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  الشكر والعرفان

 
   

. الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف أما بعد
فالشكر هلل الذم كفقني في إنياء ىذا العمؿ كال يسعني في ىذه المحظات إلى أف أتكجو 
بجزيؿ الشكر كالعرفاف لمدكتكر محسف عدس عمى جيكده المتفانية في تقديـ يد العكف 

التي طالت كثيران ككما أتقدـ . كالمساعدة كالتشجيع لي طكاؿ فترة العمؿ في ىذا البحث 
بالشكر كالتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة كأيضان إلى جميع أساتذتي في قسـ التربية 

عمى النصح كاإلرشاد الذم قدمكه لي أثناء فترة الدراسة كأخيران كؿ الشكر لزكجي كألفراد 
لى تكأـ ركحي صديقتي أمؿ لما قدمكه لي مف العكف كالدعـ كالدعاء أثناء  عائمتي كا 

.   قيامي بإجراءات ىذه الدراسة
 
 
 
 
 

فوزية أبو عمي 
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:-  تعريف المصطمحات 

 :صورة العمم 
جممة المفاىيـ كالمعتقدات كاالتجاىات التي يجسدىا الكتاب المدرسي كيمكف لمطالب أف يحصؿ 

كنكع , النظرة العامة إلى العمـ: كقد تـ تحديدىا في ىذه الدراسة ثمانية مجاالت ىي. عمييا منو
نتاج  تكليد المعرفة العممية كصحة المعرفة العممية / المعرفة العممية كغرض المعرفة العممية كا 

. كالعمماء كالعالقة بيف العمـ كالمجتمع ك التكنكلكجيا , كالنمك كالتقدير في المعرفة العممية 
 

 :  المرحمة األساسية الدنيا
. مف المرحمة األساسية حسب نظاـ التعميـ الفمسطيني( 1،2،3،4،5)طالب الصفكؼ 

 
 : المرحمة األساسية العميا 

 . مف المرحمة األساسية حسب نظاـ التعميـ الفمسطيني(6،7،8،9،10)طالب الصفكؼ 



 7 

 الممخص
 

الثاني )ىدفت ىذه الدارسة استقصاء النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية لمصفكؼ 
في مدارس السمطة الكطنية الفمسطينية كبالتحديد حاكلت الدراسة اإلجابة  (كالرابع كالسادس كالتاسع

: -  عف األسئمة التالية 
ما ىي النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية المقرر تدريسيا في :- السؤاؿ األكؿ 

؟  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)الصفكؼ 
الثاني )كيؼ تتكزع النظرة إلى العمـ في كتب العمـك المقرر تدريسيا في الصفكؼ :- السؤاؿ الثاني 

؟  (كالرابع كالسادس كالتاسع
الثاني )ىؿ تختمؼ النظرة إلى العمـ في كتب العمـك المقرر تدريسيا في الصفكؼ :- السؤاؿ الثالث

، باختالؼ الصؼ؟  (كالرابع كالسادس كالتاسع
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تبنت الباحثة نظامان لمتحميؿ لمكشؼ عف النظرة إلى العمـ في كتب العمكـ 

:-  اشتمؿ عمى ثمانية مجاالت ىي 
إنتاج المعرفة العممية، غرض المعرفة العممية، صحة / النظرة إلى العمـ، نكع المعرفة العممية، تكليد

المعرفة العممية، النمك كالتغير في المعرفة العممية، المجاؿ الذم يتعمؽ بصفات العمماء 
.  كخصائصيـ كأخيران العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع

تبنت الباحثة نمكذجان تحميميان لمنظرة إلى العمـ يتناسب مع عرض الدراسة كقد ناؿ إجماع عدد مف 
كلمتأكد مف ثبات التحميؿ قامت الباحثة بعرضو عمى محمميف لتحميؿ عينة عشكائية . المحكميف

، حيث قامت الباحثة بتحميؿ نفس العينات ككانت نسبة (0.94)ككانت نسبة االتفاؽ بيف المحمميف 
(. 0.96)، كبمغت نسبة االتفاؽ العامة (0.98)االتفاؽ بيف التحميميف 

الثاني كالرابع )ثـ طبقت الباحثة نظاـ التحميؿ عمى محتكل كتب عمـك المرحمة األساسية لمصفكؼ 
، في مدارس السمطة الكطنية الفمسطينية حيث قسمت الباحثة محتكل الكتب (كالسادس كالتاسع

حسب بنكد نظاـ التحميؿ كتـ تحميميا، كتككنت عينة الدراسة مف مجتمعيا كىي كتب عمـك المرحمة 
المقرر تدريسيا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية لمصفكؼ 

.  في فمسطيف
كتمت عممية التحميؿ لمكتب باستخداـ نمكذجان ليذا الغرض ثـ تـ تصنيؼ التحميؿ كفؽ مجاالت 

. التحميؿ الثمانية، كمف ثـ نظمت النتائج في جداكؿ تكرارية مناسبة
( 1458)النظرة إلى العمـ . مرة، حيث كاف أكثرىا تكراران  (2719)فقد أظيرت النتائج تكرار العمـ 

، كالغرض مف المعرفة %11.29مرة بنسبة  (307)ثـ صحة المعرفة العممية % 53.62مرة بنسبة 
مرة بنسبة  (200)، كالعالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع %11.10مرة بنسبة  (302)العممية 
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، %2.72مرة بنسبة  (74)، كالعمماء %6.50مرة بنسبة  (177)، كنكع المعرفة العممية 7.36%
نتاج المعرفة العممية  مرة  (47)، كأخيران النمك كالتغير في المعرفة العممية %5.66مرة بنسبة  (54)كا 

.  ، حيث كانت ىذه نتائج السؤاؿ األكؿ%1.72بنسبة 
أما السؤاؿ الثاني فكلت النتائج عمى أف أكثر أنكاع النظرة إلى العمـ تكراران عرض الحقائؽ كالمفاىيـ 

، كأقميا تكراران كيؼ يكضح المحتكل استعماؿ االفتراضات بنسبة %31.07كالمبادئ كالقكانيف بنسبة 
، %59.61، أما أكثر أنكاع صحة المعرفة العممية تكراران بأنيا مطمقة ال تتغير بنسبة 0.34%

، بينما أكثر أنكاع الغرض مف المعرفة العممية شيكعان %4.89كأقميا تكراران ظنية تتغير بنسبة 
، كاحتمت فكائد العمـ %31.46، كأقميا تكراران فيـ الخبرة بالكاقع %36.42كصؼ لمكاقع بنسبة 

أما المرتبة األخيرة فاحتمتيا أثر المجتمع % 23.5كالتكنكلكجيا في المجتمع المرتبة األكلى بنسبة 
أما أكثر أنكاع المعرفة العممية تكراران . ، مف مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع%2في العمـ بنسبة 
، ككذلؾ جاءت في المرتبة %6.78، كأقميا تكراران البنى المفاىيمية بنسبة %84.18الحقائؽ بنسبة 

، كالبنائي في المرتبة األخيرة بنسبة %50التجارب بنسبة / األكلى االستقراء مف المالحظات 
مف أنكاع إنتاج المعرفة العممية، حيث كاف نكع النشاط الذم يقكـ بو العمماء أكثرىا تكراران %. 2.60
، كأخيران أكثر أنكاع النمك كالتغير في %6.76كأقميا تكراران خصائص العمماء بنسبة % 81.8بنسبة 

كأقميا انتشارا عجز النماذج كالنظريات % 89.36تطكرم بنسبة / المعرفة العممية شيكعان تراكمي
%. 10.64بنسبة 

أما نتائج السؤاؿ الثالث فقد أظيرت تفاكتان كبيران في تكزيع تكرار العمـ بيف الصؼ الكاحد مف جية 
:-  مف جية ثانية، ككذلؾ النسبة بيف الصفكؼ كالتالي (عينة الدراسة)كبيف الصفكؼ األخرل 

%.  32.51 ع، الصؼ التاس% 17النظرة إلى العمـ، الصؼ الثاني 
%.  89.18، الصؼ السادس %14.65الصؼ الثاني : صحة المعرفة العممية

%.  32.45، الصؼ الثاني %19.86الصؼ التاسع : الغرض مف المعرفة العممية
%. 31.07، الصؼ الثاني %20.33الصؼ الرابع : نكع المعرفة العممية
%. 40.90 ع، الصؼ التاس%13.63الصؼ الثاني : إنتاج المعرفة العممية

%.  47.5، الصؼ التاسع %11.5العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، الصؼ الثاني 
.  ، الصؼ الثاني لـ تظير أم نسبة%57.0الصؼ التاسع : العمماء

%. 4.25، الصؼ السادس %74.46 عالصؼ التاس: النمك كالتغير في المعرفة العممية 
.  ككذلؾ كاف ىنالؾ تفاكت داخؿ الصؼ الكاحد

، في حيث لـ تظير أم نسبة %49.01النظرة إلى العمـ فقد ظيرت في الصؼ الثاني بنسبة 
.  لمعمماء
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، في حيف ظير النمك %19.36الغرض مف المعرفة العممية فقد ظيرت في الصؼ الثاني بنسبة 
%. 0.79كالتغير في المعرفة العممية 

في حيف ظيرت % 0.83أما النمك كالتغير في المعرفة العممية فقد ظيرت في الصؼ الرابع بنسبة 
%. 57.98النظرة إلى العمـ 

، في حيف ظيرت غرض %4.35إنتاج المعرفة العممية فقد ظيرت في الصؼ الرابع بنسبة 
%. 13.10المعرفة العممية بنسبة 

في حيف ظيرت لمعمماء بنسبة % 53.26أما النظرة إلى العمـ فقد ظيرت في الصؼ السادس 
1.36 .%

، في حيف ظيرت نكع المعرفة العممية %53.61أما النظرة إلى العمـ فقد ظيرت في التاسع 
5.20  .%

، في حيف ظيرت النمك %10.73العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع فقد ظيرت في الصؼ التاسع 
%. 3.95كالتغير في المعرفة العممية بنسبة 

، في حيف ظيرت نكع %21.57صحة المعرفة العممية فقد ظيرت في الصؼ السادس بنسبة 
%. 5.44المعرفة العممية بنسبة 

كدلت النتائج عمى عدـ كجكد تنظيـ لمنظرة إلى العمـ في كتب عمـك المرحمة األساسية لمصفكؼ 
 عمى تضخيـ بعض أنكاع العمـ كالنظرة إلى ج، ككذلؾ دلت النتائ(الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)

.  العمـ، كقمتيا في أنكاع النظرة إلى العمـ األخرل مثؿ النمك كالتغير في المعرفة العممية
 

كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الباحثة فيما يتعمؽ بتطكير المناىج بتضميف فقرات تتعمؽ بالعرض 
التاريخي لتطكر بعض المفاىيـ كاألفكار العممية لتساىـ في تحسيف النظرة إلى العمـ، كفيما يتعمؽ 
بالباحثيف التربكييف فأكصت الدراسة بضركرة األخذ بنتائج ىذه الدراسة كاالستفادة منيا عند إعداد 

.  كتصميـ كتب العمكـ
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Abstract  

 

 

View of science in the science textbooks for the (second, fourth, sixth and 

ninth grades) in the Palestinian schools and the extent of its compatibility 

with the modern perspective to words science.  

 

This study aims at investigating the view of science in the science 

textbooks for the ( second, fourth the sixth and ninth grades) in the schools 

of the Palestinian National Authority in Palestine and the extent of its 

compatibility with the modern perspective towards science. The study has 

in particular addressed the following questions: -  

1- What is the view of science in the science textbooks for the elementary 

stage at grades second, fourth, sixth and ninth?  

2- How does the view of science distribute in the science textbooks taught 

at the second, fourth, sixth and ninth grades?    

3- Does the view of science in the science textbooks taught at the second, 

fourth, sixth and ninth grades very according grade level? 

 

In order to achieve the purpose of the study the researcher has adapt  a 

specific analytical device to detect the view of science textbooks; it 

included eight of the following fields: - perspective to science, type of 

scientific knowledge, production of scientific knowledge, purpose of sk, 

validity of sk, growth and variation in sk, the field relating to 

characteristics and qualities of scholars, finally the relationship among 

technology, science and society.  

 

The researcher has developed an analytical questionnaire for the view that 

suits the showing study. That questionnaire was agreed by a number of 

referees. The validity of the analysis was authenticated by showing it to a 

couple of analyzers. They were asked to analyze a random sample. As a 

result, she found out a compliance of 0.94 between both. Then she analyzed 

the same samples, and she found out a compliance of 0.98 between the two 

analyses. The general percentage of compliance reached 0.96.  

Later the researcher applied the analysis device on the content of the 

science textbooks of the second, fourth, sixth and ninth grades in the 

schools of the Palestinian National Authority in Palestine. The researcher 

has divided the content of the textbooks in accordance with the items and 

criteria of the analytical approach. The study science textbooks for the 

elementary second, fourth, sixth and ninth grader in the schools of the 

Palestinian National Authority in Palestine.  
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The process of the analysis of the textbooks took place the use of a table 

prepared to this effect. Then the analysis was classified in accordance with 

the eight fields of analysis. Later the results were organized into frequency 

tables. The study has shown the existence of the following science views in 

the science textbooks.  

 

The results hare pointed out that the view of science hare repeated 2714 

times. But the most frequent one is the perspective to science which 

repeated 1458 times at the rate of 53.62%, the validity of scientific 

knowledge 307 times at the rate of 11.29%, the purpose of scientific 

knowledge 302 times at the rate of 11.10%, the relationship among 

technology, science and society 200 times at the rate of 7.36%, type of 

scientific knowledge 177 times at the rate of 6.505 scholars 74 times at the 

rate of 2.72%, production of scientific knowledge 54 times at the rate of 

5.60%, and finally the growth and variation in scientific knowledge 97 

times at the rate of 1.72%, these results have represented the first question.  

 

As for the second question, the results have pointed out that the most 

frequent type of the perspective towards science is showing facts, concepts, 

principles and laws at the rate of 31.7%. And the least frequent one is how 

the content has emphasized the use of assumptions at the rate of 0.34%. As 

for the types of the scientific knowledge validity, they are absolute and 

unchangeable at the rate of sk 54.61%. But the least frequent ones are 

changeable and suppositional at the rate of 4.86%. while the most common 

type of sk purpose is describing the reality. It is at the rate of 36.42%. And 

the least frequent one is comprehension of experience through reality at the 

rate of 31.42%. There to, the benefits of science and technology in the 

society are considered the first order at the rate of 23.5%. But the final 

order is the effect of society in science at the rate of 2%.  

 

As for the view of the scientific knowledge type. The facts are the most 

frequent type at the rate of 84.18%. But the least frequent type is 

conceptual structure at the rate of 6.78%. In addition, the process of 

induction of observations and experiments is considered the first order at 

the rate of 50%. The constructive is the final order at the rate of 2.60%. 

Regarding, the types of the scientific knowledge production, the activity 

that they carried out is the mast frequent type at the rate of 81.8%. and the 

least frequent one is scholars characteristics at the rate of 6.76%. finally the 

most common type of the growth and variation in the scientific knowledge 

is cumulative/ evolutional at the rate of 89.36%. the least distributive type 

is the weakness of samples and theories at the rate of 10.64%.  
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The third question results have indicated a big difference in distributing the 

views of science between a grade from one hand and the others (study 

sample) on the other one and also the percentage among grades as the 

following :-  

- The view of the perspective to science, second grade 17%, ninth grade 

32.51%.  

- The view of the scientific knowledge validity, second grade 14.65% sixth 

grade 89.18%.  

- The view of scientific knowledge purpose, ninth grade 19.86%, second 

grade 32.45%.  

- The view of the scientific knowledge type, fourth grade 20.33%. second 

grade 31.07. 

- The view of the scientific knowledge production, second grade 13.63%, 

ninth grade 40.90%.  

- The view of science, technology ad society, second grade 11.5%, ninth 

grade 47.5%.  

- The view of the scholars characteristics, ninth grade 57.0%, but the 

second grade doesn't represent any percentage.  

- The view of the growth and variation in scientific knowledge, ninth grade 

74.46%. sixth grade 4.25%. In addition, there is a difference inside the 

one grade.  

- The view of the perspective to science appears in the second grade at the 

rate of 49.01% the scholars view doesn't appear.  

- The view of the scientific knowledge purpose appears in the second grade 

at the rate of 19.36% while the view of the growth and variation in the 

scientific knowledge appears at the rate of 0.79%.  

- The view of the growth and variation in the scientific knowledge appears 

in the fourth grade at the rate of 0.83%. where as the perspective to 

science is 57.98%.  

- The view of the scientific knowledge production appears in the fourth 

grade at the rate of 4.35% while the scientific knowledge purpose is 

13.10%. 

- The view of the perspective to science appears in the sixth grade at the 

rate of 53.26%. while the scholar, view is 1.36%.  

- The view of the perspective to science appears in the ninth grade at the 

rate of 53.61% where as the scientific knowledge type is 5.20%.  

- The view of the scientific knowledge validity appears in the sixth grade at 

the rate of 21.57%, while the scientific knowledge type is 5.44%.  

 

The results have indicated that the view of science in the science textbooks 

for the second, fourth, sixth, and ninth grade is not organized. They have 

also indicated that some views of science are highlighted such as the 
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perspective to science. And some others are understated such us the view of 

the growth and variation in the scientific knowledge.  

 

It has indicated that the scientists have qualities as individuals and ethics. 

They carried out some activities to reach the scientific knowledge. It has 

also pointed out the negative and positive interactive relationship between 

science, society and technology. It has highlighted certain professions that 

are related to science field.  

 

More over, there is a compliance in the view of science in the analyzed 

science textbooks for the second, fourth and sixth grades in some aspects 

with the contemporary perspective of science regarding emphasis on 

scientific concepts, purpose of scientific knowledge and the description and 

analysis of the reality. It doesn't scribe certain qualities to scholars and 

scientists different from other individuals nor does it describe the 

interactive relationship between science, society and technology. It has also 

shown an inconsistency regarding producing scientific knowledge that 

takes place through a process of induction of observations and experiment 

since scientific knowledge is absolute, un changeable and represent 

technology as it is applied science.  

 

The study concluded with a number of recommendations mainly those 

regarding development of syllabus by introducing paragraphs relating to 

the historical display of the development of some scientific concepts 

towards the improvement of the view of science. Regarding the scholars 

and educators, it is highly recommended that they make use of the results 

of this study in the preparation and design of the syllabi of science 

textbooks.  

 
 

 

 

 

الفصل األول  
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الفصل األول 

خمفية الدراسة وأىميتيا 

 
 :-  المقدمة1.1

يشيد العصر الحالي ثكرات تقنية سريعة كتطكرات في المعرفة العممية كتطبيقات تكنكلكجية، فقد 
كصؿ العالـ أكاخر القرف العشريف إلى نياية حقبة مف التطكرات العممية الحاسمة كاكتشاؼ القكانيف 
األساسية لممادة كالحياة، كاكتشاؼ عدد مف قكانيف الطبيعة األساسية، فالتفجر المعمكماتي المتسارع، 

كالمعرفة المتعاظمة، كزخـ المستحدثات العممية كالتقنية في مجاالت الحياة المختمفة، ألقت عمى 
، مما دفع أيضان المربيف (1995شكؽ كمحمكد، )عاتؽ التربية مسؤكليات جسامان في إعداد الناشئة 

كالقائميف بشؤكف التربية كالتعميـ، إلى إعادة النظر في مناىج التعميـ بشكؿ عاـ، ككتب الرياضيات 
كالعمكـ بشكؿ خاص بحيث نالت حظيا الكافر في عمميات التطكير كاإلصالح بيدؼ مكاكبة ىذا 

(. 1993كاظـ كزكي، )التطكر، كتمبية الحاجات المستجدة لممجتمع كأفراده 
 

كعمى الرغـ مف التطكر الكاسع كالسريع في مجاؿ تقنيات التعميـ كطرائؽ التدريس ما زالت المناىج 
كىي الكسيمة الغالبة االستعماؿ . (1985سكيمـ، )الدراسية أىـ المكارد التعميمية التي يمـز تكفيرىا 

التي يعتمد عمييا كؿ مف الطالب في تعممو، كالمعمـ في تعميمو، لغرض تحقيؽ سياسة التعميـ 
(. 1974السميماف، )كأىداؼ المنياج 

 
تعتمد المناىج الحالية في دكؿ العالـ المختمفة، كمنيا الدكؿ العربية عمى تبني كتب مدرسية، كلذلؾ 
فإف الكتاب المدرسي يجب أف يقدـ لمطالب في أفضؿ صكرة في ضكء استراتيجيو كاضحة المعالـ 

(. 1994السر، )كيستدعي ذلؾ بذؿ جيكد كبيرة لالرتقاء بمستكل الكتب المدرسية شكالن كمضمكنان، 
أما في المدارس العربية فإف الكتاب المدرسي يعتبر مرادفان لممنياج، حيث يتـ استخدامو بشكؿ 

(.  1986جرادات، )أساسي ككحيد لمتعمـ في الكاقع الحالي في المدارس العربية 
 

كما زاؿ الكتاب المدرسي يحتؿ مكانةن بارزة في العممية التعميمية التعممية رغـ تعدد البدائؿ 
التكنكلكجية، فيك مصدر أساسي مف مصادر تعمـ الطالب باإلضافة إلى أنو قميؿ التكاليؼ كسيؿ 

، كيمكف تطكيره (األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة كالتقكيـ )االستعماؿ، كيمكف التحكـ بعناصره األربعة 
غناءه بالصكر كالرسكـ التي تجعمو مشكقان كممتعان  (.  1992جامعة القدس المفتكحة، )كتحديثو، كا 



 16 

 
أما كتاب العمكـ بشكؿ خاص فيك كسيمة ىامة مف كسائؿ التعمـ كنقؿ الثقافة العممية، حيث يقدـ 
لمطالب أشكاؿ المعرفة العممية المختمفة كيحدد الميارات العممية كاالتجاىات كالميكؿ العممية التي 

(.  1990زيتكف، )يؤمؿ مف الطالب اكتسابيا 
 

كتشكؿ كتب العمـك منذ أمد بعيد محؿ اىتماـ العمماء كالتربكييف كاعتبارىـ، كما تستعمؿ مساعدات 
التدريس ىذه بشكؿ كاسع في مساقات العمكـ، لذا فيي كـ ىائؿ مف المعمكمات العممية التي 
يستقبميا الطمبة كاألكثر أىمية أف ىذه المكاد التدريسية تؤثر في كيفية إدراؾ الطمبة لمعممييـ 

لمنتاجات العممية، كلسكء الحظ فإف عددان مف معممي العمكـ يعتمد بشدة عمى الكتاب المقرر أك 
(. Yager, 1984). الذم مف المحتمؿ أف يعطي انطباعان سيئان عف طبيعة العمـ

 
كبناءان عمى ذلؾ كاجو القائمكف عمى السياسات التربكية التطكيرية إلصالح المناىج تحديثا جكىريان 
يتمثؿ في إيجاد نكع مف التكازف بيف ضركرة كضكح األىداؼ كتضميف محتكل العمكـ أبعادان عالمية 
كحياتية تتكافؽ مع التغيرات الحادثة كالمستجدات المتكقعة كما يترتب عمييا مف إعادة تقييـ المعرفة 
كبركز مجاالت تعميمية جديدة كالتغير في مجاالت العمؿ الميني كىذه التغيرات تمثؿ قاعدة جداؿ 
كاسع حكؿ محتكل العمـك كاتجاىو نحك العمـ كطبيعتو حيث اختمفت اآلراء حكؿ النظرة إلى طبيعة 

.  العمـ كتفسيره بيف األفراد كحتى بيف فالسفة العمـ كالعمماء أنفسيـ
 

كأشارت الدراسات كاألبحاث المتعمقة بفيـ الطمبة كالمعمميف لطبيعة العمـ أف ىناؾ ضعفان في فيميـ 
( 1985؛ عياصرة، 1985 العرافيف، Abed Elkhalick, & Leaderman, 2000)لطبيعة العمـ 

إال أف المشاريع المنياجية التي نشرت ىدفت إلى االنتقاؿ في تعميـ العمـك مف التركيز عمى 
المحتكل المعرفي إلى تعميـ العمـك كنشاط إنساني مع التركيز عمى عمميات العمـ كطرائقو، كأف 

إال أف  (Hodson, 1998)ينخرط الطمبة في النشاطات العممية، كزيادة كعييـ بما يقكـ بو العمماء 
ىذه المناىج لـ تحقؽ أىدافيا، كلذلؾ كانت االعتراضات الرئيسية عمى مساقات العمـك التقميدية أنيا 

ال تمثؿ العمـ المعاصر مف حيث طبيعتو كتركيز كال تعرضو بطريقة تسمح بفيـ العمـ أك بتعممو 
كمف ىنا شيدت العقكد األخيرة مف القرف العشريف حركة تتطكر كبيرة . (1973الشيخ، )تعممان فعاالن 

.  كنشطة شممت مناىج العمكـ
قد يكمف حؿ مشكمة الضعؼ في فيـ طبيعة العمـ بإيجاد السبيؿ المناسب لتعمـ الطمبة المفاىيـ 
العممية األساسية مع مكاجية الطمبة لما يتضمنو ممارسة العمـ مف مشكالت كحدكد، كذلؾ عبر 
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االرتقاء بفيـ الطمبة بكؿ مف المحتكل العممي كطبيعة العمـ حتى يمتمؾ الطالب القدرة عمى الحكـ 
(. Handrick, 199 1)عمى األسئمة التي تكاجيو كمكاطف مسؤكؿ 

 
فكاف االىتماـ بتنمية فيـ الطمبة لطبيعة العمـ ليس بالشيء الجديد، فبدايتو كانت كما يقكؿ لدرماف 

(Leaderman, 1992)  في أكائؿ القرف العشريف كاستمر عمى مدل القرف مع كجكد فتكر بيف
الحيف كاآلخر كمع ىذا االىتماـ المتكاصؿ فإف مفيـك طبيعة العمـ لـ يثبت عمى داللة كاحدة بؿ قد 

.  أصابو تطكر كتغير كبخاصة في الفترة األخيرة مف القرف العشريف
 

:  كمف أىـ التطكرات التي حصمت في القرف العشريف كما يمي 
في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف كاف يقصد بفيـ الطمبة لطبيعة العمـ اكتسابيـ الركح - 

العممية كالقدرة عمى التفكير العممي كاستخدامو في حؿ المشكالت المنطقية كاالمبريقية المنطقية، 
فقد كاف التركيز عمى أف المعرفة العممية تستقرأ مف المالحظة المضبكطة المكضكعية، كىي لذلؾ 
صحيحة كأف أم استنتاجات منطقية مف المعرفة المستقرأة يجب أف نتحقؽ مف صحتيا بالمالحظة 

(. Leaderman, 1992; Duschl, 1994)كالتجربة العممية 
أما في الستينات فقد شيدت حركة اإلصالح المشيكرة لمنياج كتعميـ العمكـ، حيث كاف يقصد - 

(.  Duschl, 1994)بفيـ الطمبة لطبيعة العمـ، فيميـ لطبيعة االستقصاء العممي كممارستيـ ليـ 
كمع بداية السبعينات كحتى يكمنا ىذا أخذت النظرة لطبيعة العمـ تتغير كتتطكر، كمف أىـ - 

العكامؿ التي أدت إلى ىذه التطكرات تغير الغرض الرئيس مف تدريس كتب العمـك المدرسية 
كالدراسات التاريخية الجديدة لمعمـ، كما أدت إليو مف ظيكر في فمسفات جديدة لمعمـ، استنادان مف 
الدراسات الجديدة في تاريخ العمـ كسيسيكلكجيا العمـ الذم أدل إلى تنكع كتعدد النظرة إلى طبيعة 

كىنا أخذ التساؤؿ يشتد حكؿ الغرض الرئيس مف تدريس العمكـ، كمع تقدـ دكر العمـ . العمـ
كالتكنكلكجيا في المجتمع، راح الكثير مف المتخصصيف في التربية يطرح أف الغرض الرئيس الذم 

( Scientific Literacy( )Whitmire, 2004)يجب أف يكجو تدريس العمكـ ىك التنكير العممي 
كيرل دعاة التنكير العممي أف تدريس العمكـ في المدرسة يجب أف يككف فيمان سميمان لمعمـ عند 

الطمبة عمى نحك يمكنيـ مف المشاركة الفاعمة في المستقبؿ كىي صنع القرارات كالسياسات العممية 
 ,Duschl, 1994; Mathews, 1998; Whitmire). باعتبارىا عامالن ميمان في حياتيـ

2004  .)
 

إف النظرة التعددية التي كاف ينظر بيا الطالب إلى العمـ كاف مبعثيا فمسفات مختمفة ذات نظرات 
متباينة إلى العمـ، كالمدرسة الكضعية تستمـز أف يخرج المالحظ أك الباحث إلى العالـ ليالحظ، 
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كيجمع البيانات أك الحقائؽ كيسجميا بشكؿ مكضكعي كدكف أم أفكار استنتاجية مسبقة، بعد ذلؾ 
يجب أف يحمؿ ما الحظو كسجمو بدكف أية فرضيات باستثناء الفرضيات المرتبطة بمنطؽ عمميات 

مف ىذا التحميؿ تككف العالقات كالتعميمات التي جمعيا مف بيف الحقائؽ التي تظير . تفكيره
اإليماف باالستقرائية حيث يكرر مالحظاتو في كؿ مرة ينجح فييا، في حيف أف المدرسة الكضعية 

أكليما تجريبي، كالثاني منطقي، مؤمنة : قامت عمى أساسيف  (Logical Possitism)المنطقية 
بمعنى أف قضية ما يصاغ ليا معيار لمتحقؽ مف صدقيا، فيي إما  (Verification)بمبدأ التحقؽ 

العالؼ،  )تجريبية يمكف التحقؽ مف صدقيا بالتجربة، أك منطقية يمكف التحقؽ منيا بالبرىاف 
1991  .)

 
ف كانت  (Critical)كجاءت المدرسة العقالنية النقدية  لتقؼ في كجو الكضعية المنطقية، كا 

المكضكعية المنطقية قامت عمى مبدأ أساسي ىك التحقؽ فإف العقالنية النقدية قامت عمى مبدأ 
 Carl)التكذيب كىك كسيمة لمتحقؽ مف الفركض كالنظريات عف طريؽ تنفيذىا، كاتخذ كاركؿ بكبر 

Popper)  ىذا المبدأ لمتميز بيف ما ىك عممي كما ىك غير عممي، كقاؿ إف القضايا العممية ىي
 ,Garrison)تمؾ التي يمكف التأكد منيا، أما القضايا التي ال يمكف التأكد منيا فيي ليست عممية 

1986  .)
 

كمف ىنا نستطيع كصؼ البنائية عمى أنيا نظرية في التعمـ المعرفي، كبيذا تككف المعرفة لدييـ قد 
أم :- يتمثؿ في اعتبار أف الحقيقة ىك ما ينفع  ( Pragmativalidity)امتمكت صدقان براغماتيان 

معيار الحكـ عمى المعرفة ليس في ككنيا مطابقان لمكاقع المعبرة عنو كلكف في ككنيا نفعية أم تعمؿ 
(. 1992زيتكف كزيتكف، )، (Wheatley, 1991)عمى تيسير أمكر الفرد كأداة لحؿ المشكالت 

كيالحظ مما سبؽ أف ىناؾ اختالفان بيف ىاتيف المدرستيف، كمع ذلؾ فإف ىناؾ حاجة ألخذ كجيات 
النظر المعاصرة في أخذ فمسفة كعمـ اجتماع العمـ بعيف االعتبار عند تخطيط مناىج العمـك 

(Hodson, 1998 .)
 

مف خالؿ نتائج دراستو بأف النظرة إلى طبيعة العمـ كالمعرفة  (Osborne, 1996)كيرل أكزبكرف 
: -  العممية تظير مف خالؿ 

.  يقيف المعرفة العممية -1
 . تحميؿ كتفسير البيانات -2

 . الطريقة العممية كاالختبار الناقد لممعرفة -3

 .الفرضيات كالتنبؤ -4
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 . العمـ كاإلبداع كالتساؤؿ -5

 . العممية (التفكير الجمعي)التعاكف كالتشارؾ في إنتاج المعرفة  -6

 التطكر التاريخي لممعرفة العممية  -7

.  تنكع التفكير العممي -8
 

أيضان مف أىـ الدراسات التي تناكلت استخالص تصكر لطبيعة العمـ مف بيف التصكرات التي 
حيث  (Mccomas, 2000)تضمنتيا كثائؽ عالمية في التربية العممية، دراسة قاـ بيا ماركمكس 

:-  أظيرت الصكرة التالية لطبيعة العمـ 
. المعرفة العممية ذات طابع مؤقت مع أنيا تدكـ -1
 . تعتمد المعرفة العممية عمى المالحظة كالدليؿ التجريبي كالحجج كالنزعة التشككية -2

 . ال تكجد طريقة كاحدة لالستقصاء العممي -3

 . العمـ محاكلة لتفسير الظكاىر الطبيعية -4

 . المالحظة العممية مثقمة بالنظرية كال تصبح قكانيف عممية بمزيد مف األدلة العممية -5

 . يكشؼ تاريخ العمـ عف طابع تطكرم كآخر ثكرم لنمك المعرفة العممية -6

إبداعية المعرفة العممية كتظير ىذه الدراسة عدد مف الخصائص ذات الصمة بالعمماء مف  -7
العمماء المبدعكف، يجب عمى العمماء نشر المعرفة الجديدة التي يتكصمكف إلييا بكضكح، : مثؿ

لى أف يراجع زمالئيـ ىذه  كيحتاج العمماء إلى أف يدكنكا بدقة مالحظاتيـ العممية كا 
 . المالحظات

 
أف ىناؾ عناصر ال بد مف أخذىا  (Elby & Hammer, 2001)كأشارت دراسة ألبي كىامر 

بعيف االعتبار عند التفكير في محتكل منتج لممعرفة العممية، أم معرفة متطكرة تسيؿ التعمـ كال 
:  تعيقو، كىذه العناصر ىي 

.  كقتية المعرفة العممية في مقابؿ أخالقيتيا فالمعرفة العممية مع أنيا تدـك إال أف طابعيا كقت -1
نما  -2 االمبريقية في مقابؿ العقالنية، فالمعرفة العممية ال تعتمد عمى المالحظة كالتجربة فحسب كا 

 . أيضان عمى الحجة العقمية كالركح التشككية

تطكر المعرفة العممية مقابؿ ثباتيا، فالمعرفة العممية متطكرة كليست ثابتة، كىذه الخاصية  -3
 . تتداخؿ مع الخاصية األكلى

حقيقة المعرفة العممية في مقابؿ نسبيتيا فالمعرفة العممية ليست حالة في الطبيعة بانتظار مف  -4
 . يكتشفيا بؿ ىي تككيف مبدع مقيد بالطبيعة

 . ال تكجد طريقة كاحدة لالستقصاء العممي كلمحصكؿ عمى المعرفة العممية -5
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المالحظة العممية محممة بالنظرية، كيعبر عف ىذه الخاصية بالعالقة بيف المالحظة  -6
 . ؿكاالستدال

 
 إلى أف فيـ الطمبة لطبيعة المعمـ كلمنشاطات التي يقـك بيا Lucas(1983)كأيضان أشار لككس 

العمماء، كاتجاىات الطمبة نحك العمـ تتككف مف الخبرات التي يتعرضكف ليا في العمـك المدرسية 
.  كمف النظرة إلى العمـ العامة كما يتـ رسميا عبر قنكات التعميـ غير الرسمي

كلعؿ العكامؿ األكثر أىمية في تحديدىا ىي نمط . كتتككف االتجاىات نحك العمـ عند الطالب مبكران 
 ,Rubba & Smith) كالنظرة إلى العمـ التي تكجد عند المعمميف Teaching Styleالتعميـ 

ذا أىمؿ المعممكف االتجاىات نحك العمـ كترككا ما يتكلد لدل الطمبة مف انطباعات عف (1981 ، كا 
طبيعة العمـ لمصدفة، فسكؼ تككف فمسفة العمـ الضمنية غير المخطط ليا ىي الغالبة عمى المنياج 

(. Tamir, 1985)كالمسؤكلة عف تشكيؿ اتجاىات كمعتقدات الطالب فيما يتعمؽ بما ىك العمـ 
 

 ىدفان رئيسان كىامان مف أىداؼ تدريس العمكـ األمر الذم دعا النظرة المعاصرة لمعمـلذلؾ أصبح فيـ 
إلى التركيز  (2061شركع ـكمنيا  )كثير مف المشركعات العالمية الحديثة لتطكير مناىج العمـك 

عمى فيـ طبيعة العمـ باعتباره ىدفان مف األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا كترجع أىمية فيـ طبيعة 
 : -   إلى(2002زيتكف كزيتكف، ) التي أشار إلييا العمـ في تدريس العمكـ

.   محتكل المنيج المدرسيفيلطبيعة العمـ أثر كبير  (1
 تنظيـ خبرات المنيج التعميمية حيث يعمؿ العمـ عمى إيجاد عالقة فيلطبيعة العمـ أثر كبير  (2

بيف السبب كالمسبب كدراسة الظكاىر الطبيعية كالكصكؿ إلى ىذه العالقات يقكد المتعمـ إلى 
 . مزيد مف المعرفة العممية

 .  مف أىـ صفات الفرد المتنكر عمميان  العمـيعتبر فيـ طبيعة (3

فيـ طبيعة العمـ تساعد الفرد عمى التعامؿ مع األجيزة المتداكلة في الحياة اليكمية بأسمكب  (4
 .يتناسب مع عصر العمـ كالتكنكلكجيا

كما أف فيـ معممي العمكـ لطبيعة العمـ يعد أمران ضركريان لكي يستطيعكا إكساب تالميذىـ فيمان  (5
 . لطبيعة العمـ الذم يمثؿ أحد أركاف التنكر العممي

أنو كمما زاد فيـ كتساعد فيـ طبيعة العمـ المدرسيف عمى بناء استراتيجيات التدريس الجيدة  (6
معمـ العمكـ لطبيعة العمـ تأثر السمكؾ التعميمي لو إيجابيان في استخداـ الطريقة االستقصائية في 

 . تقديـ المفاىيـ العممية التي تؤكد ركح العمـ كطرقو كعممياتو

ؤثر في نكعية األسئمة التي يكجييا لمتالميذ فكمما زاد فيمو مفيـ معمـ العمكـ لطبيعة العمـ  (7
لطبيعة العمـ زاد مف استخدـ أسئمة الفيـ كالتطبيؽ، كما تؤكد كثير مف الدراسات كالبحكث 
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المعاصرة أف فيـ طبيعة العمـ يمثؿ محكران أساسيان ضمف مجاالت التربية العممية، كذلؾ بالنسبة 
 ، كمحتكل الكتب المدرسية،لجميع جكانب ىذا المجاؿ مف فمسفة كغايات التربية العممية

عداد المعمـ كخصائصو أك تقكيـ نتائج التعميـ كالتعمـ،كاستراتيجيات التدريس  . كا 

 
 العمـ تمعب النظرة إلى في الكتاب المدرسي ميمة، ألف المتضمنة العمـ النظرة إلىإف استقصاء 

 التي يممكيا الطمبة عف العمـ، حيث تسيـ ىذه اتدكران فعاالن في شكؿ المعتقدات المعرفية كاالتجاه
المعتقدات في تشكيؿ افتراضاتيـ فيما يتعمؽ بعممية التعمـ، كتمثؿ مظيران أساسيان في البنى 

مية لدل األفراد ، كما أف المعتقدات المعرفية ترتبط مع نكع االستراتيجيات كالقرارات المتعمقة مالمفاه
بحؿ المشكالت كأسمكب البحث العممي كاالستقصاء كغيرىا التي يستعمميا الطالب في عممية بناء 

 (.,Tsai 1998)المعرفية العممية 
 

كتعتبر المفاىيـ مف أدكات التفكير كاالستقصاء األساسية في المنيج المدرسي لذا ينبغي بذؿ المزيد 
كأنيا تبيف عادة مف تصكرات تحصؿ مف مف االىتماـ إلى تشكيميا كتنميتيا عند التالميذ، كال سيما 

كبمكجب نظريات التعمـ . خالؿ الحكاس الخمس كمف الذكريات كالتخيالت، كمف نتاج الفكر الخيالي
، فأىـ أنماط المعرفة التي يكتسبيا الطالب تنشأ عادة مف خبراتو المباشرة عف طريؽ حكاسو، 
كلتدريس المفاىيـ أىمية كبرل حيث تعمؿ عمى التقميؿ مف إعادة التعميـ، كانتقاؿ أثر التعميـ، 

(. 1996إبراىيـ كعبد الرازؽ، )كتساعد عمى تنظيـ الخبرة العقمية 
 

لذا يقع عمى عاتقيـ . كيعتبر معممي العمـك عنصر أساسي في مجاؿ التربية العممية كتدريس العمكـ
كذلؾ  . ألف ذلؾ ينعكس عمى سمككيـ التعميمي كممارساتيـ التدريسية. الفيـ الصحيح لمعمـ كطبيعتو

لمساعدة الفرد المتعمـ عمى فيـ ماىية العمـ كطبيعتو كاكتساب األسمكب العممي كالطرؽ العممية في 
التفكير بقدر اإلمكاف كذلؾ في ضكء االعتبارات كالتطبيقات التربكية العممية التي أشار إلييا 

:  كىي (1991زيتكف، )
.  ينبغي عمى معممي العمـك تدريس المكاد العممية بحيث تعكس العمـ كمادة كطريقة -1
التفسير، التنبؤ، كالضبط، كذلؾ بتشجيع الطمبة لمبحث عف : التأكيد عمى كظائؼ العمـ الثالث -2

األسباب التي تؤدم إلى حدكث الظاىرة كاستخداـ معمكماتيـ السابقة المتعمقة بالنظريات 
كالمبادئ كالقكانيف العممية لمتنبؤ ببعض المعمكمات غير المعركفة ليـ كمف ثـ الكصكؿ إلى 

 . بعض األساليب كالطرؽ التي تساعدىـ في التحكـ ببعض األحداث أك ضبطيا

إبراز مسممات العمـ األساسية كبياف أىميتيا خاصة لمعمماء الباحثيف أك الدارسيف كتطبيؽ ىذه  -3
المسممات مف خالؿ تدريس المادة العممية كدراستيا، كذلؾ مف خالؿ مناقشة الظكاىر الطبيعية 



 22 

المحيطة باإلنساف أك القضايا البيكلكجية التي يشعر بيا المتعمـ نفسو تأكيدان لمبدأ نظاـ الحياة 
 . الذم إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى كحدة النظاـ ككحدة الخمؽ، الخالؽ

تنمية االتجاىات العممية لدل المتعمميف خاصة تمؾ المتعمقة بتقدير جيكد العمماء كالباحثيف  -4
 . الذيف ساىمكا في إقامة صرح العمـ كتشييد بنيانو

براز الجانب النظرم كالتطبيقي لمعمـ -5  . تقديـ المعرفة العممية بصكرة كظيفية كا 

تشجيع الطمبة عمى استخداـ عقكليـ كذلؾ مف خالؿ تييئة مكاقؼ تعميمية تتطمب التفكير  -6
كتطبيؽ ميارات البحث كما في المناقشات الصفية أك التجارب العممية أك الكظائؼ البيتية التي 

. يجب أف تتضمف قضايا كمشاكؿ عممية ذات صمة بحياة الطالب
 

كيترتب عمى ىذه اآلراء حكؿ فيـ النظرة إلى العمـ كبناءان عمى األىمية التي تحظى بيا طبيعة العمـ 
كاستقصاء صكرتو في التعمـ، كفي كتب العمـك بالذات لدل الطالب يؤدم إلى اكتسابيـ لفيـ طبيعة 
العمـ كصكرتو المتغيرة كالمتطكرة يشكؿ بعدان بالغ األىمية في التنكير العممي الذم ينظر إليو عمى 
ف نجاح العممية التعميمية التعممية في  أنو اليدؼ الرئيسي المتكخى مف التربية العممية المدرسية، كا 

تدريس العمـك كتحسيف النظرة إلى العمـ كبنيتو تتكقؼ عمى كثير مف العكامؿ اليامة كالمناىج 
الدراسية كاإلمكانات كالكسائؿ المادية الالزمة لعممية التدريس كالظركؼ االجتماعية البيئية المحيطة 
بالطمبة، إال أف الباحثيف في التربية العممية يؤكدكف أف السمكؾ التعميمي لمعمـ العمـك كممارساتو 

التدريسية الفعمية التي يتـ بيا تنظيـ الخبرات التعميمية كالنشاطات العممية ىي مف أىـ العكامؿ التي 
خراجيا إلى حيز الكجكد كلما . تحدد مدل النجاح في تحقيؽ األىداؼ التدريسية كالتربكية لمعمكـ كا 

كاف السمكؾ التعميمي كالممارسات التدريسية لمعمـ العمـك تتأثر إلى حد كبير بمدل فيمو لطبيعة 
العمـ كبنيتو، فقد اىتـ الباحثكف في التربية العممية كتدريس العمـك بإجراء دراسات في ىذا المجاؿ 

(.  2002جاسـ، )
 

االختصاصية بالمجاؿ المدرسي بقدر ككنيا أكعية " الحقائؽ"لذا لـ تعد المناىج المدرسية أداة لبسط 
الخاص بالمجاالت الدراسية، كمف ثـ  (في األفكار كالتفكير)متجددة الشكؿ كالمحتكل لمتطكير 

عادة الصياغة  تتطمب إجراءات التطكير الخركج مف الدائرة الضيقة التي تركز عمى إعادة التكزيع كا 
ثرائو إلى دائرة أكسع تشمؿ إعادة ترتيب مصادر االشتقاؽ في بناء المنيج،  أك عمى ترقية المنيج كا 
كفتح مجاالت التنكع فييا كانفتاح المناىج عمى أطر حديثة كاتجاىات كجية جديدة المكاطف متعددة 

المناحي تأخذ مف المفاىيـ الرئيسة محاكر لتنمية المعارؼ كأساليب تكظيفيا كتككيف االتجاىات 
كساب الميارات كأبعاد التمكيف فييا، كىذه المفاىيـ الرئيسية تعطي  كطرائؽ تنميتيا كتعديميا كا 

كال يعتبر ذلؾ . لممتعمـ ألفة بعصره ككذلؾ بمجاالت العمـ األخرل في منظكمة تداخميو متعاضدة
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خركجان عمى المعالـ الثابتة لمنيج العمكـ بؿ تحريران مف القكالب الجامدة كامتدادان لتكامؿ المعرفة، 
كتفعيالن لمبدأ التنكع الكظيفي، كاستنادان إلى التكجيات العممية الحياتية في التربية، كخركجان عف قكلبة 

(. 2002جاسـ، )الحشك التمقيني ناقد المعنى إلى تدريس منفتح ذم مغزل 
 

 لمعمـ  النظرة الحديثةكمما جاء في الخطكط العريضة أف مناىج العمـك الفمسطينية ستركز عمى
تخطط مناىج العمـك بحيث ك. ستقصاء ليس مجرد حقائؽأف اال العمـ منيجية بحث ككعمى أف

 كتدربو لمكصكؿ إلى مستكل مناسب مف البتتضمف العمميات العممية كالطرؽ التي تييء الط
ـ طبيعة خاصة كبنية متميزة مف الحقائؽ ؿالمعرفة كالميارة في طرؽ االستكشاؼ العممي ، كأف لمع

كالمفاىيـ ، كمنيجية قائمة عمى البحث كاالستقصاء ، كيراعي في بناء مناىج العمـك طبيعة العمـ 
اإللماـ بالحقائؽ كالمفاىيـ العممية بصكرة " كمف أىداؼ تدريس العمـك . كبنيتو كمنيجيتو الخاصة

 كالمجتمع، كالتكنكلكجياكظيفية اكتساب ثقافة تقانية تمكف مف فيـ اآلثار المتبادلة لكؿ مف العمـ 
 الطالب عمى اكتساب ميارة التحميؿ الناقد لتمؾ القضايا، كتؤدم أيضان إلى اكتساب الطمبة كتساعد

تقانيـ لممفاىيـ العممية بصكرة ممتعة، إضافة إلى زيادة قدرتيـ عمى تطبيؽ ميارات العمـ  كا 
كعممياتو، كبالتالي يؤدم إلى تحسيف ميارات الطمبة اإلبداعية كاتجاىاتيـ نحك العمـ، كاستخداـ 

 كما كأف (.Yager & Lutz, 1995 ) في اتخاذ قرارات كاعية في الحياة اليكميةمفاىيمو كعممياتو
كتب العمكـ تعرض المادة العممية في الكتاب بحيث تثير التفكير االستقصائي عند الطمبة، كتتنكع 
األساليب فيو بحيث تتناسب مع طبيعة المادة العممية ، كمع مستكل الطمبة كنضجيـ العقمي كيبرز 

تراعي الدقة كالحداثة في تقكيـ المعمـ مع تأكيد الطبيعة التراكمية كالكتاب الطبيعة المتطكرة لمعمـ 
 (.2005كزارة التربية كالتعميـ، ). لممفاىيـ العممية

 
لذلؾ عممت كزارة التربية كالتعميـ العالي عمى ضركرة كضع منياج يراعي الخصكصية الفمسطينية، 

إف بناء منياج فمسطيني يعد . لتحقيؽ طمكحات الشعب الفمسطيني حتى يأخذ مكانو بيف الشعكب
كمف خالليا . أساسان لبناء السيادة الكطنية لمشعب الفمسطيني كأساس لترسيخ القيـ كالديمقراطية

تتحقؽ أىداؼ المجتمع، لذا تكلي الكزارة عناية خاصة بالكتاب المدرسي، أحد عناصر المنياج، 
. ألنو المصدر الكسيط لمتعمـ، كاألداة األكلى بيد المعمـ كالطالب، كركيزة أساسية مف ركائز التقكيـ

(. 2005كزارة التربية كالتعميـ العالي، )كالتطكير في أم مجتمع مف المجتمعات 
 

 تطبيؽ المرحمة الخامسة مف خطتيا (2004/2005)كقد أقرت كزارة التعميـ العالي الفمسطينية عاـ 
لممنياج الفمسطيني لكتب الصؼ الخامس كالعاشر األساسي باإلضافة إلى تطكير كتب المراحؿ 
السابقة كىي لمصفكؼ األساسية مف األكؿ إلى الرابع كمف السادس إلى التاسع كستتبعيا كتب 
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فرازىا سنكيا بمشاركة التربكييف كالمعمميف الذيف  المراحؿ الثانكية حيث يتـ مراجعة الكتب كتنقيتيا كا 
يقكمكف بتدريسيا كترل الكزارة الطبعات مف األكلى إلى الرابعة طبعات تجريبية قابمة لمتعديؿ 
جراء التعديالت عمييا كتطكيرىا لمكاكبة  كالتطكير كي تتالءـ مع التغيرات في التقدـ العممي كا 

لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتتبع النظرة إلى العمـ في كتب العمـك في . التكنكلكجيا كميارات الحياة
 .مرحمة التعميـ األساسي عف طريؽ تحميؿ محتكاىا

 
 مشكمة الدراسة  2.1

مف خالؿ دراسة الباحثة رأت باف الكثير مف الدراسات ترجع المعتقدات المعرفية كفيـ طبيعة العمـ 
بشكؿ رئيس إلى ما يتعممو األفراد في المدرسة كخصكصان الكتب المدرسية فجاءت ىذه الدراسة التي 

تمحكرت مشكمتيا حكؿ استقصاء النظرة إلى العمـ في كتب العمـك المقرر تدريسيا في المرحمة 
 في مدارس السمطة الكطنية الفمسطينية منذ  (ثاني، رابع، سادس، تاسع )األساسية لمصفكؼ 

.  م2005/ 2004

 
 :  أىداف الدراسة وأسئمتيا 3.1

ىدفت الدراسة إلى بياف النظرة إلى العمـ في كتب العمـك المقرر تدريسيا في المرحمة األساسية 
: -  ، مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية 2004/2005الدنيا كالعميا في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

 
:  السؤال األول 

ثاني، )ما ىي النظرة إلى العمم في كتب العموم لممرحمة األساسية المقرر تدريسيا في الصفوف 
؟  (رابع، سادس، تاسع

 
 

:  السؤال الثاني
ثاني، رابع، سادس، )كيف تتوزع النظرة إلى العمم في كتب العموم المقرر تدريسيا في الصفوف 

 ؟ (تاسع

 
:  السؤال الثالث 

ثاني، رابع، سادس، )ىل تختمف النظرة إلى العمم في كتب العموم المقرر تدريسيا في الصفوف
، باختالف الصف؟   (تاسع
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 أىمية الدراسة 4.1
, رابع, ثاني )تمتاز ىذه الدراسة بتناكليا تحميؿ كتب العمـك لممرحمة األساسية لمصفكؼ األساسية  

 كلـ تجر دراسات 2004/2005كالذم تقرر تدريسيا في فمسطيف في العاـ الدراسي  (سادس، تاسع 
مع استقصاء النظرة إلى العمـ -  عمى حد عمـ الباحثة-تحميمية تقييميو مكثقة كمحكمة ليذه الكتب

كزاد أىمية الدراسة أنيا اشتممت عمى نظاـ تحميؿ تـ تبنيو كاعتماده مف قبؿ الباحثة أثناء التحميؿ 
 .كالذم اشتمؿ عمى ثمانية مجاالت 

تظير أىمية الدراسة أيضا مف ككف معرفة النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية تكفر 
عداد كتب العمكـ  معمكمات ميمة تساعد العامميف في مجاالت تصميـ مناىج العمكـ كتطكيرىا، كا 
األساسية كتدريب المعمميف أثناء الخدمة، كفي التفكير في إجراءات تتعامؿ عمى نحك صريح مع 
النظرة إلى العمـ بما يؤدم إلى تطكيرىا عمى نحك يسيؿ تعمـ المعرفة العممية، كميارة االستقصاء 

 .العممي، كتحقيؽ اليدؼ األساسي لمتربية العممية المدرسية أم ىدؼ التنكير العممي
 

كما كيفترض أف يككف لمكتب المدرسية دكر أساسي في تعميـ العمـك كتكضيح النظرة إلى العمـ لذا 
كما إذا كانت ىذه , فقد جاءت ىذه الدراسة لتحديد النظرة إلى العمـ التي ترسميا ىذه الكتب لمعمـ

خاصة كأف الخطكط العريضة لمنياج العمـك األساسية قد أقرت , الصكرة تثبت النظرة المعاصرة أكال
. بضركرة تقديـ الكتب المدرسية لمنظرة إلى

 
كتسعى ىذه الدراسة لمتحقؽ مف أف كتب العمـك أظيرت النظرة إلى العمـ كما يتكقع مف خالؿ 

الخطكط العريضة لممنياج كتسعى لتحديد الجكانب التي لـ تتفؽ فييا النظرة إلى العمـ في الكتب 
ليستفيد مف النتائج صانعكا القرار في قسـ المناىج في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية , المدرسية

.  المستقبمية كتأليؼ كتب العمـك لممرحمة الثانكية
 حدود الدراسة 5.1

  لذا ال  (تاسع, سادس, رابع, ثاني )اقتصرت ىذه الدراسة عمى كتب العمـك لمرحمة األساسية
. يمكف تعميـ ما تـ التكصؿ إليو في ىذه الدراسة عمى  كتب المرحمة الثانكية

  كاعتمدت ىذه الدراسة طريقة التحميؿ القائمة عمى تقسيـ المحتكم إلى فقرات كتصنيؼ كؿ فقرة
. تحت عنصر كاحد فقط مف عناصر التحميؿ

  كما اقتصرت الدراسة عمى تحديد النظرة إلى العمـ في الكتب المدرسية فقط دكف أف تتطرؽ إلى
كذلؾ ألف تشكيؿ ىذه النظرة إلى العمـ تسيـ بو , النظرة إلى العمـ التي قد تتككف لدل الطمبة

البرامج التمفزيكنية كالنظرة إلى العمـ , المطبكعات اإلعالمية, عكامؿ أخرل مثؿ طريقة التدريس
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كمف جية . لدل المعمميف بأنيا فيما إذا كاف ىناؾ تعارض بيف النظرة إلى العمـ في الكتب
نما إلى استخراج  أخرل فإف التحميؿ لـ يتكجو إلى استخراج النظرة إلى العمـ بحسب المبحث كا 

. ىذه النظرة إلى العمـ بغض النظر عف طبيعة الفرع العممي الذم تنتمي إليو الفقرة
. كيعتمد أيضا تعميـ نتائج ىذه الدراسة عمى خصائص أداة الدراسة كمدل صدقيا كثباتيا

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني 
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الدراسات السابقة 
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الفصل الثاني 

الدراسات السابقة 

الثاني كالرابع )ىدفت ىذه الدراسة إلى تبياف النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية 
كسنتناكؿ في ىذا الفصؿ عرض لمدراسات السابقة ذات العالقة بعد إطالع  (كالسادس كالتاسع

حيث قسمت الدراسات إلى دراسات عربية كدراسات . الباحثة عمى الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ
أجنبية  

 
 : - الدراسات العربية 

 
دراسة حكؿ كصؼ المعتقدات المعرفية حكؿ العمـ عند طمبة المرحمة  (2005)أجرل الشامسطي 

األساسية العميا في تربية جنكب الخميؿ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة، صمـ الباحث استبانو لمكشؼ عف 
المعتقدات المعرفية حكؿ العمـ عند الطمبة اشتممت عمى ثمانية مجاالت، كقد تـ التحقؽ مف صدؽ 

كثبات االستبانة، ثـ طبقت االستبانة عمى عينة مف طمبة الصؼ السادس كالثامف كالعاشر األساسي 
في أربع مدارس مدرستيف لمذككر كمدرستيف لإلناث مف مدارس تابعة لمديرية التربية كالتعميـ في 

 178)طالبان كطالبة مقسميف عمى ثماني شعب  (377)كتككنت عينة الدراسة مف . جنكب الخميؿ
.  ( إناث199ذككران ك

 
فقد أظيرت النتائج معتقدات معرفية متباينة بيف الطمبة ، فبينما امتمؾ القميؿ منيـ معتقدات بنائية، 

كاف مف الكاضح أف العديد منيـ يحممكف معتقدات عف طبيعة المعرفة أكثر اقترانان بالمعرفة 
.  الكضعية كمنيـ مف عبر عف آراء جمعت بيف النظرتيف البنائية كالكضعية في آف كاحد

 
دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المنحى التاريخي، في تدريس  (2004)كأجرل عدس 

العمـك في فيـ الطمبة لممفاىيـ البيكلكجية كلطبيعة العمـ، حيث صمـ الباحث كحدة دراسية بأسمكب 
الحاالت التاريخية في تدريس العمكـ، كما صمـ الباحث اختياران لقياس فيـ الطمبة لطبيعة العمـ، 

طالبان  (308)كآخر لقياس فيـ الطمبة لممفاىيـ البيكلكجية، ثـ طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 
، كقسمت العينة حسب ( ذككر140 إناث، 168)كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع في األردف، 
: كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية . (مرتفع، منخفض)مستكل التحصيؿ في العمـك إلى مستكييف 

  -
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أفاد الذككر في المجمكعة التجريبية مف الطريقة التاريخية في التدريس أكثر مف اإلناث في - 
طرؽ الحصكؿ عمى المعرفة، إبداعية العمؿ العممي، الغرض مف المجالت : الجكانب التالية

بداعية العمـ . العممية، الطرائؽ العممية في الحصكؿ عمى المعرفة العممية، حدكد العمـ كا 
تنكع التفكير العممي، : اإلناث في المجمكعة التجريبية أفدف أكثر مف الذككر في الجكانب التالية - 

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

أداء الطمبة ذكم التحصيؿ المنخفض في المجمكعة التجريبية أفضؿ مف أداء الطمبة ذكم - 
المكقؼ مف تغير المعرفة العممية، إبداعية العمؿ العممي، : التحصيؿ المرتفع في الجكانب التالية

الحاجة إلى الدليؿ، المكقؼ مف ثبات المعرفة العممية، حدكد العمـ، طرائؽ الحصكؿ عمى المعرفة، 
.  كالطرائؽ العممية في الحصكؿ عمى المعرفة، كحقيقة المعرفة العممية

أداء الطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع في المجمكعة التجريبية أكثر مف أراء الطمبة ذكم التحصيؿ - 
الغرض مف عقد المؤتمرات، تنكع التفكير العممي، آلية التحقؽ مف : المنخفض في الجكانب التالية

. صدؽ المعرفة العممية، كالغرض مف إصدار المجالت العممية
 

ىدفت إلى تحميؿ مناىج العمـك الفمسطينية الجديدة في ضكء  (2004)كفي دراسة أجراىا ألخالدم 
الثقافة العممية لمعرفة مدل قدرة ىذه المناىج عمى إعداد مكاطنيف يتمتعكف بدرجة كافية كمتكازنة 
مف الثقافة العممية، كلتحقيؽ ىذا الغرض تـ بناء نظاـ التحميؿ، حيث طبؽ ىذا النظاـ لمتحقؽ مف 
غرض الدراسة المتمثؿ في تحديد مدل تمثؿ مناىج العمـك الفمسطينية الجديدة لمثقافة العممية، لذلؾ 
تـ اختيار عينة الدراسة كالتي تمثؿ مجتمعيا مناىج العمـك العامة الجديدة لمصفكؼ السادس كالسابع 

كالثامف األساسي لمفحص كالتحميؿ في مناىج المرحمة المتكسطة لمعمـك التي صدرت عف مركز 
تطكير المناىج الفمسطينية الجديدة حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أف مناىج العمـك الفمسطينية 
تطرح مكضكع الثقافة العممية بشكؿ غير متكازف، حيث تركز عمى بعض جكانب الثقافة العممية 

كتيمؿ البعض اآلخر، كما ال تنسجـ النسب المئكية ألكجو الثقافة العممية التي تـ الحصكؿ عمييا 
مع تكصيات خبراء تعميـ العمكـ في ىذا المجاؿ، كأشارت أيضان إلى كجكد بعض التناقضات بيف ما 

ىك مطركح حكؿ الثقافة العممية ضمف الخطكط العريضة لمنياج العمـك الفمسطيني الجديد كما 
.  يتكافر حكؿ المكضكع في كتب العمـك المقررة

 
ىدفت إلى الكشؼ  كالتي ( (2004)كمف بيف الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ دراسة  الرمحي 

عف مدل تضمف كتب العمـك المقررة في الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي بسمطنة عماف؛ 
 .ؼالصفكبيف لعالقات المتبادلة بيف العمـ كالتقانة كالمجتمع كالبيئة؛ كمدل اختالؼ ىذا التضمف ا
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كتككنت عينة الدراسة مف كتب العمـك لمصفكؼ الخامس كالسادس كالسابع المقرر عمى طالب 
 كالتي تـ اختيارىا مف مجتمع الدراسة الذم 2004/2003مدارس التعميـ األساسي لمعاـ الدراسي 

يشتمؿ عمى جميع كتب العمـك بالحمقة الثانية مف التعميـ األساسي مف الخامس كحتى الصؼ 
العاشر األساسي، كلإلجابة عف أسئمة الدراسة اعد الباحث أداة تحميؿ المحتكل، تألفت في صكرتيا 

.  جانبا مكزعة عمى خمسة مجاالت رئيسة لمنحى العمـ كالتقانة كالمجتمع كالبيئة(21)النيائية مف 
: -   كقد كشفت الدراسة عف النتائج التاليةكما كاعتمد الباحث المكضكع ككحدة تحميؿ،

تضمنت كتب العمـك لمصفكؼ الخامس كالسادس كالسابع األساسي لمعالقات المتبادلة بيف العمـ  •
  . بالمائة مف مكضكعاتيا المحممة(21)كالتقانة كالمجتمع كالبيئة بنسبة 

 كالمجتمع كالبيئة في محتكل المناىج المحممة كالتقانةتفاكت تكزيع المجاالت الخمسة لمنحى العمـ  •
  كبالتحديد "اآلثار االيجابية لمعمـ كالتقانة في المجتمع كالبيئة" حيث كاف االىتماـ مركزا عمى مجاؿ

عمى جانبي اإلرشادات الصحية كاآلثار المادية االيجابية، ال سيما في الصفيف الخامس كالسادس 
 . األساسييف

   
كالتي ىدفت إلى تطكير كحدتيف  ( 2004)كمف الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ دراسة سميماف 

 كنكعية األسئمة في ضكء تقكيـ كتابي األحياء ةكاإلشراكيدراسيتيف مستندتيف إلى الثقافة العممية 
. كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف عدة أسئمة منيا, لطمبة الصفيف التاسع كالعاشر األساسييف في األردف

ما درجة شمكؿ كتابي األحياء لمصفيف التاسع كالعاشر األساسييف عمى مككنات الثقافة العممية - 
في ضكء المحكات التربكية؟ 

شراكية كتابي األحياء لمصفيف التاسع ك العاشر األساسييف لمطمبة؟ إ ما درجة -
ما نكعية األسئمة الكاردة في كتابي األحياء لمصفيف التاسع ك العاشر األساسييف حسب تصنيؼ - 

عمكـ؟ 
ما مككنات الكحدتيف األساسيتيف المطكرتيف مف كتابي األحياء لمصفييف التاسع كالعاشر في - 

ضكء المحكات التربكية األساسية لمثقافة العممية كاالشراكية كنكعية األسئمة المتضمنة؟ 
صفحة مف كؿ فصؿ مف  ( 25%)كتـ اختيار عينة الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كمقدارىا -

فصكؿ كتابي األحياء لمصفييف التاسع كالعاشر األساسييف  بالطريقة العشكائية الطبقية تـ تحميميا 
. حسب نمكذج التحميؿ الذم اعد ليا

كتـ إعداد ثالث نماذج لجمع البيانات لتقدير معامالت االشراكية  كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني- 
لكؿ مف كتابي األحياء لطمبة الصفيف التاسع كالعاشر األساسيف كتـ حساب المعامالت االشراكية 

كلإلجابة عف السؤاؿ الثالث تـ تصنيؼ جميع أسئمة كتابي األحياء . لمكتاب في المجاالت الثالثة
. لطمبة الصفيف التاسع كالعاشر إلى فئتيف مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمكـ
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تـ اختيار الكحدتيف الدراسيتيف بناءا عمى نتائج تحميؿ كتابي األحياء :- كلإلجابة عف السؤاؿ الرابع
كبعد تحميؿ كتطكير الكحدتيف الدراسيتيف أظيرت نتائج  .لطمبة الصفيف التاسع كالعاشر األساسيف

المعرفة األساسية لمعمـ بالمرتبة :- التحميؿ ليما أف ترتيب مككنات الثقافة العممية كانت كما يمي
كتفاعؿ , كالعمـ كماليات تفكير بالمرتبة الثالثة, كالطبيعة االستقصائية لمعمـ بالمرتبة الثانية, األكلى
كأظيرت النتائج أف النسب المئكية لمككنات الثقافة . كالتكنكلكجيا كالمجتمع بالمرتبة الرابعة, العمـ

كما أف معامالت إشراكية الكحدتيف المطكرتيف لمطالب . العممية األربعة، تتفؽ مع المحكات التربكية
كبخصكص . عرض المادة كالرسـك كاألشكاؿ كالنشاطات تتفؽ مع المحكات التربكية: في مجاالت

 (الدنيا كالعميا)األسئمة الكاردة في الكحدتيف، فقد أظيرت النتائج أف النسب المئكية لفئتي األسئمة 
.  تتفؽ مع المحكات التربكية

 
حكؿ منيجية التساؤؿ في كتب العمـك األساسية اليمنية كدكرىا  (2003)كفي دراسة أجراىا الرازحي 

في اإلعداد لمحياة المعاصرة، كالكقكؼ عمى أسئمة كتب العمـك لمصفكؼ الثالثة األخيرة مف مرحمة 
التعميـ األساسي، كمعرفة درجة االىتماـ باألسئمة في تمؾ الكتب، كتقرير مدل تنكعيا كعالقتيا 
بطبيعة العمـ، كطرقو كعممياتو، كالنظر في إمكانية االستفادة مف نتائج الدراسة لتطكير منيجية 
جديدة لتنظيـ األسئمة، تصمح ألف تككف أساسان جيدان لتنظيـ المحتكل، كتسيـ في تنمية قدرات 

التالميذ، كتساعدىـ عمى التفاعؿ مع الحياة المعاصرة كالمشاركة فييا بدرجة مقبكلة مف اإليجابية 
ما األنماط األساسية : حيث ىدفت ىذه الدراسة لإلجابة عف عدة أسئمة منيا. كالكفاءة المسؤكلية

المعتمدة في تنظيـ أسئمة كتب العمكـ؟ كما مدل التنكع في أسئمة كتب العمـك لمصفكؼ الثالثة 
األخيرة مف مرحمة التعميـ األساسي؟ ما مدل انتماء أسئمة كتب العمـك لعمميات العمـ األساسية؟ كما 

المقترحات كالتكصيات التي يمف الخركج بيا لتطكير منيجية جديدة لتنظيـ محتكل كتب العمكـ؟ 
كلإلجابة عف أسئمة الدراسة قاـ الباحث بدراسة األسئمة في ستة كتب مف كتب العمـك المقرة في 

الصفكؼ الثالثة األخيرة بمرحمة التعميـ األساسي، كتحميميا كتصنيفيا كفؽ معايير محددة باستخداـ 
. كأظيرت نتائج الدراسة أف أسئمة كتب العمـك تميزت بثالثة أنماط أساسية. أسمكب تحميؿ المحتكل

كشكمت باتساقيا . التي تباينت في النسب الممثمة بيا. تمثمت باألسئمة القبمية كالبنائية كالختامية
في تنظيـ محتكل كتب العمكـ كأظيرت النتائج أيضان أف أسئمة تمؾ الكتب اشتممت . عنصران ميما ن

كفي الكقت نفسو بينت النتائج ضعؼ عالقة األسئمة بعمميات . عمى األسئمة المقالية كالمكضكعية
. كأف معظـ أسئمة كتب العمكـ ال تنتمي لعمميات العمـ األساسية. العمـ األساسية

  
دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى المعتقدات المعرفية حكؿ العمـ عند طالب  (2002الركيمي، )كأجرل  

طالبان، كىـ جميعان  (30)المرحمة الثانكية في مدينة القريات في السعكدية، كالتي اشتممت عينتو عمى 
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كاستخدـ الباحث المقابمة المعيارية الستقصاء , ممف درسكا مكاد الفيزياء، كالكيمياء كاألحياء
مصادر المعرفة، طبيعة المعرفة المتغيرة، اختالؼ العمماء في : المعتقدات االبستمكلكجيا لمعمـ

تفسير الظاىرة نفسيا، دكر المفاكضات االجتماعية في المجتمع العممي، الفرؽ بيف القانكف العممي 
كالنظرية، الغرض مف التجارب في العمـ، طبيعة الحقيقة العممية، كأشارت الدراسة إلى النتائج 

.  التالية
تصكرت إجابات الطمبة عمى أف المعرفة العممية نتاج عممية استقصاء لممالحظات كالتجارب، أك - 

أنيا تتطكر عبر تككيف فرضيات كاختياراىا بالتجريب، كأف ىذه المعرفة تتغير بشكؿ تراكمي 
.  إضافي

تصكر إجابات الطمبة المحممة أف سبب اختالؼ العمماء في تفسيراتيـ لمظكاىر نفسيا يعكد - 
الختالؼ الحقائؽ التي يممككنيا عف الظاىرة، كأشار قسـ آخر مف الطالب أف سبب االختالؼ في 

.  التفسير يعكد لتأثرىـ بخبراتيـ السابقة
أشارت تصكرات الطالب حكؿ دكر المفاكضات االجتماعية بيف العمماء أنو ال يكجد في العمـ - 

.  تعددية في اآلراء حكؿ ظاىرة ما، كذلؾ ألنو يكجد رأم كاحد صحيح يمكف برىنتو
يتصكر الطمبة أف العالقة بيف القانكف كالنظرية أف القكانيف ثابتة ال تتغير كأنيا أكثر صحة مف - 

.  النظريات بؿ أكدكا أف النظريات تتطكر لتتحكؿ إلى قكانيف
كما أظيرت النتائج أيضان فيما يتعمؽ بالغرض مف إجراء التجارب أف ىذا الغرض يتمثؿ في - 

.  تحقيؽ العمماء مف نجاح تجاربيـ
يتصكر الطمبة أف الحقيقة في العمـ ال تتبدؿ كال تتغير أم أنيا مطمقة، ككأف الحقيقة العممية ليس - 

.  ليا دكر في تطكير العمـ
 

دراسة ىدفت إلى معرفة مدل تناكؿ كتب العمـك في المرحمتيف االبتدائية  (2002)كأجرل جاسـ 
التعرؼ كالفيـ كاالستقصاء : - كالمتكسطة بدكلة الككيت ألبعاد التنكر العممي عمى مستكل كؿ مف 

حيث قاـ الباحث ببناء نظاـ لمتحميؿ يشتمؿ عمى ثمانية أبعاد أساسية مستكحاة مف . كالممارسة
التعريؼ اإلجرائي لمفيـك التنكر العممي حيث اشتمؿ مجتمع الدراسة عمى عينتيا لتحقيؽ ىدؼ 

الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا حيث قاـ الباحث بتحميؿ مضمكف كتب العمـك في المرحمتيف االبتدائية 
.  لممرحمة االبتدائية ككحداتيا (4-1)كالمتكسطة لمصفكؼ األربعة 

في تناكؿ كتب العمكـ عمى مستكل المرحمتيف  كأشارت نتائج الدراسة أف ىناؾ تدنيان ممحكظا ن
االبتدائية ألبعاد التنكر العممي الثمانية، لذلؾ نالحظ أف كتب العمـك في المرحمتيف االبتدائية 

. كالمتكسطة بدكلة الككيت لـ تعف بكثير مف أبعاد التنكر العممي الثمانية
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 ىدفت إلى الكشؼ  التي (2002)كمف الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ دراسة عابد كالمكمني
عف درجة تضمف كتب العمـك المقررة في مرحمة التعميـ األساسي في األردف مف الصؼ الخامس 
حتى الثامف، العالقات المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، كتحديد الصكر التي تظير مف 

 كألغراض الدراسة تـ بناء أداة تحميؿ تككنت في صكرتيا خالليا ىذه العالقات في تمؾ الكتب
 الجكانب المختمفة لمعالقات المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، جانبان تمثؿ (16)النيائية مف 

كأظيرت نتائج الدراسة درجة تضمف كتب العمـك . كمف ثـ  كزعت في خمسة مجاالت رئيسة
مف العدد الكمي لمدركس،  ( % 54)العالقات المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بنسبة 

كأشارت النتائج أيضا إلى عدـ تحديد العالقات المتبادلة بينيا في ىذه الكتب بشكؿ متكازف، حيث 
  .ركزت عمى بعض مجاالت تمؾ العالقات كجكانبيا

 
دراسة لقياس مستكل الثقافة العممية كما يراىا طمبة كمية  (2002)كقد أجرل الخطايبة كسعيدم 

كقد ىدفت ىذه . بجامعة السمطاف قابكس في سمطنة عماف (تخصصي العمـك كالرياضيات)التربية 
الدراسة إلى الكشؼ عف آراء طمبة كمية التربية في تخصص العمـك كالرياضيات لمستكل الثقافة 

كما ىدفت الدراسة إلى . العممية كعالقة ذلؾ بالجنس كالسنة الدراسية كالتخصص كالمعدؿ التراكمي
الكشؼ عف مفيـك الثقافة العممية كما يراه طمبة العمـك كالرياضيات في كمية التربية، كقد تككف 

في السنتيف  (2000/2001)طالبان كطالبة المسجميف في العاـ الدراسي  (35)مجتمع الدراسة مف 
طالبان كطالبة كتككنت أداة الدراسة مف  (161)الثالثة كالرابعة، أما عينة الدراسة فقد تككنت مف 

فقرة عمى نمط مقياس لكيرت سباعي التدريجي مكزعة عمى أربعة مجالت تتعمؽ بمفيـك  (34)
كأظيرت نتائج الدراسة أنو تكجد فركؽ بيف متكسطات أداء الطالب كالطالبات عمى . الثقافة العممية

االستبانة كلصالح الطالبات كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ألداء الطمبة عمى االستبانة 
كفي مجاؿ اإلجابة عف السؤاؿ المفتكح . كالسنة الدراسية (التحصيؿ الدراسية)تعزل لممعدؿ التراكمي 

عف كيفية فيـ الطمبة لمفيـك الثقافة العممية، كأظيرت النتائج أف استجابات الطمبة عمى ىذا السؤاؿ 
ركزت عمى أف الثقافة العممية عبارة عف جسـ منظـ مف المعرفة العممية، كامتالؾ الشخص 

لممعمكمات العممية كالمعرفة العممية، كتفسير الظكاىر، كاإللماـ بالفركع العممية جميعيا، كاإلطالع 
كبذلؾ أىمؿ الطمبة عناصر الثقافة العممية الثالث . عمى المعمكمات كالحقائؽ كالمصطمحات العممية

العمـ كطريقة في البحث، كالعمـ كطريقة في التفكير، كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا  )األخرل
.  كىذا يدؿ عمى عدـ كعي الطمبة بماىية الثقافة العممية. (كالمجتمع

 
كىي دراسة تحميمية تقكيمية  (2001)كمف الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ دراسة خطايبة 

لكتب العمـك المقررة لطمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي في سمطنة عماف في ضكء الثقافة العممية 
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؛ ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ كتقكيـ كتب العمـك المقررة لطمبة الصؼ الثاني (التنكر العممي)
الفيزياء كالكيمياء : الثانكم العممي في سمطنة عماف، في ضكء عناصر الثقافة العممية كىي كتب 

كقد تناكلت الدراسة عناصر الثقافة العممية . (1997)كاألحياء المقررة في السمطنة منذ عاـ 
مف صفحات كؿ كتاب، كقد استخدـ الباحث مجمكعة  (%15)كتككنت عينة الدراسة مف . األربعة

%( 82.8)لكتاب الكيمياء، ك (%94.3): مف المحمميف كحسبت نسب التكافؽ بينيـ فكانت كما يمي
لكتاب األحياء، كاعتبرت نسب التكافؽ عالية حيث تجاكزت الحد  (%92.3)لكتاب الفيزياء ك 

لكتاب  (0.92: )، كما حسب معامؿ كابا فكاف كما يمي لمكتب الثالثة (%80)المقبكؿ كىك 
لكتاب األحياء، كقد اشتممت عمى المككنات العممية  (0.90)لكتاب الفيزياء، ك  (0.77)الكيمياء، ك 

األربعة، إال أف نسب االشتماؿ تباينت مف كتاب آلخر، كبيف مككف كآخر فكانت مرتبة لكتاب 
كالعمـ كطريقة لمتفكير  (%55.7)العمـ كجسـ منظـ مف المعرفة العممية كبنسبة : الكيمياء كما يمي

، كالعمـ كطريقة لمبحث (%14)، كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كبنسبة (17.6)
العمـ كجسـ : ، كفي كتاب الفيزياء كانت المككنات مرتبة كما يمي(%12.7)كاالستقصاء بنسبة 

، كالعمـ كطريقة (%21.5)، كالعمـ كطريقة لمتفكير (%50.6)منظـ مف المعرفة العممية كبنسبة 
، كفي (%12.9)، كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بنسبة (%15.03)لمبحث كبنسبتو 

العمـ كجسـ منظـ مف المعرفة العممية كبنسبة : كتاب األحياء كانت المككنات مرتبة كما يمي
، كالعمـ كطريقة لمتفكير كبنسبة (%9.6)، كالعمـ كطريقة لمبحث كاالستقصاء كبنسبة (78.9%)
، كما أظيرت نتائج الدراسة (%4.5)، كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بنسبة (7.1%)

أيضان أف كتابي الكيمياء كالفيزياء قد راعيا نسب المعايير التربكية فيما يتعمؽ بمككنات الثقافة 
العممية األربعة، بينما أغفؿ كتاب األحياء نسب المعايير التربكية المكضكعة في مككنات الثقافة 

العمـ كجسـ منظـ مف المعرفة العممية، كالعمـ كطريقة لمتفكير، كالتفاعؿ بيف العمـ )العممية الثالثة، 
.  ، كراعاىا في مككف العمـ كطريقة لمبحث كاالستقصاء فقط(كالتكنكلكجيا كالمجتمع

حاكلت فييا استقصاء  (2000عرار، )كمف الدراسات ذات الصمة كالتي تبنت الباحثة أداتيا دراسة 
في  (سابع، ثامف، تاسع، عاشر)النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لمرحمة التعميـ األساسي العميا 

كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطكير نظاـ لمتحميؿ . األردف، كمدل مطابقتيا لمنظرة المعاصرة لمعمـ
إنتاج المعرفة / نكع المعرفة العممية، تكليد . النظرة العامة إلى العمـ: اشتمؿ عمى ثمانية مجاالت

العممية، غرض المعرفة العممية، صحة المعرفة العممية، النمك التغير في المعرفة العممية، العمماء، 
كتـ التأكد مف صدؽ نظاـ التحميؿ كثباتو بعرضو عمى . العالقة بيف العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا

عدد مف المحكميف حيث اشتممت عينة الدراسة عمى مجتمعيا كىي كتب العمـك المدرسية لمرحمة 
كتمت عممية تحميؿ الكتب كتنظيـ النتائج  (السابع، ثامف ، تاسع، عاشر)التعميـ األساسي لمصفكؼ 
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف محتكل الكتب المحممة يصكر العمـ عمى . في جداكؿ تكرارية مناسبة
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. أنو جسـ مف المعرفة، حيث التركيز عمى عرض المفاىيـ كالحقائؽ كالقكانيف كحفظيا كاسترجاعيا
كما أظيرت النتائج أف غرض المعرفة العممية كما تصكره الكتب المحممة ىك كصؼ الكاقع 

العالـ الكاقعي كتفسير األحداث كالظكاىر فيو، كفيما يتعمؽ بككف المعرفة / المنفصؿ عف األفراد
العممية مطمقة ال تتغير أـ ظنية تتغير، أظيرت النتائج أف تقديـ المعرفة العممية في الكتب يعطي 

كبالنسبة لصحة . انطباعنا عامان أنيا مطمقة ال تتغير حيث تضاؼ المعرؼ الجديدة إلى السابقة
ظيار مدل  المقرنة العممية يركز محتكل الكتب المحممة عمى تأكيد صحتيا مف خالؿ تكضيح كا 

كما كأظيرت . فاعميتيا في فيـ الكاقع كذلؾ مف خالؿ الربط بيف المعرفة العممية كالحياة اليكمية
النتائج أيضان فيما يتعمؽ بالعمماء أنيـ ال يممككف صفات معينة تميزىـ كأفراد، كأخيرا أظيرت نتائج 
التحميؿ أف العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كما صكرتيا الكتب المحممة ىي أف التكنكلكجيا تمثؿ العمـ 

التطبيقي، أما العالقة بينيا فإنيا غالبان تتمثؿ في ككف العمـ يتحكؿ إلى تطبيؽ تكنكلكجي كيككف 
كقد خمصت الدراسة إلى أف تطكير المناىج . ليذا التطبيؽ التكنكلكجي أثر إيجابي عمى المجتمع

.   ضركرة تضمف فقرات تتعمؽ بالعرض التاريخي لتطكر المفاىيـ كاألفكار العممية
 

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر نمكذج تعميمي بمنحى العمـ  (2000)كأجرل المساعيد 
في إكساب طمبة الصؼ العاشر األساسي ثقافة عممية  (STSE)كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة 

حيث تككف مجتمع . تكنكلكجية في المدارس التابعة لمديرية تربية لكاء البادية الشمالية في األردف
الدراسة مف جميع طمبة الصؼ العاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية تربية لكاء البادية 

طالبان  (1050)ـ، كالبالغ عددىـ 200/2001الشمالية في مدينة المفرؽ كالمسجميف لمعاـ الدراسي 
طالبان كطالبة  (190)مدرسة لمذككر كاإلناث كتككنت عينة الدراسة مف  (54)كطالبة مكزعيف عمى 

في أربع مدارس تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد فرقان 
بيف مجمكعتيف الدراسة الضابطة كالتجريبية في األداء عمى  (α = 0.05 )ذات داللة إحصائية 

مما يعني تفكؽ التعميـ بنمكذج . االختبار الكمي، كىذا الفرؽ كاف لصالح المجمكعة التجريبية
 عمى التعميـ التقميدم في إكساب الطمبة ثقافة عممية تكنكلكجية، كفيـ STSEتعميمي بمنحى 

 بيف دافعية كميكؿ الطمبة STSEحيث يكازف . لطبيعة العمـ، كالتكنكلكجيا كأثرىا عمى حياتو اليكمية
كيعكد ىذا النظاـ بمنافع . ككاقع تعمميـ لمتطبيقات العممية كالتكنكلكجية في سياؽ شخصي رتبي

تخدـ تحكؿ تدريس العمـك نحك االجتماعية، كنحك تكظيفيا في حياة الفرد كتحقيؽ الثقافة العممية 
.  التكنكلكجية

 
 لكتاب الكيمياء لمصؼ األكؿ الثانكم في ة تقكيميةدراسة تحميمي (2000)أجرت الباحثة يكسؼ 

فمسطيف حيث قامت بتحميؿ كتاب الكيمياء مف حيث عناصر المنياج األربعة، كقد تطرقت الدراسة 
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إلى تسعة أسئمة، بحيث تتعمؽ بعناصر المنياج كاألىداؼ التعميمية، كمدل شمكليتيا لألىداؼ 
الثالثة المعرفية كاالنفعالية كالنفس حركية في المحتكل في ضكء مفيـك الثقافة العممية مف حيث 

المعرفة العممية كالطبيعة االستقصائية لمعمـ كالعمـ : اشتمالو عمى مككنات الثقافة العممية األربعة
 كالمجتمع كاألنشطة التعميمية مف حيث مستكيات اكطريقة لمتفكير كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجي

كمدل تشجيعيا عمى االستقصاء , التكجيو المتكفرة كمدل التكازف بيف األنشطة الكتابية كالعممية
العممي، كاألسئمة التقكيمية مف حيث ارتباطيا بمجاالت األىداؼ الثالثة، كقد تككف مجتمع الدراسة 
مف كتاب الكيمياء لمصؼ األكؿ الثانكم العممي، كعينة الدراسة التي استخدمت في تحميؿ المحتكل 

 ىدفان 80مف صفحات الكتاب ككانت نتائج الدراسة المتعمقة باألىداؼ التعميمية الخاصة  (15%)
كزعت بشكؿ متكازم عمى التعميـ، حيث اشتمؿ محتكل الكتاب عمى مككف الثقافة العممية بنسبة 

 العممييف، ف، كىي تتفؽ مع مقترحات التربكيي(%16.1)، كمككف العمـ كطريقة لمتفكير (43.6%)
كمككف التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  (%32)كمككف الطبيعة االستقصائية لمعمـ بنسبة 

.   العممييف بيذا الشأففكىي ال تتفؽ مع مقترحات التربكيي (%80.3)بنسبة 
 

بدراسة تحميمية كمية لممضمكف االستقصائي في كتب العمـك في المرحمة  ( 1998 )كقاـ النمر 
:- كىدفت الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤاليف التالييف بالتحديد , اإلعدادية كالثانكية في مصر

ما ىي الدرجة التي يمكف أف يساىـ بيا السياؽ المفظي كالصكر ك األشكاؿ التكضيحية ك  (1
  . الطالبلممخصات الفصكؿ كاألسئمة العامة في تنمية التفكير لد

 كأدلة الدراسة ،ما مستكيات التكجيو التي تتكفر في األنشطة العممية التي تضميا كتب العمكـ (2
العممية في المرحمة العممية اإلعدادية كالثانكية ؟ 

كقد دلت نتائج الدراسة عمى أف الصياغة المفظية كاألشكاؿ التكضيحية كممخصات الفصكؿ ال 
ف األسئمة تتعامؿ مع المستكيات أك .تشجع الطمبة عمى التفكير العممي كالنشاط االستقصائي

 األنشطة إال بالدكر تقكـكال , المعرفية الدنيا كخاصة التذكر كال تسيـ في تنمية التفكير عند الطمبة
. األدنى مف مستكيات االستقصاء

 
كتب الكيمياء في المرحمة الثانكية في          السكداف ؿ تقييميوبدراسة تحميمية  (1998)م كقاـ عؿ

كقد استخدـ الباحث طريقة   الكتب المذككرة لمطالبإشراكيةفي ضكء مفيـك الثقافة العممية كمدل 
مف مجمكع صفحات الكتاب لمككنات الثقافة العممية كاستخدـ عددا محددا % 15ػتحميؿ المحتكل ؿ

كذلؾ نتائج الدراسة  . كخالصات فصكليا كنشاطاتيا، كرسكماتيا كأشكاليا،مف محتكيات الكتب
تاله ,  عمى مككف المعرفة العممية بنسبة كبيرةةعمى اشتماؿ محتكل كتب الكيمياء لمصفكؼ الثالث

 كأخيرا العمـ ،مككف العمـ كطريقة لمبحث كاالستقصاء ثـ مككف التفاعؿ لمعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع
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كطريقة لمتفكير؟ كلـ تتصؼ درجات اشتماؿ مككنات الثقافة العممية ألم مف الكتب المذككرة مع 
 عرض المحتكل كالنشاطات  كانعداميا لمجاالت إشراكيةكقد ظير أيضا معامؿ  .المعايير التربكية

 . الرسكمات باألشكاؿ كخالصات الفصكؿ
 

 األساسية تحميؿ كتقكيـ كتب العمـك في مرحمة التعميـ إلىدراسة ىدفت  (1997 )طة المعامكأجرل
 تتعمؽ بمدل أسئمة أربعة عمى اإلجابةكركزت ىذه الدراسة عمى , األردففي   (10,7,9 )العميا 

الشكؿ ,  العميا بمكاصفات كتاب العمـك الجيد مف حيثاألساسيةتمثؿ كتب العمكـ بمرحمة التعميـ 
ككظيفة ,  كمدل تمثيميا لمنطمقات التطكير التربكم مف حيث تنمية التفكير لدل الطمبةكاإلخراج

كقد . كالكقكؼ عمى مستكل مقرؤيتيا كدرجة اشركيتيا ليـ. المعرفة كمراعاتيا لمفركؽ الفردية بينيـ
 أف الدراسة كقد كشفت الدراسة أسئمة عف لإلجابة كالمعايير المناسبة ألدكاتتـ تحديد مجمكعة مف 

 العميا قد تمثمت بكتاب العمـك الجيد مف حيث الشكؿ األساسيةكتب العمـك في مرحمة التعميـ 
 المغكية كالطباعة األخطاء كقكائـستثناء كخمكىا مف قكائـ العممية ككذلؾ المصطمحات إ بكاإلخراج
 .يره مقات التطكير التربكم كمعاؿ تبنت منطأنيا الدراسة كأظيرت

 
 تحميؿ محتكل كتاب الكيمياء إلىبدراسة ىدفت  ( 1996 لغد أبك )كقد قاـ نشكاف كما كرد في 

 .(المحافظات الشمالية ) كفمسطيف األردف الثانكم العممي المقرر تدريسو في األكؿالقديـ لمصؼ 
كقد تـ تحديد المفاىيـ األساسية الدراسية  في كؿ كحدة ثـ بناء خارطة مفاىيمية تتكجو لتحديد 

تكزيع كتطكر المفاىيـ العممية عبر الكحدات الدراسية كتـ تقديـ المفاىيـ العممية في ضكء معايير 
متعددة منيا مدل دقة المفاىيـ العممية كالتسمؿ المنطقي لممفاىيـ العممية كالعالقة بيف المفاىيـ 

 المفاىيـ العممية األساسية في الكحدات الدراسية أفف إلى ا الفمسطينية كقد تكصؿ نشكةكالبيئ ةالعممي
متسمسمة منطقيا في االتجاه األفقي مترابطة ككذلؾ لعبت األشكاؿ دكران بارزان في تكضيح المفاىيـ 

كقد تكفر في الكتاب معظـ الشركط الكاجب , في ذىف المتعمـ كىي أشكاؿ كرسكمات دقيقة عمميا
 . مرضٍل  بشكؿٍل تكافرىا في الكتاب المدرسي

 
 ادس لمحتكل كتاب العمـك في الصؼ الستقكيميودراسة تحميمية  (1994)أجرل عبد النكر ك

 تحميؿ محتكل كتاب العمـك  إلىاألساسي في األردف كمقارنتيا في الكتاب القديـ، كىدفت الدراسة
كمستكيات التكجيو التي تكفرىا أنشطة الكتاب , شكاؿ المعرفة العمميةأمف خالؿ الجكانب التالية 

كتكصمت الدراسة إلى أف  .لمطالب كتكزيع األسئمة التقكيمية عمى مجاالت األىداؼ التعميمية الثالث
 ثـ التعميمات العممية بنسبة ،%65عمى الحقائؽ العممية بنسبة  محتكل كتاب العمـك الحديث يركز

 % .12 ثـ المفاىيـ العممية بنسبة ،22%
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ب المدرسي كاستخداميا في تقييـ كتب ادراسة لتطكير مكاصفات الكت ( 1989 )أجرل سناف ك

 فقرة مكزعة عمى ستة (90)حيث طكر الباحث قائمة مف  ,الكيمياء في المرحمة الثانكية في اليمف
 عرض المادة العممية فيو كاستخداـ أسمكب, لغتوك, مجاالت رئيسية ىي مادة الكتاب الدراسي

كقد تضمنت كؿ مجاؿ مف المجاالت السابقة  .إخراجو التكضيحية كمكاصفات كاألشكاؿ, الرسكمات
كمعممة   معمـ(50) القائمة المذككرة عمىتكعندما عرض. فقرات ينفي تكافرىا في الكتاب المدرسي

لكيمياء في اليمف لمعرفة مدل تكافر القكائـ في الكتاب التي يدرسكنيا حازت الكتب الثالث عمى ؿ
 ك الثاني كالثالث األكؿ في الكتاب ،%55.4%, 53.5التقديرات التالية مف المعمميف كالمعممات 

 الباحث بضركرة تشكيؿ فريؽ متكامؿ لتأليؼ الكتب المدرسية أكصىكقد , الثانكم عمى التكالي
 باإلضافةكمف قسـ المناىج كطرؽ التدريس ,  مف قسـ الكيمياء في الجامعةأخصائييفيتألؼ مف 

.  معمميف مف المدرسة الثانكية إلى
 

رر لمصؼ الثالث الثانكم ؽ لكتاب الكيمياء الـتقيميو يةبدراسة تحميؿ (1987 ) كآخركفكقاـ الخميمي 
كمدل , ققرائيتفحيث قاـ الباحثكف بتحميؿ الكتاب المذككر مف حيث مدل ا, األردفالعممي في 

كمف المعاير .  كالرسكمات كالنشاطات المرافقةكاألشكاؿمف خالؿ عرض المادة ,  لمطالبتواشراكي
كمكاقعيا في متف الكتاب لما لو مف تأثير عمى , األسئمةىا الدراسة تنكع تاليامة التي تناكؿ
 الفيـ كالتطبيؽ مع مستكل في الدراسة المذككرة كآخركف كقد احتسب الخميمي ،االستقصاء العممي

 مقترحات كال يتكافؽ ذلؾ مع ،%70ميارات التفكير العميا كلذالؾ فقد كانت نسبة الميارات العميا 
ة بضركرة تحميؿ كتقييـ كتب العمـك في المراحؿ الدراسية س الدراأكصت كقد العممييف،التربكييف 
 .المختمفة

 
 حيث األردفلمرحمة الثانكية في ا في األحياء لكتب تقيميودراسة تحميمية  ( 1986)أجرل الصكرم ك

:   مف حيثاألحياءقاـ بتحميؿ كتب 
  الخصائص العامة لمكتاب المدرسي .
  كالمعاصرة األحياء لبرامج عمـ األحياءاستيعاب كتب  .
  الكتب المذككرة لمطالبإشراكيةمدل  .
 الكتب ىذهقرائية فمستكل ا  .
  االستقصاء العممي ضمف المادة في فصكؿ الكتب المذككرة أسئمةمدل التركيز عمى  .

 :- التالية النتائج إلىكقد تكصؿ الصكرم 
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ل العممي في الكتب الثالثة متسمسؿ كمتكامؿ كلكنو يركز عمى الجانب المعرفي ك المحت إف(1
. بصكرة كبيرة 

.  الكاقعية بالحياةخمك مف المكاضيع البيكلكجية المرتبطة م محتكل الكتب الثالثة  إف(2
.  الفرصة لمطالب لممشاركة الفعالة ةال تعطي الكتب الثالث (3
.  عمى مستكل التذكر في الجانب المعرفي األسئمةتركز  (4

ىتماـ إلبضركرة اك لمفرد كلممجتمع األىمية الدراسة بضركرة االىتماـ بالمجاالت ذات كأكصت
 . التي تقيس المستكيات المعرفية العمياباألسئمة

 
( الكيمياء)ىدفت إلى استقصاء أثر فيـ معمـ العمـك  (1986)كفي دراسة أجراىا طاىر كزيتكف 

لطبيعة العمـ في نكعية أسئمة امتحاناتو المدرسية اعتمادان عمى تصنيؼ بمكـ لألىداؼ التربكية في 
المجاؿ العقمي كحاكلت الدراسة اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الرئيسي، كىؿ يختمؼ تكزيع أسئمة 

الكيمياء في امتحاناتيـ المدرسية عمى مستكيات بمـك لألىداؼ المعرفية مف خالؿ / معممي العمـك 
معمـ كيمياء  (40)كلمؤىميـ التربكم؟ لذلؾ تـ اختيار عينة البحث مف  (ب)فيميـ لطبيعة العمـ  (أ)

مف % 93لمصؼ الثاني الثانكم في المدارس الثانكية الحككمية في مدينة عماف، كتشكؿ ىذه العينة 
مجتمع الدراسة األصمي الذم يتألؼ مف جميع معممي الكيمياء لمصؼ الثاني الثانكم العممي في 

اختيار فيـ طبيعة العمـ : المدارس الثانكية في العاصمة عماف، حيث تـ استخداـ أداتيف لمبحث 
كأظيرت نتائج الدراسة إلى أف مستكل . كمقياس القدرات العقمية التي تقيسيا االمتحانات المدرسية

الكيمياء لطبيعة العمـ كاف متدنيان كمتجانسان بشكؿ عاـ، فقد كاف متكسط أدائيـ / فيـ معممي العمـك 
مف العالمة الكمية، كيدؿ ىذا األداء عمى ضعؼ كاضح في % 60عمى مقياس فيـ طبيعة العمـ 

مستكل فيـ طبيعة العمـ كبنيتو رغـ أف جميعيـ قد حصمكا عمى درجة البكالكريكس في العمكـ، 
الكيمياء، يتركز في المستكيات الدنيا مف تصنيؼ / كأشارت أيضان أف مستكل أسئمة معممي العمكـ

بمكـ كىما المعرفة كالفيـ، بشكؿ قميؿ جدان في مستكل التطبيؽ، كيفسر ذلؾ نتيجة لمفيـ المتدني 
لطبيعة العمـ كبنيتو بشكؿ عاـ كما اتضح مف نتائج تصحيح إجاباتيـ عمى اختبار فيـ طبيعة 

.  العمـ
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء العكامؿ المؤثرة في اتجاىات  (1985)كفي دراسة أجراىا عمر 
:  فيدفت إلى اإلجابة عف عدة أسئمة منيا. العمكـ/ طمبة المرحمة الثانكية في األردف نحك العمـ

ىؿ تكجد عالقة بيف اتجاىات الطمبة نحك العمـ كبيف دافعية معممي العمـك كدافعية كتب العمـك ، 
كمشاركة الطالب النشاطات الالمنيجية؟   
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مستكل ثقافة األب، كمستكل : ىؿ تكجد عالقة بيف اتجاىات الطمبة نحك العمـ، مجمكعة المتغيرات
 ثقافة األـ؟ 

مجمكعة التغيرات عكد اليكايات التي يمارسيا / ىؿ تكجد عالقة بيف اتجاىات الطمبة نحك العمـ 
دراكو لقدراتو العممية؟ كلإلجابة عف أسئمة الدراسة  طالبان 313تككنت عينة البحث مف , الطالب، كا 

اختيرت عشكائيان مف أربع مدارس رئيسية مف األردف، كقد  ( طالبة 160 طالبان ك 153 )كطالبة 
االتجاه نحك )كلجمع المعمكمات استعمؿ الباحث مقياس . عامان  (19-16)تتراكح أعمار الطمبة بيف 

 : -  فقرة صممت لقياس المككنات الخمسة32الذم يتككف مف  (العمـ

.  شعكر الطالب كاعتقاداتو تجاه طبيعة المعرفة العممية- 
 الشعكر كاآلراء حكؿ تفاعؿ العمـ باألفراد، المجتمعات  –اإليماف بطرؽ العمـ كعممياتو - 
 المدركات كاألفكار حكؿ ىدؼ العمـ كالظركؼ السياسية –. األفكار كاآلراء حكؿ العمماء- 

.  كاالجتماعية المكصمة لبقائو كتطكره
كبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة كشفت الدراسة عف النتائج أنو يمكف االفتراض بأف ىناؾ عالقة 
العمـك /خطية متعددة ذات داللو إحصائية بيف اتجاه الطمبة األردنييف في المرحمة الثانكية نحك العمـ 

مجتمعة، إال أنو عند أخذ كؿ  (بيئة التعمـ، الطالب، البيت )كمجمكعة المتغيرات الرئيسية الثالثة 
مجمكعة مف المتغيرات الرئيسية عمى حدة، كجد أف اتجاه الطمبة نحك العمـ يككف ذا داللة في 

عدد اليكايات العممية التي )مجمكعة كاحدة فقط ىي مجمكعة المتغيرات التي تتعمؽ بالطالب 
دراكو لقدراتو العقمية  كىذا يعني أف ىذه الدراسة تشجع الباحثيف الستقصاء . (يمارسيا الطالب كا 

.  العكامؿ األخرل التي قد تؤثر في تبايف اتجاىات الطمبة نحك العمـ
ىدفت إلى استقصاء أثر بعض العكامؿ عمى فيـ معممي  (1982)كفي دراسة قاـ بيا حسنيف 

في محافظة إربد، كقد اختار الباحث . العمـك كالطمبة لطبيعة العمـ في المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية
طالبان كطالبة مف مجتمع الدراسة المككف مف طمبة الصؼ الثالث  (640)عينة عشكائية مككنة مف 

اإلعدادم، األكؿ الثانكم األكاديمي كالثاني كالثالث الثانكييف العممييف في المدارس الحككمية في 
معممان كمعممة مف معممي كمعممات المرحمة اإلعدادية كالصؼ األكؿ  (96)كما اختار . مدينة إربد

ىذا كقد تـ . الثانكم الذيف يحممكف دبمكـ كميات المجتمع كيدرسكف في مدارس مدينة إربد كضكاحييا
كبعد تطبيؽ . استخداـ اختبار طبيعة العمـ لقياس مدل فيـ المعمميف كالطمبة لطبيعة العمـ كبنيتو

إجراءات الدراسة كتحميؿ البيانات تـ الحصكؿ عمى النتائج، تبيف أنو ىناؾ ضعفان مممكسان في فيـ 
ما ىي انعكاسات فيـ معممي العمـك : معممي العمكـ لطبيعة العمـ كبنيتو، كىنا يطرح السؤاؿ الثاني

لطبيعة العمـ عمى العممية التعميمية التعممية؟ كىؿ يؤثر فيـ معممي العمكـ لطبيعة العمـ عمى 
سمككيـ التعميمي كممارساتيـ التدريسية ؟ لقد بينت نتائج الدراسات كاألبحاث التربكية العممية في 
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مجاؿ تدريس العمـك أف فيـ معممي العمكـ لطبيعة العمـ يؤثر بدرجة كبيرة عمى سمككيـ التعميمي 
. كممارساتيـ التدريسية

 
ىدفت إلى استقصاء أثر فيـ معممي العمـك  لطبيعة العمـ عمى  (1981)كفي دراسة أجراىا مسمـ 

سمككيـ التعميمي، كىدفت الدراسة إلى تحديد أثر فيـ معممي العمكـ لطبيعة العمـ عمى سمككيـ 
التعميمي المفظي، كذلؾ مف خالؿ استخداـ المعايير الثالثة التالية كمؤشرات دالة عمى إيجابية 

:  التفاعؿ المفظي كىي
.  المباشر/ نسبة كالـ معمـ العمـك غير المباشر - 
.  معمـ العمكـ/ نسبة كالـ الطالب - 
.  غير المنتج/ نسبة أسئمة التفكير المنتج - 

معممان الذيف يدرسكف الفيزياء في المدارس  (28)كقد تككنت عينة الدراسة مف جميع معممي الفيزياء 
الثانكية في مدينة عماف كتـ تسجيؿ حصة صفية كاحدة تسجيالن صكتيان لكؿ معمـ فيزياء، كفرغ 

ثـ حمؿ السمكؾ التعميمي المفظي مرة كفؽ نظاـ فالندز كمرة أخرل كفؽ . التسجيؿ إلى مادة مكتكبة
لقياس مستكل فيـ معممي  (NOST)كما تـ استخداـ اختبار طبيعة العمـ . نظاـ جاالجر كاشز
كبعد تطبيؽ إجراءات الدراسة كتحميؿ البيانات أشارت نتائج الدراسة إلى ككف . العمكـ لطبيعة العمـ

معممي العمـك قد اعتادكا السمكؾ التقميدم في عممية التدريس الذم يعتمد عمى تمقيف المعرفة العممية 
بطريقة المحاضرة كالشرح، ىذا باإلضافة إلى فيميـ المتدني لطبيعة العمـ كبنيتو كالذم لـ يكف فيمان 
كافيان لتعديؿ سمككيـ التعميمي بصكرة جذرية، أك إلى الحد الذم يغير فيو المعمـ مف تكعية األسئمة 

كترد ىذه النتائج إلى عكامؿ خارجية أخرل حالت دكف تعديؿ السمكؾ . الصفية بحيث تككف منتجة
كىذا باإلضافة إلى أف الكتاب المدرسي المقرر ليس في مستكل . التعميمي التربكم، كالمادة التعميمية

.  طمكحات المناىج مف حيث إبراز خصائص العمـ كالمعرفة العممية كطرؽ الحصكؿ عمييا
 
 

 الدراسات األجنبية 
 

دراسة لمعرفة تكازف مكضكعات الثقافة العممية في مناىج  (Bou Jaoude، 2002)كأجرل بكجكدة 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي تكازف مككنات الثقافة العممية بمنياج العمـك المبناني . العمـك المبنانية

الجديد في محاكلة لمعرفة فيما إذا كاف ىذا المنياج فيو القدرة عمى إعداد المكاطنيف المثقفيف عمميان 
، 8، 7، 5، 4، 2، 1 )حيث تككنت عينة الدراسة مف مجتمعيا كىي مناىج العمـك لمصفكؼ . أـ ال
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كتـ تحميميا مف حيث األىداؼ العامة لتدريس العمكـ، كالمقدمات، كاألىداؼ، كاألىداؼ  (11، 10
كأظيرت . التدريسية، كاألنشطة، حيث حممت كصنفت باستخداـ إطار طكر ألغراض ىذه الدراسة

نتائج الدراسة بأف منياج العمـك المبناني الجديد يؤكد عمى مجاؿ العمـ كجسـ منظـ مف المعرفة 
العممية أكالن، كالعمـ كطريقة في البحث ثانيان كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ثالثان، كقد 

أىمؿ مجاؿ العمـ كطريقة لمتفكير، كقد كاف ىذا المجاؿ غائبان تمامان في األىداؼ التدريسية 
في األىداؼ العامة لمتربية العممية  (مجاؿ العمـ كطريقة لمتفكير)كاألنشطة، بينما ظير بكضكح 

، كيبدك أنو كمما زادت تفاصيؿ منياج العمكـ، قؿ كضكح التأكيد عمى مجاؿ العمـ (%35)كبنسبة 
العمـ كجسـ منظـ : كطريقة لمتفكير، كلذا فإف التكازف في منياج العمـك المبناني يميؿ نحك مجاالت

كفيما يتعمؽ . مف المعرفة العممية كالعمـ كطريقة لمبحث، كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع
بالعنصر الثاني مف أىداؼ الدراسة الذم تقصى إذا كاف منياج العمـك المبناني الجديد فيو القدرة 

عمى إعداد المكاطنيف المثقفيف عمميان، فقد أظيرت النتائج أف المنياج يؤكد عمى التفاعؿ بيف العمـ 
كذلؾ تـ التركيز في األىداؼ التدريسية عمى ىذا المككف في  (%41) كالمجتمع بنسبتو اكالتكنكلكجي

عمـ الحياة كاألرض، كاإلنسانيات لمصؼ الحادم عشر بنسبة قيمتيا : منياج اإلنسانيات التالي
، كعمـ الفيزياء (%51)لمصؼ الحادم عشر كبنسبة قيمتيا - اإلنسانيات–كعمـ الكيمياء  (30%)
، إف التركيز عمى مجاؿ التفاعؿ بيف (%46)لمصؼ الحادم عشر كبنسبة قيمتيا - اإلنسانيات–

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ميـ؛ حيث أنو يعمؿ عمى تحكيؿ المنياج مف ككنو ممارسة أكاديمية 
ذا فيـ التالميذ تطبيقات العمـ في حياتيـ، فإف ىذا يمكنيـ مف  إلى منياج لو تطبيقاتو الحياتية، كا 

أف يستمدكا مف اكتساب المعرفة العممية، كأف يستخدمكىا في اتخاذ قراراتيـ كمكاطنيف بعد أف يترككا 
.  المدرسة

 
برامز كركب دراسة ليـ  حكؿ تتبع تطكر  (Moss, Abrams and Robb, 2001)أجرل مكس كا 

فيـ عينة قصدية مككنة مف خمسة طالب مف الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في مدرسة 
لطبيعة العمـ خالؿ عاـ مستخدميف  ( إناث مف مستكيات تحصيمية متباينة3 ذككر ك2)أمريكية 

المقابالت شبو المقننة كالمشاىدات الصفية كفحص أعماؿ الطمبة بطبيعة المشركع العممي كلثالث 
:-  كأشارت الدراسة إلى النتائج التالية. خصائص خاصة بطبيعة المعرفة العممية

عبر كؿ الطمبة في بداية العاـ عف أف المعرفة العممية تتطمب أدلة، إعتقد أربعة منيـ أنيا قابمة - 
.  لإلختبار، كظؿ ىذا االعتقاد لدييـ حتى نياية العاـ الدراسي

في بداية العاـ، رأل اثناف مف الطمبة فقط أف المعرفة العممية محدكدة، كفي نياية العاـ رأم - 
.  أربعة أنيا محدكدة، في حيف بقي طالب عمى رأيو في أنيا غير محدكدة
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في بداية العاـ، رأل ثالثة مف الطمبة فقط أف المعرفة العممية كقتية كتطكرية، كمع نياية العاـ زاد - 
.  العدد إلى أربعة، في حيف ظؿ طالب عمى مكقفو معتقدان أف المعرفة مطمقة كثابتة ال تتطكر

  
 كتب 10 يف  حمؿ الباحث Sanger & Greanbowe( 1999 ) سينجر ك غرينباكفي دراسة

 بناء إلى كالجمؿ كالرسكمات التي تقكد الطالب األمثمةكيمياء تدرس في الكميات العممية لمعرفة 
 العدد مف المفاىيـ الخاطئة أفكتبيف مف نتائج ىذه الدراسة  .مفاىيـ خاطئة في الكيمياء الكيربائية

 كرسكمات في كتب الكيمياء المحممة كقد كأمثمةالتي تـ رصدىا عف الطمبة عمى عالقة بجمؿ 
 . المفاىيـ الخاطئةإلى كالرسكمات التي تقكد كاألمثمةتباينت الكتب العشر في احتكائيا عمى الجمؿ 

 
 معايير إلى تقكيـ كتب الكيمياء الجامعية باالستناد إلىدراسة ىدفت   (,Niaz 1998)ز ا نيكأجرل

 تاريخ كفمسفة العمـ فيما يتعمؽ بتطكر النمكذج الذرم كقد قاـ بتحميؿ ثالثة  إلىطكرىا كاستند فييا
 كقد. كعشريف كتابا مف كتب الكيمياء كتستخدـ في تدريس الكيمياء كفي الجامعة في فنزكيال

 معظـ الكتب تظير في عرضيا المادة العممية التفصيالت المتعمقة أف نتائج دراستو أظيرت
 النقاط اليامة فيما يتعمؽ بالمشاىدات الحاسمة التي إظياربالتجارب كالمالحظات كال تركز عمى 

 ىذا أف إلى كأشار بيا كتفسيرىا ا قامكالتي تصميـ التجارب إلىكجيت العمماء في عمميـ كقادتيـ 
 . انطباع عف التقكيـ العممي انو سمسمة مف االستنتاجات المبينة عمى حقائؽ ال تتغيرإلىيقكد 

كتب كيمياء بالنسبة ألربعة عكامؿ ترتبط بالتغير  (8) بتحميؿ Shiland( 1997)كقاـ شيالند 
: -  المفاىيمي كىي 

.  كىي قدرة المتعمـ عمى اكتشاؼ الظاىرة التي ال يستطيع فيميا: عدـ الرضا - 
.  كىي قدرة المتعمـ عمى تمثيؿ المفاىيـ الجديدة داخميان : الكضكح - 
.   التي فشمت المفاىيـ القديمة في حمياتكىي قدرة المفاىيـ الجديدة عمى حؿ المشكال: القبكؿ - 
.  كىي قدرة المفاىيـ الجديدة عمى قيادة المتعمـ إلى تطبيقات إضافية كجديدة: الفائدة - 

ىؿ تحتكم كتب الكيمياء عمى العكامؿ األربعة : كقد حاكلت الدراسة اإلجابة عمى السؤاؿ التالي 
التي تساعد عمى التغير المفاىيمي الستبداؿ المعتقدات بشكؿ منطقي مف نظرية بكر إلى نظرية 
جديدة ىي النظرية الميكانيكية المكجبة ؟ ككجد الباحث أف الكتب المذككرة ال تساعد الطالب عمى 

.  التغيير المفاىيمي بعناصره األربعة
 

 تجارب أدلة بدراسة كصفية تـ فييا تحميؿ تسعة ,at al, (1996) Germanجرماف كآخركف كقاـ 
 ميارات العمـ المتضمنة في االستقصاء ألساسيات  لمعرفة كيفية تقديميا األحياء في مادة مخبريو

 ميارات العمـ كقد إلى نأتي كلك تأثير نشاط كتقييميا بناءا عمى تصنيفات 90العممي كقد تـ تحميؿ 
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 سبعة مستكيات تـ تطكيرىا بناءا عمى مستكيات ىيركف إلى العممية األنشطةتـ تصنيؼ ىذه 
 .األربعة

 
 دراسة حكؿ قضايا العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع مف خالؿ تنفيذ ,Pedretti( 1996)كأجرت بدرتي 

األبحاث التطبيقية، كحاكلت إعادة بناء نمكذج مرتكز عمى قضايا اجتماعية في التربية بمنحى 
(STS) . ككاف ىذا النمكذج بإجماع المشاركيف في الدراسة، كىـ ستة معمميف لمعمـك باإلضافة إلى

 كنمكذج لتربية STSEكتكصمت الدراسة إلى أف منحى . في دكر الميسر (Pedretti)الباحثة 
STSكصممت الدراسة ثالثة مراحؿ أساسية لنمكذج .  يرتكز عمى القضايا االجتماعيةSTSE 
في األكؿ التقديـ لييكؿ القضايا المتعمقة باالىتمامات اآلتية لدل الطمبة، كىذه القضايا يمكف : كىي

أف تكضع في سياؽ شخصي كمحمي ككطني كعالمي، كيركز النمكذج عمى ىذه القضايا كحجر 
أساس لبناء المنياج، كفي الثاني يتـ الربط بينو كبيف منياج العمـك الحالي؛ الكتشاؼ كتقديـ 

بدالن مف إعادة بناء منياج العمكـ بشكؿ كمي " المتكاصمة شخصيان " ك " المرتبطة اجتماعيان "القضايا 
 في كحدات مناسبة في منياج STSEكفي الثالث فإف تكامؿ ". القضايا المرتبطة اجتماعيان " حكؿ 

العمكـ منطمقان مف قضايا اجتماعية كاضحة كجمية يعد األساس لبناء المنياج، كتبدك أىميتو في أنو 
قد يمعب دكره كأداة فعالة لمنظر في الممارسات الصفية لمعممي العمـك كفيميـ النظرم لما يدرسكنو 

متجذر في التحميؿ  Education( STSE)ككشفت نتائج الدراسة بأف جكىر تربية . في العمكـ
الناقد لممسؤكلية االجتماعية لمقضايا المختمفة مف حيث مصدرىا ككيفية نشكئيا كتطكرىا بغية 

مكانية حميا .  التحكـ بيا كا 
 

بحثت في فعالية  ( 2000المساعيد،) الكاردة في ,Papadimitriou( 1996)كأجرت باباديميتريك 
دخاؿ التربية مف  طالبان في السنة الثانية كالسنة الثالثة مف قسـ التربية  (82)محاكلة تضميف كا 

 يعد تكظيفان لتربية STSE اليكناف، كأشارت الدراسة إلى أف منحى –العممية في جامعة تاسمكينكي 
كناقشت الدراسة، .  في التعامؿ مع القضايا البيئيةSTS Educationالعمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا 

 في تثبيت القدرة عمى حؿ المشكالت، STSE أك تربية STSEباختصار، أىمية تبني ىذا المنحى 
 األدلة النتائج انو رغـ اشتماؿ بعض ىذه كأظيرت. كميارات اتخاذ القرارات كنظاـ التفكير الناقد

 نادرا ما تشجع الطمبة عمى استخداـ المعرفة العممية كالتجارة فإنياعمى القميؿ مف الميارات العممية 
 . بناء تعميمات عمميةأك حؿ المشاكؿ أك األسئمةالعممية لطرح 

 
 حكؿ استثمار كتب العمـك لممرحمة  Soong & Yager( 1993)كفي دراسة قاـ بيا سكنج كياجر 

قاـ الباحثاف . عالثانكية في الكاليات المتحدة عمى مككف التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتـ
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كتابان مف أكثر كتب العمكـ استخدامان في المدارس الثانكية، منيا كتابيف في الكيمياء،  (11)بتحميؿ 
كذلؾ لمعرفة مدل اشتماليا عمى المعمكمات المتعمقة بمككف التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا 

كقد استخدـ الباحثاف معيار بيؿ .  كالمجتمع باعتبار ىذا المككف يشكؿ ىدفان رئيسيان لتعميـ العمكـ
(Piel) كقد تراكحت نسبة ىذا المككف في الكتب . علمككنات التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتـ

% 2.3، ككانت النسبة المئكية ليذا المككف في كتابي الكيمياء %11% - 0.5التي تـ تحميميا مف 
 -0.6  .%
 

 بعنكاف تحميؿ المحتكل المغكم Elting & Roberts( 1993)كفي دراسة أجرتيا ايمتنج ك ركبرتس 
حيث طكر الباحثاف طريقة يستخدـ .  طريقة لقياس العمـ كعممية استقصاء في الكتب المدرسية–

فييا تحميؿ المحتكل المغكم لتقييـ الدرجة التي يمكف كصؼ العمـ فييا باعتباره استقصاء في سمسمة 
كتحميؿ المحتكل المغكم ىك طريقة . مف كتب األحياء كالتي تدرس في الكاليات المتحدة األمريكية

كقد أظير ىذا . لتصنيؼ البيانات بكاسطة كممات مفتاحية ثـ استنتاج العالقات بيف ىذه الكممات
كفي الكتب المدرسية التي تـ تحميميا زادت نسبة العمـ كعممية . المقياس صدقان كثباتان عالمييف

ككانت نسبة العمـ . (1985-1977)ثـ تراجعت مف عاـ  (1965-1956)استقصاء مف عاـ 
كعممية استقصاء أكبر في الفصكؿ األكلى لمكتاب كفصكؿ عمـ الجينات ككانت نسبة العمـ كعممية 

.  استقصاء كتزداد في مقدمة الفصكؿ كبداية الفقرات
بدراسة  (,Chiappetta, Fillman and Setha 1993 ) شيابيتا ك فيمماف ك سيثنا كما كقاـ
 في المراحؿ المتكسطة في الكاليات المتحدة األحياء تحميؿ خمسة مف كتب عمـك إلىصدؽ 

 المعرفة العممية كالعمـ كطريقة لمتفكير األربعة في ضكء المفيـك الثقافة العممية بمككناتيا األمريكية
كالطبعة االستقصائية لمعمـ كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كقد تككنت عينو الدراسة مف 

 نتائج كأشارتمف صفحات كؿ كتاب % 5 مف كؿ كتاب مف الكتب كاألكؿقسميف ىما الفصؿ 
 بالنسبة أما مف الكتب الخمسة كازنت بيف مككنات الثقافة العممية األكلى الفصكؿ أف إلىالدراسة 

كتراكحت نسبة  (% 76 إلى% 54)مف  لمكتب بشكؿ عاـ فقد تراكحت نسبة المعرفة العممية
% 0مف )كتراكحت نسبة العمـ كطريقة التفكير  (% 41 إلى% 22مف  )الطبيعة االستقصائية لمعمـ 

 % (.11 إلى% 3مف)كتراكحت نسبة التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع ، %(2 _إلى
 

التي ىدفت إلى تقصي تصكرات  (Rayan & Aiknhead, 1992)كفي دراسة رياف كايكنيد 
ما ىك العمـ؟ كما ىي اقتراحاتو كما القيـ التي تميز العمؿ العممي؟ كما : الطمبة لممعرفة العممية

خصائص المعرفة العممية أك ما صمتيا بالكاقع؟ حيث شممت عينة الدراسة عمى عينة مككنة مف 
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طالبان كطالبة مف الصفيف الحادم عشر كالثاني عشر في كندا، كاستخدمت الدراسة اختباران  (2377)
: -  مف نكع اختيار مف متعدد طكره الباحثاف، كتكصمت الدراسة إلى ما يمي

ىؿ ىك الحصكؿ عمى المعرفة أـ : أشارت تصكرات الطمبة إلى انقساـ مف حيث غرض العمـ- 
.  تحسيف الحياة اإلنسانية كالعالـ، كخمط الطمبة بيف العمـ كالتكنكلكجيا

اعتقد معظـ الطمبة أف الحقيقة كامنة في الكاقع كأف العمماء يسعكف الكتشافيا كقد تككف بعض - 
.  االكتشافات بالمصادفة

اعتقد ما يقارب مف ربع الطمبة أف العمماء الجيديف يكتشفكف الشيء ذاتو، في حيف رأل نصفيـ - 
.  خالؼ ذلؾ

اعتقد غالبية الطمبة أف القكانيف العممية ىي نظريات تـ إثباتيا، كأف النماذج العممية ليست نسخة - 
.  عف الكاقع

تكزيع الطمبة مف حيث تصكرىـ لمطريقة العممية، فخمسيـ تقريبان رأل أف العمماء يتبعكف خطكات - 
محددة، كرأل أقؿ مف بعضيـ بقميؿ أف العمماء يبدعكف الطريقة التي يستخدمكنيا لمحصكؿ عمى 

أك أنيـ يحصمكف  (%9)المعرفة العممية، في حيف رأل بعضيـ أف العمماء ال يتقيدكف بأم طريقة 
%(. 17)عمى اكتشافاتيـ بالمصادفة 

ما الكتشاؼ خطأ فييا، -  رأل ثمثا الطمبة أف المعرفة العممية تتغير إما الكتشاؼ حقائؽ جديدة كا 
نما تضاؼ المعرفة إلى المعرفة السابقة (%15)في حيف رأل  .  منيـ أنيا ال تتغير كا 

مف الطمبة أف النقاش بيف العمماء ييدؼ لمكصكؿ إلى إجماع، في حيف رأل  (%40)رأل - 
.  منيـ أنو غير ضركرم (%16)منيـ أنو يحصؿ بيدؼ إقناع البعض، كاعتقد  (31%)
 

بتحميؿ كـ     ( ,a ,1991Chiappatta, Fillman and Setha)شيابيتا ك فيمماف كسيثنا كقاـ 
بكتب الكيمياء بالمرحمة الثانكية في ضكء مفيـك الثقافة العممية كمساعدات التعمـ التكضيحية حيث 

 عمى مككنات الثقافة كالتأكدقاـ الباحثكف بفحص محتكل سبعة كتب كيمياء حكؿ تكازف المنياج 
كالطبيعة االستقصائية لمعمـ كالتفاعؿ بيف , كالعمـ كطريقة لمتفكير ,المعرفة العممية, األربعةالعممية 

. العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
 :- النتائج التالية إلى الباحثكفكقد تكصؿ 

كعمى  (%91 % - 25.7)حيث تراكحت نسبة تركيز كتب الكيمياء عمى المعرفة العممية مف 
%( 30.1 – 3.55) كطريقة لمتفكير مف ـكعمى العؿ (%61% - 9.3)الطبيعة االستقصائية لمعمـ 

 الكتب أكثر أفكال تتفؽ ىذه النتائج مع مقترحات التربكييف العممييف في ىذا المجاؿ كيالحظ 
. السابقة تكازننا ىك كتاب الكيمياء كالمجتمع
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( (Chiappetta, Sethon & Fillman, 1991,b أجرتيا شيابيتا ك فيمماف كسيثناكفي دراسة 
ىدفت إلى تحديد الجكانب التي يتـ تككيدىا في المكاد المكتكبة في مساقات العمـك كقامت بتطكير 

: حيث اختارت أربعة مف مظاىر األدب العممي ىي. طريقة خاصة لمتحميؿ الكمي لكتب العمكـ
عرض الحقائؽ كالمفاىيـ كالنظريات، كأسئمة تتعمؽ باسترجاع المعرفة التي حفظيا )العمـ كمعرفة 

كصؼ كيؼ يقـك العمماء في تجاربيـ، عرض التطكر التاريخي ) ، العمـ كطريقة لمتفكير (الطالب
لفكرة عممية، تأكيد الطبيعة اإلمبريقية كالمكضكعية في العمـ، يكضح المحتكل استعماؿ 

االفتراضات، يظير المحتكل كيؼ ينشأ العمـ عف طريؽ التفكير االستداللي كاالستقرائي، يقدـ 
مشاركة الطالب في تجارب فكرية )، الطبيعة البحثية لمعمـ (األسمكب العممي كطريقة حؿ المشكمة

، ثـ أخيران التفاعؿ بيف (أك نشاطات تتطمب أف يفسر الطالب إجابتو أك أف يجرم عمميات حسابية
كصؼ أىمية العمـ كالتكنكلكجيا لممجتمع، إظيار الجكانب السمبية لمعمـ )العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا 

، (كالتكنكلكجيا عمى المجتمع، اإلشارة إلى ميف ذات عالقة بمجاالت العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع
كقد قامت بتطبيؽ الطريقة التي طكرتيا في تحميؿ خمسة كتب في مجاالت العمـك المختمفة مف التي 

كأشارت نتائج دراستيا إلى أف التركيز عمى . استعممت في تدريس العمـك في الثمانينات في تكساس
، العمـ كطريقة لمبحث، كالطبيعة (%65.7)العمـ كمعرفة : المكضكعات األربعة كاف حسب الترتيب

، كأخيران العمـ كطريقة (%9)، التفاعؿ بيف العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا (%24.2)البحثية لمعمـ 
%(.   1.1)لمتفكير 

 81 تـ مف خالليا إعادة تحميؿ .Shymonsky, et al( 1990)كفي دراسة قاـ بيا شيمكنسكي 
دراسة متعمقة بكفاءة الطالب في المناىج الحديثة في العمـك في المدارس االبتدائية كالثانكية، مقارنة 

كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف المناىج . بالمناىج القديمة مستخدميف طرقان إحصائية خاصة
ىي التحصيؿ، كالميارات العممية، كحؿ : الحديثة فعالة في تحسيف كفاءة الطالب ألربعة فعاليات

كفي كؿ مف العمـك في المرحمة االبتدائية بالفيزياء كاألحياء في المرحمة . المشكالت كاالتجاىات
.  كلـ يظير لمناىج الكيمياء الحديثة تأثيران إيجابيان في تحسيف كفاءة الطالب. الثانكية

 
 الكشؼ عف مدل تكفر معايير الثقافة إلىدراسة ىدفت  ( ,Garcia  1985) جارسيا أجرتكما 

كقد , األمريكية في كالية تكساس اإلعدادية في المرحمة كاألرضالعممية في محتكل كتب العمـك 
العمـ كطريقة لمتفكير كالتفاعؿ ,  ىي العمـ كمعرفة الطبيعة االستقصائية لمعمـأربعة معايير أعدت

 المقرر األرضكتككنت العينة مف خمسة كتب لمادة عمـك  .بيف العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا
 أظيرت كتابا كاحدا مف الكتب الخمسة أف نتائج دراستيا كأظيرت( 1983إلى  1979)لألعكاـ

مف محتكل الكتب % 80ف ما نسبتو إ باقي الكتب ؼأما,  األربعةتكازنا في التركيز النسبي لممعايير
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العمـ , يركز عمى العمـ كمعرفة كتتكزع النسبة الباقية بشكؿ متفاكت عمى الطبيعة البحثية لمعمـ
 .كطريقة لمتفكير كالتفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا

 



 49 

 : - ويمكن إجمال ىذه الدراسات بما يمي 
 أظيرت الدراسات المحمية التركيز عمى عرض العمـ كمعرفة، في حيف كاف عكسيا لطبيعة العمـ  -

ألخالدم، )مف حيث أنو مادة كطريقة، أك أنو عممية استقصاء ضعيفان كما جاءت في دراسة 
(. 1994عبد النكر، )، (2002بكجكده، ) ، (2004
 ,Gercia) كأكدت أيضان الدراسات المحمية عمى أبعاد الثقافة العممية التي تـ تحديدىا في -

1985) ،Fillman,1991) & (Chiappetta, . كلـ تعتمد عمى األبعاد الثمانية لمفيـك الثقافة
ك  (2004ألخالدم، )ك  (2000يكسؼ، )كاشتممت كثير مف الدراسات منيا دراسة . العممية

التي اعتمدت فقط عمى األبعاد األربعة  (1998عمي، )ك  (2001خطايبة، )ك  (2004سميماف، )
العمـ كمعرفة ، العمـ طريقة في التفكير، كالعمـ كطريقة في البحث، : - لمثقافة العممية كىي 

 . كالتفاعؿ ما بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع

 ككشفت بعض الدراسات عف أثر المعتقدات المعرفية اإليجابية حكؿ العمـ لدل الطمبة ليا اثر  -
في تعمـ المفاىيـ العممية ثـ إلى الفيـ الصحيح لطبيعة العمـ كالتنكير العممي كما جاء في دراسة 

 (.2005الشامسطي، )ك (2002الركيمي، )ك  (2004عدس، )

خراجو  -  كأجريت دراسات كثيرة حكؿ تحميؿ كتقيـ كتب العمكـ مف حيث مكاصفات الكتاب الجيد كا 
زيتكف، )كاألشكاؿ كالرسكمات كمدل مقركئيتيا كدرجة اشراكية الطالب فييا، كمف ىذه الدراسات 

 ,Sanger & Greanbowe)ك (1986الصكرم، )ك  (1987الخميمي كآخركف، )ك  (1990

1999)   . 

 جميع الدراسات تناكلت مستكل الثقافة العممية في ضكء بعض المتغيرات مثؿ الجنس،  -
كالتخصص، كالمؤىؿ، كالخبرة، كالتدريب، كىذه الدراسات لـ تتطرؽ ألثر برنامج أك محتكل تعميمي 

كجميعيا أظيرت تدني مستكل الثقافة العممية كبأنو كاف أقؿ مف . في تحقيؽ ثقافة عممية تكنكلكجية
 (.2002الخطايبة كسعيدم، )العالمة المحؾ كما جاء في دراسة 

 كتطرقت بعض الدراسات الستقصاء أثر فيـ معممي العمـك كالطمبة لطبيعة العمـ كمف ىذه  -
كخمصت ىذه  (1982حسنيف، )، ك (1985حسف، )كدراسة , (1986)الدراسات طاىر كزيتكف 

الدراسات إلى إعداد معمـ العمكـ عمميان كمينيان كثقافيان قبؿ الخدمة كأثناءىا مف خالؿ الدكرات 
كما كأشارت االتجاىات الحديثة عمى أىمية دكر معمـ العمـك بأنو منظـ كمكجو . التدريبية الفعالة

 . لتعمـ الطالب العمـك مف خالؿ التقصي كاالكتشاؼ كاستخداـ المختبر

 اقتصرت جميع الدراسات سكاء العربية أك األجنبية عمى أف تركيز محتكل الكتب عمى العمـ  -
كبيذا تككف الدراسات المحمية . كمعرفة، في حيف أظيرت الكتب اىتمامان أقؿ بالعمـ كطريقة لمتفكير

 . كاألجنبية قد تكافقت في نتائجيا حكؿ النظرة العامة لمعمـ
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 لفعالية ىذا STSE اتفقت نتائج بعض الدراسات األجنبية كالعربية عمى اىتماـ التربية بمنحى  -
 ; Papadimitriou, 1996)المنحى في إكساب األفراد ميارات حؿ المشكالت كالتفكير الناقد، 

Pedretti, 1996 ; Soong & Yager, 1993)  عابد كالمكمني، )ك  (2004الرمحي، )ك
. كحاكلت تقديـ تطبيقات ليذا النمكذج (1997الشديفات، )ك  (2000المساعيد، )ك  (2002

 .  محكران لمتكجو المستقبمي لتدريس العمكـ كتعميمياSTSEكأكصت باعتبار 

تناكلت أثر نمكذج تعميمي بمحنى  (2000المساعيد، ) كفي دراسة عربية كاحدة أجراىا الباحث  -
طمبة الصؼ العاشر )في إكساب المتعمميف  (SFSE)العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة 

 . ثقافة عممية تكنكلكجية (األساسي

في  (2002جاسـ، )كدراسة  (2003الرازحي، ) كقد تشابيت ىذه الدراسة إلى حد ما مع دراسة  -
بعض الجكانب منيا كيفية طرح األسئمة الكاردة في محتكل الكتب كمدل تنكعيا كعالقتيا بطبيعة 
العمـ، طرقو كعممياتو، كالتعرؼ عمى مدل تضمف محتكل كتب العمكـ عمى أبعاد التنكر العممي 

 . (التعرؼ كالفيـ كاالستقصاء كالممارسة)عمى مستكل كؿ مف 

 
لذا تأتي ىذه الدراسة لمكشؼ عف النظرة إلى العمـ المتضمنة في كتب عمـك المرحمة األساسية 

لتساعد العامميف في مجاالت تصميـ مناىج العمـك عمى تطكيرىا  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)
عدادىا بالشكؿ الصحيح، كلتحقيؽ اليدؼ األساسي لمتربية العممية المدرسية كىك التنكير العممي  . كا 
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جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 
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 الفصل الثالث

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 
العمـ في كتب العمـك المدرسية لممرحمة األساسية النظرة إلى ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف 

مف خالؿ تحميميا كمعرفة مدل مطابقتيا لمنظرة المعاصرة لمعمـ، حيث  (تاسع  سادس، رابع، ثاني،)
 الدراسة،  إجراءاتمفصال لمطريقة كاإلجراءات التي اتبعت مف خالؿ تنفيذصفا يتناكؿ ىذا الفصؿ ك

جراءات ، الدراسة، كصدقيا كثباتياأداةمف حيث مجتمع الدراسة كعينتيا كطريقة اختيارىا، ك   كا 
.  كالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ الدراسة ،الدراسة

 
 :منيج الدراسة  1.3

 
 ، ضمف منيج البحث الكصفي (Content Analysis) تحميؿ المحتكل أسمكب اتبعت الباحثة 

، كتحميؿ المحتكل ىك أسمكب مف أساليب البحث التربكم تتبع لمالئمتو ليذا النكع مف الدراسات
الباحثة خاللو النصكص المكتكبة، عف طريؽ إعطاء كصؼ مكضكعي ككمي ككيفي، يخضع 
لمتنظيـ كالقياس كالدقة كالضبط، كيعتمد عمى تكرار كركد أك ظيكر األفكار الصريحة المعمنة أك 

. الضمنية المستندة التي يمكف فيميا مف السياؽ
 

:   مجتمع الدراسة وعيناتيا 2.3
 (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)تككنت عينة الدراسة مف مجتمعيا مف كتب العمـك لمصفكؼ 

 – 2004)لممرحمة األساسية كالمقرر تدريسيا مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ في فمسطيف لألعكاـ 
2005 .)

 
 :أداة الدراسة  3.3

التي يعكد أصميا إلى شيابيتا  (2000عرار، ) تبنت الباحثة اإلطار التحميمي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة،
(Chiappetta, 1991)  حيث قامت عرار بتعديميا كتطكيرىا ثـ عرضتيا عمى عدد مف المحكميف

كأيضان تـ استخداـ ىذه األداة أك جزءن منيا في كثير مف الدراسات التي تـ . لمتأكد مف صدقيا
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( 2002بكجكده، )ك  (2000يكسؼ، )ك  (2004الخالدم، )االطالع عمييا مف قبؿ الباحثة كدراسة 
(. 2000المساعيد، )ك  (2001الخطايبة،  )ك 

ممحؽ  (2000عرار، )حيث قامت الباحثة بتعديؿ بسيط عمى اإلستبانة األصمية التي تبنتيا عف 
:  كحذؼ بند التفاعؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع الذم يندرج تحتو النقاط التالية (2)

يناقش المحتكل فكائد العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، كيظير المحتكل اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا 
عمى المجتمع، كيناقش قضايا تخص المجتمع ذات ارتباط بالعمـ كالتكنكلكجيا، كيذكر المحتكل ميف 

   .  ككظائؼ في المجاالت العممية كالتكنكلكجية
: كقد أشتمؿ نظاـ التحميؿ عمى ثمانية مجاالت كىي 

. النظرة العامة إلى العمم .1
 . نوع المعرفة العممية.2
.  إنتاج المعرفة العممية/توليد.3
.  غرض المعرفة العممية.4
.  صحة المعرفة العممية.5
.  النمو والتغير في المعرفة العممية.6
.  العمماء.7
. المجتمع/التكنولوجيا / العمم .8
 

:   صدق األداة 4.3
مف ذكم االختصاص في  (1)لمتحقؽ مف صدؽ األداة تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف ممحؽ 

كتـ تعديؿ ما اتفؽ . عدة جامعات كىي جامعة القدس المفتكحة، كجامعة القدس، كجامعة بيرزيت
. المحكمكف عمى تعديمو

 
  : ثبات األداة5.3

كتـ عرضيا  (2000عرار، )لقد تـ التأكد مف ثبات األداة األصمية التي تبنتيا الباحثة كىي استبانة 
عمى عدد مف المحكميف كالتربكييف مما ثبت صدقيا كثباتيا كأيضان تـ عرض االستبانة مف قبؿ 

.  الباحثة عمى عدد مف المحكميف كالتربكييف كتـ تعديؿ ما اتفؽ المحكمكف عمى تعديمو
:  كقامت الباحثة بحساب نكعيف مف الثبات 

كىك أف يتكصؿ محممكف مختمفكف إلى نفس النتائج عند استخداـ : االتفاؽ بيف محمميف مختمفيف  (1
.  نفس المحتكل
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كىك أف يتكصؿ محمؿ أك مجمكعة مف المحمميف إلى نفس النتائج عند : االتفاؽ عبر الزمف  (2
.  تحميؿ نفس المحتكل في فترات زمنية مختمفة

 
حيث قامت الباحثة بحساب ىذيف النكعيف مف الثبات فكاف معامؿ االتفاؽ بيف المحمميف الخارجييف 

، كبعد ذلؾ قامت الباحثة بتحميؿ عينة عشكائية كبمغ معامؿ االتفاؽ (0.94)بالنسبة لنمكذج التحميؿ 
، بيف التحميؿ األكؿ كالثاني ككانت الفترة بيف التحميميف أربعة شيكر، كيعد الثبات التي (0.98)

كقد استخدمت الباحثة طريقة تحميؿ المحتكل الستخراج . مقبكالن  (0.96)حصمت عميو الباحثة بنسبة 
صكرة العمـ في محتكل الكتب المشمكلة بالدراسة، كفؽ النمكذج الذم تبنتو الباحثة كالذم ناؿ 

.   إجماع عدد مف المحكميف
 

إجراءات الدراسة  6.3
مف قبؿ  (ثاني ، رابع ، سادس، تاسع ) تمت قراءة محتكل كتب العمـك المدرسية لمصفكؼ -

الباحثة ، حيث قسمت النصكص في كؿ مكضكع إلى عدد مف الفقرات تدكر كؿ منيا حكؿ فكرة 
محددة ، كالفقرة التي اعتبرت كحدة التحميؿ قد تتككف مف جممة أك أكثر ، كقد تككف ىذه الفقرات 

 .طكيمة كبعضيا قصيرة
تـ تحديد الفكرة التي تدكر حكليا كؿ فقرة، ثـ تـ تصنيفيا كفؽ ما كرد في نظاـ التحميؿ حيث - 

. كضعت كؿ فقرة تحت بند كاحد مف بنكد نظاـ التحميؿ
. تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية المتعمقة بكؿ بند مف بنكد نظاـ التحميؿ- 
. ثـ تفريغ نتائج التحميؿ في ىذه الجداكؿ. تـ إعداد جداكؿ تكرارية بعد إنياء تحميؿ الفقرات- 
 
ئية اإلحصا اإلجراءات 8.3  

استخدمت الباحثة اإلحصاء الكصفي لمتكرارات كالنسب المئكية في تحميؿ نتائج الدراسة لمالئمتو 
 . ليذا النكع مف الدراسات
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الفصل الرابع 

نتائج الدراسة ومناقشتيا  

 
الثاني )ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى النظرة إلى العمـ في كتب عمـك المرحمة األساسية لمصفكؼ 

في فمسطيف، كيعرض نتائج الدراسة كمناقشتيا مرتبة حسب أسئمة  (كالرابع كالسادس كالسابع
.  الدراسة

 
: -   النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.4

ما ىي النظرة إلى العمم في كتب العموم لممرحمة األساسية المقرر تدريسيا في :  وكان نصو
؟  (الثاني والرابع والسادس والتاسع)الصفوف 

(  1.4)بعد تحميؿ ىذه الكتب تبيف أف النظرة إلى العمـ كانت كما في الجدكؿ
 

الثاني والرابع والسادس )توزيع النظرة إلى العمم في كتب العموم في الصفوف  : 1.4الجدول 
. (والتاسع

 
النسبة المئوية  التكرار المجاالت  

 53.62 1458النظرة إلى العمـ - 1
 11.29  307صحة المعرفة العممية  - 2
 11.11 302غرض المعرفة العممية - 3

 7.36 200العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع - 4

 6.51 177نكع المعرفة العممية - 5

 5.66 154إنتاج المعرفة العممية - 6
 2.72 74العمماء  - 7
 1.73 47النمك كالتغير في المعرفة العممية  - 8

 100 2719المجمكع  

 
الثاني كالرابع )أف عدد الفقرات التي تـ تحميميا في كتب العمـك لصفكؼ  (1.4)يالحظ مف الجدكؿ 
فقرة حسب نظاـ التحميؿ الذم اعتمد مف قبؿ الباحثة المككف مف  (2719)بمغت  (كالسادس كالتاسع

(.  1.4)ثمانية مجاالت التي سبؽ ذكرىا في الجدكؿ 
مرة  (1458)حيث كانت أكثرىا تكراران النظرة إلى المعرفة العممية حيث جاءت في المرتبة األكلى 

مرة بنسبة  (307)، كفي المرتبة الثانية صحة المعرفة العممية حيث بمغت %53.62بنسبة 
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، %11.11مرة بنسبة  (302)، كفي المرتبة الثالثة الغرض مف المعرفة العممية بمغت11.29%
مرة بنسبة  (200)كجاءت في المرتبة الرابعة العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بمغت

، كفي المرتبة %6.51مرة بنسبة  (177)، كفي المرتبة الخامسة نكع المعرفة العممية 7.36%
،  كفي المرتبة السابعة العمماء %5.66مرة بنسبة  (154)السادسة إنتاج المعرفة العممية بمغت 

، كأخيرا في المرتبة الثامنة كاقميا تكرارا النمك كالتغير في المعرفة %2.72مرة بنسبة  (74)بمغت 
.  ، مف المجمكع الكمي لمصكر في جميع الكتب المذككرة%1.73مرة بنسبة  (47)العممية 

 
كترل الباحثة أف شيكع النظرة إلى العمـ في محتكل كتب العمـك يعكد السبب إلى أف المعرفة العممية 
تتضمف الميارات كالمعارؼ األساسية التي يزكدىا المنياج لمطالب ليتـ تعمميا عمى شكؿ حقائؽ 
كمفاىيـ كمبادئ كفرضيات كقكانيف كنظريات يحتاجيا الطالب إلعداده لمحياة اليكمية التي تكاجيو 
. في بيئتو كمجتمعو كتمنحو القدرة عمى التفكير العممي كمكاجية الطبيعة المتغيرة لمعصر الحالي

 
كقد تعزل ىذه الفركؽ بيف النسب إلى أف مناىج العمـك حديثة التأليؼ كاإلعداد كأنيا في طكر 

التحميؿ كالتطكير، حيث أكدت عمى أف العمـ جسـ معرفي أم اكتساب المعارؼ كالمفاىيـ كالحقائؽ 
لكصؼ البيئة المحيطة بو كتفسيرىا كمكاكبة التطكرات التكنكلكجية الحديثة، أكثر مف ككنو طريقة 

.  في التفكير أك العمـ استقصاء
 

في أف محتكل كتب العمكـ تركز بشكؿ كبير عمى  (2004) كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة ألخالدم 
.  المعرفة العممية، بينما ىناؾ إىماؿ كتجاىؿ لباقي أبعاد الثقافة العممية

، عمى أف غالبية مناىج العمكـ تركز عمى العمـك كبناء (Chippetta, al et, 1991)كتؤكد دراسة 
أقؿ بكثير عمى الطبيعة االستقصائية لمعمـك كتفاعالت العمـك كالتكنكلكجيا  معرفي، كتضع تركيزا ن

.  كالمجتمع بينما تتجاىؿ العمـك كطريقة لمتفكير بشكؿ نيائي
، التي أكدت (Chiappetta, Fillman, & Sethna, 1993)كاتفقت ىذه الدراسة أيضان مع دراسة 

عمى عدـ كجكد تكازف في طرح مككنات الثقافة العممية فكجدكا أف ىذه المناىج تشدد عمى العمـك 
كمحتكل معرفي بشكؿ كبير بحيث أىممت العمكـ كطريقة لمتفكير، كركزت قميالن عمى الطبيعة 

االستقصائية لمعمكـ، كتفاعالت العمـك كالتكنكلكجيا كالمجتمع،  
أف محتكل العمكـ يركز عمى  (1998عمي، )كدراسة (1994عبد النكر،)كاتفقت أيضان مع دراسة 

.  العمـ معرفة بنسبة كبيرة أم الحقائؽ كالمفاىيـ
في إظيار العمـ في ككنو جسـ  (Garcia, 1985)كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿٍل مف 

ىماؿ ككنو منيجية في البحث كاالستقصاء لمتكصؿ إلى المعرفة .   معرفي فقط كا 
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كترل الباحثة أف الصكرة تكزعت بشكؿ عشكائي غير منتظـ، فمـ يالحظ إتباع معيار أك إتباع خطة 
.  مفاىيمية كاضحة محددة لترسيخ النظرة إلى العمـ في كتب عمـك المرحمة األساسية

 

:-   النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.4
كيف تتوزع النظرة إلى العمم بأنواعيا في كتب العموم في صفوف المرحمة األساسية : وينص

؟ (الثاني والرابع والسادس والتاسع)
يبيف التكرارات المتعمقة بالنظرة إلى العمـ في محتكل كتب المرحمة األساسية  (2.4)كالجدكؿ 
: كما جاءت في الجدكؿ التالي  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمصفكؼ 

 
الثاني ) توزيع أنواع النظرة إلى العمم مرتبة في كتب العموم لممرحمة األساسية : 2.4الجدول 

 (والرابع والسادس والتاسع
 

النسبة المئوية التكرار أنواع النظرة إلى العمم  الرقم  
- - النظرة إلى العمـ  - 1
- - العمـ معرفة  
 31.07 453عرض الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف  - 
 5.56 81عرض الفرضيات كالنظريات كالنماذج  - 
 10.97 160طرح أسئمة تتعمؽ بتذكر األسئمة  - 
- - العمـ استقصاء  
يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة سؤاؿ مف خالؿ تكظيفو - 

لممادة 
268 18.38 

يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة سؤاؿ مف خاللو استعمالو - 
.   لمجداكؿ كاألشكاؿ

131 8.98 

 9.40 137يتطمب المحتكل مف الطالب تفسير إجابة - 
 9.05 132يتطمب المحتكل مف الطالب إجراء نشاط  - 
- - العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت اليكمية  
 1.44 21يصؼ محتكل الكتاب كيؼ يجرب العمماء  - أ 
 2.19 32يظير المحتكل التطكر التاريخي كفكرة ما  - ب 
 0.55 8. يؤكد المحتكل عمى الطبيعة التجريبية كالمكضكعية لمعمـ- ج 
 0.34 5يكضح المحتكل استعماؿ االفتراضات - ء 
يظير المحتكل كيؼ ينشأ العمـ عف طريؽ التفكير االستدالي - ىػ  

.  كاالستقرائي
10 0.69 

 1.37 20يقدـ األسمكب العممي كطريقة حؿ المشكالت  -  
 100 1458المجمكع  

أف أكثرىا تكرارا في النظرة إلى العمـ كما جاءت في كتب العمـك  (2.4)كيالحظ في الجدكؿ 
، %47.60مرة بنسبة (694)، ىي العمـ معرفة بمغت (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمصفكؼ 
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مرة بنسبة  ( 91)كأقميا تكراران العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت الحياتية حيث تكررت 
%. 45.82مرة بنسبة  (668)، كأيضان بمغت تكرارات العمـ استقصاء 6.24%

 
كترل الباحثة أف تركيز الفقرات التي تعرضيا كتب العمكـ كاف منصبان بشكؿ كبير عمى أف العمـ 

، بينما كاف ىناؾ تركيزان قميؿ عمى العمـ طريقة في التفكير، كالتركيز عمى %47.60معرفة بنسبة 
، كىذا مخالؼ لألىداؼ العامة لمنياج العمـك كال تتفؽ مع الخطكط %45.82العمـ استقصاء بنسبة 

العريضة لمنياج العمـك الفمسطيني، الذم أكد عمى ضركرة تقديـ المبادئ كالحقائؽ كالمفاىيـ 
كالنظريات بحيث يستطيع التعامؿ معيا كيستخدميا في تفسير الظكاىر المحيطة بو كأيضان ضركرة 

تباع األسمكب العممي في المشاىدة كالبحث كاالستكشاؼ كاالستقصاء  استخداـ التفكير الناقد، كا 
. كحؿ المشكالت

، كالعمـ استقصاء %70في ككف العمـ معرفة بنسبة  (2000عرار، )كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
%. 2، كالعمـ طريقة في التفكير 19%

بأف المعرفة األساسية لمعمـ في المرتبة  (2004سميماف، )حيث اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
.  األكلى، ثـ الطبيعة االستقصائية لمعمـ بالمرتبة الثانية، كالعمـ طريقة في التفكير بالمرتبة الثالثة

في عرض مككنات المعرفة العممية حيث بمغت نسبة  (2000يكسؼ، )كاتفقت أيضان مع دراسة 
، كمككف العمـ طريقة في %32، كمككف الطبيعة االستقصائية لمعمـ %43.6مككف المعرفة العممية 

%. 16.1التفكير 
في عرض مككنات الثقافة  (al, 1993 Chiappetta, et)كما كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

كتراكحت نسبة الطبيعة  (%76إلى % 54)العممية حيث بمغت نسبة المعرفة العممية مف
   %(2إلى % 0)كتراكحت نسبة العمـ في التفكير مف  (%41إلى % 22)االستقصائية لمعمـ 

الثاني والرابع ) يظير تكزيع النظرة إلى العمـ بيف جميع الصفكؼ المحممة (3.4)كفي الجدكؿ 
:   كما يمي (والسادس والتاسع
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توزيع أنواع النظرة إلى العمم في كتب العموم ، مجتمع الدراسة ، ونسبتيا  : 3.4الجدول 
 

المجموع التكرارات   أنواع النظرة إلى العمم  
الكمي  

نسبتيا في 
المحتوى 
الكمي  

  التاسع السادس الرابع  الثاني  
عرض الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ - أ

. كالقكانيف
59 82 108 204 453 31.7 

 5.56 81 20 48 13 0.  عرض الفرضيات كالنظريات كالنماذج- ب
 10.97 160 44 34 47 35طرح األسئمة تتعمؽ بتذكر المعمكمات  - ج
يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة - أ

.  سؤاؿ مف خالؿ تكظيفو لممادة
73 74 64 57 268 18.38 

يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة - ب
.  سؤاؿ مف خالؿ استعمالو لمجداكؿ كاألشكاؿ

12 62 31 26 131 8.98 

 9.40 137 32 42 28 35يتطمب المحتكل مف الطالب تفسير إجابة  - ج
 9.05 132 32 43 24 33يتطمب المحتكل مف الطالب إجراء نشاط - ء
 1.44 21 8 9 4 0يصؼ محتكل الكتاب كيؼ يجرب العمماء - أ
يظير المحتكل التطكر التاريخي لفكرة - ب
.  ما

1 11 6 14 32 2.19 

يؤكد المحتكل عمى الطبيعة التجريبية - ج
.  كالمكضكعية لمعمـ

0 0 1 7 8 0.55 

 0.34 5 5 0 0 0يكضح المحتكل استعماؿ االفتراضات  - ء
يظير المحتكل كيؼ ينشأ العمـ عف - ىػ

طريؽ التفكير االستدالي كاالستقرائي  
0 0 0 10 10 0.69 

يقدـ األسمكب العممي كطريقة حؿ - ك
المشكالت  

0 0 5 15 20 1.37 

 100 1458 474 391 345 248المجمكع  
 100 100 32.51 26.82 23.66 17.01النسبة المئكية  

 
الثاني كالرابع )تكزيع أنكاع النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لمصفكؼ  (3.4)يالحظ مف الجدكؿ 
، حيث يالحظ االختالؼ في تكزيع أنكاع النظرة إلى العمـ في الصفكؼ إلى أنكاع (كالسادس كالتاسع

، التي سيتـ (العمـ معرفة، العمـ استقصاء، العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت الحياتية)جزئية 
:  عرضو عمى النحك التالي

مرة في كتاب الصؼ الثاني، كال يكجد عرض  (59)بمغت الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف 
.  مرة (35)لمفرضيات كالنظريات كالنماذج أيضان، أما طرح أسئمة تتعمؽ بتذكر المعمكمات تكررت 

مرة، كعرضو  (82)أما عرض الحقائؽ، كالمفاىيـ، كالمبادئ كالقكانيف في الصؼ الرابع فقد تكررت 
 . مرة (47)مرة، كطرح أسئمة تتعمؽ بتذكر المعمكمات تكررت  (13)لمنماذج 
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كما كتـ عرض أنكاع النظرة إلى العمـ في الصؼ السادس مف خالؿ عرضو لمحقائؽ كالمفاىيـ، 
مرة، كطرحو لألسئمة التي  (48)مرات، كعرضو لمنماذج تكررت  (108)كالمبادئ كالقكانيف تكررت 
 . مرة (34)تتعمؽ بتذكر المعمكمات 

كظيرت النظرة إلى العمـ في الصؼ التاسع، مف خالؿ عرض الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف 
مرة، كطرح أسئمة تتعمؽ  (20)مرة، كعرضو لمفرضيات كالنظريات كالنماذج  (204)كالتي تكررت 

 . مرة (44)بتذكر المعمكمات 

ترل الباحثة مف خالؿ عرضيا لمنتائج السابقة بأف المعرفة العممية التي تمثؿ الحقائؽ كالمفاىيـ 
بينما النظريات كالفرضيات  (%66.32)تطكرية كىي أكثر أشكاؿ المعرفة تكراران بنسبة / تراكمية

 %(.10.24)كالنماذج ىي أقؿ أشكاؿ المعرفة العممية تكراران، حيث بمغت نسبتيا مجتمعة 

أما فيما يتعمؽ بالعمـ استقصاء أم يتطمب الكتاب مف الطالب إجابة سؤاؿ مف خالؿ تكظيفو 
مرة، كفي الصؼ  (74)مرة، كفي الصؼ الرابع  (73)لممادة، فقد تكررت في الصؼ الثاني 

 . مرة (57)كفي الصؼ التاسع , مرة (64)السادس 

أما كيفية استخداـ الطمبة لألشكاؿ كالجداكؿ لإلجابة عمى األسئمة فقد تكررت في الصؼ الثاني 
مرة، كفي الصؼ التاسع  (31)مرة، كفي الصؼ السادس  (62)مرة، كفي الصؼ الرابع  (12)
. مرة (26)

مرة في الصؼ الثاني ك  (35)أما بالنسبة لألسئمة التي تتطمب مف الطمبة تفسير إجابة فقد تكررت 
 . مرة في الصؼ التاسع (32)مرة في الصؼ السادس، ك (42)مرة في الصؼ الرابع، ك (28)

مرة في الصؼ  (33)كفيما يتعمؽ بالمحتكل الذم يتطمب مف الطمبة إجراء نشاط فقد تكررت 
مرة في الصؼ  (32)مرة في الصؼ السادس، ك (43)مرة في الصؼ الرابع، ك  (24)الثاني، ك
 . التاسع

كترل الباحثة أف طريقة عرض المحتكل في الكتب المحممة تشجع كتعزز الطبيعة االستقصائية لمعمـ 
مف خالؿ استخداـ المكحات كاألشكاؿ كالجداكؿ كالخرائط المفاىيمية، كمشاركة الطمبة في تجارب 

 . فكرية أك إجراء أنشطة، كالتعمـ مف خالؿ استخداـ المكاد

مكزعة عمى . مرة (75)أما العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت الحياتية تكررت في الصفكؼ 
فكانت أقؿ نسبة في مجاؿ النظرة إلى العمـ في كتب  (%5.27)أجزاءىا الفرعية كبمغت نسبتيا 

 . (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)عمـك المرحمة األساسية  

كيعكد االىتماـ بالنظرة العامة إلى العمـ مف خالؿ المعرفة  األساسية لمعمـ، كالطبيعة االستقصائية 
، بفكائد (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمعمـ كالعمـ طريقة في التفكير في كتب العمـك لمصفكؼ 

عديدة عمى الطمبة كما كرد في الخطكط العريضة لمناىج العمـك الفمسطينية، كخاصة األسس العامة 
 : - التي تضمنيا منياج عمـك المرحمة األساسية ما يمي 
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في ضكء النظرة الحديثة لمعمـ يجب أف يتفيـ الطالب محيطو االجتماعي، كيتفاعؿ معو بمختمؼ 
 . مظاىره، كيعمؿ عمى تطكير الميارات كالحرؼ المحمية فيو

يستكعب المبادئ، كالمفاىيـ، كالنظريات، بحيث يتعامؿ معيا، كيستخدميا في تفسير الظكاىر 
 . الككنية، كيسخرىا لخدمة اإلنساف، كحؿ مشكالتو، كتكفير أسباب رفاىيتو

يجمع المعمكمات، كيستكعبيا، كيعالجيا، كينتجيا، كيستخدميا في تفسير الظكاىر، كتكقع 
 . االحتماالت، كاتخاذ القرارات في شتى المجاالت

حيث احتمت المعرفة العممية بأنكاعيا المختمفة  (2000عرار، )كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
. أكثر نسبة مف محتكل الكتب المحممة

في ككف المعرفة األساسية لمعمـ في المرتبة األكلى ثـ  (2004سميماف، )كاتفقت أيضان مع دراسة 
.  الطبيعة االستقصائية في المرتبة الثانية كالعمـ طريقة في التفكير في المرتبة الثالثة

المعرفة العممية : مف حيث مككنات الثقافة العممية (2000يكسؼ، )كاتفقت أيضان مع دراسة 
%.  16.1، كمككف العمـ كطريقة لمتفكير %32، كمككف الطبيعة االستقصائية 43.6%

في  (Chippetta, al et, 1991)كدراسة  (1998عمي، )كلـ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
.  ككنيا كرست محتكل الكتب المحممة لمككف المعرفة العممية
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يظير تكزيع أنكاع صحة المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة : 4.4كفي الجدكؿ 
.  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية 

 
توزيع أنواع صحة المعرفة العممية في كتب عموم المرحمة األساسية لمصفوف : 4.4جدول 

   (الثاني والرابع والسادس والتاسع)
 

النسبة المئوية  تكرار  صحة المعرفة العممية الرقم  

 15.31 47كاقع مكضكعي / مطابقتيا لمكاقع - 1
 9.77 30اتساقيا مع بعضيا - 2
 10.42 32فاعميتيا في فيـ الكاقع  - 3

 - - ىؿ تتغير المعرفة العممية كيشتمؿ ذلؾ بأنيا - 

 59.61 183 مطمقة ال تتغير 

 4.89 15ظنية تتغير  

 100 307المجمكع   

 
بمغت أنكاع صحة المعرفة العممية في كتب العمكـ المحممة أكثرىا تكراران  (4.4)يالحظ مف الجدكؿ 

، كأقميا تكراران %59.60مرة بنسبة  (183)بمغت أكثرىا تكراران أف المعرفة العممية مطمقة ال تتغير 
%. 4.88مرة بنسبة  (15)ظنية تتغير 

 
كترل الباحثة أف النسب السابقة تدؿ عمى أف صحة المعرفة العممية في محتكل العمكـ تظير مف 

، كفاعميتيا في فيـ الكاقع بنسبة %15.30كاقع مكضكعي بنسبة / خالؿ مطابقتيا لمكاقع
ككاف الغرض في أغمب المكضكعات يتـ بحيث . ، كربط المعرفة العممية بالحياة اليكمية10.42%

تكصؼ ظكاىر كأحداث مكجكدة في الكاقع كتقدـ المعرفة العممية التي تستخدـ في تفسير ىذه 
األحداث كتساعد في فيميا، كبالتالي ال يحدث تغير في المعرفة العممية مما يعطي انطباعان أنيا 

مطابقة لمكاقع فال داعي ألف تتغير، ككما يتـ اإلشارة إلى اتساؽ المعرفة العممية مع بعضيا بعضان 
%. 9.77بنسبة 

كقد بينت النتائج بأف محتكل كتب العمكـ ينظر إلى المعرفة العممية بأنيا صحيحة دائمان أم ذات 
صحة مطمقة ككاف أكثرىا انتشاران في الصؼ السادس كيمكف تفسير ذلؾ بأف المعرفة العممية 

مف المالحظات كالتجارب أم أنيا مثبتة بالمالحظة كالتجربة، حيث تؤكد محتكل كتب العمـك  تستقرا ن



 64 

كالعمماء عمى ىذه المعرفة مطمقة، كأف العمماء صادقكف فيما ينشركنو مف معمكمات أم ينظر إلى 
.  المعرفة العممية بأنيا مطمقة الصحة
في شيكع ىذه النظرة في المعرفة العممية عمى  (2004ألخالدم، )حيث تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة 

.  أنيا ذات صحة مطمقة
 

يظير تكزيع أنكاع صحة المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة  (5.4)الجدكؿ 
. األساسية 
توزيع أنواع صحة المعرفة العممية بين كتب العموم ، مجتمع الدراسة، ونسبتيا : 5.4جدول 

 
المجموع التكرارات   أنواع صحة المعرفة العممية   

الكمي  
نسبتيا في 
المحتوى 
الكمي  

  التاسع السادس الرابع  الثاني  
 15.30 47 5 10 12 20كاقع مكضكعي /  مطابقتيا لمكاقع 

 9.77 30 3 7 5 15اتساقيا مع بعضيا 
 10.42 32 4 8 8 12فاعميتيا في فيـ الكاقع  

 59.60 183 32 121 20 10مطمقة ال تتغير 
 4.88 15 10 5 0 0ظنية تتغير 
 100 307 54 151 45 57المجمكع  

 
الثاني كالرابع )تكزيع أنكاع صحة المعرفة العممية عمى الصفكؼ  (5.4)كيالحظ في الجدكؿ 

مرة في الصؼ الثاني  (20)كاقع مكضكعي / ، حيث بمغت تكرار مطابقتيا لمكاقع(كالسادس كالتاسع
مرات في  (5)مرات في الصؼ السادس، كبمغت  (10)مرة في الصؼ الرابع كتكررت  (12)ك 

.  الصؼ التاسع
مرات في الصؼ  (5)في الصؼ الثاني كتكررت  (15)أما اتساقيا مع بعضيا فكاف أكثرىا تكرارا 

.  مرات في الصؼ التاسع (3)مرات في الصؼ السادس، كبمغت أقميا تكراران  (7)الرابع، كتكررت
 

مرات  (4)مرة في الصؼ الثاني كأقميا تكراران  (12)أما فاعميتيا في فيـ الكاقع فكانت أكثر تكراران 
.  مرات في الصفيف الرابع كالسادس (8)في الصؼ التاسع، كتساكت التكرارات 

مرة كأقميا  (121)أما مف ناحية المعرفة مطمقة ال تتغير فكاف أكثرىا تكراران في الصؼ السادس 
مرة في  (32)مرة في الصؼ الرابع، كتكررت  (20)مرات في الصؼ الثاني، كتكررت  (10)تكراران 

.  الصؼ التاسع
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كترل الباحثة بأف ىناؾ تحكالن مف الثبات إلى التغير في المعرفة العممية كما ظير ذلؾ في كتب 

العمـك لمصفكؼ الثاني كالرابع حيث تنامت في الصؼ السادس كالصؼ التاسع، حيث نادكا بثبات 
المعرفة العممية بسبب استقراءىا مف المالحظة كالتجربة كأنيا خضعت لممراجعة كالتدقيؽ قبؿ 

النشر، أما في ككف المعرفة العممية متغيرة أم تتكسع باستمرار بسبب االكتشافات العممية 
حيث أكدت  (Elby & Hammer, 2001)كالتكنكلكجية الجديدة كىذا يتفؽ مع نتائج دراسة 

الدراسة عمى تطكر المعرفة العممية مقابؿ ثباتيا، فالمعرفة العممية ليست ثابتة، كأشار إلى أف 
نما أيضا عمى الحجة العقمية كالركح التشككية . المعرفة ال تعتمد عمى المالحظة كالتجربة فحسب، كا 

 
يظير تكزيع أنكاع غرض المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة : 6.4كفي الجدكؿ 
 . (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية 
توزيع غرض المعرفة العممية كما جاءت في كتب عموم المرحمة األساسية  : 6.4جدول 

 (الثاني والرابع والسادس والتاسع)لمصفوف 
 

النسبة المئوية  التكرار غرض المعرفة العممية 

 36.42 110كصؼ الكاقع  - 1

 32.12 97تفسير الكاقع  - 2

 31.46 95فيـ الخبرة بالكاقع  - 3

 100 302المجمكع  

 
أف أكثر أنكاع الغرض مف المعرفة العممية تكراران كصؼ الكاقع  (6.4)كيالحظ مف الجدكؿ رقـ 

، حيث ييدؼ العمـ في كتب العمكـ إلى كصؼ الظكاىر الطبيعية %36.42مرات بنسبة  (110)
. المحيطة باإلنساف كمف ثـ تفسيرىا كالتنبؤ بحدكثيا، كالتحكـ فييا مستقبالن لفيـ كربط الخبرة بالكاقع

%. 31.45مرة بنسبة  (95)كبمغت أقميا تكراران فيـ الخبرة بالكاقع 
يظير تكزيع أنكاع الغرض مف المعرفة العممية في جميع صفكؼ المرحمة  (7.4)كفي الجدكؿ 
 (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية 
توزيع الغرض من المعرفة العممية بين كتب العموم في المرحمة األساسية مجتمع : 7.4جدول 

 . الدراسة ونسبتيا
 

المجموع التكرارات   الغرض من المعرفة العممية  
الكمي  

نسبتيا في 
المحتوى 
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الكمي  
  التاسع السادس الرابع  الثاني  

 36.42 110 23 25 27 35كصؼ الكاقع  - 1
 32.12 97 20 22 25 30تفسير الكاقع  - 2
 31.46 95 17 19 26 33فيـ الخبرة بالكاقع  - 3

 100 302 60 66 78 98المجمكع  

 
أنكاع الغرض مف المعرفة العممية في كتب عمـك المرحمة األساسية  (7.4)كيالحظ مف الجدكؿ 

مرة في  (35)حيث بمغت أكثرىا تكراران كصؼ الكاقع  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمصفكؼ 
مرة، كبمغ تكرار النظرة إلى العمـ في  (23)الصؼ الثاني، كبمغت أقميا تكراران في الصؼ التاسع 

. مرة (25)مرة، كفي الصؼ السادس  (27)الصؼ الرابع 
 

مرة في الصؼ الثاني، كأقميا  (30)أما دكر المعرفة العممية في تفسير الكاقع فقد بمغت أكثرىا تكرارا 
مرة في  (22)مرة في الصؼ الرابع، ك (25)مرة في الصؼ التاسع، كبمغ التكرار  (20)تكراران 

.  الصؼ السادس
 

مرة  (17)مرة في الصؼ الثاني، كأقميا  (33)كأما فيـ ىذه الخبرة بالكاقع فقد بمغت أكثرىا تكراران 
مرة في الصؼ  (19)مرة في الصؼ الرابع، كبمغت  (26)في الصؼ التاسع، كبمغت ىذه النظرة 

. السادس
 

كترل الباحثة أف الغرض مف المعرفة العممية حسب النظرة المعاصرة لمعمـ تتفؽ مع محتكل الكتب 
المحممة حيث اليدؼ ىك كصؼ الكاقع كاألشياء كالظكاىر كاألحداث المتصمة بيا مف حكلنا كمف ثـ 

تفسيرىا، كالتنبؤ بحدكثيا، كالتحكـ فييا مستقبالن، حيث كاف التركيز أكثر عمى كصؼ الظكاىر، 
كاألحداث كتفسيرىا، حيث تركز األسئمة عادة عمى طمب تقديـ تفسير لظاىرة معينة، كمثاؿ عمى 

إف القكؿ بأف . ذلؾ كصؼ ما يحدث عند سقكط ضكء عمى منشكر زجاجي، تفسير المشاىدات
كالقكؿ بأف مقدار انحراؼ الضكء يعتمد عمى . الضكء األبيض تحمؿ إلى ألكاف الطيؼ يعتبر كصفان 

( . 6ص/ كتاب العمـك لمصؼ التاسع)لكنو يعتبر تفسيران 
يظير تكزيع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كما جاءت في كتب عمـك المرحمة : 8.4كفي الجدكؿ 
.  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية 
توزيع أنواع العمم والتكنولوجيا والمجتمع كما جاءت في كتب العموم لممرحمة : 8.4جدول 

 (الثاني والرابع والسادس والتاسع)األساسية 
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النسبة المئوية  تكرار  العمم والتكنولوجيا والمجتمع الرقم 

 3.5 7األثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في المجتمع - 1

 19.5 39األثر المادم لمعمـ في المجتمع - 2

 19 38أثر التكنكلكجيا في العمـ - 3

 5 10األثر السمبي لمتكنكلكجيا في المجتمع - 4

 2 4 (الشركط االجتماعية لمعمـ)أثر المجتمع في العمـ - 5

 23.5 47فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع - 6

 8  16اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع - 7

 2.50 5قضايا خاصة بالمجتمع ترتبط بالعمـ كالتكنكلكجيا - 8

 17 34ميف ككظائؼ في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا  - 9

 100 200المجمكع   

 
أنكاع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كما جاءت في كتب العمـك حيث  (8.4)يالحظ في الجدكؿ رقـ 

مرة بنسبة  (47)مرة، أكثرىا تكراران فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع  (200)بمغت تكراراتيا 
%. 2.0مرة بنسبة  (4) (الشركط االجتماعية لمعمـ)، كأقميا تكرارا أثر المجتمع في العمـ 23.5%

 
كترل الباحثة بانتشار فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع لككف العمـ يغذم التكنكلكجيا بتقديـ 

مبادئ عممية تستغؿ في صنع أدكات كأجيزة مما يعطي ذلؾ انطباعا ضمنيا باف التكنكلكجيا ىي 
العمـ التطبيقي إذ يقدـ المبدأ العممي أكال ثـ يعطي التطبيؽ التكنكلكجي كمثاؿ عمييا، حيث أىمؿ 
ىماؿ أيضا إظيار الشركط االجتماعية لمعمـ، كأثر  إلى حد كبير أثر التكنكلكجيا في التطكر، كا 

. المجتمع فيو
الثاني كالرابع )تكزيع أنكاع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بيف الصفكؼ  (9.4) كيظير الجدكؿ 
. (كالسادس كالتاسع

 
 

توزيع أنواع العمم والتكنولوجيا والمجتمع بين العموم لممرحمة األساسية مجتمع : 9.4جدول 
الدراسة ونسبتيا  

 
المجموع التكرارات   العمم والتكنولوجيا والمجتمع 

الكمي  
نسبتيا في 

المحتوى الكمي  
  التاسع السادس الرابع  الثاني  
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األثر الفكرم كالثقافي - 1
لمعمـ في المجتمع 

2 0 2 3 7 3.5 

األثر المادم لمعمـ في - 2
المجتمع 

5 15 4 15 39 19.5 

 19 38 24 4 5 5أثر التكنكلكجيا في العمـ  - 3
األثر السمبي لمتكنكلكجيا - 4

في المجتمع 
0 3 3 4 10 5 

أثر المجتمع في العمـ - 5
 (الشركط االجتماعية لمعمـ)

0 0 0 4 4 2 

فكائد العمـ كالتكنكلكجيا - 6
في المجتمع 

4 10 12 21 47 23.5 

اآلثار السمبية لمعمـ - 7
كالتكنكلكجيا في المجتمع 

4 5 2 5 16 8 

قضايا خاصة بالمجتمع - 8
ترتبط بالعمـ كالتكنكلكجيا 

0 0 0 5 5 2.5 

ميف ككظائؼ في مجاؿ - 9
العمـ كالتكنكلكجيا  

3 13 4 14 34 17 

 100 200 95 31 51 23المجمكع  

 
( 2)مرات في الصؼ التاسع كقد بمغت  (3)بمغت تكرارات األثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في المجتمع 

.  مرة في الصؼ الثاني (2)مرة في الصؼ السادس، كقد بمغت 
 

مرة، كأقميا تكرارا  (15)أما األثر المادم لمعمـ في المجتمع فقد تساكت في الصفيف التاسع كالرابع 
مرات في الصؼ الثاني،   (5)مرات في الصؼ السادس، كبمغت  (4)
 

مرة في الصؼ التاسع، كبمغت أقميا  (24)أما أثر التكنكلكجيا في العمـ فقد بمغت أكثرىا تكرارا 
مرات في كؿ مف الصفكؼ الثاني  (5)مرات في الصؼ السادس، كقد تساكت التكرارات  (4)تكرارا 

مرات في الصؼ التاسع، كأقميا  (9)كالرابع، كبمغت اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع 
مرات في الصؼ  (5)مرات في الصؼ الرابع، كبمغت  (8)مرات في الصؼ الثاني، ك  (4)تكرارا 
. السادس

.  مرات في الصؼ التاسع فقط (4)ككاف أكثرىا تكراران أثر المجتمع في العمـ 
 

كترل الباحثة بكجكد خطة مفاىيمية كاضحة لدل القائميف عمى إعداد كتأليؼ المناىج كخاصة 
محتكل الصؼ التاسع حيث اعتمد في محتكاىا عمى األسس العامة لممناىج كضمف الخطكط 
العريضة لممنياج الفمسطيني مف حيث تقدير العمماء، كاحتراميـ كتكريميـ كمنحيـ جكائز عمى 
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عمـك تاسع، )ـ 1999. جيكدىـ مثؿ منح العالـ المصرم أحمد زكيؿ جائزة نكبؿ في الكيمياء
2004  .)

 
مرة في الصؼ التاسع، كأقؿ  (21)كبمغ تكرار فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع أكثر تكراران 

مرة في  (12)مرات في الصؼ الرابع، كبمغت  (10)مرات في الصؼ الثاني، كبمغت  (4)تكرار 
.  الصؼ السادس

.  مرات في كتاب التاسع (5)كبمغت تكرار طرح قضايا خاصة بالمجتمع ترتبط بالعمـ كالتكنكلكجيا 
 

مرة في الصؼ التاسع،  (14)أما الميف كالكظائؼ في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا بمغت أكبر تكرار 
مرات في  (4)مرة في الصؼ الرابع، كبمغت  (13)مرات في الصؼ الثاني كبمغت  (3)كأقؿ تكراران 

. الصؼ السادس
 

كترل الباحثة تفسير ذلؾ بأف مناىج كتب العمـك أشارت إلى كجكد ميف ككظائؼ في مجاؿ العمـ 
كالتكنكلكجيا كتزكيد الطمبة بالمعرفة العممية األساس الذم يقكد إلى المينة مما تجعؿ العمـك أكثر 
ارتباطان بحياة الطالب كيزيد مف كاقعية الطالب بتعمـ العمكـ لككنيا تساعد في التكجيو نحك مينة 

(.  2002عابد كالمكمني، )المستقبؿ، تتفؽ مع دراسة 
حكؿ ضركرة تضميف محتكل كتب العمـك بمنحى  (2000المساعيد، )كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 

.  العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع في إكساب الطمبة ثقافة عممية تكنكلكجية
حكؿ الفكائد التي  (Pedretti, 1996; Soong & Yager, 1993)كاتفقت أيضان مع دراسة 

يجنييا الطمبة مف الكعي بالعالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع في إكساب األفراد ميارات حؿ 
.  المشكالت كالتفكير الناقد، كاعتباره محكران لمتكجيو المستقبمي في تدريس العمكـ كتعميميا

 
يظير تكزيع نكع المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة األساسية : 10.4كفي الجدكؿ 

.  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)
الثاني )توزيع نوع المعرفة العممية كما جاءت في كتب العموم لممرحمة األساسية  :10.4الجدول 

 (والرابع والسادس والتاسع
 

النسب المئوية  تكرار  نوع المعرفة العممية 
 84.18 149حقائؽ - 1
 9.03 16مفاىيـ غير مترابطة - 2
 6.78 12 (نظريات كنماذج)بنى مفاىيمي- 3
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 99.99 177المجمكع 

 
مرة،  (149)أكثر أنكاع المعرفة العممية تكراران الحقائؽ حيث بمغت  (10.4)يالحظ في الجدكؿ 

حيث  (نظريات كنماذج)، كأقميا تكراران المعرفة العممية عبارة عف بنى مفاىيمي  %84.18بنسبة
، كترل الباحثة أنو يمكف تفسير ىذه النتائج بأف المعرفة العممية %6.77مرة بنسبة  (12)تكررت 

تنتظـ في بنى مفاىيمية، ككؿ فرع معرفي يتميز عف غيره ببنية مفاىيمية خاصة بو كىذه البنية 
كبناءان عمى ذلؾ  (1973الشيخ، )تتميز بعدد مف المفاىيـ األساسية التي ترتبط بعالقات منطقية 

.  يككف إظيار المعرفة العممية عمى أنيا مجمكعة مفاىيـ غير مترابطة
 

. يظير تكزيع أنكاع المعرفة العممية بيف الصفكؼ  (11.4)كفي الجدكؿ 
.  توزيع نوع المعرفة العممية بين كتب العموم مجتمع الدراسة، ونسبيا: 11.4الجدول 

 
المجموع التكرارات   نوع المعرفة العممية 

الكمي 
نسبيا 
المئوية 

  التاسع  السادس  الرابع  الثاني   
 84.18 149 36 34 31 48الحقائؽ  - 1
 9.03 16 5 4 1 6مفاىيـ غير مترابطة - 2
بنى مفاىيمي  - 3
  (نظريات كنماذج)

1 4 2 5 12 6.78 

 100 177 46 40 36 55المجمكع  

 
تكزيع نكع المعرفة العممية بيف كتب المرحمة األساسية كيالحظ  (11.4)يالحظ في الجدكؿ 

: -  االختالؼ في تكزيعيا في كتب المرحمة األساسية عمى النحك التالي 
في الصؼ الثاني،  (48)أكثرىا تكراران  (149)بمغت صكرة الحقائؽ التي كردت في جميع الصفكؼ 

كالصؼ  (34)مرة لمصؼ الرابع، كتساكت التكرارات تقريبان بيف الصؼ السادس (31)كأقميا تكراران 
 (.36)التاسع

  

في الصؼ  (6)اقتصرت المفاىيـ الغير مترابطة عمى نكع كاحدة لمصؼ الرابع كبمغت أكثرىا تكراران 
 . مرات عمى التكالي (5، 4)الثاني، كبمغت التكرارات في الصفييف السادس كالتاسع 

كأقميا تكرار  (5)بمغت النظرة إلى العمـ التي تمثؿ بالبنى ألمفاىيمي أكثرىا تكراران في الصؼ التاسع 
.   في الصؼ الثاني (1)

 

 



 71 

الثاني )توزيع كيفية إنتاج المعرفة العممية في كتب العموم لممرحمة األساسية :  12.4جدول 
 (والرابع والسادس والتاسع

 
النسبة المئوية  تكرار  توليد المعرفة العممية  

 50 77التجارب  /استقراء مف المالحظات- 1

 13.64 21أفكار كمية  / استنتاج مف مبادئ - 2

 27.27 42استقرائي استنتاجي  - 3

 6.49 10 استنتاجي  –فرضي - 4

 2.60 4بنائي  - 5

 100 154المجمكع  

 
مرة،  (77)التجارب / أكثرىا تكراران االستقراء مف المالحظات  (12.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

إتاحة الفرصة لمطالب لممناقشة مع أقرانو كبحث التفسيرات  )كأقميا تكراران بنائي أم % 50كبنسبة 
%. 2.59مرات بنسبة  (4 )(كالظكاىر معيـ لمتكصؿ إلى اتفاؽ

كتعزك الباحثة تفاكت النسب في الجدكؿ، إلى ككف المعرفة العممية تتكلد مف خالؿ عممية استقراء 
مبنية عمى المالحظات كالتجارب المضبكطة لجمع الحقائؽ كالمعمكمات لمتكصؿ إلى المعرفة 

، أما فيما يتعمؽ بأف (%50)العممية بأشكاليا المختمفة في داخؿ محتكل الكتب، حيث بمغت النسبة 
المعرفة العممية تنتج بعممية استنتاج مف مبادئ كمية كذلؾ عف طريؽ العرض المباشر لممشركع ثـ 
إعطاء أمثمة تكضيحية، أك استخداـ المنظـ المتقدـ، كاستخداـ القكانيف في حؿ المسائؿ، فكانت 

في )أالستنتاجي / كفي ككف المعرفة العممية تنتج بإتباع األسمكب االستقرائي% 13.64نسبتو 
 مف المالحظات، كالتجارب المضبكطة لمتكصؿ إلى مبادئ كمية ثـ استنتاجات ءالبداية استقرا

، كفي ككف العمـ فرضيان استنتاجيان (%27.27)باالستناد إلى تمؾ المبادئ المستقراه، فكانت النسبة 
يتـ مف حيث البداية بالمشاىدات ثـ صياغة فرضيات كالتنبؤ بناء عمييا ثـ التحقؽ مف صحة التنبؤ 

إتاحة الفرصة لمطالب لممناقشة مع ) ، أما إنتاج المعرفة العممية مف خالؿ (%6.49)ككانت النسبة 
، حيث (%2.60)فكانت نسبتيا متدنية  (أقرانو كبحث تفسيرات الظكاىر معيـ كالتكصؿ إلى اتفاؽ

(. 6.4)ظيرت ىذه النتائج في الجدكؿ رقـ 
.  تكزيع كيفية تكليد المعرفة العممية في جميع الصفكؼ المحممة  (13.4)يظير في الجدكؿ 

 
توزيع كيفية إنتاج المعرفة العممية بين كتب العموم لممرحمة األساسية مجتمع : 13.4الجدول 

.  الدراسة، ونسبتيا
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المجموع التكرارات   أنواع توليد المعرفة العممية   

الكمي  
نسبتيا في 
المحتوى 
الكمي  

  التاسع السادس الرابع  الثاني  
 50 77 13 29 20 15التجارب / استقراء مف المالحظات

 13.64 21 16 5 0 0أفكار كمية / استنتاج مف مبادئ
 27.27 42 20 9 7 6 استنتاجي –استقرائي 
 6.49 10 10 0 0 0استنتاجي - فرضي
 2.60 4 4 0 0 0بنائي  

 100 154 63 43 27 21المجمكع  

 
مرة عف طريؽ االستقراء مف  (29)أكثرىا تكراران في الصؼ السادس  (13.4)كيالحظ مف الجدكؿ 

مرة في الصؼ  (15)مرة في الصؼ التاسع، كبمغت  (13)التجارب، كأقميا تكرارا/ المالحظات
.  مرة (20)الثاني، كفي الصؼ الرابع 

 
مرة في  (16)كبمغت تكرارات إنتاج المعرفة العممية عف طريؽ استنتاج مف مبادئ أفكار كمية 

.  مرات في الصؼ السادس، أما باقي الصفكؼ فمـ تظير فييا (5)الصؼ التاسع، كبمغت 
 

مرة إتباع األسمكب االستقرائي كاإلستنتاجي في الصؼ التاسع، كأقميا  (20)ككانت أكثرىا تكراران 
مرات في الصؼ  (9)مرات في الصؼ الرابع، ك (7)مرات في الصؼ الثاني، كبمغت  (6)تكراران 
.  السادس

مرات في  (10)كبمغت أكثرىا تكراران إلنتاج المعرفة العممية، بإتباع األسمكب الفرضي، االستنتاجي 
.  (الثاني كالرابع كالتاسع)الصؼ التاسع، كخمت ىذه النظرة إلى العمـ مف محتكل كتب العمكـ

كبمغت أكثرىا تكراران إنتاج المعرفة العممية بإتباع األسمكب البنائي كبمغت النسبة الكحيدة في الجدكؿ 
الثاني )مرات، كخمت ىذه النظرة إلى العمـ مف كتب عمـك المرحمة األساسية  (4)الصؼ التاسع 
. (كالرابع كالسادس

 
كترل الباحثة مف خالؿ النتائج التي تتعمؽ بكيفية إنتاج المعرفة العممية أكثرىا شيكعان في كتب 
العمـك بأنيا عممية استقراء مبنية عمى المالحظات كالتجارب المضبكطة لمتكصؿ إلى المفاىيـ، 
كالحقائؽ، كتتفؽ ىذه النظرة مع ما تتبناه المدرسة الكضعية التي تنظر إلى المعرفة العممية عمى 

أنيا استقراء مف المالحظات كالتجارب، معتقد سائد بكثرة لدل محتكل كتب عمـك المرحمة األساسية 
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حيث أكد بأف أكثر مف ثمث الطمبة ينظركف  (2005)حيث تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة الشامسطي 
.  إلى المعرفة العممية بأنيا استقرائية كىي النظرة الغالبة عمى طمبة العينة

في ككنو يؤكد عمى شيكع النظرة االستقرائية في كتب عمـك  (2004)كتتفؽ أيضان مع الخالدم 
مرحمة التعميـ األساسي العميا حيث تعرض المعرفة العممية بأسمكب استقرائي، كتكحي األنشطة 
. المكجكدة في كتب العمـك لمطمبة بأف المعرفة العممية تستقرأ مف النشاطات العممية كالمالحظات

 
الثاني )يظير تكزيع أنكاع العمماء كما جاءت في كتب عمـك المرحمة األساسية : 14.4كفي الجدكؿ 

 . (كالرابع كالسادس كالتاسع
 

الثاني والرابع )توزيع أنواع العمماء في كتب العموم لممرحمة األساسية لمصفوف : 14.4جدول 
 (والسادس والتاسع

 
النسبة المئوية  تكرار أنواع العمماء 

 6.75 5  (العمماء كأفراد)خصائص العمماء - 1

 81.08 60نكع النشاط الذم يقكمكف بو - 2

 12.16 9أخالقيات العمماء - 3

 100 74المجمكع 

 
( 60)أف أكثرىا تكراران في أنكاع العمماء نكع النشاط الذم يقكمكف بو  (14.4)يالحظ مف الجدكؿ 

، كبمغت تكرارات (%6.75)مرات بنسبة (5)، كاقميا تكراران خصائص العمماء %81.8مرة بنسبة 
%(.  12.16)مرات بنسبة (9)أخالقيات العمماء 

. يظير تكزيع العمماء في كتب العمـك المحممة: 15.4كفي الجدكؿ 
 

توزيع أنواع العمماء بين كتب العموم في المرحمة األساسية مجتمع الدراسة : 15.4جدول 
.  ونسبتيا

المجموع التكرارات  أنواع العمماء 
الكمي  

نسبتيا في 
المحتوى الكمي  

  التاسع السادس الرابع  الثاني  
 6.75 5 3 2 0 0 (العمماء كأفراد)خصائص العمماء 

 81.08 60 45 8 7 0نكع النشاط الذم يقكمكف بو 
 12.16 9 9 0 0 0أخالقيات العمماء  
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 100 74 57 10 7 0المجمكع 

 
( 45)مرة فبمغت أكثرىا تكرارا  (60)نكع النشاط الذم يقكـ بو العمماء  (15.4)كيالحظ في الجدكؿ 

مرات في  (7)مرات في الصؼ السادس، كأقميا تكراران  (8)مرة في كتاب الصؼ التاسع، كتكررت 
.  كتاب الصؼ الرابع كخمت ىذه النظرة مف كتاب الصؼ الثاني

 
مرات في الصؼ التاسع، كتكررت  مرتيف في  (3)أما خصائص العمماء كأفراد بمغت أكثرىا تكراران 

.  الصؼ السادس كلـ يتطرؽ محتكل كتب الصؼ الثاني كالرابع ليذه النظرة
مرات في الصؼ التاسع حيث خمت كتب الصفكؼ األخرل مف ىذه  (9)كتكررت أخالقيات العمماء 

. النظرة
ترل الباحثة مف خالؿ نتائج الدراسة شيكع نكع النشاط الذم يقكمكف بو بشكؿ كبير يعكد إلى تنامي 

ىذه النظرة إلى العمـ مف الصؼ السادس إلى الصؼ التاسع كعدـ تضمف محتكل كتب العمـك 
خصائص العمماء كأفراد كأخالقياتيـ كيعكد السبب في ذلؾ لعدـ امتالؾ كتب العمـك لألسس 

. كاألىداؼ العامة لممنياج، بؿ كركزت عمى نكع النشاط الذم يتـ بو الحصكؿ عمى المعرفة العممية
في دكر العمماء الميـ ككيفية التكصؿ  (2005الشامسطي، )كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 

. إلى المعرفة العممية
 

يظير تكزيع أنكاع النمك كالتغير في المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك : 16.4كفي الجدكؿ 
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)المرحمة األساسية 

 
توزيع أنواع النمو والتغير في المعرفة العممية في كتب العموم في المرحمة : 16.4جدول 

 (الثاني والرابع والسادس والتاسع)األساسية 
 

النسبة المئوية  تكرار  النمو والتغير في المعرفة العممية  

 10.64 5عجز النماذج كالنظريات - 1

 89.36 42تطكرم / تراكمي- 2

 100 47المجمكع 
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أكثر األنكاع التي تتعمؽ بالنمك كالتغير في المعرفة العممية حيث  (16.4)يالحظ في الجدكؿ رقـ 
، مف المحتكل (%1.72)مرة بنسبة (47)تدنت نسبة الفقرات المتعمقة فيو حيث بمغت تكراراتيا 

، كأقميا %89.36مرة بنسبة  (42)تطكرم / كأكثرىا تكرارا العمـ تراكمي. الكمي لمفقرات المحممة
%(. 10.64) بنسبةتمرة تتعمؽ بعجز النماذج كالنظريا (5)تكراران 

 
تكزيع أنكاع النمك كالتغير في المعرفة العممية في جميع الصفكؼ المحممة  (17.4)ؿكيظير الجدك

.  كما يمي
 

توزيع أنواع النمو والتغير في المعرفة العممية بين كتب العموم ، مجتمع الدراسة، : 17.4جدول 
ونسبتيا 

 
أنواع النمو والتغير في 
المعرفة العممية   

المجموع التكرارات   
الكمي  

نسبتيا في 
المحتوى الكمي  

  التاسع السادس الرابع  الثاني  
 10.63 5 5 0 0 0عجز النماذج كالنظريات  - 1
 89.36 42 30 6 4 2تطكرم  / تراكمي- 2

 100 47 35 6 4 2المجمكع 

 
مرات في الصؼ التاسع الذم كضح كيفية عجز  (5)لقد بمغت أنكاع عجز النماذج كالنظريات 

نيا تتغير كتتبدؿ إلثبات  ثبات صحتيا كا  النماذج كالنظريات عف تفسير المشاىدات كتبريرىا كا 
لقد جرل جداؿ طكيؿ بيف " صحتيا كمف األمثمة عمى ذلؾ ما جاء في كتاب العمـك لمصؼ التاسع 

ككاف االعتقاد السائد كمنذ عيد . العمماء كعمى مر العصكر حكؿ كيفية نشكء الكائنات الحية
الخمؽ الذاتي  )أرسطك أف الكائنات الحية تخمؽ ذاتيان مف الجمادات، كىذا ما كاف يعرؼ بفرضية 

.  (أك التمقائي
 

تطكرية كىذه النظرة تؤيد النظرة المعاصرة لمعمـ بأنو / كترل الباحثة بأف المعرفة العممية تراكمية
تراكمي البناء أم عندما يقـك العالـ بدراسة مشكمة أك ظاىرة معينة فإنو ال يبدأ مف الصفر، بؿ يبدأ 

دراستو مف حيث تكقؼ مف سبقكه مف العمماء، فيستفيد مف التراث العممي الذم كفره العمماء 
إذا كاف في إمكاني النظر إلى " ليستخدمو ثـ يضيفيا إليو، كقد أكضح نيكتف ذلؾ في عبارة مفادىا 

" أشياء لـ يستطع غيرم مف العمماء أف يراىا فذلؾ ألنني كقفت عمى أكتاؼ مف سبقكني مف العمماء
(.  6عمـك تاسع، ص )
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/ كترل الباحثة بأف النمك كالتغير في المعرفة العممية في محتكل كتب العمـك يتـ بشكؿ تطكرم

حيث يعكد السبب في ذلؾ إلى عجز  (عجز النظريات كالنماذج)تراكمي أكثر مف ككنو ثكرم 
النظريات كالنماذج الحالية عف تفسير المشاىدات كالمالحظات، كما تظيره بعض التجارب مف 

. نتائج مما يستدعي تغيرىا كميان أك جزئيان 
  

:  النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 3.4
الثاني والرابع )ىل يختمف توزيع أنواع العمم في كتب العموم المرحمة األساسية لمصفوف 

باختالف الصف ؟   (والسادس والتاسع
 كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ استخدمت التكرارات كالنسب المئكية بيف الصفكؼ كداخؿ كؿ صؼ كما 

(.  18.4)يظير في الجدكؿ 



 77 

توزيع النظرة إلى العمم داخل الصف الواحد وبين الصفوف : 18.4جدول 
  

المجموع  التاسع  السادس  الرابع  الثاني  الصف  / الصورة 
 1458 474 391 345 248النظرة إلى العمم  

  32.51 26.82 23.66 17.1نسبيا بيف الصفكؼ 
  53.62 53.27 57.98 49.01نسبيا داخؿ الصؼ  
 177 46 40 36 55نوع المعرفة العممية  
  25.98 22.60 20.34 31.07نسبيا بيف الصفكؼ  
  5.20 5.45 6.05 10.87نسبيا داخؿ الصؼ  

 154 63 43 27 21إنتاج المعرفة العممية  
  40.91 27.92 17.53 13.64نسبيا بيف الصفكؼ  
  7.13 5.86 4.54 4.15نسبيا داخؿ الصؼ  

 302 60 66 78 98غرض المعرفة العممية  
  19.86 21.85 25.83 32.45نسبيا بيف الصفكؼ  
  6.79 8.99 13.11 19.37نسبيا داخؿ الصؼ  

 307 54 151 45 57صحة المعرفة العممية  
  17.58 89.19 4.66 18.57نسبيا بيف الصفكؼ 
  6.10 20.57 7.56 11.26نسبيا داخؿ الصؼ  

 47 35 2 6 4النمو والتغير في المعرفة العممية  
  74.47 4.26 12.77 8.51نسبيا بيف الصفكؼ  
  3.95 0.27 1.01 0.79نسبيا داخؿ الصؼ  

 74 57 10 7 0العمماء  
  77.03 13.51 9.46 0نسبيا بيف الصفكؼ  
  6.45 1.36 1.18 0نسبيا داخؿ الصؼ  

 200 95 31 51 23العمم والتكنولوجيا والمجتمع  
  47.5 15.5 25.5 11.5نسبيا بيف الصفكؼ  
  10.75 4.22 8.57 4.55نسبيا داخؿ الصؼ  

 2719 884 734 595 506المجموع  
 100 32.51 26.99 21.88 18.60نسبتيا بين الصفوف 
 100 100 100 100 100نسبتيا داخل الصف 

 
بأف أكثر تكرارات العمـ انتشاران كاف في الصؼ التاسع حيث  (18.4)يالحظ مف الجدكؿ رقـ 

، ثـ يميو (%26.94)مرة كبنسبة (734)، يميو الصؼ السادس (%32.48)مرة كبنسبة (884)بمغت
مرات كبنسبة   (506)، ثـ يميو الصؼ الثاني (%21.88)مرة كبنسبة (595)الصؼ الرابع 

.  ، كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ اختالفان كاضحان في تكزيع التكرار بشكؿ عاـ بيف الصفكؼ(18.57%)
أف ىناؾ اختالفان في تكزيع النظرة إلى العمـ بيف الصفكؼ، حيث بمغت  (18.4)كيالحظ في الجدكؿ

( 391)، يميو الصؼ السادس (%32.51)مرة كبنسبة (474)أكثرىا تكراران لصالح الصؼ التاسع 
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، ثـ يميو الصؼ الثاني (%33.66)مرة كبنسبة  (354)، يميو الصؼ الرابع (%26.82)مرة كبنسبة 
%(.  17.1)مرة كبنسبة  (248)

كيالحظ أيضان أف ىناؾ اختالفان في تكزيع أنكاع المعرفة العممية حيث كاف التكرار األكبر لصالح 
، يميو %25.98مرة كبنسبة  (46)، يميو الصؼ التاسع (%31.07)مرة كبنسبة (55)الصؼ الثاني 

%. 20.34مرة كبنسبة (36)، كأخيران الصؼ الرابع %22.60مرة كبنسبة  (40)الصؼ السادس 
مرة بنسبة  (63)أما إنتاج المعرفة العممية فقد كانت لصالح الصؼ التاسع مف حيث التكرار 

 مرة بنسبة 27، يميو الصؼ الرابع %27.92مرة بنسبة  (43)، ثـ الصؼ السادس 40.91%
%.  13.64مرة بنسبة  (21)، كأخيران الصؼ الثاني 17.53%

إلى االختالؼ في تكزيع الغرض مف المعرفة العممية حيث كاف  (18.4)كأيضان يشير الجدكؿ
مرة بنسبة  (78)، ثـ الصؼ الرابع%32.45مرة بنسبة  (98)النصيب األكبر لمصؼ الثاني

مرة  (60)، كأخيران يميو الصؼ التاسع %21.85مرة بنسبة  (66)، يميو الصؼ السادس 25.83%
%. 19.87بنسبة 

، %89.19مرة  بنسبة  (151)أما صحة المعرفة العممية فكاف النصيب األكبر لمصؼ السادس 
، %17.58مرة بنسبة  (54)، يميو الصؼ التاسع%18.57مرة بنسبة  (57)يميو الصؼ الثاني 
% .  14.66مرة بنسبة  (45)كأخيران الصؼ الرابع 

 
مرة بنسبة  (35)أما النمك كالتغير في المعرفة العممية كاف أكثرىا تكراران لصالح الصؼ التاسع

مرات بنسبة  (4)، ثـ يميو الصؼ الثاني %12.77مرات بنسبة  (6)كيميو الصؼ الرابع , 74.47%
%. 4.26مرة بنسبة  (2)، كأخيران كأقميا تكراران لصالح الصؼ السادس 8.51%

مرة  (57)أما أنكاع العمماء فمـ تظير في الصؼ الثاني فكاف أكبر تكرار لصالح الصؼ التاسع 
مرات  (7)، يميو الصؼ الرابع %13.51مرات بنسبة  (10)، يميو الصؼ السادس %77.03بنسبة 
%.  9.46بنسبة 

مرة بنسبة  (95)أما أنكاع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع فأكثرىا تكراران كاف لصالح الصؼ التاسع 
مرة بنسبة  (31)، يميو الصؼ السادس %25.5مرة بنسبة  (51)، يميو الصؼ الرابع 47.5%
%. 11.5مرة بنسبة  (23)، كأخيران يميو الصؼ الثاني 15.5%

كترل الباحثة أنو يؤخذ عمى المناىج بأنيا تناكلت النصيب األكبر مف الفقرات التي تندرج تحت بند 
النظرة إلى العمـ حيث تتمخص في ككنو جسمان مف المعرفة ، ينتج في عممية استقراء مف 

كغرض ىذه المعرفة . المالحظات كالتجارب كىك عبارة عف مفاىيـ غير مترابطة، أغمبيا كصفية
ىك كصؼ الكاقع كتفسيره، كىي معرفة مطمقة ال تتغير، كيمكف الحكـ عمى مدل صحتيا مف خالؿ 

.  فاعميتيا في فيـ الكاقع كذلؾ مف خالؿ الربط المستمريف المعرفة العممية كالحياة اليكمية
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أما التكزيع داخؿ الصؼ الكاحد، فكاف ىناؾ اختالؼ كاضح، حيث تكزعت ىذه التكرارات داخؿ 
: -  الصؼ كما يمي 

حيث كاف تكزيع التكرار غير منتظـ، فاحتمت النظرة إلى العمـ المرتبة األكلى فقد  : الصف الثاني
، كالمرتبة الثانية الغرض مف المعرفة العممية حيث تضمنت %49.01مرة  كبنسبة  (248)تضمنت 

مرة  (57)، ثـ المرتبة الثالثة صحة المعرفة العممية حيث تضمنت %19.37مرة كبنسبة  (98)
، أما %10.87مرة كبنسبة  (55)، كالمرتبة الرابعة نكع المعرفة العممية تضمنت %11.26كبنسبة 

، كفي المرتبة %4.55مرة بنسبة  (23)المرتبة الخامسة العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع تضمنت 
، كفي المرتبة السابعة %4.15مرة كبنسبة  (21)السادسة إنتاج المعرفة العممية حيث تضمنت 

، في حيف لـ تظير %0.79مرات بنسبة  (4)النمك كالتغير في المعرفة العممية حيث تضمنت 
.  أنكاع العمماء

( 345)فيالحظ أف أكثرىا تكراران كانت صكرة النظرة إلى العمـ حيث تضمنت : أما الصف الرابع
، %13.11مرة كبنسبة  (78)، ثـ غرض المعرفة العممية حيث تضمنت %57.98مرة، كبنسبة 

، ثـ  صحة المعرفة %8.57مرة بنسبة  (51)كمف ثـ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع حيث تضمنت 
مرة  (36)، ثـ نكع المعرفة العممية حيث تضمنت %7.56مرة بنسبة  (45)العممية حيث تضمنت 

، ثـ العمماء حيث %4.53مرة بنسبة  (27)، ثـ إنتاج المعرفة العممية حيث تضمنت %6.05بنسبة 
( 6)، كأخيران النمك التغير في المعرفة العممية حيث تضمنت %1.17مرات بنسبة  (7)تضمنت 

%. 1.01مرات بنسبة 
أف التكرار األكثر انتشاران كانت النظرة إلى العمـ  (18)فيتضح مف الجدكؿ : أما الصف السادس

بنسبة  (151)، ثـ صحة المعرفة العممية حيث تضمنت %53.27مرة بنسبة  (391)حيث تضمنت 
، ثـ إنتاج %8.99مرة بنسبة  (66)، ثـ الغرض مف المعرفة العممية حيث تضمنت 20.57%

، ثـ نكع المعرفة العممية حيث تضمنت %5.86مرة بنسبة  (43)المعرفة العممية حيث تضمنت 
مرة بنسبة  (31)، ثـ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع حيث تضمنت %5.45مرة بنسبة  (40)

مرة بنسبة  (2)، كآخر التكرارات كأقميا النمك كالتغير في المعرفة العممية حيث تضمنت 4.22%
0.27 .

مرة  (474)فقد أشار الجدكؿ بأف النظرة إلى العمـ أكثر انتشاران حيث تضمنت   :أما الصف التاسع
، ثـ %10.75مرة بنسبة  (95)، ثـ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع حيث تضمنت%53.62بنسبة 

، ثـ الغرض مف المعرفة العممية %7.13مرة بنسبة  (63)إنتاج المعرفة العممية حيث تضمنت 
، ثـ %6.45مرة بنسبة  (57)، ثـ العمماء حيث تضمنت %6.79مرة بنسبة  (60)حيث تضمنت 

، ثـ نكع المعرفة العممية حيث %6.11مرة بنسبة  (54)صحة المعرفة العممية حيث تضمنت 
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مرة  (35)، ثـ النمك كالتغير في المعرفة العممية حيث تضمنت %5.20مرة بنسبة  (46)تضمنت 
%. 3.96بنسبة 

كترل الباحثة أف التقارب في تكزيع النظرة إلى العمـ في كتاب الصؼ التاسع يعزل إلى أنو تضمف 
األسس العامة لممنياج الفمسطيني كالخطكط العريضة لمناىج العمـك الفمسطينية، كالتي تيدؼ إلى 
خمؽ المكاطف القادر عمى المشاركة الفعالة في التفكير الناقد، كحؿ المشكالت الحياتية، كاتخاذ 
القرارات حكؿ استخداـ العمـ كالتكنكلكجيا في خدمة المجتمع، كأيضا تضمف كتاب عمـك الصؼ 

التاسع كحدة كاممة عف طبيعة العمـ كالتي مف خالليا تـ التعرؼ عمى طبيعة العمـ كأىدافو، 
كخصائصو كعناصرىا ككيفية الكصكؿ إلى المعرفة العممية كذلؾ عف طريؽ المالحظة كالتجريب، 

لمتكصؿ إلى الحقائؽ، ثـ تـ عرض خصائص العمماء كالنشاطات التي يقكـ بيا كأيضان عرض 
كالتعرؼ عمى . ألخالقيات العمماء، ثـ تـ التطرؽ إلى فائدة العمـ كالتكنكلكجيا كأثرىا عمى المجتمع

آخر التطكرات كأحدث األجيزة كاألدكات التي سخرت لخدمة اإلنساف لفيـ الظكاىر الطبيعية مف 
.  حكلو كتفسيرىا

 
كترل الباحثة أف ىذا التكزيع غير المنظـ بيف الصفكؼ يمكف أف يككف مرده إلى عدـ اعتماد 

المؤلفيف كالقائميف عمى إعداد المناىج عمى خارطة مفاىيمية كاضحة لممفاىيـ كالتي يجب أف يتـ 
تضمينيا في كتب العمـك ككيفية تكزيعيا في كؿ صؼ، كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى قمة الخبرة 

لدل التربكييف الذيف قامكا بتأليؼ الكتب المدرسية في ككنيا التجربة األكلى لممتخصصيف التربكييف 
. في فمسطيف
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الفصل الخامس  

تمخيص النتائج والتوصيات 
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الفصل الخامس 

النتائج والتوصيات 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى كصؼ النظرة إلى العمـ في كتب العمـك المدرسية لممرحمة األساسية 

في فمسطيف، كقد أجابت الدراسة عف ثالثة أسئمة، كتـ  (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمصفكؼ 
التكصؿ إلى إجابات ىذه األسئمة مف نتائج الدراسة التي عرضت في الفصؿ الرابع، كفي ىذا 

: -  الفصؿ تمت مناقشة إجابات أسئمة الدراسة، حسب تسمسميا عمى النحك اآلتي
 

:-  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي كان نصو
ثاني، )ما ىي النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية المقرر تدريسيا في الصفكؼ 

؟  (رابع، سادس، تاسع
 

: مرة مكزعة كما يمي  (2719)كأظيرت النتائج أف كتب عمـك المرحمة األساسية المحممة تضمنت 
  -

%.  53.62مرة بنسبة  (1458 )النظرة إلى العمـ - 1
%. 6.51مرة بنسبة  (177)نكع المعرفة العممية - 2
%.  5.66مرة بنسبة  (154)إنتاج المعرفة العممية - 3
%. 11.11مرة بنسبة  (302)غرض المعرفة العممية - 4
%.  11.29مرة بنسبة  (307)صحة المعرفة العممية - 5
%.  1.73مرة بنسبة  (47)النمك كالتغير في المعرفة العممية - 6
%.  2.72مرة بنسبة  (74)العمماء - 7
%.  7.36مرة بنسبة  (200)العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع - 8
 

: -  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني الذي كان نصو 
الثاني كالرابع )كيؼ تتكزع النظرة إلى العمـ بأنكاعيا في كتب العمـك في صفكؼ المرحمة األساسية 

؟  (كالسادس كالتاسع
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أظيرت النتائج أف تكزيع البنكد المتفرعة عف أنكاع النظرة إلى العمـ ، كىي النظرة إلى العمـ، - 1
نتاج المعرفة العممية، كغرض المعرفة العممية، كصحة المعرفة العممية،  كنكع المعرفة العممية، كا 

حيث كجدت الباحثة أف . كالنمك كالتغير في المعرفة العممية، كالعمماء كالعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع
، كأقميا %47.60مرة بنسبة  (694)أكثر أنكاع النظرة إلى العمـ انتشاران العمـ معرفة، حيث تكررت 

%.  6.24مرة كبنسبة  (91)انتشاران العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت الحياتية حيث تكررت 
، %84.18مرة بنسبة  (149)نكع المعرفة العممية كانت أكثرىا تكراران الحقائؽ حيث تكررت - 2

%.  6.78مرة بنسبة  (12)كأقميا البنى المفاىيمية حيث تكررت 
التجارب حيث تكررت / أما إنتاج المعرفة العممية فكانت أكثرىا تكراران االستقراء مف المالحظات- 3
%.  2.60مرات كبنسبة  (4)، كأقميا تكراران البنائي حيث تكررت %50مرة بنسبة  (77)
مرات  (110)أما الغرض مف المعرفة العممية فكاف أكثرىا انتشاران كصؼ الكاقع حيث تكررت - 4

%. 31.46مرة بنسبة   (95)، كأقميا فيـ الخبرة بالكاقع حيث تكررت %36.42كبنسبة 
مرة كبنسبة  (183)صحة المعرفة العممية فكاف أكثرىا انتشاران مطمقة ال تتغير حيث تكررت - 5

%.  4.89مرة كبنسبة  (15)، كأقميا ظنية تتغير حيث تكررت 59.61%
تطكرم حيث تكررت / كبالنسبة لمنمك كالتغير في المعرفة العممية فكاف أكثرىا تكراران تراكمي- 6
مرات بنسبة  (5)، كاقميا عجز النماذج كالنظريات حيث تكررت %89.36مرة كبنسبة  (42)

10.64  .%
مرة كبنسبة  (60)أما العمماء فكاف أكثرىا انتشاران نكع النشاط الذم يقكمكف بو حيث تكررت - 7

%.  6.75مرات كبنسبة  (5)حيث تكررت  (العمماء كأفراد )، كأقميا خصائص العمماء 81.08%
كأخيران، العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع فكاف أكثرىا تكراران فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع - 8

مرات  (4)، كأقميا أثر المجتمع في العمـ حيث تكررت %23.5مرة كبنسبة  (47)حيث تكررت 
%. 2كبنسبة 

 
 
 
 
 
 

: - النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث الذي كان نصو 
الثاني كالرابع )ىؿ يختمؼ تكزيع النظرة إلى العمـ في كتب عمـك المرحمة األساسية لمصفكؼ 

باختالؼ الصؼ؟   (كالسادس كالتاسع
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الثاني كالرابع )قد أظيرت النتائج أف ىناؾ اختالفا كاضحان في تكزيع النظرة إلى العمـ بيف الصفكؼ 

ككذلؾ في داخؿ الصؼ فمـ يتبع أسمكب معيف أك طريقة معينة لتكزيع ىذه  (كالسادس كالتاسع
.  التكرارات

 
فقد خال كتاب عمـك الصؼ الثاني مف العمماء، بينما احتمت النظرة إلى العمـ المركز األكؿ - 1
، كمف %19.37مرة بنسبة  (98)، كتمييا الغرض مف المعرفة العممية %49.01مرة بنسبة  (248)

مرة بنسبة  (55)، ثـ نكع المعرفة العممية %11.26مرة بنسبة  (57)ثـ صحة المعرفة العممية 
، ثـ إنتاج المعرفة %4.55مرة بنسبة  (23)، كتمييا أيضان العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع 10.87%
.  كىنا يالحظ عدـ التنظيـ في تكزيع التكرارات%. 4.15مرة بنسبة  (21)العممية 

أما الصؼ الرابع، فكاف تكزيع النظرة إلى العمـ غير منتظـ حيث أف النمك كالتغير في المعرفة - 2
، %1.18مرات بنسبة  (7)، يمييا العمماء %1.01مرات حيث كانت نسبتيا  (6)العممية كانت  

نتاج المعرفة العممية  ، %6.05مرة بنسبة  (36)، ثـ نكع المعرفة العممية %4.54مرة بنسبة  (27)كا 
مرة بنسبة  (51)، ثـ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع %7.56مرة بنسبة  (45)ثـ صحة المعرفة العممية 

، ككاف أكثرىا ارتفاعان النظرة إلى %13.11مرة بنسبة  (78)، ثـ غرض المعرفة العممية 8.57%
%.  57.98مرة بنسبة  (345)العمـ 

أما الصؼ السادس، إف تكزيع التكرارات غير المنتظمة يبيف أف ىناؾ فركقان كبيرة بيف - 3
، كىي مرتفعة جدان بالمقارنة %53.21مرة بنسبة  (391)الصفكؼ، حيث حازت النظرة إلى العمـ 
، كىي نسبة متدنية جدان في حيف %0.27مرة بنسبة  (2)مع النمك كالتغير في المعرفة العممية 

، كىي نسبة متدنية أيضان، أما صحة المعرفة %1.36مرات بنسبة  (10)حصؿ العمماء عمى 
مرة  (66)، كىي نسبة مرتفعة، أما غرض المعرفة العممية %20.57مرة بنسبة  (151)العممية 
نتاج المعرفة العممية، فقد حصمت %8.99بنسبة  ، كىي نسبة مقبكلة، أما نكع المعرفة العممية كا 
كىي نسب متقاربة، أما % 5.86مرة بنسبة  (43)، كالثانية عمى %5.45مرة بنسبة  (40)األكلى 

%.  40.22مرة بنسبة  (31)العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
 

، كىي %53.62مرة بنسبة  (474)كأخيران الصؼ التاسع، كانت النظرة إلى العمـ في المرتبة األكلى 
، كىي أدنى نسبة، %3.96مرة بنسبة  (35)كحصؿ النمك كالتغير في المعرفة العممية . أعمى نسبة

مرة  (63)، أما إنتاج المعرفة العممية %10.75مرة بنسبة  (95)أما العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
مرة بنسبة  (54)، ثـ صحة المعرفة العممية %6.45مرة بنسبة  (57)، ثـ العمماء %7.13بنسبة 
%. 5.20مرة بنسبة  (46)،  ثـ نكع المعرفة العممية 6.11%
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كترل الباحثة في تكزيع التكرار بيف الصفكؼ اختالفان كاضحان ، فمـ يتبع المؤلفكف أسمكبان معينان أك 
طريقة معينة، فكاف تكزيع تكرارات النظرة إلى العمـ بيف الصفكؼ مرتبة تنازليان، فاحتؿ الصؼ 

مرة بنسبة  (391)، كالصؼ السادس %32.51مرة، كبنسبة  (474)التاسع المرتبة األكلى 
مرة بنسبة  (248)، كالصؼ الثاني %23.66مرة بنسبة  (345)، كالصؼ الرابع 26.82%
17.1  .%

فقد احتؿ الصؼ الثاني : ككاف تكزيع أنكع المعرفة العممية بيف الصفكؼ مرتبة تنازليان كالتالي 
، كالصؼ %25.98مرة بنسبة  (46)، كالصؼ التاسع %31.07مرة بنسبة  (55)المرتبة األكلى 

%. 20.34مرة بنسبة  (36)، كالصؼ الرابع %22.60مرة بنسبة  (40)السادس 
، كالصؼ %40.91مرة بنسبة  (63)الصؼ التاسع : ككاف تكزيع إنتاج المعرفة العممية كما يمي

، كالصؼ الثاني %17.53مرة بنسبة  (27)، كالصؼ الرابع %27.92مرة بنسبة  (43)السادس 
%. 13.64مرة بنسبة  (21)
 

: -  أما تكزيع الغرض مف المعرفة العممية كاآلتي 
مرة بنسبة  (78)، كالصؼ الرابع %32.45مرة بنسبة  (98)في المرتبة األكلى الصؼ الثاني 

مرة بنسبة  (60)، كالصؼ التاسع %21.85مرة بنسبة  (66)، كالصؼ السادس 25.83%
19.86 .%

: -  أما تكزيع صحة المعرفة العممية بيف الصفكؼ كاف كاآلتي 
مرة بنسبة  (57)، كالصؼ الثاني %89.19مرة بنسبة  (151)الصؼ السادس احتؿ المرتبة األكلى 

مرة بنسبة  (45)، كالصؼ الرابع %17.58مرة بنسبة  (54)، كالصؼ التاسع 18.57%
14.66  .%

مرة بنسبة  (35)ككاف النمك كالتغير في المعرفة قد احتمت المرتبة األكلى في الصؼ التاسع 
، %8.51مرات بنسبة  (4)، كالصؼ الثاني %12.77مرات بنسبة  (6)، كالصؼ الرابع 74.47%

مرة  (57)أما تكزيع العمماء فقد احتؿ الصؼ التاسع %. 4.26مرة بنسبة  (2)كالصؼ السادس 
مرات بنسبة  (7)، كالصؼ الرابع %13.51مرات بنسبة  (10)، كالصؼ السادس %77.03بنسبة 
9.46 .%

، كالصؼ %47.5مرة بنسبة  (95)كأخيران العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع فقد احتؿ الصؼ التاسع 
( 23)، كالصؼ الثاني %15.5مرة بنسبة  (31)، كالصؼ السادس %25.5مرة بنسبة  (51)الرابع 

%. 11.5مرة بنسبة 
 



 86 

 
   



 87 

 : - التوصيات 

: -  في ضكء المناقشة السابقة لمنتائج، يمكف تقديـ التكصيات التالية 

 (الثاني كالرابع كالسادس)إعادة النظر في طريقة عرض المحتكل لمعمـك كخاصة لمصفكؼ  -1
.  فيما يتعمؽ بالجكانب التي أظيرىا التحميؿ بأنيا ال تتطابؽ مع النظرة إلى لمعمـ

تضميف فقرات تتعمؽ بالعرض التاريخي لتطكر بعض المفاىيـ كاألفكار العممية لما يعتقد  -2
مف أنيا يمكف أف تساىـ في تحسيف النظرة إلى العمـ التي يظيرىا محتكل الكتب كجعميا 

 . أكثر مطابقة لمنظرة إلى العمـ كما جاء في كتاب التاسع

إعادة النظر بمناىج العمـك كمراجعتيا في جميع المراحؿ التعميمية المختمفة مف حيث تبني  -3
المقررات الدراسية لمنظرة الحديثة لطبيعة العمـ كبنيتو، إبراز العمـ كمادة كطريقة التأكيد 

كمراعاة حجـ المقررات كعدد الحصص . عمى طرؽ العمـ كعممياتو في البحث كالتفكير
 . المقرر ليا

كبناءان عمى الدكر الرئيسي الذم يمثمو معمـ العمكـ باعتباره المفتاح الرئيسي في العممية  -4
التعميمية لذلؾ يجب أف يككف عمى كفاية عالية كذلؾ مف خالؿ تنظيـ دكرات تدريبية 

 . خاصة بمعممي العمـك مثؿ الخدمة كأثناءىا لجعؿ عممية تدريس العمـك فعاؿ

ضركرة إجراء دراسات لمكتب األخرل التي لـ يتـ التطرؽ ليا كذلؾ لممقارنة بيف نتائج ىذه  -5
 . الدراسة كالنتائج التي سيتـ الحصكؿ عمييا

ضركرة التزاـ معممي العمـك بترجمة مفيـك العمـ كطرقو كعممياتو كتكضيح النظرة إلى العمـ  -6
 . مف خالؿ سمككيـ التعميمي كنشاطاتيـ الصفية

ضركرة األخذ مف قبؿ مطكرم المناىج كالتربكييف بنتائج ىذه الدراسة كاالستفادة منيا عند  -7
 . إعداد كتصميـ كتب العمكـ
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( 1)ممحق رقم 
 

جدول أسماء لجنة التحكيم 
 

الجامعة أسماء المحكمين الرقم 
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر نائؿ عبد الرحمف   (1
جامعة القدس المفتكحة الدكتكر حسف البرميؿ   (2
جامعة القدس المفتكحة األساتذة سعاد العبد    (3
أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر محمد العممة   (4
أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر أحمد فييـ جبر   (5
جامعة بير زيت الدكتكرة خكلة الشخشير   (6
أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر محمكد أبك سمرة    (7
أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر غساف سرحاف   (8
أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر إبراىيـ عرماف   (9

أبك ديس /جامعة القدس الدكتكر عفيؼ زيداف   (10
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(  2)ممحق رقم 
( 2000عرار، )اإلطار التحميمي األصمي 

 
: أشتمؿ نظاـ التحميؿ عمى ثمانية مجاالت ىي 

: النظرة العامة إلى العمم  .1
 : (جسم معرفي )العمم معرفة 

.  كالقكانيف كالمبادئعرض الحقائؽ كالمفاىيـ . أ
. عرض الفرضيات كالنظريات كالنماذج. ب
.  تتعمؽ بتذكر المعمكمات أسئمةطرح . ج

 : (منيجية في البحث واالستقصاء  ) العمم استقصاء 
.  سؤاؿ مف خالؿ تكظيفو لممادة إجابةيتطمب محتكل الكتاب مف الطالب . أ
.   كاألشكاؿ سؤاؿ مف خالؿ استعمالو لمجداكؿ إجابةبتطمب محتكل الكتاب مف الطالب . ب
. إجابةيتطمب المحتكل مف الطالب تفسير . ج
.  نشاطات إجراءيتطمب المحتكل مف الطالب . د

. الحياتيةالعمم طريقو في التفكير وحل لممشكالت 
. يصؼ محتكل الكتاب كيؼ يجرب العمماء . أ
. يظير المحتكل التطكر التاريخي لفكره ما. ب
.  لمعمـكالمكضعية التجريبية الطبيعةيؤكد المحتكل عمى . ج
. يكضح المحتكل استعماؿ االفتراضات . د
األدلة كيناقش , يظير المحتكل كيؼ ينشأ العمـ عف طريؽ التفكير االستداللي كاالستقرائي. ىػ

. تكاإلثباتا
.  يقدـ األسمكب العممي كطريقة حؿ المشكالت . ك

: التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع
. يناقش المحتكل فكائد العمـ كالتكنكلكجيا لممجتمع . أ
. يظير المحتكل اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا عمى المجتمع. ب
. يناقش قضايا تخص المجتمع ذات ارتباط بالعمـ كالتكنكلكجيا . ج
 .يذكر المحتكل ميف ككظائؼ في المجاالت العممية كالتكنكلكجيا . د
 
  :إلىوتنقسم , نوع المعرفة العممية .2
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. حقائؽ. أ
أك ارتباطيو ,يتـ التكصؿ إلييا بالخبرة الحسية)كيمكف أف تككف كصفية : مفاىيـ غير مترابطة . ب
 (كردت ضمف اإلطار النظرم)أك نظرية , (ناتجة عف الربط بيف مفيكميف أك أكثر )
. (نظريات كنماذج)بنى مفاىيمية. ج
 
:  إنتاج المعرفة العممية/توليد.3

 :إلىكتتعمؽ بطرؽ إنتاج المعرفة العممية التي تنقسـ 
استطالع كاستفسار )التجارب إتاحة الفرصة لمطالب في استكشاؼ / استقراء المالحظات -

 . (كمشاىدات كتجارب لجمع الحقائؽ كالمعمكمات ثـ تقديـ المفيـك العممي 
مع إعطاء أمثمو  (شرحو  )أما العرض المباشر لممفيـك : أفكار كميو /  استنتاج مف مبادئ -

.  تقديـ تفسيرات أكأك استخداـ المنظـ التقدـ أك استخداـ القكانيف في حؿ مسائؿ , تكضيحية 
البداية باالستقراء مف المالحظات كالتجارب المضبكطة لمتكصؿ إلى : استنتاجي _ استقرائي -

.  تمؾ المبادئ المستقرأة إلىمبادئ كميو ثـ اشتقاؽ االستنتاجات باالستناد 
البداية في المشاىدات ثـ صياغة الفرضيات كالتنبؤ بناءا عمييا كبعد ذلؾ : استنتاجي _  فرضي-

. التحقؽ مف صحة التنبؤ 
إتاحة الفرصة لمطالب لممناقشة مع أقرانو كبحث تفسيرات  : (اتفاؽ العمماء بعد التفاكض ) بنائي -

. الظكاىر معيـ كالتكصؿ إلى اتفاؽ
 
:   غرض المعرفة العممية .4

 :كيشير إلى اليدؼ الذم يتحقؽ نتيجة التكصؿ إلى المعرفة العممية كيمكف أف تنقسـ إلى 
كيشير إلى أف المعرفة العممية تستخدـ لكصؼ األشياء كاألحداث كالظكاىر : كصؼ الكاقع- 

. المكجكدة في الكاقع
تقدـ  (مف خالؿ بناء النظريات كالقكانيف كالنماذج)كتشير إلى أف المعرفة العممية :  تفسير الكاقع -

. (الكاقع)تفسيرات لمظكاىر كاألحداث في العالـ الطبيعي
كيشير إلى أف المعرفة العممية تساعد الفرد عمى بناء تفسيرات عف خبراتو في :فيـ الخبرة بالكاقع - 

. العالـ الخارجي كذلؾ في محاكلة الفرد لفيـ ىذا العالـ
 
:  صحة المعرفة العممية.5

: كيتضمف ذلؾ.    كتشير إلى كيفية تحديد ما إذا كانت المعرفة العممية صحيحة أـ ال 
: ويشمل, المعيار األىم الذي يحدد صحة المعرفة العممية . أ
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كيشير إلى معرفة صحيحة إذا كانت تمثؿ الكاقع تمثيال : كاقع مكضكعي /  مطابقتيا لمكاقع - 
. ( الكاقعمف)صادقا 

. كتشير إلى عدـ كجكد تناقض في المعرفة العممية:  اتساقيا مع بعضيا بعضا - 
كيشير إلى نفعية المعرفة في فيـ كتفسير األحداث كالظكاىر في العالـ :  فاعميتيا في فيـ الكاقع - 

. كمدل ارتباطيا بالحياة اليكمية ,الخارجي 
: ويشمل ذلك أنيا إما: ىل تتغير المعرفة العممية أم ال . ب
كيعني ذلؾ أنيا صحيحة ألنيا مطابقة لمكاقع كتـ التكصؿ إلييا بطرؽ ليس : مطمقو ال تتغير - 

 . فييا خطأ
كيعني ذلؾ أف المعرفة العممية تتغير إذا لـ تكف قادرة عمى تفسير األحداث :  ظنية تتغير -

. كالظكاىر في العالـ الطبيعي
 
:   النمو والتغير في المعرفة العممية .6

:  كيمكف اف يتـ ذلؾ بطريقتيف,كيشير إلى  الكيفية التي يتـ بيا تطكر كتغير كتقدـ المعرفة العممية
كتشير إلى عدـ قدرة النماذج كالنظريات الحالية عمى تفسير  : عجز النماذج والنظريات. أ

يتـ تعديميا إما جزئيا أك كميا حيث تستبدؿ , المشاىدات كالتجارب الحاسمة مما يكلد ارمو كلذلؾ 
.    بنماذج كنظريات جديدة تقدـ تفسيرات أفضؿ 

كتشير إلى بناء المعرفة الجديدة مف خالؿ عمؿ برابطات كعالقات منطقية  : تطوري/ تراكمي. ب
كتتككف , حيث يتـ بناء معرفة جديدة متدرجة حيث العمكمية كالتجريد . في المعرفة المكجكدة 

, النظريات كالقكانيف كالنماذج ذلؾ مف خالؿ ربط المفاىيـ الجزئية التي يتـ التكصؿ إلييا معا 
. استنادا إلى التجارب كالمشاىدات كالتي تؤدم إلى تجارب كمشاىدات جديدة

 
:   العمماء.7

:      كيشير إلى ما يتعمؽ بصفات العمماء كيقسـ إلى
, الذكاء : كيشير إلى الصفات الشخصية لمعمماء مثؿ  : (العمماء كأفراد  ) خصائص العمماء -

.  الصفات مف حيث الشكؿ كالعمر , انتمائيـ إلى طبقات اجتماعيو معينة 
كيشير إلى النشاطات التي يقـك العمماء بممارستيا كيمكف أف :  نكع النشاط الذم يقكمكف بو -

أك متعمقة بما يقكمكف بو في التكصؿ  (نشاطات اجتماعية )تككف متعمقة بيـ كأفراد في المجتمع 
.  إلى المعرفة العممية 

, التعاكف,  التي تميز العمماء مثؿ األمانة تالسمككاكيشير إلى اتجاىات :  أخالقيات العمماء -
.  االستطالع كاالستفسار , احتراـ البرىاف, المكضكعية
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:  المجتمع /التكنولوجيا / العمم .8 
:   ما يمي إلى       كتشير إلى العالقات التبادلية بيف العمـ كالمجتمع كالتكنكلكجيا كيتفرع 

كيشير إلى اآلثار االيجابية المتعمقة بالنكاحي الفكرية :  األثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في المجتمع -
تغيير العمـ لمفاىيـ كمعتقدات خاطئة في : كاالجتماعية التي يحدثيا العمـ في المجتمع مثؿ 

عطاء العمـ تفسيرات مقبكلة لمظكاىر الطبيعية , المجتمع أك الثقافة  . كا 
: كيشير إلى اآلثار المادية التي يحدثيا العمـ في المجتمع مثؿ :  األثر المادم لمعمـ في المجتمع -

 تأثير العمـ في التكنكلكجيا أك. تحكؿ العمـ إلى تطبيؽ تكنكلكجي لو تأثير ايجابي عمى المجتمع 
أك تكفير العمـ ألساس تطكير ميف , كذلؾ بتغذيتيا بمبادئ عممية تستغؿ في صنع أدكات كأجيزة 

.  عممية أك تكنكلكجية 
كيشير إلى األثر الذم تحدثو التكنكلكجيا في العمـ كخاصة بما تغذيو :  اثر التكنكلكجيا في العمـ -

. بو مف أدكات كأجيزة 
 اثر المجتمع كدكره في تكفير إلىكيشير :  (الشركط االجتماعية لمعمـ  ) اثر المجتمع في العمـ -

. الدعـ المادم كالمعنكم في البحث العممي كتقدير العمماء 
كيتعمؽ باآلثار السمبية كالمشكالت التي تنشأ عف :  األثر السمبي لمعمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع -

كاستنزاؼ , التمكث البيئي : التكنكلكجية لممشكالت االجتماعية كمف األمثمة عمييا,الحمكؿ العممية 
. المكارد الطبيعية 

اثر المجتمع في التكنكلكجيا : كتشير إلى اآلثار التي لـ تشمميا النكاحي السابقة مثؿ:  غير ذلؾ -
 أككدكر اإلنساف في المحافظة عمى مكارد البيئة , مف حيث ككنو يعارض أك يدعـ تكنكلكجيا معينة

 .استنزافيا 
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(  3)ممحق رقم 
 

أداة الدراسة  
:  الجزء     الصف:     اسم الكتاب

 
    النظرة إلى العمـ  - 1
    :  (جسـ معرفي)العمـ معرفة - 
    عرض الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ كالقكانيف . أ
    عرض الفرضيات كالنظريات كالنماذج . ب
    طرح األسئمة . ج
     (منيجية في البحث كاالستقصاء)العمـ استقصاء - 
يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة سؤاؿ مف خالؿ تكظيفو . أ

لممادة 
    

يتطمب محتكل الكتاب مف الطالب إجابة سؤاؿ مف خالؿ استعمالو . ب
. لمجدكؿ كاألشكاؿ

    

    .  يتطمب المحتكل مف الطالب تفسير إجابة. ج
    . يتطمب المحتكل مف الطالب إجراء نشاط. د
    العمـ طريقة في التفكير كحؿ المشكالت الحياتية - 
    . يصؼ محتكل الكتاب كيؼ يجرب العمماء. أ
    .  يظير المحتكل التطكر التاريخي لفكرة ما. ب
    .  يؤكد المحتكل عمى الطبيعة التجريبية كالمكضكعية لمعمـ. ج
    .  يكضح المحتكل استعماؿ االفتراضات. د
يظير المحتكل كيؼ ينشأ العمـ عف طريؽ التفكير االستداللي . ىػ

.  كاالستقرائي
    

    . يقدـ األسمكب العممي كطريقة حؿ المشكمة. ك
    نكع المعرفة العممية  . 2
    حقائؽ  . أ
    مفاىيـ غير مترابطة . ب
     (نظريات كنماذج)بنى مفاىيمي . ج
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    كيشمؿ  : تكليد المعرفة العممية . 3
    استقراء  . أ
    استنتاج . ب
     استنتاجي  –استقرائي . ج
     استنتاجي –فرضي . د
    بنائي . ىػ
    غرض المعرفة العممية  . 4
    كصؼ الكاقع  . أ
    تفسير الكاقع . ب
    فيـ الخبرة بالكاقع . ج
    صحة المعرفة العممية  . 5
    :  المعيار األىـ الذم يحدد صحة المعرفة العممية . أ

    .  كاقع مكضكعي/ مطابقتيا لمكاقع- 
    . اتساقيا مع بعضيا- 
    .  فاعميتيا في فيـ الكاقع- 
    :  ىؿ تتغير المعرفة العممية كيشتمؿ ذلؾ أنيا . ب
    .  مطمقة ال تتغير- 
    .  ظنية تتغير- 
    كيتـ بطريقتيف  : النمك كالتغير في المعرفة العممية . 6
    .  عجز النماذج كالنظريات- 
    .  تطكرم/ تراكمي- 
    :  العمماء كتقسـ إلى . 7
     (العمماء كأفراد)خصائص العمماء . أ
    .  نكع النشاط الذم يقكمكف بو. ب
    .  أخالقيات العمماء. ج
    التكنكلكجيا كالمجتمع / العمـ . 8
    .  األثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في المجتمع. أ
    .  األثر المادم لمعمـ في المجتمع. ب
    .  أثر التكنكلكجيا في العمـ. ج
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    . األثر السمبي لمتكنكلكجيا في المجتمع. د
    .  (الشركط االجتماعية لمعمـ)أثر المجتمع في العمـ . ىػ
    .  فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع. ك
    .  اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع. ع
    .  قضايا خاصة بالمجتمع ترتبط بالعمـ كالتكنكلكجيا. غ
    .  ميف ككظائؼ في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا. س
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(  4)الممحق رقم 
 (الثاني، والرابع، والسادس، والتاسع)عينات من تحميل كتب العموم لمصف 
 

التحميؿ الخاص بالفقرة الفقرة  الرقـ  
(  2)نشاط - 1

كيؼ نحكؿ الماء إلى جميد؟  - 1
كيؼ نحكؿ الجميد إلى ماء؟  - 2
ماده عمؿ كرة مف الجميد ؟  - 3

ىؿ تستطيع عمؿ كرة مف الماء السائؿ أك مف البخار؟  
ماذا تستنتج ؟ 

ثاني /                                            عمـك

يؤكد المحتكل عمى الطريقة 
التجريبية لمعمـ  

 

يأخذ الماء شكؿ اإلناء الذم يكضع فيو  - 2
 
 
 

.  أشياء كثيرة تحتكم عمى الماء (1)نشاط 
أذكر أشياء أخرل تحتكم عمى الماء السائؿ  

.  أحاكؿ أف أمسؾ الماء بيدم 
 ماذا تستنتج ؟

ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
حقيقة 

 
 

تكليد المعرفة العممية  
تجارب  / مالحظات استقراء مف 

 نعمؿ كنمعب  بأيدينا- 3
لإلنساف طرفاف عمكياف  - 
.  كؼ اليدكالطرؼ مككف مف ذراع - 
 أصابع  5في كؼ اليد - 
عدد األصابع ال يتغير  - 
 طكؿ األصابع كحجميا يتغير- 

ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة

في يدم خمسة أصابع  - 4
في يد أبي خمسة أصابع  

 أصابع أبي أطكؿ مف أصابعي
ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
حقيقة عممية  

 

 أكمؿ الفراغات اآلتية مستعينان بالرسـ؟-  5
ثاني /                                            عمـك

العمـ استقصاء  
يتطمب إجابة سؤاؿ باستخداـ 

 األشكاؿ كتكظيفو لممادة
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 كيؼ نعرؼ أف طكلؾ قد ازداد؟: سؤاؿ -  6
ثاني /                                            عمـك

العمـ استقصاء  
يتطمب المحتكل مف الطالب تفسير 

إجابة 
أرقـ الصكر اآلتية حسب مراحؿ النمك               : 2نشاط - 7

  10ص 
  مف األصغر إلى األكبر

ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
يتطمب تكظيؼ المادة العممية 

ىك الغذاء الذم يحتكل عمى نكع كاحد عمى : الغذاء المتكازف-  8
كبكميات . األقؿ مف كؿ مجمكعة مف المجكعات الغذائية الثالث

.  مناسبة لمجسـ
رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
.  مفيـك عممي

مع عرض صكر  / التغذية الصحية- 9
األغذية التي تحتكل عمى األلياؼ مثؿ الخضراكات كالفكاكو 

كالحبكب 
رابع /                                            عمـك

غرض المعرفة العممية  
فيـ الخبرة بالكاقع 

األكثار مف المشركبات الغازية يؤدم إلى اإلصابة بمرض - 10
.  ىشاشة العظاـ

رابع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في 

.  المجتمع
يتمكث اليكاء خارج المنازؿ مف عدة مصادر دخاف السيارات، - 11

كالمصانع، كحاكيات القمامة دخاف الحرائؽ المختمفة، كاستخداـ 
.  المبيدات

رابع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في 

.  المجتمع

ينقبض الحجاب الحاضر في عممية الشييؽ، كييبط إلى أسفؿ، - 12
.  كيتسع الصكر فيدخؿ اليكاء إلى الرئتيف

رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
حقيقة 

نستخدـ األجيزة الكيربائية في البيت كالمدرسة كالشارع، - 13
كالمصنع كتستخدـ في أعماؿ مختمفة  

رابع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
.  فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع

انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة إلى : التيار الكيربائي - 14
.  أخرل في دارة كيربائية مغمقة

رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
.  مفيـك عممي

المكاد التي ال تسمح بمركر التيار الكيربائي : المكاد العازلة -  15
.  فييا

رابع /                                            عمـك

مفيـك عممي 
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المكاد التي تسمح بمركر التيار الكيربائي : المكاد المكصمة - 16
.  فييا

رابع /                                            عمـك

مفيـك عممي 

أقطاب المغناطيس   (2)نشاط - 17
مفناطيس + دبابيس : المكاد كاألدكات 

.  إحضار مغناطيسان مستقيمان : الخطكات 
ككضع دبابيس عمى كرقة ثـ كضع المغناطيس فكؽ الدبابيس 

نالحظ أف لممغناطيس قطباف / ماذا تالحظ أيف تجمعت الدبابيس
.  تتركز فييما قكة الجذب

رابع /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 

.  التجارب/ استقراء مف المالحظات 

(  2)نشاط - 18
"  المجير " 

.  مجير مركب: األدكات 
.  ثـ مالحظتو جيدان كاإلجابة عف األسئمة التالية

أيف نضع الشريحة عند فحصيا - كـ عدسة يكجد لممجير؟ 
عمى المجير ......  .  ثـ تحديد األجزاء عمميا ن
يحتكل المجير المركب عمى عدستيف، العدسة العينية، :  نستنتج

كالعدسة الشيئية، كتعمؿ العدستيف معان عمى تكبير األشياء 
.  الدقيقة التي ال ترل بالعيف المجردة

سادس /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
.  كالتجارب/ استقراء مف المالحظات

عفف الخبز   (3)نشاط -  19
 

، 2، ماء، كيس نايمكف عدد 2قطعة خبز عدد : المكاد كاألدكات 
.  عدسة مكبرة، شريحة مجيرية، مجير

عرض قطعة مف الخبز األكلى إلى ليب دكف : خطكات العمؿ 
أف تحترؽ ككضعيا في كيس، ثـ ترؾ قطعة الخبز الثانية 

لعممؾ الحظت ......... مكشكفة في اليكاء الجكم لمدة ساعة 
أف لمعفف خيكطان رفيعة ككثيرة تحمؿ في نياياتيا أكياسان تكجد 

.  بداخميا أجساـ صغيرة جدان تسمى األبكاغ
سادس  /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 

التجارب / استقراء مف المالحظات 

مف قبؿ - 20 يعد خطر الخميرة مف أىـ كأكثر النظريات استخداما ن
.  اإلنساف، فيك يدخؿ في صناعة الكعؾ كالخبز كالمعجنات

سادس /                                            عمـك

غرض المعرفة العممية  
فيـ الخبرة بالكاقع 

ىي كائنات حية كحيدة الخمية ال ترل بالعيف : األكليات - 21
المجردة، تعيش في األكساط المائية كالماء المالح، أك العذب أك 

العمـ معرفة  
مفيـك عممي 
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.  سكائؿ أخرل كالدـ، حيث تستقر كتسبب بعض األمراض
سادس /                                            عمـك

اعتقد الناس قديمان أف األمراض تنتج عف أركاح شريرة تدخؿ إلى - 22
كمع تقدـ العمـك كتطكر صناعة المجاىر، تمكف . جسـ المريض

العمـ مف تحديد المسبب لمعديد مف ىذه األمراض كمنيا 
.  البكتيريا

سادس /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
 

االثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في 
.  المجتمع

.  تغيير معتقدات كمفاىيـ خاطئة
أشكاؿ البكتيريا  (6)نشاط - 23

شرائح جاىزة ألشكاؿ البكتيريا المختمفة مجير : المكاد كاألدكات
.  مركب لو عدسة زيتية

لعمؾ ........ كضع الشرائح بالتتابع كفحصيا: خطكات العمؿ 
الحظت أف البكتيريا ليا أشكاؿ مختمفة منيا الكركم كالعضكم 

.  كالحمزكني
سادس /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 
 

التجارب / استقراء مف المالحظات

تكصؿ العمماء بعد دراسات عديدة أف معظـ أنكاع البكتيريا مفيدة - 24
.  لإلنساف، كبعضيا ضار

سادس /                                            عمـك

العمماء  
نكع النشاط الذم يقكمكف بو 

كاف استخداـ المعادف مف أىـ االكتشافات التي تكصؿ إلييا - 25
اإلنساف، حيث كانت جميع األسمحة كاآلالت التي استخدميا 

مثؿ اكتشاؼ المعادف تصنيع مف حجر الصكاف أك الخشب أك 
العظاـ، كبعدىا تمكف مف اكتشاؼ المعادف كاستخداميا في كثير 

كفي صناعة ..... مف الصناعات كصناعة الفؤكس كالسكاكيف 
.  كسائط النقؿ المختمفة كالسيارات كالسفف كالطائرات
سادس /                                            عمـك

العمـ طريقة في التفكير أك حؿ 
.  المشكالت الحياتية

 
يظير المحتكل التطكر التاريخي 

.  لفكرة ما

تقـك األكردة بإعادة الدـ مف جميع أنحاء الجسـ إلى القمب - 26
.   بكاسطة انقباض عضالت الجسـ الرئيسة

تاسع /                                            عمـك

صحة المعرفة العممية  
مطمقة ال تتغير  

 يـك بينما تعمر خاليا 120إف خاليا الدـ الحمراء تعمر حكالي - 27
الدـ البيضاء عاـ كاحدة تقريبان كال يتعدل عمر الصفائح الدمكية 

.  األسبكع
تاسع /                                            عمـك

مطمقة ال تتغير 

نظرية بطميمكس التي اعتبرت أف األرض مركز الككف، كأف " - 28
. حيث تغيرت كاستبدلت بنظرية ككبرينكس. الشمس تدكر حكليا

.  كأصبح دكراف األرض حكؿ الشمس ىك الحقيقة العممية

صحة المعرفة العممية  
.  ظنية تتغير
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تاسع /                                            عمـك
إذا كاف في إمكاني النظر إلى أشياء " قاؿ نيكتف عبارة مفردىا - 29

لـ يستطع غيرم مف العمماء أف يراىا فذلؾ ألنني كقفت عمى 
" أكتاؼ مف سبقكني مف العمماء

تاسع /                                            عمـك

.  العمماء
.  أخالقيات العمماء

 منذ عيد ركبرت ىكؾ حتى –تتبع مراحؿ اكتشاؼ الخمية " - 30
يكمنا ىذا لكجدنا أف كمان ىائالن مف المعرفة العممية قد تـ اكتشافو 

.  كبشكؿ تراكمي
تاسع /                                            عمـك

.  النمك كالتغير في المعرفة العممية- 
.  تطكرم/ تراكمي

" المضاد الحيكم " الكسندر فممنغ" اكتشؼ العالـ االنجميزم - 31
.  ـ1982عاـ " البنسميف

تاسع /                                            عمـك

العمماء  - 
.  نكع النشاط الذيف يقكمكف بو

االعتقاد السائد منذ عيد أرسطك أف الكائنات الحية تخمؽ ذاتيان  32
الخمؽ الذاتي أك " مف الجمادات، كىذا ما كاف يعرؼ بفرضية 

"  التمقائي
تاسع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع األثر - 
.  الفكرم كالثقافي لمعمـ في المجتمع

عبارة عف نمط في التفكير كأسمكب في البحث : المنيج العممي- 33
.  المنظـ كالمترابط، يؤدم إلى الكشؼ عف المعرفة العممية كنمكىا

تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
مفيـك عممي 

يقصد بيا تكجيو الحكاس كاالنتباه إلى ظاىرة : المالحظة - 34
طبيعية لمكشؼ عف صفاتيا كخصائصيا مف أجؿ التكصؿ 

.  لمعرفة جديدة عنيا
تاسع /                                            عمـك

مفيـك عممي 

مالحظة ظاىرة ما بعد تعديميا عف طريؽ التحكـ في : التجربة -  35
بعض ظركفيا كاصطناع ظركؼ جديدة بيدؼ فيميا كالحصكؿ 

.  عمى معرفة عممية دقيقة عنيا
تاسع /                                            عمـك

مفيـك عممي 

اليبكط عمى سطح القمر - 36
تاسع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع 
أثر التكنكلكجيا في العمـ  

صفة لنشاط منسكب إلى العقؿ الذم يكجو سمكؾ : العقالنية- 37
.  الباحث مف خالؿ مالحظاتو كمشاىداتو كتجاربو

تاسع /                                            عمـك

.  العمـ معرفة
مفيـك عممي 

يقصد بيا التجرد كالنزاىة كتحرم الدقة، كتجنب أم : المكضكعية-  38
.  حكـ تممية التحيزات الشخصية

.  مفيـك عممي
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تاسع /                                            عمـك
اعتقد العمماء في الماضي بأف األشعة تخرج مف العيف كتسقط - 39

الحسف بف " إال أف العالـ . عمى األجساـ فتتمكف مف رؤيتيا
أثبت أف الضكء المرتد عف األجساـ إلى العيف ىك الذم " الييثـ

".  يمكننا مف الرؤية
تاسع /                                            عمـك

.  النمك كالتغير في المعرفة العممية
.  ظنية تتغير

أجرل العالـ أرخميدس تجارب في المختبر حيث أحضر كتمتيف - 40
إحداىما مف الذىب كاألخرل مف الفضة، ككؿ منيما تساكم تاج 
الممؾ في الكتمة، ثـ عجز الكتمتيف كالتاج كؿ في كعاء مممكء 

بالماء، كجمع الماء المزاح مف قطعة الذىب كأقؿ مف حجـ الماء 
المزاح مف التاج أكبر مف حجـ الماء المزاح مف الفضة 

الخالصة، فاستنتج بعقميتو الثابتة أف التاج لـ يكف مصنكعان مف 
.  الذىب

تاسع /                                            عمـك

العمـ طريقة في التفكير كحؿ 
.  المشكالت الحياتية

 
يصؼ محتكل الكتاب كيؼ يجرب 

.  العمماء

.  النحاس فمز جيد التكصيؿ لمكيرباء- 41
تاسع /                                            عمـك

.  العمـ معرفة

.  الييدركجيف غاز قابؿ لإلشتعاؿ- 42
تاسع /                                            عمـك

حقائؽ عممية  

عممية تحكؿ الماء مف حالة السيكلة إلى النازية بتأثير : التبخر- 43
.  الحرارة

تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
.  مفيـك عممي

.  القكة الكاقعة عمكديان عمى كحدة المساحة: الضغط - 44
تاسع /                                            عمـك

.  مفيـك عممي

.  المجير المركب، اآلالت البصرية، المقراب- 45
تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
نماذج 

المقاكمة  × شدة التيار = فرؽ الجيد - 46
ـ  × ت = ج         

تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
قكانيف عممية 

الحجـ  / الكتمة = الكثافة - 47
.  ح/ ؾ = ث 

تاسع /                                            عمـك

.  قكانيف عممية

الزمف  / المسافة = السرعة - 48
ز  / ؼ = ع 

تاسع /                                            عمـك

.  قكانيف عممية
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تدكر الككاكب حكؿ الشمس  - 49
تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  

تغير الحمكض لكف عباد الشمس إلى المكف األحمر - 50
تاسع /                                            عمـك

مبادئ أك تعميمات  

تتمدد الفمزات بالتسخيف  - 51
تاسع /                                            عمـك

تعميمات  

جسـ الطيكر مغطى بالريش - 52
تاسع /                                            عمـك

تعميمات 

نظرية داركف في التطكر  -  53
نظرية المبارؾ في التطكر  

نظرية الخمية / النظرية النسبية 
تاسع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
نظريات عممية  
نظريات عممية 

، (ـ1829-1744)عالـ أحياء فرنسي " جاف باتست المبارؾ" - 54
 كتابان عف تطكر األحياء كضع فيو بنكد نظريتو 1809نشر عاـ 

االستعماؿ كاإلىماؿ   (1المبنية عمى فرضيتيف ىما 
.  تكارث الصفات المكتسبة (1
2)                                             

تاسع /عمـك

العمماء  
 

.  نكع النشاط الذم يقكمكف بو

مفادىا أف كؿ مادة قابمة لالشتعاؿ تحكم " نظرية الفمكجستكف" - 55
كعند احتراؽ المادة يتصاعد " الفمكجستكف" مادة أطمؽ عمييا 

.  منيا الفمكجستكف كبالتالي تقؿ كتمة المادة المشتعمة
تجارب  (1772)"أنطكاف لكراف الفكازييو" كأجرل العالـ الفرنسي 

دقيقة اكتشؼ مف خالليا كألكؿ مرة عنصر األكسجيف، الذم 
كاف يتحد مع العناصر كيزيد مف كتمتيا عند االشتعاؿ، كىذا 

.  االكتشاؼ أرل إلى سقكط نظرية الفمكجستكف
تاسع /                                            عمـك

النمك كالتغير في المعرفة العممية  
 
 

عجز النماذج كالنظريات 

الكشؼ عف أنزيـ األميميز   (1)نشاط- 56
، كمحمكؿ اليكد، كماء، كأنابيب %2محمكؿ نشا : المكاد األدكات

رقـ أنبكبي - ثـ خطكات العمؿ. اختبار، كحامؿ أنابيب، كلعاب
 2ثـ إضافة ....... كضعيما في حامؿ أنابيب  (2، 1)اختيار 

ترؾ األنبكبيف لمدة .......  مف محمكؿ النشا في كؿ أنبكب3سـ
 دقيقة، ثـ كضع بضع قطرات مف محمكؿ اليكد في كؿ 20

.  أنبكب
ثـ تسجيؿ المالحظات كتفسير النتائج  

تكليد المعرفة العممية  
.  التجارب/ استقراء مف المالحظات 
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تاسع /                                            عمـك
.  الكشؼ عف الدىكف (2)نشاط - 57

تعتبر المكاد الدىنية مصدران أساسيان لمطاقة في الجسـ، حيث 
كتدخؿ أيضان في تركيب . تعطي طاقة أكبر مف الكربكىيدرات

.  الخاليا
:  كلمكشؼ عف الدىكف نقـ بالنشاط التالي

يثانكؿ، كماء، كأنبكب  : المكاد كاألدكات زيت، كا 
اختبار  

 مف زيت الزيتكف في أنبكب 3 سـ1كضع : ثـ خطكات العمؿ
ثـ رج األنبكب بشدة حتى يذكب الزيت في ........ اختبار

إضافة المزيج إلى أنبكب اختبار يحتكل .......... اإليثانكؿ
...... ماء

ثـ تسجيؿ المالحظات كتفسيرىا  
تاسع /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 

.  التجارب/ استقراء مف المالحظات 

تشابو عناصر المجمكعة الكاحدة في خصائصيا  (1)نشاط - 58
.  الكيميائية

، 4أنبكب اختبار عدد : المكاد كاألدكات ، كماء، كقطعة مغنيسيـك
، كقطعة بكتاسيـ ، كقطعة صكديـك .  كقطعة كالسيـك

كضع كمية مف الماء في أنابيت االختبار : خطكات العمؿ
، ثـ إضافة قطعة صغيرة مف الكالسيـك إلى . ..........األريقة

كقطعة صغيرة مف البكتاسيـك إلى ............ األنبكب الثالث، 
رتب العناصر األريقة .......... األنبكب الرابع، ما تالحظ

.  السابقة في مجمكعات كفؽ تشابييا في التفاعؿ الكيميائي
 تشابو كؿ مف البكتاسيـك كالصكديـك في –نستنتج 
يزداد نشاط العناصر الفمزية باالنتقاؿ مف ......... نشاطيا

.  أعمى إلى أسفؿ في الجدكؿ الدكرم
تاسع /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 
 

.  استنتاجي/ استقرائي 

حصؿ العالـ المصرم أحمد زكيؿ عمى جائزة نكبؿ في الكيمياء - 59
.  1999عاـ 

تاسع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
.  أثر المجتمع في العمـ

تفاعؿ الكبريت مع الحديد  (3)نشاط - 60
 

برادة حديد، ككبريت، كجفتة، كمصدر حرارم، : المكاد كاألدكات
.  كمفناطيس

فحص كال مف برادة الحديد كالكبريت مف حيث : خطكات العمؿ

تكليد المعرفة العممية  
.  استنتاجي/ استقرائي
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قرب المغناطيس مف المادة الناتجة ......... المكف كالصالبة 
زف المادة الناتجة .......... اكتب معادلة التفاعؿ ......... 

كقارف ذلؾ مع كتؿ المكاد المتفاعمة إذف نستنتج 
أف خصائص المكاد الناتجة مف التفاعؿ الكيميائي تختمؼ عف 

.  خصائص المكاد المتفاعمة
ال تتغير كتمة المكاد المتفاعمة نتيجة لحصكؿ التفاعؿ أم أف 

.  كتمة المكاد المتفاعمة= كتمة المكاد الناتجة 
(  2)نشاط  

"  المجير " 
.  مجير مركب: األدكات 

.  ثـ مالحظتو جيدان كاإلجابة عف األسئمة التالية
أيف نضع الشريحة عند فحصيا - كـ عدسة يكجد لممجير؟ 

عمى المجير ......  .  ثـ تحديد األجزاء عمميا ن
يحتكل المجير المركب عمى عدستيف، العدسة العينية، :  نستنتج

كالعدسة الشيئية، كتعمؿ العدستيف معان عمى تكبير األشياء 
.  الدقيقة التي ال ترل بالعيف المجردة

سادس /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
.  كالتجارب/ استقراء مف المالحظات

عفف الخبز   (3)نشاط  
 

، 2، ماء، كيس نايمكف عدد 2قطعة خبز عدد : المكاد كاألدكات 
.  عدسة مكبرة، شريحة مجيرية، مجير

عرض قطعة مف الخبز األكلى إلى ليب دكف : خطكات العمؿ 
أف تحترؽ ككضعيا في كيس، ثـ ترؾ قطعة الخبز الثانية 

لعممؾ الحظت ......... مكشكفة في اليكاء الجكم لمدة ساعة 
أف لمعفف خيكطان رفيعة ككثيرة تحمؿ في نياياتيا أكياسان تكجد 

.  بداخميا أجساـ صغيرة جدان تسمى األبكاغ
سادس  /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 

التجارب / استقراء مف المالحظات 

مف قبؿ   يعد خطر الخميرة مف أىـ كأكثر النظريات استخداما ن
.  اإلنساف، فيك يدخؿ في صناعة الكعؾ كالخبز كالمعجنات

سادس /                                            عمـك

غرض المعرفة العممية  
فيـ الخبرة بالكاقع 

ىي كائنات حية كحيدة الخمية ال ترل بالعيف : األكليات  
المجردة، تعيش في األكساط المائية كالماء المالح، أك العذب أك 

.  سكائؿ أخرل كالدـ، حيث تستقر كتسبب بعض األمراض
سادس /                                            عمـك

العمـ معرفة  
مفيـك عممي 

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  اعتقد الناس قديمان أف األمراض تنتج عف أركاح شريرة تدخؿ إلى  
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كمع تقدـ العمـك كتطكر صناعة المجاىر، تمكف . جسـ المريض
العمـ مف تحديد المسبب لمعديد مف ىذه األمراض كمنيا 

.  البكتيريا
سادس /                                            عمـك

 
االثر الفكرم كالثقافي لمعمـ في 

.  المجتمع
.  تغيير معتقدات كمفاىيـ خاطئة

أشكاؿ البكتيريا  (6)نشاط  
شرائح جاىزة ألشكاؿ البكتيريا المختمفة مجير : المكاد كاألدكات

.  مركب لو عدسة زيتية
لعمؾ ........ كضع الشرائح بالتتابع كفحصيا: خطكات العمؿ 

الحظت أف البكتيريا ليا أشكاؿ مختمفة منيا الكركم كالعضكم 
.  كالحمزكني

سادس /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 
 

التجارب / استقراء مف المالحظات

تكصؿ العمماء بعد دراسات عديدة أف معظـ أنكاع البكتيريا مفيدة  
.  لإلنساف، كبعضيا ضار

سادس /                                            عمـك

العمماء  
نكع النشاط الذم يقكمكف بو 

كاف استخداـ المعادف مف أىـ االكتشافات التي تكصؿ إلييا  
اإلنساف، حيث كانت جميع األسمحة كاآلالت التي استخدميا 

مثؿ اكتشاؼ المعادف تصنيع مف حجر الصكاف أك الخشب أك 
العظاـ، كبعدىا تمكف مف اكتشاؼ المعادف كاستخداميا في كثير 

كفي صناعة ..... مف الصناعات كصناعة الفؤكس كالسكاكيف 
.  كسائط النقؿ المختمفة كالسيارات كالسفف كالطائرات
سادس /                                            عمـك

العمـ طريقة في التفكير أك حؿ 
.  المشكالت الحياتية

 
يظير المحتكل التطكر التاريخي 

.  لفكرة ما

ىك الغذاء الذم يحتكل عمى نكع كاحد عمى : الغذاء المتكازف 
كبكميات . األقؿ مف كؿ مجمكعة مف المجكعات الغذائية الثالث

.  مناسبة لمجسـ
رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
.  مفيـك عممي

مع عرض صكر  / التغذية الصحية 
األغذية التي تحتكل عمى األلياؼ مثؿ الخضراكات كالفكاكو 

كالحبكب 
رابع /                                            عمـك

غرض المعرفة العممية  
فيـ الخبرة بالكاقع 

األكثار مف المشركبات الغازية يؤدم إلى اإلصابة بمرض  
.  ىشاشة العظاـ

رابع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في 

.  المجتمع
يتمكث اليكاء خارج المنازؿ مف عدة مصادر دخاف السيارات،  

كالمصانع، كحاكيات القمامة دخاف الحرائؽ المختمفة، كاستخداـ 
العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  

اآلثار السمبية لمعمـ كالتكنكلكجيا في 
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.  المبيدات
رابع /                                            عمـك

.  المجتمع

ينقبض الحجاب الحاضر في عممية الشييؽ، كييبط إلى أسفؿ،  
.  كيتسع الصكر فيدخؿ اليكاء إلى الرئتيف

رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
حقيقة 

نستخدـ األجيزة الكيربائية في البيت كالمدرسة كالشارع،  
كالمصنع كتستخدـ في أعماؿ مختمفة  

رابع /                                            عمـك

العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع  
.  فكائد العمـ كالتكنكلكجيا في المجتمع

انتقاؿ الشحنات الكيربائية مف نقطة إلى : التيار الكيربائي  
.  أخرل في دارة كيربائية مغمقة

رابع /                                            عمـك

العمـ معرفة  
.  مفيـك عممي

المكاد التي ال تسمح بمركر التيار الكيربائي : المكاد العازلة  
.  فييا

رابع /                                            عمـك

مفيـك عممي 

المكاد التي تسمح بمركر التيار الكيربائي : المكاد المكصمة  
.  فييا

رابع /                                            عمـك

مفيـك عممي 

أقطاب المغناطيس   (2)نشاط  
مفناطيس + دبابيس : المكاد كاألدكات 

.  إحضار مغناطيسان مستقيمان : الخطكات 
ككضع دبابيس عمى كرقة ثـ كضع المغناطيس فكؽ الدبابيس 

نالحظ أف لممغناطيس قطباف / ماذا تالحظ أيف تجمعت الدبابيس
.  تتركز فييما قكة الجذب

رابع /                                            عمـك

تكليد المعرفة العممية  
 

.  التجارب/ استقراء مف المالحظات 

(  2)نشاط  
كيؼ نحكؿ الماء إلى جميد؟  - 1
كيؼ نحكؿ الجميد إلى ماء؟  - 2
ماده عمؿ كرة مف الجميد ؟  - 3

ىؿ تستطيع عمؿ كرة مف الماء السائؿ أك مف البخار؟  
ماذا تستنتج ؟ 

ثاني /                                            عمـك

يؤكد المحتكل عمى الطريقة 
التجريبية لمعمـ  

 

يأخذ الماء شكؿ اإلناء الذم يكضع فيو   
 
 

العمـ معرفة  
حقيقة 
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.  أشياء كثيرة تحتكم عمى الماء (1)نشاط 

أذكر أشياء أخرل تحتكم عمى الماء السائؿ  
.  أحاكؿ أف أمسؾ الماء بيدم 

 ماذا تستنتج ؟
ثاني /                                            عمـك

 
تكليد المعرفة العممية  

تجارب  / مالحظات استقراء مف 

 نعمؿ كنمعب  بأيدينا 
لإلنساف طرفاف عمكياف  - 
.  كؼ اليدكالطرؼ مككف مف ذراع - 
 أصابع  5في كؼ اليد - 
عدد األصابع ال يتغير  - 
 طكؿ األصابع كحجميا يتغير- 

ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة
 حقيقة

في يدم خمسة أصابع   
في يد أبي خمسة أصابع  

 أصابع أبي أطكؿ مف أصابعي
ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
حقيقة عممية  

 

 أكمؿ الفراغات اآلتية مستعينان بالرسـ؟ 
ثاني /                                            عمـك

العمـ استقصاء  
يتطمب إجابة سؤاؿ باستخداـ 

 األشكاؿ كتكظيفو لممادة
 كيؼ نعرؼ أف طكلؾ قد ازداد؟: سؤاؿ  

ثاني /                                            عمـك
العمـ استقصاء  

يتطمب المحتكل مف الطالب تفسير 
إجابة 

أرقـ الصكر اآلتية حسب مراحؿ النمك               : 2نشاط  
  10ص 

  مف األصغر إلى األكبر
ثاني /                                            عمـك

العمـ معرفة  
يتطمب تكظيؼ المادة العممية 
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فيرس الجداكؿ  
 

الصفحة  المحتكل  الرقـ  
الثاني كالرابع كالسادس )تكزيع النظرة إلى العمـ في كتب العمـك في الصفكؼ  1

 (كالتاسع

42 

الثاني كالرابع )تكزيع أنكاع النظرة إلى العمـ في كتب العمـك لممرحمة األساسية  2
.  (كالسادس كالتاسع

44 

 46. تكزيع أنكاع النظرة إلى العمـ بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة، كنسبتيا 3

تكزيع أنكاع صحة المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة األساسية  4
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)لمصفكؼ 

49 

 50. تكزيع أنكاع صحة المعرفة العممية بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة كنسبتيا 5

تكزيع أنكاع الغرض مف المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة  6
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية لمصفكؼ 

51 

تكزيع أنكاع الغرض مف المعرفة العممية بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة  7
 .كنسبتيا

52 

تكزيع أنكاع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كما جاءت في كتب عمـك المرحمة  8
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية لمصفكؼ 

53 

 54 .تكزيع أنكاع العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة كنسبتيا 9

الثاني )تكزيع نكع المعرفة العممية كما جاءت في كتب العمـك لممرحمة األساسية  10
 .(كالرابع كالسادس كالتاسع

56 

 56. تكزيع نكع المعرفة العممية بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة، كنسبتيا 11

تكزيع أنكاع كيفية إنتاج المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة  12
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية 

57 

تكزيع أنكاع كيفية إنتاج المعرفة العممية بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة،  13
. كنسبتيا

58 

الثاني )تكزيع أنكاع العمماء كما جاءت في كتب عمـك المرحمة األساسية لمصفكؼ  14
 .(كالرابع كالسادس كالتاسع

59 
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 60. تكزيع أنكاع العمماء بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة كنسبتيا 15

تكزيع أنكاع النمك كالتغير في المعرفة العممية بيف كتب العمكـ، مجتمع الدراسة  16
 .كنسبتيا

61 

تكزيع أنكاع النمك كالتغير في المعرفة العممية كما جاءت في كتب عمـك المرحمة  17
. (الثاني كالرابع كالسادس كالتاسع)األساسية لمصفكؼ 

61 

 63.  تكزيع النظرة إلى العمـ داخؿ الصؼ الكاحد، بيف الصفكؼ كنسبتيا 18
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 فيرس المالحؽ 
 

الصفحة المحتكل الرقـ  
 85أسماء لجنة التحكيـ  1
 86استبانة عرار  2
 90 (نظاـ التحميؿ)أداة الدراسة  3
 93. مف تحميؿ كتب العمكـ (نماذج)عينات  4
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 فيرس المحتويات
 

الصفحة المحتكل  
أ اإلقرار 

ب الشكر كالعرفاف 
ج تعريؼ المصمحات  
د الممخص بالعربية 

ز الممخص باإلنكميزية 
 مشكمة الدراسة وأىميتيا : الفصل األول

 1المقدمة كالخمفية النظرية  
 10مشكمة الدراسة 

 10أىداؼ الدراسة كأسئمتيا 
 11أىمية الدراسة كمبرراتيا  

 12حدكد الدراسة  
 الدراسات السابقة  : الفصل الثاني 

 14الدراسات العربية  
 28الدراسات األجنبية 

جراءاتيا :  الفصل الثالث   طريقة الدراسة وا 
 38منيج الدراسة 
 38مجتمع الدراسة 
 38أداة الدراسة 

 39صدؽ األداة  
 39ثبات األداة 

 40إجراءات الدراسة 
 40اإلجراءات اإلحصائية  

 نتائج الدراسة  : الفصل الرابع
 42تحميؿ النتائج  
 تمخيص النتائج والتوصيات : الفصل الخامس
 68تمخيص النتائج  
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 73التكصيات 
 المراجع  

 75المراجع العربية 
 80المراجع اإلنجميزية 

 85المالحؽ 
 105فيرس الجداكؿ 
 107فيرس المالحؽ 

 108فيرس المحتكيات 

 
 


