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  اإلهداء 
  

  يمهد يل طريق العلم إىل من حصد األشواك عن دربي ل
  )والدي العزيز ( إىل القلب الكبري 

  إىل اليت أرضعتين احلب واحلنان وسهرت من أجل راحيت وجناحي
  )والدتي احلبيبة ( إىل 

  )إخوتي (إىل القلوب الطاهرة والنفوس الربيئة 
  )أخواتي ( إىل رياحني حياتي 

  حفظها ا ورعاها ) حليمة ( إىل خاليت 
  )أصدقائي ( ببتهم وأحبو�ي إىل الذين أح

 إىل من ,رات من أمسى وأحلى عبارات العلمإىل من علمو�ا حروفاً من ذهب وكلمات من درر وعبا
  ) أساتذتنا الكرام (صاغوا لنا علمهم حروفاً ومن فكرهم منارة تنري لنا سرية العلم والنجاح 

  
  ل والنجاح  أهدي هذا اجلهد املتواضع راجياً من املوىل أن جيد القبو

  
  

  جنان أبو جودة
  ب
  



  

  الشكر والتقدير
  

"بر لَى أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكُرعو لَيع ْمتي أَْنعالَّت كتا    نِْعمحـالـلَ صأَنْ أَْعمو يدالو
 19ل آية سورة النم                    "الصالحني عبادك تْرضاه وأَْدخلْنِي بِرْحمتك في

  
الحمد هللا رب العالمين الذي بعزته وجالله تتم الصالحات والصالة والسالم علـى             

  .  وسلم وعلى آله وصحبه ومن واالهمعلم البشرية سيدنا محمد صلى اهللا عليه
لكلية العلوم التربوية في جامعة القدس التي       إنه ليطيب لي أن أتقدم بجزيل شكري        

ظيم امتنـاني   عالعليا،  كما أتقدم بجزيل شكري و      أتاحت لي فرصة إتمام دراساتي      
 والذي كـان   ,  تفضله باإلشراف على هذه الدراسة     على الدكتور محسن عدس  من  

  .فجزاه اهللا عني خير الجزاء, بعةنعم القدوة في العطاء وحسن المتا
كما وأتقدم بالشكر الجزيل من الدكتور                من جامعة          ممتحناً                                 

اً ومن الدكتور                 من جامعة القدس ممتحناً داخليـاً لتفـضلهم                           خارجي
بمناقشة هذه الرسالة وتقييمها وال يفوتني أن أتقدم بشكري وتقديري لمن كان لـه              

 - والـدي العزيـز    - الدور األكبر في طباعة وتنسيق وإخراج  هذا العمل فنياً           
  .حفظه اهللا ورعاه

 والتقدير إلى كل من قدم لي العون والمساعدة وأخـص           وال أنسى أن أتقدم بالشكر    
فلكل ,  واألخت هالة جوابرة   العرجاناألخت ابتسام   الدكتور نبيل المغربي و   بالشكر  

  . "خالص المحبة والثناء "أولئك وهؤالء مني 
  

  جنان أبو جودة
  
  
  
  ج



  الملخص 
  

لمرحلـة األساسـية فـي      الدراسة لتحديد القيم العلمية المتضمنة في كتب العلـوم ل         هذه  هدفت  
  .فلسطين ومدى امتالك طلبة الصف العاشر لها

  
 تحليل  إطاراألولى  األداة  : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، ولجمع البيانات استخدمت أداتين       

وهو عبارة  للقيم العلمية    الطلبةلقياس مدى امتالك    المحتوى، واألداة الثانية مقياس القيم العلمية       
فقرة، توزعت على ثماني قيم علمية، وتم التحقق من صـدق            ) 24( عن استبانه تكونت من     

تم إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العـام           .األداتين وثباتهما بالطرق المناسبة   
 حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في محافظة شـمال              2011/2012

طالبة، واختيرت عينة الدراسـة بطريقـة        ) 1750(  و   طالباً) 1747(البالغ عددهم   الخليل، و 
  . طالبة ) 263(  وطالباً ) 262( ، حيث تكونت من  عنقوديةعشوائية

  
استخدمت الباحثة أساليب إحصائية مناسبة لمنهجية الدراسة تمثلـت باسـتخراج المتوسـطات        

واختبار تحليل  ) t – test( ارية واستخدام اختبار الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعي
 LSD ( Least Significant Differnece( واختبـار  ) ANOVA( التبـاين األحـادي   

وبعد معالجة البيانات توصلت الدراسة إلى أن القيم العلمية تأتي بصورة غير            .  للفروق البعدية 
وظهـر مـن خـالل أداء     يم العلمية ،، ولم يراعى التوازن والشمول والتتابع بين الق     مخططة

وإن امتالك القيم    . العلمية مالطلبة على المقياس تفوق اإلناث على الذكور في مدى امتالك القي          
العلمية يزداد بزيادة التحصيل في مادة العلوم والمؤهل العلمي لألب وعدم تـأثير كـل مـن                 

  . ك القيمالمؤهل العلمي لألم ومكان السكن على مدى امتالك الطلبة لتل
  

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أهمها تطوير محتويات كتـب               
العلوم للمرحلة األساسية بما يسهم في تنمية القيم العلمية بـشكل مخطـط ومـنظم، وإثـراء                 
محتويات كتب العلوم باألنشطة التي تسهم في تنمية القيم العلمية مثل أنشطة الـتعلم التعـاوني      

التأكيد على تضمين القيم العلمية في محتويات كتب العلوم للمرحلـة األساسـية، واقترحـت               و
        . الدراسة بعض الدراسات ذات الصلة بالموضوع

  
  د



  
  

Abstract  
  

Scientific Values included in the Science books of primary schoole in 
the Palestine and the range of  10th grade Students acquire these 
Values.                                                                            

  
This study aims to Identifying the Scientific Values included in the 
Science books in the Palestine and the range of 10th grade Students 
acquisition to these Values.                                                                            

The researcher has used a descriptive approach and to collect data, the 
researcher used two instruments; The first one is content analysis and he 
second is the scientific values measurement composed of ( 24 ) items. 
Validity and reliability of Study instruments have been proved. 
 
This Study was conducted in the first semester of the school year 
2010/2011, the population of the Study has been composed of all students 
of 10th grade in the governmental schools in North Hebron governorate 
whose numbers are ( 1747 ) male students and ( 1750 ) female students. 
The sample of this study was selected according to cluster random 
method which was composed of ( 262 ) male students and ( 263 ) female 
students. the researcher has used statistical methods represented in 
calculating means, percentages, standard deviations, using ( t- test ) 
ANOVA, Least Significant Difference ( LSD ),were used to analysed the 
data, After processing the data the study has concluded that the scientific 
values are not planned. There were no balance, or good observation of the 
material .The performance of students showed that females gain more 
excellence than males of acquiring these values, Also the acquisition of 
these values is increasing according to students levels and grades in 
science and the fathers education level, but mothers level or living plane 
wont affect these values According to these result, the study  has 
concluded some recommendations, The most important one is developing 
the content of primary science books. This would develop the scientific 
values regularly, Also its important to enrich the science books with 
activities that develop these scientific values . For example cooperation 
education, Also the study emphasizes following these values in the 
primary science books according to students levels and different grades . 
The study suggested some studies related to this topic .   
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  الفصـــــــل األول 

  مشكلة الدراسة وأهميتها 
  :المقدمــــــــــة1.1

الظواهــر  ستخدمه في وصف    او.  على مر الزمن   ، هو بناء معرفي توصل إليه اإلنسان      العلم
في إدراك العالقات القائمـة بينهـا؛ لفهمهـا وزيـادة           الطبيعية واإلنسانية التي تحدث حوله و     

تـي  أضحى العلم حاجة ماسة وضرورة ملحة للمجتمعات اإلنسـانية ال        سيطرته عليهـا، لذلك    
األمـر الـذي جعـل      , طلعاتها ومسـايرة األمم المتقدمـة    تنشد االرتقاء ومواجهة حاجاتها وت    

تنوع برامجه تشهـد   مـؤسسات التعليم على اختالف مراحله و مؤسـسات الـتدريـب على          
 منافـسة حاميـة بـين        ساهمت في نـشوء    ةوهـذه الحال  .؛ ألجل التسلح بـه   إقباال عريضاً 

 عليها باعتبارها تمثل شكالً من أشكال القوة      سيطرة  لالمعرفة العلمية وا  المجتمعات لتملك زمام    
   .)1996 ،بغاغو( 
  

م هو الطريق إلى نهضة حقيقية وتنمية مجتمعية شاملة، بحيث يتوقف مـصير             يلما كان التعل  و
  من األعباء علـى    اً كثير ى، مما ألق  اًمييهم تربويا وتعل  ءلى الكيفية التي سيعدون بها أبنا     الدول ع 

 فقـد . ميـة يالتربويين والمتخصصين والمعلمين للعمل على النهوض بالعملية التربويـة والتعل         
عصر العولمـة     يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وديناميات     ،ميتعلال من   ا جديد ا نوع اأصبح مطلوب 

  .   الثقافي والمعرفي االقتصادي وواالنفتاح
   

 خصائص القرن الحادي والعشرين، قد اختلفت       إن الثورة التكنولوجية الثالثة، التي هي من أهم       
 التي اعتمـدت علـى      ىتائجها عن الثورة الصناعية األول    في مواردها ومعطياتها وعملياتها ون    
 عـن الثـورة     - أيـضا    –مال العصامي، كما اختلفـت      الالبخار والفحم والميكانيكا، ورأس     

طاقة النووية، وفن اإلدارة الحديثة     الصناعية الثانية التي اعتمدت على طاقة الكهرباء والنفط وال        
فهي ثورة تعتمد على  المعرفة العلمية المتقدمـة         . والشركات المساهمة والتكتالت االقتصادية   

واالستخدام األمثل للمعلومات المتدفقة، وهي بذلك تعتمد على العقل البـشري واإللكترونيـات             
ها واختزانها واستردادها وتوصـيلها     الدقيقة والفضائيات والكمبيوتر وتوليد المعلومات وتنظيم     

 أي أن العقل البشري هو العماد األول في هذه الثورة، وهو يمثل لها              ؛بسرعة متناهية بل آنية   
تلك الثورة وتعايشها وتتفوق    ويمكن لجميع الشعوب أن تخوض غمار       . طاقة متجددة ال تنضب   

   .)2009 ,خزعلي(  .جيداً اًميي، إذا ما أحسنت إعداد أبنائها إعدادا تربويا وتعلفيها
  

1  



 والعـشرين،   الحادي كان االنفتاح اإلعالمي الثقافي والحضاري هو أحد خصائص القرن           لقدو
، مـن   دود بال قيود برسائلها ومـضامينها     فوسائل االتصال السريعة بل واآلنية التي تعبر الح       

مـة الكفايـة وقليلـة       عدي  أساليب أصبحت التي   ،ر دون إمكانية للرقابة التقليدية     آخ إلىمجتمع  
 والثقافيـة   اإلعالميـة ة في منع وتحصين الفرد ضد استقبال محتويات الرسائل          يالفائدة والفاعل 

ى  أو عبر شبكات المعلومات من أفراد ومجتمعـات وثقافـات أخـر            ،الوافدة عبر الفضائيات  
معـات   وقيمها سواء تم ذلك بنوايا حسنة من قبل تلـك األفـراد والمجت             ،مختلفة في توجهاتها  

  .أو بغير هذه النواياوالثقافات 
  

وما يؤمن بـه    , ادقة تعكس تطلعات المجتمع وآماله    والمناهج الدراسية يجب أن تكون مرآة ص      
وهي أساس التربية اإلسالمية حيث أن      ,  التعليمية التربوية  العمليةفالقيم أساس   , من مفاهيم وقيم  

 فذاع وانتشر بما يحمله مـن       ,فئدة والقلوب واستأثر باأل , اناتديننا اإلسالمي سما فوق كل الدي     
  .)2010,  األغا(وأخالق , وقيم, مبادئ

  
فهـو أداة العمليـة     , تعليم المواد الدراسية بصفة عامـة     ويعد الكتاب المدرسي من أهم وسائل       

بني الكتاب على   فإذا  , الطالب ما يحتاج إليه في الدراسة     وهو الوعاء الذي ينهل منه      , التعليمية
واحتوى مادة مفيدة تهدف لتنمية القيم بشكل عام والقيم العلميـة بـشكل             , ية سليمة أسس تربو 

  .)1979, لبيب(ساعد في تحقيق أهداف الدراسة , وظهر بإخراج جذّابخاص 
  

ج وتعتبر اللبنة األساسية التي يقوم عليها المنهـا       , ل مكانة بارزة بين عناصر الثقافة     فالقيم تحت 
ارتباطـا وثيقـاً    حيث ترتبط القـيم       .  اإلنسانية ةيقة بالشخصي وهي ذات عالقة وث   , المدرسي

تعمل على تكوين الشخـصية     , تربوية توجهها أهداف وقيم أساسية    فالعملية ال , بالميدان التربوي 
  . )Savolainen, 1992(اإلنسانية 

  
, نب المعرفي ألي منهج في أي مجتمـع       حد األركان األساسية عند بناء الجا     أوالبناء القيمي هو    

بل وهناك أيضاً العديـد    , ويرجو أن تستمر وتنمو لدى أبنائه     فلكل مجتمع قيمه التي يتمسك بها       
يبـة  ومن ثم تبـدو غر    , التي تنتقل إلى المجتمع من خارجه     من القيم غير المرغوب فيها وهي       

 لذلك فإن المناهج الدراسية بقدر ما تتيحه من مجاالت معرفية تعزز          , وربما ال يتقبلها المجتمع   
  نجاحهابا أو ـفشلهبا يمكن الحكم ـبقدر م, ـةالمرغوب من القيم وتمحو القيم غير المرغوب

  . )Morrissett, 1971 ; 1982 ،اللقاني( 
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فقد القى هـذا    , ورة تضمينها في المناهج المدرسية    وضر, اً ألهمية القيم في حياة األفراد     ونظر

ستراتيجيات التربية في العالم وفي الـوطن       الجانب االهتمام الوافر لدى المسئولين ومخططي إ      
   .)1995, عطوة( العربي على حد سواء 

  
فهـي تـشكل األسـاس      ,  في العملية التربوية ضرورة ملحة     من هنا فإن تضمين القيم العلمية     

والتعامـل مـع البيانـات       , لعلمياألخالقي العلمي للمهنة فتتضح في ضوئها أمانة التجريب ا        
  ). Butkhardt,1999( واالختالف العلمي, وأدب الحوار, وتبليغ النتائج, االحتفاظ بالسجالتو
  

ول ئالمعرفـي المـس   : قيم ذات المفهوم الثالثي العناصر    تمثل القيم العلمية فرعاً من مصفوفة ال      
والوجداني المسئول عن تشكيل الميـول      , لمعلومات عن طبيعة القيم العلمية    عن تزويد الفرد با   

ه الدينية  هذا ويكتسب الفرد قيمة علمية من أصول      , دائي المعني بسلوكياته  واأل,  لديه تواالتجاها
تدفع الفرد  و ,وتكون من عوامل تشكيل شخصيته    , فيشعر نحوها بالقبول  , والثقافية واالجتماعية 

  أثيراً مباشراً ـه تـي سلوكـفهي تؤثر ف,  الظواهر المختلفـة بحكمـة واقتدارةـ مواجهإلى
  .)2002,  إستيتية وصبحي(
  

وإما بـصورة إراديـة عـن طريـق         , لمية إما بصورة مفروضة على الفرد     وتكتسب القيم الع  
فالقيم . ووسائل اإلعالم , وجماعة الرفاق , والمدرسة, سات التربوية في المجتمع كاألسرة    المؤس

 كبـره فهـي     أما تلك التي يكتسبها فـي     , ر استقرارا التي يكتسبها اإلنسان في صغره تعد أكث      
  .)2000 ,الرشيد( تغيير عرضة لل

  
 ,زته الثورة العلمية والتكنولوجيـة    ومن العوامل التي أدت إلى دراسة القيم دراسة علمية ما أفر          

حيث ساهمت في إعادة تشكيل الكثير من معارفنا ومفاهيمنا         , وغيرها من عوامل التغير الثقافي    
,  سـؤال واسـتفهام    ته وعن عالمه موضع   وجعلت أغلب تصورات اإلنسان عن ذا     , الحياةعن  

 الموروثة والمكتسبة على    ستقرار في القيم  االاألمر الذي أدى بدرجة كبيرة إلى التذبذب وعدم         
أمـا  , ع على التمييز بين الصواب والخطـأ      وعدم مقدرة الكثيرين من أفراد المجتم     , حد سواء 

ـ لقيمفهو البحث الجدي عن معوقات التنمية المجتمعية وخاصـة العوامـل ا           , العامل األخر  ة ي
  . )2007, حماد( ان الذي هو أساس كل تنمية المعوقة لحركة اإلنس
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 من البحـوث    المزيدلذا جاء اهتمام عدد من الباحثين بدراسة القيم العلمية ودعوتهم إلى إجراء             
ودراسـة النـوح    ) 2004(ودراسة مكـروم    ) 2005(مثل دراسة جحجوح    : في القيم العلمية  

) 2010(ودراسة الحربـي    ) 2009(ودراسة خزعلي   ) 1999(ودراسة بوركهاردت   ) 2007(
ول القيم العلمية المتضمنة فـي      األمر الذي دعا الباحثة إلى محاولة إجراء الدراسة الحالية وتنا         

ـ     العلميـة   للكشف عن القيم   العامة للمرحلة األساسية في فلسطين    ب العلوم   كت , ا المتـوفرة فيه
  .يد مدى امتالك الطلبة لتلك القيموتحد

    
  :مشكلة الدراسة 2.1 

وتعـد  , لمعلمين والمربين على حد سواء    وغرسها في نفوس الناشئة هي مهمة ا      إن تعليم القيم    
توجيه وإرشاد وتعليم لتحقيق النمو المتكامـل والـشامل فـي جوانـب             المناهج المدرسية أداة    

 المجتمع المتمثلة   فالمناهج بالمفهوم الحديث تقوم بتوجيه الطلبة وفق فلسفة       ,  المتعلمين شخصية
 لألمة بشكل منطقي     في نقل التراث الثقافي    وهي تؤدي دوراً مهماً   , ه ومبادئه في عقيدته وأفكار  

 الكتاب المدرسي عنصر أساسي مـن عناصـر         أنومما ال شك فيه     ,  )2010, اآلغا( ومنظم  
كتـساب القـيم     يساعد الطلبة على ا    ألنهفهو يشكل وسطاً للتفاعل بين المعلم والمتعلم        , جالمنها

  .شكل عام والقيم العلمية بشكل خاصب
  

ا الطلبـة ثقـافتهم وقـيمهم     الكتب المدرسية من أهم المصادر الرئيسة التي يستمد منه     وبما أن 
كي تبقى فعالة   , طوير بين الحين واآلخر   لذا فإنها تخضع للنقد والمراجعة والتقويم والت      , العلمية

  .تحقيق أهدافها التربوية والعلميةفي 
  
 أن كتب العلوم في المرحلة األساسية األولى تتضمن منظومة من القيم            بويينيرى بعض التر  و

بينمـا  , هداف التربوية والعلمية بفاعليةبدرجة كافية تمكنها من تحقيق األ     ,خاصةالعلمية  والقيم  
والبعض يظـن أن    , نظومة القيم العلمية بدرجة كافية    يرى آخرون أن هذه الكتب ال تتضمن م       

   مة القيم العلمية المتضمنة فيهاال تكسب الطلبة منظوي كتب العلوم ود القيم العلمية فوج
   .)2009 ,خزعلي( 
  

 القيم غير مرض   صلة بالقيم العلمية إلى أن االهتمام بهذا النوع من           ذات   دراساتوقد أشارت   
والتي ) 1993 ,بكرة( بوظائفها التربوية كدراسة      القيام عنوذلك بسبب تخلف مؤسسات التربية      

  . للشباب الجامعيةأكدت قلة توافر القيم التنموية ومنها القيم العلمية الالزم
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ومن خالل التباين في وجهات نظر المربين بشأن منظومة القيم العلمية المتضمنة فـي كتـب                
ساب الطلبة  العلوم لصفوف المرحلة األساسية وفي تصورات المعلمين لدور كتب العلوم في إك           

وذلك للوقوف على القيم العلميـة      , دو ثمة إشكاليات تحتاج إلى دراسة     تب, ة القيم العلمية  منظوم
  .   ك الطلبة لتلك القيم من جهة أخرىوامتال, كتب العلوم من جهةالمتضمنة في 

  
ـ        ومن خالل ممارسة الباحث    ات العلـوم فـي     ة لمهنة التدريس ومناقشة بعض معلمـي ومعلم

 ,بـشكل عـام   العامة للمرحلة األساسية     العلوم   كتبالمتضمنة في   المدارس حول القيم العلمية     
 لـذا   ،القدرة على تحديد مدى توافرها وتتابعها وتكاملها       وعدم   ،لوحظ غياب المعرفة بتلك القيم    

 معرفة القيم العلمية المتضمنة في كتـب        تستهدفا الرغبة في إعداد دراسة      تولدت لدى الباحثة  
 بحثـت مدى امتالك الطلبة لتلك القيم وتحديداً وتحديد  ،ية بجزأيهاالعلوم العامة للمرحلة األساس  

  :من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتيهذه الدراسة في تحديد مشكلة الدراسة 
مدى امتالك طلبـة    ما  العامة للمرحلة األساسية و    العلوم   كتبما القيم العلمية المتضمنة في      

  ؟العاشر األساسي لهالصف ا

  
  :ة أهداف الدراس3.1 

  :هدفت هذه الدراسة إلى 
 .ةتحديد مدى تضمن القيم العلمية في مناهج العلوم العامة للمرحلة األساسي -1

 .قيم العلمية من حيث درجة أهميتهاالتعرف إلى واقع ترتيب ال -2

               التعرف إلى مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتب -3
   .العلوم    
 باختالف  العلمية المتضمنة في كتب العلومطلبة للقيم مدى امتالك الما إذ يختلفدراسة في -4
  . )مكان السكن , المؤهل العلمي لألم, المؤهل العلمي لألب, التحصيل في مادة العلوم, الجنس(
  

  : أسئلة الدراسة  4.1 

  :ة اآلتيةسئلاألبصورة محددة هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن 
   ؟ما القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية في فلسطين :السؤال األول

  

عامة للمرحلة األساسية في     ما مستوى التتابع بين القيم العلمية في كتب العلوم ال          :السؤال الثاني 
  ؟فلسطين
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للقيم العلمية المتضمنة في كتـب   ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي   :السؤال الثالث 
  ؟فلسطين العلوم للمرحلة األساسية في

  

سـي للقـيم العلميـة       األسا العاشرهل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف        :السؤال الرابع 
مستوى التحصيل فـي    , الجنس( باختالف  العامة للمرحلة األساسية    ب العلوم   المتضمنة في كت  

  ؟) مكان السكن , المؤهل العلمي لألم, المؤهل العلمي لألب, مادة العلوم
  

   :فرضيات الدراسة 5.1 

  : )α≥( 0.05 ختبارها عند مستوى الداللةواتم فحص الفرضيات الصفرية اآلتية 
فـي    ) α≥0.05(  ئية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إحصا     : الفرضية األولى 

 تعزى  ة األساسي مرحلةللالعامة  ب العلوم    في كت  بة للقيم العلمية المتضمنة   امتالك الطل متوسطات  
  .إلى الجنس

  
فـي    ) α≥0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الثانية 

 تعزى  ة األساسي العامة للمرحلة ب العلوم   بة للقيم العلمية المتضمنة في كت     امتالك الطل متوسطات  
  . العلوموى تحصيل الطلبة في مادةمستإلى 

  
فـي    ) α≥0.05( إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة    : الثالثـة الفرضية  

 تعزى  ة األساسي العامة للمرحلة ب العلوم   بة للقيم العلمية المتضمنة في كت     امتالك الطل متوسطات  
  .المؤهل العلمي لألبإلى 

  
فـي    ) α≥0.05(  مستوى الداللة   إحصائية عند   ال توجد فروق ذات داللة      : الرابعةالفرضية  

 تعزى  ة األساسي العامة للمرحلة ب العلوم   بة للقيم العلمية المتضمنة في كت     امتالك الطل متوسطات  
  .المؤهل العلمي لألمإلى 

  

في   ) α≥0.05(  إحصائية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة      : الخامسةالفرضية  
 تعزى  ة األساسي العامة للمرحلة ب العلوم   لمية المتضمنة في كت   بة للقيم الع  امتالك الطل متوسطات  

  .مكان السكنإلى 
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  :أهمية الدراسة 6.1 

تنبثق أهمية الدراسة من أهمية القيم العلمية في حياة الطالب والمعلمين باعتبارهـا موجهـات               
 نيـة للسلوك العلمي لهم وإسهاماً في تكوين شخصياتهم من خالل التفاعل مـع األصـول الدي              

على –كما أنها من أولى الدراسات التي تبحث في هذا المجال           . والثقافية واالجتماعية والعلمية  
  .-حد علم الباحثة 

  
 مـن  اليزيـدو  المناهج ومنفذيها للقيم العلمية الذي قد يفيد مخططو    كما أن الدراسة تقدم مقياساً      

وتقدم قائمة بالقيم العلميـة      .لعلمية في تحقيق أهداف التربية ا     اهتمامهم بالقيم العلمية بما يسهم    
التي ينبغي تضمينها في كتاب العلوم والتي قد يستعين بها مخططو المنـاهج فـي عمليـات                 

تفيد القائمين علـى إعـداد      قد  كما  , لتنمية القيم العلمية  وبنائها وتطويرها   اهج العلوم   تخطيط من 
بحيث يحقق تنمية القيم    وتنفيذها  لوم  دارة مناهج الع  إلالمعلم وتدريبه إلى ضرورة إعداد المعلم       

وتفتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في ميادين        , ة عامة والقيم العلمية بصفة خاصة     بصف
 مختلفة بما يناسـب متطلبـات       تدريس العلوم لتنمية القيم العلمية اإليجابية في مراحل تعليمية        

  .العصر
  
  

  :الدراسةحدود 7.1

لدراسة على تحديد القيم العلمية المتضمنة في كتـب العلـوم           اقتصرت ا : الحدود الموضوعية  
  . ة بجزأيها من خالل تحليل المحتوىالعامة للمرحلة األساسي

طالب وطالبات الصف العاشر األساسي في محافظة شمال الخليـل والـذين            : الحدود البشرية 
  .2011/2012يدرسون في الفصل الدراسي األول من العام 

  .رس محافظة شمال الخليل الحكوميةدام: الحدود المكانية
  2012/2011في الفصل الدراسي األول من العام وتتمثل في تطبيق الدراسة  :الحدود الزمانية
 ن حيث صدقها وثباتها والمعالجاتـواألدوات م,  حددت الدراسـة بالمنهج:الحدود اإلجرائية

  .هارق اختيار مجتمع الدراسة وعينتاإلحصائية المستخدمة فيها وط
  .المفاهيم الواردة فيهااقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات و :لمفاهيميالمحدد ا
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  : مصطلحات الدراسة 8.1

  القيم العلمية 

بأنها محصلة االتجاهات التي تتكون لدى الفـرد إزاء موضـوع            ) 1984  ( الدمرداش يعرفها
  . أو الرفضعلمي أو موقف علمي متصل بالعلم سواء بالقبول

  
ابية نحو العلـم     إيج اتجاهاتمجموعة القيم التي تكسب اإلنسان       ) 2005  (سلوتا عرفّها   كم

  . اكتساب المهارات الالزمة لذلكوتساعده على, والتعلم واإلبداع
  

بأنها مجموعة من الموجهات تضبط وتوجه تفكير الطالب المعلم في           ) 2007  (النوحويعرفها  
والثقافية  مواجهة المواقف العلمية والتكنولوجية واالجتماعية       كليات المعلمين وتجعله قادراً على    

ويأخذ بالمثابرة  , لمواقف التي تتطلب التصرف الواعي    حيث يأخذ بقيمة العقالنية في ا     , باقتدار
  . في حال تحصيل العلم من مدرسيهالعلمية

  
العلـم ومواقفـه     بقـضايا    بأنها األحكام العقلية االنفعالية المتعلقـة     ) 2009  (خزعليوعرفها  

وتجعلـه قـادراً    , نساني بإيجابية نحو تلك القضايا    التي تعد موجهات للسلوك اإل    , وموضوعاته
  .ة واالجتماعية والثقافية باقتدارعلى مواجهة المواقف العلمية والتكنولوجي

  
بأنها محصلة االتجاهات التي تتكون لدى الفـرد إزاء موضـوع           ) 2010 (الحربيكما يعرفها   

 موقف متصل بالعلم سواء بالقبول أو الرفض فيأخذ بقيمة العقالنية في المواقف التي              علمي أو 
  .  في حال الحكم على أفكار اآلخرينتتطلب التصرف الواعي وبالموضوعية

 
ومن خالل استعراض الباحثة للعديد من التعريفات التي تعرضت لمعنى القيم العلميـة فإنـه               

 موعة االتجاهات الراسخة لـدى الطلبـة      هي مج : إجرائيها في هذه الدراسة كتعريف      يقصد ب 
أن ما يميز القيمة عن االتجاه هو أن مفهوم         حيث  ،  موضوع علمي أو موقف متعلق بالعلم     نحو  

  .ن القيمة جماعية واالتجاه فردي، وأ وأشمل من مفهوم االتجاهمأعالقيمة 
  

  : م العلميةمستوى تتابع القي

العامة للمرحلة األساسية من الصف     ب العلوم   مية في محتوى كت   ة بين القيم العل   وجود عالقة قوي  
  . األول والثاني ا بجزأيهاألول األساسي حتى الصف العاشر
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  :تحليل المحتوى

وتـصنيفها  , تيار عينة من المادة محل التحليل     أسلوب يستخدم في دراسة محتوى معين يبدأ باخ       
ـ ( ظم وموضـوعي وكمـي      ر معينة للوصول إلى وصف مـن      وتحليلها وفقاً لمعايي   , راويالج

1993(.  
  

  :للمرحلة األساسيةب العلوم كت

وف من األول األساسي     للصف اتدريسهالتربية والتعليم الفلسطينية    وزارة   ي أقرت هي الكتب الت  
درس لهـم   تزال ت وال  ) 2001/2000( العام الدراسي  األساسي اعتباراً من  العاشر    الصف حتى

 من جزأين   ه مكون جميعهاو ) 2010/ 2009(  عام   امنهحيث صدرت آخر طبعة     , حتى اآلن 
  .دراسيةالوحدات ال عدد منيحتوي على  وكل جزء

  
  :محتوى مناهج العلوم الفلسطينية

ما تتضمن مقررات العلوم الفلسطينية من حقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين وقواعد ونظريـات             
اف تدريس العلوم في المجتمـع      وطرق تفكير وعمليات علمية وقيم ومهارات مختلفة تحقق أهد        

  .)2008 ,اللولو. (الفلسطيني ضمن اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة 
  

  :مستوى التحصيل في العلوم

  :وتم تقسيمه إلى ثالث مستويات وهي, معدل الطالب في مادة العلوم
  . )60اقل من ( منخفض . 1
  . )80أقل من 60 -  من(  متوسط  2
  . )80(  مرتفع أكثر من 3
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   الفصل الثاني

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
 تعـرض الباحثـة     حيـث  لمفهوم القيم وأهميتها للفرد والمجتمع،       من هذا الفصل عرضاً   يتض
تعرج على أهم خصائص القيم التي أوردها المختصون،        نيفات القيم ومصادرها ونشأتها، و    تص

وكذلك مكونات القيم ومراحل تكوينها مستشهدة بما سجله اآلخرون حول هذه المراحل، وأهمية             
 تتحدث عن القيم العلمية بشكل خاص ودور معلم العلوم فـي            م، وأخيراً تدريس القيم بشكل عا   

  .تنميتها
  

أنه منذ بداية القرن العشرين عني الفالسفة بدراسة القيم من خـالل             ) (2009  يذكر خزعلي 
 ) Positives( بحثهم في األحكام المعيارية إذ ظهرت آنئذ التفرقة بـين مجموعـة العلـوم               

، فأحكام العلوم الوضعية أحكام تصف الواقع، أما أحكـام   )Normative ( والعلوم المعيارية 
العلوم المعيارية فهي تبحث فيما ينبغي أن يكون عليه سلوك اإلنسان كي تتحقق القـيم التـي                 
تفترضها هذه العلوم، فالمنطق ونظرية المعرفة غايتهما الحق، واألخالق غايتها الخير، وهكذا            

تبحث في ماهية القيمة بل     ال  ة تفترض وجود القيمة المناسبة، ولكنها       كانت هذه العلوم المعياري   
في ظروف تحققها، أما االهتمام بالقيمة في حد ذاتها وفي معنى وجودها فإنما هـو موضـوع                 

  .         معاصر يلقى اهتماما كبيرا من وجهات نظر مختلفة
  

  :مفهوم القيم

  :القيم في اللغة: أوال

  ن مادة قوم، وقد جاء في معناها قام باألمر يقوم به قيامـا، فهـو قـوام          م) قيمة  (  القيم جمع   
كسر ما يقـيم    بال) القوام  ( وقائم، واستقام األمر، وهذا قوامه أي عماده الذي يقوم به وينتظم،            

م والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَ   " : بالفتح العـدل واالعتدال، قـال تعالى    ) القوام  ( اإلنسان من القوت، و   
) هو حسن القـوام     ( ، أي عدال، و    )67: الفرقان" (   يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما      

كما وجاءت القيم بمعنى آخر، فقيمة الـشيء قـدره، وقيمـة            ). ت.ب,الرازي  ( أي االعتدال   
أي ما له ثبات    : كما ورد في معناها ما لفالن قيمة       ,1979)مصطفى وآخرون،   ( المتاع ثمنه   
أي الدائم الباقي : ي القيومـو الحـوه1979 )  رون، ـمصطفى وآخ (رـى األمـودوام عل

بمعنى  ) American College( ووردت كلمة القيمة في قاموس   ). 1979الزمخشري، ( 
        ).1990طهطاوي، (  األشيـاء التي يعطيها الناس اهتماما خاصاً
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ي المعنى اللغوي للقيم نجد أن مفهوم القيم في اللغة يدور حول معان             من خالل ما تم عرضه ف     
الرغم مـن    االعتدال، االستقامة، الثبات، والدوام على األمر والبقاء عليه، وعلى        : كثيرة منها 

ضح بينها، فالشيء القيم هو الشيء المستقيم الـذي ال          اتعدد هذه المعاني إال أنه يوجد انسجام و       
مر فيه ثبات وديمومة، ألنه ال يستند للحق الذي يلزم بـاألمر وال يتغيـر،   اعوجاج فيه، وهو أ  

  .وهو كذلك له قيمة وقدر، وهو شيء نفيس ثمين
  

  مفهوم القيم في االصطالح: ثانيا

 لقد حظي مفهوم القيم باهتمام واسع من قبل الباحثين والمختصين في المجـاالت المختلفـة،               
ت واختلفت هذه التعريفات بحسب اختالف وجهات النظـر،        وجاءت تعريفاته متعددة، لكن تباين    

والمعتقدات والثقافات المتنوعة، فهناك من جعلها مجرد اهتمامات ورغبـات غيـر ملزمـة،              
وهناك من جعلها واسعة باعتبارها معايير مرادفة للثقافة ككل، ولكي يكـون المفهـوم أكثـر                

  : والتي منهاوضوحا فإنه ال بد من الوقوف على بعض هذه التعريفات
أنها مجموعة من القوانين والمقاييس التي تنبثق من جماعة ما وتكون            ) 1983(  عرفها أحمد 

بمثابة موجهات للحكم على األعمال والممارسات المادية والمعنوية، وتكون لها القدرة والتأثير            
 صبح بمثابة على الجماعة بما لها من صفة الضرورة وااللتزام والعمومية، وأي خروج عليها ي            

  .خروج عن أهداف الجماعة العليا
مجموعة من األحكام المعيارية المتعلقة بمضامين واقعية يتشربها         ) 1984 ( واعتبرها  زاهر    

الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ويشترط أن تنال هذه األحكام              
الـسلوكية أو اتجاهاتـه     سـياقات الفـرد     قبوال من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد فـي          

  .واهتماماته
بأنها مجموعة من المعايير واألحكام تتكون لدى الفـرد مـن            ) 1988 (وعرفها أبو العينين    

خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنه مـن اختيـار أهـداف               
جسد خـالل االهتمامـات أو الـسلوك        وتوجهات لحياته، ويراها جديرة بتوظيف إمكانياته، وت      

  .فظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالعلمي أو الل
أن علماء االجتماع يرون أن القيمة عبارة عن مستوى أو معيار            ) 1990 (يشير عبد المعطي    

 )Standard (            للمفاضلة واالختيار بين بدائل اجتماعية مختلفة في موقف معين، تساعد الفرد
يقـارن بـين    ه وغاياته، ويتحقق االختيار من خالل المعيار الموجود، حيـث في تحقيق أهداف

األشياء من حيث فاعليتها ودورها في تحقيق مصالحه، ويرتبط هذا المعيـار بـوعي الفـرد                
   ة ـاالجتماعي وإدراكه للعوامل االجتماعية المحيطة به، وتعتبر عملية االنتقاء بين البدائل عملي
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موازنة الفرد بين األشياء في ضوء المقياس المخطط لذلك، والذي           في إطار    عقلية معرفية تأتي  
  .يتحدد بالظروف االجتماعية

  
أنها مجموعة من المعايير واألحكام العامـة التـي تتـسم بالثبـات              ) 1994 (ويرى إبراهيم   

فـي  غرسها   يسعى المربون إلى     واالستقرار أو تتفق مع التوجهات العقيدية واألخالقية، والتي       
وجدان التالميذ من خالل محتوى الكتب المدرسية، وتمثل النموذج الذي يجب أن تلتـزم بـه                

  .قيقا لألهداف التعليمية المنشودةالناشئة تح
  

األحكام العقلية والوجدانية والمعتقدات المتعلقـة بفكـرة أو          ) 1999 (ويعتبرها أبو جحجوح    
لوك  األفراد، فهـي معـايير للـس       موضوع أو موقف معين، وهي تعد موجهات عامة لسلوك        

  .الفردي واالجتماعي في الحياة
  

الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها بعض النـاس فـي             ) 2003 (ويراها الحولي   
  .ثقافة معينة 

  
لقيم، والغرض منها محاولة لتوضيح المفهوم أكثر منه حصرا للتعريفات،          ا هذه بعض تعريفات  

ت الباحثة أن هناك تباينا واضحا بين التعريفات، حيث اختـار           وفي ضوء هذه التعريفات وجد    
كل باحث مفهوما للقيم يتناسب مع ثقافته ومرجعيته الفكرية، وهذا هو الـسبب المباشـر فـي               

  .اختالف وجهات نظرهم نحو القيم
  

ومن جوانب هذا التباين أن بعض التعريفات اعتبرت القيم مجموعة من المعـايير واألحكـام،               
جعلتها قوانين ومقاييس، واعتبرتها تعريفات أخرى أهدافا، وأخرى موجهات سـلوك           وبعضها  

  .أو نوعا من االتجاهات
  

  :أهمية القيم

 تعتبر القيم عنصرا رئيسا في تشكيل ثقافة أي مجتمع، فالقيم هي المثاليـات العليـا لألفـراد                 
ـ     والمجتمع، وللقيم دور هام في توجيه سلوك الفرد          ف أوجـه النـشاط     أو الجماعة فـي مختل

  .اإلنساني، سواء على المستوى االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي أو الفكري
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أن للقيم دورها الرئيس في حياة األفراد والجماعة والمجتمعـات إلـى             ) 2006 (ويذكر عقل   
م الحد الذي أصبحت فيه القيم قضية التربية، ذلك أن التربية في حد ذاتها عملية قيميـة، فـالقي                 

هي التي تحدد الفلسفات واألهداف والعمليات التعليمية، وتحكم مؤسسات التربيـة ومناهجهـا،             
فهي موجودة في كل خطوة وكل مرحلة وكل عملية تربوية، وبدونها تتحـول التربيـة إلـى                 

  .فوضى
أنه ال بد من وجود نظام يقوم على أسس قيمية تراعي حقـوق الفـرد              ) 2010 (ويرى البزم   
ي المعادلة  فلذلك ينبغي أن تكون القيم وظيفية، بمعنى أنها تؤدي وظيفة صالحة لطر           والمجتمع،  

  .دي والمستوى االجتماعير، فللقيم وظائف عديدة على المستوى الف)الفرد والمجتمع ( 
  
  : أهمية القيم للفرد-أ

  :يمكن تحديد أهم وظائف القيم بالنسبة للفرد فيما يأتي
  . وقيم ثابتةمبادئة المتماسكة، ألنها تسير وفق تشكل شخصيته المتزنة القوي -
 .تزود الفرد بالشعور بنوع من االتزان الداخلي -

  تساعد الفرد على تحمل المسؤولية تجاه حياته، ليتمكن من تفهم كيانه الشخصي والتمعن في  -
  ).2000أبو جادو، ( قضايا الحياة التي تهمه، وتؤدي به إلى اإلحساس بالرضا    

 .كن الفرد من ضبط النفستم -

  ه ليتمكن من تفهم كيانه الشخصي، ـة تجاه حياتـالمسؤوليرد ـالفل يى تحمـتعمل القيم عل -
  ).2010الحربي، (، وتؤدي به إلى اإلحساس بالرضا قضايا الحياة التي تهمه والتمعن في    

 ).2010األغا،  ( القيم تزود اإلنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبية -

  ه القدرة على التكيف والتوافق ـه، وتمنحـا هو مطلوب منـة أداء مـرد إمكانيـتعطي الف -
  اإليجابيين، وتحقق الرضا عن نفسـه لتتجاوب مع الجماعة في مبادئها وعقائدها الصحيحة    
  ).2010البزم، (    

  ه وسلوكيات اآلخرين، وفي ـ سلوكياتي تقييمـة يعتمدها فـتكون للفرد بمثابة أحكام معياري -
 .الحكم على األفكار واألشخاص والمواقف   

  
وأهمية القيم على مستوى األفراد تبرز في مقررات العلوم جلية من خالل طبيعتها التي تجمع               

 النظري والعملي، وبالتالي بإمكان معلم العلوم تحديد أكثر من قيمة علمية وتناولها             ينبين الجانب 
 والتوضيح وإبراز ما ستعززه من مكتسبات على مستوى الفرد في عالقته مـع ذاتـه                بالشرح

   ولنأخذ مثال قيمة الموضوعية .ومع اآلخرين لمزيد من اإلقناع والتحفيز لتبنيها من قبل طالبه
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وقيمة المصداقية والمحاباة الفكرية وتقدير الذات، فهي رغم التأكيد عليها كقيم إسالمية أصيلة 
   ية رصينة إال أنه سيتابع تطبيقها من قبل طالبه في تناوله لموضوع من المواضيع العلميةوعلم

الذي تم صياغته بأسلوب حل المشكالت، وهنا يتمكن معلم العلوم من غرس القيم العلمية بشكل 
   ).2010الحربي، ( أكثر تأثيرا وعلمية وديمومة 

  
  :جتمع أهمية القيم للم-ب

في حياة األمم والشعوب، فالمجتمع اإلنساني مجتمع محكوم بمنظومـة مـن             للقيم أهمية بالغة    
المعايير تحدد طبيعة عالقة أفراده بعضهم ببعض في مجاالت الحياة المختلفة، كما تضع القيم              

الجـالد،  ( مجموعة من المعايير التي يتعامل بها المجتمع مع غيره من المجتمعات اإلنـسانية     
  : أهمية القيم للمجتمع في النقاط الرئيسة اآلتية، كما يمكن أن تتضح)2007

  .هواستمرار يت القيم تحفظ للمجتمع بقاءه -1
  أواصر الترابط والوحدة  العمل الجماعي، وتعزيز تعمل القيم على توجيه أبناء المجتمع إلى -2

   ).2010اآلغا، (      بين أبناء المجتمع 
  اها المجتمع وبين النظم ـي يتبنـة التـأليديولوجيزة الوصل بين العقيدة واـ تمثل القيم هم-3

  ن العقيدة هي التي تحدد للمجتمع ـفالقيم المستمدة مإذن  ). 2004دسوقي، ( ة ـ    االجتماعي
  .    أهدافه التي يبني نظمه على أساسها

  ف  تساعد القيم على التنبؤ بما سيكون عليه حال المجتمع في المستقبل، ذلك ألن القيم تتص-4
  ال ـ    بالثبات النسبي، وهي بذلك الركيزة األساسية التي يمكن أن يستمر بها المجتمع على ح

   ).2005سلوت، (     مستقر 
   تساعد القيم المجتمع على مواجهة التغيرات السلبية التي قد تطرأ عليه وذلك بإعطاء بدائل -5

  واقف المختلفة فيما بينهم، كما وتقي ة يسهل على أفراد المجتمع التعامل بها في المـ    حكيم
    هـامل بحذر مع أصحابـى التعـراد إلـفة فتدفع األـات العدوانيـن النزاعـ    المجتمع م

   .)1984 زاهر، (   
                     الهدف الذي يجمعهم من أجل البقاءاء المجتمع بمعنى الحياة، وـى تزويد أعضـ تعمل عل-6

  وذلك من خالل نسق قيمي يجعل األفراد يفكرون في أعمالهم على أنها محاوالت للوصول     
  د ذاتها بدال من النظر إلى هذه األعمال على أنها محاوالت ـأهداف هي غايات في ح إلى    
   ).2010البزم، ( الرغبات  إلشباع    

        من منظومة قيمية الل تكوين إطار فكري علمي متطور منطلقـن خـ تطوع المجتمع م-7
  .متطورة تقدر العلم وتحث على إتباع خطواته كمنهج حياة    
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    . تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات والتحديات التي تطرأ عليه-8
   . في حفظه من االنحرافات السلوكية والفكرية الهدامةتساهم توجه السلوك العام للمجتمع و-9

  .)2004 ,ضحيك(    
  
 أننا في مجتمع يتسم بالتطور التقني واالنفجار المعرفي، ستكون وسائط التأثير وتـشكيل              مابو

السلوك والقيم كثيرة ومتناقضة، وهذا يستلزم من معلم العلوم في تناوله القيم التأكيد على القيم               
ظه العلمية التي من شأنها أن تساهم في تشكيل اإلطار العام للجماعة وتوجه السلوك العام وتحف              

من االنحرافات السلوكية، وتعمل على تطويع المجتمع والعناية بالعلم وأهله، ومنها قيمة تقدير             
  .العلم وتقنياته، وتقدير العلماء واألمانة العلمية والتسامح العلمي

  
  :تصنيف القيم

 يرى كثير من العلماء أن هناك صعوبة في تصنيف القيم تكمن في اختالف وجهـات النظـر                 
اها العلماء والباحثون، واختالف أهدافهم ومقاصدهم في دراساتهم المختلفة، إضافة إلى           التي يتبن 

  .تشابك العالقات الموجودة بين القيم نفسها
بناها البـاحثون للتـصنيف،   إن تصنيف القيم يتأثر بتباين المفاهيم واألطر المفسرة لها والتي يت  

 التـي   المبـادئ  لعدم االتفاق حول     راًاتفاق على تصنيف معين بالذات نظ     هناك   ليس   نهإحيث  
يستند إليها إطار التصنيف، ولكن رغم ذلك فقد حاول بعض الباحثين تصنيف القيم على أساس               
المحتوى أو المقصد أو الشدة أو الوضوح أو الثبات، وهناك من قـسمها العتبـارات أخـرى           

  :دية وأخرى روحية على النحو اآلتياكتقسيمها إلى قيم م
  
  :اس المحتوى على أس-أ

 تصنف القيم وفقا للمحتوى إلى قيم دينية، جمالية، سياسية، نظرية، اجتماعيـة، واقتـصادية،              
  :وينتمي هذا التصنيف إلى تصنيف ألبورت وميزنون للقيم الذي يصنف القيم إلى

  .هي المدخل العقالني الكتشاف الحقائق: نظريةالالقيم 
 .تعنى بالشكل والتناغمهي القيمة العليا التي : القيم الجمالية

 .هي القيمة العليا لمحبة اإلنسان: القيم االجتماعية

 .هي التي تؤكد اكتساب السلطة والنفوذ: القيم السياسية

  .هي التي تهتم بفهم الكون: القيم الدينية
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 وعلى أساس المحتوى جاءت تصنيفات أخرى متعددة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثـال               
القيم الوجدانية، العقلية،   :  الذي يصنف القيم إلى ستة ميادين وهي       )1996 ,هطاويالط(تصنيف  

  . والسياسيةاالجتماعية، الجسمانية، والجمالية
  
  : على أساس المقصد-ب

  : تقسم القيم من حيث المقصد إلى    
  .وهي وسائل تهدف إلى تحقيق غايات أبعد: قيم وسائلية
 .ة في حد ذاتهاأي تعتبر هدفا أو غاي: قيم غائية

ويالحظ أن التصنيف السابق ال يضع حدودا فاصلة بين القيم الوسائلية والقيم الغائية، فقد تكون               
  :فمثال. القيم الوسائلية غائية، والغائية وسائلية

  الحفاظ على الصحة وسيلة ـ غايتها القدرة على أداء العبادات
  أداء العبادة وسيلة ـ غايتها التقرب إلى اهللا

   ). 2001التلولي، ( " ة  وسيلة ـ غايتها الفوز بنعيم الجنقرب إلى اهللالت
  .اه في دراساته المختلفة حول القيم حيث تبن 1973 )روكيش، (  ومن أصحاب هذا التصنيف 

  
  : على أساس الشدة-ج

  :أن تصنيف القيم على أساس الشدة تنقسم إلى ثالثة أنواع هي ) 2003ذياب، ( تذكر 
  .وهي التي تحدد ما ينبغي أن يكون، كقيمة الوالء للوطن، وقيمة الحرية الفردية: ةقيمة إلزامي

 .ة الطموح، وقيمة النجاح في العملـوهي التي تحدد ما يفضل أن يكون، كقيم: قيمة تفضيلية

وهي القيم التي يشعر الناس أن في تحقيقها تبرز صورة الكمال المحمود للقيمـة،              : قيم مثالية 
 . المطلق، وقيمة اإلحسان في مقابلة اإلساءةكقيمة العدل

  
وهذا التقسيم يجسد ما جاء به اإلسالم، حيث شمل هذه األقسام الثالثة، فهناك قـيم واجبـة ال                  
يستطيع أي مسلم التنصل منها، كالصالة، وهناك ما هو مفضل، وقد حث عليه اإلسالم، لكـن                

 فعله لتحقيق الكمال في أمور الـدين        هناك ما يرجى  و. ال توجد عقوبة لتركه، كإكرام الضيف     
   ).2001عبد اهللا وآخرون، ( كالعدل المطلق والدنيا 
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  : على أساس الموضوع-د

  :أن القيم بناء على هذا األساس تقسم إلى ) 1979زاهر، ( يرى 
  . أي التي يصرح بها ويعبر عنها بالكالم، مثل القيم الدينية):صريحة ( قيم ظاهرة 
ـ وهي التي نستخلص وجودها ونستدل عليها من مال       : قيم ضمنية  ح الميـول واالتجاهـات     م

والسلوك االجتماعي بصفة عامة، وهي تتكرر في سلوك األفـراد بـشكل نمطـي ال بـصفة                 
 .عشوائية

  
  : على أساس الثبات-هـ 

أن القيم على أساس الثبات تـصنف        ) 2002،  قمر( و ) 1988أبو العينين،   ( يوضح كل من    
  :إلى

فالقيم ليست مطلقة الثبات أو التغير بحكم أنها ظاهرة اجتماعية تخضع للتغيير            : ابتة نسبيا قيم ث 
النسبي كظواهر المجتمع، كما أن القيم تتسم بالثبات النسبي، فالذين يؤمنـون بعموميـة القـيم        
وطالقتها يؤمنون أيضا بثباتها، وكأن القيم معروفة بما يتجسد فيها من صفات عينية كامنـة ال                
تتغير وال تتبدل، صالحة بذاتها، ومتكيفة مع طبيعة البشر في كل األحوال، ومن أمثلـة القـيم                 

  .الثابتة نسبيا القيم األخالقية والروحية
وهي تمثل ما يطرأ على مضمونها من تغير بحكم التطور الثقـافي للفـرد              : قيم متغيرة نسبيا  

ت، ولكن مدلول المروءة يختلف مـن       والمجتمع، مثل المروءة كقيمة أخالقية في كل المجتمعا       
  .ثقافة إلى أخرى

  
ومن خالل استعراض التصنيفات السابقة للقيم يظهر أن تصنيف القيم لدى األفراد يكون للقيمة              

مـن أن   ) 1984،  زاهـر ( خرى، وهذا يتفق مع مـا ذكـره         السائدة لديهم وال ينفي القيم األ     
  .  دى األفرادالتصنيف للقيمة السائدة ال ينفي القيم األخرى ل

  
  :مكونات القيم

  :أن للقيم ثالثة مكونات، وهي ) 2007  (الجالد و ) 2010 (الحربي يتفق 
ومعياره االختيار، أي انتقاء القيمة من بدائل مختلفة بحرية كاملـة، بحيـث             : المكون المعرفي 

نـي أن   ينظر الفرد في عواقب انتقاء كل بديل، ويتحمل مسؤولية انتقائه بكاملهـا، وهـذا يع              
   األول في سلم ارا يرتبط بالقيم، ويعتبر االختيار المستوىـاس الالإرادي ال يشكل اختيـاالنعك
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استكـشاف البـدائل    :  الدرجات المؤدي إلى القيم من ثالث درجات أو خطوات متتالية هـي           

  .الممكنة، والنظر في عواقب كل بديل، ثم االختيار الحر
تقدير الذي ينعكس في التعلق بالقيمة واالعتزاز بهـا، والـشعور           ومعناه ال : المكون الوجداني 

بالسعادة الختيارها، والرغبة في إعالنها على المأل، ويعتبر التقدير المستوى الثاني في سـلم              
الـشعور بالـسعادة    : الدرجات المؤدية إلى تكوين القيمة، ويتكون من خطوتين متتاليتين همـا          

 . بالقيمة على المألالختيار القيمة، وإعالن التمسك

ومعياره الممارسة والعمل، ويشمل الممارسة الفعلية للقيمة، أو الممارسـة  : المكون الـسلوكي  
على نحو يتسق مع القيمة المنتقاة، على أن تتكرر الممارسة بصورة مـستمرة فـي أوضـاع                 

يمة، وتتكون  مختلفة، وتعتبر الممارسة المستوى الثالث في سلم الدرجات المؤدية إلى تكوين الق           
ترجمة القيمة إلى ممارسة، وبناء نمط قيمي، وإن معرفة مكونات          : من خطوتين متتاليتين هما   

القيمة بجوانبها الثالثة يوضح صورة القيمة بشكل علمي محدد، يمكـن قياسـه مـن خـالل                 
  .العبارات الدالة على جوانب القيمة المختلفة

  
  :خصائص القيم

اتية التي ترتبط بمفهومها، وتميزها عن غيرها مـن أنمـاط            من الخصائص الذ   ة للقيم مجموع 
  :السلوك اإلنساني، وسوف نعرض فيما يأتي أهم هذه الخصائص

  
  قيم ذاتية وشخصية: أوال

 ترتبط القيم بشخصية الفرد وذاته ارتباطا وثيقا، وتظهر لديه صور مختلفة مـن التفـضيالت               
واألحكام، مما يجعلها قضية ذاتية شخصية،      واالهتمامات واالختيارات والحاجات واالتجاهات     

   ).2007الجالد، ( يختلف الناس حول مدى أهميتها وتمثلها باختالف ذواتهم وشخصياتهم 
  

بأن القيمة تتضمن معاني كثيرة االهتمـام أو االنتقـاد أو الرغبـة أو               ) 1996 (وتؤكد ذياب   
قبول أو الرفض أو المقابلة أو االختيار        أو النفع أو االستحسان أو ال      اإلشباعالسرور أو اللذة أو     

أو الميل أو النفور، وكل هذه المعاني تعبر عن عناصر شخصية وذاتية يحسبها كل منا علـى                 
نحو خاص به، وهي عناصر وجدانية وعقلية غامضة تعتمد على الشعور الداخلي للـشخص،              

  .ضعة للقياسوعلى تأمالته الباطنية ومزاجه وذوقه وهواه مما يجعل القيم غير خا
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ومن هنا تكتسب القيمة أهميتها لدى متمثلها والمتمسك بها من الناحية العملية، أي أن القيمـة                
  .تجعل للشخص شخصيته المتميزة على اآلخرين في المجتمع الذي يعيش فيه

  
  :القيم نسبية: ثانيا

عليها في حـد ذاتهـا      ويقصد بنسبية القيم أن معناها ال يتحدد وال يتضح بالنظر إليها والحكم             
 يسمجردة عن كل شيء، بل ال بد من النظر إليها خالل الوسط الذي تنشأ فيه، والحكم عليها ل                 

، وذلك بنسبتها إلى المعايير التي يضعها المجتمع المعين          وموقفياً  ظرفياً ، بل حكماً   مطلقاً حكماً
  .في زمن معين، وبإرجاعها دائما إلى الظروف المحيطة بثقافة القوم

  
إلنسان، اأن نسبية القيم تعني  أنها تختلف باختالف الزمان والمكان و           ) 2007 (ويبين الجالد   

فتقديرها وبيان أهميتها وجدواها يختلف من إنسان إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ومن زمـان                
إلى زمان، وذلك لتصورات األفراد وارتباطاتها الزمانية والمكانية، وهي التي تتبع لمعتقـدات             

  .إلنسان وتصوراته كما يحددها في زمن معين ومكان معينا
  

  القيم إنسانية: ثالثا

تتميز القيم بأنها إنسانية، ومشتركة بين عدد كبير من الناس، فالقيم بذلك تعتبر المحكات التـي                
يحكم بها الناس كجماعات أو كأفراد، وكذلك المواقف وألوان الـسلوك واألفكـار واألحـداث               

 مستحبة أو مكروهة، مفيدة أم ضارة، صحيحة أم خاطئة، تستحق االهتمـام أو        والمشاعر بأنها 
ال، فالناس الذين يعيشون معـا في منطقـة جغرافية واحدة يكون بينهم اتفاق واضح على هذه               

   ).2000، خببر( األمور 
 لأن ك ويتم انتقاء القيم حسب شخصية اإلنسان القيمي، ويتم التعامل في ضوئها، ويقصد بذلك              

، وهي قـيم إنـسانية، أي أنهـا          إنسان له قيمه الخاصة التي تسيطر عليه، ويتعامل بموجبها        
   ).2010بزم، لا(  ، والمجتمع الذي يعيش فيهوأهدافهتراعي عالم اإلنسان 

  
لذلك فإن القيم ومعاييرها تمثل جوهر اإلنسان الحقيقي، فبالقيم يصبح اإلنسان إنسانا، وبـدونها              

سافلين، فينحط إلى مرتبة يفقد فيها عنصر تميزه اإلنساني الذي          اليرد إلى أسفل    يفقد إنسانيته و  
  .وهبه اهللا له
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  القيم تجريدية: رابعا

للقيم معان مجردة تتسم بالموضوعية واالستقاللية، تتضح معانيها الحقيقية في الـسلوك الـذي              
يا مجردا أو محسوسا، لكنـه      تمثله والواقع الذي تعيشه، فالعدل من حيث قيمه يحمل معنى ذهن          

ب الذي يعطي أبناءه حقوقهم ويساوي      قيمته من الواقع الحي الممارس، فنسمي سلوك األ       يتخذ  
بينهم عادال، ونسمي الذي يحابي أحدهم على اآلخر غير عادل، فقيمة العدل تمثلت في واقـع                

ال يزال قائما، فالعدل    السلوك الواضح والمحدد، إال أن مفهوم العدل الكلي وطابع قيمته الكلية            
يبقى عدال إال أنه ال يدرك إال من خالل الواقع الذي تمتزج فيه القيمة المجردة بعالم األشـياء،                  
ومن الصعب وصف المقاييس التي تضمنتها القيم بأنها مقاييس ملموسة، حيث أنها تختلف عن              

سها، أو وزنها، أو تقديرها     باقي األمور المادية الملموسة، إذ تخضع األخيرة للتحديد ويمكن قيا         
بشكل دقيق، أما القيم فإنها غير محددة وال يمكن أن تقاس كما تقاس الكائنـات الطبيعيـة، أو                  

مرعـي وبلقـيس،    ( المادية األخرى، ولعل هذا هو السبب في ندرة مقاييس القيم حتـى اآلن              
1984.(   

  
  القيم متدرجة: خامسا

 متغير ومتفاعل، حيث تترتب القيم عند الفرد ترتيبا         )سلم قيمي   ( أنها تنظم في    , ومعنى تدرج 
هرميا تهيمن فيه بعض القيم على بعضها اآلخر، فللفرد قيم أساسية مسيطرة، لها درجة كبيرة               
من األهمية، وهي تأتي في قمة الهرم القيمي، كما أن لديه قيما أخرى أقل أهمية، مما يـشكل                  

   ).2007الجالد،  (  للقيم متدرجاً داخلياً قيمياًعنده نسقاً
  

إن القيم في سلم القيم ال تتخذ مرتبة ثابتة جامدة ال تتغير، بل ترتفع، تعلو وتهـبط، وتتبـادل                   
  .المراتب والدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد وأحواله ورغباته واهتماماته

  
يـر،  وتبين هذه الخاصية أن التغير القيمي يختلف حسب القيمة، فـبعض القـيم سـريعة التغ               

وبعضها ثابت ال يتغير، فالقيم المادية سريعة التغير، أما القيم الدينية واألخالقية فبطيئة التغير،              
  .حيث يصل بعض هذه القيم إلى درجة الثبات سواء على مستوى الفرد أو المجتمع
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  القيم اجتماعية: سادسا

 االجتماعية والتفاعل االجتمـاعي  القيم تصبغ بالصبغة االجتماعية ألنها نابعة من خالل التنشئة       
بين الفرد والمجتمع، وهي من أهم العوامل التي تساهم في رقي المجتمعات، ألنهـا مرتبطـة                
بفلسفة المجتمع وثقافته، وبقدر ما يكون اتفاق بين القيم والمجتمع بقدر ما يكون التماسك بـين                

  .أفراد المجتمع
  

  القيم تقوم على االعتقاد: سابعا

ف القيم بأنها االعتقاد بأن شيئا ما ذو قدرة على إشباع رغبة إنسانية، وهي صـفة                يمكن تعري 
 أهمية لفرد أو جماعة، والقيمة بالتحديد مسألة اعتقاد، الشيء ذو المنفعة            اذالشيء الذي تجعله    

الزائفة تكون له القيمة نفسها كما لو كان حقيقيا إلى أن يكتشف هذا الخداع، وهكذا أكـد هـذا                   
 تألن القيمة مسألة إنسانية وشخـصية وليـس       , ف على عنصر االعتقاد، وأن له أهمية        التعري

 مستقال في ذاته، بل هي متغلغلة فيه ألنها تنبع من نفسه ومـن رغباتـه ال مـن                   اًشيئا مجرد 
   ).1999الرشدان، ( األشياء الخارجية 

  
  :مراحل تكوين القيم

  :على النحو اآلتي ) 1996الجمل، ( تمر القيم قبل تكوينها بمراحل متعددة ذكرها 
تصوره ويدرك غرضه وغايته، فـإذا تغلـب        يوهو توجه اإلنسان بخاطر من خواطره       : الميل

  .الميل على باقي ميول اإلنسان صار هذا الميل رغبة
هي تغلب على بقية ميول اإلنسان، فإذا فكر اإلنسان في هذه الرغبة ودرسها دراسـة               : الرغبة

 .واعية صارت إرادة

هي صفة النفس التي تخصص رغبة من الرغبات التي مالت عليها لكي تتحقق، وإذا              : اإلرادة
 .ما تكررت اإلرادة صارت عادة

هي اإلرادة المتكررة الصادرة عن حالة راسخة، وهي سلوك متكرر بطريقة تلقائية في             : العادة
 .مواقف محددة، وإذا ما ثبتت هذه العادة صارت خلقا وسلوكا

 .طلق على عمل اإلنسان الصادر عن إرادة حرة متجهة نحو غاية معينةي: السلوك

 .هي وصول السلوك إلى درجة من الثبات ويكون بصورة مستمرة: القيمة
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وم لدور القيم في التربية كعامل مـن العوامـل          لأن إدراك معلم الع    ) 2010 (ويعتقد الحربي   
لبات بنائها لدى طالبه منطلق مـن معرفتـه         الرئيسة في تشكيل الفرد والمجتمع، ووعيه لمتط      

لمكوناتها ومعايير تشكيل تلك المكونات، كل ذلك سيتيح له فرصة أفضل فـي رفـع كفايتـه                 
  .التدريسية، ودوره المتوقع كالعب محوري في تشكيل القيم العلمية لدى طالبه

  
  :أهمية تدريس القيم في المناهج الدراسية

 شخصية المتعلم من خالل عملية التفكير الذي يسهم في تعديل           المدرسة الحديثة تسعى إلى بناء    
السلوك بهدف خلق توازن في سلوكه الشخصي، وعليه فإن تدريس القـيم يقـوم علـى فهـم             
طبيعتها وخصائصها وسماتها الفاعلة في الذات اإلنسانية، وعلى الراغب في تعليم وتـدريس             

 القيم يتأثر في مرحلة الطفولة ثم يتحقـق فـي           القيم أن يفهم حقيقتها ويحدد دافعها، ألن تعليم       
 له اإلنـسان مـن خبـرات    ضمرحلة المراهقة، ثم تستمر في الثبات أو التغير حسب ما يتعر 

   ).2001الجسار، ( وتجارب مختلفة 
  

 في حياة األفراد والجماعات   يإلى أهمية القيم لما لها من دور أساس        ) 2006 ( وقد أشار عقل    
أصبحت فيها القيم قضية التربية، ذلك أن التربية في حد ذاتهـا            التي  درجة  الوالمجتمعات إلى   

عملية قيمية، فالقيم هي التي تحدد الفلسفات واألهداف والعمليات التعليمية، وتحكم مؤسـسات             
التربية ومناهجها، فهي موجودة في كل خطوة وفي كل مرحلة وكل عملية تربيـة، وبـدونها                

  .تتحول التربية إلى فوضى
  

إن من أهم وظائف المدرسة هو تحقيق النمو للطالب لالرتقاء بخبراته وتطوير إمكاناته بهدف              
تحقيق الكمال والنضج والتهذيب بشكل متواصل، وعملية التنمية األخالقيـة تهـتم بمظـاهر              
السلوك وأنواع األنشطة التي يمارسها، والتي تزداد تعقيدا كلما تقدم الطالب في مراحل التعليم              

يا، لذا يجب أن توجه تربية األجيال على السلوك الخارجي، والتركيز على االهتمام بالذات              العل
  .الداخلية والضمير بهدف تحسين قيم الصدق واألخالق واالحترام واألمانة

  
  :أساليب قياس القيم

  :أهمها من ، تقاس القيم لالستدالل على وجودها بعدة طرق
   .والمقابالت الشخصية) المالحظة المنظمة ( ة أو االستفتاءات واالختبارات والمشاهد 
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  ة من طرق التعرف على القيم، حيث يضع الباحث مجموعة من ـوهي طريق: االستفتاء -1
  ا تعبر عن القيم التي يريد الكشف عنها، ونجاح هذه ـي يرى أنهـة التـالمواقف واألسئل    
  احث للشروط المنهجية الالزمة، وعلى قدرته ة يعتمد بدرجة كبيرة على إتباع البـالطريق    
   ).2000، خببر( على وضع المواقف وصياغة العبارات التي تكشف عن القيم     

  من الطرق المهمة في دراسة القيم بشرط أن تكون موضوعية ومقننة، وتشير : االختبارات -2
  ه ـذي صممـار الـالختبر المقاييس للقيم اـن أشهـإلى القيمة بطريقة غير مباشرة، وم     
  ، كما أجرى بعض )عطية . د( ة ـى العربيـه إلـ، وترجم)ألبورت فيرنون ولندزي (      
  ه ليالئم البيئة المحلية، ويهدف هذا المقياس إلى قياس القيم االجتماعية ـالت عليـالتعدي     
  :ينوالنظرية واالقتصادية والدينية والسياسية، ويتضمن المقياس جزأ     

  
. ار من بديلين  يويشتمل على مجموعة من البنود التي يجيب عنها الفرد من خالل االخت           : األول

  ا ، بماذا تتأثر؟ أو سياسي أو علمياًدينياً:   عظيماًحضر احتفاالًعندما ت: ومن أمثلة هذه البنود
   بالزينات واألعالم   -1  
   قوة الجماعة وتأثيرها-2  

  ...قيمة الجمالية، والبديل الثاني يشير إلى القيمة السياسية، وهكذا فالبديل األول يعكس ال
  

، وترجمه  )R. Princeبرنس ( الفارقـة الذي وضعـه أيضاً مقياس القيم  القيم يسمقاي ومن
، وقيم عصرية،    ، ويقوم على تصنيف القيم إلى قيم تقليدية       )جابر عبد الحميد    . د(  إلى العربية 

إحداهما تمثل قيمة تقليديـة كالقيمـة       : دا يشتمل كل منها على عبارتين     بن ) 64( ويتكون من   
ة في النجاح، والعبارة الثانية تشير إلى قيمة عصرية مثل الصداقة والسعادة            ـاألخالقية والرغب 

   ).1992خليفة، ( 
  الميزة الرئيسة للمشاهدة أنها تطلعنا على مظهر السلوك : )المالحظة المنظمة ( المشاهدة  -3

  ة لتزييفه، وبخاصة إذا أجريت هذه المشاهدة على غفلة من الفرد، أو األفراد ـدون إمكاني     
  ة، والمالحظ أن المشاهدة كأسلوب للتعرف على القيم وتحديدها نادرا ما ـموضع الدراس     
   يستخدم، ألن الباحثين يهتمون بالجانب الكمي في قياس الظواهر، فيستخدمون االختبارات     
  ة التي يمكن أن تأتي بنتائج دقيقة في مجال العلوم النفسية ـة المنظمـة العلميـوالمالحظ     
  ).1986زاهر، ( واالجتماعية      

  ة األسئلة أو وحدات الحديث، يوجهها شخص أو ـيقصد بها مجموع: المقابالت الشخصية -4
   معينة للحصول على ةـة، حسب خطـدة أشخاص إلى طرف آخر في موقف مواجهـع     
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عن سلوك هذا الشخص أو سماته الشخصية أو للتأثير في هذا السلوك، وتأخذ طريقة               معلومات
المقابلة صورا وأشكاال مختلفة من جانب الباحثين في مجال قياسهم للقيم، منها تقديم قـصص               

حكام األخالقية  في دراسته لأل  ) كوهلبرج  ( لألطفال، حيث يطلب من الطفل إكمالها، فقد اعتمد         
على تقديم عدد من القصص التي يشتمل كل منها على نوع من التعارض أو الـصراع بـين                  
قيمتين من القيم األخالقية، كما استخدم بعض الباحثين الرسومات كطريقة لتقدير قيم األفـراد،              

ـ      ة، وهي مالئمة لألطفال الذين ال يمكنهم التعبير عن وجهة نظرهم ألن لديهم صـعوبات لغوي
وتتلخص هذه الطريقة في أن يرسم الطفل األشكال المحببة التي يفضلها، ويعجب بهـا علـى                
أساس أنها تعكس قيمه واتجاهاته، كما استخدم البعض طرح سؤال أسفل كل صـورة لقيـاس                

   ).2010اآلغا، ( قيمة معينة لدى األطفال 
  

لمنظمة، وذلك ألنهـا تجـرى      المالحظة ا هو أسلوب   وترى الباحثة أن أهم أسلوب لقياس القيم        
 السلوك على أرض الواقع، ومن خالل المشاهدة        حيث أنه يمكن رؤية   على غفلة من الشخص،     

  .يتم الحكم على وجود القيم في المجتمع مع عدم تجاهل دور األساليب األخرى في قياس القيم
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  القيم العلمية
  :تمهيد

يه اإلنسان على مر الزمن في وصـف الظـواهر الطبيعيـة             يعد العلم بناء معرفيا توصل إل     
واإلنسانية التي تحدث حوله، وفي إدراك العالقات القائمة بينها لفهمها وزيادة سيطرته عليها،             
لذا أضحى العلم ضرورة ملحة للمجتمعات التي تنشد االرتقاء ومواجهة حاجاتهـا وتطلعاتهـا              

  .ومسايرة األمم المتقدمة
  

 يتم ذلـك    على أن ستعانة بوسائل تكنولوجية مختلفة لنقله لألفراد وللمجتمعات،        يتطلب العلم اال  
ضمن السياق الثقافي للمجتمعات حتى يكون مقبوال ونافعا، بمعنى أن تتوافر مجموعـة مـن               

ولة عن ضبط أنـشطتهم العلميـة والتكنولوجيـة         ئالمستويات األخالقية لرجال العلم تكون مس     
صصـات ومجـاالت الحياة، وتسمى هذه المـستويات بـالقيم         وتوجيههـا فـي مختلف التخ   

ليشتق بذلك مفهوم القيم العلمية من خالل العالقـة التبادليـة    ) Burkhardt ,1999( العلمية 
   ).Farrell, 2005( والتالزمية بين العلم والقيم 

  
تمع، وذلـك مـن     وفي هذا المبحث ستتناول الباحثة القيم العلمية وتأثيرها في حياة الفرد والمج           

خالل اإللمام بمفهوم القيم العلمية، وفهم العالقة بينها وبين التفكير للوصول إلى فكـر علمـي                
منطلق من قيم علمية رصينة تدفع عجلة التنمية والتقدم وتساهم في صناعة طالب متميز يؤمن               

  .بالموضوعية ويسعى لتحقيق ذاته
  

 هناك فجوة بين طالبنا والعلم، وأن تلـك  أن2002 )  (مع مكروم  ) 2010 ( الحربي ويتفق
 يؤيد اكتساب العلم دون االلتفـات       األول: الفجوة ازدادت بسبب الصراع الفكري بين اتجاهين      

 يتعلـق   والثـاني . إلى ما جرته مكتشفاته من ويالت على اإلنسانية والبيئة، أي مادية العلـم            
 ألن التمايز بين األمم ال يرجـع        المتوازنة من النظرة    وبالتالي ال بد  بالعالقة بين العلم والدين،     

إلى قوة العلم فقط، ولكن إلى القيم التي أسس عليها العلم، األمر الذي يؤكد ضرورة الوقـوف                 
على القيم العلمية المتضمنة في المناهج بشكل عام ومنهج العلوم بشكل خاص، ومعرفة مـدى               

 هذه الدراسة   جراءإلب التي دفعت الباحثة     امتالك الطلبة لتلك القيم، ولعل هذا السبب من األسبا        
  .المتخصصة في القيم العلمية
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  :مفهوم القيم العلمية

القيم العلمية عند المتعلم المسلم بأنها مجموعة من القيم الشخصية، مثل            ) 1992 (عرف علي   
ب العلـم   االستقامة واغتنام الوقت والتفرغ للعلم، والقيم التحصيلية مثل مراعاة التدرج في طل           

معرفة حـق المعلـم والتواضـع       : والجرأة في طلب العلم، وتنظيم الوقت والقيم السلوكية مثل        
  .للمعلم، ومراعاة آداب أخرى معه من احترام له وخفض الصوت واالستئذان عليه

  
 التي يستخدمها الفرد فـي      المبادئأن القيم العلمية هي مجموعة من        ) 1996 (ورأت بغاغو   
ي شؤون حياته اليومية، لتتم مواجهتها برؤية علمية، وهنا حددت الباحثة معنـى             أثناء تفكيره ف  

  .وال عن األخذ بهذه القيم في مختلف شؤون حياتهئالقيم العلمية، وجعلت الفرد العادي مس
  

وجـداني  , لمية مفهوم ثالثـي العناصـر، معرفـي      أن القيم الع   ) 1999 (ورأى بوركهاردت   
المسؤولة عن صياغة أخالقيات العلـم،      بفعل المناهج الدراسية     الطالب   شكل لدى يتومهاري،  

مثل أمانة التجريد العلمي والتعامل مع البيئات واالحتفاظ بالسجالت وإظهار النتـائج واألمـن              
القـيم مركبـة مـن      ا أن الباحث اعتبر     تالعلمي وأدب الحوار واالختالف العلمي، ويالحظ ه      

  .ج الدراسية في تنمية هذه القيمشار إلى دور المناهعناصر متداخلة، وأ
  

القيم العلمية بأنها مجموعة من التصورات العقلية والوجدانية التـي           ) 2002 (وعرف مكروم   
تحدد موقف اإلنسان من قضايا العلم البنائية والوظيفية، والتي تيسر لإلنـسان فهـم عالقاتـه                

 التعريف إلى بعض مهـارات      وقد أشار مكروم في هذا    . ونات البيئة والقدرة على تفسيرها    بمك
  .التفكير العلمي مثل التمييز والفهم والتفسير

  
مجموعة األحكام العقلية واالنفعالية المتعلقة بقـضايا العلـم          بأنها ) 2009 (وعرفها خزعلي   

ومواقفه وموضوعاته، التي تعد موجهات لسلوك اإلنسان بإيجابية نحو تلك القضايا، وتجعلـه             
واقف العلمية والتكتولوجية واالجتماعية والثقافية باقتدار، إذ يأخذ بقيمة         قادرا على مواجهة الم   

  .ية في حال تحصيل العلم من مدرسيهالعقالن
  
  
  
  

27  



القيم العلمية بأنها محصلة االتجاهات التي تتكون لدى الفـرد إزاء            ) 2010 (ويعرف الحربي   
ة فـي  ـ فيأخذ بقيمة العقالني، موضوع علمي أو موقف متصل بالعلم سواء بالقبول أو الرفض         

 .المواقف التي تتطلب التصرف الواعي، وبالموضوعية في حال الحكم على أفكـار اآلخـرين      
  . تتفق مع الحربيالعلمية والباحثة في تعريفها للقيم 
   :خصائص القيم العلمية

ئص التي  مكن الوصول إلى الخصا   ي, من خالل دراسة التعريفات السابقة للقيم العلمية وتحليلها         
  :على النحو اآلتي )2005, أبو جحجوح (أوجزها 

  للقيم العلمية أبعاد اجتماعية، حيث تنطوي السلوكيات العلمية على واقع اجتماعي، وهي  -
   .تصدر في سياق منظومة اجتماعية   
  ة تتطلب القيم العلمية االختيار من البدائل المطروحة، والميل إلى التكرار في المواقف العلمي -

  .المشابهة   

  تعتبر القيم العلمية قواعد عامة توجه السلوك في المواقف العلمية المختلفة، وهي تفرق بين  -
  ه ـ، ويمكن االستدالل على ما يمتلكوالمفروض السلوك العملي واللفظي المقبول والمفضل    
  المواقف العلمية ن خالل ما يصدر عنه من أقوال أو أفعال في ـة مـاإلنسان من قيم علمي   
  .المتعددة   

  ، فهي هدف يسعى األفراد والمجتمعات لتحقيقها واحد في آن اتعد القيم العلمية وسيلة وهدف -
  .والوصول إليها، وهي وسيلة للوصول إلى الغاية الكبرى المتمثلة في ابتغاء مرضاة اهللا   

  ار إما بالقبول أو التفضيل أو االلتزام، تتسم بالقابلية للقياس، فعلى أساس المعايير يتم االختي -
 .رسية وغير المدرسية وعليه يمكن االستدالل عليها من خالل تحليل محتويات المناهج المد   

  :أهمية القيم العلمية

 مـن حيـث     مـرة , إن المتتبع لألدب التربوي المتعلق بالقيم، يالحظ تناولها من زوايا عـدة           
اهات األفراد نحوها، إال أن القيم العلمية لها أهمية تتناسب          مجاالتها، ومرة من حيث قياس اتج     

  :مع طبيعتها، ومن مبررات أهميتها ما يأتي
  التناغم بين األصول الدينية والثقافية في المجتمع اإلنساني وأخالقيات العلم، وهذه األصول  -1

   ).1986زاهر، ( بدورها تشكل لدى األفراد تقبل هذه األخالقيات والعمل بها     
  ا لهم في ـا إطارا مرجعيـى اتخاذهـتعريف الطالب بمنظومة القيم العلمية يساعدهم عل -2

  ات ـمختلف المواقف التي تواجههم، االجتماعية والمهنية والتطورات التكتولوجية وتحدي    
  .)1996كيلي، (في المستقبل، دونما تأثر بالقيم السلبية التي تزاحم القيم االيجابية العصر     
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  ة ـدى الطالب يساعدهم على القيام بتقويم ممارسات أعضاء هيئـة لـتوافر القيم العلمي -3
  ).1992جوهنسون، (  خارجها والتدريس، سواء داخل القاعات الدراسية أ    

  يسهم تحديد منظومة القيم العلمية المرغوب فيها في الحكم على سلوك الطالب، إذ تتحدد  -4
  بغاغو، ( حي اإليجابية في شخصيتهم وتدعيمها، وتحديدا النواحي السلبية ومعالجتها النوا    
    1996.(  

  تعتبر القيم العلمية أحد ركائز التعليم المتميز في المجتمع، والمسؤول عن إنتاج المعرفة  -5
  ).2002مكرم، ( النافعة، والوعي بأساليب التعامل معها     

  ى التحليل ـالقدرة عل: غناء مهارات الطالب المتصلة بالعلم، مثلإ في سهم القيم العلميةت -6
  ع الحقائق ـة على تفسير المشكالت المجتمعية والتعامل مـوتوافر الخلفية النظرية المعين    
  العلمية عند دراسة النظريات العلمية، وعند ربطها بالبيئة وتفعيل النتائج، وتنمي اإلحساس     
  ).2007النوح، (  إزاء قضايا العلم ومشكالت البيئة بالمشاركة    

  ه أن يسهم في دفع حركات البحث العلمي في تخصصات ـاالهتمام بالقيم العلمية من شأن -7
  ة علمية تزدهر فيها العلوم ويستشعر الفرد بمكانة ـة بيئـعدة، األمر الذي يؤدي إلى تهيئ    
  ).1998 بدران، (العلم والعلماء والثقافة العلمية     

  ة العلم في إطار السياق االجتماعي والثقافي ـلبعض القيم العلمية دور مهم في دراسة فلسف -8
  ة التجريبية ـة والدقـة، مثل الشموليـة والعالميـللمجتمع على مختلف المستويات المحلي    
   العلمي، والبحث عن ة، والتعديلـة العلميـوالمرون, لخصوبة الفكرية والقابلة للتجريبوا    
   ).Farrell, 2005( أسباب التوافق العلمي     

  
  :العالقة بين القيم العلمية والتفكير

  
أن القيم تساعد الفرد على التفكير فيما يسعى أن يفعله، وتساعده على             ) 1996بدوي،  ( يرى  

مكن النظـر إلـى     التفكير في األساليب والوسائل التي يختارها في الموقف المشكل، وبالتالي ي          
القيم كدعامة لتفكير الفرد، فتبرز عالقة وثيقة بين التفكير العلمي والقيم العلمية، فالفرد الـذي               
 يفكر تفكيرا علميا سليما ال بد أن تكون لديه رغبة ملحة في المعرفة والفهم، كما أنـه يكـون                  

   المنطق السليم فيكثير التساؤل عن األشياء والظواهر واألحداث التي تحدث حوله، ويستخدم
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 اإلثبات والتحقيق بشتى الطرق من النتائج التي يصل         يالتفكير، نابذا للخرافات، لديه الرغبة ف     
إليها، ويثق في أهمية النتائج التي يتوصل إليها عن طريق العلم، أي مدركا للعالقة بين العلـم                 

  .والتكتولوجيا
  

ا وثيقا بالتفكير العلمي، فهي مالزمة له، ووظيفتها        من هنا يتضح أن القيم العلمية ترتبط ارتباط       
  .توجيه التفكير إلى التفكير الناقد

  
  :نسق القيم العلمية

 يشير مصطلح النسق القيمي إلى منظومة متكاملة ومتفاعلة من القيم التي يتبناها الفرد، والتي              
ة مجاالت القـيم    تتوزع على مجاالت عدة، بحيث يمثل كل مجال منها عنصرا متفاعال مع بقي            

   ).2006عقل، ( األخرى لتؤدي وظائف توجيهية وتقويمية 

  
وتأكيدا لما سبق يمكن القول بأن القيم العلمية هي منظومة فرعية في النـسق القيمـي العـام                  
للمجتمع، وتتألف من مجموعة من القيم العلمية التي تربطها عالقة تبادليـة لتـؤدي الـسلوك                

  .واألصول الدينية والثقافية واالجتماعية المرغوب فيها في المجتمعالعلمي الواعي الذي يتفق 

  عنصر المعرفي والوجداني والمهاريي الـه: اصرـن ثالثـة عنـوتتشكل القيم العلميـة م
، إذ يتألف العنصر المعرفي من معلومات عن أساسيات العلم مـن حيـث               )2002استيتية،  ( 

ة وأهميتها والخصائص المميزة للقيم والنظريات المفسرة       مفهومه وأهدافه، ومفاهيم القيم العلمي    
لها وتصنيفاتها والعوامل المسؤولة عن تنميتها، ويتكون العنـصر الوجـداني مـن الميـول               
واالهتمامات العلمية، مثل الدافع إلى االنجاز وتوافر اإلرادة لتحقيق الفعل، ويتشكل العنـصر             

إزاء مواقف عدة تتعلق بقضايا العلـم البنائيـة،         المهاري من مجموعة من الممارسات العلمية       
مثل البحث العلمي وبناء النظريات العلمية وقضايا العلم الوظيفية مثل توظيف العلم في مجال              

  .التكتولوجيا لتحسين المستوى المعيشي لإلنسان
  

لمتتبـع  شتق مفهوم القيم العلمية من خالل عالقة تبادلية وتالزمية بين العلـم والقـيم، وا              ا لقد  
 للمرحلة  التي تتوزع إلى مجموعات تبعاً     من القيم     ذات الصلة بالقيم العلمية يجد عدداً      للدراسات

 كمـا   الدراسية أو المرحلة البحثية أو التخصص العلمي، ويمكن تناول بعضا من هـذه القـيم              
   ):Farrell, 2005 و 1996بغاغو، ( وردت في دراسة كل من 
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  ي أن يقول الفرد ما يعني، ويستوعب ما يقول دون مبالغة وال كذب، وه: األمانة العلمية -1
  .كما تعني الدقة في تسجيل النتائج في عمل ما مع االعتراف بجهود اآلخرين     

  وتتضح هذه القيمة في عدم انحياز الفرد إلى طرف من أطراف الحوار، بحيث : الحيادية -2
  زن الحجج التي ـيه، وأن ـفي التعبير عن نفسه الكامل ـيعطي كل رأي من اآلراء حق     
  الق ـن األخـتعرض من خالل الحوار بميزان يخلو من الغرض والتحيز، وأن يقف م     
 .موقف المساند والمدافع عنها     

   عدم قبول فكرة ما إال إذا توافر دليل على صحتها، سواء في هذه القيمة تظهرو: اليقينية -3
  ة العلمية ال يتأثر ـ، وصاحب الرؤيـا أو منطقيا أو إحصائيادليل تجريبيذا الـان هـأك     
  بالشعارات والعبارات الرنانة والمنمقة، وينظر للمعارف نظرة ايجابية ومتطورة مع أخذ      
 .الحذر دائما من الوقوع في الخطأ     

   نقدية حتى يحس مراجعةمن وتتضح هذه القيمة في مراجعة ما حصله الفرد : تقبل النقد -4
  في نفسه ما يشير إلى الطمأنينة، كما تعني أن يختبر اآلراء السائدة على مستوى الشخص     
  ه مقنعا على ـالعادي أو في األوساط العلمية أو كليهما بذهن ناقد، بحيث ال يقبل ما يبدو ل    
  .أسس علمية    

  د بكل فكر جديد ومفيد وتقبله، بحيث وتتضح هذه القيمة من ترحيب الفر: السماحة الفكرية -5
   من التحيز األعمى هيستند إلى أساس من المنطق، ألن عقلية الفرد هذه تساعد على تحرير    
 .أو التعصب    

  ا ـوتتمثل في مقدرة الفرد على اختيار اآلراء السائدة بذهن ناقد، فال يقبل إال م: العقالنية -6
  ذي يأخذ ـة وعلمية، وهو على النقيض من الفكر الخرافي اليبدو له مقنعا على أسس عقلي    
  باألحداث التي ال تستند إلى برهان يقبله العقل السليم للتخلص من المشكالت التي تواجهه     
 .تخلصا وهميا    

   وتعني هذه القيمة تحديد الهدف قبل البدء بعمل ما، فبدون هدف ال يكون للتفكير :التخطيط -7
  ه، والتي يفترض ترابطها مع بعضها ـة عمل تتضمن مراحلـى وذلك برسم خطأي معن    
 .البعض    

  ي اإلقدام تجاه األمور التي يتعذر فيها التخطيط ـة فـ وتظهر هذه القيم:المغامرة الفكرية -8
  ن هناك مواقف تكون هامشا ضيقا أو عريضا لما هو محتمل الوقوع، فالفرد إالواضح، إذ     
   بالترجيح، ثم تكون الشجاعة ضرورية لتحث امتيقن حدوثها، هنا يكون األمر مرهونغير     
  .على اإلقدام، وقد يحتاج األمر إلى مغامرة    
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   وتظهر هذه القيمة عندما يحتاج الفرد إلى اآلخرين، للنظر في فكرة ما وتحديد :لصداقةا -9
  ذا يتطلب وجود عالقات حميمة مع ـرى، وهـجوانب الضعف فيها، فهم يرون ما ال ي     
     .البعض     

  ه الفرد إلى التفكير المنظم والفعال، وبالتالي تؤدي إلى اتخاذ ـة توجـالحلم قيم: الحلم -10
  كثرة األغالط سواء اللفظية : القرار السليم، بينما الغضب يؤدي إلى نتائج وخيمة، مثل      
  .أو الفعلية      

  ن خالل اهتمام الفرد بموضوع ما اهتماما يليق به، ـة مـح هذه القيموتتض: اإلخالص -11
  بحيث يوظف قدراته إلنجازه، وهذا بال شك يقود إلى التفكير الجيد، ودافع الفرد هنا هو       
  .أخالقي بحت      

  وتتبلور هذه القيمة من خالل إحساس الفرد بأنه مسؤول عن فكرة ما : مل المسؤوليةح ت-12
  ل منها، كما تعني أيضا أن يتقبل ـى عواقب كـأو عمل ما خطوة بخطوة، فهو ينظر إل     

  .النتائج التي تسفر عنها وأن يتحملها     
  وتعني عدم ركون الفرد إلى السلطة، أو انتشار الرأي أو قدمه أو شهرته عند :  األصالة-13

  ة، ـ خاص اآلراء الموروثة لها قيمةي أنـ فن هناك اعتقادإاذ القرار، إذ ـالتفكير واتخ      
  اعتقادا  بها المعاصرون، كما أن هناك يناديوتتميز بالصدق، وأنها تفوق اآلراء التي       
  .السلطة مقدسة، وأنها ال تقبل المناقشة، ولها كلمة الفصلبأن       

  ا ـما، كموتتضمن البحث في خبرة األجداد عند مواجهة موقف :  تجاوز اللحظة األخيرة-14
  تعني البحث عن الجديد المعاصر الذي يتناسب والقيم األصيلة مع وجود رؤية مستقبلية       

  .للتنبؤ بالمستقبل      
هي تلك التي وردت في دراسة كل مـن         فأما بالنسبة للقيم العلمية التي أخذت بها هذه الدراسة          

يها من خالل مجموعة مـن  والتي يمكن االستدالل عل)  2009(وخزعلي )  2005(جحجوح 
  : السلوكية وذلك على النحو التاليالمظاهر

  : حب االستطالع -1

   . يستشير المختصين عند تقصي المعلومات-1   
  .......)متى , لماذا, أين, من( يسأل أسئلة تبدأ ب  -2   
  .ينتبه إلى المواقف الجديدة -3   
  .ضوعات والقضايا العلميةة في المويستفسر عن جوانب المواقف الجديد -4   
  . بة في الحصول على معلومات جديدةيعبر عن رغ -5   
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  :األمانة العلمية-2

  .اته حتى ولو كانت مناقضة لفروضه يكتب مالحظ-1   
  .يعترف بفضل اآلخرين وجهودهم -2   
  .ال ينسب أفكار اآلخرين لنفسه -3   
  .واالستنتاجاترة عند عمل التعميمات يعتبر جميع المعلومات والبيانات المتوف -4   
  :تقبل النقد-3

  .يستمع إلى انتقادات اآلخرين -1   
  .ات باهتماميصغي إلى االنتقاد -2   
  .يستفيد من االنتقادات -3   
  .دل من مواقفه في ضوء االنتقاداتيع -4   
  .قبل التوجيهات والنصائح دون تذمريت -5   
  :حكاماأل إصدارالصبر والتروي في -4

  . السريعةاإلحكاميتجنب  -1   
  . نتيجة علميةإلىيجمع مالحظات عديدة قبل الوصول  -2   
   معلومة إلى الوصول أو نشاط علمي إجراءيواجه العوائق التي تقف في وجهه عند  -3   

  .علمية       
  . عند القيام بنشاط علمييتأنى -4   
  :  العلميةاألخالق-5

  . القيام بنشاط علميأو المعرفة العلمية إلىئه في الوصول يتعاون مع زمال -1   
  .األحكام اصدرال يتحيز في  -2   
  . الشخصيةلآلراءال يتعصب  -3   
  .ينفتح على آراء اآلخرين -4   
  .يراعي تطبيقات العلم على المجتمع -5   
  :مسك بالطريقة العلمية في التفكيرالت -6

  .لوصول منها إلى نتائج صحيحةمات لالتحقق من صدق المقد -1   
  .علومات التي تتكون منها المقدماتالتحقق من صدق الم -2   
  .ترح عدة فروض للمشكلة المطروحةيق -3   
  .تحقق أو التوصل إلى نتائج موثوقةيؤمن بأهمية التجريب في ال -4   
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  :تقدير العلم -7

  .التقانةلصلة الوثيقة بين العلم و يدرك ا-1   
  . يؤمن بأهمية العلم للمجتمع-2   
   .يعتقد بفوائد العلم لإلنسان -3   
  .لعلميهتم بالقراءة عن ا -4   
  :احترام العلماء -8

  .يهتم بسير العلماء -1   
  .يقدر العلماء -2   
  . ل العلماء في مختلف مناحي الحياةيعترف بفض -3   
  .يهتم بالقراءة عن العلم -4   
  

  : العلميةمراحل اكتساب القيم

ال يولد اإلنسان وهو مزود بالقيم المرغوب فيها، وإنما يتعلمها من خالل تفاعالته مع الوسـط                
االجتماعي الذي يعيش فيه، إذ تبدأ عملية اكتساب القيم ومنها القيم العلمية من مرحلة الطفولـة   

مـر عمليـة    وتستمر حتى آخر حياته، وتعد القيم المكتسبة في الصغر أكثر القيم رسـوخا، وت             
  :هما ) 2000الرشيد، ( اكتساب القيم بمرحلتين 

وفيها تكون القيم مفروضة على اإلنسان عن طريق المعايير التي يفرضـها  : المرحلة األولـى  
الوسط االجتماعي، بحيث يقبل اإلنسان أنواعا من التصرفات على أنها واجبات يجب أن يقوم              

  .خطاء يجب أن يتجنبهابها، وأنواعا أخرى من التصرفات على أنها أ
وفيها يبدأ اإلنسان في األخذ بسلوك خاص به على الرغم من أنه متأثر بالقيم              : المرحلة الثانية 

تحرر من ظل   قد  المفروضة عليه من قبل وسطه االجتماعي، وعلى ضوء ذلك يكون اإلنسان            
 التي تقوم على    الوازع األخالقي المسيطر عليه من السلطة الخارجية إلى ظل السلطة الداخلية          

  .اإلقناع والمسايرة
  :أساليب تنمية القيم العلمية

  :تتطلب تنمية القيم، ومنها القيم العلمية األخذ بعدة أساليب والتي تتمثل في
علـى  سلوك الكبـار     ويتم هذا إما مباشرة كأن يسلك الناشئة         :)القدوة  ( إتباع المثل الصالح    

مباشر كأن يستمع الناشئة إلى قصص من الماضـي          مثالي، أو بطريق غير      هماعتبار أن سلوك  
  .أو من الحاضر عن منجزات تستحق اإلشارة
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هـو  وهـا   ويتم ذلك من خالل تناول األدلة والقرائن التي ال يستطيع أحد إال أن يتقبل      :اإلقنـاع 
 .ة مضادال اآلراء أو ارفكاألما يسمع أو يقرأ، وهذه األدلة تقلل من عراض 

   ويتم ذلك من خالل إعطاء الطالب خيارات محددة تعبر عن قيم يؤمن:تيارتحديد نواحي االخ
    .بها المجتمع، كما يعني هذا األسلوب عدم ترك مجال للطالب لالختيار

 ويتم هذا األسلوب بفرض قوانين معينة على الطالب، تحتم علـيهم األخـذ              :سيطرة القوانين 
، وذلك لكي يتـصرفوا تلقائيـا بالـصورة          بسلوك ما وبصورة مستمرة، وتتم عليهم المراقبة      

 . خوفا من عقاب أو طمعا في ثوابك سلوكاً ماسل يكأنالمرجوة، 

ر، ي ويعد هذا األسلوب من أهم األساليب ألنه سـريع التـأث           :سيطرة األصول الدينية والثقافية   
 الديني   على درجة من االلتزام    و بأن الدين يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، وه         البفيكفي القول للط  

  .حتى يستجيب ويتقبل ما يقال له
 ويتم هذا األسلوب من خالل االحتكام إلى ضـمير الطالـب الـذي              :اللجوء إلى ضمير الفرد   

تنفـي سـريرته    أن  يحاسبه على اقتراف الخطأ باعتبار الضمير اإلنساني قوة داخلية تحـاول            
  ).1984زاهر، ( وتصقل أقواله وأعماله 

         
 : القيم العلمية، مثلاأساليب أخرى لتنمية القيم، ومنه ) 2006 ( ويضيف عقل 

 ويتم هذا األسلوب من خالل اللقاء مع الطالب وتقديم المعلومات الالزمة لهم عن              : المحاضرة
 . عبر المقررات الدراسيةاالقيم التي يفترض عليهم اكتسابه

علمـين والطـالب حـول      ويتم هذا األسلوب عبر تفاعل متبادل بـين الم        : المناقشة والحوار 
ثـل تقويـة الحجـة لـديهم     مموضوع معين بهدف تدريب الطالب على اإليجابية في التعليم،  

 .وتعويدهم على االرتجال والمواجهة والثقة بالنفس

وذلك بعرض قصص عن موضوعات معينة، بقصد تنمية الخيـال           :استخدام القصص العلمية  
 .يها من عبر ومواعظالعلمي لدى الطالب، ولفت انتباههم إلى ما ف

باإلضافة إلى أساليب أخرى مثل لعب األدوار في األلعاب التربويـة والتمثيليـات وطريقـة               
المشروع، والتي تتطلب إنجاز عمل جماعي بحيث يكون لكل فرد دوره في التخطيط والتنفيـذ               

  .والتقويم والقيام بالرحالت وذلك لتدعيم القيم العلمية المرغوب فيها
  

  :لتربوية في تنمية القيم العلميةالمضامين ا

لقيم في صورة   إن المضامين التربوية في تنمية القيم العلمية تعني ما يكشف عنه مخزون هذه ا             
   القيم  من ةـلمجموع ن تطلعات أو أهداف تسعى لتحقيقها مستندةـعة تعبر ـمؤشرات سلوكي
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وكية المتعلقة بالقيم العلميـة،     المرتبطة بالعلم، ورغم الصعوبة في الكشف عن المؤشرات السل        
إال أن هناك بعض الجهود العلمية في هذا المجال والتي حاولت أن تصل إلى بعض الـدالالت                 

مكـرم،   (المترجمة لمجموعـة من القيم التي اتفقت األدبيات علـى أنهـا تمثل القيم العلميـة            
  :، والتي من أبرزها )2002

  
   :فهم قيم الرغبة الملحة في المعرفة وال-1

أنه ال يقبل التفـسيرات الغامـضة       :  سلوكيات يتبناها الفرد من أهمها     هي قيم تترجم من خالل    
لألشياء، ويؤمن بأهمية العلم في عملية التنبؤ، ويستخدم الطرق العلمية في عمليات التفكيـر،              

، كما يحـرص    ا وحدود اويحرص على االعتراف بأنه ال حدود لألسئلة، ولكن لإلجابات منطق         
الكون من أجل كـشف      التي تحدث حوله مهتما بما يجري في          التساؤل عن جميع األشياء    على

  .الحقيقة، ويهتم بالقراءة واالطالع والمناقشة لزيادة المعلومات
    : قيم التساؤل عن كل شيء-2

وعـدم   أخبار االكتشافات واالختراعـات،       وتالحظ لدى الطالب من خالل التساؤل الدائم عن       
، وحـب   ها ليست هناك معرفة يقينية كاملة     اف اإلجابات، من خالل االعتراف بأن     اإليمان بأنص 

  .االستطالع والتطلع آلفاق جديدة من المعرفة
    :قيم البحث عن المادة العلمية ومعناها -3

ويستدل عليها لدى المتعلمين من خالل مظاهر سلوكية منها اإليمان بأهمية البحث عن مصادر              
الربط بين المعلومات المقدمة، وتوظيفها في االسـتنتاج مـن معلومـات            متعددة للمعلومات، و  

بسيطة إلى معلومات أكثر عمقا ودقة، مع إعطاء أهمية كبيرة للمعلومات المقدمة مهما كانـت               
بساطتها، والتمييز بين المصطلحات المختلفة مع الحرص على أهميـة التعريـف اإلجرائـي              

  .ا العلم ومشكالتهللمصطلحات المتداولة في مناقشة قضاي
  : قيم الرغبة في اإلثبات والتحقق-4

مؤقتة، واإليمـان بـأن     بأنها  خالل اعتبار المتعلم للنتائج التي توصل إليها العلماء         من  وتتحقق  
النتائج العلمية ما هي إال فروض بحثية تخضع للبحث والدراسة، مع الحـرص علـى عـدم                 

 جمع الشواهد واألدلة الكافية ومعرفة الوقـائع،        إصدار الحكم أو التوصل إلى نتيجة معينة قبل       
وتجنب األحكام السريعة والقفز إلى التعميمات، وأن النتائج العلمية قابلة للتغيير بتغير الطـرق              

  .المستخدمة وشروط التجريب
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  : قيم احترام المنطق واإليمان بالتفكير العلمي-5

 حقق من صدق المقدمات للوصول منها إلـى نتـائج         وتبرز من خالل حرص المتعلم على الت      
، والتحقق من صدق المعلومات التي تتكون منها المقـدمات، والتأكـد مـن ارتبـاط                صحيحة

المعلومات المقدمة بالموضوع أو القضية موضع االهتمام، والموضوعية، وعدم التحيـز فـي             
  . مجاالت الحياة المختلفةإصدار األحكام، ومن خالل استخدام الطرق العلمية في التفكير في

  :قيم تدارس المقدمات بعناية -6

وتترجم من خالل اإليمان بأهمية التجريب للوصول إلى قناعات علمية متميزة، واالعتماد على             
علـى  الجداول الرياضية كوسيلة مناسبة لتقديم وعرض المعلومات، وامتالك قرارات متميزة           

  .لخبرة تجاه قضايا علمية معينةاستثارة الحوار مع من هم أكبر من ذوي ا
  : قيم تدارس النتائج بعناية-7

ومن الشواهد السلوكية الدالة عليها إيمان المتعلم بأن النتائج التي يتوصل إليها العلماء ما هـي                
إال احتماالت قد تكون صحيحة أو خاطئة، ومن خالل استخدام التأمل كأسلوب فـي التفكيـر                

ت توظيفه، واالحتكام لثقافة المجتمع في تقدير أخالقيـات العلـم           للربط بين نتائج العلم ودالال    
وآثار التقنيات المرتبطة به، وتجنب سلبيات التكنولوجيا في ممارساته، وإدراك الصلة الوثيقـة             

  .بين العلم والتكنولوجيا
  :ستخدام العلم كمادة وطريقةقيم ا - 8

ام المعرفة العلمية في الوصول إلـى       وتتضح معالمها الرئيسة لدى المتعلمين من خالل استخد       
حلول مقترحة لمشكالتها، ودراسة النظريات العلمية التي تفسر الظواهر المختلفة للمقارنة بين            

ي، وفحـص كـل     لاألشياء على أساس ماهيتها، وعدم إهمال المعرفة التي ليس لها تطبيق عم           
  .اإليمان بقيمة العقل المحدودةاألشياء أو االحتماالت المسؤولة عن حدوث الظواهر العلمية مع 

  : قيم التمسك بالصفات أو الخصائص الخلقية-9

ويمثلها الحرص على التروي في تصديق كل ما يقال وفي إصدار األحكام مع التحلي باألمانة               
 في القول، وفي نقل الخبر وتبليغه والتعاون مع اآلخرين، ومن خالل التمسك بالـصدق فـي               

المقدمات ل واإلنجاز واألمانة العلمية في دراسة       ى المثابرة في العم   والحرص عل , القول والعمل 
 .واستخالص النتائج والموضوعية في إصدار األحكام
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  :مراحل تكوين القيم العلمية
المراحل التي يمكن إتباعها لتكوين القيم العلمية، والتـي يمكـن أن             ) 2010 (أورد الحربي   

عبـد المجيـد،    (و) 1988أبو العنـين،    ( ها كل من    تي أورد تشترك مع مراحل تكوين القيم ال     
  : وهي )2003

  جذب انتباه المتعلم نحو القيم العلمية باستخدام جميع الوسائل واإلمكانات المعينة والتي  -1
  .العلمية وأهميتها وحاجته لتملكهاتوضح مفهوم القيم     

 .تقبل القيم العلمية بحيث تكون جزءا رئيسا من سلوكه -2

 .تفضيل القيم العلمية من خالل سعيه الدائم لتحقيقها في حياته العلمية والعملية -3

  التنظيم للقيم العلمية في النسق القيمي لتأخذ أولويتها في التبني والتطبيق في حياته العلمية  -4
 .والعملية    

  ه ـه بأهميتها وتقبله وتأكدـل دائم ومستمر من منطلق اقتناعـة بشكـااللتزام بالقيم العلمي -5
  .الوجداني الكامل لها    

بأن تلك المراحل يمكن تنميتها من خالل إلمام معلم العلوم باألهداف            ) 2010الحربي،  ( ويذكر
الوجدانية وإتقانه لها أثناء تدريسه القيم العلمية لكي يستطيع تنميتها لدى طالبه، والتي تـصف               

  .ات وقيم المتعلمالتغير الذي يحدث على اهتمامات واتجاه
  

  :المبادئ العامة الواجب مراعاتها عند تدريس القيم العلمية

  
عند التعامل مع القيم من المنظور العلمي والتعليمي يجب التأكيد على مبادئ عامة توجه إلـى                

  :في هذه المبادئ ) 2007الجالد، ( عملية اكتسابها وتعليمها والتي أوجزها 
تباع أسلوب اإلقناع العلمي الحر في بناء القيم العلمية وليس          ا من خالل الحرص على   : اإلقناع

 أن يـستند  أصلة في النفس البـشرية يجـب  التلقين والحفظ، فالقيم قضية تصويرية وجدانية مت      
  .تعليمها على العاطفة والوجدان وليس على العقل فقط، وبالتالي ال بد من اقتناع المتعلم بالقيم

  
 طريقة تفكير المتعلم وما يملكه من قيم واتجاهات والتأكيـد علـى    من خالل الربط بين   : الربط

أنمـاط  ذلك عند غرس القيم من منطلق أن طريقة تفكير األفراد تصنع مظاهر حياتهم وتحدد               
القيم لديهم والسلوك المتوقع أن يمارسوه، فمتى يكون الربط بين القيم العلمية وتفكير المـتعلم               

  . ر كانت ديمومتها لديه أكبر وتأثيرها أعمق ويكمل إحداهما اآلخاًمتجانس
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من خالل التأكيد على بناء المعتقدات اإليجابية المؤسسة على التصور الصحيح للفرد            : االعتقاد
والتي تؤثر على سلوك المتعلمين من خالل إعادة        ) اإلله، الحياة، الكون    : مثل( لحقائق الوجود   

 وإحالل القيم العلمية الصحيحة التي تقـود لمزيـد مـن            يل كل القيم السلبية لديهم    دتوجيه وتع 
  .المعتقدات اإليجابية وترسيخها في وجدان المتعلم لتصبح جزءا من سلوكهم العام والخاص

 
من خالل استثمار مواقف الصراع القيمي في غرس القـيم العلميـة فقـد أثبتـت                : االستثمار

م من خالل المواقف الحياتية التي يعيـشها        نظريات التدريس أن تعليم القيم العلمية يجب أن يت        
المتعلم وربط ما يتم تعلمه بحياتهم ومشاكلهم ما يالحظون من قـيم متـصارعة تـؤثر فـي                  
اختياراتهم وتثير فيهم القلق والتردد والالمباالة، لذلك فإن استخدام أساليب الحوار والمناقـشة             

يم التي تتيح الفرص التعليميـة التـي        وحل المشكالت والتفكير الناقد من أفضل طرق تعليم الق        
  . تسمح للطالب بالتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم بحرية ودون قلق وخوف من النقد والتوبيخ

  
من خالل تمثل القدوة للقيم العلمية المراد غرسها لدى الطالب لتقديم أنموذج إيجـابي              : القدوة

  .ن قيم علميةمم يهتدي به الطالب ومزيد من المصداقية والموثوقية لما يقد
 

ـ              : التكامل  نمن خالل الحرص على تبني المنحى التكاملي في تدريس القيم وذلك بتقـديمها م
، المعرفي، الوجـداني  ( ثالثة أبعاد   خالل إطار تكاملي وشمولي يتم النظر إلى القيم من خالل           

قييمها في ضوء   ألن تعلم القيم يتدرج من مجرد استقبال القيمة واالستجابة لها إلى ت           ) السلوكي  
الخبرات السابقة الموجودة لدى المتعلم، ثم تنظيمها وترتيبها بين القيم األخرى لدى المتعلم من              
خالل المعرفة الواعية ألهميتها على مستوى الفرد والمجتمع العتناقها واالتصاف بها، فتصبح            

حتاج لفترة زمنيـة    جزءا من سلوك المتعلم وسمة مميزة لها، وهذا ما يؤكد أن تكوين القيمة ي             
 .طويلة نسبيا

  
ومما سبق يتضح أن تشكيل القيم العلمية لدى الطلبة سواء ما يتعلق بالقيم العلمية مع الذات أو                 
القيم العلمية مع اآلخرين يجب أن ينطلق من هذه المبادئ التي ستمكنه من تحقيق هدفـه فـي                  

ة، وهذا لن يأتي إال من خالل تأهيله       تنمية القيم العلمية بأقصر الطرق ووفق منهجية علمية دقيق        
وتدريبه على تلك المبادئ، وأن تصبح جزءا من تقويم أدائه التدريسي ومتطلبا من متطلبـات               

  .الكفاية المهنية لديه
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  :أسباب زيادة االهتمام بتنمية القيم العلمية

  

  مع، ومن ثم يتوقع ماء في المجت بدور المعلم وجهود العلأصبح المجتمع الدولي أكثر وعياً -1
  يكون هناك نوع من المحاسبة أو التقدير من قبل المجتمع تجاه العلم وآثاره، كما يتوقع أن     
  .من المعلم أن يحدد سياسته وبرامجه في إطار من المبادئ والقيم الخاصة به    

  ترتب يمما  متعددة، ة العلمية للمجتمع قيادات ذات معانٍـأعطى التقدم الحديث في المعرف -2
  ه إصدار أحكام قيمية، ومن ثم تكون الحاجة إلى وجود أخالقيات وقيم تحكم العلم أو ـعلي    
  .األداء العلمي    

  م يعد المجتمع العلمي ينظر إلى العلم على أنه ذلك النسق الموضوعي الخالي من القيم، ـل -3
  ، أي من صنع اإلنسان   البشريرة اختلفت وأصبحت تعد العلم إنتاجا للجنسـولكن النظ    
 .ومن أجله    

  :دور معلمي العلوم في تنمية القيم العلمية

إن تنمية وتعزيز القيم العلمية لدى أفراد المجتمع مسئولية مشتركة تبدأ بسلوك األفراد الذين هم              
مسئولون عن تصرفاتهم وتنتهي بجميع مؤسسات المجتمع المحيطة بـاألفراد مثـل األسـرة              

رسة والمسجد ومؤسسات المجتمع المختلفة، ولذا فالمدرسة تمثل ثاني مؤسسة اجتماعيـة            والمد
تربوية في حياة المتعلم ألنها تمثل أنموذجا لبيئة تربوية تعمل على تأهيل المتعلمـين معرفيـا                

، كما تشكل المدرسة نقطة التقاء لعدد كبير من العالقات االجتماعية المتداخلة             ووجدانياً ومهارياً
والمعقدة، وهذه العالقات تؤسس التفاعل االجتماعي بين المعلم والطالـب ومـا يمتلكـه مـن                

  .يم مختلفةقاتجاهات أخالقية و
  

فالمعلم في المدرسة يغرس القيم العلمية لدى طالبه من خالل مجموعة من المهام والتي مـن               
  :م هذه المهام، ومن أه )2010الحربي، ( و  ) 2002مكرم، ( أبرزهـا ما ذكره كل من 

  سرد بعض قصص العلماء واكتشافاتهم والمعاناة التي القوها والظروف االجتماعية السائدة  -1
  د تدريس بعض ـة، وذلك عنـة البشريـن أجل التقدم العلمي وخدمـي ذلك الوقت مـف    
   .الموضوعات العلمية    

  مات العلماء العرب والمسلمين توضيح دور المعلم والعلماء في التقدم الذي نعيشه ومساه -2
   .في البحث العلمي    
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       الحاضر مثل دور  وأربط نتائج العلم وجهود العلماء بالواقع وبالحياة سواء في الماضي  -3
  العلم في حل بعض المشكالت كالتخلص من األمراض الفتاكة كالجدري وشلل األطفال     
   .وغيرها    
  وكتابة البحوث والتقارير العلمية حول بعض الموضوعات العلمية في ة ـالقراءة العلمي4- 
 .مقررات العلوم   

  ة العلمية والعملية داخل المدرسة وخارجها والتي تنمي القيم العلمية ـاالهتمام باألنشط -5
 .وتساهم في تعزيزها لدى الطالب والمجتمع    

  ة كالمثابرة في أداء ـ بالقيم العلمياستخدام خبرات متنوعة مثل قصص العلماء وتحليهم -6
  ة ـة وتوخي الحذر في تعميم النتائج لمزيد من المصداقيـة والموضوعيـاألعمال والدق    
  .والموضوعية لما يتم قراءته من قبل الطالب وما يتم طرحه على اآلخرين    

  الستقصاء ل المشكالت واـة مثل أسلوب حـة ومتنوعـة حديثـاستخدام أساليب تدريسي -7
  واالكتشاف والعصف الذهني والتناقض المعرفي وتوضيح القيم ومحاكمة القيم وغيرها من     
 .االستراتيجيات المعززة لغرس القيم بشكل عام والقيم العلمية بشكل خاص    

  ة للتفكير العلمي، ويشمل ذلك انتقاء مواقف الخبرة التعليمية، ـة مناسبـة صفيـتنظيم بيئ -8
  اختيار وترتيب المواد التعليمية وتخصيص الوقت المناسب ألداء مهام التعليم، واستخدام و    
 .وسائل تقويم تركز على قياس نتاجات تعليمية معينة تتطلب مهارات التفكير العليا    

  االهتمام بنادي العلوم والمتحف العلمي في المدرسة، مع التأكيد على العالقات المتبادلة بين  -9
 .العلم والتكنولوجيا والمجتمع    

  ة لممارسة القيم العلمية، وال يتم االكتفاء بالوعظ والنصح ـاالهتمام بتوفير مواقف علمي -10
  ة الواقعية التي يعيشها الطالب في المدرسة ـوالتلقين، بل ال بد من توفير المواقف الحي      
  .بهدف تعزيز تلك القيم      

   . معروفة سلفاًشياء غير معروفة ال لتأكيد نتائجلمية بغية اكتساب أ إجراء التجارب الع-11
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  : الدراسات السابقة 2.2
كل عام والقيم العلميـة  بعد مراجعة الباحثة للدراسات واألبحاث التي تناولت موضوع  القيم بش    

اسـات تتعلـق    لم تجد الباحثة في الدراسات العربية أو الدراسات األجنبيـة در          , بشكل خاص 
  . إال انها وجدت دراسات أخرى مرتبطة بالموضوع , بمعرفة مدى امتالك الطلبة لتلك القيم

  
   :الدراسات العربية1.2.2 

 دور معلمي العلوم الطبيعية فـي تنميـة         إلىتعرف  لل هدفت    دراسة  )2010 ( أجرى الحربي 
 الثانوية في المملكة العربيـة      القيم العلمية لدى طالب الصف الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحلة        

السعودية من وجهة نظر المعلمين والطالب، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي واعتمد في             
 استبانه موجهة لمعلمي العلوم لتحديد درجة أهمية تنمية القيم          األولى: جمع البيانات على أداتين   

الصف الثالث الثانوي لتحديد درجـة   استبانه موجهة لطلبة الثانيةالعلمية لدى الطالب، واألداة  
تنمية القيم العلمية لديهم من قبل معلمي العلوم من وجهة نظرهم، وقد تكونت عينة الدراسة من                

طالبا من طالب الصف الثالث الثانوي، وقد أظهرت نتائج الدراسة           ) 612( معلما و  ) 138( 
 األهميـة والتنميـة لـدى       درجةن وجهة نظر معلمي العلوم من حيث        أن أعلى قيمة علمية م    

تقبـل  ( ء، وأقل القيم العلمية أهمية هي       الطالب هي تقدير العلم وتقنياته، ثم تليها تقدير العلما        
، كما أظهرت النتائج أن معلمي األحياء والفيزياء أكثر تأثيرا من غيرهم في             )النقد، ونقد الذات    

  .     تنمية القيم العلمية الذاتية لدى الطالب
  

بدراسة هدفت إلى تحديد القيم المتضمنة فـي كتـاب المطالعـة             ) 2010اآلغا،  ( ام    كما ق 
والنصوص بجزأيه للصف التاسع في محافظات غزة، وما يجب أن يشتمل عليه من قيم مـن                

تحليل   هج الوصفي التحليلي، كما استخدم أداة     وجهة نظر خبراء المناهج، واستخدم الباحث المن      
 القيم وقائمة القيم، وقد أشارت النتائج إلى وجود خلل فـي توزيـع       المحتوى للوقوف على هذه   

  القيم داخل المجال الواحد، فقد اتضح من خالل المقارنة بين النسب أن هناك تفاوتا في توزيع
 القيم داخل كل المجاالت باستثناء المجال األخالقي، كما أظهرت النتائج أن كتـاب المطالعـة             

 كبيرة من القيم في المجال العقائدي والتعبـدي واألخالقـي،           والنصوص يشتمل على مجموعة   
 والبيئي، وقد حصل المجال البيئي علـى         والعلمي يوالمجال االجتماعي والسياسي واالقتصاد   

تكرارا، وكان  ) 12( ، ويعتبر األكثر تكرارا، حيث حصل على % ) 17,3(أعلى نسبة مئوية 
  .ترتيبه األول من بين المجاالت التسعة
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والتي هدفت إلى اقتراح قائمة بالقيم العلمية التي ينبغي تـضمينها            ) 2009زعلي،  خ( دراسة  
في كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن، والكشف عن مدى توافر القـيم               

 الدراسة من كتب العلـوم       عينة العلمية ومستوى تتابعها وتكاملها في كتب العلوم، وقد تكونت        
تبـاع  اواستخدم الباحث أداة لتحليل القيم العلميـة ب       . األول والثاني والثالث  : ف األساسية للصفو

حب االستطالع، واألمانـة    : المنهج البنائي، وكشفت الدراسة عن اقتراح ثماني قيم علمية هي         
 العلم، والتفكير العلمـي، وتقـدير العلـم         تالعلمية، وقبول النقد، والتأني في الحكم، وأخالقيا      

ة، إذ بلغت نسبتها    ـة ثراء كتب العلوم بالقيم العلمي     ـائج الدراس ـوبينت نت . الل العلماء ـوإج
  .مع انخفاض مستوى تتابع هذه القيم % ) 91.67( 
  

لتفكير العلمي لـدى طـالب      اإلى تحديد القيم التي تصاحب       ) 2007النوح،  ( وهدفت دراسة   
 القيم العلمية لديهم من وجهة نظر الطالب،        كليات المعلمين، وتحديد المشكالت التي تعيق تنمية      

التخصص والمستوى الدراسي، ومستوى تعليم األب، ومستوى تعلـيم         ( ومعرفة أثر متغيرات    
فقرة كأداة للدراسة،    ) 42( واستخدم الباحث استبانه مؤلفة من      . على تنمية القيم العلمية   ) األم  

اسة تـوافر   رطالبا، وقد أظهرت نتائج الد     ) 563( طبقها على عينة عشوائية طبقية مؤلفة من        
بعض القيم العلمية الموجبة الذاتية والقيم العلمية الموجبة مع الغير لدى طالب كليات المعلمين،              

ولة عن إعاقة نمو القيم العلمية لديهم، ووجـود أثـر لمتغيـر             ئووجود بعض المشكالت المس   
اسي لصالح المستوى الدراسـي     التخصص وكان لصالح التخصص األدبي وأثر للمستوى الدر       

ر مستوى تعليم األب ومـستوى تعلـيم األم علـى           يالخامس، وأظهرت نتائج الدراسة عدم تأث     
  .استجابات أفراد عينة الدراسة

  
دراسة هدفت إلـى الكـشف عـن القـيم العلميـة             ) 2005( وأجرى أبو جحجوح وحمدان      

تربية الوطنية للصفوف الثالثة األولـى      المتضمنة في محتويات مناهج العلوم واللغة العربية وال       
من المرحلة األساسية في فلسطين، واقتراح قيم علمية لها، وتحديد مستوى تتابعها وتكاملهـا،              
وبينت نتائج الدراسة اقتراح ثماني قيم علمية، والكشف عن ثراء محتويات مناهج العلوم واللغة              

لقيم العلمية، وانخفاض مستوى التتابع بـين       العربية، وافتقار محتويات مناهج التربية الوطنية ل      
القيم العلمية المتضمنة في محتويات المناهج الثالثة، وتوافر مستوى التكامل بـين محتويـات              

  % ).50( المناهج الثالثة بنسبة 
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فقد هدفت إلى معرفة     2009)(كما ذكر في دراسة خزعلي       ) 2003( أما دراسة عبد المجيد     
تراتيجية مقترحة لتدريس العلوم في تنمية بعض القيم العلمية والتحصيل لدى           فعالية استخدام إس  

المثابرة العلمية،  : تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتوصلت الدراسة إلى خمس قيم علمية هي          
  .واألمانة العلمية، والتمسك بطريقة التفكير العلمية، والتواضع العلمي، وأخالقيات العلم

  
إلى تحليل األنشطة العلمية في كتب العلوم للصفوف        ) 2003(ي وخطايبة   هدفت دراسة الشعيل  

األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان، وتحديد نـوع عمليـات العلـم                
تكونـت عينـة    المتضمنة، وكل من االستقراء، واالستنتاج، واالستدالل، والتنبؤ، واالتصال،         

كما استخدم الباحـث أداة تعريـب       , صفوف األربعة األولى    الدراسة من كتب العلوم العامة لل     
نت نتائج  يوقد ب ,  طالباً وطالبة  461)(التي طبقها على    , وتطوير اختبار مهارات عمليات العلم      

الدراسـة عدم توزيع األنشطة العملية بالتساوي من صف آلخر ضمن كتب عينـة الدراسـة               
 في عدد عمليات العلم بكتـب العلـوم، إذ          دون اطراد للزيادة بين الصفوف، وظهور اختالف      

جاءت المالحظة األكثر نسبة في كتاب العلوم للصف األول، واالتصال األكثر نسبة في كتابي              
الثاني والرابع، أما االستقراء فكان األكثر نسبة في كتاب الصف الرابع األساسي، فضال عـن               

علمية، إذ خال كتاب الـصف األول       خلو األنشطة العلمية في كتب العلوم من بعض العمليات ال         
من عملية القياس، وكتاب الصف الرابع من عملية االتصال، وغياب مهارة االسـتدالل مـن               

   . الصفوف الثاني والثالث والرابع، في حين وجدت في الصف األول
  

 حدود وإسهامات المدرسة الثانوية فـي تنميـة         إلىتعرف  لل ) 2002 (مكروم  وهدفت دراسة   
لمية لدى طالبها، وذلك استنادا إلى المعالم المميزة للوظيفة العلمية للتربيـة للتعـرف              القيم الع 

، لتحديد   في مصر  كالت التي تعيق فعالية دورها في هذا المجال       شعلى واقع دور المدرسة والم    
بعض المتطلبات الالزمة لنهوض المدرسة الثانوية بدورها في مجـال تنميـة القـيم العلميـة                

وقد اعتمد  . فة إلى تحديد بعض االعتبارات لضمان فعالية دورها في هذا المجال          لطالبها، إضا 
هج الوصفي، مستخدما استبيانا موجها إلـى مدرسـي المـدارس           نالباحث في هذه الدراسة الم    

لى طـالب المـدارس الثانويـة العامـة         واستبيانا موجها إ  ،  الثانوية حول مفهوم القيم العلمية    
 المدرسة الثانوية في تنميـة القـيم العلميـة لـدى طالبهـا،        حول واقع دور   ,تخصص علمي 

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك درجة متناسبة من الوعي          . ومتطلبات دورها في هذا المجال    
  دى كل من المعلمين والطالب، ـبأهمية العلم وعالقته الوثيقة بحياة اإلنسان وبناء المجتمعات ل
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 األكاديمية التي يعيشها الطالب داخل المدرسة تأتي في المرتبـة           والبيئة وأن المناهج الدراسية  
األولى من حيث القوى والعوامل المؤثرة على تنمية القيم العلمية لدى طالب المرحلة الثانوية،              
وأن االهتمام بالتكوين العلمي للطالب وتنمية مهارات التفكير الواعي جاء في المرتبة الثانيـة              

لمرحلة الثانوية من حيث مدى تحقيقها في الوقـت الحاضـر، وأن            في ضوء ترتيب أهداف ا    
غياب االهتمام بتنمية القيم العلمية ومهارات الوعي المرتبطة بها يؤدي إلى ضـعف الـروح               
العلمية لدى الطالب، وأن هناك قصورا في إدراك أهمية األنشطة الالصفية في تكاملهـا مـع                

  .علمية للمدرسة الثانويةالمنهج المدرسي لتحقيق أهداف الوظيفة ال
  

على المقارنة بين القيم المعرفيـة واالجتماعيـة        )  2002  (وركزت دراسة استيتية وصبحي   
 البيت والجامعة األردنية، والتـي هـدفت إلـى          لوالثقافية والعلمية واألخالقية لطلبة جامعة آ     

دخل األسرة وحجمها   تقصي أثر متغيرات النوع والمؤهل التعليمي والبيئة الجامعية والجنسية و         
على أبعاد استبيان القيم المعرفية واالجتماعية والعلمية واألخالقية والثقافية لكـل مـن طلبـة               
جامعة آل البيت والجامعة األردنية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي في محاولة لرصـد             

 بينت وطالبة، و  طالب ) 464( الظاهرة وتحليلها، وطبقت الدراسة استبيانا للقيم على عينة من          
 القيم االجتماعية والثقافية واألخالقيـة      جود أثر ذي داللة إحصائية على بعض      نتائج الدراسة و  

لصالح جامعة آل البيت والجامعة األردنية، وأيضا أظهرت فروقا ذات داللة إحـصائية علـى               
  .متغيراتبعد القيم النفسية والتربوية لصالح جامعة آل البيت، ولم تظهر أثرا على باقي ال

  
إلى التعرف على القيم المتضمنة في كتـب العلـوم للمرحلـة            ) 2001( وهدفت دراسة باسط    

اإلعدادية في ضوء الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، لذا قام الباحث بتحديد القيم التـي         
فية يجب أن تتضمنها كتب العلوم في تلك المرحلة، ثم دراسة ما تحويه هذه الكتب من قيم وكي                

قائمة القيم التي يجب أن تتضمنها كتب       ات الكتاب، وقد أسفرت النتائج عن       توزيعها على وحد  
  العلوم في ضوء الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة، وقد حـوت سـتة مجـاالت للقـيم               

وى كل مجال من هذه     تحا، كما   )الروحية واالجتماعية والعلمية والبيئية واالقتصادية والذاتية       (
قيمة في محتـوى منهـاج العلـوم         ) 596( وجود   و .مجاالت على مجموعة من المفردات    ال

  ة من حيث المجال والصفوف الدراسية، وأن الصف الثالث هو ـة، متفاوتـة اإلعداديـللمرحل
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أكثرها تضمينا، وقد أوصى الباحث بضرورة وضع منظومة قيمية للقيم التي يراد تنميتها لدى              
يتناسب مع التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي المعاصر، وأن تنمية القيم لـن            التالميذ بما   

   .يتم إال من خالل عمليات مقصودة من قبل المعلم والتي ال تأتي عفويا أو نتيجة المعارف
  
للتعرف على أثر برنامج مقترح في تدريب األطفـال علـى            ) 1996  ( دراسة بدوي  تدفهو

. مهم العلمية، والكشف عن العالقة بين القيم العلمية والتفكير العلمـي          التفكير العلمي وتنمية قي   
وتكونت أداة الدراسة من برنامج مقترح لتدريب األطفال على التفكير العلمي وتنميـة قـيمهم               

طالبـا وطالبـة،     ) 60( العلمية، وإعداد مقياس القيم العلمية، وتكونت عينة الدراسـة مـن            
 الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية         نتائجقد توصلت   و. مستخدما المنهج التجريبي  

بين متوسطات درجات التفكير العلمي لدى أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق            
البرنامج لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات              

لتجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج لصالح      درجات القيم العلمية لدى أطفال المجموعتين ا      
  .المجموعة التجريبية

  
للكشف عن فعالية وأثر مدخل سير العلماء في تنمية القيم           ) 1995  (هدفت دراسة عبده  كما و 

، وقد ركزت الدراسة علـى بعـض العلمـاء،           في دمياط  العلمية لدى معلمي التعليم األساسي    
مـن معلمـي    ) 55(مكونة من   علمية، والذي طبق على عينة      واستخدم الباحث استبيان القيم ال    

المثابرة العلميـة، واألمانـة العلميـة،       :  وحدد الباحث بعض القيم العلمية مثل      التعليم األساسي 
وقـد  . واإليمان بالطرق العلمية وأخالقيات العلم، والتواضع العلمي، وترشيد اسـتخدام العلـم           

ل سير العلماء في تنمية المثابرة العلمية وتحسين فهـم          توصلت النتائج إلى فعالية استخدام مدخ     
 .الجانب االجتماعي للعلم

  
فهدفت إلى وضع قائمة بالقيم العلمية التي يمكن تـضمينها           ) 1994 (حسام الدين   أما دراسة   

مرحلة التعليم األساسي للصف السابع، والعمل على تنمية بعـض القـيم            في  مناهج العلوم   في  
تـرح،  برنامج مقترح، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية البرنـامج المق          العلمية من خالل    

على تنمية القيم العلمية كهدف دراسي، وأهمية العمل علـى          وأوصت الباحثة بضرورة العمل     
إعداد دليل للمعلم لتوضيح أساليب وطرق تنمية القيم العلمية، والعمل على مـرور المعلمـين               

وأن , يب تنمية القيم بشكل عام، والقيم العلمية بوجـه خـاص          ببرامج تجريبية عن طرق وأسال    
  المناهج الدراسية والبيئة األكاديمية التي يعيشها الطالب داخل المدرسة تأتي في المرتبة األولى
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من حيث القوى والعوامل المؤثرة على تنمية القيم العلمية لدى طالب المرحلة الثانويـة، وأن               
ي للطالب وتنمية مهارات التفكير الواعي جاء في المرتبة الثانيـة فـي             االهتمام بالتكوين العلم  

، وأن غيـاب     حيث مدى تحقيقها في الوقت الحاضر      ضوء ترتيب أهداف المرحلة الثانوية من     
االهتمام بتنمية القيم العلمية ومهارات الوعي المرتبطة بها يؤدي إلى ضعف الـروح العلميـة               

 إدراك أهمية األنشطة الالصفية في تكاملها مـع المـنهج            في لدى الطالب، وأن هناك قصوراً    
  .المدرسي لتحقيق أهداف الوظيفة العلمية للمدرسة الثانوية

  
دراسة هدفت إلى الكشف عن مـدى اهتمـام معلمـي            ) 1992( أجرى عبد العال ومبارك     و

ـ            الب الرياضيات بالجوانب الوجدانية والقيمية لتدريس الرياضيات وذلك من وجهتي نظر الط
والمعلمين أنفسهم، والفروق بين كلتا وجهتي النظر، والكشف عما إذا كانت توجد فروق فـي               
هذا االهتمام بين معلمي الرياضيات للمرحلتين اإلعدادية والثانويـة، وكـذلك الكـشف عـن               

: األسباب التي تؤدي إلى إهمال المعلمين لهذه الجوانب، وقد استخدم لهذا الغـرض اسـتبيانان        
كشف عن مدى هذا االهتمام، واآلخر للكشف عن األسباب التي تـؤدي إلـى إهمـال                األول لل 

ـ  ) 510( معلمي الرياضيات لهذه الجوانب، وتم تطبيقها على         معلمـا مـن     ) 59(  و   البط
وكشفت نتائج الدراسة عـن وجـود       . معلمي الرياضيات في مدارس محافظة الدقهلية بمصر      

قيق الكثيـر مـن األهـداف الوجدانيـة لتـدريس           إهمال من جانب معلمي الرياضيات في تح      
الرياضيات من وجهتي نظر الطالب والمعلمين أنفسهم، كما أظهرت النتائج أن إهمال معلمـي       
الرياضيات لألهداف الوجدانية من وجهة نظر الطالب أقل منه من وجهة نظر المعلمين، كمـا        

اهتمام زمالئهـم فـي المرحلـة       أن اهتمام معلمي الرياضيات في المرحلة اإلعدادية أكبر من          
  .الثانوية وذلك من وجهة نظر الطالب

  
للكشف عن القيم العلمية لدى طالب بعض كليات جامعـة           ) 1992  ( دراسة محروس  وهدفت

سوهاج من وجهة نظر الطالب في المستويات الدراسية النهائية، وقد أعد الباحـث اسـتبيانا               
طالب الجامعة، وكان مـن     طالباً من   ) 256(ونت من   على عينة تك  لقياس القيم العلمية لتطبيقه     

أبرز نتائجه نمو القيم العلمية الذاتية كالسعي إلى طلب العلم والمثابرة العلمية والبحـث عـن                
الحقيقة، ونمو القيم العلمية مع الغير كاألمانة العلمية وتقدير جهود العلماء، إضافة إلـى القـيم             

  .العلمية مجتمعة كالبحث العلمي
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إلى التعرف على إمكانية تنمية بعض القيم العلمية باسـتخدام           ) 1992  (وهدفت دراسة شبارة  
وحدة مقترحة تتضمن مفاهيم الهندسة الوراثية بالنسبة لعينة من طالب الصف الثالث الثـانوي              
بمدارس محافظة دمياط، واستخدم الباحث مقياسا لبعض القيم العلمية مع اختبـار تحـصيلي،              

النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبيـة فـي التحـصيل              وأسفرت  
المعرفي وفي القيم العلمية، مع وجود ارتباط موجب غير دال بين التحصيل المعرفي واكتساب              

  .القيم العلمية
  

للكشف عن القيم التي تحدد السلوك العلمي لمعلمة العلوم          ) 1989  (كما هدفت دراسة شهاب   
 إعدادها، وذلك من خالل بيان أثر اإلعداد األكاديمي والمهني، وتناولت الباحثة مجموعة             أثناء

من القيم العلمية في دراستها مثل استخدام العلم كمادة وطريقة، واإليمان بالمعرفـة والفهـم،               
واإليمان بالطرق العلمية في التفكير والتمسك بالصفات والخصائص الخلقية، مستخدمة مقياسا           

في شعبتي الفيزياء والكيمياء والتاريخ الجامعة طالبات من 102) (م العلمية تم تطبيقه على للقي
الطبيعي في السنة األولى والرابعة، وكان من أبرز ما توصلت إليه من نتائج هو عدم وجـود                 
فروق دالة إحصائيا بين طالبات السنة األولى والرابعة في القيم العلمية التي تحـدد الـسلوك                

لمة أثناء إعدادها، وأيضا عدم تأثير نوع الدراسة األكاديمية على تغيير هذه القيم العلميـة               للمع
  .المحددة

  
والتي هدفت لتحديد دور     ) 1988  (ومن الدراسات التي أشارت لمعلمي العلوم دراسة محمود       

نـة مـن    الجامعة في تنمية القيم العلمية لدى الطالب، مستخدما استبيان القيم العلمية علـى عي             
الحقوق في ثـالث جامعـات فـي مـصر،          وطالب كليات الهندسة والطب والعلوم واآلداب       

وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطـالب فـي               
ـ السنوات النهائية بالنسبة للقيم العلمية مما يعني عدم وجود فعالية لإلعداد األكاديمي          ي هـذه  ف

ة القيم لدى طالبها، أي أن مقررات اإلعداد التخصصي ال تسهم في صياغة             الجامعات في تنمي  
  .هذا النوع من القيم
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والتي هدفت إلى التعرف على دور األنشطة الالصفية في تنمية القـيم            ) 2010  (دراسة البزم 
لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم في محافظات غزة، واسـتخدم الباحـث               

منهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلة األساسية            ال
  ،  ومعلمة بطريقة طبقية عشوائيةامعلم ) 577( في المدارس الحكومية، وبلغت عينة الدراسة 

فقرة لمعرفة دور األنشطة الالصفية في تنميـة قـيم           ) 57(  وأعد الباحث استبانه مكونة من      
رحلة األساسية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األنشطة الالصفية لها دور فعال فـي              طلبة الم 

جـال القـيم    تنمية قيم طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلميهم، وبخاصة فيما يتعلق بم            
  ). % 81.84(االجتماعية بوزن نسبي 

  
تعزيز القيم اإليمانية   بدراسة هدفت للتعرف إلى مدى دور المعلم في          ) 2009  (كما قام برهوم  

لدى طلبة المرحلة الثانوية بمديرتي خان يونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة، واسـتخدم     
الباحث المنهج الوصفي التحليلي للحصول على إجابات أسئلة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة            

وائية، طالب وطالبة من الصف الثاني عشر تم اختيارها بطريقة عنقوديـة عـش             ) 400( من  
فقرة موزعة على سـتة مجـاالت،    ) 69( واستخدم الباحث استبانه كأداة دراسـة مكونة من    

وقد توصلت الدراسة إلى أن المعلم يقوم بتعزيز القيم اإليمانية لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة                
عند مـستوى الداللـة فـي       ووجود فروق ذات داللة إحصائية      % ) 77.4(بنسبة جيدة بلغت    

،  الكلية حول دور المعلم في تعزيز القيم اإليمانية يعزى لعامل الجنس لصالح اإلناث            المجاالت  
 .اغير دالة إحصائيفكانت ما عدا اإليمان بالرسل الكرام 

  
دراسة هدفت إلى التعرف إلى مجاالت مفاهيم القيم المتـضمنة فـي             ) 2005  (أجرت سلوت 

 في مدارس فلسطين، واستخدمت الباحثة المنهج       األناشيد المقدمة لطلبة المرحلة األساسية الدنيا     
مته لغرض الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من كتـب لغتنـا الجميلـة             ئالوصفي التحليلي لمال  

للصفوف الثالثة األولى، وقامت الباحثة بإعداد قائمة بالقيم الالزمة للمرحلة األساسـية الـدنيا              
دراسة إلى أن الكتب الثالثة اشتملت علـى        مكونة من ثمانية مجاالت كأداة دراسة، وتوصلت ال       

جميع مجاالت مفاهيم القيم، غير أن مفاهيم القيم السياسية لم يرد أي منها في كتـاب الـصف                  
  .الثالث األساسي
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إلى التعرف على أهم القيم التي تنميها الجامعـة اإلسـالمية     ) 2006( وهدفت دراسة العاجز    
فـروق بـين متوسـطات      هناك  ك الكشف عما إذا كانت      لدى طلبتها من وجهة نظرهم، وكذل     

، من وجهة نظرهم تعـزى إلـى        درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية بعض القيم لديهم         
وقد استخدم الباحـث     ).الجنس، المستوى األكاديمي، نوع الكلية، المنطقة التعليمية        ( متغيرات

تنمية بعض القيم مـن وجهـة نظـر         المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على دور الجامعة في         
طالبـا   ) 505( بلغت  بغزة  طلبتها، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية من الجامعة اإلسالمية           

وقد أعد الباحث استبانه لمعرفـة      . طالب وطالبة   ) 16500( وطالبة من مجتمع العينة البالغ      
فقرة في صورتها    ) 30( انة من   أهم القيم التي تنميها الجامعة لدى طلبتها، وقد تكونت االستب         

 وتم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة، حيث توصلت الدراسة إلى العديد من النتـائج               النهائية
ال توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات الطالب نحو دور الجامعة فـي             :  والتي من أهمها  

, )س والمنطقة التعليميـة     الجن( لقيم لدى طلبتها من وجهة نظرهم تعزى علـى عاملي          تنمية ا 
 فروق تعزى إلى نوع الكلية وذلك لصالح كليات العلـوم الـشرعية علـى الكليـات                 وتوجد  

  . اإلنسانية ولصالح الكليات اإلنسانية على الكليات التطبيقية
  

إلى الكشف عن درجة ممارسة طلبة المرحلة الثانويـة          ) 2004( هدفت دراسة مرتجى    كما و 
ي محافظـة غزة من وجهـة نظر معلميهم، والكشف عـن أثـر متغيـر             للقيم األخالقيـة ف  

في درجة ممارسـة طلبـة      ) علمي وأدبي   ( ، ومتغير التخصص    )طالب وطالبات   ( الجنس  
المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من وجهة نظر معلمـيهم، والتعـرف إلـى األسـاليب التـي                 

حث الطلبة وتشجيعهم على ممارسـة القـيم        ل) أفراد العينة   ( يستخدمها المعلمون والمعلمات    
 للدراسـة، وقـد   واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واعتمد االسـتبانة أداةً     . األخالقية

فقرة للقيم األخالقية موزعة على ثالثة مجاالت حـسب تـصنيف         ) 53(احتوت االستبانة على    
قته بالمعلمين، وعالقته بـاإلدارة     عالقة الطالب بالزمالء، وعال   : الباحث لعالقات الطلبة، وهي   

) 290(المدرسية، واختار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، وبلغ عدد أفراد العينـة             
 ومعلمة، ممن يعملون في المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية التعليم بمحافظة غزة،             معلماً

ارتباط بيرسون، ومعامل ارتباط سبيرمان     معامل  : واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية    
  ألفـا، والتكـرارات    براون، ومعادلة جيتمان للتجزئة الصفية، ومعامـل ارتبـاط كرونبـاخ          

وقد توصلت الدراسة إلـى  ). T. Test" (ت"والمتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واختبار 
  نوية إحدى وخمسين من القيمة لممارسة طلبة المرحلة الثاـإن النسب المئوي :عدة نتائج أهمها
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وجود .وقيمتين نسبتهما المئوية دون ذلك    ) 82.34%(و  ) 60.34%(األخالقية تراوحت ما بين     
 لمتغيـر   ة الثانوية للقيم األخالقية تعـزى     فروق دالة إحصائية على مدى ممارسة طلبة المرحل       

ـ        و ,الجنس لصالح الطالبات   ة طلبـة المرحلـة     ال توجد فروق دالة إحصائية في مدى ممارس
مـن  كما بينت الدراسـة أن      ) علمي وأدبي   ( صص  تغير التخ مالثانوية للقيم األخالقية تعزى ل    
 لدى معلمي المرحلة الثانوية لحث الطلبـة وتـشجيعهم علـى            أكثر األساليب التربوية شيوعاً   

 ظـة  التربية بالقـدوة، الترغيـب والترهيـب، الموع       : ( ممارسة القيم األخالقية على الترتيب    
  ).الحسنة، والممارسة العملية 

  
للكشف عن مدى تضمين محتوى كتاب العلوم العامة        ) 2002(وهدفت دراسة الناجي ورواجفة     

  اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي  ,للصف الثامن األساسي في األردن للقيم الرئيسة المطلوبة 
عداد أداة على شكل قائمة تحتوي      ولتحقيق أهداف الدراسـة قام الباحثان بتصميم وإ      , الوصفي

, المعرفية الثقافيـة , االجتماعية, الوطنية, القومية,  رئيسة من القيم الروحية   تعلى ثمانية مجاال  
وتكونت األداة في صـورتها     , الجمالية والصحية الوقائية  , العملية االقتصادية , تكامل الشخصية 

قيمة توزعت  ) 308(أن الكتاب تضمن    وقد كشفت الدراسة عن     . قيمة فرعية ) 50(النهائية من   
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى     , على مجاالت القيم الثمانية الرئيسة بتكرارات ونسب مختلفة       

الباحثان بضرورة توازن القيم من حيث توزيعها على مجاالت القيم الثمانية وإبـراز جهـود               
  . العلماء المسلمين ودورهم في تقديم الحضارة اإلنسانية

  
دراسة هدفت إلى التعرف إلى مستويات القيم التربوية لدى طلبة           ) 2001  (رى عصيدة كما أج 

  ة المتغيرات ـة نابلس، ومدى مساهمـي محافظـة فـالصف الثاني عشر في المدارس الثانوي
تكون مجتمع الدراسـة من طلبـة الصف الثاني عـشر فـي محافظـة             . الديموغرافية فيها  

طالبـا،  ) 450( ة من عينـة عشوائيـة من الطلبة بلغ حجمهـا          نابلس، وتكونت عينة الدراس   
فقرة موزعة   ) 60( طالبا وطالبة، واستخدم الباحث استبانه مكونة من         ) 419( استجاب منهم   

 مجاالت للقيم العلمية، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة القيم التربوية لدى طلبـة              ةعلى خمس 
يرة جدا في مجـاالت القـيم الـسياسية والجماليـة           الصف الثاني عشر في محافظة نابلس كب      

   . واألخالقية، وكبيرة في مجاالت القيم المعرفية والقيم االجتماعية والقيم الدينية
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تنمية بعض القيم االجتماعية    في  المعلم  دور  لتعرف إلى مدى    ل) 2001(وهدفت دراسة الهندي    
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بـين        لدى طلبة الصف الثاني عشر، وكذلك الكشف إن كانت        

 الجنس( متوسطات إجابات الطلبة حول دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية تعزى إلى            
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،     ). مكان السكن، تخصص الطلبة، تخصص المعلم       

معلـم  : (  تخصصات هـي   فقرة ألربعة ) 70( للدراسة، وهي مكونة من      واعتمد االستبانة أداةً  
، واختـار   )اللغة العربية، معلم التربية الدينية، معلم التربية اإلسالمية، معلم اللغة اإلنجليزيـة             

 وطالبة من الطلبة النظاميين فـي محافظـات غـزة،           طالباً) 720( عينة عشوائية مكونة من     
لحـساب  ألفا   كرونباخ   التجزئة الصفية، ومعادلة  : واستخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية    

  ، وتحليل التباين األحادي الختبار صحة الفرضيات)T. Test" (ت " ثبات االستبانة، واختبار 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  :اوقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمه     

القـيم  الطلبة نحو دور المعلم فـي تنميـة بعـض           بين متوسطات درجات     ) 0.05( الداللة  
إحصائية عند  وجود فروق ذات داللة     وتخصصهم و ة،  ـة يعزى لمكان سكن الطلب    ـاالجتماعي

الطلبة نحو دور المعلم في تنمية بعض القـيم         بين متوسطات درجات    ) 0.05( مستوى الداللة   
االجتماعية يعزى لعامل التخصص بين المعلمين، لصالح معلمي اللغة العربية ومعلمي التربية            

بـين معلمـي    ) 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . ةاإلسالمي
  .اللغة العربية والتربية اإلسالمية

  
إلى تحديد القيم البيئية الواجب تضمنها في كتب العلـوم           ) 1999( هدفت دراسة أبو جحجوح     

مقررة لطلبة المرحلة   للمرحلة اإلعدادية، والكشف عن القيم البيئية المتضمنة في كتب العلوم ال          
تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع       و.  اكتساب طلبة الصف التاسع لها     اإلعدادية، ومعرفة مدى  

  الشعب الدراسية للصف التاسع في جميع المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظات 
 مدرسـة، واختيـرت عينـة     ) 47(شعبة دراسية موزعة على     ) 22(، والتي بلغ عددها      غزة

الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية، حيث اختار الباحث عشر مدارس بصورة عشوائية، ثم            
واستخدم الباحث ثالث أدوات لتحقيق هذه      . اختار عشر شعب من شعب الصف التاسع عشوائيا       

قائمة مقترحة للقيم التي يجب أن تتضمنها كتب العلوم تم إعدادها عن طريـق              : الدراسة، وهي 
، وقد تحقق من     وأداة تحليل المحتوى للكشف عن القيم المتضمنة في كتب العلوم         ورشة عمل،   

واألداة الثالثـة  ) 0.699(صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين حيث بلغ معامل الثبات         
   على شكل مواقف بيئية منبنداً) 25(ة، وقد شمل في صيغته النهائية على ـمقياس القيم البيئي
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 من متعدد، وقد طبق الباحث المقياس على عينة عشوائية بالطريقـة العنقوديـة              نوع االختيار 
وقـد  . طالبا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسـي       ) 424(شملت عشرة فصول تضمنت     

استخدم الباحث المنهج البنائي، والمنهج الوصـفي التحليلـي، وإحـصائيا اسـتخدم الباحـث               
وكـشفت  . ، وتحليل التبـاين األحـادي     )T( واختبار   المتوسطات والتكرارات والنسب المئوية   

قيمة بيئيـة مـن مجمـوع القـيم         ) 13(الدراسة عن تضمن كتب العلوم للصف التاسع على         
قيم بيئية، وكذلك تضمن كتاب الصف السابع       ) 9(المقترحة، بينما تضمن كتاب الصف الثامن       

، وحـصلت   )76.9%( لتاسـع  قيمة بيئية، وبلغ مستوى القيم البيئية لدى طلبة الصف ا      ) 18(
  )82.5%( قيمـة التعاون من أجل التوازن البيئي على أعلى مستوى لـدى الطلبـة بنـسبة        

وكـشفت   ). 69.5%( وحصلت قيمة حماية التربة من التلوث على أدنـى مـستوى بنـسبة              
 ب مستوى القيم البيئية لدى الطـال      الدراسة عن أن مستوى القيم البيئية لدى الطالبات أعلى من         

وأوصت الدراسة بإثراء مجال المعرفة البيئية في كتب العلوم، وضرورة التخطيط المسبق لدى             
جهات االختصاص في لجنة المناهج الفلسطينية، ومراعاة التوازن والشمول للقيم البيئيـة فـي           

  .كتب العلوم
  

تربيـة  إلى التعرف على القيم المتضمنة في كتـب ال         ) 1996( وهدفت دراسة الفرا، واألغا     
الوطنية الفلسطينية في الصفوف الستة األولى من التعليم األساسي فـي فلـسطين، وشـملت               
الدراسة كتب التربية الوطنية المقرة من قبل وزارة التربية والتعليم علـى طـالب المرحلـة                
االبتدائية من الصف األول إلى الصف السادس، وتتكون في مجموعها من ستة كتـب، وقـام                

 جتماعية، واالقتـصادية، والثقافيـة     القيم الدينية، واال   اشتملت على اد قائمة للقيم    الباحثان بإعد 
والسياسية، والوطنية، والقومية، وحلال الكتب الستة في ضوء هذه القائمة، واستخدم الباحثـان             

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود دليـل       . المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب تحليل المحتوى     
قيم في كتب التربية الوطنية الفلسطينية اعتمدت على تخطيط منظم يتحقق فيه            واضح على أن ال   

الشمول والصدق في االنتماء بين القيم الفرعية، والقيم األساسية، والتوازن أو مراعاة التـدرج              
 الكتب الستة، وعدم وجود بعض القيم في كتاب الصف          فيوالنمو للمفاهيم، وعدم شمول القيم      

احثان بضرورة استكمال تقويم الجوانب األخرى لكتب التربيـة الوطنيـة،           وأوصى الب . األول
وذلك بإعادة دراسة القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفلسطينية في ضوء آراء معلمي              
االجتماعيات في المرحلة االبتدائية باعتبارهم مسئولين عن تعليم هذه الكتـب، كمـا أوصـى               

التوازن بين القيم في كتب التربية الوطنية عنـد إعـادة تأليفهـا،             الباحثان بضرورة االهتمام ب   
  .وبضرورة إثراء هذه الكتب في حال عدم تغييرها
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ه مناهج المواد االجتماعيـة     تإلى الوقوف على مدى ما تضمن      ) 1995(وهدفت دراسة عطوة    
عينة الدراسة عبـارة  في المرحلة االبتدائية في المدرسة العربية الدولية للقيم المطلوبة، وكانت           

حيث قـام   .  السادس حتىللصفوف من األول    الفلسطينية  عن محتوى مناهج المواد االجتماعية      
الباحث بتحليل المحتوى باستخدام أسلوب تحليل المحتوى قي ضوء قائمة القيم التـي أعـدها،               

فيـه  وتوصلت الدراسة إلى أن توزيع القيم بين صف وآخر يوجـد            . وتأكد من صدقها وثباتها   
خلل، وهذا يتوقف على طبيعة موضوع الدراسة في كل صف دراسـي، وأن محـاور القـيم                 

 في أخرى، وأن القيم الوطنية احتلـت الترتيـب األول، كمـا             وانحدرتتركزت في صفوف    
توصلت إلى وجود ضعف واضح في تواجد القيم االجتماعية اإلنسانية في الكتب، فـي حـين                

 في ترتيب متقدم، حيث كانت في المركز الثالث فـي قائمـة             كانت القيم الروحية األخالقيـة   
وأوصت الدراسة بضرورة وجود حد أدنى مشترك بين المعلمين الذين يقومون علـى             . التحليل

، وبـضرورة االهتمـام      تدريس المادة، ألن تضمين القيم في الكتب ال يضمن إيصالها للطلبة          
 للقيم عن طريق تطبيق مقياس للقيم على تالميذ         ةالطلببالتقويم والمتابعة الدورية لمدى اكتساب      

   .المدرسة من أجل معالجة السلبيات ودعم اإليجابيات
  

ـ           ) 1994( وأجرى الشاعر    ب المطالعـة  دراسة هدفت للكشف عن القيم المتـضمنة فـي كت
والنصوص للصف التاسع األساسي في األردن بجميع مجاالتها، ولتحقيـق ذلـك اسـتخدمت              

تحليل المحتوى واعتبرت الجملة المفيدة وحدة للتحليل، وقد صنفت القيم فـي            الدراسة طريقة   
دي والتعبدي واالجتماعي والفردي والسياسي والعلمي والمـادي        ائالمجال العق : المجاالت اآلتية 

  المئوية لهذه التكرارات، وللتأكد مـن صـدق         ت النسب والجمالي، ثم حددت تكراراتها وحسب    
، وذلـك للتأكـد مـن شـمولية هـذا           محكماً ) 15( تصنيف على   التصنيف عرض الباحث ال   

واعتبـر  . التصنيف، واستيعابه القيم كافـة، وضمان عدم التداخل في مجاالتـه المختلفــة           
  وللتحقق, صنيفمن نسبة االتفاق كافية كحد أدنى لقبول صدق الت) %80( الباحث أن نسبـة 

% ) 12(وحدات الكتاب المقرر تقدر بنسبة      من ثبات التحليل اختار الباحث عينة عشوائية من         
من المحتوى، وتؤكد نتائج الدراسة على أن القيم المتضمنة في الكتـاب المدرسـي المـذكور                
شاملة متكاملة، لكن المنهاج المدرسي لم يحدد القيم اإليجابية التي يسعى إلـى غرسـها فـي                 

 معين من مجاالت القيم دون      التالميذ، كما أن معظم الوحدات قد ركزت في الغالب على مجال          
  .غيره
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إلى تحديد درجة تمثل طلبة الصف الثالث الثانوي األكاديمي          ) 1986 ( األشقروهدفت دراسة   
في المدارس الحكومية في محافظة عمان لمجموعة من القيم األخالقية واالجتماعية والعلميـة             

ة التمثل هذه تختلف باختالف جنس      في المرحلة الثانوية في األردن، ومعرفة ما إذا كانت درج         
الطلبة ونوع تخصصهم الدراسي ومستوى تعليم آبائهم وأمهـاتهم ومـستوى مهـن آبـائهم               

منها طالب وطالبة   ) 1000( وقد تكونت عينة الدراسة من    . درسةوتحصيلهم األكاديمي في الم   
  افظة عمـان إناث من طلبة الصف الثالث الثانوي األكاديمي في مح ) 500( ذكور و  ) 500( 

 وقد  اس لقياس درجة تمثل الطلبة للقيم     اختيروا بطريقة عشوائية، واستعمل في هذه الدراسة مقي       
الدراسـة أن    ومن أبرز نتائج هـذه    . اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي       

ـ    ) 0.6(أكثر من ثالثة أرباع الطلبة من الجنسين قد تمثلوا           ة وهـي   القيم المشمولة في الدراس
النظام واألمانة والتعاون وتحمل المسئولية والعدل والتفكير العلمي، وأن جميـع المتغيـرات              
المستقلة وهي الجنس والتخصص ومستوى تعليم األب ومـستوى تعلـم األم، ومهنــة األب               

عالمات الطلبة علـى    من تباين   ) %3.1( والتحصيل األكاديمي للطالب قـد فسرت ما نسبته        
وفـسر   ) 0.05(  عند مستوى الداللـة      وأن هذه النسبة كانت ذات داللة إحصائية      مقياس القيم   

غيرات الخمسة المتبقيـة مـا      ، بينمـا فسرت المت   % )2.9(متغير الجنس بمفرده مـا نسبتـه      
  .من التباين تقريبا% ) 0.2(نسبته 
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  :الدراسات األجنبية 2.2.2
  

للتعرف على أثر نمو وعي معلمي العلوم       ) Nangchalem,2009(هدفت دراسة نانجو تشيلم     
قبل الخدمة على تقديم القيم والقضايا العلمية داخل الصف الدراسي مستهدفا عينة مكونـة من              

وكانت أداة الدراسة عبارة عن مقابلة لمعلمـي        , معلماً من معلمي العلوم قبل الخدمة      ) 101( 
م والقضايا العلمية، وأشارت النتائج إلى أن معظمهـم         العلوم الذين تم سؤالهم عن مفهومهم للقي      

يؤمنون بالقيم والقضايا العلمية في التدريس ودورها في تعزيز طبيعة العلوم، وقد بينت نتـائج              
الدراسة أن أهداف التدريس بحاجة إلى الوعي بالمجتمع والعلوم، والقيم العلميـة، والخبـرات              

  .الشخصية، والقيم األخالقية في العلوم
  

للتعرف إلى قيم المعلمين في مجتمع ديمقراطـي         ) Slater,2008( كما هدفت دراسة سالتير     
تربوي داخل الواليات المتحدة األمريكية، وقد تناولت الدراسة القيم المتـضمنة فـي منـاهج               
القراءة والكتابة والرياضيات، حيث يوحي المعلمون بهذه القيم دون تصريح بها، وأوضـحت             

العمل، المثـابرة   ( هم القيم التي يعتنقها المعلمون ويقومون بتعليمها لطالبهم هي          الدراسة أن أ  
، وأن أهم القـيم التـي       )احترام العلماء، تقدير العلم، والجدية في التعامل وااللتزام بالمواعيد          

يتبناها المعلمون هي حرية الرأي ، القيم األسرية، القيم االقتصادية والقـيم النظريـة والقـيم                
علمية، كما أكدت الدراسة على أهمية ممارسة المعلمين للقيم في صورة سلوك فعلي، ينعكس              ال

  .على تعامالتهم مع طالبهم، حيث يتعلم الطالب القيم من خالل نموذج القدوة بطريقة أسهل 
  

فهدفت للكشف عن وجهة نظر المعلمين فـي         ) Thornberg,2008( أما دراسة ثورن برق     
تعليم من أجل إكساب الطالب القيم، حيث طبقت الدراسة على مجموعة من            ممارستهم لمهنة ال  

واستخدم الباحـث المـنهج    . معلما ومعلمة مصنفين بأنهم معلمون أكفاء      ) 12( المعلمين منهم   
الوصفي واعتمد المقابلة الشخصية كأداة للدراسة، حيث تكون مجتمع الدراسة من مدرسـتين             

مـنهم  ) 10(معلمـا ومعلمـة      ) 12( كونت عينة الدراسة من     ابتدائيتين في منطقة السيد، وت    
وقـد توصـلت    ,  دقيقـة  90 – 40وأجريت معهم مقابالت كانت مدتها تتراوح بين        . معلمات

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها من وجهة نظر المعلمين أن ما يقومون به مـن أجـل إكـساب                   
ة فعل وبدون تخطيط، ويظهـر بـشكل     ما هو إال رد   , الطالب القيم التعليمية في أغلب األحيان     
  ويؤدى بشكل كبير ال, ويركز علـى سلوك الطالب, ضمني في النشاط اليومي في المدرسـة
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كما أقر المعلمون بأن ممارستهم للعملية التعليمية من أجل إكـساب           , شعورياً من قبل المعلمين   
 أشياء شخـصية تعتمـد علـى        الطالب القيم ال تستند إلى أية نظرية أو بحث علمي، إنما هي           

  .تجاربهم اليومية
  

على بحث أثـر طـرق    ) Valarie Akerson, 2008( كما ركزت دراسة فاالري أكرسون 
التدريس في تنمية القيم الثقافية والنمو األخالقي وعالقة ذلك برؤية معلمي العلوم قبل الخدمـة               

م الثقافية لدى المعلمين والطالب،     تم من خالل قياس القي    ) استبيان  (وذلك من خالل تطبيق أداة      
وأوضحت النتائج وجود عالقة بين القيم الثقافية ووجهات نظرهم، وخلصت الدراسة إلـى أن              

  .هذه القيم شخصية وتختلف عن القيم المهمة للعلماء
  

فهدفت إلى تحديد القيم العلمية من خالل دراسـة          ) Taussaint,2005( أما دراسة تاوسينت    
ت الحية التي تعيش في الحياة البرية وأسلوب غذائها في أستراليا، وركزت هـذه              أنواع الكائنا 

الدراسة على القيم العلمية المعرفية لدى األطفال األستراليين نحو الحياة الطبيعية، والكائنـات             
الحية المهددة باالنقراض، ومدى توافر الرغبة في العمل الجماعي لدى هـذه الـشرائح فـي                

  .ك الكائنات النادرة الوجودالمحافظة على تل
  

للتعرف على مدى تأثير قيم المعلمين على قيم طالبهـم   ) Kim, 2004( وهدفت دراسة كيم 
وكيف يمكن لقيم المعلمين التأثير على نمو وتطوير قيم طالبهم، كما هدفت الدراسة للتعـرف               

)  1352( اسة علـى    على أهم العوامل المؤثرة في قيم المعلمين والطالب، واشتملت عينة الدر          
معلماً من مدارس الصين في بيئات مختلفة، وكان من أبرز نتـائج الدراسـة                ) 52( طالباً، و 

تأثر قيم الطالب بقيم معلميهم بشكل كبير في مجاالت القيم األخالقيـة والنظريـة والعلميـة                
 في تعليم وتعلـم     واالقتصادية، وأكدت النتائج على أهمية العالقة الوجدانية بين المعلم والطالب         

القيم، وحددت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة في قيم الطالب نوعيتهم وجنـسيتهم، وطبيعـة       
  .المدرسة، والخلفية االجتماعية والحضارية للمجتمع الذي ينتمون إليه

  
وتوجهت بعض الدراسات الستطالع آراء المعلمين حول أهمية تنمية القيم، مثل دراسة لـين،              

  حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على وجهة نظر المعلمين  ) Lin , Yikai , 2002( ويكاي 
والطالب حول قيم المعلم وعالقتهـا بمنـاخ الصف من خالل طرح عدد من األهداف ومنها 
 تحديد القيم المهمة للمعلمين، ومعرفة أهمية قيم المعلمين وعالقتها بمحتوى المنهاج الدراسي 
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ريس والتقويم، ودورها في تحديد العالقة بين المعلم وطالبه، وقد استخدمت           وإستراتيجيات التد 
، وشملت عينة الدراسـة مجموعـة مـن         )النوع، العمر، الخبرة، والبيئة     ( الدراسة متغيرات   

وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن   . المعلمين طبق عليهم استبيان لتحديد أهم القيم المهمة للمعلم    
ما أكثر القيم أهمية عند المعلم في تعامله مع طالبه، وقد أوصت الدراسة             المسئولية والحماسة ه  

  . بأن يعمل المعلمون على إدراك قيمهم وتطويرها، وذلك من أجل أداء أفضل
  

ـ  ة التي ع  يـيم العلم بعض  الق  ه   في دراست  )Sharon,2002 (وحدد  شارون   ضـارة رفتها الح
وع ة نبدراسمداً على جهود العلماء الذين اهتموا  رنين التاسع عشر والعشرين معت    الغربية في الق  

تيبات التـي صدرت عن هـذه      ض الكُ والمذكورة في بع  من الكائنات الحية المهددة باالنقراض      
تحديد آفاق العلم االحترافي والفائدة العلميـة للمجتمـع والمكانـة           : ومن هذه القيم  . الحضارة
   .ثار الثقافية عن القيم العلميةل اآلي من خالية للعالم وتبرير الضبط العلماالجتماع

  
فهدفت للكشف عن أهداف تعليم القيم العلمية فـي          ) Burkhardt,1999( أما دراسة بيركارد    

مناهج العلوم، وكان من أبرز ما توصلت إليه من نتائج أن أهم القيم العلمية المتضمنة بمنهاج                
هم أخالقيات العلم كالتأدب مـع المعلـم        العلوم تتمثل في تحقيق التكوين العلمي للطالب وإكساب       

واآلخرين، والفطنة لما حوله، والمعرفة بقضايا المجتمع العلمي والمجتمع الكبير، وتعـريفهم            
بحقائق عن شخصية الطالب واهتماماته اآلنية والمستقبلية، وأيضا تعـريفهم بـالطرق التـي              

ب في منـاهج العلـوم وتـوفير        تستخدم في تنمية القيم العلمية وتوظيفها بشكل مناسب للطال        
  .المعلمين األكفاء مع ضرورة االهتمام والعناية بأساليب التقويم

  
للتعرف إلـى  Kakavoulis & Forrest,1999)  ("فوريستة كاكافوليس وكما وهدفت دراس

ـ  القيم العلمية التي تحكم تفكير الطالب والطالبات في جامعة من جامعات اليونان وجامع             ن ة م
ومن أهـم   ما البعض سفرت الدراسة عن تأثير هذه القيم على اتجاهاتهم نحو بعضه      اسكتلندا وأ 

قيمة الثقــة بالنفـس واألمانة العلمية واحترام اآلخـرين واإلخـالص وألقــت            : هذه القيم 
  .الدراسة بالالئمة علـى المناهج الدراسية في الجامعة التي نظرت إلى هذه القيم نظرة قاصرة

  
إلى بناء منهاج تربوي قيمي، وأظهرت نتـائج         ) Campoy,1997( وي  وهدفت دراسة كامب  

الدراسة ضرورة إكساب األطفال القيم من خالل أدب األطفال، إذ ينبغي أن تقدم من خاللهـا                
  .المعرفة فوق الحسية
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  :  تعقيب على الدراسات السابقة 3.2
  

ولكنها اقتصرت عــلى المـنهج      من خالل االطالع على الدراسات السابقة تبين أنها متعددة          
والقليل منها تناول القيم العلمية بـشكل       , الوصفي، حيث تناولـت معظمهـا القيم بشكل عـام      

ودراسة  )  2009( ، ودراسة الخزعلي     )2010( خاص في المناهج الدراسية، كدراسة األغا       
 ) (2001، ودراسـة باسـط         )2003( ، ودراسة الشعيلي وخطابية      )2005( أبو جحجوح   
   ).1994( ودراسة ليلى 

ومن الدراسات ما تناولت دور معلمـي العلـوم فـي تنميـة القـيم العلميـة مثـل دراسـة                     
، التي أوضحت دور المدرسة في تنمية القـيم          )2002( ، ودراسة مكروم    ) )2010(الحربي

 التي تناولت أثر برنامج مقتـرح فـي تـدريب         ) 1996( العلمية لدى طالبها، ودراسة بدوي      
، ودراسـة    )1995( األطفـال علـى التفكير العلمي وتنميـة قيمهم العلمية، ودراسة عبده          

   ).1988( ، ومحمود  )1989( ، ودراسة شهاب  )(1992شبارة 
أما بالنسبة للدراسات األجنبية فقد تناولت الحديث عن القيم بطريقة تختلف عـن تلـك التـي                 

يكن هناك دراسة مباشرة ـ على حد علم الباحثـة ـ    تناولتها الدراسات العربية، حيث إنه لم 
تتحدث عن القيم العلمية في المناهج الدراسية أو تبين مدى امتالك الطلبة لتلـك القـيم، وقـد                  
اقتصرت على توضيح وجهة نظر المعلمين في تدريس القيم ومدى تـأثيرهم علـى الطـالب                

،  )2008( وثـورن بـورن     ،   )2008( ، ودراسة سـالتير    )2009( كدراسة نانجو تشيلم    
فكانت الدراسة الوحيدة التي هـدفت       ) 1999( أما دراسة بيركاردت    ,  )2004( ودراسة كيم   

  .للكشف عن أهداف تعليم القيم العلمية في مناهج العلوم
وبالرغم من وجود دراسات عديدة تناولت القيم بشكل عام، وعدد منها تناول القـيم العلميــة            

 توجد أية دراسة على المستوى المحلي ـ في حدود علـم الباحثـة ـ     بشكل خاص، إال أنه ال
تبحث في القيم العلمية المتضمنة في مناهج العلوم العامة في المرحلة األساسية فـي فلـسطين                
وكذلك لم تجد الباحثة أية دراسة محلية تبحث في مدى امتالك الطلبة للقيم العلمية، مما أبـرز                 

  .هذه الدراسةالحاجة إلى قيام الباحثة ب
وقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار أداة تحليل المحتوى، والعمل على بناء أداة               
دراسة أخرى قد تفيد الباحثين في المستقبل، وتم االستعانة بالدراسات الـسابقة فـي تسلـسل                

ج الدراسـة   خطوات إجراءات الدراسة واختيار التحليالت اإلحصائية المناسبة، ومناقشة نتـائ         
  .الحالية، وبيان مدى اتفاقها وتعارضها مع نتائج الدراسات السابقة
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وقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على القيم العلمية المتضمنة في جميع كتب العلوم العامة فـي                
كما أن هذه الدراسة تلقي الـضوء علـى مـدى           , فلسطين وتوضيح مدى التتابع بين هذه القيم      

 العاشر األساسي لهذه القيم، والتي قد تفيد مخططي المناهج مستقبال باألخذ            امتالك طلبة الصف  
بنتائج هذه الدراسة، واالستفادة منها في تنظيم القيم بشكل عام والقيم العلمية بـشكل خـاص،                

  .سواء في كتب العلوم العامة أو في كتب المناهج األخرى
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  الفصــــل الثالــــث 

   طريقة الدراســـة وإجراءاتها

  
ووصفاً لألدوات , ومجتمع الدراسة وعينتها, ا الفصل توضيحاً لمنهجية الدراسةهذ يتناول

, ات الصدق والثبات وخطوات تطبيقها في هذه الدراسة وطريقة إعدادها وإجراءالمستخدمة
  .يل البيانات والوصول إلى النتائجخدمة والالزمة لتحلوالمعالجات اإلحصائية المست

  
  :منهج الدراسة1.3 

  
يقوم على الوصف الموضـوعي     الذي   المنهج الوصفي التحليلي     اتبعت الباحثة في هذه الدراسة    

العامة للمرحلة األساسية في فلسطين ولمالءمتـه       ب العلوم   لمنظم للقيم العلمية في محتوى كت     وا
لالستدالل علـى القـيم العلميـة        تحليل المحتوى    وتم استخدام  .الدراسات من   لمثل هذا النوع  

المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسية ومن ثم تطبيق مقياس القيم العلمية علـى طلبـة                
  .  وتحديد مدى امتالكهم لهذه القيمالصف العاشر

  
  : مجتمع الدراسة2.3

  :تكون مجتمع الدراسة من
   عشرون كتاباً والتي بلغ عددهاا  بجزأيهةاألساسيعامة للمرحلة الب العلوم كتمحتوى  -أ

  . في فلسطين 2012/2011 ة في العام الدراسيوالمطبق   
  الخليل شمال محافظة المدارس األساسية التابعة ل األساسي في العاشرصف ال طلبة جميع -ب

  ارس وعدد الطلبة عدد المد ) 1.3( كما يوضح الجدول  2012/2011.  للعام الدراسي     
  . لذكور واإلناث فيها ومجموعهاا     

  
   توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس 1.3: جدول 

  المجموع  عدد اإلناث  عدد الذكور عدد المدارس الجهة المشرفة
  3497 1750 1747 41  حكومة
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درسـة  م) 41(التي تحتوي الصف العاشـر       الجدول السابق أن عدد المدارس الحكومية        يبين
طالبة كما ورد في سجالت مديرية التربيـة والتعلـيم فـي            ) 1750(طالباً و )  1747( بواقع  

   . 2011/2012محافظة شمال الخليل للعام الدراسي 
     

  : عينة الدراسة 3.3

من  والتي تكونت في اختيار عينة الدراسة العشوائية العنقودية استخدمت الباحثة أسلوب العينة 
منها , ةمدرسة أساسية بشكل عشوائي تابعة للحكوم     ) 14(اختيارحيث تم   طالبة  طالباً و ) 525(
شـعب    ) 8( ختيار من هذه المـدارس      االمدارس لإلناث ثم تم      ) 7( مدارس للذكور و  ) 7(

توزيع أفـراد العينـة      ) 2.3( ويظهر الجدول   . شعب لإلناث بشكل عشوائي    ) 7( للذكور و   
  . واألموالمؤهل العلمي ب لأل لميوالمؤهل العحسب الجنس والتحصيل 

  

واألم ومكان والمؤهل العلمي لألب والتحصيل توزيع أفراد العينة حسب الجنس : 2.3جدول 
  .والمجموع الكلي للعينة السكن 

  العدد  مستويات المتغير  المتغير
  

  الجنس

  ذكر

  إناث

262  
263 

  

  التحصيل

  مرتفع

  متوسط

  منخفض

154 
240 
131  

  بكالوريوس  بالمؤهل العلمي لأل

  دبلوم

  ثانوي

  دون الثانوية العامة

108 
81 
203 
133 

  

  المؤهل العلمي لالم

  بكالوريوس

  دبلوم

  ثانوي

  دون الثانوية العامة

82 
77 
208 
158  

  

  مكان السكن

  مدينة

  قرية

  مخيم

254 
178 
93 

 525    المجموع الكلي
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  :أدوات الدراسة 4.3
  : قائمة القيم العلمية1.4.3

  
إعداد هذه القائمة هو تحديد القيم العلمية المتوافرة  في محتوى كتب العلوم العامـة               من  الهدف  
وللتعرف على هذه القـيم اتبعـت       ,   طلبة هذه المرحلة    تالئموالتي  , لة األساسية بجزأيها  للمرح

  .  في إعداد هذه القائمةاآلتيةالباحثة الخطوات 
  

  :كيفية بناء القائمة المبدئية

      من الصف األول حتى الصفويات كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية  قراءة محتبعد1. 
  ولصعوبة حصر هذه , قيمة) 1000(العاشر األساسي تم وضع قائمة بالقيم والتي تجاوزت    
  تم , القيم في تحليل المحتوى واالعتماد عليها في تصميم أداة تحديد امتالك الطلبة للقيم   
   سر مبحث العلوم في مدارس شمال الخليل لوضع مجموعة من المعاييرالتعاون مع معلمي أ   
   ورودها في األدب التربوي والدراسات, أكثرها تسلسالً,  للقيم العلمية مثل أكثر القيم انتشاراً  
  . لالعتماد عليها في بناء المقياس ,وكذلك قابليتها للقياس, أكثرها شيوعاً,  السابقة  
  

  على مجموعة القيم العلمية المناسبة )  96 %( األسر المتخصصة بنسبة تم االتفاق بين2.  
  .   للدراسة 

 
    االستفادة منمن خالل ) 1(في صورتها المبدئية ملحق القيم العلمية  قائمة إعدادتم 3.  

  ام واإلطالع على ـة بشكل عـورصد القيم العلمي   مالحظات   المعلمين في المدارس 
  ي ميدان ـاني واألدب التربوي فـالفصل الثفـي  اإلشارة إليها تة التي تمالبحوث السابق   
  ام والقيم ـل عـشكلموضوع القيم بتعرضت ي ـة والتـج والكتب المدرسيـالمناه   
  .قيمة علمية ) 40( وتكونت القائمة في صورتها المبدئية من , ة بشكل خاصـالعلمي   
  
  من أجل  ) 2(  من المتخصصين والمحكمين ملحقة على عدد ـة المبدئيـعرضت القائم.4

  ة ـة من حيث شموليتها على القيم العلميـالحظاتهم حول القائمـا وإبداء مـاإلطالع عليه    
  مع اإلشارة إلى , العلوم  وحذف القيم غير المناسبةالضروري تضمينها في كتب التي من     
   العامة للمرحلة األساسية ي تحليل كتب العلوم ة سوف تستخدم فـة المناسبـأن القيم العلمي    
  .بجزأيها    
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 إلى ضرورة دمج القيم في ثمان قيم رئيسية لكـل منهـا مظـاهر              المحكمين آراء   وقد انتهت 
حب االستطالع  : فهيا  ـة المتفق عليه  ـالقيم العلمي أما   .سلوكية تدل على وجود هذه القيمـة     

التفكيـر  , األخالق العلميـة  , التأني في إصدار الحكم   , مي البناء تقبل النقد العل  , األمانة العلمية و
  .تقدير العلم واحترام العلماء, العلمي

  
ـ              ي األمثلـة   وبعد إجراء التعديالت الالزمة على القائمة تم على أساسها تحليل المحتوى كما ف

   ).6,5,4(  الحقالواردة في الم
  

  :توى تحليل المحإطار 2.4.3

  

دراسة أداة تحليل المحتوى التي اشتملت على قائمة القيم العلمية الواجـب            تخدمت في هذه ال   اس
  .في كتب العلوم للمرحلة األساسيةتضمينها 

  : وى كتب العلوم تم القيام بما يليولتحليل محت 
  .ح تضمينها في كتاب العلوم العامة بناء قائمة بالقيم العلمية المقتر-
  .يم العلمية في محتوى كتب العلوم لى الق تحديد هدف التحليل وهو االستدالل ع-
  .بجزأيهاتحديد عينة التحليل وهي كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية  -
  األمانة العلمية , ب االستطالعة والتي تضم حلتحليل وهي القيم العلمية الرئيس تحديد فئة ا-

    تقدير,التفكير العلمي, لعلميةاألخالق ا, إصدار الحكمالتأني في , تقبل النقد العلمي البناء   
  .العلم واحترام العلماء   
  الفقرة وقد اختيرت الفكرة التي تحملها  - اختيار المدلول المفاهيمي– تحديد وحدة التحليل -

   .على القيم العلميةإحصائيا  الدالة   
  ويات حيث تم التحليل في إطار المحتوى واشتمل على محت,  تحديد ضوابط عملية التحليل-
  .حلة األساسية فقطكتب العلوم العامة للمر  
  وتقسيمها , لصفحات التي خصصت لعملية التحليل تحديد امن حيث تحديد خطوات التحليل -

  فكرة واحدة تدل على القيم العلمية ثم تم حساب عدد على  فقرات بحيث تشمل كل فقرة إلى   
  . ونسبها المئويةالقيم العلمية وتكراراتها    
       اد على ـد تم االعتمـوق, ـالل صدق أداة التحليل تم التأكد من صدق عملية التحليل من خ-

  ة ـالواجب تضمينها في كتب العلوم العامة للمرحل ) 3(ملحق رقم قائمة القيم العلمية تحكيم    
  .  من خالل المحكميناألساسية   
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  :ثبات التحليل3.4.3 

  : اتم حساب ثبات التحليل بطريقتين هم
   يتوصل محللون مختلفون إلى نفس النتيجة عند استخدام أن وهو :بين شخصيالثبات ال . 1

  .نفس المحتوى     
  ائج عند تحليل نفس ـى نفس النتـ يتوصل المحلل إلأنوهو :  الثبات الضمن شخصي2 . 

  . المحتوى في فترات زمنية مختلفة     
  

بتطبيق معادلة هولستي وذلك لتحديد نسبة      ت الباحثة بحساب هذين النوعين من الثبات        وقد قام 
  :خصي والتحليل الضمن شخصي كما يليالتوافق بين التحليل البين ش

  1C(2= R.  2 (              معادلة هولستي 
C1 + C2                                        

  .معامل الثبات: Rحيث 
C1.2          : ألول والثانيعدد مرات االتفاق بين التحليل ا.  

       C1: عدد التكرارات في التحليل األول.  
       C2: عدد التكرارات في التحليل الثاني.  

   100     * %عدد اإلجابات المتفق عليها= االتفاق % 
                  عدد اإلجابات الكلي

  
) %88(والتحليل الضمن شخصي تحليل البين شخصي ال فيالكلي  نسبة التوافق  أنحيث ظهر
  .مقبولةوهي نسبة 

   
  :  مقياس القيم العلمية4.4.3

قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة للكشف عن مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم              
  . )7(  العلمية ملحق 

ة التي تم عرضها في الفصل      ابقوقد تم بناء المقياس بعد االطالع على العديد من الدراسات الس          
ومن خالل توظيف خبـرة  , )2005(ودراسة أبو جحجوح 2009) (كدراسة خزعلي , السابق

هـذا المقيـاس مـن المقـاييس        حيث أن   , الباحثة في مجال تدريس العلوم للمرحلة األساسية      
قـيم  السلوكية لل تي تتصف بالشمول في قياس المظاهر       الموضوعية ذات االختيار من متعدد ال     

  اتضح ذلك من, اس بارتفاع معاملي صدقها وثباتهاوتمتاز فقرات المقي, ياسهاالعلمية المراد ق
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  بين98%)  (  أجمع عليها المختصين في المجموعات البؤرية والتي كانتنسبة التوافق التي
ته  وقد تضمن المقياس فـي صـيغ       ,القيمة العلمية والعبارة والمظهر السلوكي الدال على القيمة       

  : يلي في إعداده فقرة تم مراعاة ما ) 24( النهائية 
  .ت المقياس القيم العلمية الرئيسة تناولت فقرا-
  .لمية واحدة بمظاهر سلوكية مختلفة احتواء كل ثالث فقرات على قيمة ع-
  . البدائل متفقة لغوياً مع األصل-
   . عدد البدائل ثالثة لتحديد مستوى امتالك الطلبة للقيمة-
 قامت الباحثة بتوزيع المقياس على القيم الرئيسة الثمانية بالتساوي بحيث حصلت كل قيمـة               ثم

  . وذلك بناء على توصيات من لجنة المحكمين فقرات ) 3( على
  

  : صدق المقياس وثباته5.4.3

  

تم عرضه في صورته األولية على      , للتأكد من صدق محتوى مقياس القيم العلمية لدى الطلبة          
بية فـي جامعـة القـدس       من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في قسم التر        مجموعة  

 مناسبته للهدف الذي وضـع      وطلب منهم إبداء الرأي في المقياس من حيث       . وجامعات أخرى 
ومناسبتها لمستوى  , وشموليتها, ية لعباراته ووضوحها    ومدى سالمة الصياغة اللغو   , من اجله 

   قرة من فقرات المقياس وأسلوب صياغتها الطلبة ومالئمة البدائل في كل ف
  

 كل حيث تكونتمن ذوي االختصاص  ) focus group ( تينكما وتم عمل مجموعتين بؤري
أشخاص لتحديد مدى االرتباط والتوافق واالنسجام بين كل فقرة والقيمـة            ) 3 (مجموعة من   

  .مقبولةوهذه نسبة  % 98 بين المجموعتين االتفاقالعلمية والمظهر السلوكي وقد كان معامل 
  

عـدد  مـن حيـث      على المقياس    ةوبعد دراسة مقترحات المحكمين أجريت التعديالت الالزم      
) 8( ملحـق    ،فقـرة )  24(  فـي  إلى أن خرج في صورته النهائية     , الفقرات الدالة على القيمة   

أمـا توزيـع    . ) 24(  درجةوأقل  )   72( وكانت أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب       
لدرجات على مستويات القيمة فحصل االمتالك بدرجة عالية على ثالث درجات واالمـتالك             ا

 ,الك القيمة العلمية بدرجـة منخفـضة      للقيمة بدرجة متوسطة على درجتان ودرجة واحدة المت       
  ) .10(ملحق ,  المحكمونإليهوذلك وفق ما أشار 
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حيث طبق المقياس على عينة  )  test – retest(وللتأكد من ثبات المقياس تم استخدام اختبار 
 طالبة بفاصل زمني مقـداره شـهر        و اًطالب ) 30( استطالعية من مجتمع الدراسة بلغ عددها       

  .وهي قيمة مقبولة )  0.73  (د وجد أن معامل االرتباط الكلي وق
  

  : الدراسةإجراءات 6.4.3

  :اآلتية اإلجراءاتتطبيق الدراسة وفق تم 
  . ومتغيراتهاوأسئلتهااسة  تحديد مشكلة الدر-
  . بناء أدوات الدراسة من خالل االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة-
     من ثبات التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها على لجنة محكمين ثم تم التأكد -

   .أدوات الدراسة   
   ومستوى التحصيل  حصر مجتمع الدراسة واختيار عينة عشوائية عنقودية حسب الجنس-

  . لالم ومكان السكنوالمؤهل العلمي لألب والمؤهل العلمي   
  . في ضوء القيم العلمية المقترحةاألساسيةتحليل كتب العلوم العامة للمرحلة  -
  ه ومناسبتها ـ من وضوح فقراتللتأكد,  تجريب مقياس القيم العلمية على عينة استطالعية -

  .امها في حساب معامل الثباتالستخدو, لمستوى الطلبة    
  .ية على طلبة عينة الدراسة تطبيق مقياس القيم العلم-
   للحصول على نتائج إحصائياا في الحاسوب ومعالجتها ـي تم جمعهـ البيانات التالـإدخ -

  .الدراسة   
  

  :متغيرات الدراسة7.4.3 

  

  :المتغيرات التاليةعلى اشتملت متغيرات الدراسة الحالية 
   . خصائص الطلبة:رات المستقلة المتغي

  .) أنثى ,ذكر( وله مستويان الجنس   متغير-
   .)منخفض, متوسط, مرتفع( له ثالثة مستويات  مستوى التحصيل في مادة العلوم و-
    دون,ثانوية عامة, دبلوم, بكالوريوس فما فوق(ربعة مستويات المؤهل العلمي لألب وله أ -

  .)الثانوية العامة    
  دون , ثانوية عامة, دبلوم, بكالوريوس فما فوق(م وله أربعة مستويات ؤهل العلمي لألالم -

  .)الثانوية العامة    
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  .)مخيم , قرية, مدينة( السكن وله ثالثة مستويات مكان  -
  

ـ          طلمدى امتالك   : المتغير التابع  ب بة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة فـي كت
     .لمرحلة األساسيةالعامة لالعلوم 

  

  :ساليب المعالجة اإلحصائيةأ 

ت ثم إدخـال البيانـات   تمت مراجعتها وتدقيقها وترميز اإلجابا,  الباحثة بجمع البيانات   بعد قيام 
الوصـفية   ئيةاإلحـصا تمثلت الطرق   , يث تم استخدام طرق وصفية تحليلية     ح, إلى الحاسوب 

وتمثلـت الطـرق اإلحـصائية      , افات المعيارية ب المئوية واالنحر  بالمتوسطات الحسابية والنس  
 ANOVA) ( واختبار تحليل التباين األحـادي   ) t-test"  ( ت " التحليلية باستخدام اختبار 

 للفروق الفردية البعدية باإلضافة إلى LSD ( Least Significant Difference (واختبار 
)Test-retest  ( امة للمرحلة األساسية بجزأيهاالع تحليل كتب العلوم و, لحساب الثبات.                          
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  الفصل الرابع 

   نتائج الدراسة 

  
      النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 1.4

  

       النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني2.4

  

     الثالث النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 3.4

  

     الرابع النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 4.4

  

   الخامس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 5.4

  

  السادس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 6.4

  

    السابع النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 7.4

  

   الثامن  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 8.4

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامـة للمرحلـة األساسـية،                 
) ثمانيـة (وقد اهتمت الدراسة باإلجابة عـن       . ومدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لتلك القيم       

ـ    لألب   الجنس، ومستوى التحصيل، والمؤهل العلمي       باعتبارأسئلة   ألم، ومكـان   والمؤهل العلمـي ل
 ) للقـيم العلميـة      طلبة الصف العاشـر   مدى امتالك   ( ومتغير تابع هو  ) متغيرات مستقلة   ( السكن  

ويتضمن هذا الفصل عرضا مفصال للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق أدوات الدراسـة               
  .وجمع البيانات وتحليلها

  

  :األول النتائج المتعلقة بالسؤال 1.4

  ؟ما القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية في فلسطين

  
عرضت على مجموعـة مـن      ،   العلمية بعد االنتهاء من دراسة كتب العلوم تم وضع قائمة من القيم          

 إلى ضرورة جمع القيم الفرعية ضمن قيم رئيسة وبعد األخـذ بمالحظـات              االمحكمين الذين أشارو  
 قامـت الباحثـة    , قيم علمية    يالرئيسة والتي تحتوي على ثمان    ين تم بناء قائمة القيم العلمية       المختص

ن النتـائج  وقد أسفرت عملية التحليل ع     ،تحليل محتويات كتب العلوم للمرحلة األساسية     بعلى أساسها   
  .)1.4 ( الموضحة في الجدول 
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  م للصفوف من األول إلى العاشر األساسي نتائج تحليل محتوى مناهج العلو:1.4جدول 
  
  الصف
 األول
 

  الصف
 الثاني
 

الصف 
 الثالث
 

الصف 
 الرابع
 

ف الص
  الخامس

 

الصف 
 السادس

 

الصف 
 السابع
 

الصف 
 الثامن
 

الصف 
 التاسع
 

الصف 
 ية العاشر

2ج1ج2ج1ج2ج1ج2ج1ج2ج  ج2ج1ج2ج1ج2ج1ج2ج1ج2ج1ج

المجموع 
 الكلي

 131 8 11 9 4 15 12 8 5 6 3 10 9 4 2 0 7 5 7 1 5  الع

 9 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مية

1 2 0 2 0 0 3 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 

 104 6 6 6 13 6 7 4 17 9 7 4 0 3 8 2 4 0 2 0 0 روي 

 31 3 0 2 2 4 2 4 1 1 2 2 3  2 0 0 1 0 1 1 0 يةم

 141 11 5 7 7 5 5 9 21 2 8 9 2 8 4 7 16 4 6 2 3 مي

 47 6 3 3 3 2 6 4 3 2 0 4 2 1 1 0 2 2 1 1 1 ماء

 0 0 1 0 3 2 1 1 8 1 1 4 3 8 3 5 15 9 6 13 84 

10 7 18 13 33 11 19 19 27 31 23 26 54 38 35 38 45 36 33 48 564 
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التحليل الذي قامت به الباحثة لكتب العلوم أن هناك ثمـاني قـيم علميـة                ) 1.4(  الجدول رقم    يبين
 حب االستطالع، األمانة العلمية،     قيمة:  كمايلي تباينت في التوزيع والتتابع والتنظيم، حيث كانت القيم       

التروي في إصدار األحكام العلمية، األخالق العلمية، التفكير العلمـي، احتـرام            تقبل النقد، الصبر و   
  : قيمة موزعة على النحو اآلتي) 564( وقد كان تكرار هذه القيم في الكتب ، وتقدير العلمالعلماء

  

 :مرة مرتبة علـى النحـو اآلتـي       ) 131( وردت في محتوى الكتب بتكرار     : قيمة حب االستطالع  
) 7(قيمة، والثالث األساسي   ) 12( ي  ، والثاني األساس  منها ) 6( ألساسي اشتمل على    الصف األول ا  
 ) 13( السابع،  قيم) 9(إلىالسادس  وانحدرت في الصف    قيمة،  ) 19(قيم، والخامس ) 6( قيم، والرابع   

  .قيمة ) 19( قيمة، والعاشر ) 13( قيمة، والتاسع  ) 27( قيمة، والثامن 
  

  :مرات مرتبة على النحو اآلتي ) 9(  وردت في محتوى الكتب بتكرار :قيمة األمانة العلمية
 ) مرتـان (، السادس األساسـي     )مرتان  ( اسي  مرات، السابع األس   ) 3( صف العاشر األساسي    ل ا

، أما بالنسبة لكتب الصفوف األول      ) مرة واحدة  (، والتاسع األساسي    )مرة واحدة   ( الثامن األساسي   
  .في المحتوىلهذه القيمة ابع والخامس، فلم يرد ذكر والثاني والثالث والر

  
  : مرة مرتبة على النحو اآلتي ) 17( وردت في محتوى كتب العلوم بتكرار : دققيمة تقبل الن

 مـرات،   )3( ، والرابع  مرات )4( ، والخامس   ) مرتان   (مرات، والسادس    ) 3( السابع األساسي   
 والثالث والتاسع   د ذكر لهذه القيمة في محتوى كتب         ولم ير  ،)مرتان  (والثاني   ,مرات ) 3( واألول  
  . والعاشر

 مـن   اتمـر  ) 104( بتكـرار   وردت في محتوى الكتب     : قيمة الصبر والتروي في إصدار الحكم     
 21(الصف السابع األساسي بتكـرار  : مجموع القيم العلمية في الكتب، وهي مرتبة على النحو اآلتي        

الثـامن  , مـرة )  16 (السادس   ،مرة  )12( العاشر األساسي   ،  مرة ) 19( التاسع بتكرار   مرة،  ) 
، ) مرتـان  ( مرات، الثـاني   ) 6( الثالث , مرة11) (وفي الصف الرابع مرة،  ) 13 ( اسيـاألس
  . ولم يرد لها ذكر في الصف األول مرات،  ) 4( امس الخ
  

ن مجموع القيم العلمية التي وردت      مرة م  ) 31( وردت في المحتوى بتكرار     : قيمة األخالق العلمية  
 ) 5(، الصف الخامس  مرات) 6(الصف الثامن األساسي  : لنحو اآلتي في جميع الكتب، موزعة على ا     

) 3( والعاشـر    ,) مرة واحدة (والثاني والثالث    مرات، واألول    )4(والتاسع  ) مرتان(مرات، والرابع   
  .مرات) 6(ات وفي الصف الثامن مر)5(أما في السابع فكانت, مرات ) 3(وفي السادس مرات، 
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مرة من مجموع القيم العلمية التي وردت        ) 141( وردت في المحتوى بتكرار     : قيمة التفكير العلمي  
مرة، وفي الـصف     ) 30( الصف السابع األساسي    : في كتب العلوم، وهي مرتبة على النحو اآلتي       

ـ  ) 12 ( الرابعمرة،  )  14 ( التاسعمرة، و  ) 16 ( العاشرمرة،   ) 23 ( الثالث  الخـامس رة، و ـم
   .مرات ) 5( مرات، واألول  ) 10 (  والثامن بتكرارالسادسووتساوت في الثاني ، ةمر) 11(
  

ى ـمرة من مجموع القيم، وهي مرتبة عل       ) 47( وردت في المحتوى بتكرار     : قيمة احترام العلماء  
  الخامس والتاسع مرات،  ) 7(  والسابع مرات،) 8(، الثامن اتمر) 9(ف العاشرالص: يـالنحو اآلت

  ) .مرتان( والرابع بتكرار الثالث وتساوت في األول ومرات،  ) 3 ( الثاني, مرات 6 ) (
  

مرة من مجموع القيم، وهي مرتبة على النحو         ) 84( وردت في المحتوى بتكرار     : قيمة تقدير العلم  
) 9(والخـامس   ،  مـرة  ) 11 ( الـسابع ، و مرة ) 19( العاشر  ومرة،   ) 24 ( التاسعالصف  : اآلتي

 الرابـع مرات، وفي الصف     ) 5 ( والثالثمرات،   )  5  ( والسادسمرات،   )  8 ( والثامن  مرات  
  .ولم يرد لها ذكر في الصف األول , ، ومرة في الصف الثاني)مرتان ( 
  

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.4

   في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية في فلسطين؟ما مستوى التتابع بين القيم العلمية

  
لإلجابة على هذا السؤال تم حساب النسب المئوية لكل قيمة من القيم العلميـة فـي كتـب العلـوم                    

 النـسب    وكانت النتائج كما هو مبين في جدول         للصفوف من األول األساسي إلى العاشر األساسي،      
ي مناهج العلوم للصفوف من األول إلى العاشر األساسـي فـي            المئوية لكل قيمة من القيم العلمية ف      

 لتتابع القيم العلمية في محتويات كتـب      يبين النسب المئوية    ) 2.4(والجدول رقم    .المناهج الفلسطينية 
  .العلوم العامة للمرحلة األساسية
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  األول إلى العاشر األساسي التتابع في القيم العلمية لمناهج العلوم الفلسطينية من الصف 2.4جدول 

 القيمة العلمية
الصف 

 ولاأل
الصف 

 الثاني
الصف 

 الثالث
الصف 

 الرابع
  فالص

 الخامس
الصف 

 السادس
الصف 

 السابع
الصف 

 الثامن
الصف 

 التاسع
الصف 

 المجموع الكلي العاشر

 %23.7 %3.4 %2.5 %4.8 %2.4 %1.6 %3.4 %1%1.3%2.2%1.1 ستطالعحب اال

  ة العلميةماناأل
 

%0 %0 %0 %0 %0 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.5% 1.7% 

  تقبل النقد
 

0.6% %0.4%0 0.6%0.7%  0.4% 0.5% %0 %0 %0 3.2% 

  الصبر والتروي

  
%0 0.4% 1%  2% 0.7% 2.8% 1.7% 2.4%  3.4%  2.2%  16.6% 

  خالق العلميةاأل
 

%0.20.2%0.2%0.4%0.9% 0.6% 0.9% 1% 0.7% 0.6% 5.7% 

  علميالتفكير ال
 

0.9% 1.8%4% 2.2%2% 1.8% 5.4% 1.8% 2.5% 2.8% 25.2% 

  احترام العلماء
 

0.4%0.6%0.4%0.4%1.1% 0.4% 1.2% 1.5% 1% 1.6% 8.6% 

  تقدير العلم
 

%0 0.2%0.9%0.4%1.6% 0.9% 2% 1.5% 4.3% 3.4% 15.2% 

  المجموع
 

3.2% 5.8%7.8%7% 10.4%8.9% 14.5%13.2%14.6%14.6%100% 
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زعة مو 100% أي بنسبةقيم علمية  ) 8( أن كتب العلوم اشتملت على  ) 2.4 ( يالحظ من الجدول 

  :بنسب مختلفة على النحو اآلتي
 العاشـر   وفي الصف  % ) 4.5 (  بلغت وردت في الصف الثامن بنسبة مئوية     : قيمة حب االستطالع  

الـصف  ، وفــي    ) % 2.4( السابع  الصف  ، وفي    % )2.5( ، وفي التاسع     % )3.4( والخامس  
 % ) 1.1( ، وفـي األول      % )1.3( ، وفي الثالـث      % )1.6( ، وفي السادس     % )2.2( الثاني  

   % ).23.7( ، وهذه النسب من أصل  % )1( وفي الرابع 
  

موزعة علـى النحـو      % ) 1.7(  في محتوى الكتب بنسبة      وردت هذه القيمة  : قيمة األمانة العلمية  
 ولـم   , % )0.2( الثامن والتاسع   و،   % )0.4( ، السابع والسادس    )% 0.5(الصف العاشر   : اآلتي
  . والخامس ذكر في محتوى الصفوف األول والثاني والثالث والرابعلها يرد 

  
  : موزعة على النحو اآلتي % ) 3.2(   بلغتنسبة مئويةوردت في محتوى الكتب ب: قيمة تقبل النقد

  % )0.5( الـسابع   و،   % )0.6  (الرابــع واألول    و ، % )0.7( الصف الخـامس    ظهرت في   
، ولم يرد لها ذكر فـي محتـوى الـصفوف الثالـث     ) %0.4( بنسبة السادس والثاني وتساوت في  

  .والثامن والتاسع والعاشر
  

 % ) 16.6(  بلغت ردت في محتوى الكتب بنسبة مئوية     و:  قيمة الصبر والتروي في إصدار األحكام     
  % )2.8( إلـى   السادس  وانحدرت في الصف    ،  ) %3.4 (الصف التاسع : ة على النحو اآلتي   موزع
الثالـث  و،   % )1.7( الـسابع   و،   % )2( الرابع  و،   % )2.2( العاشرو,  % )2.4( الثامن  وفي  

  .ها ذكر في الصف األولولم يرد ل  % )0.4( الثاني و ، %)0.7( والخامس 
  

 موزعة علـى     % )5.7 (  بلغت وردت في محتوى كتب العلوم بنسبة مئوية      : قيمة األخالق العلمية  
، والعاشـر    %)0.7 (التاسعو،   %)0.9( السابع والخامس   و،   % )1( الصف الثامن   : النحو اآلتي 

ثالث تـساوت بنـسبة     اني وال ـي الصفوف األول والث   ـ، وف ) %0.4(، والرابع    %)0.6(السادس  و
)0.2% (.  
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موزعة على النحو   )  %25.2 (  بلغت وردت في محتوى الكتب بنسبة مئوية     :  قيمة التفكير العلمي  
%) 2.8(، والعاشـر   %)4(إلـى   الثالث  انحدرت في الصف    ، و ) %5.4(في الصف السابع    : اآلتي

، وفـي الـصفين الثـامن        % )2( ، وفي الصف الخـامس       % )2.2(  والرابع    %)2.5(والتاسع  
انخفـضت  األول  ي الـصف    ـف، و  % )1.5( اني  ـوالث ، % )1.8( ة  ـادس تساوت بنسب  ـوالس
   % ).0.4( ىـإل
  

موزعة على النحـو     % ) 8.6 (  مئوية بلغت  وردت في محتوى الكتب بنسبة    : قيمة احترام العلماء  
، وفـي الـصف     )%1.2(ع  الـساب و،   %)1.5(الثـامن و،   %)1.6 (العاشر بنـسبة  الصف  : اآلتي

، وتـساوت   % )0.6 ( إلـى  الثـاني  وانخفضت في الصف ،  % )1( التاسع و %) 1.1(الخامس
  . % )0.4(  النسب في كل من األول والثالث والسادس بنسبة

  
موزعة علـى النحـو      % ) 15.2 (  مئوية بلغت  وردت في محتوى الكتب بنسبة    : قيمة تقدير العلم  

،  % )1.6(س  الخامو،   % )2( السابع  و ،    % )3.4( العاشر  و،  ) % 4.3( الصف التاسع   : اآلتي
ي الصف الرابع   ـ، وف  % )0.9( ة  ـ في الصفين الثالث والسادس بنسب     وتساوت ) %1.5(الثامن  و
  . ولم يرد لها ذكر في الصف األول األساسي، % )0.2( وفي الصف الثاني   % )0.4( 
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  :السؤال الثالثالنتائج المتعلقة ب3.4

ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتـب العلـوم للمرحلـة                 

  األساسية في فلسطين؟

  
لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل قيمة من القيم              

اآلتـي يبـين األوسـاط      ) 3.4(الجدول رقم    و .اسيةالعلمية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األس      
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك طلبة الصف العاشر للقيم العلمية المتضمنة في كتـب              

  .العلوم للمرحلة األساسية
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك طلبة الصف العاشر للقيم : 3.4جدول 

 .ضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسيةالعلمية المت

  الرقم  القيمة العلمية الوسط الحسابي االنحراف المعياري
 1 االستطالعحب  2.44 0.39

 2 األمانة العلمية 2.48 0.43

 3 تقبل النقد 2.55 0.47

 4 التأني في إصدار األحكام  2.54 0.40

 5 األخالق العلمية 2.58 0.45

 6 لعلميالتفكير ا 2.63 0.45

 7 تقدير العلم 2.36 0.45

 8 احترام العلماء 2.43 0.50

  المجموع 2.50 0.29
 

 القيم العلمية لدى طلبة الـصف       متوسط الدرجة الكلية المتالك   السابق  ) 3.4 (يتبين من الجدول رقم     
بـة  وهذا يشير إلى امتالك الطل, 0.29)( درجات وانحرافها المعياري 3)(من أصل 2.5 ) ( العاشر 

امتالك الطلبة للقيم موزع على النحو      متوسط  كما ويظهر من الجدول نفسه أن       . للقيم بصورة مقبولة    
   قيمة األمانة العلمية، ومتوسط  )0.39( وانحرافها المعياري ) 2.44 ( حب االستطالعقيمة :  اآلتي

   وانحرافها المعياري  )2.55 ( قيمة تقبل النقدومتوسط    )0.43 (  وانحرافها المعياري  ) 2.48( 
، ومتوسط   )0.40( وانحرافها المعياري   ) 2.54 (قيمة التأني في إصدار الحكم    وسط  ومت ، )0.47( 

 2.63)(التفكير العلمـي ، ومتوسط قيمة   )0.45(وانحرافهـا المعيـاري  )2.58(لعلميةاألخالق ا قيمة  
   )0.45( وانحرافها المعياري ) 2.36  (تقدير العلمة ـقيم ومتوسط )0.45( ا المعياريـوانحرافه
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  .)0.50( وانحرافها المعياري ) 2.43 ( احترام العلماءومتوسط قيمة 

  
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية المتالك طلبة الصف العاشر : 4.4جدول 

  .تقلةللقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسية حسب المتغيرات المس
 

االنحراف 

 المعياري

 المتغير  مستويات المتغير  العدد الوسط الحسابي

 ذكور 263 2.41 0.31
 إناث 262 2.59 0.24

  

 الجنس
  مرتفع  154 2.63 0.18
 متوسط  240 2.47 0.28
 منخفض  131 2.42 0.35

  

  التحصيل

 بكالوريوس فما فوق  108 2.53 0.27
 دبلوم  81 2.56 0.26
 ثانوية  203 2.51 0.29
 دون الثانوية  133 2.43 0.30

  

المؤهل العلمي 

 لألب

 بكالوريوس فما فوق  82 2.51 0.30
 دبلوم  77 2.53 0.26
 ثانوية  208  2.50  0.31
 دون الثانوية  158 2.48 0.27

  

المؤهل العلمي 

 لألم

  قرية  254  2.48  0.32
  مدينة  178  2.52  0.27
  يممخ  93  2.53  0.23

  
 مكان السكن

  
أن األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية المتالك طلبة          ) 4.4 (يتبين من الجدول     

الصف العاشر للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة األساسية حسب متغيـرات الدراسـة               
على )  ومكان السكن م،الجنس، التحصيل في العلوم، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األ         ( المستقلة  

  :النحو اآلتي
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تبـين أن المتوسـط     فقـد   أما الطالبات   ) 2.41(متوسط امتالك الطلبة الذكور للقيم العلمية        :الجنس
  .ناث على الذكور في امتالك القيموهذا يدل على تفوق اإل) 2.59(الحسابي لمدى امتالكهن للقيم 

ومـن   ) 2.63( ذوي التحصيل المرتفع للقيم العلمية        المتوسط الحسابي المتالك الطلبة من     :التحصيل
 التحصيل المنخفض فكان متوسط امتالكهم للقـيم العلميـة          وأما ذو ) 2.47(ذوي التحصيل المتوسط    

)2.42(.  
 متوسط امتالك الطلبة الذين يحمل آباؤهم مؤهالً علمياً بكالوريوس فما فـوق             :المؤهل العلمي لألب  

  .)2.43 (دون الثانوية العامة ,  )2.51(ثانوية عامة  , ) 2.56(دبلوم,  )2.53(للقيم العلمية 
 مؤهالً علمياً بكالوريوس فما فـوق       تحمل أمهاتهم  متوسط امتالك الطلبة الذين      :المؤهل العلمي لألم  

  ) .2.48 (دون الثانوية العامة ,  )2.50(ثانوية عامة  ,)2.53(دبلوم, )2.51(للقيم العلمية 
أما طلبـة المدينـة فمتوسـط       , )2.48( متوسط امتالك القيم العلمية لدى طلبة القرية         :مكان السكن 

  .)2.53( متوسط القيم العلمية لدى طلبة المخيم فكان و, )2.52(امتالكهم للقيم 
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.4

  

قيم العلمية المتضمنة   هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي لل        : السؤال الرابع   

  ؟ للمرحلة األساسية باختالف الجنسفي كتب العلوم العامة
من أجل اختبار داللة الفروق اإلحـصائية بـين         ) ت  ( لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار        

  .يبين ذلك)  5.4 (المتوسطات الحسابية للقيم العلمية الثمانية وللدرجة الكلية، والجدول 
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  .لمتغير الجنس لمتوسطات القيم العلمية لدى طلبة الصف العاشر) ت ( نتائج اختبار : 5.4جدول 

  
  الجنس  القيمة العلمية

  
 

الوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

مستوى الداللة   قيمة ت

  اإلحصائية

   0.43 2.37 263  ذكور
  0.34  2.51  262  إناث  حب االستطالع

523  4.21  0.000*  

  األمانة العلمية  0.46  2.43 263  ذكور

  0.40  2.52  262  إناث

523  2.29  0.022* 

  تقبل النقد  0.50  2.41 263  ذكور

 0.39  2.68  262  إناث

523  6.87  0.000*  

 التأني في إصدار  0.44  2.47 263  ذكور

  0.34  2.61  262  إناث  األحكام

523  4.45 0.000*  

   العلميةاألخالق  0.48  2.46 263  ذكور

  0.39  2.69  262  إناث

523  6.06  0.000*  

  التفكير العلمي  0.51  2.53 263  ذكور

  0.37  2.72  262  إناث

523  4.94  0.000*  

  تقدير العلم  0.46  2.29 263  ذكور

  0.43  2.44  262  إناث

523  3.83  0.000*  

  احترام العلماء  0.53  2.31 263  ذكور

  0.44  2.55  262  إناث

523  5.72  0.000* 

  الدرجة الكلية 0.31 2.41 263 ذكور

 0.24 2.59  262 إناث

523 
7.65 0.000* 

  
ومستوى الداللـة    ) 4.21 ( حب االستطالع لقيمة  ) ت  ( أن قيمة    السابق ) 5.4(من الجدول   يتضح  

 األمانة العلميـة وبالنسبة لقيمة  لصالح اإلناث،    ) α≥0.05( هي دالة عند مستوى الداللة       ) (0.000
ـ     ) 0.022( ومستوى الداللة    ) 2.29( ت فإن قيمة        ) α≥0.05( ستوى الداللـة    هي دالة عنـد م

وهي دالة عند مستوى     ) 0.00(ومستوى الداللة    ) 6.87 (تقبل النقد لصالح اإلناث، وقيمة ت لقيمة      
ومـستوى   ) 4.45(  قيمـة ت     دار الحكم  إص فيالتأني  لصالح اإلناث، ولقيمة     ) α≥0.05( الداللة  
 األخالق العلميـة لصالح اإلناث، ولقيمة   ) α≥0.05( هي دالة عند مستوى الداللة  ) ( 0.0الداللة  
 لصالح)  0.05(وهـي دالـة عند مستوى الداللة      )  0.0( ومستو الداللة    ) 6.06( قيمة ت   كانت  
  .  اإلناث
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  هي دالة عند مستوى الداللة  ) 0.000 (ومستوى الداللة  ) 4.94(  التفكير العلميأما قيمة ت لقيمة 
 )0.05≤α (    فإن قيمة ت تقدير العلملصالح اإلناث، وبالنسبة لقيمة  )ومستوى الداللة  ) 3.83  
 احترام العلماء ، وقيمة ت لقيمة      صالح اإلناث ل  ) α≥0.05( وهي دالة عند مستوى الداللة       ) 0.0( 
 .لصالح اإلناث    ) α≥0.05( وهي دالة عند مستوى الداللة       ) 0.000( ى الداللة   ومستو ) 5.72( 

 عنـد  ئياًالة إحصاوهي د)  0.000( ومستوى الداللة ) 7.65 (  فإن قيمة ت للدرجة الكليةوبالنسبة 
  . أيضاً وكانت لصالح اإلناث )α≥0.05( مستوى الداللة 

  
وهي دالـة    ) 0.05(قيم العلمية وللدرجة الكلية أقل من       وبشكل عام تبين أن مستوى الداللة لجميع ال       

إحصائيا، أي أننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، وبذلك توجد فروق ذات داللـة               
في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في         ) α ≥ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة     

  .لصالح اإلناثتعزى إلى الجنس لمرحلة األساسية كتب العلوم ل
  

  :  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.4

هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم              

  ف مستوى التحصيل في مادة العلوم؟للمرحلة األساسية باختال

  
للفـروق  ) One-  Way Anova  ل التباين األحاديتحلي(لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار 

في متوسطات القيم العلمية لدى طلبة الصف العاشر األساسي التي تعزى لمتغير مستوى التحـصيل               
يبين نتائج اختبار تحليل    والذي  اآلتي  )  6.4 (رقم   في مادة العلوم وذلك كما هو موضح في الجدول        

    .التباين األحادي للفرضية الثانية
  

للفروق في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 6.4ول جد

 تبعاً لمتغير التحصيل

مجموع   مصدر التباين

 المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

 1.815 2 3.63  بين المجموعات

 0.077 522 40.05  جموعاتداخل الم

  524 43.68  المجموع

23.65 0.000*  
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وهـي     ) (0.05أقل مـن وهي 0.000 ) ( مستوى الداللة  أنالسابق) 6.4( رقم يتضح من الجدول
 أي أننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة وبذلك توجـد فـروق ذات               ,دالة إحصائيا 

في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة       ) α ≥0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      
ولتحديد . في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية تعزى إلى مستوى تحصيل الطلبة في مادة العلوم             

التالي يبـين نتـائج     ) 7.4(والجدول رقم    للمقارنات البعدية    (LSD) الفروق تم استخدام اختبار      هذه
  .الثنائية وقيم الداللة اإلحصائية لهاللمقارنات  (LSD)اختبار 

  

 للمقارنات البعدية المتالك الطلبة للقيم العلمية تبعاً للتحصيلLSD ) (نتائج اختبار : 7.4 جدول

  المجموعات مرتفع  متوسط متدني
 المجموعات

 مرتفع  - 0.000 0.000
 متوسط 0.000 - 0.119

 متدني 0.000 0.119 -
  

السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوسـاط الحـسابية لدرجـة            )  7.4 (يتبين من الجدول رقم     
 ) (0.000تفع والطلبة ذوي التحصيل المتوسـط     امتالك القيم العلمية بين الطلبة ذوي التحصيل المر       

يتضح أن هذه الفروق لصالح الطلبة ذوي ) 4.4(وبالرجوع إلى الجدول رقم )  ( 0.05وهي أقل من 
أن مستوى الداللة للفروق في األوسـاط الحـسابية          يتبين من الجدول نفسه      ، كذلك التحصيل المرتفع 

لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفـع والطلبـة ذوي التحـصيل المتـدني                 
يتضح أن هذه الفـروق لـصالح       ) 4.4( وبالرجوع إلى الجدول رقم      )0.05(وهي أقل من      0.00)(

في األوساط  تفع، كذلك يتبين من الجدول نفسه أن مستوى الداللة للفروق           الطلبة ذوي التحصيل المر   
الحسابية لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة ذوي التحصيل المتوسـط والطلبـة ذوي التحـصيل      

 وبذلك ال توجد فروق دالة إحصائياً في درجة امتالك القيم           )0.05( وهي أكبر من     )0.119(المتدني  
  .تين الفئتين من الطلبةالعلمية بين ها

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس6.4 

هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم              

  العامة للمرحلة األساسية باختالف المؤهل العلمي لألب؟

  :ةاآلتيلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية 
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في متوسطات ) α ≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية تعزى إلـى المؤهـل                

  .حادي للفرضية الثالثةاآلتي يبين نتائج اختبار تحليل التباين األ) 8.4(الجدول رقم  و.العلمي لألب
  

للفروق في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية نتائج اختبار تحليل التباين األحادي : 8.4جدول 

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لألب

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

الداللة 

  اإلحصائية

 0.375  3 1.13  تبين المجموعا

 0.0817 521 42.56 داخل المجموعات

  524 43.68  المجموع

4.59 0.003* 

 وهي  دالة )0.05( أقل منوهي (0.003)  مستوى الداللة  أنالسابق) 8.4( رقم يتضح من الجدول
  أي أننا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة وبذلك توجد فروق ذات داللـة              .إحصائيا

في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة فـي         ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     
ولتحديد هـذه الفـروق تـم       . كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية تعزى إلى المؤهل العلمي لألب         

للمقارنات   ارالتالي يبين نتائج اختب) 9.4(الجدول رقم و. للمقارنات البعدية(LSD)  .اختباراستخدام 
  .الثنائية وقيم الداللة اإلحصائية لها

  

مؤهل للالمتالك الطلبة للقيم العلمية تبعاً للمقارنات البعدية LSD ) (نتائج اختبار : 9.4جدول 

 األبالعلمي 

بكالوريوس  دبلوم ثانوية  دون الثانوية
 فما فوق

  المجموعات      
 المجموعات

 ما فوقبكالوريوس ف - 0.487 0.615  0.006
 دبلوم 0.487 - 0.218  0.001
 ثانوية 0.615 0.218 -  0.007

 دون الثانوية  0.006  0.001  0.007  -
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السابق أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لدرجة امتالك          ) 9.4(يتبين من الجدول رقم     
فوق والطلبة الذين يحمل آبـاؤهم      القيم العلمية بين الطلبة الذين يحمل آباؤهم درجة البكالوريوس فما           

ياً، كذلك يتبين من الجـدول      وهي غير دالة إحصائ    ) 0.05( وهي أكبر من     )0.487(درجة الدبلوم   
أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة الـذين               نفسه  

وهي أكبر   ) (0.615ين يحمل آباؤهم الثانوية     يحمل آباؤهم درجة البكالوريوس فما فوق والطلبة الذ       
وهي غير دالة إحصائياً، كذلك يتبين من الجدول نفسه  أن مستوى الداللة للفروق فـي   ) ( 0.5من 

األوساط الحسابية لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة الذين يحمل آباؤهم درجة البكالوريوس فمـا     
وهـي دالـة     ) 0.05( وهي أقـل مـن       )0.006(ل من الثانوية    فوق والطلبة الذين يحمل آباؤهم أق     

يتبين أن هذه الفروق لصالح الطلبة الذين يحمل آبـاؤهم          ) 9.4(إحصائياً، وبالنظر إلى الجدول رقم      
درجة البكالوريوس فما فوق، كذلك يتبين من الجدول نفسه  أن مستوى الداللة للفروق في األوسـاط                 

العلمية بين الطلبة الذين يحمل آباؤهم درجة الدبلوم والطلبة الذين يحمل           الحسابية لدرجة امتالك القيم     
 وهي غير دالة إحصائياً،  كذلك يتبين من الجـدول           )0.05( وهي أكبر من     )0.218(آباؤهم الثانوية   

نفسه  أن مستوى الداللة للفروق في األوساط الحسابية لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة الـذين                 
 وهـي أقـل مـن       )(0.001آباؤهم درجة الدبلوم والطلبة الذين يحمل آباؤهم أقل من الثانوية           يحمل  
يتبين أن هذه الفروق لـصالح الطلبـة        ) 4.4( وهي دالة إحصائياً، وبالنظر إلى الجدول رقم         )(0.05

الذين يحمل آباؤهم درجة الدبلوم،  كذلك يتبين من الجدول نفسه  أن مستوى الداللة للفـروق فـي                   
األوساط الحسابية لدرجة امتالك القيم العلمية بين الطلبة الذين يحمل آباؤهم الثانوية والطلبة الـذين               

 وهي دالة إحصائياً، وبـالنظر إلـى   )(0.05وهي أقل من  (0.007 ) يحمل آباؤهم أقل من الثانوية 
  .ويةيتبين أن هذه الفروق لصالح الطلبة الذين يحمل آباؤهم الثان) 4.4(الجدول رقم 
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع7.4 

هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم              

  العامة للمرحلة األساسية باختالف المؤهل العلمي لألم؟

  : التاليةلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية
في متوسطات  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الرابعة 

امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية تعزى إلـى المؤهـل                
  .ن األحادي للفرضية الرابعةاآلتي يبين نتائج اختبار تحليل التباي) 10.4(الجدول رقم  و.العلمي لألم

  
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية : 10.4جدول 

 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي لألم
 

مجموع   مصدر التباين

 المربعات

ــات  درجــ

  الحرية

ــمتو ط ســ

  المربعات

قيمـــة ف 

  المحسوبة

مــــستوى 

الداللــــة 

  اإلحصائية

 0.0398 3 0.12  مجموعاتبين ال

  0.0836 521 43.56  داخل المجموعات
  524 43.68  المجموع

0.476 0.699 

  
وهي )  (0.05أكبر من   وهي     ) (0.699 مستوى الداللة     أن السابق) 10.4( رقم   يتضح من الجدول  

إحصائية عند  ، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة          أي أننا نقبل الفرضية الصفرية     . دالة إحصائياً  غير
في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في كتـب العلـوم            ) α ≥0.05(مستوى الداللة   

  .العامة للمرحلة األساسية تعزى إلى المؤهل العلمي لألم
  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن 8.4 

تضمنة في كتب العلوم    هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية الم          

  العامة للمرحلة األساسية باختالف مكان السكن؟

  :لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية التالية
فـي  ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              : الفرضية الخامسة 

  العلوم العامة للمرحلة األساسية تعزى إلى متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في كتب 
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اآلتي يبين نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي للفرضـية           )  11.4 (الجدول رقم    و .مكان السكن 
  .الخامسة
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية : 11.4جدول 

  تبعاً لمتغير مكان السكن

مجموع   مصدر التباين

 المربعات

ــات  درجــ

  الحرية

ــط  متوســ

  المربعات

قيمـــة ف 

  المحسوبة

مــــستوى 

الداللــــة 

  اإلحصائية

 0.14 2 0.28  بين المجموعات

 0.0832 522 43.40  داخل المجموعات

  524 43.68  المجموع

1.657 0.192 

  
 وهي  )0.05(أكبر من   هي    و ) 0.192(  مستوى الداللة     أن السابق) 11.4( رقم   يتضح من الجدول  

 أي أننا نقبل الفرضية الصفرية، وبذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد               . دالة إحصائياً  غير
في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية المتضمنة في كتـب العلـوم            ) α ≥0.05(مستوى الداللة   

  .العامة للمرحلة األساسية تعزى إلى مكان السكن
   

  : تائج الدراسة ملخص ن9.4

  : توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
       أن القيم العلمية في كتب العلوم موجودة وبتكرارات متباينة وأن توزيع هذه القيم في كتب العلوم  -

  . والتتابع وإنما وزعت بشكل عشوائيلم يراع التوازن    
  فع حيث ظهر أن متوسط امتالك مرتاألساسي القيم العلمية بشكل يمتلك طلبة الصف العاشر  -

 . ) 2.50(   الطلبة للقيم العلمية 

 . الطلبة على مقياس القيم العلميةتفوق اإلناث على الذكور في أداء -

 .ة بزيادة التحصيل في مادة العلوميزداد امتالك الطلبة للقيم العلمي -

  .)بكالوريوس فما فوق ( ب يزداد امتالك الطلبة للقيم العلمية بزيادة المستوى التعليمي لأل -

 .طات امتالك الطلبة للقيم العلميةعلى متوس)مكان السكن , المستوى التعليمي لالم( م تأثير عد -
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  الخامسالفصل 

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

    مناقشة النتائج1.5

  

   توصيات الدراسة ومقترحاتها2.5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتوصيات المنبثقة عنها، وسوف             
  .ئج على الترتيب حسب ما ورد في الفصل الرابعيتم استعراض النتا

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.5

  ؟ما القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية في فلسطين

أظهرت نتائج الدراسة أن القيم العلمية في كتب العلوم العامة في المرحلة األساسية كانت علـى                
  : آلتيالنحو ا

 مـرة  ) 141( كانت هذه القيمة أكثر القيم العلمية تكرارا، حيـث وردت           : قيمة التفكير العلمي  
، أي ما يعادل ربع القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم، ويمكن أن يعزى              ) % 25.2( وبنسبة  

 العديـد مـن الـدروس والمواضـيع         تلك الكتب تحتوي على    محتويات   أنالسبب في ذلك إلى     
  .لمناسبة لتتضمن القيم العلمية، سواء في المادة النظرية أو في األنشطة العلميةا
  

، وهي   % )23.7( مرة، وبنسبة    ) 131( بالنسبة لهذه القيمة فقد وردت      : قيمة حب االستطالع  
ـ  ينسبة قريبة من قيمة التفكير العلمي، وفي رأي الباحثة أن هات           ـ   ( ن  ين القيمت طالع تحـب االس

 الطالـب للبحـث     يقودقيمتان قريبتان في المضمون، حيث أن التفكير العلمي         ) علمي  والتفكير ال 
تباع منهجية التفكير العلمي للمعرفة العلمية فـإن        اواالستطالع، وكلما توصل الطالب من خالل       

ذلك يولد لديه رغبة مستمرة في البحث واالستطالع، وبخاصة أن محتوى كتب العلـوم بـشكل                
  .يمياء واألحياء والعلوم الطبيعيةوضوعات المطروحة بين الفيزياء والك المخاص تتنوع فيه

  
مرات، وبنسبة   ) 104( ظهرت هذه القيمة بتكرار     : ة الصبر والتروي في إصدار األحكام     ـقيم
، حيث يرد في كتب العلوم الكثير من األنشطة العملية والمواقف التي تتطلب مـن                % )16.6( 

             روي قبل إصدار الحكم، كما وتظهر هذه القيمة فـي المحتويـات بهـذه              والت الطلبة الوقوف ملياً  
، وبخاصـة أن منـاهج العلـوم        فيها  عدد األنشطة الواردة   لتالئم - رأي الباحثة    –حسب  النسبة  

 إلى جنب مع الجانب النظري مما يساعد الطلبـة          الفلسطينية تهدف إلى تنمية الجانب العملي جنباً      
 بعد تنفيذ الخطوات والبعد     األحكامعرفة العلمية من خالل التطبيق العملي وإصدار        في امتالك الم  

  .علمتعن الطريقة التقليدية في ال
89  



 وبنسبـة  مرة ) 84( بالنسبـة لهذه القيمـة فقد وردت فـي محتوى الكتب         : قيمـة تقدير العلم  
 ويظهـر  , صف آلخر تقريبا، ويالحظ من تكرارات قيمة تقدير العلم أنها تزداد من   % )15.2( 

، ويعزى السبب في ذلك حسب رأي        السابع األساسي إلى العاشر األساسي     هذا التزايد من الصف   
أن الطلبة في المرحلة األساسية األولى وبخاصة من الصف األول األساسي وحتـى             إلى  الباحثة  

وكيف يمكـن توظيـف     السادس تقريبا ال يكون لديهم القدرة على تحديد أهمية العلم في حياتهم،             
غياب هذه القيمة من بعـض      تقنيات العلم، وربما تكون العشوائية وعدم التخطيط هما السبب في           

  .الصفوف
حيث تساوت  ,  % )8.6( مرة، وبنسبة    ) 47( وردت في محتوى الكتب     : قيمة احترام العلماء  

) 1.5%(إلـى   وتدرجت  , في كل من الصفوف األول والثالث والرابع والسادس       ) 0.4%(بنسبة  
وهذا يدل  ,  )1.6%(في الصف التاسع ثم ارتفعت إلى        ) 1%(وانحدرت إلى   , في الصف الثامن  

في أن تحصل قيمة احتـرام  ويعزى السبب ,  التتابع في توزيع القيم العلمية على انخفاض مستوى  
ن لديهم  العلماء على أعلى نسبة فذلك يعود حسب رأي الباحثة إلى إن الطلبة في هذه المرحلة يكو               

  .رفة فضلهم في مختلف مناحي الحياةتقدير والشعور بمكانة العلماء ومعالالقدرة على 
  

انخفاض مستوى التتابع فـي القـيم العلميـة         )  2.4 (يتضح من الجدول    : قيمة األخالق العلمية  
حيث وردت قيمة األخالق العلمية فـي الـصفوف األول          , المتضمنة في محتويات مناهج العلوم    

وتابعت االرتفاع   ,في الصف الرابع   ) 0.4%(ثم تدرجت إلى    , ) 0.2%(ي والثالث بنسبة    والثان
وتـدرجت   , )0.6 %(ثم انحدرت في الصف السادس إلى , في الصف الخامس  )0.9 %(إلى 
 ) 0.6 %( في الصف العاشـر إلـى   االنحدارإال أنها عاودت السابع في الصف  ) 0.9 %(إلى 

  .  العلميةالتتابع في توزيع القيموهذا يؤكد انخفاض مستوى 
  

  % )3.2( مرة، وبنـسبة     ) 17( بتكرار  وردت هذه القيمة في محتوى الكتب       : قيمة تقبل النقد  
تخلو مـن  ) الثامن ـ التاسع  ( وقد ظهر من خالل التحليل أن صفوف المرحلة األساسية العليا 

أن وفي اعتقاد من وضع المنهـاج   قيمة تقبل النقد، وقد يعزى السبب في ذلك حسب رأي الباحثة    
الطلبة في هذه المرحلة العمرية ال يتقبلون االنتقادات مـن اآلخـرين، وفـي حـال االسـتماع                  

ـ               إنهم للتوجيهات والنصائح فإنها تكون بنوع من التذمر، أما الطلبة في المرحلة األساسية الدنيا ف
 لتلك التوجيهات   يعدلون من مواقفهم تبعاً    ويعتبرون المعلم هو القدوة، ف     يتقبلون االنتقادات باهتمام  

  .والنصائح
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تكرارها قليل  ، وهي قيمة     % )1.7( مرات، وبنسبة    ) 9( وردت بتكرار   : قيمة األمانة العلمية  
وهذا يتنافى مـع مـا      ال تظهر فيها نهائيا،      وأ، حيث أن العديد من الكتب تفتقر لهذه القيمة،          جدا

ويعزى السبب في ذلك حسب رأي الباحثة إلـى         , ث على األمانة  ورد في القرآن الكريم الذي يح     
  .  العشوائية في توزيع القيم، وعدم التخطيط

  
 على توزيع القيم في محتويات الكتب، وهـو         ا مأخذ  أن هناك  ةترى الباحث ومن خالل هذه النتائج     

ذلك خلو بعـض    عدم التنظيم في تضمين القيم العلمية وإهمال التوازن في تناولها، والدليل على             
وتختلـف هـذه     .المحتويات من قيمة األمانة العلمية، وقيمة تقبل النقد، وقيمة األخالق العلميـة           

 كتـب  ت في محتويا  التي أشارت إلى تضمن القيم العلمية      ) 2005( النتيجة مع دراسة جحجوح     
التـي   ) 2000 ( نينالعلوم للصفوف الثالثة األولى بشكل كبير، وتتفق مع دراسة اآلغا والزعا          

  علوم المحللة، ودراسة عبد المجيدتوصلت إلى انخفاض نسبة توفر االتجاهات العلمية في كتب ال
  .ة العلم في محتويات كتب العلومعالتي توصلت إلى غياب معظم أبعاد فهم طبي ) 2004( 
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني2.5

  ؟ كتب العلوم العامة للمرحلة األساسية في فلسطينما مستوى التتابع بين القيم العلمية في

  
انخفاض مستوى التتابع في القيم العلمية المتضمنة في محتويات كتب           ) 2.4( يتضح من الجدول    

في الـصف   % 2.2و  % 1.1 في الصف األول بنسبة      قيمة حب االستطالع  العلوم، حيث وردت    
في الخامس  % 3.4، ثم تدرجت إلى     %1والرابع  % 1.3الثاني، وانحدرت في الصف الثالث إلى       

في الصف السابع، وكان    % 2.4وارتفعت إلى   % 1.6وعاودت االنحدار في الصف السادس إلى       
وعادت وانحـدرت فـي الـصف       % 4.5لها أعلى نسبة في الصف الثامن حيث ظهرت بنسبة          

   .3.4% إلى العاشر
 الصفوف مـن األول إلـى الخـامس         فإنه لم يرد لها ذكر في      األمانة العلمية وفيما يتعلق بقيمة    

، ثم انحدرت في الصف الثامن والتاسع إلى         %0.4وتساوت في الصفين السادس والسابع بنسبة       
  .%0.5، وتدرجت في الصف العاشر إلى 0.2%

  
، وانحدرت في الصف الثاني إلـى       %0.6 فقد وردت في الصف األول بنسبة        تقبل النقد أما قيمة   

فـي  % 0.7في الصف الرابـع، و      % 0.6ث، ثم تدرجت إلى     ، واختفت في الصف الثال    0.4%
  عاشر في الصفوف الثامن والتاسع وال% 0.4الخامس، وعاودت االنحدار في الصف السادس إلى 
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 التتابع في تضمين القيم العلميـة      اض مستوى انخفعلى  ويؤكد  شيء فإنه يدل    ذلك على   ل  وإن د  ,
  . وليس سيكولوجياً أو منطقياً إحصائياسالً كما ويدل على أن تسلسل القيم في الكتب تسل

  
في الـصف   % 0.4 فلم يرد لها ذكر في الصف األول، ووردت بنسبة           قيمة الصبر والتروي  أما  

% 0.7في الصف الرابع، ثم انحدرت إلى       % 2في الصف الثالث و     % 1الثاني، ثم تدرجت إلى     
في الصف  % 1.7ت إلى   في الصف السادس، وانحدر   % 2.8في الصف الخامس، وارتفعت إلى      

في الصف التاسع، وعاودت    % 3.4في الصف الثامن، و     % 2.4السابع، ثم عادت وتدرجت إلى      
وربما أن هذا التباين في تواجد هذه القيمة في محتويـات           , )2.2( إلى االنحدار في الصف العاشر   

ل آخـر علـى     إلى طبيعة الموضوعات المطروحة وطبيعة الفئة العمرية، إال أنه دلي          الكتب يعود 
  .عشوائية تضمين الكتب بالقيم العلمية

  
وتعزو الباحثة تدني نسبة التتابع في القيم العلمية بين كتب العلوم للمرحلة األساسية من الـصف                

 إلى أن هذه الكتب تخضع للتغيير دون عملية التطوير، وعدم مراعاة            العاشراألول حتى الصف    
المناهج، كما أن اختالف مـؤلفي محتويـات كتـب          الخصائص النمائية للطلبة من قبل مصممي       

العلوم لكل صف دراسي، وتعدد منسقي محتوى كل كتاب قد يكون له دور في انخفاض مستوى                
 2005)(وأبو جحجوح    ) 2009( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة خزعلي        .التتابع في القيم العلمية   

  , المتضمنة في محتويات كتب العلوملعلميةواللتان أشارتا إلى انخفاض مستوى التتابع بين القيم ا
   .كان تسلسالً إحصائيا وليس منطقياًتسلسل القيم أن والتأكيد على 

  
  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.5

ما مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلـة               

  ؟األساسية في فلسطين

  
 دل على امتالك الطلبة لهذه القـيم      ت نتائج الدراسة أن متوسط امتالك الطلبة للقيم العلمية ي         أظهر

هناك تباين بين متوسطات القيم التي يمتلكها الطلبة ومتوسطات         أن  إال أنه يظهر    , بصورة مرتفعة 
 مـرة، أي     )31( القيم المتضمنة في الكتب، فبالنسبة لقيمة األخالق العلمية فقد ظهرت بتكرار            

 مـا هـو   ، وهي تنـاقض   )2.58( بلغت توسط امتالك الطلبة لتلك القيمة      بنسبة قليلة، إال أن م    
وهذا يبين أن الطلبة يسعون المتالك األخالق العلمية بعيداً عـن محتويـات             موجود في الكتب،    

   يمتلكونها مرة، إال أن الطلبة ) 17(  وردت بتكرار فقدوكذلك بالنسبة لقيمة تقبل النقد , الكتب
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، ويعزى السبب في ذلك إلى أن الطلبة ال يمتلكون القيم العلمية من كتب              )2.55(بمتوسط حسابي   
تلك القيم في نفـوس       في غرس     هناك عوامل أخرى تلعب دورا بارزاً      أنبل ربما   العلوم فقط،   

القيم العلمية مـن    الذي يسعى دوماً لتنمية     العلوم  معلم  ودور   ,الطلبة كالبيئة المحيطة والتحصيل   
دومـاً   والـسعي , ومواكبة التطور التكنولوجي    ,  األب ومؤهل, خالل التنويع في برامج التعليم      

ما كشفت عنه   ع  ـ وهذه النتيجة تتفق م    .وتطورهاوتساهم في   تنعكس على حياته    التي  قيم  اللتنمية  
تربوية كبيرة جدا، إال    ، والتي تشير إلى أن درجة امتالك الطلبة للقيم ال          )2001( دراسة عصيدة   

أن الباحثة لم تستطع الحصول على دراسة تعارض ما توصلت إليـه الدراسـة الحاليـة بهـذا                  
  .الخصوص

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.5

  ؟عاشر للقيم العلمية باختالف الجنسهل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف ال

  
 داللة إحصائية لصالح اإلناث في جميـع القـيم          ا ذ فرقاً) ت  ( أظهرت النتائج باستخدام اختبار     

وقد يعزى تفوق اإلناث على الـذكور إلـى أن اإلنـاث            العلمية الواردة في مقياس القيم العلمية،       
 على الدراسة واالطالع ومشاهدة البرامج التعليمية       هنيقضين معظم الوقت في المنزل مما يساعد      

 تنفيذ األنـشطة العمليـة      فيك التزامهن في المدرسة والمشاركة      والثقافية أكثر من الذكور، وكذل    
ومن الجدير ذكره أنه ال يوجد دراسات ترتبط ارتباطـا مباشـرا            . والتنافس الشريف فيما بينهن   

بموضوع امتالك الطلبة للقيم العلمية، إال أن هناك بعض الدراسات تشير إلى امتالك الطلبة لقيم               
حالية من حيث الفروق بين الجنسين في امتالك القيم مـع دراسـة             وقد اتفقت الدراسة ال   . أخرى

، ودراسـة    )1999( ، ودراسة أبو جحجـوح       )2004( ، ودراسة مرتجى     ) 2009( برهوم  
 ) 2006( ، في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العـاجز              )1986( األشقر  

  . في هذا الخصوصوالتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.5

هل تختلف متوسطات امتالك  طلبة الصف العاشر للقيم العلمية باختالف مستوى التحصيل في              

  ؟مادة العلوم

  
وجـود فـروق فـي       ) ANOVAتحليل التباين األحادي    ( النتائج باستخدام اختبارات     ظهرتأ

ـ     ,  القيم العلمية والدرجة الكلية تعزى لمستوى التحصيل       متوسطات امتالك   دوأثبتـت النتـائج بع
أكبـر كـان    في مادة العلوم    للمقارنات البعدية أنه كلما كانت درجة التحصيل         ) LSD( اختبار  

 لتحصيل المرتفع، وهذا شيء إيجـابي     هناك فروق في امتالك القيم العلمية لدى الطلبة ولصالح ا         
لتعليمية وليس علـى المعرفـة      احصيل المرتفع يركز على فهم وتطبيق المادة         الت األن الطالب ذ  

جاه المادة  تفقط، كما أنه يحاول توظيف هذه المعرفة في حياته، فتنعكس إيجابيا على قيمه سواء               
  أما ذو المستوى المنخفض فإن . ة أو العملية، وكذلك تجاه معلمه وتجاه نفسهـة النظريـالتعليمي

وهذا . سطحيا يعتمد على المعرفة فقط، دون االهتمام بماهية القيم العلمية أو أهميتها           تعليمه يكون   
، ودراسـة    )1986( ، ودراسـة األشـقر      )2007( يتفق مع ما كشفت عنـه دراسـة النوح        

، في حين أن الباحثة لم تجد دراسات تتعارض مع نتـائج الدراسـة الحاليـة                 )1992( شبارة  
  .تحصيلبخصوص متغير مستوى ال

  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس6.5

هل تختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة فـي كتـب               

  العلوم العامة للمرحلة األساسية باختالف المؤهل العلمي لألب؟

  
وجود فـروق    ) ANOVAتحليل التباين األحادي    (  نتائج الدراسة باستخدام اختبارات      أظهرت

وأثبتت النتائج بعـد    , في امتالك القيم العلمية والدرجة الكلية تعزى لمتغير المؤهل العلمي لألب          
للمقارنات البعدية أنه كلما ارتفع المؤهل العلمي لألب كلما زاد امتالك الطلبـة          ) LSD( اختبار  

هـل العلمـي المرتفـع يهـتم         المؤ اللقيم العلمية، وهذا أمر إيجابي، ويعزى ذلك إلى أن األب ذ          
 يـدل   لكبتوظيف المعرفة العلمية لديه في غرس القيم والعبر في أبنائه بشكل إيجابي، كما أن ذ              

ـ        يعلى عمق امتالك األب للقيم العلمية مما         ر ألبنائـه   سهل عليه نقلها بشكل مباشر أو غير مباش
 مع ما توصلت إليه نتائج       وهذا يتفق  .على فقرات المقياس  واتضح ذلك من خالل استجابة الطلبة       

 ) 2007( ، في حين اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة النـوح             )1986( دراسة األشقر   
  .والتي أشارت إلى عدم تأثير مستوى تعليم األب على تحديد القيم العلمية لدى الطلبة
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السابع7.5

 طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة فـي كتـب            هل تختلف متوسطات امتالك   

  ؟مالعلوم العامة للمرحلة األساسية باختالف المؤهل العلمي لأل

  

وجود فروق  عدم   ) ANOVAتحليل التباين األحادي    ( أظهرت نتائج الدراسة باستخدام اختبار      
إلـى أن   لألم، وقد يعزى ذلـك      في متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية تعزى للمؤهل العلمي          

، كما أن    بالقيم العلمية  ن دوماً لغرس القيم االجتماعية واألخالقية أكثر من اهتمامه        يسعيناألمهات  
العبء الوظيفي الذي تقوم به األم سواء كانت ربة بيت أو على رأس عملها ربما يكون له الدور                  

وربما تكون معرفـة    , ء وبخاصة العلمية منها   في عدم التأثير على القيم التي يمتلكها األبنا       األكبر  
  مع العلم أنه. يتها لدى أبنائهااألم بمدلول القيم العلمية معرفية سطحية تجعلها تفقد لقدرة على تنم

ال يوجد دراسات ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع امتالك القيم العلميـة، إال أن هنـاك بعـض                 
وقد اتفقت الدراسـة الحالية مع دراسة النوح       . خرىالدراسـات تشير إلى امتالك الطلبـة لقيم أ      

إال . التي أشارت إلى عدم تأثير مستوى تعليم األم على تحديد القيم العلمية لدى الطلبة              ) 2007( 
  .بهذا الخصوص ) 1986( أن نتائج الدراسة الحالية اختلفت مع دراسة األشقر 

  
  :السؤال الثامن المتعلقة  مناقشة النتائج8.5

ختلف متوسطات امتالك طلبة الصف العاشر األساسي للقيم العلمية المتضمنة فـي كتـب              هل ت 

  ؟مكان السكنالعلوم العامة للمرحلة األساسية باختالف 

  

أوضحت النتائج عدم وجود فروق في       ) ANOVAتحليل التباين األحادي    ( بعد استخدام اختبار    
ـ        السكن،متوسطات امتالك الطلبة للقيم العلمية تعزى لمكان          ا سواء كان مدينة أو قرية أو مخيم

ة على المدارس فـي المدينـة والقريـة         ـزى ذلك إلى عدم اختالف الجهات المشرف      ـد يع ـوق
 حيث أن سياسة التعليم تتشابه بالرغم من اختالف مكان السكن، وعدم اختالف أهـداف               والمخيم

وكـذلك أن معلمـي     , ولـوجي كما أن الطلبة يتعرضون لنفس التطور التكن      محتوى كتب العلوم،    
مما يعطي مؤشرا سلبيا لتأثير المتغير على امـتالك القـيم           نفسها  العلوم يتلقون برامج التدريب     

ومن الجدير ذكـره أن     ).  2001(  وهذا يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الهندي           .العلمية
سكن ومـدى امـتالك     الباحثة لم تستطع الحصول على دراسات بحثية تجمع بين متغير مكان ال           

  . الطلبة للقيم العلمية تعارض ما توصلت إليه الباحثة من نتائج بهذا الخصوص
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  :  توصيات الدراسة ومقترحاتها9.5

  
بعد عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، وبناء على ما توصلت إليه الدراسة الحالية، توصي الباحثة              

  :بما يأتي
  ة ـ األساسية في فلسطين بما يسهم في تنمية القيم العلميتطوير محتويات كتب العلوم للمرحلةـ 

  .   بشكل مخطط ومنظم
  ة ـة أثناء عمليـة التي تم االعتماد عليها في هذه الدراســ ضرورة االهتمام بقائمة القيم العلمي

  .   تطوير وتغيير محتويات الكتب
  ب العلوم الفلسطينية وبخاصة أن ـ االهتمام بقيمتي األمانة العلمية وتقبل النقد في محتويات كت

  .   هناك بعض الكتب تفتقر كليا لتلك القيم
  .ـ تأكيد مستوى التتابع في تضمين القيم العلمية في محتويات كتب العلوم للمرحلة األساسية

  ة مثل أنشطة التعلم ــ إثراء محتويات كتب العلوم باألنشطة التي تسهم في تنمية القيم العلمي
  . واالستقصاء واالكتشاف   التعاوني

  
  : وفي ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية

  
   .إجراء دراسة مقارنة كتب العلوم للمرحلة األساسية وكتب العلوم في المرحلة الثانوية1-  
 .تحليل القيم العلمية في محتويات مناهج أخرى2-  

 . العلميةدراسة أثر إثراء كتب العلوم بالقيم3-  

  إجراء مزيد من األبحاث للكشف عن العالقة بين القيم العلمية والمهارات العلمية لدى طلبة 4-  
 .الصفوف في المرحلة األساسية    

  . جوانب القيم العلميةإجراء دراسة حول أثر استراتيجيات تدريسية مختلفة في تنمية 5- 
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   والمراجع قائمة المصادر
  

   قائمة المصادر والمراجع العربية-أ

  القرآن الكريم
  
  

 القيم المتضمنة في منهاج المطالعة والنصوص للـصف التاسـع           . )2010. ( اآلغا، ايهاب 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. في محافظات غزة

  

 تمثل طلبة الصف الثالث الثانوي في المـدارس الحكوميـة          درجة    ).1986. (جمال, األشقر

رسالة ماجستير غير    . واالجتماعية والعلمية  األخالقيةفي محافظة عمان لمجموعة من القيم       
   .عمان, األردنيةالجامعة , منشورة

  
       .الطرق الخاصة بتربيـة الطفـل وتعليمـه فـي الروضـة            . )1993. ( إبراهيم، عواطف 

  .نجلو المصريةبة األالقاهرة، مكت
  

، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع  2ط  . علم النفس التربوي   ). 2000. ( أبو جادو، صالح  
  .والطباعة

  
القيم البيئية المتضمنة بكتب علوم المرحلة اإلعدادية        ). 1999. ( أبو جحجوح، يحيى محمد   

ر منـشورة، الجامعـة     رسالة ماجستير غي  . ومدى اكتساب طلبة الصف التاسع بفلسطين لها      
  .اإلسالمية، غزة، فلسطين

  
القـيم العلميـة المتـضمنة فـي         ). 2005. ( أبو جحجوح، يحي ومحمد عبد الفتاح حمدان      

مجلة الدراسـات   بحث تربوي،   . محتويات المناهج المدرسية للمرحلة األساسية الدنيا بفلسطين      

  .175 – 203 ص .111 ، العدد في المناهج وطرق التدريس

  
الطبعة األولى، المدينة المنورة،    . القيم اإلسالمية والتربية   ). 1988. ( العينين، علي خليل  أبو  

    . مكتبة الحلبي
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  .    الرياض، دار المريخ للنشر. القيم والتربية ). 1983. ( أحمد، لطفي بركات
  

تماعيـة  دراسة مقارنة بين القـيم العرفيـة واالج       ).  2002. ( تيسير,استيتية، دالل وصبحي    
البحـوث  مجلـة   . والثقافية والعلمية واألخالقية لطلبة جامعة آل البيت والجامعـة األردنيـة          

  .165-129) 21(، 11، جامعة قطر، المجلد التربوية

  
 في كتب علوم المرحلة االبتدائيـة فـي ضـوء           المتضمنة القيم).  2001( .أحمد, باسط

، جامعـة عـين     كلية التربية  .)حليليةدراسة ت  (المعاصرةالثورة المعرفية والتكنولوجية    
  .مصر, شمس

  
، المجلـس الـوطني     مجلة عالم الفكـر    .تنمية الثقافة العلمية   ). 1988. ( بدران، عبد الحكيم  

  .232 – 211)27 (للثقافة والفنون واآلداب،
  

يال العلمي في تـدريب األطفـال علـى         فاعلية استخدام الخ   ). 1996. ( بدوي، آمال محمد  

         غير منشورة، كليـة البنـات، جامعـة         دكتوراه رسالة   .لمي وتنمية قيمهم العلمية   التفكير الع 
  .شمس عين 

  
القيم المتضمنة في كتابي القراءة للصفين العاشر والحادي عشر          ). 2000( . ، أشرف خبرب

 كلية التربية، جامعة عـين شـمس،        ,رسالة ماجستير غير منشورة   . بمحافظات غزة بفلسطين  
  .مصر

  
دور المعلم في تعزيز القيم اإليمائية لدى طلبـة المرحلـة            ). 2009. ( وم، أحمد موسى  بره

 ,منشورةرسالة ماجستير غير    .الثانوية بمديرتي خانيونس وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة        
  .غزة، فلسطين, الجامعة اإلسالمية 

  
ة المرحلة األساسية   دور األنشطة الالصفية في تنمية قيم طلب       ). 2010. ( البزم، ماهر أحمد  

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة،        . وجهة نظر معلميهم بمحافظة غزة     نم
  .فلسطين
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أداة مقترحة للكشف عن القيم الحاكمـة للتفكيـر لـدى طـالب              ). 1996. ( يةمبغاغو، سا 
  . 110-77) 32(، مجلة كلية التربية .الجامعة

  
لقيم اإلنتاجية لـدى طـالب وطالبـات        الوعي التنموي وا  ).  1993. ( عبد الرحيم بكرة،  
  .، القاهرةمجلة الدراسات التربويةبحث غير منشور، . دراسة تقويمية. الجامعة

  
ة والنصوص للـصفوف الـسابع والثـامن        القيم في كتب القراء    ). 2001. ( التلولي، يحيى 

كليـة  . ر غير منـشورة   رسالة ماجستي . والتاسع في مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة      
  .التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين

  
ب التربية اإلسالمية للمرحلة الدنيا     تتحليل القيم المتضمنة في ك     ). 1993. ( الجراوي، ناجي 

 ,الجامعة األردنية . رسالة ماجستير غير منشورة   . من التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية     
  .عمان

  
بحث تربوي منـشور فـي      . واقع تعليم القيم في التعليم المدرسي     .  )2001. ( الجسار، سلوى 

  .38-2جامعة الكويت، ص . مجلة كلية التربية األساسية
  

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. تعليم القيم وتعلمها ). 2005. ( الجالد، ماجد زكي
  

يقـي لطرائـق    تعليم القيم وتعلمها، تـصور نظـري وتطب        ). 2007. ( الجالد، ماجد زكي  

  .دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. واستراتيجيات تدريس القيم

  
  .عالم الكتب، القاهرة. القيم ومناهج التاريخ اإلسالمي ). 1996. ( الجمل، علي أحمد

  
أهمية دور معلمي العلوم الطبيعية في تنمية القيم العلمية          ). 2010. ( الحربي، علي بن سعد   

. صف الثالث الثانوي الطبيعي بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربيـة الـسعودية          لدى طالب ال  
  . غير منشورة، جامعة أم القرى بمكة، السعوديةدكتوراهرسالة 
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رحلة متنمية بعض القيم العلمية عند تالميذ الحلقة الثانية من   ).1994. ( حسام الدين، ليلى

              , عين شمس غير منشورة، جامعةدكتوراهرسالة . مالتعليم األساسي من خالل تدريس العلو
  .القاهرة، مصر

  
القيم التربوية في منهاج اللغـة العربيـة الفلـسطيني           ). 2007. ( حماد، خليل عبد الفتاح   

  .الجامعة اإلسالمية، غزة. الجديد

  
  .غزة , قكتبة آفا  م.األصول االجتماعية والفلسفة للتربية. )2003. (عليان , الحولي

  
القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية           ).2009. ( خزعلي، قاسم 

-115) 2(،  المجلة األردنية في العلوم التربوية     بحث تربوي منشور في      .األولى في األردن  
135.  

  
ي المجلـس الـوطن   .ـ ارتقاء القيم ـ دراسة نفسية  ). 1992. ( خليفة، عبد اللطيف محمد

  .الفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة، مطابع السياسة، الكويتوللثقافة 
  

  .دار غريب، القاهرة. علم النفس االجتماعي ). 2006. ( خليفة، عبد اللطيف
  

ألخالقية لطالب المرحلة الثانويـة     مقومات إكساب وتنمية القيم ا     ). 2004. ( الدسوقي، علي 

   . دمياط, دار المهندس للطباعة والنشر.  ا التربويةالعامة في رؤى معاصرة لبعض القضاي
  

  .مكتبة دار المعارف، القاهرة. التربية البيئية  ).1984 ( .صبري, الدمرداش
  

 ار الكتاب العربي للطباعـة والنـشر      د. القيم والعادات االجتماعية    ).1966. ( دياب، فوزية 
  .القاهرة

  
، الهيئة المصرية العامـة     مكتبة األسرة . جتماعيةالقيم والعادات اال   ). 2003. ( دياب، فوزية 

  .القاهرة للكتاب،
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  .بيروت , دار الفكر, مختار الصحاح) . ت.د . (محمد, الرازي
  

 عمان،  ، دار الشروق للنشر والتوزيع    1ط. علم اجتماع التربية   ). 1999. ( الرشدان، عبد اهللا  
  . األردن

  
لمرتبطة بالقيم التربوية لدى طالب كليـة التربيـة         بعض العوامل ا   ). 2000. ( الرشيد، حمد 

  ، بجامعة الكويت  النشر العلميةمجل ،المجلة التربوية  بجامعة الكويت ـ دراسة ميدانية ـ

)56 (13-63.  
  

مركز الكتـاب   . القيم في العملية التربوية، سلسلة معالم تربوية       ). 1979. ( زاهر، ضياء 
  .للنشر، القاهرة

  
  .مؤسسة الخليج العربي، القاهرة. القيم في العملية التربوية ). 1984. ( نزاهر، ضياء الدي

  

  .الكويت ، سلسلة عالم المعرفة ,  القيمارتقاء.  )1979( جاداهللا أبي القاسم , الزمخشري
  

مفاهيم القيم المتضمنة في األناشيد المقدمة لطلبة المرحلـة          ). 2005. ( سلوت، نور السيد  

 رسالة ماجستير غير منـشورة، الجامعـة اإلسـالمية،     . مدارس فلسطين  األساسية الدنيا في  
  .غزة، فلسطين

  
دراسة تحليلية للقيم المتضمنة فـي كتـاب المطالعـة           ) . 1994. ( جمال محمود , الشاعر

, ر غير منشورة الجامعة األردنيـة    رسالة ماجستي  .األردنالعربية للصف التاسع األساسي في      
  .األردن, انعم
  

لدى ورها في تنمية بعض القيم العلمية       تدريس الهندسة الوراثية ود    ). 1992. ( حمدشبارة، أ 
ـ    ) 16(، 1، دمياط، المجلـد  مجلة كلية التربية . طلبة المرحلة الثانوية ـ دراسة تجريبية 

302-340 .  
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طة األنـش سية المتضمنة في    عمليات العلم األسا   ) .2003. ( عبد اهللا , علي وخطايبة , الشعيلي
 .العلمية لكتب العلوم للصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمـان             

  . البحرين)4(, مجلة العلوم التربوية والنفسية
  

القيم العلمية لدى معلمة العلوم أثناء إعدادها بكلية البنات ـ دراسة   ). 1989. ( شهاب، منى
  .71-40 3)( ,مجلة العلوم الحديثة. تتابعية ـ 

  
يات قادة النشاط الكشفي في مـدارس       القيم المتضمنة في سلوك    ). 2004. ( ضحيك، محمد 

رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة التربيـة،        . محافظات غزة وعالقتها باالتزان االنفعالي    
  .الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

  
 ,ار الفكر العربيد. القيم التربوية في القصص القرآني ). 1996. ( طهطاوي، سيد أحمد

  .القاهرة
  

  دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر  ). 2006. ( العاجز، فؤاد
  .410  -271 )(15، مجلة الجامعة اإلسالمية. طلبتها

  
 -الجوانب الوجدانية لتدريس الرياضـيات      ) . 1992. (زهدي علي , فؤاد ومبارك , عبد العال 

  .65 – 108 ) 12( , لة رسالة الخليج العربيمج .-دراسة ميدانية 

  

 ,2 ط  مدخل للتربية االسالمية وطرق تدريـسها      ) . 2001. (عبد الرحمن وآخرون  , عبد اهللا 
  .دار الفرقان 

  
فعالية استخدام إستراتيجية مقترحة لتدريس العلوم في تنميـة           ).2003. (عبد المجيد، ممدوح  

المؤتمر العلمـي الـسابع     . يذ الصف الثاني اإلعدادي   بعض القيم العلمية والتحصيل لدى تالم     

  .305  -259) 1(، للجمعية المصرية

  
 بعض مظاهر صراع القيم فـي أسـرة قرويـة          ). 1990. ( عبد المعطي، عبد الباسط محمد    

  .مصر , القاهرةجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، ، .يةمصر
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لعلماء في تنمية القيم العلمية لدى معلمي التعلـيم   فعالية استخدام سير ا    ). 1995. ( عبده، فايز 
  .166 -133) 2(، مجلة كلية التربية ببنها .األساسي بكلية التربية ببنها

    
القيم السلوكية لدى طالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في          ).2006. ( عقل، محمود عطا  

  .الرياض. دول الخليج العربي

  
مستوى القيم التربوية لدى طلبة الصف الثاني عشر فـي            ).2001. ( عصيدة، طالب محمد  

 نـابلس،   اجستير غير منشورة، جامعة النجاح    رسالة م .  الثانوية في محافظة نابلس    المدارس
  .فلسطين

  
      القيم في محتوى مناهج المـواد االجتماعيـة بالمدرسـة العربيـة             ) . 1995. (محمد, عطوة

  .65 – 97) 54 (,مجلة رسالة الخليج العربي . ـة دراسة تحليلي- بين الواقع والمطلوب
  

  .مكتبة آفاق، غزة. المنهاج المدرسي ). 2008. ( عفانة، عزو و اللولو، فتحية
  

رسـالة  . القيم العلمية في آداب العالم والمـتعلم عنـد المـسلمين           ). 1992. ( علي، أمين 
د امعة اإلمام محمد بـن سـعو      ماجستير غير منشورة، قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة بج        

  . الرياض,اإلسالمية
  

القيم المتضمنة في كتب التربية الوطنية الفلسطينية في         .)1996( .إحسان ,فاروق واآلغا  ,الفرا
 ,2)(المجلـد  ,مجلة مستقبل التربيـة   . الصفوف الستة األولى من التعليم األساسي في فلسطين       

  .غزة
  

تربوية في مواجهة المشكالت الـسلوكية لطـالب        دور األنشطة ال   ). 2002. ( قمر، عصام 
ـ    المركز العربي للتعليم، مجلة المستقبل للتربية العربية . المرحلة الثانوية ـ دراسة ميدانية 

  .294 -251) 25(، اإلسكندرية، والتنمية
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معلم العلوم ـ مسؤولياته، أساليب عمله، إعداده، نموه العلمـي    ). 1997. ( لبيب، رشدي

  .، مكتبة اإلنجلو المصرية، القاهرة4ط , المهني ـ و
  

  .، عالم الكتب، القاهرة4ط . المناهج بين النظرية والتطبيق ). 1995. ( اللقاني، أحمد
  

أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل الطلبة          ) :  1997. (فتحية, اللولو

  .فلسطين, غزة , رسالة ماجستير غير منشورة,في الصف السابع
  

بحـث  . تنمية القيم العلمية لدى طالب الجامعة      ). 1992. ( محروس، محمد، وإبراهيم خليفة   
  .لمؤتمر التربية والنظام العالمي الجديدمقدم 

  
 دور الجامعـة فـي تنميـة القيم المرتبطة بالعلم لدى طالبها          ). 1988. ( محمود، يوسف 

 ير منشورة، معهد الدراسات والبحـوث التربويـة،    غدكتوراهرسالة . ـ دراسة ميدانية ـ  

  . مصرجامعة القاهرة،

  
مدى ممارسة طلبة المرحلة الثانوية للقيم األخالقية من         ). 2004. ( مرتجى، عاهد محمود  

 غـزة،   جستير غير منشورة، جامعة األزهر    رسالة ما . وجهة نظر معلميهم في محافظة غزة     
  .فلسطين

  
دار الفرقـان   . الميسر في علم النفس االجتماعي     ). 1984 ( .مرعي، توفيق، وبلقيس أحمد   

  .للنشر والتوزيع، عمان
                                    

  .تركيا, اإلسالميةالمكتبة , المعجم الوسيط.  )1972. (وآخرون إبراهيم, مصطفى
  

لمرحلـة  بعض متطلبات تنمية القيم العلمية لـدى طـالب ا          ). 2002. ( مكروم، عبد الودود  
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  )1( ملحق رقم 

  قائمة القيم العلمية المبدئية                            

 

  جامعة القدس
  عمادة الدراسات العليا
  برنامج أساليب التدريس / كلية العلوم التربوية 

  
  

  ة /المحترم .......................................................... ة/ حضرة المحكم 
  
  

القيم " بدراسة للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس بعنوان الباحثة تقوم 

الصف العاشر طلبة العامة للمرحلة األساسية ومدى امتالك ب العلوم العلمية المتضمنة في كت

مة للقيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم وذلك ليتم تحليل  وهذا يتطلب بناء قائ"لها األساسي 
هذا تتشرف الباحثة بعرض هذه القائمة على حضرتكم لما عرف عنكم من ب في ضوئها ولالكت

معرفة وسعة االطالع لذا يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم قائمة القيم العلمية المرفقة وبيان 
  .مدى مناسبتها وانتمائها لمجال الدراسة 

  
  
  
  
  
  

                   الباحثة                                                                 
  جنان أبو جودة
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   مقترح لقائمة القيم العلمية في صيغتها األولية

  

  تحتاج إلى تعديل  ال تنتمي  تنتمي  القيمة الرقم
        المرونة الفكرية  1
        االستقاللية العلمية  2
        التمسك بالتفكير العلمي 3
        المسؤولية العلمية  4
        ع العلميتقدير اإلبدا  5
        الشجاعة العلمية  6
        التسامح العلمي  7
        األمانة العلمية  8
        المحاجة الفكرية 9
        الموضوعية 10
        حب االستطالع العلمي 11
        الحيادية 12
        تقدير الذات  13
        الدقة العلمية 14
        تقبل النقد 15
        طلب العلم 16
        إعالء قيمة العقل 17
        توقير العلماء ورجال الدين 18
        االنفتاح على ثقافة العالم المفيدة 19
        االلتزام باألمانة العلمية 20
        القيام باألبحاث العلمية 21
        التأدب في طلب العلم 22
        تقدير العلم 23
        التعلم من الخطأ 24
        تقدير أهمية اللغة العربية 25
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  تحتاج إلى تعديل  ال تنتمي  تنتمي   قيمةال الرقم
        الرغبة في اإلثبات والتحقق 26
        احترام التخصص العلمي 27
        الصبر على المتعلم 28
        االقتداء بالمتعلمين 29
        الحث على التفكير العلمي 30
        االجتهاد في طلب العلم 31
        عدم كتمان ما تعلمه 32
        إخالص العلم هللا 33
        احترام العلماء 34
        إدراك فضل العقل 35
        الدعوة إلى طلب العلم 36
        الحث على القراءة 37
        تقدير المخترعات العلمية 38
        التأمل في خلق اهللا 39
        االهتمام بالكتب العلمية 40
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    )2(   ملحق رقم 
  

  أداة الدراسةفي تحكيم الذين ساهموا تحكيم الأعضاء لجنة 
  

  الجامعة  االسم الرقم
  جامعة القدس  زياد قباجة.د  1
  جامعة القدس  عفيف زيدان.د  2
  رام اهللا–كلية العلوم التربوية   محمد عمران.د  3
  جامعة بيرزيت  حسن عبد الكريم.د  4
  جامعة الخليل  ميسون التميمي.د  5
  الخليل/جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين.د  6
  مديرية شمال الخليل  جمال غطاشة.د  7
  جامعة القدس   عرمانإبراهيم.د  8
  جامعة القدس  محمود أبو سمرة.د  9

  جامعة الخليل  د علم الدين الخطيب  10
 دائرة المناهج/وزارة التربية والتعليم  جنان محمود محمد.أ  11
  مديرية شمال الخليل  محمد العطاونة.أ  12
  ية جنوب الخليلمدير  ابتسام العرجان.أ  13
  وزارة التربية والتعليم  ايهاب يوسف شكري.أ  14
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  )3( ملحق 
  

  قائمة القيم العلمية النهائية التي تم في ضوئها تحليل محتويات آتب العلوم
  

  مالحظات غير مناسبة  مناسبة  المظهر السلوآي للقيمة  القيمة الرقم
ظاته حتى ولو كانت مناقضة     يكتب مالح *األمانة العلمية   1

  لفروضه
  ال ينسب أفكار اآلخرين لنفسه*
األخذ بجميع المعلومات والبيانات عنـد      *

  عمل التعميمات 

      

حب   2
  االستطالع

  ينتبه إلى المواقف الجديدة*
يعبر عن رغبة فـي الحـصول علـى         *

  معلومات جديدة
يستفسر عن جوانب المواقف الجديدة في      *

  العلميةالموضوعات والقضايا 
ــصي  * ــد تق ــصين عن ــشير المخت يست

  المعلومات

      

  يتقبل التوجيهات والنصائح دون تذمر*  تقبل النقد  3
  يستمع إلى انتقادات اآلخرين*
  يعدل من مواقفه في ضوء االنتقادات*

      

التأني في   4
إصدار 
  األحكام

يقوم بجمـع مالحظـات عديـدة قبـل         *
  الوصول إلى نتيجة علمية

لتي تقف في وجهه عنـد      يواجه العوائق ا  *
إجراء نشاط عملـي أو الوصـول إلـى         

  معلومة علمية 
  يتأنى عند القيام بنشاط عملي*

      

األخالق   5
  العلمية

  ال يتحيز في إصدار األحكام*
  ال يتعصب لآلراء الشخصية*
  االنفتاح على آراء الغير*
  نشر العلم وعدم كتمانه*
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  مالحظات غير مناسبة  مناسبة  مةالمظهر السلوآي للقي  القيمة الرقم
يؤمن بأهمية التجريب فـي التحقـق أو        * التفكير العلمي  6

  التوصل إلى نتائج موثوقة 
التحقق من صدق المقـدمات للوصـول       *

  منها إلى نتائج صحيحة
  يقترح عدة فروض للمشكلة المطروحة*
  

      

  يعتقد بفوائد العلم لإلنسان*  تقدير العلم 7
  ة بين العلم والتقانةيدرك الصلة الوثيق*

      

يعترف بفضل العلماء في مختلف مناحي      * إجالل العلماء  8
  الحياة

  يقدر العلماء*
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  1 - 4تحليل محتوى كتب العلوم العامة للصفوف 

  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية
يقوم المعلمون مع الطلبة برحلة إلى منطقة حرجية مجاورة للمدرسـة             10  األول  األولى  الثاني  األول

   بعض األشجار الحرجيةللتعرف على
يعبر عن رغبة للحصول    

  على معلومات جديدة
  يسأل أسئلة تبدأ بـ هل؟  هل أستطيع إعادة البخار إلى ماء؟  106  األول  الرابعة  األول  الثاني
نخرج بصحبة معلمنا إلى مكان قريب من المدرسة، ونالحظ اآلزهـار            90  الرابع  السابعة  الثاني  الثالث

  هل لألزهار فوائد غير الزينة؟. من حيث رائحتها
ــف  ــى المواق ــه إل يتنب
الجديدة ويرغـب فـي     
  الحصول على معلومات

يستفسر عن الجوانـب      أبحث عن أهمية القشرة للثمرة  94  الرابع  السابعة  الثاني  الثالث
  الجديدة

  
  
  
  

حــــــب 
  االستطالع

أبـين سـبب    أبحث عن بعض الطيور التي لها أجنحة لكنها ال تطير، و            83  الرابع  السابعة   الثاني  الرابع
  عدم قدرتها على الطيران

يعبر عن رغبة للحصول    
  على معلومات جديدة

أجمع مع زمالئي عينات من الصخور، وأتفحص هذه الصخور، وهـل             69  األول  السادسة  الثاني  األول
  هي متشابهة؟

يتعاون مع زمالئه فـي     
الوصول إلـى المعرفـة     

  العلمية
كان أحمد مارا في الشارع فرأى ماسورة ماء مكسورة والماء يتـدفق              78  ثالثال  الثالثة  األول  الثالث

  لو كنت مكانه ماذا تفعل؟. في الشارع
  يراعي تأثيرات العلم

  
  
  
  

  أحالق علمية
التي ينتمي  " مجموعة الفقاريات " احتار كل من هدى وقيس في معرفة          84  الرابع  السابعة  الثاني  الرابع

: قالت هدى . ثرا في الرمال  إليها حيوان وضع عدد قليال من البيض مبع       
  ال يمكن أن تكون من طيور ألنها ليست في العش، ما رأيك يا قيس؟ 

ال يتعـــصب لـــآلراء 
  الشخصية

يقتــرح عــدة فــروض   ماذا يمكن أن يحدث؟... تخيل األرض بدون ماء   86  الرابع  السادسة  الثاني  األول
  للوصول للحل

يــؤمن بالتجريــب فــي   كيف تخرج المسمار من حوض ماء دون سكبه؟  90  يالثان  الثالثة  األول  الثاني
  الوصول إلى النتيجة

يقترح عدة حلول لحـل       لدينا وعاء فيه ماء مالح، كيف يمكن الحصول على الملح؟  118  الرابع  الرابعة  األول  الثاني
  المشكلة

  يبتعد عن الخرافات  لمرآة بعد االستحمام؟ما سبب ظهور قطرات ماء على سطح ا  67  الثاني  الثالثة  األول  الثالث
  يؤمن بأهمية التجريب  يتعلق بتركيب األرض ومقارنة طبقات األرض بالبيضة) 1(نشاط رقم   39  االول  الثانية  األول  الثالث

  
  
  
  
  

  تفكير علمي

  يؤمن بأهمية التجريب  يتعلق بتكون الظل) 4(نشاط رقم   39  الثاني  السادسة  الثاني  الرابع
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  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية

ماذا يجذب المغناطيس غير الدبابيس؟ نكتـشف بأنفـسنا مـن خـالل               87  الثاني  الثالثة  األول  الثاني
  التجريب العملي

يتأنى عند القيام بنـشاط     
عملــي للوصــول إلــى 

  المعلومة
تنفيذ خطوات النشاط وتفحص التربة لمعرفـة       . أنواع التربة ) 1(نشاط    46    الثانية  لاألو  الثالث

  إذا كانت العينات متشابهة أم ال
يعبر عـن رغبـة فـي       

  الحصول على نتيجة
يتعلق بدراسة أثر حركة الهواء في التبخـر، ويتطلـب          ) 4(نشاط رقم     65      األول  الثالث

   بين وعائي ماءاالنتظار فترة من الزمن امالحظة الفرق
  يتجنب األحكام السريعة

  
  
  
  

تــروي فــي 
إصــــدار 

  األحكام

يقوم بمالحظات عديـدة      وضع مالحظات لمدة أسبوع (دراسة أهمية الضوء) 1(نشاط رقم  30      الثاني  الرابع
قبل الوصول إلى نتيجـة     

  علمية
المختلفة، ومـع   اعتمد اإلنسان قديما على الحيوانات في إنجاز أعماه           32  األول  السادسة  الثاني  الثاني

التقدم العلمي استخدم أدوات وأجهزة كثيرة ساعدته على توفير الوقت          
  والجهد والمال

ــم  ــة العل ــؤمن بأهمي ي
  للمجتمع

كان اإلنسان يسير على قدميه عندما يريد االنتقال ن مكلن إلى آخـر،               118      الثاني  الثالث
: ثـل واستخدم وسائل النقل الحديثة لالنتقال من مكـان إلـى آخـر م            

  السيارات والسفن والطائرات

ــم   ــد العل ــد بقوائ يعتق
  لإلنسان

بعد أن اخترع اإلنسان اآللة بنى المصانع واسـتخدم وسـائل النقـل               9      الثاني  الرابع
  المختلفة

يدرك الصلة الوثيقة بين    
  العلم والثقافة

  
  
  
  

  تقدير العلم

رة اإلنسان  ساهمت وسائل االتصاالت الحديثة بدور كبير في تقدم حضا          111      الثاني  الرابع
  ورفاهيته

يدرك الصلة الوثيقة بين    
  العلم والثقافة

توصل العلماء إلى أن األرض التي نعيش عليها بيضاوية الشكل وتبدو             38  األول  الثانية  األول  الثالث
  زرقاء اللون عند التقاط صورة لها من الفضاء

يعترف بفضل العلماء في    
  مختلف مناحي الحياة

  يقدر العلماء  "اسحق نيوتن " اكتشف قوة الجاذبية األرضية عالم اسمه   47      الثاني  الثالث
الحيوانات كثيرة وكتنوعة، وهذا التنوع جعل التعرف إليها في منتهـى             60      الثاني  الرابع

  الصعوبة، لذلك لجأ العلماء إلى عملية التصنيف لتسهيل دراستها
  يعترف بفضل العلماء

  
  

ــرام  احتــ
  العلماء

  لهتمام بسير العلماء  أتعرف على دور عالم عربي قديم اهتم بدراسة النجوم والكواكب  94      نيالثا  الرابع
تقديم نصيحة للطفل للمحافظة    . صورة توضح التنظيف الخاطىء لألذن      18  الثاني  األولى  األول  األول  تقبل النقد

  على سالمة األذن
ــات  ــل التوجيهـ يتقبـ

  والنصائح دون تذمر
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  5 – 7تحليل محتوى كتب العلوم العامة للصفوف 
  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية

اكتب تقريرا عن أحد المركبات التي تستخدم في المنزل مبينا ثالثة من              11  األول  االولى  الثاني  الخامس
  مجاالت استخدامها

غبة في الحصول على ر
  معلومات جديدة

رغبة في الحصول على   ابحث في الفوائد الطبية واالقتصادية مستخدما المكتبة وشبكة االنترنت  84  الثاني  الثالثة  الثاني  الخامس
  معلومات جديدة

صحة اكتب تقريرا موجزا عن العالج الطبيعي وأهميته في الحفاظ على             22  الثاني  األولى  الثاني  السادس
  العضالت

رغبة في الحصول على 
  معلومات جديدة

رغبة في الحصول على   ابحث عن مرض الزحار األميبي أو مرض المالريا  14  األول  األولى  الثاني  السادس
  معلومات جديدة

  
  
  
  

حــــــب 
  االستطالع

هل هناك تدريجات أخرى غير التدريج السيلـسيوسي؟ اكتـب          : ابحث  79  األول  الثانية  الثاني  السابع
  تقريرا عنها

بة في الحصول على رغ
معلومات جديدة 

واستفسار عن قضايا 
  عمية

التعرف على التغيرات الطبيعية وحاالت المـادة مـن         ) 12(نشاط رقم     21  الثاني  األولى  الثاني  الخامس
  خالل تنفيذ النشاط واالنتظار مدة معينة للحصول على النتائج

يقوم بمالحظات عديدة 
  ول إلى النتيجةقبل الوص

دراسة أثر الضوء في عملية البناء الـضوئي والـذي          ) 3(نشاط رقم     32  األول  الثانية  األول  السادس
  يتطلب ترك النبات عدة أيام للتوصل إلى النتائج

يتأنى عند القيام بنشاط 
  عملي

  
  
  

تــروي فــي 
إصــــدار 

  األحكام
مسكها بيده  ، وعندما أ  3سم2000اشترى صيدلي قارورة كحول بحجم        74  األول  الثالثة  األول  السابع

أحس أنها أثقل من المعتاد، فوضعها على الميزان لقياس كتلتها، فوجد           
غم، كيف يمكن التحقق فيما إذا هذه الكحول        850كتلة الكحول تساوي    

  مغشوشة أم ال
  

  يتجنب األحكام السريعة
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   الدالالمظهر السلوكي  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية
أرادت عائلة أبي أيمن بناء بيت، فأشار عليها متعـه البنـاء بـشراء                43  الثاني  الثانية  الثاني  الخامس

اللوازم، ومنها حمولة شاحنة رمل لمباشرة العمل في اليـوم التـالي،            
ومرت عدة أيام بعد شراء الرمل دون أن يأتي متعهـد البنـاء، وقـد               

كيف تفـسر سـبب   . يةىالرمل تتناقص باستمرار  الحظت العائلة أن كم   
  تناقص كمية الرمل ؟

يقترح عدة فروض 
  للمشكلة المطروحة

اتخيل أن جهازي العظمي ال يحتوي على مفاصل، ماذا أتوقع أن           : أفكر  11  األول  األولى  األول  السادس
  يحدث بي؟

  يبتعد عن الخرافات

عا من النقد، وقال لك أنها من الفضة الخالصة، كيـف           قدم لك رجال قط     73  األول  الثانية  األول  السابع
  تتأكد من صحة أقواله

ــدق   ــن ص ــق م التحق
المعلومات التي تتكـون    

  منها المقترحات

  
  
  
  

  تفكير علمي

لديك سلك رفيع جدا، ومكعب جليد، كيف تمرر السلك وسـط المكعـب               84  األول  الثالثة  األول  السابع
  دون فصله إلى جزأين؟

يــؤمن بالتجريــب فــي 
  لنتائجالتوصل إلى ا

وضع العالم ريختر مقياسا رقميا يتكون من عدة درجات تبـين شـدة               56  الثالث  الثانية  الثاني  الخامس
  الزالزل

  يعترف بفضل العلماء

من علماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم الطب الرازي والزهراوي            102  الثاني  الثالثة  الثاني  الخامس
والذي يعتبر مرجعا   ) القانون في الطب    ( وابن سيناء الذي ألف كتاب      

  في الطب

يعترف بفضل العلماء في    
  مختلف مناحي الحياة

   م على يد العالم الروسي1892 تم اكتشاف الفيروسات عام   22  األول  األولى  الثاني  السادس
  إيفانو فسكي 

  يقدر العلماء

العالم المسلم الحسن بن الهيثم أثبت أن الضوء المنعكس عن األجسام             50  األول  الثانية  األول  السابع
  على العين هو الذي يمكننا من الرؤية

يعترف بفضل العلماء في    
  مختلف مناحي الحياة

  
  
  
  

ــرام  احتــ
  العلماء

ون من جـسيمات صـغيرة غيـر قابلـة          افترض دالتون أن المادة تتك      5  األول  األولى  الثاني  السابع
  لالنقسام تدعى ذرات

  

  يقدر العلماء
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  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية

  
  الخامس

  
  الثاني

  
  الثالثة

  
  الثالث

  
116  

  
ن للتعـرف إلـى     زيارة ميدانية، يقوم الطلبة بزيارة لمعصرة الزيتـو       

  خطوات عصر الزيتون

  
يراعي تـأثير تطبيقـات     

  العلم على المجتمع
تحت إشراف المعلم والتعاون مع زمالئي فـي الـصف أصـمم أحـد                116  الثاني  الثامنة  الثاني  السادس

التطبيقات العملية على استخدام الدائرة الكهربائية باسـتخدام أجهـزة          
  وأدوات ومواد من البيئة

الزمالء فـي   التعاون مع   
  القيام بنشاط علمي

  
  
  
  

  أخالق علمية

بإشراف معلمك وبالتعاون مع زمالئك صمم دوارة الدخان من الخـشب            116      الثاني  السابع
  أو الكرتون واستخدمها لمشاهدة تيارات الحمل الصاعدة والهابطة

التعاون مع الزمالء فـي     
  القيام بنشاط علمي

تستطيع رؤية بعض الكائنات الحية الموجودة في قطرة الماء بعينك          ال    3  األول  األولى  الثاني  السادس
  المجردة، في حين تستطيع رؤيتها عند استخدامك للمجهر

ــم  ــة العل ــؤمن بأهمي ي
  للمجتمع

مع تقدم العلوم وتطور المجاهر تمكن العلماء من اكتـشاف وتحديـد               8  األول  األولى  الثاني  السادس
  المسبب للعديد من األمراض

ــد ــم يعتق ــد العل  بفوائ
  لإلنسان

  
  

  تقدير العلم

كان للتكنولوجيا في مختلف مراحلها تأثير كبيـر علـى علـم الفلـك،             126  األول  التاسعة  الثاني  السابع
  واخترع المقراب الذي استخدم للمرة األولى الستظالع الفضاء

يدرك الصلة الوثيقة بين    
  العلم والثقافة

  
  

  تقبل النقد

هناك خطر كبير ينجم عن عدم االنتباه أثناء اسـتخدام الكهربـاء فـي          114  الثامن  الثانية  الثاني  السادس
المنزل، ولتجنب هذه األخطار ال تتسلق أحد أعمدة الكهرباء وال تلعـب            

  بالطائرة الورقية بالقرب منها

ــات  ــل التوجيهـ تقبـ
  والنصائح دون تذمر

ــة  األمانــ
  العلمية

لمغناطيـسية األرضـية فـي صـنع البوصـلة          استفاد الصينيون من ا     111  الثالثة  الثاني  األول  السابع
  واستخدامها في تحديد االتجاات

يعترف بفضل اآلخـرين    
  وجهودهم

  
  
  
  
  
  
  

  
120  



  )6(ملحق رقم 
  8 -10تحليل محتوى كتب العلوم العامة للصفوف 

  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية
استعن بالمكتبة والمعلم، وابحث في طرق حفظ العينات النباتية الجافة            68  الرابع  الثانية  األول  الثامن

  والرطبة
يستشير المختص عن 

  تقصي الحقائق
ابحث في مكتبة مدرستك أو في مركز المصادر القريب من مدرسـتك              77  األول  الثالثة  األول  الثامن

  شاهدهعن فيلم حول استخدامات العناصر و
يعبر عن رغبته في 

  الحصول على معلومات
اكتب تقريرا عن   ) Internet(بالرجوع إلى المكتبة أو الشبكة الدولية         26  الثالث  األولى  الثاني  الثامن

  األضرار التي يسببها البرد
يعبر عن رغبته في 

  الحصول على معلومات
ن حقائق علمية معروفة تـم تغييرهـا أو         ابحث في المراجع العلمية ع      8  األول  األولى  األول  التاسع

  تبديلها عبر العصور
يعبر عن رغبته في 

  الحصول على معلومات

  
  
  
  

حــــــب 
  عاالستطال

استعن بالطبيب أو المسئول عن تشغيل جهاز غسل الكلى، واستفـسر             132  الثالث  الرابعة  األول  العاشر
  عن تركيب الجهاز وطريقة استخدامه وآلية عمله

يستفسر عن جوانب 
 المواقف الجديدة
  والقضايا العلمية

يتأنى عند القيام بنـشاط       محلول الحمض يوصل التيار الكهربائي) 4(نشاط رقم  104  الثاني  الثالثة  األول  الثامن
  عملي

دراسة خصائص األخلية في العدسات المقعرة، أي أنه        ) 18(نشاط رقم     101  الثالث  الثامنة  الثاني  الثامن
ديد صفات الخيال إال بعد تنفيـذ النـشاط والتوصـل إلـى             ال يمكن تح  
  الخصائص

يقوم بمالحظات عديـدة    
قبل الوصول إلى نتيجـة     

  علمية
الكشف عن أنزيم االميليز في اللعاب من خـالل تنفيـذ           ) 1(نشاط رقم     34  األول  الثانية  األول  التاسع

   دقيقة للحصول على النتائج20نشاط واالنتظار لمدة 
ئــق عنــد يواجــه العوا

  اجراء نشاط عملي

  
  
  

تــروي فــي 
إصــــدار 

  األحكام

بالون صغير مملوء بالهيـدروجين أم بـالون        : أيهما يرتفع أعلى أكثر     81  األول  الثالثة  الثاني  العاشر
  كبير مملوء بالهيدروجين

  يتجنب األحكام السريعة

  يهتم بسير العلماء   حيوانات ونباتاتالفيلسوف اإلغريقي أرسطو صنف الكائنات الحية إلى  34  األول  الثانية  األول  الثامن
 قام العالم مورلي بإجراء تجارب استنتج منها أن عـدد           1913في عام     73  األول  الثالثة  األول  الثامن

البروتونات في نواة الذرة هو الذي يحدد نوع ذرة العنصر والخـواص            
  الكيميائية له

  يعترف بفضل العلماء

بوجـود  ) منـدليف ( األمثلة على التنبؤ ما تنبأ به عالم الكيميـاء          من    7  الثاني  األولى  األول  التاسع
  عنصر في الجدول الدوري لم يكتشفه

  يقدر العلماء

  
  

ــرام  احتــ
  العلماء

  يهتم بسير العلماء  يعد جريجور مندل واضع حجر األساس لعلم الوراثة  12  األول  األولى  الثاني  العاشر
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  المظهر السلوكي الدال  دة التحليلوح  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية

كيف يمكن الحصول على خيال مقلوب مماثل لـه فـي طولـه             : جرب  67  األول  الثامنة  الثاني  الثامن
  باستخدام آلة التصوير ذات الثقب

  يؤمن بأهمية التجريب

فاح قسمها إلى قسمين، وعمل     أجرى طالب تجربة، أحضر فيها ثمرة ت        111  الثالث  السابعة  الثاني  التاسع
 ثم وضع القطعة األولى في ماء يغلي لمدة         ,حفرة صغيرة في كل قطعة    

ربع ساعة، وبعد أن أخرجها من الماء وضع في كل حفرة قلـيال مـن        
الملح، وبعد نصف ساعة الحظ أن الحفرة في القطعة األولى لم تمتلىء            

كيف تفـسر   . الماءبالماء، في حين امتألت الحفرة في القطعة الثانية ب        
  مثل هذا الحدث

يقتــرح عــدة فــروض 
  للمشكلة المطروحة

تصور أنك عالم في مختبر وتريد القيام بعملية استنساخ جسدية لفارة             42  الرابع  األولى  الثاني  العاشر
تم تزويدك بفأرة بنية، فأرة سوداء، مانحة للبويضة، فأرة         . بنية اللون 

باق تبري لوضع البويـضة فـي       بيضاء لتحضن الفأرة المستنسخة، أط    
  إحداها والخلية الجسدية في اآلخر، ماصة خاصة للنولة، مادة كيميائية

يؤمن بأهمية التجريـب    
في التحقق والتوصل الى    

  .نتائج موثوقة 

  
  
  
  
  
  

  تفكير علمي
  
  
  

لدراسة العالقة بين كثافة السائل وضغطه مـن خـالل          ) 2(نشاط رقم     71  األول  الثالثة  الثاني  العاشر
   والتحقق من المقترحاتاتباع خطوات علمية

  يؤمن بأهمية التجريب

قم أنت ومجموعة من زمالئك بصنع بريسكوب بسيط من مواد متوفرة             80  الثاني  الثامنة  الثاني  الثامن
  في بيئتك المحلية مثل الكرتون والخشب ومرآتان مستويتان صغيرتان

يتعاون مع زمالئه فـي     
  القيم بنشاط عملي

الحظ أن العالم ريدي استمع إلى آراء معارضيه بعد التجربة ولم يتحيز              15  األول  األولى  ألولا  التاسع
  لرأيه ولم يغلق أذنيه بل عمد إلى العقالنية

ــآلرا  ــصب لـ ال يتعـ
  الشخصية

  
  
  

  أخالق علمية
يثار حاليا عملية استنساخ البشر على الرغم من تحريم جميع الشرائع             38  الرابع  الثانية  الثاني  العاشر

 تؤثر العملية على المجتمع في حال السماح بها مـن حيـث             له، فكيف 
  العالقات األسرية واالجتماعية والمشكالت والمخاطر

مراعاة تأثير تطبيقـات    
  العلم على المجتمع
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  المظهر السلوكي الدال  وحدة التحليل  الصفحة  الدرس  الوحدة  الجزء  الصف القيمة العلمية

طور العلماء علم التصنيف بعد لينوس حيث تضم األجناس المتـشابهة             36  األول  الثانية  ولاأل  الثامن
  معا

ال ينسب افكار اآلخـرين     
  لنفسه

  
  

عندما يقوم العالم بدراسة مشكلة فإنه ال بد أن يبدأ من الصفر، بل يبدأ                9  األول  األولى  األول  التاسع  أمانة علمية
 مـن التـراث     دراسته من حيث توقف من سبقوه من العلماء ويستفيد        

  .العلمي السابق 

يعترف بفضل اآلخـرين    
  وجهودهم

احذر من النظر مباشرة إلى مصدر ضوء الليزر ومن توجيهه مباشرة             73      الثاني  الثامن  تقبل النقد
  .لعيون زمالئك

ــات  ــل التوجيهـ يتقبـ
  والنصائح دون تذمر
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  )7 (   رقم قحلم

  مقياس القيم العلمية في صورته المبدئية                             
                                            

                                                              
  جامعة القدس

  كلية العلوم التربوية
  قسم الدراسات العليا

  
  

  ة /المحترم .......................................................... ة/ حضرة المحكم 
  
  

القـيم  "  أساليب التـدريس بعنـوان       تقوم  الباحثة بدراسة للحصول على درجة الماجستير في        

   "لها الصف العاشر طلبة ة ومدى امتالك األساسيللمرحلة  العلوم كتبالعلمية المتضمنة في 
يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم أداة الدراسة       , ولما عرف عنكم من معرفة وسعة االطالع        

  .المرفقة وبيان مدى مناسبتها ومالءمتها لمجال الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                  الباحثة  
  جنان أبو جودة
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    في صورته المبدئيةمقياس القيم العلمية
   األساسيالعاشرالصف 

  
  
  .................................................................................................................ة/  الطالب سما
  

  :.......................................................................................................................المدرسة
  

 :......................................................................................................................... الشعبة
  (     )     منخفض (     )     متوسط (     )   مرتفع  :  مستوى التحصيل 

  
  (     )أنثى    (     )    ذكر   :       الجنس 

  
  (      )دون الثانوية العامة (     ) ثانوي   (     )  دبلوم  (      )  بكالوريوس فما فوق  :  ل العلمي لألب المؤه

   
   (      )دون الثانوية العامة (      ) ثانوي  (     )  دبلوم  (      )  بكالوريوس فما فوق  :  المؤهل العلمي لألم  

   
  (       )مخيم   (     )  مدينة              (       ) قرية     :  مكان السكن         

  
  
  
  

  

  تعليمات اإلجابة على فقرات المقياس
  فقرة من نوع االختيار من متعدد) 24( يتكون المقياس من  •
 اختر رمز اإلجابة الصحيحة من بين ثالثة بدائل معطاة بعد كل فقرة  •

 دقيقة  ) 40( الزمن  •

 ات المقياس بتمعن واختيار إجابة واحدة فقطأرجو قراءة كل فقرة من فقر •

  
  

 شاكرة لكم اهتمامكم وتعاونكم
  
  
  
  

125  



  المظهر السلوكي للقيمة  القيمة العلمية  العبارة

ينتقل الضوء على   " ،"ينتقل الضوء على شكل جسيمات       " -1
عبارتان تردان في الكتب العلميـة وتفـسران        " شكل أمواج   
  : طبيعة الضوء فإنك فإذا أردت فهمانتقال الضوء،

   تستفسر من معلمك أي العبارتين تقبل-  أ
   تستخدم المراجع العلمية إلصدار حكم على صحة -  ب

         إحدى  العبارتين
   تفترض أن العلماء لم يرجحوا حتى الوقت الحالي -  ج

        طريقة انتقال الضوء

  
  حب االستطالع

يستفسر عن جوانـب    
المواقف الجديدة فـي    

وضوعات والقضايا  الم
  العلمية

  

, لمنزل إلى المدرسة والمطـر يتـساقط       أثناء سيرك من ا    -2
  :شاهدت قوس قزح، فإنه

   يلفت نظرك وتستفسر عن سبب حدوثه-    أ
   تربط ما شاهدته بما تعلمته-   ب
   ال يلفت نظرك وال تعره أي اهتمام-   ج

  
  حب االستطالع

ينتبه إلـى المواقـف     
  الجديدة

علم العلوم زيارة إلى مكتبة المدرسة للبحـث عـن           نظّم م  -3
  ؟ وترك  لك حرية البحث فماذا تفعلدالئل نشوء الكون

   تتوجه إلى زاوية الكتب العلمية وتبحث عن -  أ
       الموضوع 

   تتوجه إلى زاوية المجالت وتستمتع في قراءتها-   ب
   تتوجه إلى مسؤول المكتبة وتطلب منه معلومات -   ج

   جاهزة دون أن تتعب نفسك      

يعبر عن رغبـة فـي        حب االستطالع
الحـــصول علـــى 

  معلومات جديدة

 طلب منك معلم العلوم كتابة تقرير حول ظاهرة انحـراف           -4
الضوء وتحلله، فاستخدمت االنترنـت فـي الحـصول علـى           

  :لظاهرة وعند تقديمها للمعلم فإنكالمعلومات حول ا
   غير دقيق توثق مصدر المعلومات بشكل-    أ
   توثق المصدر الذي حصلت منه على المعلومات كما -    ب

           هو
   تقدم التقرير دون توثيق-    ج

  
  األمانة العلمية

ال ينـــسب أفكـــار 
  اآلخرين لنفسه

 عند الحكم على النتائج التي حصلت عليها في المختبـر           -5
   :فإنك تصدرها

  نفيذ النشاط في   بناًء على ما توصلت إليه أثناء ت-     أ
  .         المختبر 

   بناًء على ما توصل إليه زميلك-     ب
   بناًء على النتائج الواردة في الكتاب-     ج

ــع    األمانة العلمية ــذ بجميـ األخـ
المعلومات والبيانـات   

  عند عمل التعميمات

  
  
  
  
  
  

126  



  
  المظهر السلوكي للقيمة  القيمة العلمية  العبارة

 طرفاً في مناظرة علمية فـي المدرسـة          افترض انك كنت   -6
حول قضية اإلستنساخ و قد طرحت معلومـات تتنـاقض أو           

  :افق مع رأيك حول هذه القضية فإنكتتو
تعيد النظر والتفكير في وجهة نظرك حـول بعـض            - أ

  القضايا العلمية
  تتمسك بأفكارك وال تتنازل عنها - ب

   تستفسر عن المعلومات التي تم طرحها وتستفيد منها-ج

يكتب مالحظاته حتـى      ألمانة العلميةا
ولو كانـت مناقـضة     

  لفروضه

 إذا وصفك زمالؤك في الصف بأنك متسرع وتجيب عـن           -7
  : األسئلة دون تفكير  فإنك

   تتقبل النقد دون تعليق-     أ
   تتقبل النقد وتبدي رغبة في التخلص من هذا السلوك -     ب
   ال تتقبل النقد وتدافع عن نقسك-     ج

  
  قبل النقد ت

  البنّاء

ــات   ــل التوجيه يتقب
  والنصائح دون تذمر

  

 لدى تسلمك ورقة امتحان العلوم حـصلت علـى أعلـى            -8
ك بأنك حـصلت علـى   عالمة في االمتحان  فعلق بعض زمالئ   

  ؟وأنك لست مجتهداً  فبماذا تشعر, العالمة بالصدفة
  لست في حاجة أن يقول الناس عني أنني كفؤ في أداء -      أ

          عملي 
  أنا أثق بنفسي وسعيد بأدائي - ب    

  وأن هناك آخرون يحتاجون,  أشعر بأنني ذو قيمة -     ج
إلي            

  
  

  تقبل النقد
  البنّاء

يستمع إلى انتقـادات    
  اآلخرين

أبـدى  , لقاء موضوع عبر اإلذاعة المدرسية     بعد قيامك بإ   -9
ن األفـضل أن    م: ك بعض المالحظات على أدائك كقوله     صديق

لقادمة  وأن ال تسرع فـي الكـالم         تخفض صوتك في المرة ا    
  فماذا تفعل ؟

   أرفض الحديث معه وتكون نهاية صداقتنا-      أ
  أشعر أن النقد اإليجابي طريق النجاح-      ب
   من السهل علي االعتراف بعيوبي وأخطائي-      ج

    
  تقبل النقد
  البنّاء

يعدل من مواقفه فـي     
  النتقاداتضوء ا

) رأيـين   (  إذا طلب منك أن تختار بـين مـوقفين أو            -10

  : الموقفعلميين فإنك تختار

   األكثر تطبيقا في الحياة العملية-    أ
   الذي يبنى على عدد كبير من المشاهدات-    ب
  الذي يستطيع تفسير كل المالحظات المتوافرة بصورة -    ج

          جيدة

التأني والدقة فـي     
  ار األحكامإصد

يقوم بجمع مالحظات   
عديدة قبل الوصـول    

  إلى نتيجة علمية
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  المظهر السلوكي للقيمة  القيمة العلمية  العبارة

 تخيل انك اشتركت في تصنيع جهاز إنذار منزلـي مـع            -11

  :فإنك,  إال أن الجهاز لم يعمل,زمالئك في الصف

   وقعت فيها تكرر العمل مع االستفادة من األخطاء التي-    أ
   تقترح تصنيع جهاز آخر بدل تعديل األول -    ب
   تحمل زمالئك مسؤولية الخطأ   -    ج

التأني والدقة فـي     
  إصدار األحكام

يواجه العوائق التـي    
تقف في وجهه عنـد     
إجراء نشاط عملي أو    
الوصول إلى معلومـة    

  علمية 
  

ير إال أنك غ  , ساب قيمة مقاومة كهربائية نظرياً     قمت بح  -12

 الملتميتـر فاسـتخدمت ,مقتنع بالقيمة التي حصلت عليهـا       

  :فإن ذلك يدل على أنك .وسجلت قيمة المقاومة

  ترغب في استخدام األجهزة للحصول على القيم الدقيقة -    أ
   ترغب في التحقق من إجابتك وإثبات دقتها بطرق -    ب

           مختلفة 
  المقاومة نظرياً ال تثق بقدرتك على حساب قيمة -    ج

التأني والدقة فـي     
  إصدار األحكام

التــأني والدقــة فــي 
  إصدار األحكام

 تخيل نفسك تعيش في قرية على ضفة نهر وقريبة من           -13

مدينة صناعية، أصاب قريتك فيضان كبيـر ألول مـرة فـي            

عزا بعض أهل القرية ذلك إلـى كميـات األبخـرة           . تاريخها

لقريبة، أي من اآلتية يعبر     والدخان التي تصدر من المصانع ا     

  :عن رأيك؟

   إدعاء أهل القرية يعود إلى ما أصابهم من أضرار-     أ
  من المتوقع أن يحدث الفيضان ألن كثيرا من الدالئل -     ب

            تشير إلى ذلك
 إدعاء أهل القرية عام وال تدعمه أدلة واضحة         -     ج

  
  األخالق العلمية

ــوعية  ــدم (الموض ع
ــصب   ــز والتع التحي

  )لآلراء الشخصية
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  المظهر السلوكي للقيمة  القيمة العلمية  العبارة

 عندما تتناقش مع أفراد مجموعتك حول نتائج تجـارب          -14

, تفاعالت الترسيب التي توصلتم إليها أثناء تنفيـذ التجـارب         

  :فإنك

 تتحيز لرأيك وتنتقد آراء زمالئك    - أ

   تفضل الرأي األكثر دقة-ب
   تترك العمل في المجموعة لعدم األخذ برأيك -ج

ال يتحيز في إصـدار       األخالق العلمية
  األحكام

,  زميلك مراد لديه مشكلة في التطبيق على قـانون أوم          -15

  فماذا تفعل؟, شرح لك مشكلته وطلب منك المساعدة 

   في التطبيق على القانون وتوضح له خطوات  تساعده-    أ
         الحل بالتفصيل

   تنصحه باستخدام الكتب المساعدة-    ب
   تنصحه بالذهاب إلى معلم العلوم لمساعدته-    ج

 نشر العلم وعدم كتمانه  األخالق العلمية

 أثناء عملك في المختبر توصلت إلى نتيجة معينة ولكن          -16

  :للحصول على هذه األدلة فإنكينقصها بعض األدلة، و

   تجري العديد من التجارب للتوصل إلى أدلة أخرى-     أ
   تطلب من زمالئك إعادة التجربة وتعتمد على -     ب

            نتائجهم 
   تستشير معلمك وتعمل حسب توجيهاته-     ج

يؤمن بأهمية التجريب     التفكير العلمي
في التحقق أو التوصل    

  وقةإلى نتائج موث

  :  إذا حدث تماس كهربائي في منزلك فإنك-17

   تبحث عن أسباب التماس وتحاول حل المشكله -    أ
   تحاول حل المشكلة دون االهتمام بأسباب حدوثها -    ب
   ال تهتم وتعتبره حدثاً عادياً-    ج

التحقق مـن صـدق       التفكير العلمي
ــدمات للوصــول  المق
ــائج   ــى نت ــا إل منه

  صحيحة
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  المظهر السلوكي للقيمة  القيمة العلمية  العبارة

 افترض أنك أجريت تجربة في المختبر وأضفت محلـول          -18

فلم تنجح  , نترات الصوديوم بدل إضافة محلول نترات الفضة      

  :لذا كان عليك أن, التجربة

تتوخى الدقة العلمية عند تحضير المـواد الـضرورية           - أ
  للتجربة

 وعة في تحضير الموادتعتمد على زمالئك في المجم - ب

   الخطأة تحمل زمالءك مسؤولي-    ج

يقترح عـدة فـروض       التفكير العلمي
  للمشكلة المطروحة

 أعلنت الوزارة عن مسابقة علمية تتمثـل فـي إنتـاج            -19

أجهزة علمية بسيطة من خامات البيئة فأنتج أحـد زمالئـك 

  :فإنك, جهازاً نال عليه جائزة اإلبداع العلمي

 ميلكتقدر عمل ز  - أ

   يعجبك العمل ولكن ليس لدرجة أنه يستحق الفوز -ب
       بجائزة اإلبداع

   تفكر بالمشاركة في مسابقات قادمة للحصول على -    ج
          جائزة مشابهة

يدرك الصلة الوثيقـة        تقدير العلم
  بين العلم والثقافة

وسـاعد هـذا    ,  توالت عملية تطوير صناعة المجـاهر      -20

اء على تعرف أجـزاء الخليـة بـشكل مفـصل           التطور العلم 

  :لذلك, واإلطالع على أدق أسرارها

  فإنك تقدر العلم والعلماء وتعترف بفضلهم   - أ
  الموضوع ال يعني لك شيئاً  - ب

   تعتبرها معلومة علمية من الضروري معرفتها-   ج

يعتقــد بفوائــد العلــم   تقدير العلم
  لإلنسان

عـن دور العـالم      تحدث زميلك في اإلذاعة المدرسـية        -21

المسلم جابر بن حيان في اكتشاف حامض النيتريك  وأهميته، 

   :فاستمعت جيداً للموضوع وذلك ألنك

  تنجذب للموضوعات العلمية   - أ
  تحاول لفت نظر معلمك-ب

   تقدر جهود العلماء واكتشافاتهم-    ج

  
  احترام العلماء

  
يقدر العلمـاء ويهـتم     

  بسيرهم
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  المظهر السلوكي للقيمة  لميةالقيمة الع  العبارة

 نظمت إدارة مدرستك رحلة تعليمية ألحد المعارض التي         -22

  :فقررت المشاركة في الرحلة, تهتم بأعمال العلماء المسلمين
   رغبة منك في التجديد-أ
  تقديراً وإجالالً للعلماء المسلمين-ب

   تحب  زيارة المعارض العلمية-   ج

  
  احترام العلماء

  
لماء ويتعرف  يقدر الع 

  على انجازاتهم

  :فإنك   في حال كان لديك وقتاً من الفراغ-23

   تشاهد برامج التلفاز-   أ
   تستمتع بقراءة بعض الروايات-  ب
   تطالع بعض الكتب والمجالت العلمية-  ج

    تقدير العلم

 من علماء المسلمين الذين ساهموا فـي تقـدم الطـب            -24

القانون فـي   (لذي ألف كتاب    الرازي والزهراوي وابن سينا ا    

ذُكرت هذه المعلومة فـي     . والذي يعتبر مرجعاً علمياً     ) الطب

   : مناهج العلوم الفلسطينية
اعترافاً بفضل العلماء المسلمين في مختلـف منـاحي           - أ

  الحياة 
  ليتعرف الطالب على إسهامات العلماء في الطب فقط  - ب

    إثراء للمناهج الفلسطينية-    ج

  
  ماءاحترام العل

  
ــضل   ــراف بف االعت
العلماء فـي منـاحي     

  الحياة
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  )8( ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقياس القيم العلمية التي يمتلكها طلبة الصف العاشر األساسي  

  
  أختي الطالبة.......أخي الطالب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

مية التي يمتلكها الطلبة خـالل الـسنوات الماضـية مـن     تهدف هذه األداة إلى قياس القيم العل    
  : الدراسة يرجى منك أن تجيب على الفقرات بتمعن بعد قراءة التعليمات اآلتية 

  
  

  تعليمات اإلجابة على فقرات المقياس
  فقرة من نوع االختيار من متعدد) 24( يتكون المقياس من  •
 اة بعد كل فقرة اختر رمز اإلجابة الصحيحة من بين ثالث بدائل معط •

 دقيقة  ) 40( الزمن  •

أرجو قراءة كل فقرة من فقرات المقياس بتمعن واختيار إجابة واحدة فقط والتي تراها مناسبة علماً بأن اإلجابات التي  •
  ستقدمها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي وستعامل بسرية

 شاكرة لكم اهتمامكم وتعاونكم
  

  :البيانات الشخصية : أوالً
  (    )     منخفض (    )     متوسط (    )   مرتفع  :  توى التحصيل مس

  

  (    )أنثى    (    )    ذكر   :             الجنس 

  

  (   )دون الثانوية العامة (  ) ثانوي   (   )  دبلوم  (   )  بكالوريوس فما فوق : المؤهل العلمي لألب 

   

  (   )دون الثانوية العامة (   ) ثانوي  (   )  دبلوم  (   )  فوق  بكالوريوس فما : المؤهل العلمي لألم  

  

  (     )مخيم (     )     مدينة (     )     قرية : مكان السكن        

  
  جنان أبو جودة: الباحثة
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، عبارتان تردان في الكتـب      "ينتقل الضوء على شكل أمواج      " ،  "ينتقل الضوء على شكل جسيمات       " -1
  : فإذا أردت فهم طبيعة الضوء فإنكعلمية وتفسران انتقال الضوء،ال
   تستفسر من معلمك أي العبارتين تقبل-   أ 

   تستخدم المراجع العلمية إلصدار حكم على صحة إحدى  العبارتين-    ب
   تفترض أن العلماء لم يرجحوا حتى الوقت الحالي طريقة انتقال الضوء-    ج

  
وترك  لك حرية البحـث      ,  زيارة إلى مكتبة المدرسة للبحث عن دالئل نشوء الكون            نظّم معلم العلوم   -2

   :فماذا تفعل
   تتوجه إلى زاوية الكتب العلمية وتبحث عن الموضوع -     أ
   تتوجه إلى زاوية المجالت وتستمتع في قراءتها-     ب
  تتعب نفسك تتوجه إلى مسؤول المكتبة وتطلب منه معلومات جاهزة دون أن -     ج

  
  :رسة والمطر يتساقط شاهدت قوس قزح، فإنه أثناء سيرك من المنزل إلى المد-3

   يلفت نظرك وتستفسر عن سبب حدوثه-     أ
   تربط ما شاهدته بما تعلمته-    ب
   ال يلفت نظرك وال تعره أي اهتمام -    ج

  
لله، فاسـتخدمت االنترنـت فـي        طلب منك معلم العلوم كتابة تقرير حول ظاهرة انحراف الضوء وتح           -4

  :لظاهرة وعند تقديمها للمعلم فإنكالحصول على المعلومات حول ا
   توثق مصدر المعلومات بشكل غير دقيق-     أ
   توثق المصدر الذي حصلت منه على المعلومات كما هو-     ب
   تقدم التقرير دون توثيق-     ج

  
  :ي المختبر فإنك تصدرها بناء على عند الحكم على النتائج التي حصلت عليها ف-5

   ما توصلت إليه أثناء تنفيذ النشاط-     أ
   ما توصل إليه زميلك-     ب
   النتائج الواردة في الكتاب-     ج

  
 افترض انك كنت طرفاً في مناظرة علمية في المدرسة حول قضية اإلستنساخ و قد طرحت معلومـات                  -6

  :فإنك. لقضية ق مع رأيك حول هذه اتتناقض أو تتواف
   تعيد النظر والتفكير في وجهة نظرك حول بعض القضايا العلمية-      أ
  تتمسك بأفكارك وال تتنازل عنها-     ب
   تستفسر عن المعلومات التي تم طرحها وتستفيد منها -      ج

  
  :فإنك, رع وتجيب عن األسئلة دون تفكير إذا وصفك زمالؤك في الصف بأنك متس-7

  تتقبل النقد دون تعليق -     أ
   تتقبل النقد وتبدي رغبة في التخلص من هذا السلوك -     ب
   ال تتقبل النقد وتدافع عن نفسك-     ج
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فعلق بعض زمالئـك بأنـك      , حصلت على أعلى عالمة في االمتحان      لدى تسلمك ورقة امتحان العلوم       -8

  ؟بماذا تشعرف. وأنك لست مجتهداً, المة بالصدفةحصلت على الع
  لست في حاجة أن يقول الناس عني أنني كفؤ في أداء عملي-      أ
 أنا أثق بنفسي وسعيد بأدائي-      ب

  وأن هناك آخرون يحتاجون إلي, أشعر بأنني ذو قيمة- ج     
  
: ك بعض المالحظات على أدائك كقولـه      أبدى صديق , المدرسية بعد قيامك بإلقاء موضوع عبر اإلذاعة        -9

  ؟فماذا تفعل. وأن ال تسرع في الكالم, ل أن تخفض صوتك في المرة القادمة األفضمن

  أرفض الحديث معه وتكون نهاية صداقتنا-      أ
 أشعر أن النقد اإليجابي طريق النجاح-      ب

  من السهل علي االعتراف بعيوبي وأخطائي -      ج
  

  :علميين فإنك تختار الموقف) أيين ر(  إذا طلب منك أن تختار بين موقفين أو -10

   األكثر تطبيقا في الحياة العملية-   أ   
   الذي يبنى على عدد كبير من المشاهدات-ب      
   الذي يستطيع تفسير معظم المالحظات المتوافرة بصورة جيدة-   ج   
  

  , ز لم يعمل إال أن الجها,  تخيل انك اشتركت في تصنيع جهاز إنذار منزلي مع زمالئك في الصف -11

   :      فإنك
   تكرر العمل مع االستفادة من األخطاء التي وقعت فيها-    أ   
   تقترح تصنيع جهاز آخر بدالً من تعديل األول - ب      

   تحمل زمالئك مسؤولية الخطأ -ج       
   

ت  عليها فاستخدم  إال أنك غير مقتنع بالقيمة التي حصلت      , رياً قمت بحساب قيمة مقاومة كهربائية نظ      -12

  : فإن ذلك يدل على أنك.الملتميتر وسجلت قيمة المقاومة
  .  ترغب في استخدام األجهزة للحصول على القيم الدقيقة -    أ  
  ترغب في التحقق من إجابتك واثبات دقتها بطرق علمية مختلفة  -  ب    

   ال تثق بقدرتك على حساب قيمة المقاومة نظرياً -ج      
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 تخيل نفسك تعيش في قرية على ضفة نهر وقريبة من مدينة صناعية، أصاب قريتك فيضان كبيـر                  -13

عزا بعض أهل القرية ذلك إلى كميات األبخرة والدخان التي تصدر من المـصانع              . ألول مرة في تاريخها   

  :القريبة، أي من اآلتية يعبر عن رأيك؟

  بهم من أضرار ادعاء أهل القرية يعود إلى ما أصا-     أ  
   من المتوقع أن يحدث الفيضان ألن كثيرا من الدالئل تشير إلى ذلك-   ب    

   ادعاء أهل القرية عام وال تدعمه أدلة واضحة- ج      
  

ـ              -14 ا أثنـاء    عندما تتناقش مع أفراد مجموعتك حول نتائج تجارب تفاعالت الترسيب التي توصلتم إليه

  :فإنك, تنفيذ التجارب
 تتحيز لرأيك وتنتقد آراء زمالئك   -     أ 

  تفضل الرأي األكثر دقة -    ب  
  تترك العمل في المجموعة لعدم األخذ برأيك -   ج   

  

فماذا , شرح لك مشكلته وطلب منك المساعدة     ,  مشكلة في التطبيق على قانون أوم       زميلك مراد لديه   -15

  ؟ تفعل
  ح له خطوات الحل بالتفصيلتساعده في التطبيق على القانون وتوض -    أ  
  تنصحه باستخدام الكتب المساعدة -  ب    

  تنصحه بالذهاب إلى معلم العلوم لمساعدته -ج      
  

 أثناء عملك في المختبر توصلت إلى نتيجة معينة ولكن ينقصها بعض األدلة، وللحصول على هـذه                 -16

   :األدلة فإنك

  ى أدلة أخرى تجري العديد من التجارب للتوصل إل-     أ 
  تطلب من زمالئك إعادة التجربة وتعتمد على نتائجهم  -    ب  
  تستشير معلمك وتعمل حسب توجيهاته  -     ج 
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  : حدث تماس كهربائي في منزلك فإنك  إذا -17
  تبحث عن أسباب التماس وتحاول حل المشكلة  -     أ 
  باب حدوثها تحاول حل المشكلة دون االهتمام بأس -   ب  

  ال تهتم وتعتبره حدثاً عادياً -  ج   

  

يوم بدل إضافة محلول نتـرات       افترض أنك أجريت تجربة في المختبر وأضفت محلول نترات الصود          -18

  :لذا كان عليك أن, فلم تنجح التجربة, الفضة
  تتوخى الدقة العلمية عند تحضير المواد الضرورية للتجربة -    أ  
 على زمالئك في المجموعة في تحضير الموادتعتمد  -  ب    

   الخطأةتحمل زمالءك مسؤولي -ج      
  

 أعلنت الوزارة عن مسابقة علمية تتمثل في إنتاج أجهزة علمية بسيطة من خامات البيئة فأنتج أحد                 -19

   :فإنك. ً نال عليه جائزة اإلبداع العلميزمالئك جهازا
 تقدر عمل زميلك -    أ  

  بك العمل ولكن ليس لدرجة أنه يستحق الفوز بجائزة اإلبداعيعج -  ب    
   تفكر بالمشاركة في مسابقات قادمة للحصول على جائزة مشابهة-ج      

  
ـ       -20 ي اكتـشاف حـامض    تحدث زميلك في اإلذاعة المدرسية عن دور العالم المسلم جابر بن حيـان ف

  :فاستمعت جيداً للموضوع وذلك ألنك, النيتريك  وأهميته
  تنجذب للموضوعات العلمية  -     أ 
 تحاول لفت نظر معلمك -   ب  

  تقدر جهود العلماء واكتشافاتهم -  ج   
  

ل وساعد هذا التطور العلماء على تعرف أجزاء الخلية بـشك         , توالت عملية تطوير صناعة المجاهر     -21

  :لذلك, مفصل واإلطالع على أدق أسرارها
  لماء وتعترف بفضلهم   فإنك تقدر العلم والع-  أ 
 الموضوع ال يعني لك شيئاً  - ب  

   تعتبرها معلومة علمية من الضروري معرفتها   -ج     



136  
  

فقررت المشاركة ,  نظمت إدارة مدرستك رحلة تعليمية ألحد المعارض التي تهتم بأعمال العلماء المسلمين-22

  :في الرحلة
   رغبة منك في التجديد-  أ
  وإجالالً للعلماء المسلمين تقديراً-  ب

   تحب زيارة المعارض العلمية-    ج

  

  :فإنك  في حال كان لديك وقتاً من الفراغ-23

   تشاهد برامج التلفاز-  أ   
   تستمتع بقراءة بعض الروايات-  ب  
    تطالع بعض الكتب والمجالت العلمية-  ج  

  

القـانون  (لرازي والزهراوي وابن سينا الذي ألف كتاب         من علماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم الطب ا         -24

  :ذُكرت هذه المعلومة في مناهج العلوم الفلسطينية. والذي يعتبر مرجعاً علمياً) الطبفي 

  اعترافاً بفضل العلماء المسلمين في مختلف مناحي الحياة  -أ  
 لى إسهامات العلماء في الطب فقط  ليتعرف الطالب ع-  ب

  نية ج الفلسطيإثراء للمناه - ج
  
  

  

  

  

  

  

  انتهت األسئلة
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   )9( ملحق 
   المحكينمقترحاتتوزيع  الدرجات على بنود المقياس بناء على 

 
  ج  ب  أ  العبارة  الرقم

عبارتان تردان في الكتـب     " ينتقل الضوء على شكل أمواج      " ،"ينتقل الضوء على شكل جسيمات       "   1
  :العلمية وتفسران انتقال الضوء، فإذا أردت فهم طبيعة الضوء فإنك

  لمك أي العبارتين تقبل تستفسر من مع-  أ
   تستخدم المراجع العلمية إلصدار حكم على صحة  إحدى  العبارتين-  ب
   تفترض أن العلماء لم يرجحوا حتى الوقت الحالي طريقة انتقال الضوء-  ج

  
2 
  
  

  
  
  
3 

  
  
  
  
1 

  :شاهدت قوس قزح، فإنه, أثناء سيرك من المنزل إلى المدرسة والمطر يتساقط 2
  رك وتستفسر عن سبب حدوثه يلفت نظ-    أ
   تربط ما شاهدته بما تعلمته-   ب
   ال يلفت نظرك وال تعره أي اهتمام-   ج

  
3 

  
  
1 

  
  
  
2 

نظّم معلم العلوم زيارة إلى مكتبة المدرسة للبحث عن دالئل نشوء الكون وترك  لك حريـة البحـث                    3
  فماذا تفعل؟

  ضوع  تتوجه إلى زاوية الكتب العلمية وتبحث عن المو-  أ
   تتوجه إلى زاوية المجالت وتستمتع في قراءتها-   ب
   تتوجه إلى مسؤول المكتبة وتطلب منه معلومات جاهزة دون أن تتعب نفسك-   ج

  
  
3 

  
  
  
2 

  
  
  
  
1 

نظّم معلم العلوم زيارة إلى مكتبة المدرسة للبحث عن دالئل نشوء الكون وترك  لك حريـة البحـث                    4
  فماذا تفعل؟

  الموضوع  زاوية الكتب العلمية وتبحث عن لى تتوجه إ-  أ
   تتوجه إلى زاوية المجالت وتستمتع في قراءتها- ب 
   جاهزة دون أن تتعب نفسكمسؤول المكتبة وتطلب منه معلومات تتوجه إلى - ج 

  
  
1 

  
  
  
3 

  
  
  
  
2 

  : عند الحكم على النتائج التي حصلت عليها في المختبر فإنك تصدرها 5
  . المختبر وصلت إليه أثناء تنفيذ النشاط في ما ت  بناًء على-     أ
   بناًء على ما توصل إليه زميلك-     ب
   بناًء على النتائج الواردة في الكتاب-     ج

 
3 

  
  
2 

 
 
 
1 

افترض انك كنت طرفاً في مناظرة علمية في المدرسة حول قضية اإلستنساخ و قد طرحت معلومات                 6
  :هذه القضية فإنكتتناقض أو تتوافق مع رأيك حول 

  تعيد النظر والتفكير في وجهة نظرك حول بعض القضايا العلمية  -  أ
  تتمسك بأفكارك وال تتنازل عنها - ب

   تستفسر عن المعلومات التي تم طرحها وتستفيد منها-ج     

  
  
3 

 
 
 
1 

  
  
  
  
2 

  : إذا وصفك زمالؤك في الصف بأنك متسرع وتجيب عن األسئلة دون تفكير  فإنك 7
  تتقبل النقد دون تعليق -     أ
   تتقبل النقد وتبدي رغبة في التخلص من هذا السلوك -     ب
   ال تتقبل النقد وتدافع عن نقسك-     ج

  
2 

 
 
3 

 
 
 
1 

لدى تسلمك ورقة امتحان العلوم حصلت على أعلى عالمة في االمتحان  فعلق بعض زمالئك بأنـك                  8
    فبماذا تشعر؟وأنك لست مجتهداً, حصلت على العالمة بالصدفة

   لست في حاجة أن يقول الناس عني أنني كفؤ في أداء عملي-      أ
  أنا أثق بنفسي وسعيد بأدائي -     ب
  وأن هناك آخرون يحتاجون إلي,  أشعر بأنني ذو قيمة -     ج

 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

:  على أدائك كقوله   أبدى صديقك بعض المالحظات   , بعد قيامك بإلقاء موضوع عبر اإلذاعة المدرسية       9
  من األفضل أن تخفض صوتك في المرة القادمة  وأن ال تسرع في الكالم فماذا تفعل ؟

   أرفض الحديث معه وتكون نهاية صداقتنا-      أ
  أشعر أن النقد اإليجابي طريق النجاح-      ب
   من السهل علي االعتراف بعيوبي وأخطائي-       ج

 
 
1 

  
  
  
3 

 
 
 
 
2  
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  :علميين فإنك تختار الموقف) رأيين (  منك أن تختار بين موقفين أو إذا طلب 10

   األكثر تطبيقا في الحياة العملية-    أ
   الذي يبنى على عدد كبير من المشاهدات-    ب

   . جيدة  الذي يستطيع تفسير كل المالحظات المتوافرة بصورة-ج  

  
 
2 

  
 
 
1 
  

  
  
  
  
3 

  :فإنك, إال أن الجهاز لم يعمل,إنذار منزلي مع زمالئك في الصف تخيل انك اشتركت في تصنيع جهاز 11

   تكرر العمل مع االستفادة من األخطاء التي وقعت فيها-    أ
   تقترح تصنيع جهاز آخر بدل تعديل األول -    ب
   تحمل زمالئك مسؤولية الخطأ   -     ج

  
  
3 

  
  
  
2 

  
  
  
  
1 

ال أنك غيـر مقتنـع بالقيمـة التـي حـصلت عليهـا              إ, قمت بحساب قيمة مقاومة كهربائية نظرياً      12

  :فإن ذلك يدل على أنك. فاستخدمت الملتميتر  وسجلت قيمة المقاومة,

   ترغب في استخدام األجهزة للحصول على القيم الدقيقة -    أ
   ترغب في التحقق من إجابتك وإثبات دقتها بطرق مختلفة -    ب
   ال تثق بقدرتك على حساب قيمة المقاومة نظرياً-     ج

  
  
  
2 

  
  
  
  
3 

  
  
  
  
  
  
1 

تخيل نفسك تعيش في قرية على ضفة نهر وقريبة من مدينة صناعية، أصاب قريتك فيـضان كبيـر      13

عزا بعض أهل القرية ذلك إلى كميات األبخرة والدخان التـي تـصدر مـن               . ألول مرة في تاريخها   

  :ي من اآلتية يعبر عن رأيك؟المصانع القريبة، أ

   إدعاء أهل القرية يعود إلى ما أصابهم من أضرار-     أ
   من المتوقع أن يحدث الفيضان ألن كثيرا من الدالئل تشير إلى ذلك-     ب
 إدعاء أهل القرية عام وال تدعمه أدلة واضحة                                               -     ج

  
  
  
  
1 

  
  
  
  
  
  
3 

  
  
  
  
  
  
  
2 

عندما تتناقش مع أفراد مجموعتك حول نتائج تجارب تفاعالت الترسيب التي توصلتم إليهـا أثنـاء                 14

  :فإنك, تنفيذ التجارب

 تتحيز لرأيك وتنتقد آراء زمالئك    -  أ

   تفضل الرأي األكثر دقة-ب
   تترك العمل في المجموعة لعدم األخذ برأيك-ج     

  
  
  
2 

  
  
  
  
  
3 

  
  
  
  
  
  
1 

فماذا , شرح لك مشكلته وطلب منك المساعدة , زميلك مراد لديه مشكلة في التطبيق على قانون أوم 15

   تساعده في التطبيق على القانون وتوضح له خطوات الحل بالتفصيل-    أ
   تنصحه باستخدام الكتب المساعدة-    ب
   تنصحه بالذهاب إلى معلم العلوم لمساعدته-     ج

 
 
3 

 
 
 
1 

  
  
  
  
2 

أثناء عملك في المختبر توصلت إلى نتيجة معينة ولكن ينقصها بعض األدلة، وللحصول على هـذه                 16

  :األدلة فإنك

   تجري العديد من التجارب للتوصل إلى أدلة أخرى-     أ
   تطلب من زمالئك إعادة التجربة وتعتمد على نتائجهم -     ب
   تستشير معلمك وتعمل حسب توجيهاته-     ج

  
  
  
3 

  
  
  
  
  
1 

  
  
  
  
  
  
2  
  
  



 140

  : إذا حدث تماس كهربائي في منزلك فإنك 17

   تبحث عن أسباب التماس وتحاول حل المشكله -    أ
   تحاول حل المشكلة دون االهتمام بأسباب حدوثها -    ب
   ال تهتم وتعتبره حدثاً عادياً-     ج

  
  
3 

  
  
  
2 

 
 
 
 
1 

ل نترات الصوديوم بدل إضافة محلول نتـرات        افترض أنك أجريت تجربة في المختبر وأضفت محلو        18

  :لذا كان عليك أن, فلم تنجح التجربة, الفضة

  تتوخى الدقة العلمية عند تحضير المواد الضرورية للتجربة  - أ
 تعتمد على زمالئك في المجموعة في تحضير المواد  - ب

   الخطأة تحمل زمالءك مسؤولي-     ج
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ابقة علمية تتمثل في إنتاج أجهزة علمية بسيطة من خامات البيئة فأنتج أحد             أعلنت الوزارة عن مس    19

  :فإنك, زمالئك  جهازاً نال عليه جائزة اإلبداع العلمي

 تقدر عمل زميلك  - أ

   يعجبك العمل ولكن ليس لدرجة أنه يستحق الفوز بجائزة اإلبداع-ب
  ابهة تفكر بالمشاركة في مسابقات قادمة للحصول على جائزة مش-    ج
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وساعد هذا التطور العلماء على تعرف أجزاء الخلية بـشكل          , توالت عملية تطوير صناعة المجاهر     20

  :لذلك, مفصل واإلطالع على أدق أسرارها

  فإنك تقدر العلم والعلماء وتعترف بفضلهم   -  أ
  الموضوع ال يعني لك شيئاً  - ب

  معرفتها تعتبرها معلومة علمية من الضروري -   ج
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تحدث زميلك في اإلذاعة المدرسية عن دور العالم المسلم جابر بن حيـان فـي اكتـشاف حـامض                    21

   :النيتريك  وأهميته،  فاستمعت جيداً للموضوع وذلك ألنك

  تنجذب للموضوعات العلمية   -  أ
  تحاول لفت نظر معلمك-ب

   تقدر جهود العلماء واكتشافاتهم-     ج
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فقـررت  , نظمت إدارة مدرستك رحلة تعليمية ألحد المعارض التي تهتم بأعمال العلماء المـسلمين             22

   :المشاركة في الرحلة
   رغبة منك في التجديد-أ
  تقديراً وإجالالً للعلماء المسلمين-ب

   تحب  زيارة المعارض العلمية-   ج

  
  
  
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
2 

  :فإنك   وقتاً من الفراغفي حال كان لديك 23

   تشاهد برامج التلفاز-   أ
   تستمتع بقراءة بعض الروايات-  ب
   تطالع بعض الكتب والمجالت العلمية-  ج
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من علماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم الطب الرازي والزهراوي وابن سينا الذي ألـف كتـاب                  24

   : ذُكرت هذه المعلومة في مناهج العلوم الفلسطينية.  مرجعاً علمياً والذي يعتبر) القانون في الطب(
  اعترافاً بفضل العلماء المسلمين في مختلف مناحي الحياة   - أ
  ليتعرف الطالب على إسهامات العلماء في الطب فقط   - ب

    إثراء للمناهج الفلسطينية-     ج
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