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  ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى فهم طلبة السنة الثالثة والرابعـة فـي كليـات         

العلوم في الجامعات الفلسطينية لطبيعة العلم، كما هدفت إلى تحديد أثر كل من الجامعـة  

مسـتوى فهـم    علـى والتخصص والمستوى الجامعي وااللتحاق بمساقات طبيعة العلـم  

 Student Understanding of Science( دمت أداةالمبحوثين لطبيعة العلم، وقد استخ

and Scientific Inquiry [SUSSI]  ( قسـمين قسـم مـن األسـئلة     التي تشتمل على

المفتوحة وآخر من األسئلة المغلقة كأداة للدراسة، حيث تم تحديد مستوى فهم الطلبة فـي  

نظريـات العلميـة،   المشاهدات واالستدالالت، الطبيعة المؤقتة لل(ستة مجاالت تتمثل في 

العالقة بين القوانين والنظريات العلمية، تأثير السياق الثقافي واالجتماعي،  توظيف التخيل 

  ).، المنهج العلمي المتبع في البحثواالبداع في العلوم

من طلبة مستوى السنة الثالثة والرابعة في كليات العلوم البحتة تكون مجتمع الدراسة       

جامعة النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت وجامعة (في  ثالث  جامعات  فلسطينية هي 

طالبا وطالبة، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها  946، وقد بلغ عددهم حوالي )الخليل

مبحوثا بما  191اد عينة الدراسة حوالي العشوائية، حيث بلغ عدد أفر بقيةبالطريقة الط

 . من مجتمع الدراسة% 20نسبته 

كشفت نتائج الدراسة أن مستوى فهم طلبة كليات العلوم في الجامعات الفلسطينية        

، حيث بلغت قيمة بصورة معمقة لم يكن لطبيعة العلم) النجاح، بيرزيت، الخليل( الثالثة

في ) 3.5- 2.5(   وهي قيمة تقع بين 3.21انة ككل المتوسط الحسابي لمجاالت االستب
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بين  المنطقة الحدودية التي اليوجد للطلبة آراء محددة حول جوانب طبيعة العلم، أي

 .النظرة المعاصرة والنظرة التقليدية لجوانب طبيعة العلم

وقد توافقت نتائج االستبانة مع نتائج المقابالت التي كشفت عن قصور فهم طلبة       

 .العلوم لطبيعة العلم بالصورة العميقة المطلوبة اتكلي

أظهرت  النتائج أيضا أن مستوى فهم طلبة جامعة بيرزيت لطبيعة العلوم أفضل من و     

مستوى فهم طلبة كل من جامعة النجاح وجامعة الخليل ، وأن مستوى فهم الطلبة الذين 

مستوى فهم الطلبة الذين لم يلتحقوا التحقوا بمساقات تناولت طبيعة العلوم أفضل من 

  .بمساقات تناولت الموضوع

التخصص الذي  وأخيرا كشفت نتائج التحليل االحصائي عن عدم تأثير كل من     

على ) سنة ثالثة أو رابعة(ومستواه الجامعي ) يا أو أحياءفيزياء أو كيم(يتخصصه الطالب 

ت داللة إحصائية بين مستوى فهم مستوى فهمه لطبيعة العلوم، حيث ال توجد فروق ذا

  .الطلبة وكل من التخصص والمستوى الجامعي

 المساقاتوصف  في رالنظ إلعادة الجامعات أساتذة شجيعت التوصياتم من أهو     

  .العلوم في الجامعات الفلسطينية كليات في تطرح الجامعية التي

  

  

  

  


