركريتيف ىما:

األكلى :المعرفة باستراتيجيات اإلدراؾ كعممياتو ).(Cognitive Status & Processes

الثانية :كمعرفة السمات التنظيمية ) (Regulatory Aspectsمثؿ :السيطرة (.(Control
(.)Baird et al., 1991; Brown, 1978
فعندما يستخدـ الطمبة المقاربة العميقة فإنيـ:

 .1يقيمكف أفكارىـ ذاتيا بشكؿ ثابت عف طريؽ إعطاء بيانات تكضح فيميـ.
 .2يعطكف بيانات استجكاب ذاتية ) (Self-Questioning Statementsعندما يصادفكف شيئا

يشكشوـ أك عندـ ا يجدكف صعكبة في فيـ شيء ما.
 .3يكتشفكف أخطاءىـ كيصححكنيا بأنفسيـ.
 .4يبلحظكف كيعالجكف بيانات شاذة (

Data

متكقعة ).(Counterintuitive Events

 (Anomalousكأحداث غير

 .5يحاكلكف فيـ األفكار البديمة ).(Alternative Ideas
 .6يؤمنكف بأفكارىـ كأفكار غيرىـ كيناقشكنيا.

أما عفد استخداـ المقاربة السطحية ،فإنيـ أقؿ مراقبة ألنفسيـ ) (Less Self-Monitoringكأقؿ
تقييـ لذكاتيـ ) ،(Self Assessmentكمف غير المحتمؿ أف يعطكا تقييما ذاتيا لمبيانات أك يسألكا

أنفسيـ أسئمة مثؿ :لماذا فعمت ما فعمت؟ ماذا يعني ذلؾ؟ كلماذا حدث ذلؾ؟ ففي ىذا النكع مف

التعمـ ال يستخدـ الطبلب نظرة استجكابية نشطة ،فبدال مف ذلؾ ،يعتمدكف أكثر عمى تذكر الحقائؽ

كاستظيارىا.
كيمتمؾ الطبلب إدراؾ فكقي ) (Metacognitiveبشكؿ مبلئـ إذا كاف لدييـ استعداد ذاتي كمقاربة

مكجية ذاتيا ) (Self-Directed Approachكتقييـ كقدرة عمى اتخاذ الق اررات إلعادة بناء األفكار
كالمعتقدات المكجكدة لدييـ ).(Chin & Brown, 2000
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كمما سبؽ يمكف القكؿ إف الطالب الذم يخرج فكؽ استراتيجية التعميـ ،كيرتفع فكؽ العمؿ كيراقبو

كيتأمؿ بالعمؿ كيقكـ نفسو بنفسو تككف مقاربتو عميقة ،أما إذا كاف الطالب مقمدا لآلخريف كال يفكر

بالعمؿ الذم يقكـ بو فتككف مقاربتو سطحية.
كأجرل كؿ مف ىينيسي كبيث (  (Hennessey & Beeth, 1993دراسة حاكلت تكضيح طبيعة

عممية اإلدراؾ الفكقي ) (Metacognitiveفي تسييؿ تطكر المعرفة المفاىيمية (Conceptual

) Knowledgeلدل طبلب المرحمة االبتدائية عندما ينشغمكف في التفكير

) (Thinkingحكؿ

محتكيات العمـ كمستكل مفاىيميـ .فتبيف أف انعكاسات اإلدراؾ الفكقي

(Metacognitive

) Reflectionsلممفاىيـ تتدرج مف أقؿ مستكل مف مستكيات كعي المفاىيـ إلى مستكيات مختمفة
مف التطكر كالتي تتضمف انعكاسات تشير إلى المفاىيـ التي يمتمكيا الطالب كالسبب كراء تمؾ

المفاىيـ كتفكير الطالب أك عممية التعمـ كمستكل المفاىيـ لدل الطالب ،كذلؾ تكصمكا إلى أف فشؿ

الطبلب في فحص فيميـ لممفاىيـ كعممية اإلدراؾ التي أنتجت ذلؾ الفيـ ال يؤدم إلى تعمـ لطبيعة
المفاىيـ.
كيرل كؿ مف لي كبركفي (  (Lee & Brophy, 1996أف مفيكـ الدافعية لمتعمـ متعمؽ بأىداؼ
الطمبة كاستراتيجيات التعمـ خبلؿ انشغاليـ بالميمة ،كالذم تباعا يؤثر عمى نكعية ارتباطيـ

اإلدراكي في النشاط ،فعندما يتابع الطمبة التعمـ أك أىداؼ الميمة فإنيـ يككنكف مستمتعيف في

التعمـ كيريدكف فيـ الميمة كيفضمكف استخداـ اإلدراؾ العميؽ

)Cognitive

،(Deep

كاستراتيجياتيـ المنظمة مثؿ :تكامؿ المعرفة ) ،(Integrating Informationكمراقبة الفيـ الذم
نتج عف التعمـ ذم المعنى أك فيـ المفاىيـ.

 .5االنشغال بالميمة:(Approach To Tasks) :
مف خصائص المقاربة العميقة أف الطمبة يثابركف في متابعة الفكرة باىتماـ قبؿ االنتقاؿ إلى فكرة
أخرل ،كيحاكلكف تكليد أفكار بأنفسيـ ،كينشغمكف بتكليد التفسيرات لتكضيح العبلقة بيف السبب
كالنتيجة كىـ كذلؾ يشكركف المعمـ ،كيتكقعكف النتائج عندما يشاىدكف أك عند أداء فعالية ما،

باإلضافة إلى أنيـ يستطيعكف التركيز عمى عدة سمات لمظاىرة في كقت كاحد .بعكس صاحب

المقاربة السطحية الذم ربما يتخمى عف الفكرة في حاؿ أنيا لـ تكظؼ ،كىك أكثر اتكاال عمى

المصادر الخارجية لؤلفكار مثؿ المعمـ ،باإلضافة إلى أف تركيزه محدكد فيك يركز عمى سمة كاحدة

فقط لمظاىرة .كأخي ار فإف صاحب المقاربة العميقة ينشغؿ أكثر بالحديث عف المفاىيـ كالتحميؿ

بعكس صاحب المقاربة السطحية الذم ينشغؿ بالحديث عف الخطكات كالمبلحظات ،كليذا فالطالب
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الذم يتصؼ بالصبر كالمثابرة ،كالحماس الدائـ ،كال يتكقؼ عف النشاط في متابعة نتائج فكرتػو إال

إذا تأكد مف أف النشػاط قػد حقؽ لو الغرض المستيدؼ تككف مقاربتػو التعميميػة عميقػة ،أما الطػالب

الذم يككف حمػاسو محدكدا كال يقكـ بأم نشػاط ،ألنو ال يطػرح أفكػا انر جػديػدة كيقمد اآلخريػف فتكػكف
مقاربتػو التعميميػة سطحيػة ).(Chin & Brown, 2000

ككصؼ كؿ مف راث كبراكف (  (Rath & Brown, 1996طرؽ الطبلب المختمفة التي ترشدىـ

كتكجييـ إلى العالـ العاطفي ) (The World Emotionallyمفيكميان )،(Conceptually

كاجتماعيان ) (Sociallyخبلؿ تحقيؽ التعمـ ،بأنيا الطرؽ التي يستكشؼ بيا الطالب )،(Explore
كيعالج ) ،(Manipulateكيتخيؿ حكؿ ) ،(Fantasize aboutكيتجاىؿ ) ،(Ignoreأك يكجو
نفسو نحك ىدؼ الدراسة ،لذلؾ فإنو يؤثر في دافعيتو كقدرتو لئلنشغاؿ في نشاطات صنع

اإلحساس ).(Sense-Making Activities

كتكشؼ النتائج أف بإمكاف المعمميف مساعدة الطبلب ليمتمككا مقاربة عميقة ،كذلؾ مف خبلؿ
تكجيياتيـ كحثيـ لمطمبة ليسألكا أسئمة كيتنبأكا كيفسركا خبلؿ عممية تعميميـ ،كأف التعمـ ىك عممية

إنتاجية تحتاج إلى جيد يبني فيو المتعممكف معانييـ الخاصة بشكؿ نشيط بحيث تككف متسقػة مع

أفكارىـ المسبقػة بدال مف اكتساب المعرفػة المنقكلػة إلييـ بشكؿ سمبي (Osborne & Wittrock,
).1983
كفي أبحاث أجراىا درايفير كآخركف ) (Driver, et al., 1994أشاركا إلى أف الفيـ يتـ مف خبلؿ

أمريف ىما :اإلنشاءات الفردية كالتفاعؿ بيف العالـ الطبيعي كالفيزيائي باإلضافة إلى عممية
االتصػاؿ االجتماعيػة مع اآلخريف في المجتمعػات العمميػة .كيبيف ركث كركتشكدرم

& (Roth

) Roychoudhury, 1993أف التطكر لؤلحسف في مجاؿ المعرفة المفاىيمية الخاصة يعتمد عمى
التكامؿ الناجح لممعرفة السابقة لدل المتعمـ مع مجاؿ المعرفة ،كاذا لـ يحدث اتصاؿ كتفاعؿ بيف

المعرفة السابقة كالمعرفة المكتسبة ) (Disciplinaryفإف تعمـ المفاىيـ العممية سيتناقص ليقتصر
عمى استظيار الحقائؽ فقط ،كعبلكة عمى ذلؾ فإنو إذا لـ يحدث تعمـ فسببو قمة االرتباطات التي

تحدث بيف المعاني المبنية

) (Constructed Meaningsكاألفكار المكجكدة

(Existing

) ،Ideasكيعكد ذلؾ ألف المتعمميف ال يممككف الدافعية أك قد يمتمككف القميؿ منيا بحيث ال تكفي
لجعميـ يغيركف األفكار المكجكدة لدييـ أك ربما غير قادريف عمى إعادة بناء األفكار األكلى أك

المبكرة ).(Earlier Ideas
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ىناؾ طبلب متفكقكف أكثر مف غيرىـ في دراسة العمكـ ،كىذا ربما يعكد لمطريقة التي يستخدميا

الطػالب في دراستػو ،كالتي قد تكػكف تعممػا ذا معنى

)Learning

 (Meaningfulأك تعمـ

استظيارم ) ،) Ausubel, 1968( (Rote Learningفالتعؿـ ذك معنى يحتاج إلى معرفة سابقة
كميمة تعميمية ذات معنى كأفكا ار تعميمية ذات معنى ،مقارنة بالتعمـ االستظيارم الذم يعتبر تعمما

شفييا ،كال يحتاج إلى تكضيح باستخداـ أحداث أك أفعاؿ ،كيفتقر إلى االلتزاـ مف جانب المتعمـ
لمربط بيف العمـ الجديد كالسابؽ ).) Novak, 1988

إف طبيعة تعمـ الطالب سكاء كاف تعمما ذا معنى أك تعمما استظياريا فكبلىما يعكداف أك يعتمداف

عمى المقاربة التعميمية .كيرل بيجز ( (Biggs, 1994أف المقاربة التعميمية تعكد لمطرؽ التي ينفذ
الطمبة مف خبلليا مياميـ التعميمية كالتي تؤثر عمى طبيعة نتائج التعمـ.
كأف المقاربة التعميمية لمطمبة ىي عامؿ يؤثر في نتائج التعمـ ) (Learning Outcomeلمطالب أك

لمطالبة ) ،(Cavallo & Schafer, 1994كأف طبلب التعمـ ذم المعنى

(Meaningful

) Learnersأداؤىـ أفضؿ مف طبلب التعمـ االستظيارم ) ،(Rote Learnersكأنيـ يطكركف
فيما متماسكا لممفاىيـ التحتية ).(Chin & Brown, 2000) (Underlying Concepts

ككجد بيرد ككايت ) (Baird & White, 1982أنو عندما ينشغؿ الطمبة بالتعمـ ذم المعنى ،فإنيـ

يككنكف ىادفيف ) ،(Purposefulكيراقبكف بشكؿ ثابت ) (Constantly Monitorكيتأممكف
عمميػة التعػمـ لتقييـ نتائج جيػكد تعمميـ ،كبالمقابؿ فإف قمة الكعي بعادات المعالجػة الناقصػة

) (Deficient Processing Habitsفي عمميػة التعمـ تؤدم إلى حدكث تعمـ بدكف فيـ.

كيرل بيجز ( (Biggs, 1994كمارتكف( (Marton, 1983مف خبلؿ أبحاث أجريت لدراسة الشكؿ
العاـ كتكضيح ميزات لممقاربة العميقة كالسطحية ،أف المقاربة العميقة ترتبط بدافعية حقيقية،

استمتا عا بالميمة التعميمية ،التركيز عمى فيـ معنى المادة التعميمية ،كربط المكاضيع مع بعضيا
البعض كطرح المعرفة السابقة بأفكار جديدة كمفاىيـ تظير كؿ يكـ ،إضافة إلى كجكد تشديد داخمي
يجعؿ المتعمـ يشخص الميمة التعميمية بنفسو ،كيجعميا ذات معنى كمتكافقة مع خبرتو الشخصية

كالعالـ الحقيقي ،أما المقاربة السطحية فإنيا تعتمد عمى دكافع خارجية ،حيث ال يجد صاحبيا

استمتاع بالميمة ،مما يؤدم إلى استظيار الحقائؽ بشكؿ غير مترابط ،كاعادة إنتاج أىداؼ عف

طريؽ التعمـ االستظيارم ,كيرل الطالب ذك المقاربة السطحية الميمة بشكؿ جزئي ،كمعزكلة عف
المياـ األخرل كعف الحياة ككؿ.
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كيرل بيجز ) (Biggs, 1994أف ىناؾ عكامؿ شخصية كعكامؿ محمية مكجكدة مف قبؿ كتتفاعؿ
لتقرر المقاربة التعميمية المتبناة في حالة التعمـ ،كىذه العكامؿ ىي:

العامل الشخصي والذي يتضمن :القدرة ) ،(Abilityالشخصية ) ،(Personalityمكقع السيطرة
) ،(Locus Of Controlأسمكب اإلدراؾ ) ،(Cognitive Styleالدافعية ) ،(Motivationالقيـ
) ،(Valuesالسمكؾ ) ،(Attitudesالمعرفة السابقة ) ،(Prior Knowledgeمصطمحات التعمـ
) ،(Conceptions of Learningالتكضيحات العامة ).(General Experiences

بينما يشمل العامل المحمي :طبيعة الميمة ) ،(Nature Of Taskالكقت البلزـ لمميمة (Time
) ،Pressuresطريقة التعميـ )Teaching
التصكرات لبلحتياجات البلزمة

Of

 ،(Methodالتخميف )،(Assessment

) .(Perceptions & Institutional Requirementsكىذه

العكامؿ تؤثر عمى جكدة النتائج عف طريؽ عممية المقاربة التعميمية التي يتـ اختيارىا ،ذلؾ ألف

المقاربة التعميمية تشمؿ الدافع لمتعامؿ مع الميمة كمبلءمة االستراتيجيات المستخدمة.

كأكد مارتكف (  (Marton, 1983كرامسديف (  (Ramsden, 1988عمى أىمية السياؽ في تقرير
ما إذا كانت المقاربة التعميمية المستخدمة ىي مقاربة عميقة أـ مقاربة سطحية ،كأكدكا إلى عدـ

النظر لممقاربة التعميمية كنمكذج أك كميزة ثابتة لمطالب ،كلكف كاستجابة لحالة.

كيعتقد انتكيستؿ (  (Entwistle, 1991كسكيـ (  (Schmeck, 1988أنو يكجد ميؿ لدل الطالب
الختيار المقاربة العميقة أك السطحية التي تجعمو يثابر أكثر في حاالت مختمفة ،كىذا يكلد لدل

الطالب اتجاىا عمميا ،كشارؾ بيجز (

 (Biggs, 1994في ىذه النظرة ،كأضاؼ أف الطمبة

يستطيعكف تغيير مقاربتيـ التعميمية المستخدمة حسب طمب المكقؼ التعميمي ،كىذا يعتمد عمى

قابمية الطالب كاستعداده لمتغيير نتيجة امتبلكو لمخصائص الشخصية مثؿ :القدرة ،الدافعية.
كبالرغـ مف أف التركيب لممقاربة التعميمية ينشأ أصبل

) (Originally Conceptualizedمف

خبلؿ سياؽ ) (Contextقراءة النصكص (  .)Marton & Saljo, 1976إال أنيا أيضا تعتمد
كتعمـ ) (Generalizedعمى مياـ أخرل مثؿ الكتابة ( .)Biggs, 1994

كبيف انتكيستؿ ( (Entwistle, 1991أف المقاربة العميقة ارتبطت بإحساس غرض (A sense of

) Purposeتنفيذ الميمة لمحاكلة جمع األفكار مف المكاضيع المختمفة إلى الميمة التي في متناكؿ
اليد ،كمف جية أخرل فإف المقاربة السطحية تتصؼ بعدـ استخداـ التفكير في أداء الميمة كتركز

عمى حفظ الصيغ كالحقائؽ.
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كبما أف بعض الميمات في تعمـ العمكـ تتجاكز نصكص القراءة المجردة كالكتابة ليذا فيجب عمى

الطبلب أف يستخدمكا استراتيجيات أخرل ،كقد تظير التراكيب العميقة كالسطحية أنيا نفسيا عبر
مساحات مختمفة مف المكاضيع ،كلكف التطبيقات في مكاضيع معينة

كالعمكـ مثبل كميماتو المرتبطة (

Tasks

مختمفة ).)Baird & White, 1982

)،(Particular Subject

 ،(Associatedقد تظير بعض الشيء بطرؽ

كألف اختبلؼ األفراد بالفيـ مرده إلى المقاربة التعميمية التي يستخدمكنيا ،فقد كانت الحاجة إلى
دراسة تيدؼ إلى دراسة مستكل الفيـ لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ كعبلقتو

بالمقاربة التعميمية لدييـ ،السيما أف بعض الدراسات السابقة تناكلت أثر البرنامج التعميمي في تنمية

الفيـ لطبيعػة العمـ (  ،Mackay, 1971حسنيف )1982 ،كىناؾ دراسات أخرل تناكلت قياس
فاعمية البرامج التعميمية في تحقيؽ أىداؼ التربية العممية كمنيا فيـ طبيعة العمـ كتنمية ميػارات

التفكيػر العممي كتنميػة االتجاىػات العممية (عياصرة ،)1985 ،كىناؾ دراسة تشايف كبراكف ( 2000
 (Chin & Brown,تناكلت المقارنة بيف المقاربة السطحية كالمقاربة العميقة ،كمف ىنا نجد أف
ىناؾ دراسات تعرضت لفيـ طبيعة العمـ فقط أك المقاربة التعميمية فقط .كال يجد المتتبع لمدراسات
كالبحكث في مجاؿ التربية العممية أم دراسة حكؿ مستكل فيـ طبيعة العمـ كعبلقتو بالمقاربة

التعميمية لدل الطمبة في حدكد معرفة الباحثة لذلؾ فقد جاءت ىذه الدراسة أكؿ دراسة تناكلت
مكضكع المقاربة التعميمية مف جية كمف جية أخرل العبلقة بيف مستكل فيـ طبيعة العمـ كالمقاربة

التعميمية.

 2.1مشكمة الدراسة:
إف لطبيعة العمـ أثر كبير عمى محتكل المنيج المدرسي كعمى تنظيـ خبرات المنيج التعميمية ،حيث
يعمؿ العمـ عمى تكضيح العبلقة بيف السبب كالنتيجة ،كدراسة الطمبة لمظكاىر الطبيعية ككصكليـ

إلى ىذه العبلقات يؤدم إلى زيادة فيميـ لممعرفة العممية ،كما أف فيـ طبيعة العمـ تعتبر صفة مف
صفات الشخص المتنكر عمميان ،حيث أف فيـ الشخص لطبيعة العمـ تساعده عمى فيـ بيئتو

كاإلسياـ في حؿ مشكبلتيا ،ككذلؾ تمكنو مف التعامؿ مع األجيزة المتداكلة في الحياة اليكمية
بأسمكب يتناسب مع التطكر العممي كالتكنكلكجي ،لذلؾ فقد أصبح فيـ طبيعة العمـ مف أىـ أىداؼ

تدريس العمكـ ،كتمعب المقاربة التعميمية المستخدمة مف قبؿ الطمبة في تعمميـ دك انر كبي انر في تحقيؽ
الفيـ المناسب لطبيعة العمـ ،فاستخداـ المقاربة العميقة يحقؽ لدل الطالب فيـ عميؽ لمركابط

كالعبلقات بيف المتغيرات بعكس استخداـ المقاربة السطحية التي تؤدم إلى استظيار المعمكمات.
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كمدرسة لمعمكـ كدراستيا لماجستير أساليب التدريس في دائرة التربية/
لذلؾ مف خبلؿ عمؿ الباحثة ُ
عمادة الدراسات العميا /جامعة القدس ،تعرفت إلى أىمية فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كأىمية استخداـ
المقاربة التعميمية في دراستيـ ،مف ىنا جاء اىتماميا بإجراء ىذه الدراسة لبياف مستكل فيـ طمبة

الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ لطبيعة العمـ كعبلقتو بالمقاربة التعميمية لدييـ.

 3.1أىداف الدراسة وأسئمتيا:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تبياف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ

لطبيعة العمـ كاظيار فيما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف فيميـ لطبيعة العمـ كالمقاربة التعميمية التي
يستخدمكنيا.
كعمى كجو التحديد فقد حاكلت ىذه الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية-:
السؤال األول:

ما مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي لطبيعة العمم؟

السؤال الثاني:

ىل يختمف مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي لطبيعة العمم باختالف الجنس ومستوى

التحصيل في العموم والتفاعل بينيما؟
السؤال الثالث:

ما نوع المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصف العاشر األساسي؟

السؤال الرابع:

ىل تختمف المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصف العاشر األساسي باختالف الجنس

ومستوى التحصيل في العموم والتفاعل بينيما؟
السؤال الخامس:

ىل ىناك عالقة بين مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي لطبيعة العمم والمقاربة التعميمية

التي يستخدمونيا؟

 4.1أىمية الدراسة:
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تنبع أىمية ىذه الدراسة مف ككنيا الدراسة األكلى

– عمى حد عمـ الباحثة -التي أجريت بيدؼ

الكشؼ عف مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كعبلقتو بالمقاربة التعميمية لدييـ ،كمما يزيد مف

أىميتيا أف فيـ طبيعة العمـ فيمان صحيحان يعتبر أحد مككنات الثقافة العممية ،كأف إعداد تبلميذ

مثقفيف عمميان ىك ىدؼ دائـ لتعميـ العمكـ ،حيث إف تحقيؽ الفيـ المناسب لطبيعة العمـ يمكف الفرد
مف فيـ قكاعد كمعايير المجتمع ،كيجعؿ لدل مكاطني الغد القدرة عمى المشاركة الفاعمة في حؿ

المشاكؿ ،كاتخاذ الق اررات اتجاه القضايا المجتمعية المرتبطة بالعمـ ،كما أف فيـ طبيعة العمـ يحفز

الطالب عمى التعمـ كيسيؿ فيمو لممحتكل العممي ،ككذلؾ المقاربة التعميمية التي يستخدميا في
تعممو ،فيي تمعب دك انر كبي انر في فيـ طبيعة العمـ ،كعمى اعتبار أف مناىج العمكـ المدرسية

كالدركس العممية التي يتمقاىا الطالب في المدرسة تشكؿ القاعدة األساسية التي ستبنى عمييا معرفتو

العممية المستقبمية ،لذلؾ ستقدـ ىذه الدراسة تغذية راجعة لمضمكف المنياج كقدرتو عمى تزكيد

الطبلب بفيـ عاـ لطبيعة العمـ كاستخداـ المقاربة المناسبة لممكقؼ التعميمي ،كما ستفيد الطمبة في

تحسيف المقاربة التعميمية المستخدمة لدييـ.

 5.1محددات الدراسة:
 .1اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر األساسي ذكك ار كاناثا في المدارس التابعة

لمديرية تربية جنكب الخميؿ لمعاـ الدراسي  2006/2005لذا ال يمكف تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى
طمبة الصفكؼ األخرل في المرحمة األساسية العميا أك عمى طمبة المرحمتيف الثانكية كاألساسية

الدنيا ،ككذلؾ ال يمكف تعميـ نتائجيا عمى طمبة آخريف في الصؼ العاشر في بيئات أخرل.

 .2تتحدد بمدل دقة كمكضكعية الطمبة في اإلجابة عف اختبار فيـ طبيعة العمـ كاستبانة المقاربة

التعميمية.

 .3تتحدد بمدل صدؽ كثبات أدكات الدراسة.
 .4تتحدد بمدل دقة التحميؿ اإلحصائي المستخدـ.
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الفصل الثاني :الدراسات السابقة

الفصػؿ الثػاني
الدراسات السابقة
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ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ

لطبيعة العمـ كاظيار فيما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف فيميـ لطبيعة العمـ كالمقاربة التعميمية التي
يستخدمكنيا.

كفي ىذا الفصؿ تتناكؿ الباحثة عدد مف الدراسات المتصمة بمكضكع الدراسة الحالية كالتي يمكف أف

نصنفيا إلى مجاليف:

المجال األول :الدراسات التي تناولت فيم طبيعة العمم.

المجال الثاني :الدراسات التي تناولت المقاربة التعميمية.
مف الدراسات الحديثة في المجاؿ األكؿ دراسة أجراىا تسام (  (Tsai, 2006بغرض فحص تأثير
تعميـ مادة العمكـ عمى نظرة مجمكعة مف المدرسيف التايكانييف قبؿ كبعد الخدمة تجاه طبيعة العمـ.

كشممت ىذه الدراسة مقررات (مادتيف) لمعمكـ :إحداىما تـ تطبيقيا عمى مجمكعة مدرسيف كعددىـ

( )36مدرسان يعممكف في خدمة التدريس كثانييما تـ تطبيقيا عمى مجمكعة مدرسيف كعددىـ ( )32
مدرسان قبؿ أف يعممكا في خدمة التدريس .كقد اشتممت مادتا العمكـ عمى:
 .1فمسفة العمكـ.

 .2تعميمات حكؿ تصكرات كنظريات اختيارية يمكف أف يستخدميا الطمبة.
 .3بعض الميارات الصفية في تعميـ العمكـ.

ككانت األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة :استبانات المدرسيف كاالستجابات المكتكبة لؤلسئمة

كالمقاببلت ،كأثبتت النتائج المستخمصة مف الدراسة أف مجمكعتي المدرسيف_ إلى حد ما _ غيركا
كجية نظرىـ تجاه طبيعة العمـ ،كذلؾ بعد أف أتمكا إنياءىـ لممادة التعميمية ،كالكثير مف المدرسيف

فسركا كبينكا كجية نظرىـ عف العمكـ خبلؿ دراستيـ لممادة .كما بينت الدراسة أيضا أف التعميمات

كالتصكرات كالنظريات االختيارية أكثر فائدة مف التعميمات المباشرة في تغيير كجية نظر المعمميف

عف العمكـ.

كفي د ارسػة أخرل حديثػة قاـ بيا مكنممي ) ،(McNally, 2006حاكلت ىذه الد ارسػة إرساء مفيكـ

يقكـ عمى إمكانية تقديـ المدرسيف المبتدئيف لتدريس العمكـ بطريقة تتناسب مع صكت المدرس .كقد
بنيت ىذه الدراسة عمى نظرية تمييدية تـ تككينيا مف نتائج المشتركيف كىـ (

 )20مدرس عمكـ

مبتدئ باإلضافة إلى العديد مف المقاببلت العامة .كشفت الدراسة أف إعطاء المدرسيف الجدد

خبرات محمية (مجربة ،مضمكنة) في أكلى محاكالتيـ لمتدريس بطريقة بحثية استقصائية يمكنيـ مف
تطكير طريقة تدريس مكثكؽ بيا لتدريس العمكـ لمطمبة.
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كفي نفس المجاؿ أجرل ميممر (  )Miller, 2006دراسة ىدفت إلى فحص نظر الطمبة في 79
مدرسة مف مدارس المرحمة العميا لمذككر كاإلناث اتجاه العمـ كتصكراتيـ عف العمـ كالعمماء كنظرتيـ

لمتخصصات العممية .كانت األدكات التي استخدمت في ىذه الدراسة مقياس التقدير كاستبانة.
أظيرت نتائج الدراسة ما يمي عند الرد عمى مقياس التقدير:

 .1إذا خططت األنثى أف تتخصص في العمكـ فإنيا أكثر اىتماما كأكثر فيـ لطبيعة العمـ مف
الذكر.

 .2البيكلكجيا (عمـ األحياء) ىك العمـ الكحيد مف بيف العمكـ التي ال تناؿ اىتماـ اإلناث.
 .3في أغمب األحياف تختار األنثى تخصص العمكـ لكي يصبح عندىا أساس لمعمؿ في كظائؼ
تتعمؽ باألمكر الصحية مثؿ الطب.

 .4اإلناث بشكؿ عاـ يجدف العمكـ غير ممتعة كأسمكب الحياة العممية غير جذاب.
كما أجرل ليدر ) )Lidar, 2006دراسة ىدفت إلى البحث في العبلقة بيف التطبيقات التعميمية

كطريقة تعمـ الطمبة في غرفة الصؼ ،تككنت عينة الدراسة مف (  )100طالب كطالبة مف السكيد.
ككشفت النتائج أف فيـ الطمبة لنظرية المعرفة بالنسبة لطبيعة العمـ تؤثر في كيفية تعامميـ مع

المعرفة التي يقدميا ليـ المعمـ .كاستخداـ المعمـ لمنظرية العممية تؤثر عمى تطبيقاتيـ التعميمية ،كأف
كثي ار مف تطبيقاتيـ تتصؿ بالمكضكعية مف كجية نظرىـ نحك العمكـ.

كمف الد ارسػات في ىذا المجػاؿ د ارسػة في تػايكاف أجريػت مف قبػؿ ىانج ،تسام ،تشانج (Huang,
) Tsai & Chang, 2005بعنكاف تحرم كجيات نظر المراىقيف التايكانييف المبكريف حكؿ طبيعة
العمـ ،حيث ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ كجيات نظر الطبلب حكؿ طبيعة العمـ عمى أساس

ثبلثة أبعاد .لػذلؾ فقد طػكرت ىذه الد ارسػة مقياس طبيعػة العمـ لمتبلميػذ كالذم تضمػف فقرات حػكؿ:
الطبيعة المخترعة كالمتغيرة لمعمـ كتأثير المفاكضات االجتماعية كالسياؽ الثقافي عمى العمـ،

اختيرت عينة الدراسة مف مدارس المنطقة الشمالية الشرقية في تايكاف ،حيث أرسمت االستبيانا

ت

إلى جميع شعب الصؼ الخامس كالسادس في (  )71مدرسة ،كبعد جمع البيانات كتحميميا كانت
النتائج ما يمي:

 .1تبيف أف المراىقيف المبكريف يحممكف كجية نظر بناءه اتجاه طبيعة العمـ المخترعة كالمتغيرة،
كدكر المفاكضات االجتماعية عمى العمـ ،كلـ تكف كجيات النظر قكية بشأف تأثير السياؽ الثقافي

عمى العمـ ربما العتقادىـ أنو ال يكجد تأثير ميـ لمسياؽ الثقافي عمى تطكر العمـ.
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 .2أما عف العبلقة بيف طبيعة العمـ المختمفة كالمتغيرة في المرحمة ،فقد كشفت النتائج أف طمبة

الصؼ السادس أبدكا كجيات نظر بناءة اتجاه االختراع كالتغير لطبيعة العمـ أكثر مف طمبة الصؼ

الخامس.

 .3أما بالنسبة لتأثير الجنس عمى الطبيعة المخترعة كالمتغيرة لمعمـ كدكر المفاكضات االجتماعية،
فقد ماؿ المراىقكف الذككر إلى إبداء اتفاؽ أكثر في استجاباتيـ عمى الطبيعة المخترعة كالمتغيرة

لمعمـ كعمى دكر المفاكضات االجتماعية ،مف نظرائيـ اإلناث ،كىذه النتيجة تدؿ عمى أف الطبلب

الذككر يمتمككف فيما أكثر لطبيعة العمـ مف اإلناث في ىذيف البعديف.

كباالعتماد عمى النتائج المتعمقة بالجنس ،فقد تـ تقسيـ الطبلب إلى صنفيف عرقييف ،غير ساكف

أصمي ،كطبلب أصمييف لتحرم الطبيعة المخترعة كالمتغيرة لمعمـ كدكر السياؽ الثقافي ،كقد كانت
عبلمات الطبلب غير األصمييف أعمى مف الطبلب األصمييف ،ىذه النتائج تبيف أف الطبلب

األصمييف مالكا إلبداء كجيات نظر بناءه أقؿ اتجاه الطبيعة المخترعة كالمتغيرة لمعمـ كدكر السياؽ
الثقافي عمى العمـ مف أكلئؾ الطبلب غير األصمييف.
كفي د ارسػة أجراىا فبلمر ( (Flammer, 2005حكؿ مدل ارتباط المعتقدات المعرفيػة لدل الطمبة
بكؿ مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية ،كتحقيؽ التعمـ ذك المعنى ،استخدـ الباحث أداتيف األكلى

استبانة مككنة مف (  )80فقرة لقياس مدل ارتباط المعتقدات المعرفية بتحقيؽ األىداؼ التعميمية،

كالثانية اختبار لقياس مدل ارتباط المعتقدات المعرفية بتطبيقات التعميـ التي تبنى عمى التعمـ ذم

المعنى ،تككنت عينة الدراسة مف (  )200طالبان كطالبة مف جامعة أككبلىكما بأمريكا ،كأظيرت
نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف المعتقدات المعرفية التي يحمميا الطمبة كتحقيقيـ

لؤلىداؼ التعميمية ذات المعنى.

كفي دراسة أخرل أجراىا عدس (  )2004ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المنحى التاريخي
في تدريس العمكـ في فيـ الطمبة لممفاىيـ البيكلكجية كلطبيعة العمـ ،حيث استخدـ الباحث في

دراستو كحدة دراسية بأسمكب الحاالت التاريخية في تدريس العمكـ مف تصميمو باإلضافة إلى

اختبار لقياس فيـ الطمبة لطبيعة العمـ ،كاختبار آخر لقياس فيـ الطمبة لممفاىيـ البيكلكجية كتـ

بناؤىما مف قبؿ الباحث ،كتككنت عينة الدراسة مف (  )140طالبان ك(  )168طالبة مف طمبة الصؼ
التاسع في األردف ،كقسمت العينة حسب مستكل التحصيؿ إلى مستكل مرتفع كمستكل منخفض،

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 .1الذككر في المجمكعة التجريبية استفادكا مف الطريقة التاريخية في التدريس أكثر مف اإلناث في

الجكانب التالية -:طرؽ الحصكؿ عمى المعرفة ،إبداعية العمؿ العممي ،الغرض مف المجبلت
العممية ،الطرائؽ العممية في الحصكؿ عمى المعرفة العممية ،حدكد العمـ كابداعية العمـ.

 .2اإلناث في المجمكعة التجريبية أفدف أكثر مف الذككر في الجكانب اآلتية -:تنكع التفكير العممي،
المعرفة العممية تعتمد عمى الدليؿ ،المكقؼ مف ثبات طرائؽ العمـ ،الغرض مف المؤتمرات العممية،
تغير المعرفة العممية ،التحقؽ مف صدؽ المعرفة العممية ،حقيقة المعرفة العممية.

 .3أداء الطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع في المجمكعة التجريبية أفضؿ مف أداء الطمبة ذكم التحصيؿ
المنخفض في الجكانب التالية -:الغرض مف عقد المؤتمرات ،تنكع التفكير العممي ،آلية التحقؽ مف
صدؽ المعرفة العممية ،كالغرض مف المجبلت العممية.

 .4أداء الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض في المجمكعة التجريبية أفضؿ مف أداء الطمبة ذكم
التحصيؿ المرتفع في الجكانب اآلتية-:المكقؼ مف تغير المعرفة العممية ،إبداعية العمـ ،الحاجة إلى
الدليؿ ،المكقؼ مف ثبات المعرفة العممية ،حدكد العمـ ،طرائؽ الحصكؿ عمى المعرفة العممية،

حقيقة المعرفة العممية.
كمف الدراسات في ىذا المجاؿ دراسة ركدالؼ ) )Rudolph, 2004التي ىدفت الستقصاء العبلقة
بيف فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كاستراتيجيات حؿ المشكمة لدييـ ،كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة

مككنة مف ( )680طالبان في تايكاف باستخداـ استبانة فيـ طبيعة العمـ كاختباريف لحؿ المشكمة لدل
الطمبة ،كأظيرت النتائج أف ىناؾ عبلقة إيجابية بيف فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كاستراتيجية حؿ

المشكمة لدييـ ،ككذؿؾ كاف أسمكب حؿ المشكمة معتمدا إلى المفاىيـ أكثر لدل الطمبة الذيف حصمكا
عمى عبلمات عالية في اختبار فيـ طبيعة العمـ.
كما أجرل الباحثاف جاليمي كىزاف (  ،)Galili & Hazan, 2001دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

مساؽ مستند إلى التاريخ ( ) History- Based Courseفي نظرة الطمبة نحك العمـ كبعض المكاد
الثقافية كالتكنكلكجية ذات العبلقة ،كقد استخدـ الباحث الحاالت التاريخية مف تاريخ عمـ البصريات،

كبمغت عينة الدراسة (  )141طالبان كطالبة ،حيث قسمت إلى مجمكعة تجريبية كضابطة درست

المكاضيع بدكف تاريخ العمـ ،كاستخدـ الباحثاف في الدراسة استبانة ،باإلضافة إلى المقاببلت التي

استخدمت لمتعرؼ عمى نظرة الطمبة لمعمـ ضمف األبعاد التالية -:العبلقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا،

االتجاه نحك العمـ الماضي ،أثر العكامؿ الخارجية في العمـ كنتائجو ،مفاىيـ النظرية العممية كبياف

المعرفة العممية ،نقد االدعاءات العممية في غرفة الصؼ .ككانت النتائج كما يمي:

 .1أظير طمبة المجمكعة التجريبية كبشكؿ إيجابي كداؿ فيما لمعبلقة المتبادلة بيف العمـ كالمجتمع.
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 .2أصبح لدل أفراد المجمكعة التجريبية اتجاه إيجابي داؿ نحك العمـ كتقدير العمماء.

 )%67( .3مف طمبة المجمكعة التجريبية أركا أنو مف األفضؿ طرح االدعاءات العممية لمنقاش
الناقد في غرفة الصؼ ،بينما رأل ( )%74مف طمبة المجمكعة الضابطة أنو ال حاجة لذلؾ.

 )%30( .4مف طمبة المجمكعة التجريبية أركا أف المعمكمات العممية صحيحة كثابتة بينما( )%67
مف طمبة المجمكعة الضابطة أركا ذلؾ.

 )%82( .5مف طمبة المجمكعة التجريبية اعتقدكا أف العمميات العممية تتأثر بمؤثرات خارجية مثؿ
المعتقدات النظرية ،في حيف أف ( )%37فقط مف طمبة المجمكعة الضابطة اعتقد ذلؾ.

كما تكصؿ الباحثاف مف خبلؿ مقاببلتيـ مع الطمبة ،أف الطمبة أصبحكا يقرنكف إجاباتيـ بمثاؿ مف

تاريخ العمـ ،باإلضافة إلى اكتسابيـ كعيا ثقافيا كسياسيا بالظركؼ المحيطة بالعمؿ العممي ،ككذلؾ

حققكا نمكا كاضحا في فيـ المعرفة المنياجية.

ككانت النتيجة التي خمصت إلييا الدراسة أف فيـ الطمبة الذيف درسكا باستخداـ الحاالت التاريخية

لطبيعة العمـ كنجاحو فيما يتعمؽ بتطكير المعرفة ،كبأنيا إبداع مفاىيمي قد تحسف بعض الشيء
مقارنة بالطمبة الذيف لـ يدرسكا بطريقة الحاالت التاريخية ( المجمكعة الضابطة ) كلـ تستطع
الدراسة التكصؿ إلى نتائج دالة إحصائيا لمفرؽ في فيـ طمبة المجمكعة التجريبية كالضابطة

لممحتكل العممي.

كفي دراسة أجرتيا اركيف (  ،(Irwin, 2000حيث ىدفت إلى استقصاء أثر تعمـ العمكـ بطريقة

دراسة الحاالت التاريخية في تحصيؿ الطمبة كفي فيميـ لطبيعة العمـ .كتككنت عينة الدراسة مف
مجمكعتيف متكافئتيف في كؿ منيما (  )25طالب ،حيث درست المجمكعة األكلى مكضكع الذرة

كدكرية العناصر باستخداـ الحاالت التاريخية ،بينما درست المجمكعة الثانية المكضكع نفسو دكف

استخداـ الحاالت التاريخية ،كاستخدمت الباحثة في دراستيا اختبار في التحصيؿ ،كاستبانة حكؿ

طبيعة العمـ باإلضافة إلى مقابمة جماعية مع عينة مف طمبة المجمكعتيف ،ككانت نتيجة الدراسة أف

فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كبخاصة ما يتعمؽ بتطكير المعرفة العممية كبأنيا إبداع مفاىيمي قد تحسف
بعض الشيء بالقياس إلى الطمبة الذيف لـ يدرسكا المكضكع بطريقة الحاالت التاريخية ،كلكف لـ

تستطع الدراسة الحصكؿ عمى نتائج دالة إحصائيا لمفرؽ في فيـ طمبة المجمكعتيف لممحتكل

العممي.

كفي دراسة أجراىا الباحثاف كيمياـ ككاثريف (  (William & Kathryn, 2000ىدفت الستكشاؼ
كيفية تغيير طمبة المراحؿ العميا اعتقاداتيـ حكؿ طبيعة العمـ ،خاصة حكؿ تغير النظريات عند

دراستيـ لكحدة في مساؽ األحياء التمييدم .حيث تككنت عينة الدراسة مف (
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 )4طبلب ك( )4

طالبات أم ( )8أشخاص ،ككانت أداة الدراسة عبارة عف مقابمة ،كقد استخدـ الباحثاف نسخة عف

المقابمة التي طكرتيا كارم (  (Careyكزمبلؤىا كالتي احتكت عمى إحدل كعشريف سؤاالن ،ع ف

أىداؼ العمـ ،النظريات ،الطريؽ ة التي تتغير بيا النظريات كغيرىا .كخضع أفراد العينة لممقابمة
بكاسطة مدرسييـ مرتيف ،مرة قبؿ دراسة الكحدة كالمرة األخرل بعد دراسة الكحدة ،ككانت نتيجة

الدراسة كما يمي:

أف اعتقادات الطمبة حكؿ النظريات ،كتغير النظريات لـ تتغير عمى طكؿ فترة دراسة المساؽ ،كلكف
كجد أف الطمبة قادريف عمى استنتاج األفكار مف التجارب كأنيـ أركا أف اليدؼ مف العمـ ىك اختبار

األفكار كتطكير التكضيحات ،كأف جيد العمماء تركز عمى اختبار األفكار إليجاد الفكرة الصحيحة،

أيضا اعتقد الطمبة أف الدليؿ التجريبي لو معرفة مسبقة عف األفكار كالنظريات .كما رأل الطمبة

النظريات كفرضيات مثبتة بدال مف ىياكؿ تكضيحية ،أيض ا أظير الطمبة اتجاه نحك تطكير نظرة

أكثر تعقيدا حكؿ النظريات كنتائج.
كفي دراسة أخرل أجراىا ديكنسكف كآخركف (  (Dickinson et al., 2000حيث ىدفت ىذه
الدراسة إلى تقييـ تأثير مجمكعة مف األنشطة كالفعاليات المطكرة باالعتماد عمى مفاىيـ مجمكعة

مف مدرسي مادة العمكـ لممرحمة االبتدائية (قبؿ ممارستيـ مينة التدريس) حكؿ طبيعة العمـ،
كمقارنة مدل فعالية ىذه األنشطة عند تطبيؽ نكعيف مف المقاربة .المقاربة األكلى :مباشرة

ككاضحة .كالمقاربة الثانية :ذات عناصر انعكاسية أم غير مباشرة .كتشتمؿ ىذه العناصر

االنعكاسية عمى مناقشات شفكية ،كمناقشات مكتكبة حكؿ طبيعة العمـ ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )35طالب.

أكضحت النتائج أنو :قبؿ التعميـ فإف معظـ الطبلب بينكا كجية نظر شخصية عف العبلقة بيف

مدعمة كصحيحة بينما النظريات غير ذلؾ .كبعد
النظريات العممية كالقكانيف كاعتقدكا أف القكانيف ّ
التعميـ فاف ( )3طبلب مف (  )35طالب مف المجمكعة األكلى عبركا عف كجية نظر مناسبة عف

أف طبيعة العمـ تجريبية .في المقابؿ فاف نصؼ المجمكعة الثانية أكدكا عمى دكر الدليؿ في كضع

العمكـ بعيد عف أنكاع المعرفة التساؤلية .كانت الفعاليات التي أجريت عمييا الدراسة:الرياح  /الح اررة

 /دكرة المياه (تحكؿ المياه)  /الطقس.
كأجرل رياف كايكند (  (Rayan & Aikinhead, 1992دراسة كاف ىدفيا استقصاء تصكرات

الطمبة لممعرفة العممية :ما ىك العمـ؟ ما ىي خصائص المعرفة العممية؟ ما عبلقتيا بالكاقع؟ كما
القيـ التي يتميز بيا العمؿ العممي؟ كقد تككنت عينة الدراسة مف (

 )2377طالبان كطالبة مف

الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في مدارس كندا ،كقد استخدـ الباحثاف اختبار مف نكع اختيار
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مف متعدد تـ تطكيره مف قبؿ الباحثيف .كأشارت النتائج إلى أف الطمبة يخمطكف بيف العمـ

كالتكنكلكجيا كأف معظـ الطمبة يعتقدكف أف الحقيقة كامنة في الكاقع ،كأف العمماء يسعكف الكتشافيا،

كقد تكتشؼ بعض الحقائؽ صدفة ،كما أف ربع الطمبة يعتقدكف أف العمماء الجيديف يكتشفكف الشيء

ذاتو ،في حيف رأل نصفيـ خبلؼ ذلؾ .كذلؾ اعتقد غالبية الطمبة أف القكانيف العممية ىي نظريات
تـ إثباتيا ،كأف النماذج العممية ليست نسخة عف الكاقع ،أما تصكرات الطمبة نحك الطريقة العممية،

فؽد رأل خمس الطمبة أف العمماء يتبعكف خطكات محددة ،كرأل أقؿ مف نصفيـ أف العمماء يبدعكف
الطريقة التي يستخدمكنيا لمحصكؿ عمى المعرفة ،كرأل بعضيـ اآلخر أف العمماء ال يتقدمكف بأم

طريقة أك أنيـ يحصمكف عمييا بالمصادفة .أما بالنسبة لممعرفة العممية فقد رأل ثمث الطمبة أف
المعرفة العممية تتغير إما بسبب اكتشاؼ حقائؽ جديدة أك بسبب اكتشاؼ خطأ فييا ،كمنو

رأل أنيا ال تتغير كانما تضاؼ المعرفة المكتشفة إلى المعرفة السابقة.

ـ مف

كأخي انر كشفت النتائج أف ( )%40مف الطمبة كاف رأييـ أف النقاش بيف العمماء ييدؼ لمكصكؿ إلى

إجماع ،في حيف رأل (  )%31منيـ أنو يحصؿ بيدؼ إقناع بعضيـ بعضا ،كاعتقد(  )%16منيـ
أف النقاش بيف العمماء أمر غير ضركرم.
كما أجرل كؿ مف حسف كعكض (  )1988دراسة في مصر ىدفت إلى التعرؼ إلى مدل فيـ

طبيعة العمـ لدل طبلب شعبة العمكـ بكميات التربية بمصر ،كالكشؼ عف العبلقة بيف فيـ طبيعة
العؿـ كالتحصيؿ الدراسي في نياية العاـ الدراسي .كقد صمـ الباحثاف اختبار في فيـ طبيعة العمـ
كطبؽ عمى عينة مككنة مف (  )454طالبان مف طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية ،كأشارت نتائج

الدراسة إلى:

 .1كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف طبلب كمية التربية كطبلب كميات العمكـ في فيميـ لطبيعة العمـ

لصالح طبلب كمية العمكـ.

 .2كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف طبلب كميات التربية ذكم القدرة العالية كالطبلب ذكم القدرة
المنخفضة في فيـ طبيعة العمـ تعزل لمتحصيؿ الدراسي في نياية العاـ.

كأجرل عياصرة ( )1985دراسة في األردف ىدفت إلى الكشؼ عف نمك الطمبة في المرحمة الثانكية

في اتجاىاتيـ العممية ،كمياراتيـ في التفكير العممي كفيميـ لطبيعة العمـ ،كاستخدـ الباحث ثبلثة

اختبارات:اختبار االتجاىات العممية ،اختبار الطرؽ العممية كاختبار فيـ طبيعة العمـ ،كتككنت عينة

الدراسة مف ( )1313طالبان كطالبة ،ككشفت النتائج عما يمي:

 .1كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عمى مقياس االتجاىات العممية يعزل إلى الجنس ،كالى التفاعؿ
بيف مستكل التعميـ كالجنس.
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 .2كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عمى مقياس فيـ طبيعة العمـ يعزل إلى مستكل التعميـ ،كالى
التفاعؿ بيف مستكل التعميـ كالجنس.

 .3كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية في ميارات التعميـ يعزل إلى مستكل التعميـ ،كالى التفاعؿ بيف
مستكل التعميـ كالجنس.

 .4مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ متدني.
كفي دراسة أجرتيا المحتسب ( )1984في األردف ىدفت إلى تقصي أثر مستكل فيـ المعمـ لطبيعة
العمـ ،كسمات شخصيتو ،كاتجاىاتو العممية عمى اتجاىات طبلبو العممية .كتككنت عينة الدراسة

مف (  )38معمما كمعممة مف معممي العمكـ لممرحمة الثانكية في األردف ،كاستخدمت الباحثة لجمع
البيانات اختبار فيـ طبيعة العمـ (  )NOSTلقياس مستكل فيـ المعمميف لطبيعة العمـ ،كاختبار

كاتؿ لمشخصية لقياس سمات شخصياتيـ ،كاختبار االتجاىات العممية الذم أعدتو الباحثة بنفسيا.

كقد كشفت نتائج الدراسة أف المتغيرات المستقمة الثبلثة كىي :مستكل فيـ طبيعة العمـ ،سمات
الشخصية ،االتجاىات العممية لممعمميف ،ارتبطت ارتباطا مكجبا ذا داللة إحصائية باتجاىات

الطبلب العممية ،كعند أخذ كؿ متغير منيا عمى حدة تبيف أنو ال تكجد عبلقة إرتباطية ذات داللة
إحصائية بيف اتجاىات الطبلب العممية ككؿ مف مستكل فيـ معممييـ لطبيعة العمـ ،كمتغيرات

سمات شخصياتيـ مجتمعة كاتجاىاتيـ العممية ،كما أظيرت النتائج أف اتجاىات الطبلب العممية
ارتبطت ارتباط مكجب ذا داللة إحصائية بسمتيف فقط مف سمات شخصية المعمـ ،كعزت الباحثة
ىذه النتائج إلى تدني مستكل فيـ المعمميف لطبيعة العمـ ،حيث لـ يكف مستكل ىذا الفيـ كافي

لتعديؿ سمككيـ التعميمي كي يتـ التأثير في تحصيؿ الطبلب كبالتالي التأثير في اتجاىاتيـ العممية.
كقاـ زعركر كبعارة ( )1983بإجراء دراسة في األردف ىدفت إلى قياس مدل استيعاب طبيعة العمـ
لدل متدربي العمكـ في عماف باألردف ،حيث طبقت الدراسة عمى مجمكعتيف مف متدربي العمكـ:

حيث ضمت المجمكعة األكلى ( )60متدربان يعدكف لتدريس العمكـ في ثبلثة معاىد إلعداد المعمميف
قبؿ الخدمة ،بينما ضمت المجمكعة الثانية (  )47متدربان في معيد التأىيؿ التربكم أثناء الخدمة،
كقد استخدـ الباحثاف في ىذه الدراسة اختبار فيـ طبيعة العمـ(

 )NOSTلجمع البيانات ،كبعد

تطبيؽ إجراءات الدراسة كتحميميا إحصائيا استنتج الباحثاف أف مستكل فيـ معممي العمكـ المتدربيف

لطبيعة العمـ كاف منخفضا ،كأف مكاد العمكـ التي يدرسيا ىؤالء المتدربيف ال تسيـ في فيميـ

لطبيعة العمـ ،كتبيف كذلؾ أف مساؽ طرؽ تدريس العمكـ ال يحدث أم أثر أيضا ،كعزل الباحثاف
ىذه النتيجة إلى أف مدرسي طرؽ تدريس العمكـ ال ييتمكف بمككنات طبيعة العمـ كبنيتو في ىذا

المساؽ ،أك أنيـ أنفسيـ ال يفيمكنيا جيدا ،ككجد أيضا أف عدد سنكات الخبرة التدريسية لمعممي
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العمكـ ال تؤثر في فيميـ لطبيعة العمـ .كأشارت الدراسة كذلؾ إلى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية بيف فيـ المعمـ لطبيعة العمـ ككؿ مف معدؿ عبلمات مكاد العمكـ ،معدؿ عبلمات

مساؽ طرؽ تدريس العمكـ ،كسنكات الخبرة التدريسية كؿ عمى حدة.
كأجرل حسنيف ( )1982دراسة ىدفت إلى معرفة أثر مستكل التعميـ كالتحصيؿ كالجنس عمى فيـ

الطمبة في األردف لطبيعة العمـ ،كدراسة أثر نكع المنياج كالجنس كعدد سنكات الخبرة كعدد الدكرات

عمى فيـ المعمميف لطبيعة العمـ أيضا .كقد اختيرت عينة الدراسة عشكائيا ،حيث بمغت (  )80طالبان

ك( )80طالبة مف كؿ صؼ مف الصفكؼ التي تككف منيا مجتمع الدراسة ،كىي الصؼ الثالث

اإلعدادم ،ك األكؿ الثانكم األكاديمي كالثاني كالثالث الثانكم العممييف في المدارس الحككمية في

مدينة اربد ،كما اختار الباحث (  )24معممان ك(  )24معممة عشكائيا مف معممي المرحمة اإلعدادية،

ك( )24معممان ك( )24معممة مف معممي المرحمة الثانكية .كاستخدـ الباحث في دراستو اختبار فيـ

طبيعة العمـ ( )NOSTلقياس مدل فيـ أفراد العينات لطبيعة العمـ .ككانت النتائج كما يمي:

 .1كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات أداء الطمبة تعزل إلى المستكل التعميمي كالجنس

 .2كانت متكسطات أداء الطمبة الذككر كاإلناث في المرحمة الثانكية أعمى مف متكسط أدائيـ مف
الصؼ الثالث اإلعدادم ككذلؾ متكسطات أدائيـ في الثاني كالثالث الثانكييف العممييف أعمى مف

متكسط أدائيـ في األكؿ الثانكم.

 .3لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات أداء الطمبة في الصفيف الثاني كالثالث

الثانكم العممييف.

 .4إف متكسط أداء الذككر أعمى مف متكسط أداء اإلناث.
كفي دراسة أجراىا ماكي ( (Mackay, 1971ىدفت إلى قياس أثر دراسة مساقات العمكـ المتكاممة
في فيـ الطمبة لطبيعة العمـ حيث استخدـ الباحث اختبار لقياس بعض التغيرات التي طرأت عمى

فيـ الطمبة لطبيعة العمـ بعد دراستيـ لمساقات في العمكـ المتكاممة ،ك قد تككنت عينة الدراسة مف
طمبة (  )3مدارس في ممبكرف تـ اختيارىا بشكؿ عشكائي ،ككانت المراحؿ لمصفكؼ المختارة ىي

مف الصؼ السابع إلى الصؼ العاشر ،كتـ تطبيؽ اختبار عمى الطمبة مرة في بداية العاـ الدراسي

كمرة ثانية في نياية العاـ الدراسي نفسو ،كأشارت النتائج إلى حدكث تغيرات في فيـ الطمبة لطبيعة

العمـ في كؿ صؼ مف الصفكؼ التي أجريت عمييا الدراسة.
كما أجرل كركمب ( (Crumb, 1965دراسة ىدفت إلى مقارنة أثر مساؽ مشركع في الفيزياء بأثر
مساؽ تقميدم في الفيزياء عمى فيـ الطمبة لطبيعة العمـ :كقد تككنت عينة الدراسة مف(

)4

مجمكعات ،كذلؾ حسب ككف المساؽ مف نكع أك تقميدم .كحسب تدريب المعمـ عمى مساؽ مشركع
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في الفيزياء أك عدـ تدريبو ،كاستخدـ في الدراسة اختبار فيـ طبيعة العمـ حيث أعطي لمطمبة في
بداية السنة الدراسية ثـ في نياية الفصؿ األكؿ ،ثـ في نياية الفصؿ الثاني .كما استخدـ اختبار

لمقدرات العقمية كآخر لقياس الخمفية العممية لمطالب ،كقد أظيرت نتائج الدراسة أف فيـ الطمبة

لطبيعة العمـ ازداد بشكؿ كبير نتيجة لدراسة مساقات الفيزياء بنكعييا مشركع في الفيزياء كالمساؽ

التقميدم ،كظير ىناؾ تفكؽ في مساؽ مشركع في الفيزياء عمى المساؽ التقميدم في زيادة فيـ

الطمبة لطبيعة العمـ .ككشفت النتائج أيضا عف عدـ كجكد أثر لتدريب المعمـ عمى زيادة فيـ الطمبة

لطبيعة العمـ .كبذلؾ نبلحظ أف نتائج دراسة  Mackayاتفقت مع نتائج دراسة  Crumbمف حيث
إف دراسة مساقات معينة ( مساؽ مشركع في الفيزياء ،كمساؽ تقميدم في الفيزياء ،كمساقات العمكـ

المتكاممة ) أدت إلى زيادة فيـ الطمبة لطبيعة العمـ.

أما دراسة تريند ( (Trend, 1965فقد ىدفت إلى تقكيـ أثر منياج مشركع في الفيزياء عمى تطكير
فيـ طبيعة العمـ كطرقو لدل الطمبة الذيف كانكا يدرسكف ىذا المنياج .كقد تككنت عينة الدراسة مف

( )26مدرسة درست المنياج كعينة تجريبية .ك(  )26مدرسة درست مناىج فيزياء تقميدية كعينة
ضابطة ،كما استخدمت الدراسة اختباراف ىما اختبار فيـ طبيعة العمـ كاختبار خاص بالقدرة

العقمية ،كقد أعطي االختباراف في بداية العاـ الدراسي لنصؼ عدد المدارس في كبل المجمكعتيف،

ثـ أعطي اختبار فيـ طبيعة العمـ لجميع المدارس في نياية العاـ الدراسي ،فأظيرت النتائج أف أداء

المجمكعة التجريبية عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ أعمى مف أداء المجمكعة الضابطة عمى االختبار

نفسو .كلكف عند إجراء تحميؿ التبايف مع الضبط اإلحصائي لمقدرة العقمية كالفيـ السابؽ في العمكـ،
لـ يظير فرؽ ذك داللة إحصائية بيف أداء المجمكعتيف عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ .كدؿ ىذا

عمى أف مساؽ مشركع في الفيزياء لـ يتفكؽ عمى المناىج التقميدية األخرل في فيـ الطمبة لمعمـ

كطرقو.

كيبلحظ أف نتائج دراسة

 Crumbتعارضت مع نتائج دراسة

 ،Trendمف حيث أف دراسة

 Crumbأظيرت تفكؽ مساؽ مشركع في الفيزياء عمى المساؽ التقميدم في زيادة فيـ الطمبة

لطبيعة العمـ ،بينما أظيرت دراسة  Trendأف مساؽ مشركع في الفيزياء لـ يتفكؽ عمى المناىج
التقميدية األخرل في فيـ الطمبة لمعمـ كطرقو.

أما بالنسبة لمدراسات التي تتعمق بالمجال الثاني (المقاربة التعميمية) فمم تصادف الباحثة أي

دراسة بالمغة العربية في ىذا المجال ،وكانت الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع بالمغة األجنبية
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مف األمثمة عمى الدراسات في ىذا المجاؿ دراسة حديثة قاـ بيا شي (  (She, 2005بيدؼ الكشؼ

عف إمكانية رفع مستكل فيـ الطبلب لممفاىيـ الصعبة في العمكـ كذلؾ مف خبلؿ فحص العبلقات
الداخمية في مقاربة المدرس مع األسمكب األفضؿ لتعميـ الطبلب مع مستكل الطبلب في طريقة

التعميـ .فمثبل ضغط اليكاء يحتاج إلى فيـ صفاتو المجردة كالمخفية ،فإنو يصنؼ عمى أنو مفيكـ
عممي صعب.

أثبتت نتائج الدراسة أف عبلمات امتحانات التذكر كاالمتحانات التي تعطى فيما بعد (النيائية) تتأثر

بمستكيات الطبلب في طريقة التعمـ .كأف الطمبة الذيف يستخدمكف مقاربة عميقة (يعتمدكف عمى

الفيـ) يككنكف أفضؿ بعد تمقييـ تكجييات كتعميمات تتعمؽ بالتعميـ بينما الطمبة الذيف يستخدمكف
مقاربة سطحية (يعتمدكف عمى البصـ) يصبحكف أفضؿ بعد تمقييـ تعميمات ذاتية .كذلؾ فإف

الطبلب الذيف يستخدمكف مقاربة عميقة (الذيف يعتمدكف عمى الفيـ) يصبحكف أفضؿ في كبل
االمتحانيف مف غيرىـ .كلـ تبيف ىذه الدراسة أف طريقة تعمـ الطمبة مقارنة مع أسمكب التدريس
يؤدم إلى تعمـ ناجح لمجميع ،لكف الدراسة بينت أف الطمبة الذيف يستخدمكف مقاربة عميقة

كيعتمدكف عمى الفيـ يستعممكف أساليب تعميمية جيدة كيصبحكف أفضؿ مف غيرىـ في االمتحانات.
كمف الدراسات الميمة في ىذا المجاؿ دراسة مارفي (  (Murphy, 2005التي ىدفت لمتحقؽ مف

العبلقة بيف المقاربات التعميمية التي يستخدميا الطمبة لدراسة فصكؿ إدارة التعمـ عف بعد في الكقت
اإلضافي ،ك نقؿ تعمميـ إلى مكقع العمؿ ،كانت األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة استبانة

لمكشؼ عف المقاربات التعميمية ،كالتقارمر الشخصية لمطبلب لمكشؼ عف انتقاؿ التعمـ ،ك كشفت
النتائج عف كجكد ثبلث مقاربات تعميمية:المقاربة العميقة ،المقاربة التحصيمية ،المقاربة السطحية،
كأف المقاربة العميقة ىي المسؤكلة عف نقؿ التعمـ إلى مكقع العمؿ في حيف لـ يظير تأثير

لمسطحية كالتحصيمية في نقؿ التعمـ ،كلـ تظير عبلقة بيف الدرجات األكاديمية ك المقاربة
التعميمية.

كفي دراسة أجراىا كافالك ،ركزماف ،كبكتير (  (Cavallo, Rozman & Potter, 2004حيث

تحرت ىذه الدراسة االختبلفات في تركيبات الحافز كالتعمـ بيف الذككر كاإلناث ،استخدـ في الدراسة

اختبارات كاستفتاءات لقياس المقاربة التعميمية لدل الطمبة كأىداؼ الدافعية كالكفاءة الذاتية

كالمعتقدات المعرفية كقدرات التفكير العممية كفيـ مفاىيـ الفيزياء المركزية في بداية الفصؿ كنيايتو،

كتككنت عينة الدراسة مف (  )290طالبا كطالبة في جامعة في الكاليات المتحدة كأظيرت نتائج
الد ارسػة ما يمي:
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 .1أف اإلناث استخدمف استراتيجية التعمـ ذا المعنى في نياية الفصؿ بشكؿ قميؿ مقارنة مع بداية

الفصؿ ،بينما استخدـ الذككر استراتيجية التعمـ ذم المعنى في نياية الفصؿ بشكؿ كبير مقارنة مع

بداية الفصؿ.

 .2لـ تظير فركقات (اختبلفات) في استعماؿ الطبلب الستراتيجية التعمـ باالستظيار خبلؿ فصؿ

الفيزياء.

 .3تغير ىاـ ككبير نحك تعمـ أكثر لؤلىداؼ لكؿ مف الذككر كاإلناث مف بداية الفصؿ كحتى

نيايتو ،ىذه النتيجة تشير إلى أف الطمبة أصبح لدييـ متعة أكبر في تعمـ الفيزياء خبلؿ الفصؿ.

 .4الكفاءة الذاتية لـ تتغير لدل الطمبة خبلؿ الفصؿ ،كلـ تظير اختبلفات بيف الذككر كاإلناث في
المعتقدات العممية نحك كجية نظر أكثر تجريبية لطبيعة العمـ .أيضا لـ تظير اختبلفات في قدرة

التفكير لمطبلب خبلؿ الفصؿ.

 .5أخي ار فيـ الطمبة لممفاىيـ ازداد تدريجيا خبلؿ الفصؿ.
كأجرل تشاف ( (Chan, 2003دراسة ىدفت إلى تقصي عبلقة المعتقدات المعرفية لمطمبة بالمقاربة
التعميمية في جامعة ىكنج ككنج بالصيف ،تككنت أداة الدراسة مف استبانتيف ،األكلى لقياس

المعتقدات المعرفية لدل الطمبة ،كالثانية لمعرفة نكع المقاربة التعميمية التي يستخدميا الطمبة .ك قد

بمغ مجمكع عينة الدراسة (  )292طالبا تراكحت أعمارىـ مف (  )30 – 18سنة ،ككشفت نتائج
الدراسة أف الطمبة أحرزكا تقدما في المقاربة التعميمية العميقة في التعمـ ،كيشمؿ ذلؾ الحافز

كاالستراتيجية ،كيعكد ذلؾ إلى نكع التكيؼ كخاصة تأثرىا بالثقافة الصينية التي تركز عمى الجيد

كالعمؿ كما أظيرت النتائج أف ىناؾ ارتباط بيف المعتقدات المعرفية كالمقاربة التعميمية.

ك في المجاؿ نفسو قاـ بيرناردك (  (Bernardo, 2003بإجراء دراسة بعنكاف المقاربة التعميمية
كاإلنجاز األكاديمي لمطمبة الفمبينييف حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تقرير ما إذا كانت المقاربة

التعميمية تؤثر في اإلنجاز األكاديمي بيف طبلب الكميات الفمبينية كقد استخدمت الدراسة استبانة

لتقييـ المقاربات التعميميػة حيث طبقت عمى عينػة مككنػة مف

النتائج عما يمي:

) (500طالػب كطالبػة ،كقد كشفت

بالنسبة لمذككر :تبني دافعية عميقة كدافع لئلنجاز ،أك تبني كمييما مف المحتمؿ أف يؤدم إلى
إنجاز أكاديمي عالي ،كلكف اختيار االستراتيجيات (المقاربات التعميمية) ال يؤثر عمى مستكل

اإلنجاز األكاديمي الذم ينجزكنو.

أما اإلناث :دافع اإلنجاز ال يؤثر عمى مستكل اإلنجاز األكاديمي لدييف ،لكف تبني استراتيجيات
إنجاز كمقاربات عميقة ك دافع عميؽ مف المحتمؿ أف يؤدم إلى إنجاز أكاديمي أعمى لدييف.
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كما أجرل تشاف (  (Chan, 2002دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المعتقدات المعرفية لدل
الطمبة في عممية التعمـ ،حيث تككنت عينة الدراسة مف (

 )280طالب كطالبة في معيد ىكنج

ككنج ،كاستخدـ الباحث استبانتيف األكلى لقياس المعتقدات المعرفية لمطمبة ،كالثانية ىدفت إلى

معرفة نكع المقاربة التعميمية ،ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة بيف أربعة معتقدات (القدرة

التعميمية لمفرد ،الجيد التعميمي ،الخبرة ،حقيقة المعرفة) ،كثبلث مقاربات تعميمية (سطحية،
كتحصيمية ،كعميقة تشمؿ الدكافع كعناصر التخطيط).

كفي دراسة أجراىا تشايف كبراكف (  (Chin & Brown, 2000ىدفت إلى المقارنة بيف المقاربة
العميقة كالسطحية في تعمـ العمكـ ،كمعرفة الفركؽ في طريقة التعمـ التي تؤدم إلى نتائج مختمفة

بيف األشخاص ،تككنت عينة الدراسة مف ) (8طبلب مف طبلب الصؼ السادس ،استخدـ الباحثاف

المبلحظة ك المقابمة لمكصكؿ إلى النتائج التي تبيف مف خبلليا أف الطبلب الذيف مقاربتيـ التعميمية
عميقة يختمفكف عف الطبلب الذيف مقاربتيـ التعميمية سطحية في التفكير التكليدم كطرح األسئمة
كطبيعة التفسير كاإلدراؾ الفكقي لممعرفة كالمتابعة كاالىتماـ ،كأف لممعمميف دك ار في حث الطمبة

عمى طرح األسئمة كالتنبؤ خبلؿ قياميـ باألنشطة.

كقاـ سككلر كتشابماف (  (Scouller & Chapman, 1999بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر
طرؽ التقييـ في المقاربات التعميمية لمطمبة ،بمغ حجـ العينة (

 )167طالب كطالبة ،كاستخدـ

الباحث اختبار مف نكع اختيار مف متعدد ،ككشفت النتائج أف الطبلب يغيركف مقاربتيـ التعميمية
عندما يكتبكف تقاريرىـ تحت ظرفيف ىما طبيعة المعرفة التي يتعرض ليا الطالب أك الطالبة

كمحتكل االمتحاف.

يتبيف مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة أف بعضيا اىتـ بالكشؼ عف مستكل فيـ طبيعة العمـ

لدل الطمبة أك المعمميف كتأثره بمتغيرات مختمفة مثؿ :الجنس كما في دراسة & (Huang, Tsai
)2005

 ،Chang,استخداـ المنحى التاريخي في تدريس العمكـ كما كرد في دراسة عدس

( ،)2004المنياج كما في دراسة ) ،(Trend, 1965) ,(Galili & Hazan, 2001التحصيؿ كما
في دراسة حسف كعكض (  ،)1988كدراسة حسنيف(  .)1982كالبعض اآلخر مف الدراسات اىتـ

بقياس المقاربة التعميمية لدل الطمبة كما في دراسة ) (Cavallo, Rozman & Potter, 2004أك

دراسة تأثير المقاربة التعميمية عمى اإلنجاز كما في دراسة ) (Bernardo, 2003كمعرفة أثر طرؽ
التقييـ في المقاربة التعميمية مثؿ دراسة ) (Scouller & Chapman, 1999أك دراسة العبلقات
بيف المقاربات التعميمية مثؿ دراسة ).(Murphy, 2005
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يبلحظ ىنا أف ىذه الدراسة تتشابو مع الدراسات السابقة في ككنيا تناكلت مكضكع فيـ طبيعة العمـ

مف ناحية كمكضكع المقاربة التعميمية مف ناحية أخرل ،كال شؾ في أنيا تتميز عف الدراسات
السابقة بككنيا جمعت بيف الفيـ لطبيعة العمـ كالمقاربة التعميمية.
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الفصل الثالث :طريقة الدراسة واجراءاتيا

الفصػػؿ الثالػث
طريقة الدراسة واجراءاتيا
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ
لطبيعة العمـ ،كعبلقتو بالمقاربة التعميمية لدييـ ،كاشتمؿ ىذا الفصؿ عمى كصؼ لمجتمع الدراسة،
كعينتيا ،كاألدكات التي استخدمت في تحديد مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كتحديد نكع المقاربة

التعميمية التي يمتمكيا الطمبة ،كذلؾ الطريقة التي تـ استخداميا في تحميؿ بيانات الدراسة.
 1.3منيجية الدراسة:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي لمبلءمتو لمثؿ ىذا النكع مف

الدراسات.
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 2.3مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية تربية
جنكب الخميؿ لمعاـ الدراسي  ،2006 / 2005كيكضح الجدكؿ(  )1.3عدد المدارس كعدد الشعب
الدراسية التي تحكم طمبة الصؼ العاشر األساسي باإلضافة إلى عدد الذككر كاإلناث فييا

كمجمكعيما.
جدكؿ1.3 :

تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس كالمدرسة
جنس المدرسة

عدد المدارس

عدد شعب الصف العاشر

عدد الذكور

عدد اإلناث

ذكور

34

68

2300

32

66

ــــــ

_______

66

134

إناث

المجموع

2390
4690

يبيف الجدكؿ (  )1.3أف عدد مدارس الذككر (  )34مدرسة ،كعد د شعب الصؼ العاشر ( )68

شعبة بكاقع (  )2300طالب ،بينـ ا بمغ عدد مدارس اإلناث (  )32مدرسة ،كعد د شعب الصؼ

العاشر (  )66شعبة ،بكاؽع ( )2390طالبة ،كبمغ مجمكع طمبة المجتمع الدراسي (  )4690طالب
كطالبة كما كردت في سجبلت قسـ التخطيط كاإلحصاء في مديرية تربية جنكب الخميؿ.

 3.3عينة الدراسة:
استخدمت الباحثة أسمكب العينة العشكائية العنقكدية في اختيار عينة الدراسة ،حيث حددت الباحثة

المدارس التي تشتمؿ عمى صفكؼ العاشر كالتي بمغ عددىا (

 )66مدرسة ،منيا (  )34مدرسة

ث قامت الباحثة باختيار ( )7مدارس لمذككر ،ك(  )6مدارس لئلناث
لمذككر ك( )32مدرسة لئلناث ،ـ
بأسمكب العينة العشكائية البسيطة ،كبعد ذلؾ تـ اختيار شعبة كاحدة لمصؼ العاشر مف كؿ مدرسة

مف مدارس الذككر كاإلناث التي تـ اختيارىا ،كبمغ عدد أفراد عينة الدراسة ( )469طالب كطالبة،
( )230مف الذككر ،ك( )239مف اإلناث أم ما نسبتو( )%10مف مجتمع الدراسة ،كيظير الجدكؿ
( )2.3تكزيع أفراد العينة حسب المدرسة كالجنس.
جدكؿ2.3 :
تكزيع عينة الدراسة حسب المدرسة كالجنس

40

المدرسة

المدرسة

عدد الذكور

عدد اإلناث

ذكور المأمون األساسية

29

بنات رقعة الثانوية

42

ذكور خمة المية األساسية

23

بنات حواء األساسية

40

ذكور الكرمل األساسية

40

بنات النظامية األساسية

44

ذكور المثنى الثانوية

37

بنات دار السالم الثانوية

43

ذكور رقعة الثانوية

32

بنات الريحية الثانوية

43

ذكور صالح الدين الثانوية

35

بنات خمة المية األساسية

27

ذكور المجد الثانوية

34

_____

___

المجموع

230

المجموع

239

المجموع

469

 4.3أدوات الدراسة:
 1.4.3اختبار فيم طبيعة العمم:
كىك اختبار لقياس مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ كمما يجدر ذكره أف األدب التربكم احتكل عمى
العديد مف االختبارات كالمقاييس التي صممت بيدؼ قياس فيـ الطمبة لطبيعة العمـ ،كمف أىـ ىذه

االختبارات :اختبار( (Nature Of Science) ) NOSالذم طكره الشيخ ككرد في دراسة عياصرة

( ،)1985اختبار (  (Teach Of Understanding Science) (TOUSالذم صممو كمكبفر
كككلي ،كمقياس طبيعة المعرفة العممية

الذم أعده ركبا.

))NSKS( (Nature of Scientific Knowledge

كقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة اختبار فيـ طبيعة العمـ ممحؽ (  )1الذم طكره الشيخ كالكارد
في دراسة عياصرة (  )1985في األردف كالذم يتككف مف (  )30فقرة ،كىك مف نكع اختيار مف
متعدد ،كقد تـ تطكير اختبار جديد باالعتماد عمى ىذا االختبار حيث حذفت بعض فقراتو،

كأضيفت إليو فقرات جديدة ،فأصبح عدد فقراتو (  )35فقرة تتكزع عمى المككنات األساسية لطبيعة
العمـ عمى النحك التالي :افتراضات العمـ ،نكاتج العمـ ،طرؽ العمـ ،أخبلقيات العمـ ،تاريخ المعرفة

العممية.

العبلمة الكمية لبلختبار ىي (  ،)70أعمى عبلمة يحصؿ عمييا الطالب في االختبار ىي ( ،)70
اقؿ عبلمة يحصؿ عمييا الطالب في االختبار ىي (صفر) .كقد اعتمدت اآللية التالية في تصحيح
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االختبار حسب ما كرد في العرافيف (  ،)1985في مستكل الفيـ العالي يجب أف يزيد األداء عف

( )%80عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ:
لذلؾ إذا حصؿ الطالب عمى عبلمة:

اقؿ مف ) (35فإف مستكل الفيـ لديو متدني

مف ) (56-35فإف مستكل الفيـ لديو متكسط

أكثر مف ) (56فإف مستكل الفيـ لديو عالي
 1.1.4.3صدق االختبار  :لمتحقؽ مف صدؽ االختبار فقد تـ عرضو عمى لجنة مف المحكميف
ممحؽ( )5مككنة مف ( )12مف حممة الدكتكراة كالماجستير منيـ (  )7مف أعضاء ىيئة التدريس في
قسـ التربية جامعة القدس ،ك(  )2مف أعضاء التدريس في جامعة القدس المفتكحة ك(

 )3مف

أعضاء التدريس في جامعة الخميؿ ،كذلؾ لمتحقؽ مف قدرة االختبار عمى قياس ما أعد لو ،كقد

طمب مف المحكميف إبداء الرأم في فقرات االختبار مف حيث صياغة الفقرات كمناسبتيا ،كؽ د ترؾ
المجاؿ مفتكحا إلضافة أم تعديؿ يقترحو المحكـ عمى صياغة الفقرات أك إضافة أية فقرة جديدة،

كبع د دراسة آراء المحكميف تـ إجراء التعديبلت المناسبة مف حذؼ كاضافة لبعض الفقرات كالتي

أجمع عمييا أغمبية المحكميف.

 2.1.4.3ثبات االختبار  :لمتحقؽ مف ثبات االختبار فقد تـ تطبيقو عمى عينة استطبلعية تككنت
مف ) (20ذك انر ك) (20أنثى مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ غير تمؾ
المشمكلة في الدراسة ،كتـ حساب معامؿ الثبات لبلختبار باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا فبمغ

( )0.90كقد تـ اعتبار ىذا المقدار مبلئمان ألغراض الدراسة.
 2.4.3استبانة المقاربة التعميمية:

كىي عبارة عف استبانة لمعرفة نكع المقاربة التعميمية التي يستخدميا الطالب أثناء تعممو ممحؽ

( ،)3كقد احتكت االستبانة عمى ) (50فقرة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي ،كقد تـ االستعانة باستبانة
صمميا بيجز ) (Bigss, 1994كتـ تطكيرىا بعد عرضيا عمى لجنة التحكيـ بحذؼ كاضافة بعض

الفقرات البلزمة.

الدرجة العميا لبلستبانة ىي (.)250
الدرجة الدنيا لبلستبانة (.)50

كقد اعتمدت اآللية التالية في تصحيح االستبانة:

إذا حصؿ الطالب في استبانة المقاربة عمى عبلمة:
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اقؿ مف( )125فإنو يمتمؾ مقاربة سطحية.

مف ( )175-125فإنو يمتمؾ مقاربة تحصيمية.
أعمى مف( )175فإنو يمتمؾ مقاربة عميقة.

 1.2.4.3صدق االستبانة :لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة فقد تـ عرضيا عمى لجنة المحكميف ممحؽ
( ،)5ك ذلؾ لمتحقؽ مف قدرتيا عمى قياس ما أعدت لو ،كقد طمب مف المحكميف إبداء الرأم في

فقرات االستبانة مف حيث صياغة الفقرات كمناسبتيا ،كؽ د ترؾ المجاؿ مفتكحا إلضافة أم تعديؿ

يقترحو المحكميف عمى صياغة الفقرات أك إضافة أية فقرة جديدة ،كبع د دراسة آراء المحكميف تـ

إجراء التعديبلت المناسبة عمى االستبانة كالتي أجمع عمييا أغمبية المحكميف.
 2.2.4.3ثبات االستبانة :لمتحقؽ مف ثبات األداة فقد تـ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية تككنت مف
( )20ذك انر ك()20أنثى مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في جنكب الخميؿ (مجتمع الدراسة) ،كتـ
حساب معامؿ الثبات لبلستبانة باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا فبمغ (

 )0.95كقد تـ اعتبار ىذا

المقدار مبلئمان ألغراض الدراسة.

 5.3إجراءات تطبيق الدراسة:
استخدم في تنفيذ ىذه الدراسة اإلجراءات التالية:
 .1الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس ممحؽ ( ،)6ثـ مف مديرية التربية كالتعميـ/
جنكب الخميؿ ممحؽ ( )7لتطبيؽ الدراسة في مدارسيا.

 .2الحصكؿ عمى قائمة بأسماء المدارس التي تحكم عمى الصؼ العاشر كجنسيا كعدد شعبيا
كعدد طبلب كؿ شعبة.

 .3تـ اختيار (  )13مدرسة منيا (  )6لئلناث (  )7لمذككر كقد تـ اختيارىا باستخداـ أسمكب العينة
العنقكدية ،ثـ تـ اختيار شعبة كاحدة مف شعب الصؼ العاشر في كؿ مدرسة مف المدارس

المختارة.

 .4تـ تطبيؽ اختبار فيـ طبيعة العمـ ،كاستبانة المقاربة التعميمية عمى عينة الدراسة في نياية شير
تشريف الثاني لمعاـ الدراسي  ،2006/2005أم في نياية الفصؿ الدراسي األكؿ.
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 .5أعطي لمطمبة الكقت الكافي لئلجابة عف أدكات الدراسة ،ك إرشادات تكضح ليـ كيفية اإلجابة
عف فقرات االختبار كاالستبانة.

 .6تـ تصحيح األدكات كمف ثـ إدخاؿ البيانات إلى جياز الحاسكب لمعالجتيا إحصائيا ،كبعدما
تمت المعالجة اإلحصائية كاستخراج النتائج تـ تحميميا ،كمقارنتيا مع الدراسات السابقة كاقتراح

التكصيات البلزمة.

 6.3تصميم الدراسة ومتغيراتيا:

تضمنت الدراسة المتغيرات التالية:

 1.6.3المتغيرات المستقمة:
 .1الجنس كلو مستكياف .1 :ذكر

 .2مستكل التحصيؿ كلو ست مستكيات:
.1ممتاز

.2جيد جدا

 .3جيد

 .2أنثى
.4متكسط

.5مقبكؿ

.6ضعيؼ

 2.6.3المتغيرات التابعة:

 .1مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ.
 .2المقاربة التعميمية التي يستخدميا الطالب /الطالبة.

 7.3المعالجة اإلحصائية:
قامت الباحثة بتحميؿ البيانات التي حصمت عمييا باستخداـ البرنامج اإلحصائي (  (SPSSحيث تـ

حساب المتكسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية ،كاختبار تحميؿ التبايف الثنائي (Tow Way

) ،ANOVAكاختبار (  (Least Significant Difference) )LSDلممقارنة البعدية كمعامؿ
كركنباخ ألفا لحساب معامؿ الثبات ،كمعامؿ ارتباط بيرسكف لحساب االرتباط.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة

الفصػؿ ال اربػػع
نتائـج الدراســة
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ

لطبيعة العمـ كعبلقتو بالمقاربة التعميمية لدييـ كتحديد ما إذا كاف ىذا الفيـ يختمؼ باختبلؼ جنس

الطمبة كمستكل تحصيميـ في مادة العمكـ لمصؼ العاشر األساسي ،كذلؾ تحديد ما إذا كانت

المقاربة التعميمية تختمؼ باختبلؼ جنس الطمبة كمستكل تحصيميـ في مادة العمكـ لمصؼ العاشر

األساسي .كلتحقيؽ ذلؾ اختارت الباحثة عينة عشكائية عنقكدية مككنة مف ( )469طالبان كطالبة مف
المدارس التابعة لمديرية تربية جنكب الخميؿ ،كفي ىذا الفصؿ يتـ تقديـ عرض لمنتائج مف خبلؿ

تطبيؽ أدكات الدراسة التي تمثمت في اختبار فيـ طبيعة العمـ كاستبانة المقاربة التعميمية عمى عينة

الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي .2006/2005
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نتائج الدراسة:
لئلجابة عف أسئمة الدراسة فقد تـ فحصيا عند مستكل الداللة (.)α=0.05
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:
ما مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي لطبيعة العمم؟
بعد تصحيح اختبار فيـ طبيعة العمـ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل

فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ كما ىك مكضح في الجدكليف

( )1.4ك(.)2.4
جدكؿ1.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة

العمـ حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى فيم طبيعة العمم

ذكر

230

35.91

10.28

متوسط

أنثى

239

36.35

10.18

متوسط

المجموع

469

36.13

10.22

متوسط

جدكؿ2.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة

العمـ حسب متغير مستكل التحصيؿ
مستوى التحصيل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستوى فيم طبيعة العمم

ممتاز

56

45.19

9.28

متوسط

جيد جدا

41

41.63

8.17

متوسط

جيد

46

39.00

9.19

متوسط

متوسط

52

39.13

9.37

متوسط

مقبول

132

36.18

7.55

متوسط

ضعيف

142

28.90

9.08

متدني

المجموع

469

36.13

10.22

متوسط
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يبلحظ مف الجدكؿ (  )1.4كالجدكؿ (  )2.4أف قيمة المتكسط الحسابي لمستكل فيـ طمبة الصؼ

العاشر األساسي لطبيعة العمـ ىي (  )36.13كىذا يدؿ عمى أف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر
األساسي لطبيعة العمـ متكسط بالنسبة لمستكل الفيـ العالي.
كيمكف القكؿ أف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ يمتمككف فيما متكسطا

عف طبيعة العمـ .كترل الباحثة أف السبب قد يرجع مباشرة إلى تعدد مصادر المعرفة التي ينيؿ
منيا الطمبة ،فيي لـ تعد تقتصر عمى الكتاب المدرسي كما كانت في الماضي بؿ أصبحت

المجبلت كالتمفاز كشبكة المعمكمات ككسائؿ االتصاالت عمى اختبلؼ أنكاعيا مف أىـ مصادر

المعمكمات في ىذا العصر.

كعمى الرغـ مف تعدد مصادر المعرفة كتكفرىا ،إال أف ىدؼ تدريس العمكـ مف اجؿ الفيـ لـ
يتحقؽ ألف مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ اقؿ مف المستكل العالي .كيرجع ذلؾ في نظر الباحثة

إلى جممة مف األسباب أىميا أف المناىج كالمقررات الدراسية التي تدرس لمطمبة في مدارس فمسطيف

ربما ال تركز في محتكاىا عمى فيـ طبيعة العمـ بشكؿ كبير ،كتنظر إلى العمـ كبناء معرفي بدال

مف التركيز عمى اكتساب المعرفة العممية كتعمـ عمميات العمـ كفيـ تطبيقاتو ،مما يؤثر سمبا عمى

فيـ الطمبة لطبيعة العمـ ،أضؼ إلى ذلؾ عدـ مكاكبة المناىج الدراسية لمتطكر التكنكلكجي

كالمعرفي المتسارع مما دفع الطمبة إلى إىماؿ المناىج الدراسية كاستقاء المعرفة عبر كسائؿ أخرل
بطرؽ غير سميمة كغير ممنيجة مما أدل إلى تشكيو البناء المعرفي لدييـ كتشتيت أفكارىـ كعدـ

انسجاميا ،كقد يككف السبب ىك المعمـ نفسو الذم درس في نفس البيئة التي يدرس فييا الطالب
كتعرض لنفس المنياج ك الظركؼ البيئية المحيطة مما أكجد عنده نقص في فيمو لطبيعة العمـ

كىك اآلف يدرس الطمبة .أك انو يستخدـ طرؽ تدريس تقميدية في جك يسكده السيطرة تركز عمى
تمقيف المتعمـ كتحفيظو لممعمكمات ،دكف تقديـ تكضيحات مناسبة متعمقة بالمفاىيـ المتعممة في

صكرة مرتبة ،كدكف تشجيع لمطمبة ،لربط الميارات كالمفاىيـ المتعممة كادراؾ العبلقة بينيا بصكرة
تعمؿ عمى تكامؿ ما لدييـ مف معارؼ سابقة كما اكتسبكه مف معمكمات جديدة كعدـ المكازنة بيف

ما يكجيو المعمـ لمطمبة مف أسئمة تستثير قدرتيـ عمى التذكر كأخرل تستثير قدرتيـ عمى التطبيؽ
كالتحميؿ كأخرل تستثير قدرتيـ عمى التركيب كالتقكيـ ،ففي التعميـ التقميدم يككف الطالب مستقؿ

كطريقة التدريس التقميدية ما ىي إال عممية امتصاص لما يبثو المعمـ دكف أف يككف ىناؾ فعؿ مف

قبؿ الطالب ،فالتعمـ ىنا مفركض عمى الطالب كغير مرتبط باألمكر الحياتية ،كفي الطريقة التقميدية
يتـ تقديـ المعمكمة دكف تبياف كيؼ تـ التكصؿ إلييا مما يجعؿ الطالب ييتـ بتخزيف المعمكمات

دكف معالجة أك فيـ.
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كقد يككف السبب طبيعة المقاربة التعميمية التي يستخدميا الطالب ،فالطالب صاحب المقاربة

العميقة التي تقكـ عمى التفسير كالتكضيح كطرح األسئمة كالتأمؿ بالعمؿ يظير مستكل عالي مف

الفيـ عمى عكس الطالب صاحب المقاربة السطحية الذم يككف مقمدا لآلخريف كال يكلد أفكا انر

جديدة ،فيك يبحث عف التعمـ االستظيارم كبالتالي يككف مستكل الفيـ لديو متدني .كقد يرجع

السبب إلى األكضاع االقتصادية كاالجتماعية المحيطة بالطمبة أك إلى عدـ اىتماـ األىالي بتشجيع

أبنائيـ الطمبة مما يؤدم إلى نقص الدافعية لدييـ ،بحيث ال تكفي لجعميـ يغيركف األفكار المكجكدة

لدييـ أك ربما يككنكف غير قادريف عمى إعادة بناء األفكار األكلى المبكرة .كبالتالي فانو إذا لـ يكف

ىناؾ تفاعؿ بيف المعرفة السابقة كالمكتسبة فاف التعمـ سيقتصر عمى استظيار الحقائؽ دكف فيميا.
كمما يجدر ذكره أف ىذه النتيجة تختمؼ مع نتائج دراسة زعركر ،كبعارة (  )1983كالتي أشارت إلى
أف مستكل فيـ متدربي معيد التأىيؿ التربكم لطبيعة العمـ كاف متدني ،كاختمفت أيضا مع النتيجة

الكاردة في دراسة عياصرة ( )1985كالتي أظيرت تدني مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل طمبة األردف.

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

ىل يختمف فيم طبيعة العمم لدى طمبة الصف العاشر األساسي باختالف الجنس ومستوى

التحصيل والتفاعل بينيما؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاستخدـ اختبار

تحميؿ التبايف الثنائي( )Tow Way ANOVAككانت النتائج كما ىي كاردة في الجدكؿ ()3.4
جدكؿ3.4 :
نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمتكسطات أداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار فيـ

طبيعة العمـ حسب متغيرم الجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما
درجات

متوسط مجموع
254.22

3.58
40.44

*0.00

6.11

*0.00

المتغير

مجموع المربعات

الجنس

254.22

1

التحصيل

14330.77

5

2866.15

الجنس * التحصيل

2165.75

5

433.15

المربعات

الحرية
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ف

مستوى الداللة
0.059

الخطأ

32386.49

457

المجموع

661419.00

469

70.86

* :دالة عند مستكل الداللة (.)α= 0.05
يبلحظ مف الجدكؿ (  (3.4أف قيمة (ؼ) لمتغير الجنس (  )3.58كمستكل الداللة (  )0.059كىي

أكبر مف قيمة (  )α=0.05أم أنيا غير دالة إحصائيا كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة (  )α=0.05في مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة
العمـ تعزل إلى جنس الطمبة كما ىك كاضح مف المتكسط الحسابي في الجدكؿ (.)4.4

جدكؿ4.4 :
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار فيـ

طبيعة العمـ حسب متغير الجنس.
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

230

35.91

10.28

أنثى

239

36.35

10.18

المجموع

469

36.13

10.22

كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ يعكد إلى أساليب التدريس التقميدية كالى المناىج الدراسية فيي ال

تركز في محتكاىا عمى فيـ طبيعة العمـ بشكؿ كبير ،كتنظر إلى العمـ كبناء معرفي بدال مف

التركيز عمى اكتساب المعرفة العممية كتعمـ عمميات العمـ كفيـ تطبيقاتيا ،أك يعكد إلى تشابو

الظركؼ البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية المحيطة بالطمبة ،فالعكامؿ البيئية التي يكاجييا الطمبة

تؤثر في سمككيـ ك شخصيتيـ منذ بداية نمكىـ.
كيشار ىنا أف ىذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة ) (Irwin, 2000التي بينت عدـ كجكد فركؽ

في فيـ الطمبة لطبيعة العمـ تعزل لمتغير الجنس .كاختمفت مع نتيجة عياصرة (

أشارت إلى كجكد فركؽ في فيـ طبيعة العمـ تعزل لمتغير الجنس ،كنتيجة دراسة (

 )1985التي
2005

 (Huang, Tsai & Chang,التي أشارت أيضا إلى أف الذككر يمتمككف فيمان لطبيعة العمـ أكثر

مف اإلناث ،كنتيجة دراسة ) (Miller, 2006التي أشارت إلى أف اإلناث أكثر فيـ لطبيعة العمـ
مف الذككر كأكثر اىتماـ بدراسة العمكـ.
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كيبلحظ مف الجدكؿ (  )3.4أيضا أف قيمة (ؼ) لمتغير مستكل التحصيؿ ىي(  )40.44كمستكل

الداللة لمستكل التحصيؿ (  )0.00كىي قيمة أقؿ مف (  )α= 0.05كىي دالة إحصائيا كىذا يشير

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في مستكل فيـ طمبة الصؼ

العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل لمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ لمصؼ العاشر كما ىك

كاضح مف المتكسط الحسابي في الجدكؿ (.)5.4
جدكؿ5.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار فيـ

طبيعة العمـ حسب متغير مستكل التحصيؿ
مستوى التحصيل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ممتاز

56

45.19

9.28

جيد جدا

41

41.63

8.17

جيد

46

39.00

9.19

متوسط

52

39.13

9.37

مقبول

132

36.18

7.55

ضعيف

142

28.90

9.08

المجموع

469

36.13

10.22

كلمعرفة مصدر الفركؽ في مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ التي تعزل

لمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ لمصؼ العاشر استخدمت الباحثة اختبار (  )LSDلممقارفة
البعدم كما ىك كاضح في الجدكؿ (.)6.4
ة
جدكؿ6.4 :

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية
أ
ممتاز

جيد جدا

ب

الفرق في المتوسطات(أ -ب )

مستوى الداللة

جيد جدا

3.56

*0.040

جيد

6.19

*0.00

متوسط

6.06

*0.00

مقبول

9.00

*0.00

ضعيف

16.28

*0.00

ممتاز

-3.56

*0.040

جيد

2.63

0.146

متوسط

2.49

0.156

مقبول

5.44

*0.00

ضعيف

12.72

*0.00
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جيد

متوسط

مقبول

ضعيف

ممتاز

-6.19

*0.00

جيد جدا

-2.63

0.146

متوسط

-0.13

0.937

مقبول

2.81

0.052

ضعيف

10.09

*0.00

ممتاز

-6.06

*0.00

جيد جدا

-2.49

0.156

جيد

0.13

0.937

مقبول

2.94

*0.033

ضعيف

10.22

*0.00

ممتاز

-9.00

*0.00

جيد جدا

-5.44

*0.00

جيد

-2.81

0.052

متوسط

-2.94

*0.033

ضعيف

7.28

*0.00

ممتاز

-16.28

*0.00

جيد جدا

-12.72

*0.00

جيد

-10.09

*0.00

متوسط

-10.22

*0.00

مقبول

-7.28

*0.00

* ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()α= 0.05
يبلحظ مف النتائج الكاردة في الجدكؿ (  )6.4أف مصدر الفركؽ بيف ممتاز ككؿ مف (جيد جدا،
جيد ،متكسط ،مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح ممتاز ،كبيف جيد جدا ككؿ مف (مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح
جيد جدا ،كبيف جيد ك(ضعيؼ) لصالح جيد ،كبيف متكسط ك(مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح متكسط،
كبيف مقبكؿ ك(ضعيؼ) لصالح مقبكؿ.
كترل الباحثة أف السبب في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α=0.05في

مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل لمستكل تحصيؿ الطمبة ،ىك أف

التحصيؿ الدراسي احد المؤشرات النكعية الدالة عمى مدل جكدة العممية التربكية ،كنظ ار لككنو مف
أىـ العكامؿ التي تؤثر تأثي ار كبي ار في تككيف شخصية المتعمـ ،ليذا فيك يؤثر في اختيار البرامج

التعميمية المناسبة كرسـ الخطط العبلجية التي تيدؼ إلى معالجة نقاط الضعؼ لدل الطمبة مف

اجؿ رفع مستكل تحصيميـ عف طريؽ الربط بيف التعميـ الجديد كالتعميـ السابؽ لدييـ ،كىذا الربط

يؤدم إلى عممية الفيـ لدل الطمبة .فالمعمـ الذم لديو الكفايات كالقدرات التعميمية كالقادر عمى
تحديد األىداؼ السمككية لمدركس كالتخطيط لمخبرات التعميمية كتكفير الدافعية لممتعمـ كتحديد
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أساليب التقكيـ المناسبة كبناء االختبارات كتحميؿ نتائجيا كرسـ خطط عبلجية كدراسة اثر الكسائؿ

في تحسيف مستكل التحصيؿ كرعاية الطمبة المتفكقيف دراسيا،يمعب دك ار ميمان في زيادة تحصيؿ

الطمبة عف طريؽ تحسيف عممية الفيـ لدييـ .كما تتحمؿ المناىج بتصميميا كطريقة تنفيذىا قد ار

كبي ار مف النتائج التي يحققيا الطمبة باإلضافة إلى المستكل االقتصادم الذم يعيشو الطالب ،ففقر

الطالب كحاجتو المادية يؤدياف إلى عدـ قدرتو عمى مكاجية الحاجات األساسية (المأكؿ كالممبس)

كبالتالي فإف عدـ تمبية ىذه الحاجات ينعكس سمبا عمى صحة الطالب كنفسيتو مما يؤثر في إنتاجو

كتحصيمو الدراسي.

كال يمكف إغفاؿ دكر المدرسة في تشجيع الطمبة عمى الدراسة كتحسيف مستكل تحصيميـ عف طريؽ
استغبلؿ إمكانياتيا كعناصرىا ،كال ننسى أىمية دكر اآلباء كتكجيييـ كاشعارىـ ألبنائيـ باىتماميـ
بدراستيـ كنتائجيا ،كؿ ذلؾ يساعد الطمبة عمى رفع تحصيميـ .فالطالب الذم يسعى لرفع مستكل
تحصيمو يككف متحمسا كمثاب ار كييتـ بالدراسة كال يكتفي بدراسة المنياج الذم ىك بيف يديو كلكف

يبحث عف معمكمات خارجية إضافية لكي يعزز ما كرد في المنياج ،كىك يعتمد عمى نفسو في

تفسير ما يتعممو كيحاكؿ باستمرار طرح أفكار جديدة ،كاذا كاجيتو مسألة غير مفيكمة في منيجو
الدراسي فيك يبحث ليا عف حمكؿ في كتب كمراجع خارجية أخرل ،أما الطالب صاحب التحصيؿ
المنخفض فيك غير متحمس كال يثابر عمى الدراسة ،فيك ال يتعدل المعمكمات الكاردة في المقرر
المكجكد بيف يديو ،كال يحاكؿ فيميا أك تفسيرىا بؿ يعتمد في ذلؾ عمى المعمـ ،كمف ىنا فاف

االىتماـ برفع مستكل التحصيؿ الدراسي يؤدم إلى رفع مستكل الفيـ لدل الطمبة.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة حسف كعكض ( )1988كالتي بينت كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف طبلب كميات التربية ذكم القدرة العالية كالطبلب ذكم القدرة المنخفضة في فيـ طبيعة العمـ

تعزل لمتحصيؿ الدراسي في نياية العاـ.
كيبلحظ أيضا مف الجدكؿ ( )3.4أف قيمة (ؼ) لمتفاعؿ بيف متغيرم الجنس كالتحصيؿ ىي()6.11

كمستكل الداللة (  )0.00كىي قيمة أقؿ مف (  )α= 0.05كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل لمتفاعؿ بيف متغيرم
جنس كمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ لصالح اإلناث ذكات التحصيؿ ممتاز كجيد جدا

كجيد كمتكسط كمقبكؿ ،كلصالح الذككر ذكم التحصيؿ الضعيؼ كما ىك كاضح مف المتكسطات

الحسابية في الجدكؿ (.)7.4
جدكؿ7.4 :
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى اختبار فيـ
طبيعة العمـ حسب التفاعؿ بيف متغيرم الجنس كمستكل تحصيؿ الطمبة
التحصيل
ممتاز
جيد جدا
جيد
متوسط
مقبول
ضعيف

الجنس

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

ذكر

44.36

33

8.05

46.34

23

10.89

39.50

22

9.06

44.10

19

6.37

36.68

29

10.29

42.94

17

5.10

ذكر

35.00

30

9.96

أنثى

44.77

22

4.34

35.50

50

8.49

36.60

82

6.94

30.87

66

10.12

27.20

76

7.73

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

ذكر

أنثى
ذكر

أنثى

كيكضح الشكؿ ( )1.4متكسط فيـ الطمبة لطبيعة العمـ حسب التفاعؿ بيف متغيرم الجنس كمستكل

التحصيؿ.

المتكسط الحسابي لفيـ طبيعة العمـ

إناث

ذكور

ضعيؼ

مقبكؿ

جيد

متكسط
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جيد جدا

ممتاز

شكؿ :1.4تفاعؿ الجنس كمستكل التحصيؿ
يبلحظ مف الشكؿ ( )1.4أف المتكسطات الحسابية لئلناث أعمى مف المتكسطات الحسابية لمذككر

عند مستكل التحصيؿ ممتاز كجيد جدا كجيد كمتكسط كمقبكؿ ،بينما ىي لمذككر أعمى مف اإلناث

عند مستكل التحصيؿ (ضعيؼ).
كترل الباحثة أف سبب ذلؾ ىك أف اإلناث يثابرف عمى التعمـ ألنيف األقدر عمى تنظيـ كقتيف،

فالتعمـ القائـ عمى تنظيـ الكقت كالجيد معا كفيـ كادراؾ الركابط كالعبلقات المنطقية في مكقؼ
التعمـ يؤدم إلى تنمية التفكير اإلبداعي كالى ديمكمة خبرات التعمـ كاستمرارىا كمقاكمتيا لمنسياف،
أك قد يككف السبب ميؿ اإلناث لدراسة مادة العمكـ أكثر مف غيرىا مف المكاد األخرل مف اجؿ

التخصص مستقببل في تخصصات كالطب كالصحة كغيرىا .في الكقت الذم ال ينشغؿ الطالب
بالتعميـ كال ييتـ بو قدر اىتمامو بمساعدة األسرة في تكفير دخميا بسبب الكضع االقتصادم الذم

يعيشو ،أك ربما يككف لدل الطالب نشاطات أخرل تشغمو عف التعميـ مثؿ (نشاطات رياضية،

اجتماعية ،) . . .في حيف أف الطالبة في ىذه المرحمة ال يشغؿ باليا إال تعميميا مف أجؿ أف

تضمف ليا مستقببل أفضؿ .أما بالنسبة لمذككر كاإلناث ذكم التحصيؿ الضعيؼ فربما أف اإلناث
ذكات التحصيؿ الضعيؼ اقؿ رغبة في التعمـ مف الذككر ذكم التحصيؿ الضعيؼ.

كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة عدس ( )2004التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ في مستكل

فيـ طبيعة العمـ تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالتحصيؿ.
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:

ما المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصف العاشر األساسي؟

لبياف نكع المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تـ حساب المتكسطات

الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية

كما ىك كاضح في الجدكؿ ( )8.4كالجدكؿ (.)9.4
جدكؿ8.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب متغير الجنس

55

الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

نوع المقاربة التعميمية

ذكر

230

150.02

33.27

تحصيمية

أنثى

239

142.70

31.79

تحصيمية

المجموع

469

146.29

32.69

تحصيمية

جدكؿ9.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب متغير مستكل التحصيؿ
مستوى التحصيل

العدد
56

المتوسط الحسابي
195.58

االنحراف المعياري
14.61

جيد جدا

41

190.12

14.36

عميقة

جيد

46

174.95

13.85

تحصيمية

متوسط

52

مقبول

132

150.53
129.71

13.57

تحصيمية

6.94

تحصيمية

ضعيف

142

118.76

20.38

سطحية

المجموع

469

146.29

32.69

تحصيمية

ممتاز

نوع المقاربة التعميمية
عميقة

يبلحظ مف الجدكؿ (  )8.4كالجدكؿ (  )9.4أف المتكسط الحسابي لمطمبة (  )146.29كىذا يدؿ

عمى أف طمبة الصؼ العاشر األساسي يستخدمكف في تعمميـ المقاربة التحصيمية ،كيمكف تفسير

ذلؾ أف الطالب الذم يستخدـ المقاربة التحصيمية ىك طالب تحصيمي ييتـ بدراسة المادة مف اجؿ
الحصكؿ عمى تحصيؿ دراسي كليس مف اجؿ فيـ المادة التعميمية كمحاكلة تكظيفيا في مكاقؼ

حياتية ،كربما ألنو يكاجو مكاضيع دراسية جامدة ال يقدر عمى فيميا كيصادؼ أساليب تعميـ كطرؽ
تقييـ تركز عمى تقييـ المادة الدراسية بشكؿ سطحي حيث تتضمف مبلحظة ككصؼ ما حدث بدؿ
مف أف تتضمف تكضيح العبلقة بيف السبب كالنتيجة كتفسير لماذا أك كيؼ حدث ما حدث .كقد

يككف السبب فيـ الطمبة لمعمـ بأنو ثابت لذلؾ فيك يرل أف أفضؿ طريقة لمتعمـ ىي استظيار
المعمكمات دكف محاكلة ربط التعمـ السابؽ بالجديد ،أك ألف الطمبة يسمككف في تعمميـ أسيؿ الطرؽ
التي تكصؿ إلى النجاح فيعتمد الطالب عمى حفظ المعمكمة أكثر مف فيميا.

كربما يككف السبب ىك غياب دكر المعمـ في حث الطمبة عمى طرح األسئمة كالتنبؤ كالتفسير مف
خبلؿ قياميـ باألنشطة المختمفة ،أك لكثرة الحديث مف قبؿ المؤسسات التربكية ،ككاضعي المناىج

عف ضركرة رفع التحصيؿ لدل الطمبة أدت إلى غياب دكر المعمـ كانصرافو لمبحث عف طرؽ يرفع
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فييا التحصيؿ بغض النظر عف فعاليتيا في تحسيف الفيـ ،كأف يكرر االختبارات أك يخبر الطمبة

بأسئمة االختبار قبؿ مكعد االختبار أك يحدد جزء مف المادة كي يدرسو الطمبة لبلختبار ،أك صياغة

أسئمة االختبار بشكؿ سطحي كبسيط بحيث يتطمب حميا استدعاء المعمكمات التي حفظيا الطالب،
أك تحكيؿ المادة الدراسية إلى أسئمة كأجكبة كي يسيؿ عمى الطمبة عممية الحفظ دكف أف يترؾ ليـ

المجاؿ مف اجؿ الفيـ أك حتى مجرد التفكير بالحؿ.

كاختمفت ىذه النتيجة مع النتيجة التي حصؿ عمييا ( (Chan, 2003التي أفادت أف الطمبة أحرزكا
تقدما في المقاربة التعميمية العميقة في التعمـ ،ككذلؾ مع دراسة

)2002

 (Chan,كدراسة

) (Murphy, 2005التي أشارت إلى امتبلؾ الطمبة لثبلث مقاربات (سطحية ،تحصيمية ،عميقة).
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

ىل تختمف المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصف العاشر األساسي باختالف الجنس

ومستوى التحصيل والتفاعل بينيما؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاستخدـ اختبار
تحميؿ التبايف الثنائي ككانت النتائج كما ىي في الجدكؿ (.)10.4

جدكؿ10.4:

نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمتكسطات أداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب متغيرم الجنس كمستكل التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما.
المتغير

مجموع المربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع

قيمة ف

مستوى
الداللة

الجنس

19.18

1

المربعات
19.19

0.086

0.77

التحصيل

391168.83

5

78233.76

349.24

*0.00

الجنس*التحصيل

556.15

5

111.23

0.497

0.77

الخطأ

102371.40

457

224.00

المجموع

10537908.00
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* :دالة إحصائيا عند مستكل الداللة (.)α= 0.05
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يبلحظ مف الجدكؿ(  )10.4أف قيمة (ؼ) لمتغير الجنس ىي (  )0.086كمستكل الداللة ( )0.77

كىي أكبر مف(  (α= 0.05أم أنيا غير دالة إحصائيان كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصؼ العػاشػر األسػاسي تعزل لمتغيػر

الجنػس ،كما ىك كاضػح مف المتكسطػات الحسابيػة في الجدكؿ (.)11.4
جدكؿ11.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

230

150.02

33.27

أنثى

239

142.70

31.79

المجموع

469

146.29

32.69

كيمكف تفسير سبب ذلؾ أف الذككر كاإلناث يصادفكف نفس المنياج كنفس طرؽ التدريس كيعيشكف

في نفس الظركؼ البيئية كاالقتصادية .أك قد يككف سبب ذلؾ العادات الدراسية السيئة لدل الطمبة
كقمة التخطيط كعدـ إقباليـ عمى الدراسة مف اجؿ الفيـ كبحثيـ عف اقصر الطرؽ التي تكصػؿ

لمنجاح كاالستظيار.

كتختمؼ ىذه النتيجػة مع النتيجػة الكاردة في دراسة )(Cavallo, Rozman & Potter, 2004
التي أشارت إلى اختبلؼ الذككر كاإلناث في استخداـ المقاربة التعميمية.
كيبلحظ مف جدكؿ (

 )10.4أيضا أف قيمة (ؼ) لمستكل التحصيؿ (

 )349.24كمستكل

الداللة(  )0.00كىي أقؿ مف(  (α= 0.05أم أنيا دالة إحصائيا كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل الداللة(  (α= 0.05في المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصؼ
العاشر األساسي تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في

الجدكؿ (.)12.4
جدكؿ12.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب متغير مستكل التحصيؿ
مستوى التحصيل

العدد

المتوسط الحسابي
58

االنحراف المعياري

ممتاز

56

195.58

14.61

41

190.12

14.36

46

174.95

13.85

52

150.53

13.57

132

129.71

6.94

142

118.76

20.38

469

146.29

32.69

جيد جدا

جيد

متوسط
مقبول

ضعيف

المجموع

كلمعرفة مصدر الفركؽ في المقاربة التعميمية التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي كالتي

تعزل لمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ استخدمت الباحثة اختبار( )LSDلممقارنة البعدية كما

ىك كاضح في الجدكؿ (.)13.4

جدكؿ13.4 :

نتائج اختبار ) (LSDلممقارنة البعدية
أ

ب

ممتاز

جيد جدا

5.56

جيد

20.63

*0.00

متوسط

45.05

*0.00

مقبول

65.86

*0.00

ضعيف

76.82

ممتاز

-5.46
15.16

*0.00
0.076

متوسط

39.58

*0.00

مقبول

60.40

*0.00

ضعيف

71.35

*0.00

ممتاز

-20.63

*0.00

جيد جدا

-15.16
24.41

*0.00

جيد جدا

الفرق في المتوسطات(أ -ب )

مستوى الداللة
0.076

جيد

جيد

متوسط
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*0.00

*0.00

متوسط

مقبول

45.23

*0.00

ضعيف

56.18

*0.00

ممتاز

-45.05

*0.00

جيد جدا

-39.58

*0.00

جيد

-24.41
20.81

*0.00

مقبول
مقبول

ضعيف

31.77

*0.00

ممتاز

-65.86

*0.00

جيد جدا

-60.40

*0.00

جيد

-45.23

*0.00

متوسط

-20.81
10.95

*0.00

ممتاز

-76.82

*0.00

جيد جدا

-71.35

*0.00

جيد

-56.18

*0.00

متوسط

-31.77

*0.00

مقبول

-10.95

*0.00

ضعيف
ضعيف

*0.00

*0.00

* ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()α= 0.05
يبلحظ مف النتائج الكاردة في الجدكؿ (

 )13.4أف مصدر الفركؽ بيف ممتاز ككؿ مف(جيد،

متكسط ،مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح ممتاز كبيف جيد جدا ك(جيد ،متكسط ،مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح
جيد جدا كبيف جيد ك(متكسط ،مقبكؿ ،ضعيؼ) لصالح جيد كبيف متكسط ك(مقبكؿ ،ضعيؼ)
لصالح متكسط كبيف مقبكؿ ك(ضعيؼ) لصالح مقبكؿ.

كترل الباحثة أف سبب كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة( (α= 0.05في المقاربة
التعميمية التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل لمتغير مستكل التحصيؿ،

ذلؾ أف

التحصيؿ المرتفع يؤدم إلى استثمار دافعية الطمبة لمدراسة كالتعمـ عمى اعتبار أف فيـ الطمبة لممادة

العممية كتمكنيـ منيا يؤدم إلى زيادة الجيد كالنشاط في الدراسة كعدـ الشعكر بالممؿ ،فالطالب

الذم تحصيمو عالي ييتـ بالتفسير كالتكضيح كيككف منفتح العقؿ ،ييتـ بالنقاش كيشرؾ اآلخريف فيو

كيككف متحمسان كيتابع نتائج فكرتو باستمرار كال يتكقؼ حتى يحصؿ عمى ما يريد.

أما صاحب التحصيؿ المتكسط ال ييتـ بفيـ المادة الدراسية بقدر ما ييتـ بالتحصيؿ لذلؾ ىك
يبحث عف أسيؿ الطرؽ التي تمكنو مف الحصكؿ عمى التحصيؿ ،كىك مقتنع بأنو يدرس المادة مف

اجؿ تحسيف تحصيمو ال مف اجؿ ربط المعمكمات الجديدة بالسابقة ،أك مف اجؿ استخداميا في
60

مكاقؼ حياتية جديدة ،فبمجرد أف ينتيي العاـ الدراسي كيحصؿ عمى معدلو في نياية العاـ تنقطع

العبلقة بينو كبيف المادة التي درسيا ،كىك ال يحاكؿ اختزاف ما تعممو مف اجؿ ربطو بشيء جديد،
ألنو ليس بحاجة إليو فيك يعتمد عمى الحفظ كليس عمى الفيـ.
أما صاحب التحصيؿ الضعيؼ يق أر المادة مف المقرر فقط ،كيفضؿ استظيار المعمكمات دكف
فيميا كتفسيرىا كحماسو قميؿ كدائما يقكؿ ال اعرؼ كىك مقمد لمغير كمكجو نحك الذات.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) (She, 2005التي كشفت أف عبلمات االمتحانات تتأثر
بالمقاربة التي يستخدميا الطمبة في تعمميـ ،كاختمفت مع دراسة ) (Murphy, 2005التي بينت

عدـ كجكد عبلقة بيف الدرجات األكاديمية كالمقاربة التعميمية كدراسة ) (Bernardo, 2003التي

أشػارت إلى أف المقاربػات التعميميػة التي يتبنػاىا الذكػكر ال تؤثر في مستػكل اإلنجػاز األكاديمي
لدييـ.

كيبلحظ أيضا مف الجدكؿ  10.4أف قيمة(ؼ) لمتفاعؿ بيف متغيرم الجنس كالتحصيؿ( )0.497

كمستكل الداللة(  )0.77كىي أكبر مف(  )α= 0.05أم أنيا غير دالة إحصائيا كىذا يعني عدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المقاربة التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل

لمتفاعؿ بيف متغيرم جنس كمستكل تحصيؿ الطمبة في مادة العمكـ .كما ىك كاضح مف المتكسطات

الحسابية في الجدكؿ (.)14.4
جدكؿ14.4 :

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر األساسي عمى استبانة

المقاربة التعميمية حسب التفاعؿ بيف متغيرم الجنس كمستكل التحصيؿ.
التحصيل
ممتاز

الجنس

العدد
33

أنثى

23

196.08
187.27

13.40

19

193.42

15.07

29

174.41

16.28

17

175.88

8.64

149.66

11.44
16.23
8.03

ذكر

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
15.21
14.03

195.24

جيد جدا

ذكر

جيد

ذكر

متوسط

ذكر

30

أنثى

22

151.72

50

130.82

مقبول

أنثى
أنثى

ذكر

22

61

أنثى

ضعيف

82

129.04

6.14

ذكر

66

118.98

21.70

أنثى

76

118.57

19.30

كترل الباحثة أف سبب ذلؾ أف الذككر كاإلناث يتمقكف نفس المناىج الدراسية كنفس أساليب التدريس

كيعيشكف في ظركؼ بيئية متشابية .كمف الجدير ذكره أف الباحثة لـ تستطع الحصكؿ عمى دراسات
بحثية في ىذا المجاؿ.

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:

ىل ىناك عالقة بين مستوى فيم طمبة الصف العاشر األساسي لطبيعة العمم والمقاربة التعميمية

التي يستخدميا الطالب؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف عبلمات الطمبة في استبانة

المقاربة التعميمية كعبلماتيـ في اختبار فيـ طبيعة العمـ كالمبينة نتائجو في الجدكؿ (.)15.4

جدكؿ15.4 :

معامؿ ارتباط بيرسكف لمعبلقة بيف عبلمات الطمبة في استبانة المقاربة التعميمية كعبلماتيـ في

اختبار فيـ طبيعة العمـ

المتغيرات

مستوى الداللة

قيمة ر

العدد

المقاربة التعميمية * فيم طبيعة العمم

0.00

*0.386
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* :دالة عند مستكل الداللة (.)α= 0.05
يبلحظ مف الجدكؿ (  )15.4أف مستكل الداللة (  )0.00كىي أقؿ مف(  ،)α= 0.05أم أنيا ذات

داللة إحصائية كىذا يشير إلى كجكد عبلقة عند مستكل الداللة(

 )α= 0.05بيف مستكل فيـ

الطمبة لطبيعة العمـ كالمقاربة التعميمية لدييـ .كتبيف النتائج قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف ( *)0.386
كىك يشير إلى كجكد عبلقة مكجبة بيف مستكل فيـ طبيعة العمـ كالمقاربة التعميمية لدل طمبة

الصؼ العاشر األساسي
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أم أف الطالب صاحب المقاربة العميقة لديو مستكل فيـ عاؿ لطبيعة العمـ.أما صاحب المقاربة

السطحية فيككف مستكل فيـ طبيعة العمـ لديو منخفض .كترل الباحثة أف السبب في ذلؾ أف

الطالب الذم يستخدـ المقاربة السطحية في عممية تعممو منغمؽ العقؿ كييتـ بحرفية المعمكمة

المكجكدة في الكتاب المدرسي ،كىك متمقيا ليا كليس باحثا عنيا ،كما انو ال يستطيع إيجاد ركابط

بيف المعرفة المتعممة كتمؾ المكجكدة لديو بمعنى آخر أنو ال يستطيع تكظيؼ المعرفة التي تعمميا

سابقا في مكاقؼ جديدة مف اجؿ تكليد معرفة جديدة ،فيك ال يبحث عف المعنى بؿ يبحث عف

إنجاز الميمة بأقؿ قدر مف الحماس كيركز عمى حفظ المعمكمة عف ظير قمب دكف أف يفيميا أك
يقدـ تفسي ار ليا ،كيكتفي فقط بكصؼ ما حدث دكف البحث عف تفسير لذلؾ ،فيككف الطالب في ذلؾ

سمبيا مقمدا لآلخريف ك يبحث عف التعمـ االستظيارم دكف المعنى ،كبالتالي تقؿ كتضعؼ الدافعية
لديو لعدـ كجكد الفيـ كالمعنى لما يدرسو ،كبذلؾ يككف التعمـ عنده مكجو نحك الذات كليس نحك

الميمة.
أما الطالب الذم يستخدـ مقاربة عميقة فيك متفاعؿ في عممية تعممو كال يتشبث برأيو كيشرؾ

اآلخريف في عممية النقاش ،فيك دائـ التفكير كيفترض جممة مف الفركض مف اجؿ تفسير الصفات

المبلحظة كلديو القدرة عمى تكليد األفكار الجديدة المرتبطة بخبرتو كمعرفتو السابقة ،كما أف لو

القدرة عمى محاكمة نفسو كمراقبة أدائو فيك يرتفع فكؽ العمؿ كيتأمؿ بو كيتابع نتائج فكرتو كيحاكؿ

دائما السؤاؿ إليجاد تفسير لما يشاىد كيبلحظ كال يتكقؼ عف النشاط إال إذا أحس بأف النشاط حقؽ
لو الغرض المستيدؼ ،فتفكيره أك عقمو مفتكحا يبحث عف المعنى باستمرار كبالتالي عف الفيـ .كما

أف قدرة الطالب عمى محاكمة نفسو كمراقبة أدائو حسف عممية الفيـ لديو مما كلد لديو حاف از

الستخداـ المعرفة في مكاقؼ حياتية يتعرض ليا غير تمؾ التي تعمميا فييا كىذا يعني أف ىنالؾ
ىدفا أساسيا مف أىداؼ تدريس العمكـ قد تحقؽ ،أال كىك تعميـ العمكـ مف اجؿ الفيـ ،الف فيـ

المشكمة في سياقيا جعؿ الطالب يعي كيؼ يمكف أف يستخدـ المعمكمة في سياقات أخرل .كبالتالي
فاف عممية الفيـ حثت الطالب عمى التفكير المعمؽ كجعمتو يستخدـ المقاربة العميقة في عممية

تعممو.

كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) (She, 2005التي بينت تحسف مستكل فيـ الطمبة الذيف
يستخدمكف مقاربات عميقة في عممية تعمميـ ،كدراسة ) (Bernardo, 2003التي أشارت إلى أف
تبني مقاربات عميقة مف قبؿ اإلناث يؤدم إلى إنجاز أكاديمي عالي لدييف.
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الفصل الخامس :خالصة النتائج والتوصيات
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الفصػػؿ الخامس
خالصـة النتائـج
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدارس جنكب الخميؿ

لطبيعة العمـ كعبلقتو بالمقاربة التعميمية لدييـ كتحديد ما إذا كاف ىذا الفيـ يختمؼ باختبلؼ جنس

الطمبة كمستكل تحصيميـ في مادة العمكـ لمصؼ العاشر األساسي ،كذلؾ تحديد ما إذا كانت

المقاربة التعميمية تختمؼ باختبلؼ جنس الطمبة كمستكل تحصيميـ في مادة العمكـ لمصؼ العاشر

األساسي.

تقدـ الباحثة في ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي حصمت عمييا مف خبلؿ تطبيؽ أداتي الدراسة

كالتي تمثمت في اختبار فيـ طبيعة العمـ كاستبانة المقاربة التعميمية عمى عينة الدراسة ثـ تحميؿ

البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا ،كقد تـ عرض نتائج الدراسة كفقا لؤلسئمة الكاردة فييا.
لقد أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي:
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 .1مستػكل فيـ طمبػة الصؼ العػاشر األساسي لطبيعػة العمـ متكسط ،حيث بمغ متكسط استجاباتيـ

(.)36.13

 .2عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في مستكل فيـ طمبة

الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل إلى جنس الطمبة ،حيث كاف مستكل الداللة اإلحصائية

) )0.059كىي أكبر مف ( )α= 0.05كىي غير دالة إحصائيا.

 .3كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في مستكل فيـ طمبة الصؼ
العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل إلى مستكل التحصيؿ ،حيث كاف مستكل الداللة اإلحصائية

( )0.00كىي أقؿ مف ( )α= 0.05كىي دالة إحصائيا.

 .4كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في مستكل فيـ طمبة الصؼ
العاشر األساسي لطبيعة العمـ تعزل إلى التفاعؿ بيف الجنس كالتحصيؿ ،حيث كاف مستكل الداللة

اإلحصائية (  )0.00كىي أقؿ مف (  )α= 0.05كىي دالة إحصائيا ،كالفركؽ ىي لصالح االناث

ذكات التحصيؿ (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،متكسط ،مقبكؿ) كلصالح الذككر ذكم التحصيؿ الضعيؼ.
 .5استخداـ المقاربة التحصيمية أكثر مف المقاربة السطحية كالعميقة لدل طمبة الصؼ العاشر
األساسي حيث بمغ المتكسط الحسابي (.)146.3

 .6عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في المقاربة التعميمية
التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى جنس الطمبة ،حيث كاف مستكل الداللة

اإلحصائية ( )0.77كىي أكبر مف ( )α= 0.05كىي غير دالة إحصائيا.

 .7كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في المقاربة التعميمية التي
يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل إلى مستكل التحصيؿ لدل الطمبة ،حيث كانت

الداللة اإلحصائية ( )0.00كىي أقؿ مف ( )α= 0.05كىي دالة إحصائيا.

 .8عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )α= 0.05في المقاربة التعميمية
التي يستخدميا طمبة الصؼ العاشر األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف الجنس كمستكل التحصيؿ لدل

الطمبة ،حيث كاف مستكل الداللة اإلحصائية(  )0.77كىي أكبر مف (  )α= 0.05كىي غير دالة

إحصائيا.

 .9كجكد عبلقة مكجبة بيف مستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر األساسي لطبيعة العمـ كالمقاربة
التعميمية لدييـ ،حيث كاف معامؿ ارتباط بيرسكف (*.)0.386

التوصيات:

في ضكء ما سبؽ يمكف تقديـ التكصيات التالية:

 .1تطكير مناىج العمكـ حتى تسيـ في رفع مستكل فيـ الطمبة لطبيعة العمـ.
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 .2تطػكير األسػاليب التي يستخدميػا المعمـ في التػدريس ألف ليا تأثيػر عمى فيـ الطمبػة لطبيعة

العمـ.

 .3أف يساعد المعممكف الطبلب ليمتمككا مقاربة عميقة مف خبلؿ تكجيييـ لكي يسألكا كيفسركا.
 .4رفع مستكل الدافعية لدل الطمبة كالذم مف شأنو زيادة مستكل فيميـ لطبيعة العمـ.

 .5إجراء دراسات تيدؼ لبياف مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل المعمميف مف أجؿ تحسينو عف طريؽ
تنظيـ دكرات تربكية لممعمميف خاصة بطبيعة العمـ.

المقترحات:

 .1إجراء دراسة تجريبية لمعرفة ما إذا كاف الطمبة ينكعكف في مقارباتيـ التعميمية حسب المكقؼ

التعميمي الذم يتعرضكف لو.

 .2إجراء دراسات تبحث في مستكل فيـ طبيعة العمـ لدل معممي تربية جنكب الخميؿ.
 .3إجراء دراسة لتحميؿ كتاب العمكـ لمصؼ العاشر لمتعرؼ عمى صكرة العمـ في محتكاه.

 .4إجراء دراسة مشابية لمدراسة الحالية كتطبيقيا عمى مستكيات أخرل مف الصفكؼ األساسية ك
الثانكية ،ككذلؾ المستكل الجامعي.

المـــراجــــع
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المراجــع العربيـــة
حسف ،أ .كعكض ،ع .)1988 ( .مدل فيـ طبيعة العمـ لدل طبلب شعبة العمكـ بكميات التربية
بمصر .مجمة كمية التربية.39 -6 :)18( ،

حسنيف ،غ .)1982 ( .دراسة أثر بعض العوامل عمى فيم المعممين والطمبة لطبيعة العمم في
المرحمتين اإلعدادية والثانوية .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.

زعركر ،ج .كبعارة ،ح .)1983 ( .مدل استيعاب طبيعة العمكـ لؤلبحاث التربكية لدل متدربي
تدريس العمكـ في محافظات عماف .المجمة العربية لألبحاث التربوية.65 -53،)7(2 ،

الشيخ ،ع )1973 ( .المساقات الحديثة في العمكـ لممرحمة الثانكية :أىدافيا ،مادتيا ،تعمميا
كتعميميا .رسالة المعمم.58 -43 :)1(16 ،

عبد الرازؽ ،ـ .)2001( .أثر استخدام األسموب البنائي في المختبر في تحصيل الطمبة

التفكير الناقد لدييم .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القدس ،ابكديس ،فمسطيف.
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ممحق رقم ()1
اختبار فيم طبيعة العمم

االسم:
المدرسة:
الجنس:
معدل العموم:

إرشادات االستخداـ:
عزيزم الطالب  /الطالبة :يرجى كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة
مبلحظة :ىذه المعمكمات ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط ،كلف يطمع عمييا أحد.
77

الباحثة :منال خميل عوض
جامعة القدس

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اختبار فيم طبيعة العمم
 -1ما نظرة العمماء حول وجود العالم الطبيعي؟
أ -العالـ الطبيعي لو كجكد حقيقي.

ب -العالـ الطبيعي كىـ بحسب الخبرة السابقة.
ج -العالـ الطبيعي فكرة خمقيا العقؿ البشرم.

د -العالـ الطبيعي صكرة ذىنية صنعيا العمماء.
 -2من فرضيات العمماء في دراسة الكون ما يمي:

أ -الظكاىر الطبيعية ال يمكف فيميا ألنيا متقمبة ك متغيرة.

ب -الظكاىر الطبيعية يمكف فيميا ك إخضاعيا لمدراسة العممية.
ج -الظكاىر الطبيعية ال يمكف إخضاعيا لمدراسة العممية.

د -العقؿ اإلنساني ال يستطيع فيـ الظكاىر الطبيعية.
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 -3كان االعتقاد القديم لدى العمماء أن األرض ثابتة والشمس تدور حوليا ،لكن بعد المالحظات
والمشاىدات ثبت ليم أن الشمس ثابتة واألرض ىي المتحركة.فما موقف العمماء بعد أن ثبت

ليم خطاْ فرضيتيم ؟

أ -يتمسككا بالفرضية الف بعض المشاىدات تؤيدىا.

ب -يحصركا الفرضية في المشاىدات التي تؤيدىا.
ج -يبحثكا لمفرضية عف مشاىدات عممية تؤيدىا.

د -يرفضكا الفرضية أك يعدلكنيا أك يبحثكف عف غيرىا.
 -4عالم توصل إلى نظرية مثال(نظرية الخمية التي تفيد أن جسم الكائن الحي مكون من خاليا
و أن الخمية ىي وحدة التركيب و الوظيفة).فما موقف العمماء من النظريات الجديدة عند

ظيورىا:

أ -يتردد العمماء في قبكليا حتى يتـ ظيكر نتائج اختبارىا عمميا.

ب -يتـ رفضيا مف قبؿ جميع العمماء.
ج -يقبميا جميع العمماء ك بدكف تردد.

د -يقبميا العمماء الذيف تتفؽ مع تفكيرىـ.
 -5إذا قرر عالم استخدام أداة قياس معينة لقياس كمية فيزيائية فانو قبل استخدامو لألداة
يعمل عمى:

أ -التأكد مف مناسبة أداة كطريقة القياس ،لقياس الكمية المطمكبة.
ب -تعديؿ طريقة القياس حتى تككف نتيجتو مشابية لقيمة الكمية المقاسة.
ج -التأكد مف أف القياس يعطي القيمة الصحيحة لمكمية الفيزيائية.

د -حساب قيمة الكمية الفيزيائية مقدما مف خبلؿ قراءة المراجع المناسبة.
 -6يقوم العمماء بأبحاث و دراسات عممية و يكتبون تقارير عن أبحاثيم و دراساتيم ،يدونون
فييا مشاىداتيم و تحميالتيم و استنتاجاتيم.ما الموقف الذي يتخذه العمماء في كتابة تقارير

أبحاثيم؟

أ -يسجمكف المشاىدات كالنتائج التي تؤيد استنتاجاتيـ فقط.
ب -يسجمكف المشاىدات كالنتائج التي يحصمكف عمييا بغض النظر عف تأييدىا أك معارضتيا
الستنتاجاتيـ.

ج -يسجمكف معمكمات محرفة لتؤكد استنتاجاتيـ.
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د -يسجمكف المشاىدات التي يعتقدكف بأنيا صحيحة كيمغكف المشاىدات التي يعتقدكف بأنيا
خاطئة.

 -7نظرية الحركة الجزيئية لمغازات و التي تفترض(أن الغاز يتكون من جزيئات صغيرة جدا تشبو
الكرات)اليدف من تكوين مثل ىذه النظريات العممية:
أ -حتى يتحكؿ العمـ إلى نظريات فقط.
ب -ألنيا تساعدنا في تفسير المشاىدات العممية ك التنبؤ بيا.
ج -ألنو مف الممكف برىنة صحة النظريات العممية.

د -ألف النظريات ثابتة ال يمكف أف تتغير مع الزمف.
 -8إذا تنبأ عالم متخصص بحدوث زلزال في مكان ما ،فان ىذا التنبؤ:
أ -صحيح ك يجب أف يقبؿ دكف تردد.

ب -ال يقبؿ حتى تؤيده التجارب ك االختبارات.
ج -يقبمو البعض ك يرفضو البعض.

د -خاطئ ك يجب رفضو.

 -9ما الفرق بين النظرية و الفرضية العممية؟
أ -الفرضية تمخص المشاىدات العممية بينما النظرية تفسر المشاىدات العممية.
ب -الفرضية خاطئة بينما النظرية صحيحة.

ج -الفرضية يمكف تعديميا كتغييرىا بينما النظرية ال تعدؿ ك ال تغير.

د -الفرضية لـ تثبت رجاحتيا حتى اآلف بينما النظرية ثبتت رجاحتيا.
 -10يطمق عمى الطريقة التي يحصل بيا العمماء عمى معرفة عممية جديدة:

أ -مجمكعة مف األساليب (المنطقية ك العقمية ك العممية ) التي تختمؼ مف عالـ آلخر.

ب -مجمكعة مف الخطكات المرتبة التي يتبعيا كؿ عالـ بانتظاـ.

ج -مجمكعة مف الخطكات العشكائية (التجربة ك الخطأ) التي تختمؼ مف عالـ آلخر.

د -مجمكعة مف االستدالالت ك االستنتاجات التي يتبعيا كؿ عالـ بانتظاـ.
 -11أم العبارات التالية صحيحة بالنسبة لمتجربة العممية؟
أ -يجب أف تككف التجربة العممية قابمة لئلعادة ك التكرار.
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ب -التجربة العممية يجب أف تككف سيمة ك قميمة الخطكات.

ج -يجب أف تعطي التجربة العممية المشاىدات العممية المتكقعة.

د -يجب أف ال تحدد التجربة العممية المشاىدات العممية المتكقعة.
 -12ما نوع المعرفة العممية التي يتم الحصول عمييا من التجارب العممية ؟
أ -نظريات عممية.

ب -فرضيات عممية.

ج -حقائؽ ك تعميمات.

د -مفاىيـ عممية.
 -13ما ىي النظرة التي ينظر بيا العمماء إلى األحداث و الظواىر الطبيعية؟
أ -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير معركفة.

ب -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير ال يمكف فيميا.
ج -األحداث ك الظكاىر ال تجرم كفؽ أنماط ك معايير.

د -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير يمكف فيميا.

 -14ما اليدف من نشر العمماء أبحاثيم و دراساتيم العممية؟
أ -إلظيار التفكؽ ك اإلبداع الشخصي.

ب -إلخضاع المعرفة المكتشفة لبلختبار كالفحص.
ج -إلتاحة الفرصة لتطبيقات عممية جديدة.

د -إلظيار فضؿ اآلخريف عمييـ.

 -15ما تأثير االكتشافات العممية الجديدة عمى المعرفة العممية السابقة؟
أ -االكتشافات الجديدة تجعؿ المعرفة العممية السابقة أكثر تعقيدا.

ب -االكتشافات الجديدة تغير مف المعرفة العممية السابقة ك تضيؼ إلييا شيئا جديدا.

ج -االكتشافات الجديدة تبقي المعرفة العممية السابقة عمى حاليا ك تضيؼ إلييا شيئا جديدا.

د -االكتشافات الجديدة تستبدؿ المعرفة العممية السابقة.

 -16ما ىو الدافع وراء دراسة العمماء لمعالم الطبيعي؟
أ -ألنيـ يرغبكف في إظيار تفكؽ العقؿ البشرم.
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ب -ألنيـ يرغبكف في الحصكؿ عمى معرفة ليا تطبيؽ تكنكلكجي.
ج -ألنيـ يرغبكف في فيـ العالـ الطبيعي.

د -ألنيـ يرغبكف في السيطرة عمى اإلنساف ك المجتمعات اإلنسانية.
 -17لماذا يستخدم العالم األدوات في مشاىداتو العممية:
أ -حتى تككف المشاىدة أكثر دقة.

مكضكعي.
ة
ب -حتى تككف المشاىدة أكثر

ج -حتى تككف المشاىدة أكثر أمافة ك صدؽ.

د -لمشاىدة حادث غير متكقع.
 -18ما اليدف من استخدام العمماء لمتصنيف العممي ؟
أ -لتفسير المشاىدات العممية.

ب -لتنظيـ المشاىدات العممية.
ج -لمتنبؤ عف المشاىدات العممية.

د -لتفضيؿ المشاىدات العممية.

 -19تنبأ العالم مندليف بوجود عناصر كيميائية لم تكن معروفة في عصره مثل:الجرمانيوم ،م ا
موقف العمماء من ىذا التنبؤ؟

أ -يقبمو العمماء الذيف عبلقتيـ قكية مع العالـ مندليؼ.

ب -يقبمو جميع العمماء.

ج -يمقى قبكال أكثر لدل العمماء إذا ثبتت صحتو بالتجارب العممية.

د -يرفضو جميع العمماء.

 -20سادت قديما نظرية الخمق التمقائي التي تفيد (أن الحياة يمكن أن تنشأ من الالحياة كأن

تنشأ الديدان من الخرق البالية ،و لكن فشمت ىذه النظرية ،عنده ا ظيرت نظرية أخرى تقول أن

الحياة ال تنشأ إال من الحياة ،فال تنشأ خمية بكتيرية إال من خمية سابقة ليا) فما موقف العمماء

من النظريات الجديدة؟

أ -العمماء يقبمكف النظريات الجديدة كمسممات ال تقبؿ النقاش.

ب -العمماء يرفضكف النظريات الجديدة ك يتمسككف بالنظريات القديمة.
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ج -العممػاء يستخدمكف النظريػات الجديدة في تفسير الظكاىػر التي تقع في مجػاليا كال يعدلكف فييا.

د -يقكـ العمماء بالمراجعة المستمرة آلرائيـ ك نظرياتيـ في ضكء األدلة ك المشاىدات التي
يتكصمكف إلييا.

 -21أراد عالم دراسة العوامل التي تسبب حدوث الصدأ و ظيور طبقة بنية المون عمى الحديد،

و افترض أن ىناك عوامل تسبب الصدأ وىي:الماء فقط ،اليوا ء فقط ،الما ء و اليواء معا.فما
ىي األساليب التي يتبعيا العالم في دراسة تأثير العوامل المسببة لمصدأ عمى الحديد؟

أ -يجرم تجربة كاحدة يدرس فييا تأثير العكامؿ جميعيا.

ب -يجرم عدة تجارب يدرس فييا تأثير كؿ عامؿ بشكؿ منفصؿ.
ج -يجرم تجربة يدرس فييا تأثير العكامؿ المتشابية.

د -يتكصؿ نظريا إلى تأثير الماء ك اليكاء عمى الحديد ك دكف الحاجة إلى إجراء تجارب.
" -22الذرة تتكون من الكترونات ونيوترونات وبروتونات " ىذه المعرفة:
أ -ثابتة ال يمكف أف تتغير.

ب  -يمكف أف تتغير في المستقبؿ.
ج -بالتأكيد سكؼ تتغير.

د  -شاىدىا العمماء بالمجير لذلؾ لف تتغير.
 -23يقوم العمماء بعمل نماذج لحيوانات منقرضة كالديناصور مثال:
أ -العمماء متأكدكف أف ىذا ىك شكؿ الديناصكر.

ب -العمماء كجدكا ديناصكرات بيذا الشكؿ.

ج -العمماء تخيمكا أف ىذا ىك شكؿ الديناصكر.

د -العمماء عايشكا ىذه الديناصكرات.

 -24تصدر بعض الدول التشريعات التي تمنع وصول المكتشفات الجديدة من دول أخرى ،فم ا
ىو موقف العالم من ىذه التشريعات ؟

أ -يجب أف يقبؿ العالـ ىذه التشريعات لمصمحة بمده.
ب -يجب أف يعارض العالـ ىذه التشريعات ألنيا تتنافى مع أخبلقو.
ج -يجب أف ال ييتـ العالـ بيذه األمكر.

د -يعارض العالـ التشريعات أك يقبميا حسب الدكلة المعنية.
 -25اكتشف أحد العمماء طريقة جديدة لتحسين زراعة الزيتون ،فكيف يجب أن يتصرف؟
83

أ -ينشر ىذه المعرفة لمجميع.

ب –ال يعمـ بيا أحد ،ك يحتفظ بيا لنفسو.
ج -لو الحرية الكاممة في التصرؼ.

د -يبيع اكتشافو فقط.

 -26موقف العالم من المعرفة المنتجة من العمماء الذين سبقوه:
أ -عميو أف يرفضيا ألف أصحابيا قد ماتكا.

ب -عميو أف يرفضيا ألنيا خاطئة.

ج -عميو أف يعترؼ بأىميتيا حتى لك كانت تعتبر اآلف خاطئة.

د -عميو أف ال ييتـ بيا نيائيا.

 -27عندما تعرض قضية ما عمى العمماء فإنيم عادة:
أ -يتبعكف نفس الطريقة بالتعامؿ معيا.

ب -يقدمكف ليا نفس الحمكؿ.

ج -قد يختمفكف بالطريقة المتبعة ك بالنتائج التي يتكصمكف إلييا

د -العمماء ال يختمفكف فيما بينيـ.

 -28إذا رغب أحد العمماء بدراسة ظاىرة معينة ،فان عميو أن:
أ -يراجع ما كتبو العمماء حكؿ ىذه الظاىرة.

ب -ال ييتـ بما سبؽ ألف األدكات الحالية أكثر تطك ار.
ج -يراجع فقط ما كتبو العمماء في بمده

د -يراجع ما يتفؽ مع كجية نظره مما كتب سابقا.
 -29ىدف العمماء من دراسة الظواىر الطبيعية ىو:

أ -فيـ األشياء كالظكاىر التي يبلحظكنيا كالتنبؤ بيا كضبطيا.

ب -المتعة كالتسمية فقط.

ج -الحصكؿ عمى تقدير المجتمع الذم يعيشكف فيو.

د -الحصكؿ عمى الشيادات العممية الترقيات.
 -30ما ىو موقفك مما يقولو العمماء؟

أ -كؿ ما يقكلو العمماء صحيحا .%100
84

ب -ما يقكلو العمماء يحتمؿ الخطأ كالصكاب.
ج -العمماء ال يقكلكف إال الصحيح.

د -ما يقكلو العمماء خطأ .%100
 -31أثناء دراسة الظواىر الطبيعية فان العمماء:
أ -يعتمدكف عمى المشاىدات فقط.

ب -يستخدمكف اإلبداع ك الخياؿ في تفسيراتيـ.
ج -ال مجاؿ لمخياؿ في العمـ.

د -يعتمدكف عمى المشاىدة ك التجريب فقط.
 -32إذا توصل عالم إلى معرفة عممية ما ،و تعرض لمنقد من قبل عمماء آخرين.فما ىو موقف
العالم من ىذا النقد:

أ -ال ييتـ بو ألنو متأكد مف صحة اكتشافو.

ب -يتقبؿ النقد ك يناقش مف نقده.

ج -لو حرية التصرؼ بالرد أك عدـ الرد.

د -العمماء ال ينقدكف بعضيـ البعض.

 -33ىل العمم قادر عمى إيجاد حموال لكل المسائل العممية؟
أ -نعـ ،ألف قدرة العمـ غير محدكدة.

ب -نعـ ،ألف العمماء أذكياء جدا.
ج -ال ،ألف قدرة العمـ محدكدة.

د -ال ،ألف العمماء ال ييتمكف.
 -34العمماء:
أ -يختمفكف في طرؽ دراستيـ لمظكاىر حسب خمفياتيـ النظرية.

ب -ال يختمفكف فيما بينيـ ألف العمـ مكضكعي.

ج -ال يختمؼ عمماء البمد الكاحد بطرؽ دراسة الظكاىر الطبيعية.

د -يختمفكف فيما بينيـ حسب الجنس.
 -35المعرفة العممية المكتشفة ىي:

أ -خاصة بأىؿ البمد الذم اكتشفت فيو.
85

ب -خاصة بالعمماء الذيف عاشكا في فترة اكتشافيا .
ج -خاصة بمف اكتشفيا فقط.

د -مشتركة بيف مجمكعة العمماء.

ممحق رقم ()2

نموج إلجابات الطمبة
اختبار فيم طبيعة العمم

االسم:
المدرسة:
الجنس:
معدل العموم:

إرشادات االستخداـ:
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عزيزم الطالب  /الطالبة :يرجى كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة
مبلحظة :ىذه المعمكمات ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط ،كلف يطمع عمييا أحد.

الباحثة :منال خميل عوض
جامعة القدس

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اختبار فيم طبيعة العمم
 -1ما نظرة العمماء حول وجود العالم الطبيعي؟
أ -العالـ الطبيعي لو كجكد حقيقي.

ب -العالـ الطبيعي كىـ بحسب الخبرة السابقة.
ج -العالـ الطبيعي فكرة خمقيا العقؿ البشرم.

د -العالـ الطبيعي صكرة ذىنية صنعيا العمماء.
 -2من فرضيات العمماء في دراسة الكون ما يمي:
أ -الظكاىر الطبيعية ال يمكف فيميا ألنيا متقمبة ك متغيرة.

ب -الظكاىر الطبيعية يمكف فيميا ك إخضاعيا لمدراسة العممية.
ج -الظكاىر الطبيعية ال يمكف إخضاعيا لمدراسة العممية.

د -العقؿ اإلنساني ال يستطيع فيـ الظكاىر الطبيعية.
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 -3كان االعتقاد القديم لدى العمماء أن األرض ثابتة والشمس تدور حوليا ،لكن بعد المالحظات
والمشاىدات ثبت ليم أن الشمس ثابتة واألرض ىي المتحركة.فما موقف العمماء بعد أن ثبت

ليم خطاْ فرضيتيم ؟

أ -يتمسككا بالفرضية الف بعض المشاىدات تؤيدىا.

ب -يحصركا الفرضية في المشاىدات التي تؤيدىا.
ج -يبحثكا لمفرضية عف مشاىدات عممية تؤيدىا.

د -يرفضكا الفرضية أك يعدلكنيا أك يبحثكف عف غيرىا.
 -4عالم توصل إلى نظرية مثال(نظرية الخمية التي تفيد أن جسم الكائن الحي مكون من خاليا
و أن الخمية ىي وحدة التركيب و الوظيفة).فما موقف العمماء من النظريات الجديدة عند

ظيورىا:

أ -يتردد العمماء في قبكليا حتى يتـ ظيكر نتائج اختبارىا عمميا.

ب -يتـ رفضيا مف قبؿ جميع العمماء.
ج -يقبميا جميع العمماء ك بدكف تردد.

د -يقبميا العمماء الذيف تتفؽ مع تفكيرىـ.
 -5إذا قرر عالم استخدام أداة قياس معينة لقياس كمية فيزيائية فانو قبل استخدامو لألداة
يعمل عمى:

أ -التأكد مف مناسبة أداة كطريقة القياس ،لقياس الكمية المطمكبة.
ب -تعديؿ طريقة القياس حتى تككف نتيجتو مشابية لقيمة الكمية المقاسة.
ج -التأكد مف أف القياس يعطي القيمة الصحيحة لمكمية الفيزيائية.

د -حساب قيمة الكمية الفيزيائية مقدما مف خبلؿ قراءة المراجع المناسبة.
 -6يقوم العمماء بأبحاث و دراسات عممية و يكتبون تقارير عن أبحاثيم و دراساتيم ،يدونون
فييا مشاىداتيم و تحميالتيم و استنتاجاتيم.ما الموقف الذي يتخذه العمماء في كتابة تقارير

أبحاثيم؟

أ -يسجمكف المشاىدات كالنتائج التي تؤيد استنتاجاتيـ فقط.
ب -يسجمكف المشاىدات كالنتائج التي يحصمكف عمييا بغض النظر عف تأييدىا أك معارضتيا
الستنتاجاتيـ.

ج -يسجمكف معمكمات محرفة لتؤكد استنتاجاتيـ.

88

د -يسجمكف المشاىدات التي يعتقدكف بأنيا صحيحة كيمغكف المشاىدات التي يعتقدكف بأنيا
خاطئة.

 -7نظرية الحركة الجزيئية لمغازات و التي تفترض(أن الغاز يتكون من جزيئات صغيرة جدا تشبو
الكرات)اليدف من تكوين مثل ىذه النظريات العممية:
أ -حتى يتحكؿ العمـ إلى نظريات فقط.
ب -ألنيا تساعدنا في تفسير المشاىدات العممية ك التنبؤ بيا.
ج -ألنو مف الممكف برىنة صحة النظريات العممية.

د -ألف النظريات ثابتة ال يمكف أف تتغير مع الزمف.
 -8إذا تنبأ عالم متخصص بحدوث زلزال في مكان ما ،فان ىذا التنبؤ:
أ -صحيح ك يجب أف يقبؿ دكف تردد.

ب -ال يقبؿ حتى تؤيده التجارب ك االختبارات.
ج -يقبمو البعض ك يرفضو البعض.

د -خاطئ ك يجب رفضو.

 -9ما الفرق بين النظرية و الفرضية العممية؟
أ -الفرضية تمخص المشاىدات العممية بينما النظرية تفسر المشاىدات العممية.
ب -الفرضية خاطئة بينما النظرية صحيحة.

ج -الفرضية يمكف تعديميا كتغييرىا بينما النظرية ال تعدؿ ك ال تغير.

د -الفرضية لـ تثبت رجاحتيا حتى اآلف بينما النظرية ثبتت رجاحتيا.
 -10يطمق عمى الطريقة التي يحصل بيا العمماء عمى معرفة عممية جديدة:

أ -مجمكعة مف األساليب (المنطقية ك العقمية ك العممية ) التي تختمؼ مف عالـ آلخر.

ب -مجمكعة مف الخطكات المرتبة التي يتبعيا كؿ عالـ بانتظاـ.

ج -مجمكعة مف الخطكات العشكائية (التجربة ك الخطأ) التي تختمؼ مف عالـ آلخر.

د -مجمكعة مف االستدالالت ك االستنتاجات التي يتبعيا كؿ عالـ بانتظاـ.
 -11أم العبارات التالية صحيحة بالنسبة لمتجربة العممية؟
أ -يجب أف تككف التجربة العممية قابمة لئلعادة ك التكرار.
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ب -التجربة العممية يجب أف تككف سيمة ك قميمة الخطكات.

ج -يجب أف تعطي التجربة العممية المشاىدات العممية المتكقعة.

د -يجب أف ال تحدد التجربة العممية المشاىدات العممية المتكقعة.
 -12ما نوع المعرفة العممية التي يتم الحصول عمييا من التجارب العممية ؟
أ -نظريات عممية.

ب -فرضيات عممية.

ج -حقائؽ ك تعميمات.

د -مفاىيـ عممية.
 -13ما ىي النظرة التي ينظر بيا العمماء إلى األحداث و الظواىر الطبيعية؟
أ -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير معركفة.

ب -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير ال يمكف فيميا.
ج -األحداث ك الظكاىر ال تجرم كفؽ أنماط ك معايير.

د -األحداث ك الظكاىر تجرم كفؽ أنماط ك معايير يمكف فيميا.

 -14ما اليدف من نشر العمماء أبحاثيم و دراساتيم العممية؟
أ -إلظيار التفكؽ ك اإلبداع الشخصي.

ب -إلخضاع المعرفة المكتشفة لبلختبار كالفحص.
ج -إلتاحة الفرصة لتطبيقات عممية جديدة.

د -إلظيار فضؿ اآلخريف عمييـ.

 -15ما تأثير االكتشافات العممية الجديدة عمى المعرفة العممية السابقة؟
أ -االكتشافات الجديدة تجعؿ المعرفة العممية السابقة أكثر تعقيدا.

ب -االكتشافات الجديدة تغير مف المعرفة العممية السابقة ك تضيؼ إلييا شيئا جديدا.

ج -االكتشافات الجديدة تبقي المعرفة العممية السابقة عمى حاليا ك تضيؼ إلييا شيئا جديدا.

د -االكتشافات الجديدة تستبدؿ المعرفة العممية السابقة.

 -16ما ىو الدافع وراء دراسة العمماء لمعالم الطبيعي؟
أ -ألنيـ يرغبكف في إظيار تفكؽ العقؿ البشرم.
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ب -ألنيـ يرغبكف في الحصكؿ عمى معرفة ليا تطبيؽ تكنكلكجي.
ج -ألنيـ يرغبكف في فيـ العالـ الطبيعي.

د -ألنيـ يرغبكف في السيطرة عمى اإلنساف ك المجتمعات اإلنسانية.
 -17لماذا يستخدم العالم األدوات في مشاىداتو العممية:
أ -حتى تككف المشاىدة أكثر دقة.

مكضكعي.
ة
ب -حتى تككف المشاىدة أكثر

ج -حتى تككف المشاىدة أكثر أمافة ك صدؽ.

د -لمشاىدة حادث غير متكقع.
 -18ما اليدف من استخدام العمماء لمتصنيف العممي ؟
أ -لتفسير المشاىدات العممية.

ب -لتنظيـ المشاىدات العممية.
ج -لمتنبؤ عف المشاىدات العممية.

د -لتفضيؿ المشاىدات العممية.

 -19تنبأ العالم مندليف بوجود عناصر كيميائية لم تكن معروفة في عصره مثل:الجرمانيوم ،م ا
موقف العمماء من ىذا التنبؤ؟

أ -يقبمو العمماء الذيف عبلقتيـ قكية مع العالـ مندليؼ.

ب -يقبمو جميع العمماء.

ج -يمقى قبكال أكثر لدل العمماء إذا ثبتت صحتو بالتجارب العممية.

د -يرفضو جميع العمماء.

 -20سادت قديما نظرية الخمق التمقائي التي تفيد (أن الحياة يمكن أن تنشأ من الالحياة كأن

تنشأ الديدان من الخرق البالية ،و لكن فشمت ىذه النظرية ،عنده ا ظيرت نظرية أخرى تقول أن

الحياة ال تنشأ إال من الحياة ،فال تنشأ خمية بكتيرية إال من خمية سابقة ليا) فما موقف العمماء

من النظريات الجديدة؟

أ -العمماء يقبمكف النظريات الجديدة كمسممات ال تقبؿ النقاش.

ب -العمماء يرفضكف النظريات الجديدة ك يتمسككف بالنظريات القديمة.
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ج -العممػاء يستخدمكف النظريػات الجديدة في تفسير الظكاىػر التي تقع في مجػاليا كال يعدلكف فييا.

د -يقكـ العمماء بالمراجعة المستمرة آلرائيـ ك نظرياتيـ في ضكء األدلة ك المشاىدات التي
يتكصمكف إلييا.

 -21أراد عالم دراسة العوامل التي تسبب حدوث الصدأ و ظيور طبقة بنية المون عمى الحديد،

و افترض أن ىناك عوامل تسبب الصدأ وىي:الماء فقط ،اليوا ء فقط ،الما ء و اليواء معا.فما
ىي األساليب التي يتبعيا العالم في دراسة تأثير العوامل المسببة لمصدأ عمى الحديد؟

أ -يجرم تجربة كاحدة يدرس فييا تأثير العكامؿ جميعيا.

ب -يجرم عدة تجارب يدرس فييا تأثير كؿ عامؿ بشكؿ منفصؿ.
ج -يجرم تجربة يدرس فييا تأثير العكامؿ المتشابية.

د -يتكصؿ نظريا إلى تأثير الماء ك اليكاء عمى الحديد ك دكف الحاجة إلى إجراء تجارب.
" -22الذرة تتكون من الكترونات ونيوترونات وبروتونات " ىذه المعرفة:
أ -ثابتة ال يمكف أف تتغير.

ب  -يمكف أف تتغير في المستقبؿ.
ج -بالتأكيد سكؼ تتغير.

د  -شاىدىا العمماء بالمجير لذلؾ لف تتغير.
 -23يقوم العمماء بعمل نماذج لحيوانات منقرضة كالديناصور مثال:
أ -العمماء متأكدكف أف ىذا ىك شكؿ الديناصكر.

ب -العمماء كجدكا ديناصكرات بيذا الشكؿ.

ج -العمماء تخيمكا أف ىذا ىك شكؿ الديناصكر.

د -العمماء عايشكا ىذه الديناصكرات.

 -24تصدر بعض الدول التشريعات التي تمنع وصول المكتشفات الجديدة من دول أخرى ،فم ا
ىو موقف العالم من ىذه التشريعات ؟

أ -يجب أف يقبؿ العالـ ىذه التشريعات لمصمحة بمده.
ب -يجب أف يعارض العالـ ىذه التشريعات ألنيا تتنافى مع أخبلقو.
ج -يجب أف ال ييتـ العالـ بيذه األمكر.

د -يعارض العالـ التشريعات أك يقبميا حسب الدكلة المعنية.
 -25اكتشف أحد العمماء طريقة جديدة لتحسين زراعة الزيتون ،فكيف يجب أن يتصرف؟
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أ -ينشر ىذه المعرفة لمجميع.

ب –ال يعمـ بيا أحد ،ك يحتفظ بيا لنفسو.
ج -لو الحرية الكاممة في التصرؼ.

د -يبيع اكتشافو فقط.

 -26موقف العالم من المعرفة المنتجة من العمماء الذين سبقوه:
أ -عميو أف يرفضيا ألف أصحابيا قد ماتكا.

ب -عميو أف يرفضيا ألنيا خاطئة.

ج -عميو أف يعترؼ بأىميتيا حتى لك كانت تعتبر اآلف خاطئة.

د -عميو أف ال ييتـ بيا نيائيا.

 -27عندما تعرض قضية ما عمى العمماء فإنيم عادة:
أ -يتبعكف نفس الطريقة بالتعامؿ معيا.

ب -يقدمكف ليا نفس الحمكؿ.

ج -قد يختمفكف بالطريقة المتبعة ك بالنتائج التي يتكصمكف إلييا

د -العمماء ال يختمفكف فيما بينيـ.

 -28إذا رغب أحد العمماء بدراسة ظاىرة معينة ،فان عميو أن:
أ -يراجع ما كتبو العمماء حكؿ ىذه الظاىرة.

ب -ال ييتـ بما سبؽ ألف األدكات الحالية أكثر تطك ار.
ج -يراجع فقط ما كتبو العمماء في بمده

د -يراجع ما يتفؽ مع كجية نظره مما كتب سابقا.
 -29ىدف العمماء من دراسة الظواىر الطبيعية ىو:

أ -فيـ األشياء كالظكاىر التي يبلحظكنيا كالتنبؤ بيا كضبطيا.

ب -المتعة كالتسمية فقط.

ج -الحصكؿ عمى تقدير المجتمع الذم يعيشكف فيو.

د -الحصكؿ عمى الشيادات العممية الترقيات.
 -30ما ىو موقفك مما يقولو العمماء؟

أ -كؿ ما يقكلو العمماء صحيحا .%100
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ب -ما يقكلو العمماء يحتمؿ الخطأ كالصكاب.
ج -العمماء ال يقكلكف إال الصحيح.

د -ما يقكلو العمماء خطأ .%100
 -31أثناء دراسة الظواىر الطبيعية فان العمماء:
أ -يعتمدكف عمى المشاىدات فقط.

ب -يستخدمكف اإلبداع ك الخياؿ في تفسيراتيـ.
ج -ال مجاؿ لمخياؿ في العمـ.

د -يعتمدكف عمى المشاىدة ك التجريب فقط.
 -32إذا توصل عالم إلى معرفة عممية ما ،و تعرض لمنقد من قبل عمماء آخرين.فما ىو موقف
العالم من ىذا النقد:

أ -ال ييتـ بو ألنو متأكد مف صحة اكتشافو.

ب -يتقبؿ النقد ك يناقش مف نقده.

ج -لو حرية التصرؼ بالرد أك عدـ الرد.

د -العمماء ال ينقدكف بعضيـ البعض.

 -33ىل العمم قادر عمى إيجاد حموال لكل المسائل العممية؟
أ -نعـ ،ألف قدرة العمـ غير محدكدة.

ب -نعـ ،ألف العمماء أذكياء جدا.
ج -ال ،ألف قدرة العمـ محدكدة.

د -ال ،ألف العمماء ال ييتمكف.
 -34العمماء:
أ -يختمفكف في طرؽ دراستيـ لمظكاىر حسب خمفياتيـ النظرية.

ب -ال يختمفكف فيما بينيـ ألف العمـ مكضكعي.

ج -ال يختمؼ عمماء البمد الكاحد بطرؽ دراسة الظكاىر الطبيعية.

د -يختمفكف فيما بينيـ حسب الجنس.
 -35المعرفة العممية المكتشفة ىي:

أ -خاصة بأىؿ البمد الذم اكتشفت فيو.
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ب -خاصة بالعمماء الذيف عاشكا في فترة اكتشافيا .
ج -خاصة بمف اكتشفيا فقط.

د -مشتركة بيف مجمكعة العمماء.

ممحق رقم ()3
استبانة المقاربة التعميمية

االسم:
المدرسة:
الجنس:
معدل العموم:

إرشادات االستخداـ:

95

عزيزم الطالب  /الطالبة :يرجى كضع إشارة (×) في المكاف المناسب كفؽ انطباؽ العبارة مف
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

استبانة المقاربة التعميمية

الرقم

1

أوافق

الفقـــرة

بشدة

أستطيع تمخيص ما يشرحو المعمـ أثناء الحصة.
أتعػامػؿ مع السػؤاؿ بأكثػر مف طػريقة حتى أتمكف

2

مف حمو.

3

احرص عمى فيـ المكضكع أثناء الحصة.
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أوافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

4

5

6

أشعر بارتياح عميؽ عندما أضاعؼ كقت
دراستي.
عندمػا أدرس ألخص أفكػار الػدرس في مقدمػة
مبلحظاتي.
أحتفظ بمبلحظػاتي المكتػكبػة حكؿ المكضكعات

الدراسية.

أدرس المادة التي شرحيا المعمـ في نفس اليكـ

7

ألتأكد مف فيميا.

8

اعمؽ عمى أىداؼ الدرس بكؿ صراحة.
أتفحص المعمكمات التي يتـ طرحيا مف قبؿ

9

المعمـ .

10

افيـ المػادة الدراسية أكثر بمناقشتيػا مع اآلخريف .
أثناء المناقشة مع اآلخريف ابدم رأيي بصراحة

11

في مكضكع المناقشة .

12

نقد المادة التعميمية يثبت الفكرة لدم.
أتأكػد مف فيمي لممػادة عف طريػؽ طرح األسئمػة

13

عمى نفسي.

14

أنشغؿ بالميمة التعميمية التي تككؿ إلي.

15

16

17

أركػز عمى العبلقػات بيف األشيػاء كليس عمى
األشياء نفسيا.
أفضؿ المعمـ الذم يحرص عمى ربط المكاقؼ
التعميمية بعضيا ببعض.

أثناء دراستي أحاكؿ ربط المكاضيع الجديدة
بمعرفتي السابقة.
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18

19

20

21

22

أفضؿ األستاذ الذم يسجؿ النقاط الميمة عمى
السبكرة.
االنتباه خبلؿ الحصة يساعدني عمى تذكر ما
تعممتو.
ابحث عف معمكمات إضافية لممكضكعات

الدراسية الجديدة.

أحاكؿ أف اصؿ بنفسي إلى نتائج الميمة التعميمية
التي أكمؼ بيا.
أىدؼ النقاش الصفي معرفة السبب الذم يقؼ
كراء كؿ مكقؼ تعميمي.
أككف صكرة في ذىني عف معاني كممات المادة

23

التعميمية.

24

أتأمؿ بشكؿ دائـ مدل فيمي لممعمكمات الجديدة.

أفضؿ المعمـ الذم يستخدـ الكثير مف الكسائؿ

25

التعميمية أثناء الحصة.

26

أفضؿ أف أتعمـ األمكر الكاقعية .

27

أفكر في أىمية المكضكعات التي أدرسيا ك
استخداماتيا الحياتية.
أكثر المكاضيع متعة ىي المكاضيع التي تثير

28

تفكيرم.

29

أحؿ كاجباتي فك ار بعد أف يحددىا المعمـ.

30

التزـ بدراسة المادة المكجكدة في الكتاب ألف

المطالعة الخارجية مضيعة لمكقت.
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31

أركز عمى حفظ المادة التعميمية دكف االىتماـ
بفيميا.
أفضؿ تعمـ المادة التي تيتـ باالبتكار أكثر مف

32

المادة النظرية.

33

مف السيؿ عمي أف أتذكر األشياء التي احفظيا.

34

التكرار ىك أفضؿ كسيمة لمتعمـ كالحفظ.

35

36

37

38

39

أفضؿ اخذ المعمكمة مف المدرس دكف قضاء
الكقت في اكتشافيا بنفسي.
حفظ المادة التعميمية يقكد إلى النجاح في

االختبارات.

أتذكر المعمكمة التي أفيميا أكثر مف تمؾ التي
أحفظيا دكف فيـ.
أحب اإلجابة عف األسئمة التي ال تركز عمى
الحفظ.
أحضر الدرس ك أككف عنو فكرة مسبقة قبؿ أف

يشرحو المعمـ.

عند قراءة المادة الدراسية أجد صعكبة في معرفة

40

الفكرة الرئيسية.

41

اىتـ بالمادة التي سأحفظيا فقط.

42

اعتمد عمى المعمـ في تفسير أسئمة المادة.

43

44

اشعر انو مف غير المجدم التفكير في المعنى

عندما أق أر دركسي.

أكاجو صعكبة في فيـ ما يشرحو المعمـ حكؿ
المادة الدراسية.
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45

46

أكاجو صعكبة في التكصؿ لمفكرة الرئيسية في
المادة الدراسية.
اعتمد عمى المعمـ في استقباؿ المعمكمات ك
األفكار.
اكتب في الحصة قدر استطاعتي دكف معرفة ما

47

ىك ميـ.

48

ربط المعمكمات الجديدة بالسابقة يشتت أفكارم.

49

50

ىناؾ تناقض بيف المعمكمات الجديدة ك المعارؼ

السابقة.

أحاكؿ ربط ما تعممتو في مكضكع بما تعممتو في
مكضكع آخر.

ممحق رقم ()4
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كجية نظرؾ.

مبلحظة :ىذه المعمكمات ستستخدـ لغرض البحث العممي فقط ،كلف يطمع عمييا أحد.

الباحثة :منال خميل عوض
جامعة القدس

بسم اهلل الرحمن الرحيم

استبانة المقاربة التعميمية

الرقم

1

الفقـــرة

أوافق
بشدة

أستطيع تمخيص ما يشرحو المعمـ أثناء الحصة.
أتعػامػؿ مع السػؤاؿ بأكثػر مف طػريقة حتى أتمكف

2

مف حمو.

3

احرص عمى فيـ المكضكع أثناء الحصة.
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أوافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة

4

5

6

أشعر بارتياح عميؽ عندما أضاعؼ كقت
دراستي.
عندمػا أدرس ألخص أفكػار الػدرس في مقدمػة
مبلحظاتي.
أحتفظ بمبلحظػاتي المكتػكبػة حكؿ المكضكعات

الدراسية.

أدرس المادة التي شرحيا المعمـ في نفس اليكـ

7

ألتأكد مف فيميا.

8

اعمؽ عمى أىداؼ الدرس بكؿ صراحة.
أتفحص المعمكمات التي يتـ طرحيا مف قبؿ

9

المعمـ .

10

افيـ المػادة الدراسية أكثر بمناقشتيػا مع اآلخريف .
أثناء المناقشة مع اآلخريف ابدم رأيي بصراحة

11

في مكضكع المناقشة .

12

نقد المادة التعميمية يثبت الفكرة لدم.
أتأكػد مف فيمي لممػادة عف طريػؽ طرح األسئمػة

13

عمى نفسي.

14

أنشغؿ بالميمة التعميمية التي تككؿ إلي.

15

16

17

أركػز عمى العبلقػات بيف األشيػاء كليس عمى
األشياء نفسيا.
أفضؿ المعمـ الذم يحرص عمى ربط المكاقؼ
التعميمية بعضيا ببعض.

أثناء دراستي أحاكؿ ربط المكاضيع الجديدة
بمعرفتي السابقة.

102

18

19

20

21

22

أفضؿ األستاذ الذم يسجؿ النقاط الميمة عمى
السبكرة.
االنتباه خبلؿ الحصة يساعدني عمى تذكر ما
تعممتو.
ابحث عف معمكمات إضافية لممكضكعات

الدراسية الجديدة.

أحاكؿ أف اصؿ بنفسي إلى نتائج الميمة التعميمية
التي أكمؼ بيا.
أىدؼ النقاش الصفي معرفة السبب الذم يقؼ
كراء كؿ مكقؼ تعميمي.
أككف صكرة في ذىني عف معاني كممات المادة

23

التعميمية.

24

أتأمؿ بشكؿ دائـ مدل فيمي لممعمكمات الجديدة.

أفضؿ المعمـ الذم يستخدـ الكثير مف الكسائؿ

25

التعميمية أثناء الحصة.

26

أفضؿ أف أتعمـ األمكر الكاقعية .

27

أفكر في أىمية المكضكعات التي أدرسيا ك
استخداماتيا الحياتية.
أكثر المكاضيع متعة ىي المكاضيع التي تثير

28

تفكيرم.

29

أحؿ كاجباتي فك ار بعد أف يحددىا المعمـ.

30

التزـ بدراسة المادة المكجكدة في الكتاب ألف

المطالعة الخارجية مضيعة لمكقت.
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31

أركز عمى حفظ المادة التعميمية دكف االىتماـ
بفيميا.
أفضؿ تعمـ المادة التي تيتـ باالبتكار أكثر مف

32

المادة النظرية.

33

مف السيؿ عمي أف أتذكر األشياء التي احفظيا.

34

التكرار ىك أفضؿ كسيمة لمتعمـ كالحفظ.

35

36

37

38

39

أفضؿ اخذ المعمكمة مف المدرس دكف قضاء
الكقت في اكتشافيا بنفسي.
حفظ المادة التعميمية يقكد إلى النجاح في

االختبارات.

أتذكر المعمكمة التي أفيميا أكثر مف تمؾ التي
أحفظيا دكف فيـ.
أحب اإلجابة عف األسئمة التي ال تركز عمى
الحفظ.
أحضر الدرس ك أككف عنو فكرة مسبقة قبؿ أف

يشرحو المعمـ.

عند قراءة المادة الدراسية أجد صعكبة في معرفة

40

الفكرة الرئيسية.

41

اىتـ بالمادة التي سأحفظيا فقط.

42

اعتمد عمى المعمـ في تفسير أسئمة المادة.

43

44

اشعر انو مف غير المجدم التفكير في المعنى

عندما أق أر دركسي.

أكاجو صعكبة في فيـ ما يشرحو المعمـ حكؿ
المادة الدراسية.
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45

46

أكاجو صعكبة في التكصؿ لمفكرة الرئيسية في
المادة الدراسية.
اعتمد عمى المعمـ في استقباؿ المعمكمات ك
األفكار.
اكتب في الحصة قدر استطاعتي دكف معرفة ما

47

ىك ميـ.

48

ربط المعمكمات الجديدة بالسابقة يشتت أفكارم.

49

50

ىناؾ تناقض بيف المعمكمات الجديدة ك المعارؼ

السابقة.

أحاكؿ ربط ما تعممتو في مكضكع بما تعممتو في
مكضكع آخر.

ممحق رقم ()5

أعضاء لجنة التحكيم

الرقم

مكان العمل

أسماء المحكمين

1

د .أ .أحمد فييـ جبر

جامعة القدس

2

د .محمد العممة

جامعة القدس

3

د .عفيؼ زيداف

جامعة القدس

4

د .محمد عابديف

جامعة القدس

5

د.غساف سرحاف

جامعة القدس

6

د .إبراىيـ عرماف

جامعة القدس

7

د .محمكد أبك سمرة

جامعة القدس
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8

د .كماؿ يكنس

جامعة القدس المفتكحة

9

د .نبيؿ الجندم

جامعة الخميؿ

10

د .إبراىيـ ابك عقيؿ

جامعة القدس المفتكحة

11

د .جماؿ ابك مرؽ

جامعة الخميؿ

12

د .حاتـ عبد النبي

جامعة الخميؿ

ممحق رقم ()6
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ممحق رقم ()7
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فيــرس الجــداول
الرقم

المحتــــــــــــــوى

1.3

تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس كالمدرسة

40

2.3

تكزيع عينة الدراسة حسب الجنس كالمدرسة

41

1.4

2.4
3.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر
األساسي لطبيعة العمـ حسب متغير الجنس
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمستكل فيـ طمبة الصؼ العاشر
األساسي لطبيعة العمـ حسب متغير مستكل التحصيؿ
نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمتكسطات أداء طمبة الصؼ العاشر

108

الصفحة

47

48
50

األساسي عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ حسب متغيرم الجنس كمستكل

التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما
4.4

5.4
6.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر

األساسي عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ حسب متغير الجنس

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر

األساسي عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ حسب متغير مستكل التحصيؿ

نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية

50

51
52

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر
7.4

األساسي عمى اختبار فيـ طبيعة العمـ حسب التفاعؿ بيف متغيرم الجنس

54

كمستكل تحصيؿ الطمبة
8.4

9.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر
األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب متغير الجنس

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر

األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب متغير مستكل التحصيؿ

56

56

نتائج اختبار تحميؿ التبايف الثنائي لمتكسطات أداء طمبة الصؼ العاشر

 10.4األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب متغيرم الجنس كمستكل

58

التحصيؿ كالتفاعؿ بينيما
11.4

12.4

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر
األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب متغير الجنس
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر

األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب متغير مستكل التحصيؿ

 13.4نتائج اختبار ( )LSDلممقارنة البعدية

58

59
60

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألداء طمبة الصؼ العاشر

 14.4األساسي عمى استبانة المقاربة التعميمية حسب التفاعؿ بيف متغيرم الجنس

62

كالتحصيؿ

 15.4قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمعبلقة بيف المقاربة ك مستكل فيـ طبيعة العمـ

109

63

فيــرس األشكــال
الشكل
1.4

عنــوان الشكـــل
تفاعؿ الجنس كمستكل التحصيؿ

الصفحة
55
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فيرس المالحق
المحتــــــــــــــوى

الرقم

الصفحة

1

اختبار فيـ طبيعة العمـ

78

2

نمكذج إلجابات الطمبة

87

3

استبانة المقاربة التعميمية

96

4

نمكذج إلجابات الطمبة

101

5

أعضاء لجنة التحكيـ

106

6

كتاب الجامعة

107

111

7

كتاب مديرية التربية كالتعميـ –جنكب الخميؿ لتسييؿ تطبيؽ أدكات الدراسة

108

في مدارسيا

فيرس المحتـــــويات
الصفحة

المــــــوضــــــــــوع
صفحة الغبلؼ الداخمية
صفحة العنكاف
صفحة إجازة الرسالة
اإلىداء
اإلقرار

.I

112

الشكر كالعرفاف

.II

التعريفات

.III

الممخص بالمغة العربية

.IV

الممخص بالمغة األجنبية

.V

الفصل األول :مشكمة الدراسة وأىميتيا
المقدمة

2

مشكمة الدراسة

21

أىداؼ الدراسة كأسئمتيا

22

أىمية الدراسة

23

محددات الدراسة

23

الفصل الثاني:الدراسات السابقة
الدراسات السابقة

25

الفصل الثالث :طريقة الدراسة واجراءاتيا
منيجية الدراسة

40

مجتمع الدراسة

40

عينة الدراسة

41

أدكات الدراسة

41

إجراءات تطبيؽ الدراسة

44

تصميـ الدراسة كمتغيراتيا

44

المعالجة اإلحصائية

45

الفصل الرابع :نتائج الدراسة
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

47

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

50

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

56

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع

57

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
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الفصل الخامس :خالصة النتائج والتوصيات

113

خبلصة النتائج

66

التكصيات

67

المقترحات

67

المراجـــــــــــــع
المراجع العربية

69

المراجع األجنبية

70

المالحـــــــــــــق
فيرس الجداكؿ

109

فيرس األشكاؿ

111

فيرس المبلحؽ

112

فيرس المحتكيات

114

114

