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ُ ّ
امللخص:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري.
ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي املسحي ،حيث تم جمع البيانات من خالل اختبار عمليات العلم ،واملكون من ( )40فقرة،
ً
واستبانة اتجاهاتهم نحو العمل املخبري مكون من ( )28فقرة ،ووزعت على ( )286طالبا وطالبة من طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك.
أظهرت النتائج أن درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك متدنية ،أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α=0.05في املتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على اختبار عمليات العلم تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت باستثناء مجال التنبؤ،
فقد جاءت الفروق لصالح اإلناث .كما وأظهرت النتائج أن اتجاهات الطلبة نحو العمل املخبري متوسطة ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية تعزى ملتغير الجنس ،وأظهرت النتائج بعدم وجود عالقة ارتباطية بين عمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري.
الكلمات املفتاحية :عمليات العلم؛ االتجاهات؛ العمل املخبري؛ طلبة الجامعة.

املقدمة:
أصبح التعلم والتطوير املستمر سمة من سمات هذا العصر ،واالهتمام الزائد الذي شهده تدريس العلوم املستمد في أصوله من طبيعة العلم
ً
ً
وعملياته ،والذي صنف العلوم على أنها تفاعل ديناميكي بين العمليات والنتائج بدال من كونها وصفا للظواهر الطبيعية ،واعتبار هذا االهتمام والتقدم
ً
ً
ركنا أساسيا في تدريس العلوم ،وأن كل فرع من فروع املعرفة له طبيعته الخاصة والتي تميزه عن غيره ،بحيث تشمل هذه الطبيعة بنيته التركيبية،
وطرقه ،وعملياته ،وأساليب البحث والتفكير(زيتون ،)120 :2013 ،لذا أصبحت املجتمعات تسعى إلى تحقيق التطور الدائم والرقي من خالل توفير
اإلمكانات املادية والفنية لتنمية املهارات واالتجاهات العلمية لدى املتعلمين ،إلكسابهم القدرة واملرونة للتكيف مع طبيعة الحياة املتغيرة ،ويتجلى ذلك
في تضمين مناهج العلوم لعمليات العلم ومهارات التفكير العلمي واستخدام االستقصاء العلمي في البحث عن املعارف واملعلومات (الزعبي.)223 :2009 ،
ولقد حدد أوستالند ( )Ostlund, 1992: 11أن مهارات عمليات العلم هي الوسيلة األكثر فعالية في الحصول على املعلومات واملعارف ،وفي ذات
السياق ذكر هيكل وبرات ) (Hackell & Pratt, 1998: 320أن عمليات العلم تستند على البحث العلمي عن طريق االستفسار ومهارات عملية التفكير
والتفكير النقدي وكذلك مهارات التفكير العلمي املستخدمة من قبل العلماء ،حيث يستقص ي العلماء املعرفة الجديدة ويتوصلون إلى النتائج (املعرفة)
والتي تسمى نواتج العلم ومخرجاته (ومنها ت نمية االتجاه نحو مادة العلوم والتحفيز على استخدام أسلوب التفكير العلمي ،باإلضافة ملساهمتها في تنمية
التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد ،وتزيد من قدرة الطلبة على التعامل مع املشكالت التي تواجههم ويصبح لديهم القدرة على التعلم الذ اتي) ،وذلك
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باستخدام طرقه ومنها عمليات العلم ،فهي تشمل مهارات تعلم الحياة بحيث يستخدمها الطالب املتعلم في التعامل مع مشكالت الحياة اليومية التي قد
تواجهه (زيتون.)13 :2002 ،
ً
ً
ويشير بارتيك وكوارتز وباكستر ( )Partick, 2010: 110; Kurtz & Baxter, 2001: 19أن مهارات عمليات العلم أصبحت عنصرا رئيسيا في العلم
واملنهاج ،وذلك لقياس مدى أهمية العلم للجانب الفكري للطالب املتعلم ،وكذلك قياس تأثيره من خالل إدراكه للمهارات املكتسبة ،بداية من املالحظة
ً
وتفسير البيانات والتعريفات اإلجرائية واملتغيرات وصياغة الفرضية وصوال إلى مهارات التجريب والنمذجة ،وأضاف إلى ذلك (العليان2010 ،؛ & Lord
 )Orkwiszewski, 2006إلى أنه يصبح لدى الطالب املتعلم القدرة على التعلم الذاتي والتفكير اإلبداعي.
ً
ً
كما وتسهل مهارات عمليات العلم عملية تعلم وتعليم العلوم ،وتعلم أساليب البحث ،وجعل الطالب نشطا ومشاركا في التعلم ،ليصبح لديه رغبة
االستمرار في التعلم ،وبناء املعرفة واملحافظة عليها وربطها باملعرفة السابقة املوجودة لديه ،وتسهم في فهم الظواهر الكونية والوجود ،وبهذا يصبح لدى
ً
الطالب دافع تعليمي ونمو ذاتي ورغبة واستمرار في االستفسار والتفكير والبحث واالستكشاف والتحقيق بدال من تلقي املعلومات وحفظها ،والتي تم
التأكيد عليها من قبل املعايير الوطنية للتعليم العلمي في الواليات املتحدة األمريكية( ،تشمل العلم لجميع الطالب) ،ويعتبر تعلم العلوم عملية نشطة،
يركز على االكتشاف والبحث وزيادة مستويات الثقافة العلمية وتحقيق فهم أفضل لذلك ،ومحاولة تطوير تدريس العلوم باعتباره جزء من تطوير
التعلم (.)NSES, 1996: 3
وتتمثل عمليات العلم في قدرة الطلبة على املالحظة الدقيقة واملوضوعية في جمع البيانات واملعلومات ،وتصنيفها ،وتبويبها والربط فيما بينها،
وفرض الفروض ،واختبارها ،والوصول لتعميمات ،وال يقتصر تدريس العلوم على تزويد الطلبة باملعرفة العلمية بل تحويلها لعمل وسلوك لينتفع به
الطلبة ،وتوفير الدافع واالستعداد لهم واالتجاه نحو التعلم ،واكتساب املعرفة ليساعدهم في اكتساب األفكار الجديدة العلمية ،واملهارات العملية،
وتوظيفها في مواقف جديدة (عطا هللا.)34 :2001 ،
ويرى زيتون ( )125 :2013أن تعلم العلوم يعني بناء املعرفة العلمية من قبل الطالب ،عن طريق املالحظة والتجريب والتركيز على مهارات عمليات
العلم ،فعند مالحظته لألشياء يثير في نفسه التساؤالت واالستفسارات فيصف األحداث ويطرح األسئلة ،ويحاول اإلجابة عليها وبناء التفسيرات لها
واختبارها وتبادل أفكاره مع اآلخرين ،وبهذا يتطور تفكير الطلبة وفهمهم من خالل جمع الجانب النظري والجانب العملي للعلم.
وتقسم عمليات العلم كما صنفتها أدبيات التربية العلمية (زيتونMarten & Ger, 2001; Constant, 1995; Gega,1994; Ostlund, 2013 ،
 )1998إلى:
عمليات العلم األساسية ،وهي في قاعدة هرم تعلم العمليات العلمية ،وتضم :املالحظة ،والتصنيف ،والقياس ،واالستنتاج ،واالستقراء ،واالستدالل،
والتنبؤ ،واستخدام األرقام ،واستخدام العالقات الزمانية واملكانية ،واالتصال.
عمليات العلم التكاملية ،وهي عمليات متقدمة وأعلى مستوى من العمليات األساسية في هرم تعلم العمليات العلمية ،وتضم :تفسير البيانات،
والتعريفات اإلجرائية ،وضبط املتغيرات ،وصياغة الفرضيات ،والتجريب ،والنمذجة.
ويقول تساي ( )Tsai, 2003: 851يتم تقديم مهارات عمليات العلم في املختبرات بطريقة أفضل بكثير مقارنة بالغرفة الصفية ،ففي املختبر يتم
توليد النتائج والتحقق والتأكد منها من خالل استخدامه لحواسه الخمسة ،وهذا بدوره يؤدي إلى اكتساب الطلبة ملهارات عمليات العلم األساسية
واملتكاملة ،باعتبارها الهدف األكثر أهمية إلجراء الدراسات والتجارب داخله .ومن جهة أخرى يتميز املختبر بأنشطة متنوعة تناسبه لتطوير جميع
مهارات عمليات العلم وتعزيزها وتحفيز الطلبة للعمل وتوليد االتجاهات اإليجابية لديهم (.)Miskowski & Howard, 2005: 253
ويذكر روخندري وروث ) (Rochoudhury & Roth, 1993: 242أن العمل املخبري يساعد الطلبة في بناء وإعادة بناء إطار املفاهيم لديهم ،وبناء
املعارف الجديدة من الخبرات التي يحصلوا عليها داخل املختبر ،والتي يدمجوها بوعي مع معرفتهم السابقة ،وأضاف لذلك ( Sharpe & Abrahams,
 )2010: 112أن الطلبة يستمتعون بالعمل املخبري ألنه يحفزهم على التعلم ويشجعهم على العمل .كما ويساعد العمل املخبري في تنمية طرائق العلم
وعملياته ومهاراته ،وتنمية االتجاهات العلمية ،مثل األمانة العلمية واملثابرة على مقاومة الغش والتحليل الناقد للنتائج وحدودها وتقدير املخاطر
واملوضوعية والثقة بالنفس واملسؤولية والتعاون (زيتون.)25 :2002 ،
فمن خالل استخدام النشاطات العلمية في تدريس العلوم ،يمكن مساعدة الطلبة على تنمية االتجاهات وامتالك األفكار وكذلك املهارات
العلمية ،وذلك من خالل الفرص العلمية التي يتيحيها ،ووفرة املشاهدات والتجارب ،باإلضافة إلى الخطط التي توضع لألغراض التعليمية ،وهذا باعتبار
ً ً
االتجاه العلمي جزءا هاما من عادات التالميذ الفكرية.
ً
ً
ً
وتعد تنمية االتجاهات العلمية هدفا أساسيا وهاما من أهداف التربية العلمية في مختلف مراحلها وذلك لدورها في تشكيل شخصية الطالب
العلمية ،فهي تعمل كموجهات سلوكية يقوم بها الطالب الستخدام طرائق العلم وعملياته ومهاراته ،بمنهجية علمية بالبحث والتفكير وتكوين العقلية،
كما أنها تثير االهتمام والرغبة (امليول) لديه للتعلم فمن املمكن أن تضبط سلوكه وتحسن أدائه ومن املمكن أن تؤدي إلى ضعف أدائه ،وهذا يشكل
ً
دافعا ملتابعة العلوم ودراستها (زيتون .) 12 :2002 ،وعالوة على ذلك ،فإنها تزيد من انتباهه وتيهئ له الفرصة للمناقشة والتعبير عن ذاته وتشعره بسهولة
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املادة واالستمتاع بها ،وتتكون االتجاهات من ثالثة جوانب كما ذكرها ( )Arson et al, 1994: 33وهي الجانب العاطفي ،والجانب املعرفي ،والجانب
السلوكي ،ويرى زيتون ( ) 14 :2002أن االتجاهات تساعد في تكوين الطالب الذي يهتم بالتعلم املستمر مدى الحياة ،وهي التي تدفعه إلى تأييد أهمية
العلم في املجتمع ،وهي القوة التي تكمن وراء وضع وتنفيذ القرارات التي تتعلق بالفرد والجماعة.
وعلى الطلبة دمج املعرفة واملهارات واالتجاهات للحصول على الفهم الصحيح وتطويره لديهم وتعلم املفاهيم بشكل أفضل كما جاء في دراسة
( ،)Kamba & Giwa & Libata & Wakkala, 2018: 109حيث يمكن لالتجاهات أن تشوه مفهوم املعلومات وتؤثر على درجة االحتفاظ بها .وأن
االتجاهات اإليجابية تجاه العلوم مرتبطة بدرجة عالية بإنجازهم العلمي ،والتي تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في نجاحهم األكاديمي وتحصيلهم العلمي،
وتستند بعض االتجاهات إلى الخبرات واملعارف واملهارات الخاصة ،وبعضها اآلخر مكتسبة من مصادر أخرى (.)Manuel, 2013: 2089
إن أثر اتجاهات الطالب نحو العلم أمر هام للغاية ،ألنه يتطلب منه حل املشكالت والصبر واملثابرة والرغبة في قبول املخاطر ،حيث تبين أن أكثر
عامل يسهم في قرارات الطلبة للدراسة والتعلم ،هو اهتمامهم باملوضوع كما ذكر ( )Lindahl, 2003: 33وذلك لشعورهم بالثقة وبأن لديهم معرفة كافية
ً
باملفاهيم أو القضايا من خالل دراساتهم السابقة ،فهذا بدوره يؤثر على دوافعهم وانجازاتهم ،ووفقا ( )Opateye, 2012: 36يزعم أن األفراد الذين
يستخدمون مهارات عمليات العلم لديهم اتجاهات إيجابية نحو العلم.
الدراسات السابقة:
وفيما يأتي عرض موجز للدراسات واألبحاث ذات الصلة على املستوى األجنبي واملستوى العربي في هذا املجال.
•

•

•

•

فقد أجرى يمتينة ومسيكوري وأشادي وصادق ) (Yamtinah & Masykuri & Ashadi & shidiq, 2017دراسة كان الهدف منها معرفة الفرق
ً
بين الجنسين في اتجاهات الطلبة نحو العلوم وتحليل عمليات العلم لهم .وتكونت عينة الدراسة من ( )109طالبا و( )117طالبة من ثالث مدارس.
وتظهر النتائج وجود اختالفات بين الطالب والطالبات ،حيث أن النسبة املئوية للطالب أعلى من نسبة الطالبات في امتالكهم لعمليات العلم،
وبشكل عام ،ينتج الطالب والطالبات ً
ً
مشابها في اتجاهاتهم نحو العلوم.
موقفا
كما وأجرى كوا وكاربوديوان ) (CHUA & Karpudewan, 2017دراسة توضح العالقة بين تصورات طالب املرحلة الثانوية حول بيئة املختبر
والدوافع واالتجاهات نحو العلوم .وتكونت عينة الدراسة من ( )1003طالب من طالب املرحلة الثانوية في املنطقة الشمالية في ماليزيا ،وأظهرت
النتائج وجود عالقة كبيرة بين التصورات حول بيئة امل ختبر والدوافع نحو العلوم والتعليم ولها تأثير ايجابي على اتجاهات الطالب نحو العلوم.
وقام زيدان والجيوس ي ) (Zeidan & Jayosi, 2015بدراسة العالقة بين مستوى معرفة طالب املرحلة الثانوية ملهارات عمليات العلم واتجاهاتهم
نحو العلوم وتأثير جنسهم وإقامتهم على مستوى معارفهم ملهارات عمليات العلم وعلى اتجاهاتهم .وتكونت عينة الدراسة من ( )159طالب من
طالب الصف األول ثانوي في طولكرم .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارات عمليات العلم بسبب الجنس لصالح
اإلناث .وبسبب اإلقامة لصالح طالب القرى .ومع ذلك ،لم تكن هناك اختالفات كبيرة في اتجاهاتهم نحو العلوم بسبب املتغيرات.
ّ
للتعرف على عمليات العلم وعالقتها باألداء املختبري في مختبر الكيمياء التحليلية عند طلبة قسم الكيمياء.
وأجرى الجلبي( )2014دراسة سعت
وتكونت عينة الدراسة من ( )48طالب وطالبة طلبة قسم الكيمياء في كلية التربية .وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي امتالك الطلبة
لعمليات العلم واألداء املختبري وبشكل واضح ،كما وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبة وقوية بينهم.

• وفي دراسة أجراها سيسين وطهران ) (Sesen & Tahran, 2013ملعرفة أثار أنشطة املختبر القائم على االستقصاء وعلى فهم طالب املدارس
الثانوية للكيمياء اإللكترونية واالتجاهات نحو الكيمياء والعمل املخبري .حيث تكونت العينة من ( )62طالب من طالب املدرسة الثانوية في تركيا.
وأظهرت النتائج أن التعليم القائم على االستقصاء يسبب اكتساب املفاهيم العلمية املتعلقة بالكيمياء اإللكترونية بشكل أفضل ،كما وأظهرت
النتائج إلى انه يوجد اتجاهات ايجابية نحو الكيمياء واملختبرات.
• وأجرى اغونلي ) (Ogunleye, 2012دراسة ملعرفة العالقة بين مهارات عمليات العلم للمعلمين واالتجاهات العلمية وأداء الطالب في الكيمياء.
وتكونت عينة الدراسة من ( )50معلم و( )20طالب من املدارس الثانوية في والية اغون في نيجيريا .وأظهرت النتائج انه يوجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين مهارات عمليات العلم للمعلمين وأداء الطالب في الكيمياء ،وكذلك أظهرت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مهارات
عمليات العلم للمعلمين واالتجاهات العلمية.
• كما وقام تشونغ ) (Cheung, 2011بدراسة تهدف إلى معرفة وتحديد اتجاهات الطالب نحو مختبر الكيمياء .وتكونت عينة الدراسة من ()954
َ
طالبا من طالب الكيمياء .وتوصلت النتائج إلى وجود اتجاهات ايجابية نحو مختبر الكيمياء ،باإلضافة إلى وجود تحسين في إنجاز الطلبة في
الكيمياء.
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• وقام سيميكس وكابابينار ) (Simsek & Kabapinar, 2010بدراسة تهدف إلى اكتشاف أثار التعلم القائم على االستقصاء على املفاهيم الطالبية
ومهارات عمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري .تكونت العينة من ( )20طالب من طالب الصف الخامس .وأظهرت النتائج انه يوجد أثار
ً
ايجابية على فهم الطالب للمفاهيم وعمليات العلم ،وأظهرت النتائج أيضا انه ال يوجد تأثير على اتجاهاتهم نحو العلوم.
• وأجرى طهران وسيسين ) (Tahran & Sesen, 2010بدراسة فعالية األعمال املختبرية املتعلقة بالحوامض والقواعد على إنجازات التعلم
واالتجاهات نحو مختبر الكيمياء .تكونت عينة الدراسة من ( )108طالب من مدرستين ثانويتين في أزمير (تركيا) .وأظهرت النتائج اتجاهات ايجابية
نحو مختبر الكيمياء ،كما وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعات.
• كما وأجرى زيدان ) (Zeidan, 2010دراسة توضح العالقة بين االتجاهات نحو األحياء وتصورات البيئة التعليمية في منطقة طولكرم وتأثير
اإلقامة والجنس على اتجاهاتهم .وتكونت العينة من ( )190طالب من طالب الصف الحادي عشر .وأظهرت النتائج وجود اختالف في العالقة بين
االتجاهات والتصورات تعزى للجنس ،كما وأظهرت النتائج انه ال توجد عالقة بينهم تعزى لإلقامة.
• وأجرى أمبوسعيدي وعبد هللا ( )2010دراسة هدفت إلى تقص ي معتقدات الطلبة املعلمين تخصص العلوم بكلية التربية /جامعة السلطان
ً
قابوس نحو طبيعة العلم وعالقتها بتقديرهم لبيئة املختبرات العلمية .وتكونت الدراسة من ( )61طالبا وطالبة من الطلبة املعلمين املسجلين
بتخصص العلوم في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس للعام الجامعي 2009-2008م .وبينت النتائج ما يلي :جاء ترتيب معتقدات الطلبة
ً
ً
املعلمين نحو طبيعة العلم وفقا ألبعاد املقياس تنازليا كما يلي :املالحظة واالستدالل ،العالقة بين القوانين والنظرية العلمية ،طبيعة املعرفة
العلمية ،التأثيرات االجتماعية والثقافية عل ى املعرفة العلمية ،األساس التجريبي ،اإلبداع والخيال اإلنساني .جاء ترتيب تقدير الطلبة املعلمين
ً
ً
لبيئة االختبارات العلمية وفقا ملجاالت االستبانة تنازليا كما يلي :املواد واألجهزة ،وضوح التعليمات ،والتكامل بين املواد النظرية والعملي،
ً
والعالقات بين الطلبة بعضهم بعضا ومع املشرفين ،والتجارب ذات النهاية املفتوحة .وجود ارتباط يتراوح ما بين املنخفض واملنخفض جدا بين
بعض أبعاد طبيعة العلم ومجاالت بيئة املختبرات العلمية.
• كما وأجرت سليمان ( )2009دراسة سعت إلى الكشف عن فعالية املختبرات املدرسية في إكساب عمليات العلم واملهارات العملية املناسبة
وتنمية االتجاهات نحو العمل املخبري في الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي .وشملت العينة مجموعة تجريبية واحدة وعدد طالباتها ()90
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدينة أبها .توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف
األول الثانوي على اختبار بعض عمليات العلم قبل تفعيل املختبرات املدرسية وبعدها ،وذلك لصالح درجات التطبيق البعدي لالختبار .وتوجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف األول الثانوي على إكساب بعض املهارات العملية قبل تفعيل املختبرات
ً
املدرسية وبعدها ،وذلك لصالح درجات التطبيق البعدي لبطاقة املالحظة .وتبين أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
طالبات الصف األول الثانوي على مقياس االتجاه نحو العمل املخبري قبل تفعيل املختبرات املدرسية وبعدها ،وذلك لصالح درجات التطبيق
البعدي للمقياس.
• بينما أجرى ساريباس وبيرام ) (Saribas & Bayram, 2009دراسة تهدف إلى تحسين مهارات عمليات العلم ملعلمي العلوم قبل الخدمة
واتجاهاتهم نحو مختبر الكيمياء .وتكونت العينة من ( )54مدرس قبل الخدمة الذين التحقوا بالسنة األولى بجامعة مرمرة .توصلت النتائج إلى
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة الضابطة في اختبار عمليات العلم ،كما وأظهرت النتائج أنه ال يوجد اختالف في اتجاهاتهم نحو مختبر
الكيمياء.
• وفي دراسة أجراها وولف وفريسر ) (Wolf & Fraser, 2008ملعرفة بيئة التعلم واالتجاهات نحو العلوم واإلنجاز بين طالب العلوم في املدارس
َ
املتوسطة باستخدام أنشطة املختبر القائم على االستقصاء .حيث تكونت العينة من ( )1434طالبا ،وأظهرت النتائج إلى أن أنشطة املختبر
املستندة إلى االستقصاء فعالة بشكل تفاضلي بين الذكور واإلناث الطالب.
• وأجرى تيربون ) (Turpin, 2004دراسة ملعرفة أثر استخدام برنامج قائم على النشاط وتأثيره على التحصيل العلمي ومهارات عمليات العلم
واالتجاهات نحو العلوم .وتكونت العينة من ( )531طالب من طالب الصف السابع من ( )3مدارس في شمال لويزيانا .وأظهرت النتائج أنه يوجد
تأثير الستخدام البرنامج على تحسين التحصيل ومهارات عمليات العلم ،باإلضافة إلى ذلك تشير النتائج أنه ال يوجد تأثير على االتجاهات نحو
العلوم.
ّ
ُ
مما سبق يالحظ ،أن معظم الدراسات والبحوث الواردة في هذه الدراسة وضحت مستوى عمليات العلم لدى الطلبة ومدى امتالكهم ملهاراتها
واالتجاهات نحو العلوم واالتجاهات نحو العمل املخبري ،كما وبينت بعض الدراسات العالقة بين تصورات الطلبة حول بيئة املختبر واالتجاهات نحو
تول أهمية كافية لوض وح ومعرفة مدى امتالك الطلبة الجامعيين لعمليات العلم ،وعليه فإن هذه
العلوم وتأثير بعض املتغيرات عليها ،كما أنها لم ِ
ُ
الدراسة ُتحاول معرفة اتجاهات الطلبة نحو العمل املخبري ومدى امتالكهم لعمليات العلم ،كما أنها تسلط الضوء على إيجاد العالقة بين عمليات
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العلم واتجاهاتهم نحو العمل املخبري .وأن ما ُيميز هذه الدراسة باعتبارها أصيلة وجديدة في موضوعها ،ومجالها ،وموضوعية في إجراءاتها ومنهجها،
وجوهرية في أسئلتها ونتائجها ،وحديثة في مراجعها وموطنها.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعتبر تمكن الطلبة من عمليات العلم سواء األساسية أو التكاملية في جميع مراحل التعليم األساس ي والجامعي يدل على تقدم األنظمة التربوية
ُ
وإنجازاتها ،وهذا يتطلب من الكادر التدريس ي تبني استراتيجيات تدريسية متنوعة تسهم في اكتساب الطلبة لعمليات العلم األساسية والتكاملية ،وتنميتها
وتحسينها ،وتوظيفها في حياتهم العلمية والعملية.
فعندما ينتقل الطلبة إلى الجامعة فإنهم يحملون املفاهيم واألفكار نفسها التي ترسخت لديهم حول املعرفة العلمية ،ويعملون على إعادة بناء
معاني جديدة عن العلم واملعرفة العلمية ،فيعملوا على تطوير ثقافتهم العلمية ،ونظرا ألهمية هذه العناصر في حياة املتعلمين ،فإن الجهود تبذل
دوما ًمن أجل إعداد خطط مناسبة لهم.
لذا يتطلب من طلبة الكليات العلمية ومعلمي املستقبل وأطباء املستقبل أن يمتلكوا املعرفة العلمية ذات العالقة بعمليات العلم ،وممارستهم لها
ال سيما وأن هذا النوع من املعارف يؤثر على قراراته في اختيار املهنة املناسبة له ،كما يؤثر على ممارساته في املهنة التي سيمتهنها في املستقبل .إضافة
لذلك فإن هناك مفاهيم وآراء غير واضحة لدى طلبة الكليات العلمية حول عمليات العلم األساسية والتكاملية ،فالطلبة بحاجة إلى أن يدرسوا قضايا
ُ
األحداث الجارية املختلف عليها ،وأن يحلوا املشكالت ،وينظموا املعلومات ،ويميزوا بين الحقائق واآلراء ،ويدرسوا وجهات النظر املختلفة ،األمر الذي
يتطلب التدريب املستمر وتغيير مفاهيم الطلبة نحو فهم وممارسة أكثر لعمليات العلم.
وبما أن عملية التدريس تسعى إلى إعداد أجيال مثقفة ،وملمة بأساسيات العلم ،ولديها القدرة على التفكير العلمي ،وعندها ميول وقيم واتجاهات
ايجابية ،الن جوهر طبيعة تعليم العلوم تؤكد على تنمية الثقافة العلمية ،على اعتبار أن مدخل التدريس لتعليم العلوم يجب أن يتم باالعتماد على
ً
نموذج منظم لطبيعة العلم قائم على نظرية النشاط بدال من االعتماد على املنطقية ،وهذا يشمل فهم لعمليات العلم مع روابط إنجاز األهداف
).(Holbrook & Rannikmae, 2007
ً
ً
ّ
وبما أن الطالب أصبح يمثل املحور الرئيس في العملية التعليمية التعلمية ،وتقع عليه جزء من مسؤولية التعلم ،لهذا ال بد أن يمتلك فهما سليما
ً
لعمليات العلم ،وقاعدة علمية قوية ،وأن يكون قادرا على التعامل مع القضايا العلمية واملشكالت التي تواجهه في حياته ،وأن يدرك االتجاهات العلمية
االيجابية ،وأن تكون لديه القدرة في بناء معرفته بنفسه ،وبما أنه يوجد قلة أو ندرة في الدراسات املحلية – في حدود علم الباحثين  -املتعلقة بعمليات
ً
العلم لدى الطلبة وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري في املرحلة الجامعية ،ونظرا ملا يقوم به املختبر من دور فعال ومهم في إكساب الطلبة للمهارات
ً
العلمية ومهارات التفكير ومهارات عمليات العلم ،وإيمانا بضرورة وأهمية اتجاهات الطلبة نحو أنشطة العمل املخبري  ،لتتوافق مع التوجهات الحديثة
واالهتمام املتزايد فيه وبأهميته ،من هنا ،تسعى هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك وعالقتها
باتجاهاتهم نحو العمل املخبري.
أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم؟
السؤال الثاني :هل يوجد اختالف في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالف متغير الجنس؟
السؤال الثالث :ما مستوى اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري؟
السؤال الرابع :هل يوجد اختالف في اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري باختالف متغير الجنس؟
السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة التعرف على اآلتي:
 .1درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم.
 .2االختالف في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالف متغير الجنس.
 .3مستوى اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري.
 .4االختالف في اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري باختالف متغير الجنس.
 .5العالقة االرتباطية بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري.
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أهمية الدراسة:
يتوقع من هذه الدراسة أن تفيد في الجوانب التالية:
ُ
الجانب النظري :تنبع األهمية النظرية للدراسة في املعلومات الجديدة التي ستضيفها إلى املعرفة العلمية التي من املمكن أن تثري األدب التربوي العلمي،
ً
ً
ً
ُ
فهي تقدم أساسا نظريا معرفيا يستند على بيانات ميدانية حقيقية تشكل األساس املنطقي واملوضوعي لكشف ومعرفة درجة امتالك الطلبة لعمليات
العلم وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري ،باإلضافة إلى أن هذه الدراسة قد تأتي استجابة للتوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بضرورة التركيز
على املختبرات التعليمية وإعطاء أهمية لرغبة وميول الطلبة واتجاهاتهم وكذلك استجابة للتوجهات التربوية وحركات اإلصالح في التعلم والتعليم.
الجانب التطبيقي :وتنبع األهمية العملية للدراسة مما تقدمه في امليدان التربوي ،وبما يعود من فائدة على املدرسين والطلبة وواضعي املناهج والخطط
الدراسية ،كما تبرز أهمية هذه الدراسة كونها جاءت منسجمة مع توصيات الدراسات السابقة في دراسة هذا املوضوع.
ً
فضال عن أنها قد تكون محاولة في إصالح وتحسين العمل املخبري من خالل وضع نتيجة هذه الدراسة أمام القائمين على العمل املخبري لدى
الطلبة وتنمية املهارات لديهم التي تقوم على البحث والتجريب واالستقصاء وحل املشكالت وممارسة املهارات املختلفة داخل املختبرات ،والتعرف على
حاجاتهم واتجاهاتهم وتعزيزها ،وفهمهم لعمليات العلم الفهم السليم الذي سيساعدهم في مواجهه املشكالت.
ً
باإلضافة إلى أنها قد تقدم نموذجا للمدرسين والباحثين في معرفة ميول الطلبة واتجاهاتهم نحو املختبر ومدى امتالكهم ملهارات عمليات العلم
جميعها ،كما ويؤمل أن تمهد هذه الدراسة إلى توليد بحوث ودراسات تربوية أخرى في مناهج العلوم وتدريسها وبمتغيرات أخرى ذات صلة أو عالقة
بعمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري.
حدود الدراسة ومحدداتها:
يتوقف تعميم نتائج الدراسة على املحددات اآلتية التي اقتصرت على:
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك البالغ عددهم ( )1442وذلك حسب إحصائيات دائرة القبول والتسجيل
في جامعة اليرموك للعام الدراس ي .2020-2019
ُ
الحدود الزمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي .2020-2019
الحدود املكانية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك.
الحدود املوضوعية :اقتصرت على عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري.
أما محددات الدراسة ،فقد اقتصرت على الخصائص السيكومترية لألداة التي تم استخدامها من حيث الصدق والثبات.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
عمليات العلم" :تصف األنشطة ،أو األفعال ،أو املمارسات التي يقوم بها الطلبة للتوصل إلى النتائج املمكنة للعلم من جهة ،وفي أثناء الحكم على هذه
النتائج من جهة أخرى" (عليان )7 :2010 ،وتقسم إلى قسمين عمليات العلم األساسية وتضم العمليات اآلتية :املالحظة ،والتصنيف ،والقياس،
ً
واالستنتاج ،والتنبؤ ،وعمليات العلم املتكاملة وتضم العمليات اآلتية :تفسير البيانات ،وضبط املتغيرات ،والتجريب ،وتعرف إجرائيا بالعالمة الكلية التي
يحصل عليها الطالب من خالل االختبار املعد لعمليات العلم.
طلبة كلية العلوم :طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك من التخصصات (الفيزياء ،والكيمياء ،واألحياء ،وعلوم األرض) ،وممن هم على مقاعد الدراسة
في الفصل الدراس ي األول عام .2020-2019
االتجاهات" :نزوع عقلي نحو األفراد واألشياء واملوضوعات واألحداث"(،الخطايبة.)25 :2011 ،
ً
ً
كما وتعرف االتجاهات إجرائيا على أنها محصلة استجابة الطلبة نحو العمل املخبري من حيث التأييد أو الرفض بناء على ما يقيسه مقياس االتجاهات
املعد من قبل الباحثين ويقدر بالعالمة الكلية التي سوف يحصل عليها الطالب.
العمل املخبري  :النشاطات واألعمال التي يقوم بها الطالب داخل املختبر إلنجاز وتحقيق أهداف املساق.
منهجية الدراسة:
اتبعت هذه الدراسة املنهج الوصفي ملالءمته ملوضوعها وأهدافها ،حيث سعت الدراسة للتعرف على عمليات العلم لدى الطلبة من خالل
االختبار ،واالتجاهات نحو العلم املخبري من خالل االستبانة.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
ً
ً
تكون مجتمع الدراسة من طلبة السنة األولى من كلية العلوم في جامعة اليرموك والبالغ عددهم ( )1442طالبا وطالبة وفقا إلحصائيات دائرة
القبول والتسجيل ،حيث تم تحديد الطلبة الذين يدرسون املساقات املخبرية التالية ( )CHEM 107, PHYS 105, BIO 105, EES 105مختبر جيولوجيا
عامة ،1ومختبر فيزياء عامة ،1ومختبر كيمياء عامة ،1ومختبر علوم حياتية عامة ،1في الفصل الدراس ي األول للعام الدراس ي  ،2020-2019وتم اختيار
عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة من املجتمع كعينة ممثلة له والتي تسمى العينة املتاحة من الطلبة الذين يدرسون (الفيزياء ،والكيمياء،
واألحياء ،وعلوم األرض) ،ووزعت عليهم االستبانة واالختبار ،وقد بلغ العدد املسترجع من االستبانات واالختبار وهم أفراد العينة ،وبذلك بلغت عينة
ً
الدراسة ( )106طالبا و()162طالبة.
أدوات الدراسة:
ً
أوال :اختبارعمليات العلم األساسية واملتكاملة:
وتكون من ( )40فقرة من نوع االختيار من متعدد موزعة كالتالي :املالحظة ( )4فقرات ،والتصنيف ( )7فقرات ،والقياس ( )5فقرات ،واالستنتاج
( )4فقرات ،والتنبؤ ( )5فقرات ،وتفسير البيانات ( )6فقرات ،وضبط املتغيرات ( )3فقرات ،والتجريب ( )5فقرات.
تم التحقق من دالالت صدق االختبار بعرضه على مجموعة من املحكمين من ذوي الخبرة في مناهج العلوم وأساليب تدريسها ومن أخصائي
القياس والتقويم وذلك إلبداء املالحظات واملقترحات حول طبيعة األسئلة ،ووضوحها ،ومدى تحقيقها ألهداف االختبار وأهمية الدراسة ،والصياغة
والدقة العلمية واللغوية ،وجرى بعد ذلك التعديل في ضوء مقترحات التحسين ونتائج التطبيق.
ً
أما ثبات االختبار ،فقد تم إيجاده باستخدام الطريقة النصفية ،على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة مؤلفة من ( )30طالبا وطالبة ،وتم
ً
حساب معامل الثبات بتطبيق معادلة سبيرمان -براون ،وبلغ ( ،)0.81وهذه القيمة مقبولة ودالة إحصائيا ،وأن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية ألغراض
تطبيقها.
ً
ثانيا :مقياس اتجاهات الطلبة نحو العمل املخبري:
تم الرجوع للبحوث والدراسات السابقة واألدب النظري ،وتم بناء استبانة من قبل الباحث مكونة من ( )28فقرة ،وفقا لسلم ليكرت الخماس ي
حيث تم إعطاء موافق بشدة الرقم ( )5وتم إعطاء ال أوافق بشدة الرقم (.)1
جرى التحقق من دالالت الصدق الظاهري لالستبانة بعرضها على مجموعة من املحكمين وعددهم ( )11محكم من ذوي الخبرة واالختصاص في
مناهج العلوم وأساليب تدريسها وعلم النفس في الجامعات األردنية.
ً
وللتحقق من ثبات املقياس تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبا وطالبة من مجتمع الدراسة تم استبعادهم من العينة .تم
حساب معامل ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول ( )1يوضح قيم ثبات التطبيق ،وقيم االتساق الداخلي.
جدول ( :)1قيم معامالت الثبات بطريقة اإلعادة واالتساق الداخلي بداللة معادلة (كرونباخ ألفا)
الثبات بطريقة اإلعادة

االتساق الداخلي(كرونباخ الفا)

ضبط املتغيرات

0.84

0.81

املهارة
التجريب
تفسير البيانات
املالحظة
القياس
التصنيف

0.82
0.80
0.79
0.78
0.85

0.79
0.90
0.85
0.84
0.76

االستنتاج
التنبؤ
الدرجة الكلية

0.84
0.84
0.82

0.78
0.82
0.82

عرض السؤال األول ومناقشته " :ما درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج النسبة املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة
اليرموك لعمليات العلم ،كما تم استخدام اختبار ت للعينة الواحدة مقارنة مع الوسط الفرض ي  %60والجدول أدناه يوضح ذلك.

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،9العدد ،2021 -1ص97-84 :

90

درجة امتالك عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك وعالقتها باتجاهاتهم نحو العمل املخبري

العيس ى & رو اقة

جدول ( :)2النسبة املئوية واملتوسطات الحسابية ،واالنحر افات املعيارية واختبارت للعينة الواحدة مقارنة مع الوسط الفرض ي  %60لدرجة
ً
امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم مرتبة تنازليا حسب النسبة املئوية
املجال

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

النسبة املئوية ()%

2.24

1.055

75

اختبار ت مقارنة مع
الوسط الفرض ي
%60
6.866

0.000

1.468
2.303

75
66

8.282
3.114

0.000
0.002

65
54

3.168
2.359-

0.002
0.019

6.1455.6367.268-

0.000
0.000
0.000

1.189-

0.235

الرتبة

الرقم

1

7

ضبط املتغيرات

1
3

8
6

التجريب
تفسير البيانات

3.74
4.64

4
5

1
2

املالحظة
القياس

2.62
2.70

1.134
2.097

6
7
8

4
3
5

التصنيف
االستنتاج
التنبؤ

3.55
1.83
2.27

1.736
1.660
1.639

51
46
45

عمليات العلم

23.59

5,651

59

الداللة اإلحصائية

يبين الجدول ( ) 2أن مجالي ضبط املتغيرات ،والتجريب قد جاءوا في املرتبة األولى بأعلى نسبة مئوية بلغت ( ،)%75بينما جاء التنبؤ في املرتبة األخيرة
بنسبة مئوية بلغت ( ،)%45وبلغت النسبة املئوية ل عمليات العلم ككل (.)%59
ً
كما ويتبين من الجدول أن قيم ت كانت دالة إحصائيا ( )α=0.05في جميع املتغيرات باستثناء عمليات العلم ككل ،وكانت اقل درجة االمتالك اقل
من املستوى املقبول ( )%60في كل من القياس ،واالستنتاج ،والتصنيف ،والتنبؤ ،وأعلى من املستوى املقبول ( )%60في كل املالحظة ،وتفسير البيانات،
وضبط املتغيرات ،التجريب.
ً
وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة العلوم ال يدركون أهمية امتالك عمليات العلم بالنسبة إليهم ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن مدرسين العلوم لم يهتموا
ً
بتوصيل عمليات العلم للطلبة بالشكل الكافي .وقد يعزى ذلك أيضا إلى عدم ظهور االهتمام الكافي بعمليات العلم ،بالرغم من أنها جانب هام من جوانب
الثقافة العلمية وقد يرجع ذلك إلى ازدحام كتب العلوم باملعرفة العلميـة علـى حساب عناصر أخرى مثل عناصر عمليات العلم ،وعدم وجود أنشطة
موازية مثل الرحالت وغيرها التي تعطي للطلبة الفرصـة لالكتشاف وممارسة هذه العمليات وتطبيقها.
عرض السؤال الثاني ومناقشته " :هل توجد فروق في درجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات العلم باختالف الجنس؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك لعمليات
العلم حسب متغير الجنس ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" ( ،)T-test Independent Sampleوالجدول
( )3أدناه يوضح ذلك.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"ت"( )T-test Independent Sampleللكشف عن الفروق في درجة امتالك طلبة كلية العلوم
ً
في جامعة اليرموك لعمليات العلم تبعا لجنس الطالب
العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف املعياري

قيمة
"ت"

درجات الحرية

الداللة اإلحصائية

أنثى

162

2.59

1.084

0.478-

266

0.633

ذكر

106

2.66

1.210

أنثى

162

2.66

2.133

ذكر

106

2.75

2.015

أنثى

162

1.80

1.702

ذكر

106

1.88

1.602

أنثى

162

3.58

1.744

ذكر

106

3.50

1.731

أنثى

162

2.46

1.627

ذكر

106

1.98

1.621

أنثى

162

4.70

2.367

ذكر

106

4.55

2.209

أنثى

162

2.21

1.083

ذكر

106

2.29

1.014

أنثى

162

3.69

1.565

ذكر

106

3.82

1.308

أنثى

162

23.69

5.825

ذكر

106

23.43

5.398

املجال
املالحظة
القياس
االستنتاج
التصنيف
التنبؤ
تفسير البيانات
ضبط املتغيرات
التجريب
عمليات العلم

الجنس
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2.374

266
266
266
266

0.720
0.697
0.712
0.018

0.522

266

0.602

0.626-

266

0.532

0.705-

266

0.481

0.364

266

0.716
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يتبين من الجدول ( )3أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في املتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة على
اختبار عمليات العلم تعزى ألثر الجنس في جميع املجاالت باستثناء مجال التنبؤ ،فقد جاءت الفروق لصالح اإلناث.
وقد يعزى ذلك إلى أن الطلبة على اختالف جنسهم يمرون بنفس املراحل التعليمية داخل الكلية وبنفس الظروف واالحتياجات التدريسية،
ً
وبنفس االهتمامات التعليمية لديهم مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن املدرسين يحاولون توصيل املعلومات للطلبة على
اختالف جنسهم بالشكل الكافي.
ً
ً
وأظهرت هذه النتيجة اختالفا مع دراسة ) (Yamtinah, Masykuri, Ashadi & shidiq, 2017التي أظهرت الى وجود فروقا ذات داللة لصالح
الذكور.
عرض السؤال الثالث ومناقشته " :ما اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل املخبري؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل
املخبري ،ولتحديد مستوى االتجاهات ،تم اعتماد املعيار التالي )2.33-1.00( :مستوى االتجاهات منخفض )3.67-2.34( ،مستوى االتجاهات متوسط،
( )5.00-3.68مستوى االتجاهات مرتفع ،والجدول ( )4أدناه يوضح ذلك.
ً
جدول (: )4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو مرتبة تنازليا حسب املتوسطات
الحسابية
الرتبة

رقم الفقرة

الفقرة
أفضل أن أتعاون مع زمالئي في كتابة التقارير املخبرية.
ً
أفضل أن أقوم بالتجارب املخبرية بدال من أن أقرأ املحاضرات.

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

مستوى االتجاهات

4.22

0.852

مرتفعة

4.18

0.888

مرتفعة

1

5

2

18

4.15

0.893

مرتفعة

3

17

4

24

أحب إجراء التجارب على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجنهي في إجرائها.
ً
أعتقد أن العمل املخبري ال يقل شأنا وأهمية عن الجانب النظري.

0.924

مرتفعة

0.934

مرتفعة

4.15

5

21

أرتاح لوجودي في املختبر مع زمالئي.

4.13

مرتفعة

6

2

يؤكد العمل املخبري على صحة املعرفة العلمية وأنها قابلة للتعديل والتغيير.

4.07

0.961

7

20

القيام بالتجارب املخبرية يدربني على تحمل املسؤولية نحو نفس ي ونحو اآلخرين.

4.05

0.908

مرتفعة

8

25

يساهم العمل املخبري في تقدير جهود العلماء في محاوالتهم للوصول للمعرفة العلمية.

4.04

0.902

مرتفعة

9

7

اعتقد أن العمل املخبري أفضل طريقة لحل املشكالت العلمية التي تواجه العلماء.

4.04

0.992

مرتفعة

10

28

أشعر بأن قيامي بالتجارب والنشاطات املخبرية يزيد من اهتمامي بالعلوم.

3.94

0.952

مرتفعة

11

15

أشعر أن النظريات في العلوم افتراضية وصعبة التجريب العلمي.

3.90

1.006

مرتفعة

12

27

13

13

ال أخش ى الفشل في إجراء التجارب العلمية.
ً
ً
أفضل تصميم التجارب العلمية بدال من اتباع خطوات تجربة مصممة مسبقا.

3.84

1.025

مرتفعة

14

8

3.67

0.950

مرتفعة

15

9

استمتع عندما أقوم بالنشاطات والتجارب املخبرية.
ً
ال يسبب لي العمل املخبري كثيرا من املتاعب واملشاكل.

3.65

0.958

متوسطة

3.64

1.020

متوسطة

16

12

أعتقد أنه ال يمكن استيعاب املفاهيم واملبادئ العلمية دون إجراء التجارب املخبرية.

3.50

1.040

متوسطة

17

19

18

4

تصرفات زمالئي في املختبر تجعلني غير متحمس إلجراء التجارب املخبرية.
ً
ً
ً
يساعد العمل املخبري على جعل املادة العلمية موضوعا سهال وممتعا.

3.16

1.425

متوسطة

3.07

1.420

متوسطة

19

16

3.01

1.383

متوسطة

20

3

21

10

أتمنى أن تتاح لي فرصة إجراء التجارب العملية لوحدي.
ّ
أستطيع أن أبدع في إجراء التجارب العلمية إذا بذلت جهدا.

2.96

1.372

متوسطة

يساعدني إجراء التجارب املخبرية على التفكير العلمي ووضع الفرضيات وتفسير النتائج.

2.32

1.233

منخفضة

22

6

يساعدني العمل املخبري على إتقان مهارات متعددة.

2.30

1.603

منخفضة

23

11

عندما أقوم بإجراء تجربة أكتب نتائجها كما رأيتها.

24

14

ً
أعتقد أن نتائج التجارب املخبرية تتفق مع ما أتعلمه نظريا.

2.29

1.467

منخفضة

2.28

1.307

منخفضة

25

23

تزداد قدرتي على التركيز في أثناء إجراء التجارب.

2.27

1.279

منخفضة

26

22

أفضل مناقشة زمالئي بموضوعات التجارب املخبرية.

2.24

1.187

منخفضة

27

1

أفضل أن أعرف بنفس ي أسباب حدوث الظواهر العلمية عن طريق إجراء التجارب العلمية.

1.95

1.095

منخفضة

28

26

أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة في إجراء التجارب العلمية في املختبر.

1.91

1.135

منخفضة

3.32

0.513

متوسطة

األداة الكلية

يبين الجدول ( )4أن املتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين ( ،)4.22-1.91حيث جاءت الفقرة رقم ( )5والتي تنص على " أفضل أن أتعاون مع
زمالئي في كتابة التقارير املخبرية " في املرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ( ،)4.22بينما جاءت الفقرة رقم ( )26ونصها " أرغب في قضاء أطول فترة ممكنة
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في إجراء التجارب العلمية في املختبر " باملرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( .)1.91وبلغ املتوسط الحسابي للمجال ككل ( ،)3.32بمعنى أن اتجاهات
الطلبة نحو العمل املخبري بشكل عام متوسطة.
ً
وقد يعزى ذلك إلى أن الطلبة ال يعون أهمية العمل املخبري بالنسبة لديهم ويفضلون التعاون فيما بينهم في العمل املخبري ،وقد يعزى ذلك أيضا
إلى أن غالبية الطلبة ال يفضلون إجراء التجارب العلمية الجديدة بسبب قلة خبرتهم في مجال العمل املخبري مما أدى إلى ظهور هذه النتيجة.
ً
وقد يعزى ذلك أيضا إلى طول فترة املختبرات التي قد تشعر الطلبة بامللل والتعب وعدم الرغبة في القيام باألنشطة والتجارب ،وعدم تدريبهم على
ممارسة عمليات العلم من قبل املدرسين في أثنـاء دراسـتهم ملادة العلوم ،وتركيزهم على الحفـظ واالسـتظهار و النجاح في االمتحانات ،واتباع املدرسين
طرق تدريس خاطئة أو تقليدية -فأصبح املدرس يهـتم بتلقين املعرفة واملعلومات من محتوى وحقائق ومفاهيم دون االهتمام بالجوانب األخرى ،أو إعطاء
الطلبة فرصة في اكتشاف املعرفة بأنفسهم -وعدم التركيز على الجانب العملي واإلبداعي والقيام باألنشطة العلمية ،وذلك ربما بسبب عدم توفر
األدوات واملواد الالزمة إلجراء التجارب ،أو اعتماد الطلبة واتكالهم على املدرسين في إجراء األنشطة ،ففي دراسة ) (Sesen & Tahran, 2013أظهرت
نتائجها الى وجود اتجاهات ايجابية نحو العلوم.
عرض السؤال الرابع ومناقشته :كان نص السؤال الرابع " هل يوجد اختالف في اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل
املخبري باختالف متغير الجنس؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية التجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك نحو العمل
املخبري حسب متغير الجنس ،ولبيان الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت" (، )T-test Independent Sample
والجدول ( )5أدناه توضح ذلك.
جدول ( :)5املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية واختبار"ت" ( )T-test Independent Sampleللكشف عن اتجاهات طلبة كلية العلوم في جامعة
ً
اليرموك نحو العمل املخبري تبعا لجنس الطالب
الجنس
االتجاهات

أنثى
ذكر

العدد
162
106

املتوسط
الحسابي
3.35
3.26

االنحراف
املعياري
0.467
0.575

قيمة
"ت"
1.411

الداللة
اإلحصائية
0.159

درجات الحرية
266

يتبين من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05تعزى ألثر الجنس ،وهذه النتيجة تختلف مع دراسة
زيدان ( )2015التي أظهرت بوجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث.
وقد يعزى ذلك إلى أن اإلناث لديهم الوقت الكافي إلجراء األعمال املخبرية على عكس الذكور الذين ال يوجد لديهم الوقت الكافي إلجراء هذه األعمال
بسبب انشغالهم بأعمال أخرى مثل السعي لطلب الرزق على عكس اإلناث ،وقد يعزى ذلك إلى حب اإلناث للتخصص بشكل أكبر من الذكور مما أدى إلى
تفوقهم في العمل املخبري.
ً
وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن تكوين االتجاهات العلمية بصورة عامة يحتاج لوقت طويل لتنميتها لدى الطلبة ،مما أدى إلى قلتها عند الذكور بسبب
قلة الوقت لديهم على عكس اإلناث ،فانه يوجد تدني في اهتمام املدرسين واملناهج بجانب يعتبر من الجوانب املهمـة لألهداف التربوية وهو الجانب
الوجداني بما يتضمنه من اتجاهات علمية علـى الـرغم مـن أهميتها للطلبة ويعتقد الباحثين أن االتجاهات العلمية وخاصة االتجاهات نحو املختبر
ضرورية ،ألنها تعمل على تغيير سلوك الطلبة وتحسينه فهي تنمي الكثير من املهارات لديهم لذلك يجب تضمين أي منهاج علـوم لعناصـر أخرى مثل
عمليات العلم واتجاهات علمية إيجابية مرغوبة.
عرض السؤال الخامس ومناقشته :كان نص السؤال الخامس "هل توجد عالقة ارتباطية بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في
جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري؟"
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو
العمل املخبري ،والجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول ( :)6معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل املخبري
عمليات العلم

االتجاهات

معامل االرتباط ( ر)
الداللة اإلحصائية
العدد

املالحظة

القياس

االستنتاج

التصنيف

التنبؤ

0.042
0.490
268

0.100
0.103
268

0.050
0.412
268

0.110.858
268

0.012
0.841
268

ً
ً
*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (**//)0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.01
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تفسير
البيانات
0.050
0.412
268

ضبط
املتغيرات
0.019
0.760
268

التجريب

عمليات العلم

0.063
0.304
268

0.101
0.099
268
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ً
يتبين من الجدول ( )6عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين مهارات عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة اليرموك واتجاهاتهم نحو العمل
املخبري.
ً
وقد يعزى ذلك إلى أن غالبية املواد تكون نسبة العمل املخبري فيها قليلة بالنسبة إلى الجانب النظري املوجود فيها ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى اتباع
غالبية املدرسين إلى طريقة التعلم التقليدي مما قد يسبب امللل للطلبة في األعمال املخبرية مما أدى إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين عمليات العلم
ً
والعمل املخبري ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى قلة وعي الطلبة بأهمية عمليات العلم والعمل املخبري وأنهما مكمالت لبعضهم البعض مما أدى إلى ظهور هذه
النتيجة.
بينما في دراسة جلبي ( )2014أظهرت نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطيه قوية بين عمليات العلم واالتجاهات نحو املختبر ،وفي دراسة (Ogunleye,
) 2012أظهرت النتائج وجود عالقة بين العمليات واالتجاهات العلمية ،باإلضافة إلى دراسة سليمان ( )2009التي أظهرت لوجود عالقة بين اكتساب
عمليات العلم واالتجاهات نحو العمل املخبري.
العيس ى & رو اقة

التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يوص ي الباحثان بما يلي:
 .1التركيز واالهتمام من قبل املدرسين والطلبة على الجانب العملي في تدريس العلوم وتعديل الخطط الدراسية.
 .2توعية الطلبة بأهمية علميات العلم وأثرها في مواجهة مشاكل حياتهم اليومية.
 .3تنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل املخبري واالتجاهات العلمية لدى الطلبة.
 .4إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة مع األخذ باالعتبار تغير عينة الدراسة التي استخدمت في هذه الدراسة.
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Abstract: This study aimed to know the science processes of students of the Faculty of Science at Yarmouk
University and their relationship to their attitudes towards laboratory work. To achieve the goal of the study.
data were collected through a science processes test. consisting of (40) items. and a questionnaire consisting
of (28) items. distributed to (286) male and female students from the College of Science students at Yarmouk
University. The results showed that the degree of ownership of students of the Faculty of Science at Yarmouk
University is low. and that there are no statistically significant differences attributable to the gender variable
in their ownership of science processes except for the prediction process. as it showed statistically significant
differences in favor of males. and the results also showed that students' attitudes toward laboratory work are
medium. And that there are no statistically significant differences attributable to the gender variable. and the
results showed that there is no correlation between the science processes and attitudes towards laboratory
work.
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