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 الشكر والعرفان

د عدس المشرف على يسرني أن أتقدم بجزيل شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل الدكتور محسن محمو
نبراسا أضاء  قدمه لي من رعاية، وعناية، وتوجيه، ونصح، وإرشاد، وإشراف، فكان لي ماهذه الرسالة، ل

الرحلة مع تاريخ العلم، ولكن هكذا دربي في الولوج إلى خضم هذا البحث، حيث أذكر أنني أثقلت عليه أثناء 
 . األساتذة العلماء الذين يتعاظمون في خدمة العلم ويتسامون في تنوير العقول

 لما زودوني به من معرفة برنامج الدراسات العليا/  بفضل أساتذتي في كلية العلوم التربويةيواعترافا من
 . متنوعة، لهم الشكر والعرفان على جهودهم التعليمية، ولهم الشكر والعرفان على نصحهم وإرشادهم لي

 .هذه الرسالةكما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة 

في محافظة الخليل عينة الدراسة ية لمرحلة األساس في اوأقدم شكري وعرفاني إلى معلمي ومعلمات العلوم
 .  كان لهم الدور األكبر في إنجازهانالذي

 

 

 :الباحث                                                                                               

  حاتم أبوعقيل
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 مخلص الدراسة 

لمرحلة األساسية  في اإدراك معلمي العلومتب العلوم ويان تاريخ العلم في ك تبإلىهدفت هذه الدراسة 
، وتكونت أدوات الدراسة معلما ومعلمة ) 384( من  عينة الدارسة ت، حيث تكونخدامه في التدريسالست

من قائمة لتحليل المحتوى التاريخي واستبانة لقياس مستوى إدراك معلمي العلوم في المرحلة األساسية 
 .ي التدريسالستخدام تاريخ العلم ف

وتأكد الباحث من صدق األدوات وثباتها، ثم حلل كتب العلوم عينة الدراسة ومجتمعها، ووزع االستبانة على 
 . أفراد عينة الدراسة وفق العينة العشوائية الطبقية

واتبع الباحث المنهج الوصفي بصورتيه، المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المحتوى التاريخي في كتب العلوم 
 األساسي وحتى الصف العاشر األساسي، والمنهج الوصفي المسحي لقياس مستوى إدراك  األولن الصفم

 : معلمي العلوم في المرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس، وأظهرت الدراسة

 ووضع تطور العلم،:  أن تاريخ العلم في كتب العلوم عينة الدراسة ومجتمعها تنوع في توزيعه من حيث
المحتوى التاريخي، والمواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية، والعلماء، وعالمات دالة على مدى 

ية، ونشاطات تعالج تاريخ العلوم، وكان بنسب قليلة وانحصر في أجزاء من صحة ودقة المعلومات التاريخ
 . فصول أو وحدات المقرر وانعدم في صفوف بكاملها

لمي العلوم في المرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس كان مرتفع، وال وأن مستوى إدراك مع
 في مستوى إدراك معلمي العلوم في  a ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 وسنوات ،ومؤهلهم العلمي،المرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس على اختالف جنسهم 
 . برتهمخ

العلم في كتب العلوم تاريخ بناءا على نتائج الدراسة أوصى الباحث عدة توصيات أهمها تضمين مفهوم و
في المرحلة قيام معلمي العلوم توزيعه على وحدات المقرر الدراسي، ومراعاة التوازن في ، وأكبربقدر 

 .رف الصفيةمل على توضيحه داخل الغالعة بترجمة إدراكهم لتاريخ العلم واألساسي

 

 



 ث

 

Abstract:  

This study aims at exploring the extent to which the history of science is embedded in the science 
textbooks and to investigate whatever basic education teachers recognize how to employ it in 
teaching their subjects.  

To achieve the goals, the researcher analyzed the science textbooks used to teach science for first-
to tenth graders. This purpose, a framework for analyzing the historical content was adopted and a 
questionnaire to measure the level of the teachers working in Hebron district schools during the 
scholastic year 2008\2009. 

The study revealed the following results: 

The history of science embedded in science textbooks, varied in terms of: the type of development 
(to mention a scientific discovery, to describe a scientific invention, to mention two separate 
periods, a linear direct relationship, and a real Development), the persons in charge (a-g, a 
scientific Community , one scientist , a group of scientist). The historical Content was displayed in 
two various forms: its role teaching and learning the science content, and the persons to whom 
Teaching is directed. Most of the historical content, however, was essential and for all students, 
rather than on a voluntary Basis. The materials embedded to present the historical data also varied. 
They included documents, original texts, pictures of scientist, pictures of machines and equipment, 
historical Experiments and secondary sauces. The lives of scientists also Varied to include: the life 
of the scientist and characteristics of 

Scientists. Signs of the validity and accuracy of the historical Data were in all science textbooks, 
documented in scientific and social, rather than in technological political and religious contexts. 

The activities relevant to the history of science were compulsory and they are designed to deepen 
understanding mainly in terms to their level. Moreover, the activities also varied to include 
readings, searching for bibliographies, analysis of historical data and conducting historical 
experiments. 

The results also showed that science teachers were aware of the necessity to employ the history of 
science to a high level. No Significant differences were found in this respect attributed to gender, 
years of experience and the educational qualifications. 

Based on these, the research recommended that the History of science contents should be included 
in an increased Quantity and the balance in distributing such contents among the various units of 
the science textbooks should be considered. Moreover, science teachers should be able to translate 
their. Knowledge of the importance of the history of science into real Practice inside the 
classroom. 
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

:المقدمة  

، مما يجعل اإللمام بجزئيات المعرفة العلمية أمـرا          ونوعاً تشهد المعرفة العلمية تطورا متسارعا كماً     
 المعرفي في العلم، يتطلب من الفرد أن يتعلم أكثر وأسرع الستيعاب الجديـد              نفجاراالفإن هذا    :وعليه. صعبا

 .)2005المفلح، (في المعرفة 

 

 دورا كبيرا في تغيير الحيـاة  الخ.... والعمق والمدى لعب هذا التطور المتسارع في الكم والنوع، وقد
من التربويين إلـى رفـع لـواء تطـوير          وطبيعتها، على كافة المستويات الشخصية والعامة، مما دعا الكثير          

وإصالح بنية ونظام التعليم في كثير من المجتمعات من أجل متابعة هـذه التغيـرات والتطـورات، واللحـاق      
ولتحقيق ذلك كان ال بد من التركيز على تدريس العلوم وعلى العوامـل المـؤثرة فـي     ،بموكب هذه الحضارة 

 العلوم تعد أداة هامة فـي بنـاء الحضـارات اإلنسـانية     نكنة، ألتحسينه وإظهار فعاليته إلى أقصى درجة مم 
 .)2003قادوس، (المختلفة منذ القدم وحتى اآلن 

وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي انصب على تطوير مناهج العلوم وطرق تدريسها، إال أنه ثمة                
    الفهم المناسب  و  اإلدراك نية ال يملكو   أن خريجي الجامعات والمدارس الثانو     الحظُأزمة في تدريس العلوم، فالم

 ةللمبادئ األساسية للعلوم التي تلعب دورا متصاعدا باطراد في حياتهم، فهم غير قادرين علـى فهـم القاعـد                  
العلمية األساسية لألسئلة الهامة والمؤثرة في مجاالت مثل الصحة، والبيئة، والمصـادر الطبيعيـة، والطاقـة،          

 ).2004عدس، ( الحياة ألجيال قادمة ةدوهي المجاالت التي تحدد جو

واعترافا بجالل دور المعلم في تربية األجيال الناشئة لمواجهة متطلبات هذه الحياة وتحدياتها، تتوجه األنظار               
إلى معلم العلوم لتفعيل دوره، كقائد للمناقشة، وموجه للنشاط، وميسر للعلم والعمل، ومرافق للبحث والتقصي               
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/ اعتباره حجر الزاوية في العملية التربوية، والمفتاح الرئيسـي فـي العمليـة التعليميـة     واالكتشاف، وذلك ب  
 ).  2005زيتون،( التعلمية كلها

 :على محورين أساسيين هما التركيز في عملية تطوير مناهج العلوم وطرق تدريسهالذا جاء             

قررات الدراسية، بحيث تصبح أكثـر ديناميكيـة         ويتمثل في عملية إصالح وتطوير الكتب والم       :المحور األول 
وفعالية، وأن تكون مشوقة للطالب من خالل الرسومات والصور التي تحتويها، ويجب كذلك أن تكون مرنـة                 

 من أجل تربية الطالب تربية علمية تساعدهم على مواجهـة           ،وقادرة على استيعاب المعارف العلمية المستجدة     
 تقتضي التمكن من جملة من الطرائق واألساليب العلمية للوصول إلى الحقائق            هذه التطورات بمهارات أساسية   

  ).Thompson, Praia & Marques, 2000( بأنفسهم

المـدارس   نحو تحسين نوعية العلـوم فـي         األمثلالسبيل  أن التربية العلمية هي     ):  1984 (  ويرى  نشوان  
   .بها من قيد التقليدية إلى أفق الحداثةللخروج 

أنه ورغم عملية التطوير التي حدثت في الكتب والمقررات المدرسـية إال أن  ):  Arthurr,1990(رى آرثر   وي
هذه الكتب والمقررات ال زالت تميل إلى تقديم التقدم العلمي كنتاج عقلي لتطبيق الطريقة العلمية، أو في بعض                  

لذلك ال يشكل االكتشاف التاريخي     .  طريقة العلمية الحاالت القليلة التي تقدم فيها الروايات التاريخية باستخدام ال        
جزءا مكمال لتطور المواضيع العلمية، وأن صعوبة تقديم معلمي العلوم حس تاريخي لطلبتهم هو تقديم القواعد                
والقوانين والنظرية العلمية بصورة جاهزة في المناهج والمقررات العلمية مما يجعل اهتمام المعلمين والطلبـة               

 .   الصحيحةاإلجاباتعلى ينصب فقط 

فالكتاب المدرسي مازال يحتل مكانة بارزة في العملية التعليمية رغم تعدد البدائل التكنولوجية، فهـو               
 إلى أنه قليل التكاليف وسهل االسـتعمال، ويمكـن الـتحكم    باإلضافةمصدر أساسي من مصادر تعلم الطالب،      

جامعـة القـدس   (  ، ويمكن تطـويره وتحديثـه  )، والتقويماألهداف، والمحتوى، واألنشطة( بعناصره األربعة   
 ).1992المفتوحة، 

أما كتاب العلوم بشكل خاص فهو وسيلة هامة من وسائل التعلم ونقل الثقافة العلميـة، حيـث يقـدم                  
للطالب أشكال المعرفة العلمية المختلفة ويحدد المهارات العلمية واالتجاهات والميول العلمية التي يؤمـل مـن              

 ). 1990زيتون،  (  الب اكتسابهاالط
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وهي كم هائـل مـن      وتشكل كتب العلوم منذ أمد بعيد محل اهتمام العلماء والتربويين واعتباراتهم،            
تؤثر في كيفية إدراك المعلمين والطلبـة       الكتب  يستقبلها الطلبة، واألكثر أهمية أن هذه       المعلومات العلمية التي    

عددا من معلمي العلوم يعتمد بشدة على الكتاب المقرر والذي من المحتمل            للنتاجات العلمية، ولسوء الحظ فإن      
 ). Yager,1984(  أن يعطي انطباعا سيئا عن طبيعة العلم

ومن هذا المنطلق يرى الباحث أنه يتوجب على القائمين على السياسات التربوية التطويرية إلصالح المنـاهج                
ن التوازن بين ضرورة وضوح األهداف وتضمين محتوى العلوم         إجراء تحديثا جوهريا يتمثل في إيجاد نوع م       

أبعادا عالمية وحياتية تتوافق مع التغيرات الحادثة والمستجدات المتوقعة وما يترتب عليها مـن إعـادة تقيـيم                  
 .  المعرفة وبروز مجاالت تعليمية جديدة

نه يرتبط ارتباطا وثيقا باألهداف المرجو        والمتمثل بعملية إعداد المعلم، وهو المحور األهم أل         :والمحور الثاني 
تحقيقها، حيث إن التجارب أثبتت أن المعلم يعد صاحب الدور األكبر في عملية تطوير التعلـيم، ألنـه علـى                    

 والالزم له لكـي يـتمكن   والمالئملذا يجب التركيز عليه وإعداده اإلعداد الكافي     .  اتصال مباشر مع المتعلمين   
وكل إليه، وهو خلق جيل مثقف علميا، ويكون قادرا على حمـل لـواء التغيٍٍيـر نحـو                 من لعب هذا الدور الم    

في يد معلم مقتدر كفؤ يكون أفضل بكثيـر مـن منهـاج    القديم ن المنهاج إ)  1984( األفضل، ويعتبر نشوان    
لوم وطـرق  لذا فإن االتجاهات الحديثة في تطوير مناهج الع       .  يتصف بالحداثة والجودة في يد معلم غير مقتدر       

ويؤكد التربويون على إعداد المعلم حيـث يعتبـرون   .  تدريسها تعتمد على إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثنائها 
أن المعلم والموقف التعليمي أقوى عناصر العملية التعليمية تأثيرا في تعلم الطالب وتحصيلهم الدراسي سلبا أو                

حتى يكون المعلم جيدا وفعاال ينبغي أن تتوفر فيـه  :   أنه) 1998 ( ويرى  كبريت). 1990الشيباني، ( إيجابا  
أن يتمتع بذكاء مناسب، وأن يكون عارفا لمادته معرفة سـليمة، وأن يسـعى              :  خصائص متعددة، من ضمنها   

للنمو في مهنته وأن يكون واسع اإلطالع على الثقافة العامة، وهذا يتطلب إعداد المعلم وتأهيله قبـل الخدمـة                   
 ). 1997عدس، ( وأثنائها 

ويشير األدب التربوي إلى ضرورة اشتمال برنامج إعداد معلم العلوم على ثالثة مجاالت رئيسة، أولها اإلعداد                
  ويشمل المواد العلمية التي ينبغي على معلم العلوم أن يدرسها وتقع ضمن تخصصـه                - التخصصي –العلمي  

 والذي يتضمن مساقات حول أسـاليب تـدريس العلـوم،           العلمي الذي سيقوم بتدريسه، وثانيها اإلعداد المهني      
اقـع   وهو جانب مغيـب فـي الو       ، ومنحه جزءا من االهتمام    هوثالثها اإلعداد الثقافي والذي يجب التركيز علي      

على تزويد الطالب المعلم أثنـاء دراسـته الجامعيـة    جانب منه   والذي يشتمل    ،التربوي والتعليمي في فلسطين   
  ).Thompson, Praia & Marques, 2000( العلم بمساقات تتعلق بتاريخ



5 

 

ينبغي على معلمي العلوم تدريس المواد العلمية بحيث تعكس العلم كمادة وطريقة، والتأكيد             :  ويرى الباحث أنه  
التفسير، والتنبؤ، والضبط، وذلك بتشجيع الطلبة للبحث عن األسباب التـي تـؤدي             : على وظائف العلم الثالث   

 واستخدام معلوماتهم السابقة المتعلقة بالنظريات والمبادئ والقوانين العلمية للتنبؤ بـبعض            إلى حدوث الظاهرة  
المعلومات غير المعروفة لهم ومن ثم الوصول إلى بعض األساليب والطرق التي تساعدهم في التحكم بـبعض              

يـث أوضـح دوهـام    األحداث أو ضبطها، وإبراز الجانب العملي وتقديم المعرفة العلمية بصورة وظيفيـة، ح  
)Duham  :(   وجود تشابهAnalogy            بين تطور المعرفة العلمية تاريخيا، والتطور الشخصـي لفهـم الطلبـة 

 . وإدراك المعلمين للمفاهيم العلمية

أن المعرفة العلمية ما هي إال معالم وبنى ذهنية يضفيها العقل مباشـرة  ) Kuhn, 1970(ومن هنا يرى كون 
 والتي تعتبر من أدوات التفكير واالستقصاء       أن العلم منظومة من األطر المفاهمية،     على المعطيات الحسية، و   

ن فـي إدراك تشـكيلها    من قبـل المعلمـي  االهتمام، لذا ينبغي بذل المزيد من     األساسية في المنهج المدرسي   
علمية، ولتطـور   ، ألن إدراك معلمي العلوم للمفاهيم ال       )1996عبد الرازق ،    إبراهيم و ( وتنميتها عند الطلبة    

 علـى   يوقـع المعرفة العلمية تاريخيا باعتبارهم العنصر األساسي في مجال التربية العلمية وتدريس العلوم،             
 معاتقهم الفهم الصحيح للعلم ولتطور مفاهيمه تاريخيا، ألن ذلك ينعكس على سلوكهم التعليمـي وممارسـاته           

.  )1991زيتـون ،    ( هية العلم و تطوره التـاريخي       التدريسية، وذلك لمساعدة الفرد المتعلم على إدراك ما       
لذلك يجب أن يدرك المعلمون كل مفهوم علمي بالعودة إلى تاريخ المفهوم األصلي، و فهم الشروط التي نشأ                  
بها، حيث إن بعض المفاهيم قد ولد نتيجة الصراع بين المفاهيم القديمة في تفسير الظواهر، و من هنا يجـب        

تبع المفهوم تاريخيا ، فقد نجمت بعض المفاهيم عن وصف الظواهر المعقدة في عالقات              على معلمي العلوم ت   
 ،سـارثون (بسيطة، فيجب تقصي النظريات و األفكار القديمة ألنها السبيل إلدراك أهمية األفكـار الجديـدة             

 ). 1993،وأينشتاين  ليبولد؛1998 ،رث كراو؛ 1970، كونانت؛1961

ن يختلفون في تفكيرهم وفي آرائهم، ويعود السبب في ذلك إلى كيفية إدراك كـل     أن المعلمي يجدر ذكره   ومما  
منهم للواقع المحيط به، فالمعلم يستدل على واقعه من خالل الحواس، والتي ال تزوده إال بنسبة بسيطة مـن                   

سـتخدام   والذي يقصد به ذلك الواقع الذي يمكن إدراكـه با Physical Realtyالواقع سواء كان واقعا ماديا 
وهذا ال يعني أن جميع المعلمين يـدركون واقعهـم          .  الحواس حيث ال يواجه المعلم أي صعوبة في إدراكه        

بنفس الدرجة، وإنما هنالك تفاوت إدراكي يعود إلى أن درجة اإلحساس باألمور المادية متفاوتة ومختلفة من                
 . شخص إلى آخر
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ه الواقع الذي يتواجد فيه المعلمون في أغلـب األوقـات،   والذي يقصد بSocial  Realty أو واقعا اجتماعيا 
حيث يكون هذا الواقع مدركا بشكل  تام، ويتألف من القيم واالتجاهات والمشاعر والتي من الصعوبة بمكـان     
أن تكون إمكانية لقياسها، حيث توجد فروقات إدراكية بين األفراد لهذا الواقـع ألنـه مبنـي علـى دوافـع             

فقد يدرك الشخص شيئا ما بطريقة مختلفـة        .  موجودة داخل األفراد وهي متفاوتة بينهم     واتجاهات ومشاعر   
 عن إدراك شخص آخر لنفس الشيء والسبب عائد إلى االختالف في االهتمامـات والـدوافع واالتجاهـات                

   ).2004حريم،(واإلطار المرجعي أيضا 

 التي تترابط بها    ةلطالب في التعرف على الكيفي     المعلم أن يساعد ا    فعلى أن اإلدراك يحدد التعلم،      ومن منطلق 
هـو األمـر   ) المفهوم( المفاهيم، والتعرف على البنية الداخلية لها، وعلى تطورها التاريخي، فإدراك الشيء           

 إذن إن ما هـو موجـود فـي          يلبديه  ا  الذي يؤثر تأثيرا مباشرا في كيفية تركيز المفهوم في الذاكرة، فمن          
وبهذا يدرك الطالب العالقات المختلفة فـي       .   قد قدم بشكل مدرك أو معروف تاريخيا       الذاكرة البد أن يكون   

 أي لتحقيق الـتعلم     . )2005وجادو،  بأ(الموقف ويحاول تنظيمها في وحدات جديدة تؤدي إلى تحقيق الهدف           
بستمولوجي في  من أجل الفهم، و الفلسفة البنائية ترى أن تعليم العلوم يجب أن يحقق التطور المفاهيمي و األ                

ماهيـة العلـم، أهـداف العلـم،     (  البنائية أن فهم طبيعة العلـم  وقد أوضح العديد من منظري   الوقت نفسه،   
دفا صريحا من أهداف تدريس العلوم،      يجب أن يكون ه   ) خصائص العلم، خطوات المنهج العلمي وخصائصه     

ريد تطويره لدى الطلبة، وهذا مؤشـر  ، أي تأطير هذا الفهم الذي نالمهم رسم صورة واضحة لهذا الفهم   ومن  
العلوم، حيث يقدم تـاريخ     وطرق تدريس   واضح على أن تاريخ العلم يجب أن يكون مكونا رئيسا في مناهج             

جزء ال يتجزأ من مناهج وطرق   فتاريخ العلم إذن هو  .) Mathews , 1998(العلم إطارا ماديا لهذا الفهم 
اكه لتطور األفكار العلمية تمكنه من معرفة الصـعوبات المفاهيميـة           تدريس العلوم، ألن معرفة المعلم وإدر     

 وكيف تطورت مفـاهيم     ؟كيف حدثت المشكالت العلمية في الماضي     معرفة  التي يواجهها الطلبة، من خالل      
تشـابه  فعلى معلمي العلوم اكتساب البصيرة في التعامل مع األفكار البديلة للطلبة، ألنهـا               . العلماء العلمية؟ 

مر به العلماء في السابق، كما أن بعض العلماء في التاريخ طوروا مفـاهيمهم العلميـة                فاهيم البديلة التي    الم
عبر استخدام طرائق بحث بسيطة في تطورها إذا ما قورنت بمـا هـو متـوفر فـي الوقـت الحاضـر،                      

)Serouglou & Kumars, 2001.( 

لعلم متالزمان وما تاريخ المعرفة العلمية إال فهم طـرق     ويرى الباحث أن تعلم المفاهيم العلمية وتعلم تاريخ ا        
االستدالل وطرق حل المشكالت، وأن إدخال تاريخ العلم في صلب المعرفة العلمية يؤدي إلى تطور العلـم،                 

 وإهمال تاريخ العلـم     ،وهو تأكيد لمصداقية تاريخ العلم في تقليل الفجوة بين الثقافة العلمية والثقافة اإلنسانية            
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 إلى قصور في فهم المعرفة، فتاريخ العلم ليس سردا لألحداث المتعاقبة، بل هو وثائق تخرج صـورا                  يؤدي
مختلفة لمفهوم العلم فتظهر فهما للمبادئ، والمفاهيم، والنظريات التي ينتجها العلماء ويعملون بها، فهو يبرز                

 . التذوق وتقدير جهود العلماء على المتعلم يساعدالعلماء كبشر، ويبين أن العلم يصحح نفسه بنفسه، و

 وانطالقا من إدراك أهمية الجانب اإلبستمولوجي للعلم من جانب القائمين على تدريس العلوم فقد كان ومـا                 
يزال هدف تنمية فهم المعلمين والطلبة لتاريخ العلم في صلب أهداف تدريس العلوم،  فخالل سنوات عديـدة                 

معلمي العلوم والمؤسسات التربوية على هدف تنميـة مفهـوم متطـور            سابقة كان هناك اتفاق بين العلماء و      
 هنـاك اتفـاق فـي الجهـود     - مع اختالف الوسائل واألساليب والتركيز المنهـاجي     –لتاريخ العلم، وحديثا    

-Abd- El( التطويريــة علــى هــدف االرتقــاء بمفهــوم الطلبــة ومعلمــي العلــوم لتــاريخ العلــم 

Khalick&Lederman,2000.(  

 

ارنة المعلم لألفكار العلمية الحالية باألفكار التاريخية في غرفة الصف يساعد الطلبة في التغلـب               فمق
على األفكار البديلة وقبول األفكار الحالية، كما تدفع الطلبة نحو الشعور بعدم كفاية مفاهيمهم الخاصة، وهـذا                 

ثارة انتبـاه الطلبـة للـتعلم حيـث إن     ويساعد تاريخ العلم في إ).  Wandersee, 1998(يشكل دافعية للتعلم 
وكذلك يسهم تاريخ العلم فـي  ) Russell, 1991(عرض القصص التاريخية تثير اهتمام الطلبة وتشوقهم للتعلم 

 من خالل قيام الطالب بالتجارب التـي قـام بهـا مشـاهير              فوق المعرفية  القدرات    على كسب  الطلبةمساعدة  
مشـاهير  لنماذج العلمية، ويعرضه للتفسيرات المختلفـة التـي قـدمها           العلماء، مما يمكن الطالب من إدراك ا      

 ).Mathews, 1998) ( ماذا أعرف؟، ولماذا أعرف؟(العلماء، فيناقش الطالب 

من أن يعزو المفـاهيم     ه  فيرى الباحث أن إدراك المعلم لحقيقة أن المفاهيم العلمية تتطور عبر التاريخ، يمكن            
حدود نفسها، ويمكنه أيضا من إدخال وسائل تعليمية ونصوص إثرائية تنمي فهم            البديلة لدى طلبته إلى هذه ال     

 .طلبته

 تاريخ العلم في تطوير فهم الطلبة والمعلمـين لطبيعـة العلـم دراسـة               إسهامومن الدراسات التي أظهرت     
)Solomon et al.,1992(      التي أظهرت أن تاريخ العلم يشكل، قصـة اإلنسـان فـي تركيـب المعرفـة ،

يفها، إضافة إلى أنه يقدم رؤية متبصرة في ظروف اإلنسان المحيطة بتطور األفكـار العلميـة، عـن                  وتوظ
 .طريق تقصي األفكار العلمية الهامة وعمليات العلم ومخرجاتها
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:  أن طلبة الجامعات المتخصصين بالبيولوجيا بينوا):  Wang & Peterson, 2002(وبين وانغ وبيترسون 
ولوجيا في برامجهم زودهم بصورة أكثر اكتماال للعلم، من خالل ربط المحتوى العلمي             أن تضمين تاريخ البي   

 . بالسياق التاريخي واإلنساني واالجتماعي

 فـي تـدريس   History Science تـاريخ العلـم   إدخال االهتمام بفبناء على ما سبق عرضه جاء 
المنصرم، وذلك لتعلـيم الطلبـة وزيـادة      إلي بداية القرن    ) Jenkins,1990( يرجعه جينكنز  والذي   , العلوم

إدراك المعلمين عمليات العلم ونتائجه، حيث دعت اللجنة الوطنية البريطانيـة إلـى تكامـل تعلـيم العلـوم          
باستخدام تاريخ العلم، وكان أرنست ماك قد اقترح تضمين تاريخ العلم في تدريس العلـوم مقترحـا منحـى           

ى المعلمين والطلبة أن يتعرضوا بشكل واضح للتطور التـاريخي  ، وبين أن علgenetic approachتطوريا 
لألفكار العلمية عندما يراد أن يفهموا موضوعا علميا معينا، ألن تاريخ العلم يشكل وسيلة نـادرة المـتالك                  

، مما يمكن المعلـم  Current accepted science contentالفهم األصيل للمحتوى العلمي المقبول عالميا 
 ). Galili & Hazan, 2001(ن مواجهة مشكالت جديدة تمكنهما من التقدم في فهم العلم والطالب م

هذه الدعوات النظرية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم، وجدت صدى لها في النصف الثاني               
 ;Solomon et al., 1992; Galili & Hazan, 2001: (من القرن المنصرم، حيـث تظهـر الدراسـات   

Holton, 2003; Rutherford, 2001 ( أن جيمس كونانت)كـان  )رئيس جامعة هارفارد في ذلك الوقت ،
، وألـف  علميـين من أوائل من تبنى الدعوة الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم وبخاصة للطلبة غيـر ال      

 On understanding Science: a historical" ( منحـى تـاريخي  : فـي فهـم العلـم   " كتابه المشهور 

approach( ،)Conant,1947(   وتبعه بتحرير ثماني حاالت تاريخية ضـمن كتابـه ، )Harvard Case 

Histories in Experimental Science( ، )Conant, 1954(  ــي ــامعيين ف ــة الج ــه للطلب ، وقدم
 الـتعلم وشـكليته     Abstractnessأن تاريخ العلم يقلص تجريدية      :  التخصصات غير العلمية، وبين كونانت    

Formalism  ويزود الطلبة بجوانب عديدة للعلم، كما أنه يعطي الفرد اإلحساس بالقيمة الباقيـة ،Lasting 

Value للمعلومات العلمية )Galili & Hazan, 2001; Irwin,2000.( 

وبعد ذلك مر تدريس العلوم بفترات تاريخية ثالث تنوع خاللها االهتمام بتاريخ العلم وهذه الفتـرات         
 : هي

 The Golden Age of Scienceحركة مـا بعـد سـبوتنك    : العصر الذهبي لتعليم العلوم :أوال

Teaching: post-Sputnik Reaction  التي كان لها أثر كبير في تغير النظرة إلى تدريس العلوم، وبمـا ،
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قـدمها   بتصميم العديد من الحاالت التاريخية التـي         Klopferيخص تاريخ العلم في هذه الفترة، قام كلوبفر         
لطلبة المدارس الثانوية العليا، واستنتج منها أن تاريخ العلم يسهم في تقدير الجانب اإلنساني للعلـم وزيـادة                  

إسهامات تـاريخ العلـم فـي التنـوير العلمـي           :   أوضح كلوبفر  1969االهتمام بالعلم والعلماء، وفي عام      
Scientific literacy. 

 Harvard Project Physicalمنـاهج الفيزيائيـة   وفي المجال نفسه كان مشـروع هارفـارد لل  

Course (HPPC)     حيث أدخلت مجموعة من المواد التاريخيـة فـي رزمـة منهاجيـة ،)Curriculum 

Package(       دراسـة  ل توجه إنساني يجذب الطلبـة ويزيـد دافعيـتهم           ذي، هدفت إلى إخراج مساق فيزيائي
سن من اتجاه الطلبة نحو الفيزياء الـذين فوجئـوا برؤيـة            الفيزياء، وكانت نتيجة هذا النوع من التعلم أنه ح        

الجوانب التاريخية للفيزياء بشكل يتعارض مع تصوراتهم حوله بأنه جسم مكثف من الرياضيات والنظريـات   
)Wang & Marsh, 2002.( 

 

وفي الفترة نفسها، وبتأثير من منحى العلم كاستقصاء للشواب الذي ركز على تعليم العلم علـى أنـه    
 ,Duschl( كمـا ورد فـي   -، قام كـوني ورفاقـه   An Inquiry of natureاستقصاء للظواهر الطبيعية 

 الذي اشتمل على أمثلة  patterns of Inquiry  Project (PIP)، بمشروع أنماط من االستقصاء -)1994
علـى  الطلبة مساعدة  الطريقة العلمية يتطلب  إتقانتاريخية لالستقصاء العلمي وتأثرت بالتوجه الذي رأى أن         

 افـق مهارات االستقصاء الناقد لتقييم االدعاءات العلمية، وذلك عبر الشك المشروع الـذي عـادة ير        إكساب  
االدعاءات العلمية، إال أن هذه الطريقة التي أخذت الكثير من اهتمام المختصين في تعليم العلوم، لـم تكـن                   

 ولـيس   scholastic training ريب المدرسـي  قادرة على البقاء، حيث أصبحت موضوعا أخر من التـد 
 .  كما قصده شوابauthentic استقصاء أصيال 

مسيرة العمل العلمي تختبر من خالل تاريخ العلم، ألن تاريخ العلم يقدم لنا صورة عـن النظـرة    إن  
م على فهم أن    التشككية للعلماء تجاه المعرفة العلمية الجديدة، كما أوضح أن على المعلمين أن يشجعوا طلبته             

 باإلضـافة إلـى   man and eventهناك سياقا اجتماعيا وثقافيا للمعرفة العلمية، فهي تتعلق بالفرد والحدث 
 ).Wang & Marsh, 2002(المفاهيم العلمية نفسها، أي أن هناك جانبا إنسانيا في االستقصاء العلمي 

  :)Enlightened citizenship( تعليم العلوم من أجل المواطنة المتنورة :ثانيا
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 توجـه منـاهج   educational eliteأصبحت الدعوة إلى المواطنة المتنورة، عوض تعليم النخبـة  
العلوم بحيث تصبح المناهج ذات معنى بالنسبة للطالب أي تحقق اهتمامه الشخصي، وقد جعلت هذه الحركة                 

 لتحقيـق اهتمامـات شخصـية،     value orientedجل اهتمامها في إيجاد مناهج إنسانية ذات وجهة قيميه 
ومجتمعية، وبيئية، إال أن هذه الحركة فشلت في تحقيق أهدافها خالل اهتمـام المشـاركين فيهـا بتغطيـة                   
المحتوى مفضلين ذلك على فهم تاريخ العلم، وأطلق على هذه الحركة حركة العودة إلـى األسـاس والتـي                   

 . راجت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي

 :Standard –Based حركة التطور المستندة إلى المعايير :ثالثا

وحديثا نجد استحقاقات المنحى التاريخي في تدريس العلوم في تقريرين نشـرا حـديثا بواسـطة الرابطـة                  
التي نصح فيهما بقوة بتضمين تاريخ العلم في تدريس العلوم في جميـع المسـتويات                األمريكية لتطور العلم  

العلـم لجميـع   ) AAAS Project 2061(ادة الثقافة العلمية لجميع األمـريكيين، فمشـروع   المدرسية لزي
).  K- 12(الذي قام بفحص تدريس الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا فـي مسـتويات   ) 1989( األمريكيين 

لتعلـيم  الـتعلم وا  :  ( أوصى باستخدام تاريخ العلم للطلبة اليافعين من أجل فهم العلم، وفي فصـل بعنـوان              
 :كتب التقرير) الفعاالن

من األفكار العلمية المقدمة في سـياقها التـاريخي،     خالل سنوات المدرسة، على الطلبة أن يواجهوا العديد 
إن تاريخ العلم مهم لتعليم العلوم والرياضيات       .  وبهذا فإن الطلبة يمكنهم اإلحساس بكيفية حدوث العلم بالفعل        

م والتكنولوجيا على المجتمع، وهي مهمة للطلبة لكي يكونوا على وعي بأن العلمـاء    والتكنولوجيا، وتأثير العل  
يحضروا للعلم القيم والتحيزات المنغرسة في الثقافة التي يعيشونها، وهي هنا توضح أهميـة منحـى العلـم                  

 تاريخ العلـم  والتكنولوجيا والمجتمع الهادف إلى التنوير العلمي، وقد قام عدد من الباحثين بتوضيح إسهامات            
HS       في تسـهيل تحقيـق بـرامج العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع )STS ( ألهـدافها)Duschl, 1990; 

Mathews,1994; MacComas, et al., 1998.( 

 الذي عني بالتعليم الجامعي، ثمـة مـا         ،خطة للعمل ) الفنون العقلية :  (وفي التقرير الثاني الذي ورد بعنوان     
م أن تضع العلم في منظوره التاريخي، مما يمكن الطلبة الجامعيين في الفرعيين             يؤكد أن على مقررات العلو    

العلمي واألدبي، من تقدير العلم كجزء من التراث العقلي واالجتماعي والثقافي، وبـين التقريـران إحـدى                 
لعلميـة  ال يحتاج إلى الكثيـر مـن األساسـيات ا         :  اإليجابيات لتاريخ العلم في تدريس العلوم تتمثل في أنه        

 ).Posner, 1996(والمهارات الرياضية، وهي تروق جدا للطلبة غير العلميين 
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 الذي تصدى لمسألة تدني أداء الطلبـة األمـريكيين فـي    Nation At Riskونتج عن كتاب أمة في خطر 
 عكـف   اختبارات فهم العلوم مقارنة بطالب الدول األخرى، انبعاث حركة التغيير المستندة إلى المعايير التي             

الطلبة إتقانها لتحقيق مستوى الفهـم المالئـم فـي          على  ) معايير( أصحابها على القيام بجهود وطنية إليجاد       
 والمعـايير  ،العالمات الدالة على التنوير العلمي  : العلوم، وكانت هناك ثالث وثائق تحدثت عن معايير وطنية        

أن هذه الموجـة الجديـدة   ):  Wang & Marsh, 2002( وبين ،)معايير األداء( و ،القومية للتربية العلمية
 على هذه الوثائق تؤكد ما ذهب إليه أيزنـر، حـول الصـلة الشخصـية                أليديولوجيا المنهاج التي انعكست   

Personal relevant   للعلم، والتكيف االجتماعي وإعادة التركيب االجتماعي، ويمكن مالحظة هـذا التأكيـد 
تعلـيم   :ه الوثائق الوطنية، فهي تصف بصورة واضحة أيديولوجيتين       من خالل تاريخ العلم المتضمن في هذ      

هدف تزويد الطلبة باألدوات الالزمة الكتشاف وحل األشياء المتعلقة باالهتمامات الشخصية، وأنسـنة     بالعلوم  
العلم من خالل السير التاريخية التي تغني خبرة الفرد في تعلم العلوم عن طريق دمـج الخبـرة الشخصـية                

 الذي يقدمـه تـاريخ   Cultural awareness، باإلضافة إلى الوعي الثقافي )صورة العلم( رة العلمية بالصو
 ).Leite,2002; Wang & Marsh, 2002(العلم، وهذا يحقق أيديولوجيا الصلة الشخصية للعلم 

يـدة  وأوضحت وثيقة العالمات الدالة على التنوير العلمي، أن المنحى التاريخي يتوسـع فـي جوانـب عد                 
لالستقصاء العلمي، طبيعة العلم، والعلم بجوانبه التاريخية والثقافية واالجتماعية، والعالقـة بـين المجتمـع               

 .والعلم، وكيف يؤثر ويتأثر كل منها باآلخر وهذا يتسق مع أيديولوجيا التكيف وإعادة التركيب االجتماعي

لتعليم الثانوي على الطلبة أن يظهروا فهمهم للمفـاهيم         مع نهاية ا  :  بينت أنه ) معايير األداء ( والوثيقة الثالثة   
االتصال، والتعاون واألمانة، والتشككية، وهذه المعايير تتسـق مـع          :  العلمية وللعلم كمشروع إنساني، مثل    

 ). Posner, 1996(الدعوة إلدخال تاريخ العلم في تدريس العلوم، ألن تاريخ العلم بذاته مشروع إنساني 

ما صحبها من اهتمام بالتنوير العلمي في الثمانينيات أدت إلى بـث الـروح مـن جديـد فـي      هذه الوثائق و 
الدعوات المنادية بجعل تاريخ العلم جزءا ال يتجزأ من مناهج وطرق تدريس العلوم، ففـي كتابـات أكثـر                   

ـ         اليب حداثة نجد أن تاريخ العلم ما يزال يأخذ حيزا هاما في دعوات تطوير وتحسـين منـاهج العلـوم وأس
أمريكا، وبريطانيا، وكندا، خصصت للبحث فـي  :  تدريسها، فالعديد من المؤتمرات التي عقدت في دول مثل     

دراسة أهمية إدخال تاريخ العلم كمكون أساسي في تدريس العلوم، وأصبحت هذه الحركة تـدعى بالحركـة                 
هـا اآلن ميخائيـل   ، ولعل أهـم رواد )The contemporary HS Movement(المعاصرة لتاريخ العلم  

، الذي أوضح االفتراضات الرئيسة لهذه الحركة والتـي تـتلخص فـي أن    Michael Matthewsماثيوز 
الحركة المعاصرة لتاريخ العلم حفزت بواسطة األزمة في الثقافة العلمية وولدت مشاريع تطـوير المنـاهج                
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لعلمي األساسي ، و تقود اآلن إلى تربية        الوطنية ، و تعمل على أنسنة العلم وتعطي المعنى والفهم للمحتوى ا           
 . معلمي العلوم

مما سبق يتضح االهتمام العالمي من مختصي التربية العلمية، في تكوين صورة متطـورة لتـاريخ العلـم،                  
وعلى الرغم من هذا االهتمام العالمي المطرد، إال أن استخدام المنحى التاريخي لم يحظ باهتمام مواٍز لـدى                  

تـاريخ   جاءت هذه الدراسة     لذلك.  تدريس العلوم في العالم العربي عامة وفي فلسطين خاصة        القائمين على   
 . األساسية الستخدامه في التدريس في المرحلةالعلم في كتب العلوم، وإدراك معلمي العلوم

 

 -:مشكلة الدراسة

تصـاالت التـي    وثورة المعلومـات واال ،نظرا للتغير والتطور الحاصل في مجاالت الحياة المختلفة         
لعبت دورا كبيرا في تغيير الحياة على كافة المستويات، بما في ذلك التطور الذي حدث في منـاهج العلـوم                  
وطرق تدريسها، ونظريات التعلم وتكنولوجيا التعليم، وظهور حركة االهتمام بالمعايير القومية فـي منـاهج               

دوديـة أبحـاث األدب     عداد معلمي العلـوم، ومح    العلوم، وما بذل من جهود كثيرة لتطوير مناهج العلوم وإ         
 الستخدامه فـي    لمرحلة األساسية في ا  تعلق باالهتمام بتاريخ العلم ومدى إدراك معلمي العلوم       التربوي فيما ي  

 .التدريس

إال إنه وبالرغم من كل ذلك فإن االهتمام بتاريخ العلم ال يحظى باالهتمام الكـافي فـي المؤسسـات        
 . ية، وهذا يعد مشكلة في تطوير تعليم العلوم وإعداد معلمي العلوم في فلسطينالتربوية والتعليم

وبما أن الفرد المتعلم ال يكون معزوال عما يحدث حوله من تطورات علمية وتكنولوجية، والتي يمكن أن تـؤثر                   
منـاهج والمقـررات      وتعـد ال    ،على حياته سلبا أو إيجابا فإن هذا يلزمه أن يتزود بقدر كاف من الثقافة العلمية              

 الطلبة  مساعدة من عناصر العملية التربوية المسؤولين عن        واد العلمية ومعلمي هذه الم    موادالمدرسية وبخاصة ال  
  ونظرا ألهمية العنصرين السابقين في حياة المتعلمين،         ،الثقافة العلمية الضرورية لهم في هذا العصر      على كسب   

ناهج  وإعداد المعلمين، إال أنه وبالرغم من كل ذلك، فإن االهتمام بتاريخ             فقد بذلت الكثير من الجهود لتطوير الم      
وهذا يعد مشكلة فـي     .  العلم كجزء من هذا اإلعداد، ال يحظى باالهتمام الكافي في مؤسساتنا التربوية والتعليمية            

 حيـث  علـى ذلـك  ) Monk & Osborne, 1997(ويؤكد مونك وأوزبورن .   تطوير تعليم العلوم في بالدنا
يعتبران أن دراسة األفكار العلمية في سياقها األصلي منذ اكتشافها وحتى اآلن في سياق تاريخي، يسـاعد فـي                   



13 

 

ويعتقدان ذلك ألن التفكير التاريخي غالبا ما يوازي تفكير الطلبة، كمـا أن هـذا               تطوير الفهم التصوري للطلبة،     
يعطي تركيزا أكثر حـول التصـورات       هذا  والحاضر،  يبرز الفرق بين التفكير في الماضي والتفكير في الوقت          

؟  ويعرف المعلم كيـف يعلـم    ؟يعرف المتعلم كيف يعرف ويتعلم    أن هذا    كما   . واألفكار العلمية الحالية والسابقة   
):  Rosaria & John, 1999(وهذا جانب مهم في تعليم العلوم، باالضافة إلى ما سبق، يرى روزاريا وجـون  

علم في الثقافة العلمية قد حصل على التأييد في السنوات األخيرة كطريقة للتأكيد علـى أهميـة         أن إدخال تاريخ ال   
  ويؤكـدان  ، وهذا يعد أهم الطرق لتغيير وتطوير تدريس العلوم  ،الثقافة العلمية وجعلها تهتم بعملية تطوير العلوم      

 التي توصل إليهـا العلمـاء علـى          ألنه يتم بعرض النتائج    غير مقبول أن أسلوب عرض المواد العلمية أسلوب       
  وهـذا ال     ،ة التي تم إجراؤها من قبل العلماء أنفسهم       جحالطالب مباشرة، وأحيانا يتم عرض بعض التجارب النا       

يتطلب قيام الطلبة بالتفكير حول عملية بناء المعرفة العلمية، وال يسهم في تأسيس تلك العالقات بين تاريخ العلوم                  
 تمحورت مشـكلة الدراسـة   ومن هذا المنطلق  ,مكن أن تساعد في تقوية التعلم ذي المعنىوالعلوم نفسها والتي ي 
 . األساسية الستخدامه في التدريس في المرحلةفي كتب العلوم وإدراك معلمي العلومفي تبيان تاريخ العلم 

 

 -:أهداف الدراسة وأسئلتها

لمرحلـة  فـي ا  وإدراك معلمي العلـوم   الدراسة إلى التعرف على تاريخ العلم في كتب العلوم       هدفت  
 -:اآلتيةاألسئلة اإلجابة عن  من خالل األساسية الستخدامه في التدريس،

 :السؤال األول

 لمرحلة األساسية؟في ام في كتب العلوم كيف يتوزع تاريخ العل

 :السؤال الثاني

  التدريس؟لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم فيفي ا إدراك معلمي العلوم  مستوىما

 

 : السؤال الثالث

لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس بـاختالف         في ا  إدراك معلمي العلوم      مستوى هل يختلف 
 ؟)ذكر ، أنثى(جنس المعلم 
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 :الرابعالسؤال 

لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس بـاختالف         في ا  معلمي العلوم    ك إدرا مستوىهل يختلف   
 ؟)، ماجستير فأعلىسدبلوم، بكالوريو(لمؤهل العلمي للمعلم ا

 :الخامسالسؤال 

لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس بـاختالف         في ا إدراك معلمي العلوم     مستوى   هل يختلف 
 ؟) سنوات10 سنوات، أكثر من 10-5 سنوات، من 5أقل من (سنوات الخبرة 

 

 -:فرضيات الدراسة

 : إلى الفرضيات الصفرية التالية)5-3( من  على تحويل أسئلة الدراسةعمل الباحث

في في مستوى إدراك معلمي العلوم      ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .1
 .لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم تعزى لمتغير جنس المعلما

في في مستوى إدراك معلمي العلوم      ) α ≥0.05(حصائية عند مستوى الداللة     ال توجد فروق ذات داللة إ      .2
 . لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلما

في في مستوى إدراك معلمي العلوم      ) α ≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           .3
 .ساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم تعزى لمتغير الخبرةلمرحلة األا

 

 -:أهمية الدراسة

تنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها تشجع القائمين على المناهج بإعادة النظر في المنهـاج، وذلـك                  
س المنـاهج   بتضمين المعلومات التاريخية في المنهاج وجعلها مادة من المواد األساسية فيه بحيث يتم تـدري              

والمواضيع المختلفة عن طريقها، وتشجعهم على ربط المعرفة العلمية الموجودة فـي المنهـاج بتطورهـا                 
 . تضمين تاريخ العلم في كتب العلوم:  التاريخي، أي

وتشجع معلمي العلوم على استخدام تاريخ العلم في تدريس المساقات العلمية، ألن المعلم ينجذب إلى الوسائل                
لتي تثبت فعاليتها في النهوض بمستوى الطلبة وبخاصة في مجال المعرفة العلمية والذي يؤدي إلى               والطرق ا 

االرتقاء بالجانب المعرفي وينمي قدرة الطلبة على حل المشكلة من خالل التعرف على الكيفية التي تعامـل                 
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 من خالل تزويد المعلمـين      بها العلماء مع المشكالت التي واجهتهم هذا من ناحية، ويرتقي بطرائق التدريس           
 . بالمواد التدريسية لدعم تعليم وتعلم طرائق العلم كأداة لتطوير المهارات المعرفية من ناحية أخرى

 . وتساعد المعلمين على إعادة النظر في أساليب تدريسهم وذلك باستخدام المنحى التاريخي في التدريس

وتعطـي مطـوري    .  لعلم في برامج إعداد المعلمين    وتشجع المسؤولين عن الجامعات على تضمين تاريخ ا       
المناهج تغذية راجعة حول ما تضمنه المنهاج من مواضيع لها عالقة بتاريخ العلم، وذلـك بتحليلهـا كتـب                   
العلوم لصفوف المرحلة األساسية من األول إلى العاشر والذي تقرر تدريسها في فلسطين في العام الدراسي                

 .ات تحليلية تقييمية موثقة ومحكمة لهذه الكتب على حد علم الباحث ، ولم تجر دراس2004/2005

 

 -:حدود الدراسة

أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس،     (  اقتصرت هذه الدراسة على كتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية           -
 لذا ال يمكن تعميم ما تم التوصل إليه في هذه الدراسة علـى كتـب              ) سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر    

 .المرحلة الثانوية

لمرحلـة األساسـية،   فـي ا  واقتصرت هذه الدراسة على إطار لتحليل المحتوى التاريخي لكتب العلوم   -
 . لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريسفي اواستبانة لقياس مستوى إدراك معلمي العلوم 

 : ليةعلى المحددات الثالثة التاأيضا  كما اقتصرت هذه الدراسة -

 .  تم تطبيق هذه الدراسة في محافظة الخليل:  محدد مكاني

 .2009-2008 تم تطبيق هذه الدراسة في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي  :محدد زماني

لمرحلة األساسـية   في ا اقتصرت هذه الدراسة على عينة من معلمي ومعلمات العلوم           : محدد بشري 
ة في محافظة الخليل التابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم العـالي              والعاملين في المدارس الحكومي   

 .الفلسطيني
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 -:مصطلحات الدراسة
 

  :تاريخ العلم

هو العلم الذي يبحث في السجل التاريخي لمنجزات العلم و تطوراته التي أسهمت في تطور السـياق            
 التـي   الصناعية و   للثورات العلمية  التي أدت    األفكار للتاريخ اإلنساني إضافة لتطور      الحضاريالتاريخي و   

 . اإلنسانيشهدها التاريخ

 :اإلدراك

عملية عقلية تتضمن التأثير على األعضاء الحسية بمؤثرات معينة ويقـوم الفـرد بإعطـاء تفسـير           
 :وتحديد لهذه المؤثرات بشكل رموز أو معالم بما يسهل تفاعله مع بيئته ويقسم إلى قسمين

بهات الحسية مباشـرةً،    وهو عملية تصور المفردات الجزئية الخارجية بتأثير المن       :  اإلدراك الحسي  .1
 .فيتكون اإلدراك الحسي في إدراك أشياء وأحداث جزئية خاصة

يتكون من األفكار العامة التي نخرج بها نتيجة لخبراتنا بصنف معين من األشـياء             :  اإلدراك العقلي  .2
 ).2007حمد، (تشترك وحداته في بعض الصفات وتختلف في بعض الصفات األخرى 

 
 

بأنه يقاس باستجابة المعلم على فقـرات اسـتبانة إدراك معلمـي    : المعلم لتاريخ العلم ويعرف الباحث إدراك    
 .  األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس في المرحلةالعلوم
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:الفصل الثاني  

 األدب التربوي

  والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األدب التربوي والدراسات السابقة

 

 األدب التربوي

 عام، وتعليم العلوم بشكل خاص، ليس مجرد نقل المعرفة          شكليؤكد التربويون في التربية العلمية أن التعليم ب       
العلمية إلى الطالب، بل هو عملية تعنى بنمو الطالب عقليا ووجدانيا ومهاريا وبتكامل شخصيته من مختلـف                 

فالمهمة األساسية في تدريس العلوم هي تعليم الطلبة كيف يفكرون، ال كيف يحفظـون المقـررات    .  نبهاجوا
ولعل معلم العلـوم    .  والكتب والمناهج الدراسية عن ظهر قلب دون فهمها أو إدراكها أو توظيفها في الحياة             

  وقـد صـنف      ،ية لتدريس العلوم  هو المفتاح الرئيس لتحقيق ذلك، وبالتالي تحقيق األهداف والغايات التربو         
)Sharma,1982 (  الضعيف يلقن و المتوسـط  : العلمي معلمي العلوم إلى أربعة أصناف       في األدب التربوي

  فعلى حد رأيه أن أحسن المناهج والكتـب والبـرامج والنشـاطات              ،يفسر، و الجيد يعرض و الممتاز يلهم      
علم العلوم متميزا ملهما في طريقة تدريسه وأسلوب تعليمـه  العلمية المدرسية قد ال تحقق أهدافها ما لم يكن م   

واستخدام وسيلته، ومعوضا أي نقص أو تقصير محتمل في المناهج والكتب والبرامج المدرسية واإلمكانـات            
 .المادية والفنية األخرى

ـ               و ر مـن  على الرغم من االهتمام الكبير الذي انصب على تطوير مناهج العلوم وطرق تدريسها يجـد الكثي
المعلمين صعوبة في تعليم طلبتهم المفاهيم العلمية واكتسابها، في الوقت الذي تعد فيه هذه المفـاهيم حجـر                  

  وتشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن عددا كبيرا من معلمي وطلبـة المراحـل                 ،األساس في تعلم العلوم   
علمي وطلبـة المراحـل االبتدائيـة     عن فهم مالمتقدمة ال يختلفون كثيرا في فهمهم للمفاهيم العلمية األساسية      

)Duschl & Gitomer,1991  .( كما أشارت العديد من الدراسات)Saxena,1992 (   إلـى أن المنـاحي
المستخدمة في تدريس العلوم لم تنجح في إحداث تغييرات في إدراك المعلمين لفهم طلبتهم واستيعابهم، األمر                

 . يدة في التدريسالذي يستدعي إيجاد طرائق وأساليب جد
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 إصالح رسمية ومنظمة لتحسين طرق تعليم العلوم خصوصـا فـي بـرامج              ونظرا لعدم وجود أي مساعي    
 أن يلتحق الكثيـرون مـن الخـريجين    ا كبيرالً فإن هناك احتما،التأهيل المعدة في الجامعات لتأهيل المعلمين 

ولـذلك يجـب   ).  Stofflett & Stoddart, 1994(بسلك التعليم ولديهم الكثير من المفاهيم العلمية الخاطئة 
 . أن تواصل برامج تأهيل معلمي العلوم جهودها لتحسين ما لدى المعلمين من مفاهيم علمية خاطئة

وليس من المدهش أن المحاوالت التي بذلت لتعزيز ما لدى معلمي العلوم من مفاهيم علمية لـم تكـن ذات                    
فمعظـم  ).  Abd- El- Khalick & Lederman, 2000(رة جدا فعالية، وذلك ألن مدة التأهيل كانت قصي

برامج التأهيل كانت على شكل دورات في أساليب تعليم العلوم تعطى للمعلمين ما قبل البدء بمهمة التعلـيم،                  
  ونظـرا    ،)Akindehin,1988( معـدودة    اً، أو أيام  )Scharmann,1990(وكانت تستمر ساعات محدودة     

 هناك حاجة إلعطاء هـذه الـدورات        تتحقيقها، فقد كان  إلى  انت هذه البرامج تسعى     لألهداف العديدة التي ك   
  فمما ال شك فيه أن ما لدى المعلمين من مفاهيم علمية تعلموهـا               ،لوقت أطول لمعالجة كافة المفاهيم العلمية     

و تطـوير    سنة من التعليم قد أصبح بحاجة إلى تغيير أو تحديث أ           ست عشرة في المدرسة أو الجامعة خالل      
 .  نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع، وهذا األمر ال يمكن أن يتم خالل بضعة أيام أو أسابيع

 مساقات في تخصصـات أخـرى       يدرسواولتطوير المفاهيم العلمية لدى المعلمين يحتاج المعلمون كذلك أن          
)Mathews,1994; Brush,1989(، ة دار جـدل واسـع بـين    خالل السبعين سنة األخيرو  وفي الحقيقة

معلمي العلوم في أن تاريخ العلوم يمكن أن يلعب دورا مهما في مساعدة المتعلمين على تطوير مفاهيم علمية                 
 ). Duschl,1990; Monk & Osborne,1997; Wandersee,1992(أفضل 

 مـواد تتعلـق   فأحد األمور التي توصي بها الدراسات واألبحاث حول طرق وأساليب تعليم العلوم هو إدخال        
 لنشاطات قد يراهـا الطلبـة ممتعـة، كمـا أن     ا فتاريخ العلوم يوفر أفكار ،)Kipins,1995( بتاريخ العلوم   

  إال أنه لـم      ،لذلك يجب دمجه في المواد الدراسية     ،  موضوع تاريخ العلم هو موضوع مكمل للمعرفة العلمية       
 & Carvalho( نعلـم تـاريخ العلـوم    يقدم الباحثون حتى اآلن سوى القليل من االقتراحات حـول كيـف  

Vannuchi, 2000(،وقد أدى إدخال تاريخ العلوم إلى المادة الدراسية إلى طرح سؤالين   : 

 كيف يمكن أن يساهم تعليم العلوم في تطوير العلوم ككل؟        . 1

 يتم تحقيقها من ذلك؟ما هي النتائج التي  . 2

 
م في مناهج تعلـيم العلـوم بإحـدى         لكن إدخال تاريخ الع    يم : نظريا، يرى أصحاب النظريات المختلفة أنه     ف

وضع المادة في نشاطات مستقلة أو جانبية في المنهاج تعمل كعناصر تساعد الطالب على              األولى  :  طريقتين
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 دمج تاريخ العلم في صلب المـادة الدراسـية علـى            : الثانيةو  ،فهم المفاهيم الواردة في النظريات العلمية     
 ).  Mathews,1994(لعلوم يجب أن يبدأ بلمحة تاريخية عن تطوره اعتبار أن فهم ا

 العلوم، وجهة نظر تـرى أن       يم وجهة نظر متحيزة في تعل     ينتج  لعناصر التاريخية في مادة العلوم       ا وبتجاهل
التجارب والمفاهيم االستقرائية هي األساس، بل وهي عبارة عن حقائق غير مشكوك فيها، وهـذا الموقـف                 

  وتؤدي وجهة النظر هذه بالطالـب  ،ن اإلبداع الذي ظهر لدى العلماء أثناء قيامهم بالعمل العلمي     يقلل من شأ  
 وهي أن ال يأخذ الطالب بعين االعتبار اآلراء المتعددة والمتشـعبة التـي              –ألن يكون وجهة نظر مغلوطة      
س حقيقة علميـة دون       فتدري  ، والتي قد تكون متناقضة في بعض األحيان       - طرحها العلماء حول الموضوع   

تدريس المادة التاريخية لنشوء وتطور األفكار المتعلقة بتلك الحقيقة تجعل الطالب يتعلم فكرة واحـدة فقـط                 
دون أن يطلع على األفكار األخرى التي طرحها العلماء المختلفون، بل أن الطالب قد يعتبر أن هذه األفكـار              

 ).  Gil-bèrez,1995(مرفوضة 

مادة المتعلقة بتاريخ العلوم في المادة العلمية فذلك يعني إجراء مراجعة شاملة لمحتوى المادة               ال دمجأما فكرة   
  وفـي  ،  إال أن هذا ال يعني التخلي عن محتويات معينة وإدخال محتويات أخرى مكانها     ،العلمية في المناهج  

الب فحـص الحقـائق مـن       نفس الوقت إذا لم تشتمل مادة المنهاج على معلومات تاريخية فلن يستطيع الط            
وجهات نظر مختلفة، كما أنهم لن يدركوا التنوع في اآلراء، ولن يتعرفوا على الغرض أو الهدف من البحث                  

 . العلمي

هات سلبية لديهم اتجـاه    اوقد أظهرت الدراسات العديدة أن مفهوم الطلبة عن العلوم هو السبب في تكوين اتج             
وتعليم الطالب عن تاريخ العلـوم قـد يعـزز    )  Smith ,Blakeslee & Anderson, 1993ٍ(مادة العلوم 

 فيجـب   م على أنه يشكل جزءا مهما من تعليم العلـوم         ل  وإذا ما اعتبر تاريخ الع      ،االتجاهات االيجابية لديهم  
مـن    و  ،رف على النتائج التي توصلت إليها الدراسات حول دمج مواضيع عن تاريخ العلوم في المنهاج              التع

ؤكـد أصـحاب     فمثال ي،م يمكن أن يلعب دورا هاما في تحسين طرق تعليم المادة العلمية       ل الع تاريخهنا فإن   
على أهمية آراء العلمـاء ومالحظـاتهم وتفسـيراتهم للمعلومـات         ) Constructivism(نظرية التعلم البناء    

)Morgenbesser ( في التأثير على تطوير طرق التفكير العلمي لدى الطلبة. 

 : إلى أن التعليم البناء يجب أن يشتمل على)  Driver & Oldham,1985( تها و زميل ر درايفشيرت  و

 . من معرفة وأفكار سابقة عن الموضوع بةفحص ما لدى الطل -
 . إشراك الطلبة في عملية التعليم من خالل الحوار والمناقشة وإجراء التجارب -
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 . التفكير اإلبداعي لحثهم على ، وذلكطرح مواقف فيها مشاكل تتطلب حال -
 . تعزيز الحوار والمناقشة لتبادل اآلراء -

 
تعرف على ما لدى الطالب من أفكار ومعرفة حول الموضـوع  ال فإن التعلم البناء يتطلب      ادئلمبلهذه ا ووفقا  

المراد تعلمه بهدف إعادة تنظيم هذه األفكار وتوسيعها وتطويرها عن طريق تزويـدهم بمسـاعدة مخططـة     
-Gil(  ومن ثـم طـرح موقـف فيـه مشـكلة تتطلـب حـال                  ،)نشاطات، بيئة مناقشة وحوار   ( ومنظمة  

bèrez,1995(،                   وهنا يمكن إدخال المادة التاريخية في المنهاج كموقف فيـه اخـتالف فـي اآلراء لحـث  
الطالب على فحص هذه اآلراء ومناقشتها مما يشجعهم على التفكير اإلبداعي والقدرة على التمييز مـا بـين         

  كما يرى أصحاب نظرية التعلم البناء أن اكتساب المعرفـة هـو              ،ه اآلراء والتوصل إلى الحل الصحيح     هذ
  وتبين الدراسات واألبحاث أن توفير فـرص أكثـر           ،نشاط اجتماعي يتم من خالل الحوار والمناقشة البناءة       

لناقـد واإلبـداعي لـديهم      للمناقشة يزيد من قدرة الطالب على إدراك المفاهيم ويعزز من عمليـات التفكيرا            
)Duschl,1994(،    مادة تاريخ العلم على شكل آراء مختلفة للعلماء حول الموضوع قيد            وعند إدخال   وبذلك 

وفي مثـل    ، الطالب على الحوار ومناقشة هذه اآلراء      وتشجيع   أوسع للمناقشة    تكون هناك فرصة   -الدراسة
 فيدرك الطالب الحاجة إلعـادة تنظـيم      ،تحديللطالب ل دى ا ل السابقة الموجودة هذا األسلوب تتعرض األفكار     

  وإعادة تنظيم األفكار ال يعنـي بالضـرورة أن يتبنـى     ،أفكاره وأن يأخذ بعين االعتبار التنوع في المواقف       
طالعه على اآلراء المتعددة للعلماء هو تحسين       ا فالهدف من    ،الطالب مفاهيم جديدة تختلف عن أفكاره السابقة      

وجوأي الهدف أن نجعل الطالب يدرك وجود آراء مختلفة عن آرائه مما يشجعه ويسـاعده                 ، األفكار ة هذه د  
من المهم أن نالحظ أن  فوعالوة على ذلك      ،ويدرك الحدود لمثل هذه األفكار    على مراجعة ما لديه من أفكار       

موضوع قيد  ال في   عمل الطالب في مجموعات ال يمكن اعتباره مجرد إضاعة الوقت في مناقشة آراء غريبة             
مادة العلوم يجب أن تتضمن مناقشات تتطلب تحلـيال         إلى أن تحليل    : )Mathews,1994 (ويشير ،المناقشة

ـ        ، كما تتطلب معلومات عن موضوعات محددة عن تاريخ العلم         ،معقدا يا ا  لذلك فإلجراء تحليال أوليـا للقض
قارن ويتبادل اآلراء واألفكار مـع الطـالب        المتعلقة بتاريخ العلم يجب أن يعطى الطالب الفرصة ليشرح وي         

  ويمكن خلق مثل هذه البيئة عن طريق ما يسـميه       ،بناء على معلومات وبيانات يقرأها حول مواضيع محددة       
)Wheatley,1991( :"      المهمـة، والنشـاط   : التعلم الموجه نحو حل المشكلة والذي من عناصره الرئيسـية

 ".   وتبادل األفكارالمراد تنفيذه، والعمل في مجموعات،

ن مضـامين أي نظريـة      إويظهر تاريخ العلم مقدمة لفهم الظواهر العلمية في ظهور فعاليات إنسانية، حيث             
ونموذج مرتبطة مع تطورها التاريخي لذلك يجب توظيف تاريخ العلم كأداة نقديـة للمفـاهيم فـي نشـأتها                   
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هو تاريخ رؤى المكتشف فإذا تبنـى       العلم  اريخ  ، فت جحةفات النا اونموها، وليس عن طريق سلسلة من االكتش      
 بالنظرية فيهتم بالتجارب الفاصلة بتاريخ العلم، وإذا اهتم أحـد فـي             تتحكم  أحد التجريبية ورأى المالحظة     

المجتمع لجأ إلى تاريخ العلم فيرى العلم عبارة عن برنامج ضخم يقوم بتنفيذه علماء في إطـار                 بعالقة العلم   
 . مع الواقع وفق شروط ومعايير ويتم التقويم وفق األحداث العلميةمؤسسة ضخمة تتعامل

أن الستخدام تاريخ العلم فوائد فهو يحقق الفهم األفضل للمفاهيم العلميـة وطرائـق العلـم،               :  ويرى الباحث 
ويربط بين تطور التفكير الشخصي وتطور األفكار العلمية، ويؤدي إلى أنسنة المحتوى العلمـي واختـزال                

 . ه، ويقدم الطبيعة التكاملية والفردية لإلنجاز اإلنسانيشكليت

 _ كالسـيكية لبريقية ا موفق اإل _ وقد أثرت النظرة التاريخية في تطور المفاهيم والنظريات العلمية، فالمفاهيم           
)Classical Empiricism,1900-1920 ( تستمد معناها من المالحظة العلمية، أما وفق الوضعية المنطقية
)Logical Positivism, 1920-1950 (     فالنظريات تستمد معناها من المالحظـة وفـق مـنهج فرضـي

 World(استنتاجي يستخدم المالحظة مرشدا للنظرية وموجها لهـا، وبعـدها ظهـرت النظـرة العالميـة      

View,1950-1970 (فرضت معنى المفاهيم والنظريات العلمية على المالحظة فرضـا، فنـادى فيربنـد             ف
ر والحكـم   ي عدم قابلية النظريات العلمية المتتالية للمقارنة والخضوع لنفس المعاي         : المنهجية بمعنى بالتعددية  

س فكل نظرية في تاريخ العلم لها دور والحكم عليها وفق تاريخ العلم يكون نسـبة إلـى                  يعليها بنفس المقاي  
 Scientific( أما الواقعية العلمية ظروفها وتحدياتها، فأصبحت المالحظة أسيرة المفاهيم والنظريات العلمية،

Realismk,1970 (بأن العلم يتضمن أطرا فكرية      :  فنادتParadigins       ،تحاول إثبات المسـعى العلمـي
التـي نـادت   ) Neo Empiricism(والنظريات توجه المالحظات، وتراجعت هذه األفكار حتـى ظهـرت   

فة تتصل باختيار كيفية المالحظة وأسس التعامـل        أكدت أهمية بناء معايير مختل    وبالبحث في مجاالت العلم،     
لتجريب العلمي هو اختبار النظرية، ال توضيح المفهوم، وبذلك يتم          من ا مع المالحظات حتى يصبح الغرض      

 هدف العلـم    ال يصبح  ك وتصبح طبيعة العلم مهمة التخاذ القرار،  وبذل        ،التركيز على إنتاج المعرفة العلمية    
ير المنافسة بين األطر المفاهيمة فـي حـل         يبول ورفض النظريات وفق معا    عملية قَ تبرير المعرفة، وتصبح    

 العلمي، وعدم إغفال أثر     يا ونظريا، وكذلك فهم التاريخ الداخلي للعلم وهو التاريخ التجريب         يالمشكالت تجريب 
 مفهـوم قـابال   العوامل الخارجية ليصبح تاريخ العلم محكا ومعيارا الختبار النظريات وتقويمها، ويصبح كل         

 ؛1998صامويلسـون، ( ر ولهذا يمكن الفصل بين التـاريخ الـداخلي والخـارجي للعلـم     يللقياس وفق معاي  
 ).2003  البغدادي،؛1991نيلر،
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وتم اختفاء مفاهيم ابتدعها العلماء لتفسير الظواهر، وحل محلها مفاهيم جديدة، وظهرت مفاهيم وتم تفسـيرها          
ثم فسرت الحرارة على أنها ناتجة عن حركة ذرات         ) السيال(يما بمفهوم المائع    الحقا، فالحرارة عبر عنها قد    

المادة، وعبر عن بعض المفاهيم كمفهوم االنكسار، والضغط، والتوتر السطحي، بأعداد وتم إهمال ميكانيكية              
ورة أصال هـي  حركة الذرات الداخلة، كما تم التعبير عن مفهوم البلورات بأنها حبيبات ذرية مع العلم أن البل   

 ).1993،وأينشتاين   ليبولد؛1990،باشالر( من األفعال المتبادلة يةنب

ويظهر لمن يدرس علم الفيزياء دون فهم تاريخه أنه تاريخ التوصل للبراهين فقط، وقد تزايد االهتمام بتاريخ                 
 ة حقيقية لديهم للتحـول    العلم لما يلعبه تعريض المتعلمين للمفاهيم السابقة في فهم طبيعة العلم، وتكوين صور            

 ).Mathews,1998(السابقة إلى معرفة مقبولة من المعرفة 

 عـام  )Kent(ويرى المتتبع لتاريخ العلم أن المفاهيم كان لها معايير في كل مرحلة تاريخية فيقـول كانـت             
أو يجب وصف الظاهرة كما هي، ثم اكتشاف عالقة الظاهرة بغيرها من الظواهر، ثم وضع قانون                " :1750

) Hume (في حين يقول هيـوم    .  "مفهوما ما، ومن ثم االستفادة من هذا المفهوم في عمليات التنبؤ والتفسير           
 فلم يكن يقبل في تلك المرحلة المفاهيم العلميـة          ". إن كل القضايا يجب أن تختبر مقابل الخبرة       " :1970عام  
 ) . السابق نفسه المرجع( العلمية بين تاريخ العلم والمعرفةقابلة لالختبار، فأوجد قطيعة الغير 

، ومنهم من أنكر الفروض المستقلة عن       "استباق الطبيعة " : وقد حارب العلماء التجريبيون الفروض وسموها     
أنه لن يولد معرفة مهمـا الحـظ    على إلى العقلوا الحواس، وأغفلوا أن الفروض سر التقدم العلمي فقد نظر  

منوا بتزويد الشـخص بـالخبرة، وبعمليـات        آ ال تظهر للحواس، ولذلك      من تتابع األشياء ما دامت العمليات     
تكرار الخبرة، وهذه النظرة عملت على تحويل تاريخ العلم إلى وقائع تجريبية يتبعها تعميمـات اسـتقرائية،                 

 البحث عن األمثلة التي تتفـق مـع         علىمنهجا استقرائيا يقوم     1850 عام) Stewart(وقد أسس استيورت    
لمدروسة، ومن ثم التركيز على التشابه واالختالف ثم البحث عن عالقة تربط بـين المتغيـرات،                الظاهرة ا 

دأ التالزم عند العرب، وعندما حاول العلماء تبرير االستقراء من التجربة صـعب علـيهم   بوهذا ما عرف بم  
  عـام )Makh ( أن التجربة عديمة النفع ما لم تتوصل إلى قانون، وعنـدها أكـد مـاك    : ذلك، وبهذا يظهر  

 أن كل قانون عبارة عن فرضية حتى يتم إخضاعها للتجربة، ورفض بذلك المفاهيم المجردة كمفهوم                 1930
الذرة، وبذلك أوجد قطيعة مرة أخرى بين تاريخ العلم والمفاهيم التفسيرية، ونادى في تلـك المرحلـة بـأن                   

 الوصف مباشرا بمشاهدة الواقـع كمـا        واجب العالم الوصف، وليس تكوين المفاهيم والنظريات حيث يكون        
 االسـتنتاجي الـذي نـادى       يهو، أو غير مباشر بمطابقة الظاهرة مع ظاهرة أخرى، وظهر المنهج الفرض           

بوضع الفروض ثم اختبارها تجريبيا، والعلم ليس تعميمات لوقائع مستقرة، وأصبح القارئ يـرى أن تـاريخ        
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لنظريات معناها من المالحظة وفق مذهب فرضي اسـتنتاجي،         العلم هو تاريخ التخمينات الجريئة، وتستمد ا      
ويتم الحكم على المفاهيم بالصدق وفق معيار التناظر الذي يرجع لتاريخ العلم، ولحل مشكلة االعتقاد، أصبح                

ـ        : معنى العلم  . ة، والمعرفـة هـي نشـاط حـل مشـكالت           المعرفة، فالعلم هو مرحلة متقدمة من المعرف
 ).2003  البغدادي،;1998  صامويلسون،;1991 نيلر،;1990باشالر،(

وعندما تظهر مشكالت جديدة تؤدي إلى معرفة جديدة، ويحدث تعارض مع المعرفة السابقة فتنـتج مفـاهيم                 
 وال تنتج هذه المفاهيم نتيجة تراكم المعرفة، فعملية التغير المفاهيمي تصـبح عمليـة               ،بسبب ذلك التعارض  

ال ينظر للمعرفة من الـداخل علـى   وول إطار مفاهيمي ورفض إطار آخر،   يتم قب فاحتواء منهج أكثر تقدما،     
 وال يتم االهتمام بالمحتوى على حساب بنية المفهـوم          ،أساس عالقات منطقية بل ينظر للمشكالت المطروحة      

التطورية، فالمعرفة العلمية لم تأت عن طريق منهج واحد وليس للعلم نظام مقدس يرفعه فوق التاريخ وكـل              
  ).Posner, et al.,1982(قيا كه يجب أن يتم فهمه تاريخيا ومنط علمي حتى يتم إدرامفهوم

ير التي عمل فيها العلماء السابقون، فوفـق رأي بـوبر   يمن األهمية اإلطالع على تاريخ العلم لفهم المعا       ف لذا
)1997Popper,:(               ن المشـكالت    ال بد من إفساح المجال للرأي األقدر على حل المشكلة، والمقارنـة بـي

 منهج علمي مبني على النقد والمناقشة، والتجارب التي ترشـدنا           وإتباعالقديمة والجديدة والتعلم من أخطائنا،      
للمفاهيم، فالمقارنة النقدية توفر الموضوعية، والموضوعية المطلوبة هي موضوعية العـالم الناجمـة عـن               

شكالت وليس من مالحظات، لذلك فـال خـوف مـن    ن العلم يبدأ من م    تخدام العلماء للنقد والشك، حيث إ     اس
التقدم التكنولوجي، ألن المهم فهم المشكالت وليس الحقائق، فكـل نظريـة هـي محاولـة لحـل مشـكلة،                
والموضوعية هي أن ال نقبل النظريات العلمية بشكل مطلق، والعقالنية هي المناقشة النقدية ومعرفة هـل أن         

 .النظرية هي أفضل بديل لحل المشكلة؟

 

 فإن ثورات علمية تحدث في تاريخ العلم، عندما ينتقل العلماء من إطـار        : )Kuhn,1970(ووفق رأي كون    
فكري إلى إطار فكري آخر لتفسير ظاهرة ما إثر إخفاق النموذج السابق في تفسيرها، فوفق تاريخ العلـم ال                   

ختبار، والمهم تتبـع نمـو المفـاهيم        علم والغرض لقبول نظرية علمية هو قابليتها لال       الال  معيار بين العلم و   
 ال يمكن ألي جماعة علمية أن تمارس عملهـا دون        إنه" :  فالعلم ينمو بتطور مفاهيمه، وقال     ،العلمية تاريخيا 

وجـه نشـاطهم    ي، فالعلماء يضعون في اعتباراتهم أفكار نموذج مسـبق          "أن يكون لديها مجموعة اعتقادات    
 ). Duschl & Gitomer,1991(العلمي 
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 كان يتم االنطـالق مـن       :  فوفق الفكر الغاليلي   ،حدثت في علم الفيزياء ثورات حسب الفكر العلمي المتبع        و
مفهوم يستعمل في الحياة اليومية ثم يقوم العالم بإجراء تجربة، وبعدها بتم فحص النتائج للتوصل إلى مفهـوم     

ة فـي عالقـات   يصف الظواهر الطبيععام يفسر الظاهرة المدروسة، وعندما ظهرت الحتمية اهتم العلماء بو     
 لـذلك اهتمـوا   ، حيث تصور علماء ذلك العصر الكون كساعة قام اهللا بصنعها في بدايـة الـزمن         ،رياضية

نهم اكتفوا بالتعود على اسـتعمال القوالـب الرياضـية، وكانـت      إبالتحديد الرياضي للقوانين الفيزيائية حتى      
 فيقول نيوتن مـن  ،ني وأقر علماء الحتمية أعمال العلماء السابق     ،ةالعمليات الرياضية تكسب منهج العلماء الدق     

 أتوا قبلنـا، ونحـن      ذينعندما نحقق إنجازا يكون ألننا نقف على أكتاف العمالقة ال         " : )1726 -1692( سنة  
ـ         . "مدينون للمفكرين الذين شكلت أعمالهم فكرنا      ف والبنى العقلية تنتج المعرفة والعقل يستمر في التعلم، ويكي

 فتصبح المعرفة عبـارة عـن خارطـة مـن           ،نفسه تبعا لفهمه للثورات العلمية، فتأتي المفاهيم نتيجة حوار        
 وتشكل هذه المفاهيم حلقة الوصل بين علم االجتماع وعلم المعرفة، فعلـم             ،المفاهيم العلمية تقود إلى اكتشاف    

ام بالصالحية المنطقيـة والنتـائج لكـل     يهتم بفهم المفاهيم من حيث نشأتها وتطورها دون االهتم  : االجتماع
 على وقائع التاريخ العلمـي  اإلطالع فيبحث في نتائج المفاهيم، لذلك يجب      : اكتشاف علمي، أما علم المعرفة    

 تكون عائقا أمامه، بـل يجـد أن   األيدولوجيافال يجد الفرد في عملية فهمه للمفاهيم أن  .  لتكوين أحكام عامة  
ات الفهم، فتاريخ العلم وفهمه يساعد على التنبؤ بالمشكالت فهو مشروع           عمليسهيل  تاريخ العلم يساعده في ت    

هو طريقة لجمع النتائج في كل عصر وتمحيصـها لتواكـب           ومتكامل ال ينظمه شخص بل هو نتيجة تفكير         
التقدم، وظهر في تاريخ العلم من ينظر إلى العلم نظرة داخلية ففهم العلم فهمـا علميـا أكثـر منـه فهمـا                       

 أو تكنولوجيا، ومنهم من نظر للعلم نظرة خارجية فعد العلم كنشاط إنساني اجتماعي دون إعطـاء       أيديولوجيا
 ). 1998ثر،و كرا؛1994فوربس،(العلم صفة البحث عن الحقيقة 

أهمية فهم الطلبة للمفاهيم العلمية، وإدراكهم أن المتغير الرئيس في تعلـم الفـرد   ين إن إدراك المعلم  
ـ              هو البناء    ا أنـه ال    المفاهيمي الموجود لديه، وإدراكهم أن المفهوم العلمي ال يبقى على حاله بل يتطور، كم

ن إ بتطور المفاهيم العلمية، وأن المفاهيم العلمية لها تاريخية، ولها حيـاة، حيـث               يمكن للفكر أن يتطور إال    
ـ                    و المعرفـة العلميـة     الذين درسوا المفاهيم البديلـة وجـدوا أن هنـاك تشـابها بـين نمـو الفـرد ونم

)Wandersee,1985(،    التركيز على المنحى البنائي في تطبيق استراتيجيات معينة تضمن أن            أدى هذاكل 
للمفهوم العلمي، وبما يساعده على إحداث الفهـم  ) desired meaning(يقوم الطالب ببناء المعنى المطلوب 

 لتحقيق هـذا    ةة بين التعلم للفهم واألفكار األبستمولوجي     المطلوب، وتؤكد الرؤية البنائية للتعلم أهمية المزاوج      
 ).  Nussbaum,1998(الفهم 
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إلى أن الطريقـة البنائيـة فـي    ) 2001عبد الرازق،; Monk & Osborn,1997(وتشير األبحاث 
لفهم األفضل للمفاهيم العلمية، والمنحى البنـائي يسـتند    على ا  الطلبة    مساعدة تدريس العلوم حققت نجاحا في    

 الطالب على توليد    مساعدة للمعرفة وليس متلقيا لها، وأن التعلم األفضل يأتي عن طريق            باٍنلى أن الطالب    إ
المعرفة، وهناك عناصر أساسية يجب توفرها لتوليد المعرفة، وهي التعرف إلى الخبـرات السـابقة لـدى                  

  كما أن توليـد       ،رفيةقدرات الفوق مع  الطلبة، وإثارة دافعية التعلم، وإثارة اهتمام الطلبة، وإكساب الطالب ال         
المعرفة بحاجة إلى الفهم السليم لطبيعة العلم الذي يعطي الطالب فكرة عن كيفية تولد المعرفة العلمية لـدى                  

طبيعـة  العلماء، ألن الفهم الخاطئ لطبيعة العلم يعطي الطالب إحجاما عن توليد المعرفة، أي أن فهم الطلبة ل            
 .  قدرتهم على توليد المعرفةالعلم والتعلم يؤثر في

وتفرض النظرية البنائية أن النظرية تسبق المالحظات، وأن المالحظات يمكن إجراؤها فقـط مـن               
  تعتبـر   والبنائية بإعتبارها منحى جديدا في تدريس العلـوم ،)Nussbaum,1998(خالل التوقعات النظرية   

يعي، فالنظرية البنائية تؤكد أن المعرفـة تكمـن فـي           ن إنهم يقومون ببناء مفاهيمهم عن العالم الطب       يالمتعلم
  أمـا  ،األفراد وهي بذلك تنظيم شخصي وعملية ذاتية صرفة، وبشكل مستمر في ضوء الخبـرات الجديـدة    

التعلم من وجهة النظر البنائية فهو عملية تتطلب تفاعل المعرفة السابقة مع األفكار الحالية في سـياق بيئـة                   
 ).Gallapher,1991(على بناء معرفته بنفسه مناسبة تساعد المتعلم 

ويرى الباحث أن استخدام المنحى التاريخي في تدريس العلوم يوفر األفكار لتفسير المواقف العلمية،              
ويساعد على كشف العالقة بين العلماء الذين يمارسون الكشف العلمي، ويساعد على فهم المعرفة، ويجعـل                

 .ر مثله وباستطاعته أن يكون عالماالطالب أيضا يشعر بأن العلماء بش

عملية تكيف ديناميكيـة  ) Radical Constructivism(أن عملية التعلم من منظور البنائية الجذرية 
يتكيف فيها الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق فالفرد ينمي الواقع الذي يعيشه والبنى المفاهيمية المرتبطة مـع                 

مية فـي   يمية وعندما تخفق البنية المفاه    يتساعد على ترتيب البنية المفاه    المفاهيم الناتجة من خبرات الماضي      
ـ                   للبنـى   اعملها تتغير للتكيف مع الخبرة الجديدة فيجد الفرد عدد ال نهائي من البدائل، ويصبح الفـرد جامع

 هـذا   يف خططهم للتفاعل مـع    ظالنفعية ويستبدل مفهوم الحقيقة بمفهوم القابلية للتغيير، فتكيف الطالب، وتو         
العالم، وأن التعلم مصحوب ببناء النماذج التي تستند إلى الخبرات وتطويرها لذلك يجب أن يشـجع الطالـب         
 على تكوين بنيته المفهومية التي تسمح بترتيب المعرفة من أجل حل مفيد للمشكلة وذلـك بمسـاعدة المعلـم      

)1991 Gallapher , . ( 
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لعلوم، األفكار لتفسير المواقف العلمية، ويساعد علـى        ويوفر استخدام المنحى التاريخي في تدريس ا      
كشف العالقة بين العلماء الذين يمارسون الكشف العلمي، األمر الذي ساعد على فهم المعرفة، ولهـذا فقـد                  

 بتـاريخ العلـم،   American Science Education Standardاهتمت المعايير األمريكية للتربية العلمية 
ه في محتوى مناهج العلوم من ناحية ومحتوى البرامج الخاصة بتدريب معلمـي             ودعت إلى ضرورة تضمين   
 . العلوم من الناحية األخرى

ـ        لقد جرت محاوالت عديدة لبلورة طرق يت       ه المفـاهيم   بعها المعلم في حجرة الصف ليـدرس طالب
التي تأخذ بعـين  ) Social Constructivism(العلمية وفق المرتكزات األساسية للنظرية البنائية االجتماعية 

فركـزت علـى التعلـيم التعـاوني        .   المجتمعية للمتعلم وأهمية األدوار التي يلعبها المجتمع       بيئةاالعتبار ال 
 في التعلم، كما تؤكد على المشاركة فـي    طالبوالخرائط المفاهمية، وتؤكد هذه الطرائق على الدور النشط لل        

  .مالنشاط بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفه

 أن هناك معيارين لفهـم المفـاهيم العلميـة،          : ويرى أصحاب هذا النمط من أساليب تدريس العلوم       
 يتعلق بالبناء المفهومي للمتعلم نفسه، إذ أن المتعلم يفهم فكرة علميـة مـا بالدرجـة التـي يتمثلهـا              :أولهما

هوم، إذ إن المتعلم يفهم فكرة علميـة         فيتعلق بوظيفة المف   : ي أما المعيار الثان   ،ويستوعبها في بنائه المفهومي   
بالدرجة التي يستخدم هذه الفكرة في السياق االجتماعي المناسـب لهـا فـي وصـف وتفسـير الظـواهر                    

 ).2002  زيتون،;2000خطابية ونوافلة،(والمالحظات 

العلمية، و تاريخ العلم يعمل كأداة لعقد التشابهات بين نشأة المفاهيم العلمية و عمليات إنتاج المعرفة                
 ).  1995جالتهـورن ،    ( ويؤكد تاريخ العلم على ان الطريقة التي يستخدمها العالم تتأثر بمعرفته السـابقة              

مفـاهيم أخـرى و فـق معـايير معينـة      فتاريخ العلم هو تاريخ أنساق مفتوحة ، المفـاهيم تحـل محلهـا      
)Nussbaum , 1998  . (  

 من قبل المعلمين والطلبة، يساعدهم على إدراك مفهـوم          إن االهتمام بتاريخ العلم في تدريس العلوم      
االهتمام بتنمية فهم طبيعة العلم للمعلم والطالب إلى        ) Lederman,1992(طبيعة العلم، حيث يرجع ليدرمان      

 وانتشر بشكل واضـح فـي فتـرة الخمسـينيات           1920بداية القرن الماضي، وتعزز االهتمام به منذ العام         
، حيث أنه مـع     يم العلوم ا أساسيا ومركزيا لجهود تطوير تعل     شكل فهم طبيعة العلم مكون    والستينيات، واليوم ي  

، يجب أن يتغيـر  Philosophy of Scienceتغير وتطور النظرة لطبيعة العلم وظهور فلسفات جديدة للعلم 
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ـ           .  الغرض الرئيسي من تدريس العلوم     وم وذلك بتطوير وتوضيح العالقات المحتملة من قبـل معلمـي العل
 . للمارسات الصفية، وتطور المعرفة

 

فكثير من الممارسات قد تم اشتقاقها انطالقا من دالئل تشير إلى أن تطور المعرفة في المجتمع العلمي مشابه                 
 ).Bar & Zinn,1998(لما يجري في ذهن الطلبة، وسهم في تعلم المحتوى العلمي 

العلم في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية، إذ يمكـن  استخدام تاريخ ومن منطلق ما تم تقديمه تظهر أهمية     
 : القول إن تقديم التطور التاريخي للمفهوم يمكن أن

    :الموجودة لدى الطلبـة     المفاهيمية يشكل أداة يستخدمها المعلم تعينه على التعرف إلى المصاعب         :أوال   
علماء في فترة ما من التاريخ، ومن ثـم  ال ة بين األفكار التي يحملها الطلبة وتلك التي حملها      نمن خالل المقار  

التعرف إلى المفاهيم البديلة لدى الطلبة قبل البدء بعملية التدريس، فعندما يضع المعلـم التطـور التـاريخي                
 ذهنه يمكنه ذلك من تصميم خبرات تعلميه ترتقي بفهم الطلبة إلى الفهم الحالي للمفاهيم العلميـة                 يللمفهوم ف 

)Wandersee,1985.( 

 

  : يسهم في إثارة دافعية الطلبة للتعلم: ثانيا 

 يحفـز الطلبـة   ه أن:لقد بينت الدراسات أن تقديم تاريخ العلم في مناهج العلوم يوفر نمطين من الدعم، أولهما   
أن يشعروا أن اآلخرين فكروا بطريقة مشابهة، وليس من داع للشعور بالذنب، فهؤالء كانوا أذكياء ولهم                

للطبيعـة التاريخيـة    ) Self-realizing( أن اإلدراك الذاتي     : بالطريقة نفسها، وثانيهما  مكانتهم وفكروا   
مفاهيمهم الخاصة، ومـن ثـم فحـص        ) Inadequacy(ألفكارهم يدفع الطلبة نحو الشعور بعدم كفاية        

ـ )Current thought(األفكار العلمية الحديثة   ا هـذ ة، أي أن إدراك الطالب للتشابه بين تفكيره وتاريخي
لتعلم العلوم، حيث تودي بالطلبـة إلـى الرؤيـة    ) Powerful motivation(التفكير يشكل دافعية قوية 

الناقدة للنموذج التاريخي أكثر مـن نمـوذجهم الخـاص، ومـن ثـم يكتشـفون ضـعفهم المفـاهيمي                 
)Wandersee,1985(       ويصبح ذلك منبها فاعال للتأمل ،Reflection      وقد بدأت العديد من الدراسـات ، 

  ). Serouglou, et al., 1998; Galili & Hazan,2000 (االدعاءاتتؤيد هذه 
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 : يساعد في إثارة انتباه الطلبة للمفهوم المراد تعلمه: ثالثا 

من المعروف أن عرض القصص التاريخية تثير اهتمام الطلبة وتشوقهم للتعلم، حيث بين جريسر كمـا ورد                 
ي ئتفضيل الطلبة للنص الروا   ) االختيار الذاتي للمصادر التعليمية   ( في دراسة بعنوان    ) Russell,1991(في  

على النص الشارح، وكذلك التضمين التاريخي للشكل القصصي يجعلها أكثر فاعلية في الربط بين المفـاهيم                
 . الموجودة في البنية المفاهيمية للمتعلم أكثر من طريقة الشرح

 :  يكسب الطالب القدرة فوق المعرفية:رابعا 

أن فهم المفاهيم العلمية يتطلب خبرات فوقية، حيـث ينـاقش الطلبـة كيـف               ) Hopfer,1997(فر  ببين هو 
 Why they(، ولماذا يعرفـون  )What they know(، وماذا يعرفون )How they know(يعرفون 

know  .(      وتبين أن األنشطة العلمية المخبرية)Hands-on-activities (    عـدم  ال تضمن الفهم عندما ين
 activity(الترابط بين أفكارهم العلمية والتجارب العلمية، وقد سمى مسكوفي ونلسون هذه الظاهرة بـ 

mania(                  بينما يحقق قيام الطالب بالتجارب المقتبسة من تاريخ العلم هذا الترابط مـن خـالل إجـراء ،
تجارب تتفق مـع نمـو   الطالب لتجارب تتفق مع مستوى فهمه، ومن ثم يتدرج إلى مستويات أعلى من ال 

 ). Mathews,1998(أفكاره العلمية 

 

كما أن تقديم تاريخ العلم يكسب الطالب الخبرة المناسبة عن طريق عرض خبرات متعددة لعدد من العلمـاء                  
فاالعتماد على العمر العلمـي     عرفته، ولما يقدم له من معلومات،       تمكنه من امتالك أدوات التقويم المناسبة لم      

لحكم على هذه المعرفة، كما أنه ينطلق بحكمه فقـط          با عل خبرته متواضعة،ويحد من قدرته    لب يج القليل للطا 
وبين أرنس ماك أن الذي يدرس ويفهم العلماء اإلغريق والرومان، يصـبح خبيـرا   .  من الفهم المقبول حاليا 

م المختلفة على   اع الحاضر، حيث يرى كيف يقوم األشخاص بإصدار األحكا        بأكثر من الشخص المقيد باالنط    
 Galili(ه هالظاهرة الواحدة، مما يغني قدرته واستقالليته على إصدار األحكام في القضايا العلمية التي تواج

& Hazan, 2001.( 

 :وقد ميز األدب التربوي الخاص بتدريس العلوم أربع طرق يقدم بها تاريخ العلم في تدريس العلوم
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، بحيـث  )الرئيسـة ( حيث يتم خاللها تتبع المفاهيم الشمولية Historical Cases: الحاالت التاريخية :أوال 
يدرس الطالب الفترات الهامة والمفصلية التي مر بها تطور المفهوم، إلى أن يصل إلى الفهم الحالي للمفهـوم   

)Conant,1954.( 

اص بعمـل العلمـاء     دراسة الوثائق التاريخية األصلية، حيث يقوم الطالب بالرجوع إلى األرشيف الخ           :ثانيا  
السابقين، ويقوم بالتعرف إلى الكيفية التي قاموا بها بدراسة موضوع أو مفهوم ما، وفي العادة يتم ذلك مـن                   

 ). Kafai & Gilliland,2001(تاحف، مخالل دراسة هذه الوثائق أو الرجوع إلى ال

م المعلم بإعداد سيرة ذاتية لعـالم لـه   قراءة السير الذاتية لعلماء بالتزامن مع النقاش الصفي، حيث يقو     :ثالثا  
عالقة بالمحتوى العلمي، مع التركيز على المنعطفات المفصلية التي أثرت في تطور الموضـوع العلمـي،                

 دقيقة في األسبوع مـع تحقيـق العالقـة مـع المحتـوى العلمـي            15وتقدم هذا الشرائح التاريخية بمعدل      
)Wandersee, 1998.( 

 نوعا رابعا، حيث تشكل فيه وحدات الكتاب المدرسي مراحـل التطـور             1994ثيوز  ميز ما  وأخيرا   :رابعا  
التي مرت بها المفاهيم الخاصة بالموضوع العلمي الذي يشتمل عليه الكتاب المدرسي، بحيث تمثل كل وحدة                
من الكتاب مرحلة من هذه المراحل، وبشكل متتابع، كما يمكن لهذا التتابع أن يتحقـق مـن خـالل توزيـع            

 & Kafai(راحل تطور المفاهيم العلمية على المراحل الدراسية بما يتناسب ومستوى النماء العقلي للطلبة م

Gilliland,2001.( 

 :نألومن هنا جاء االهتمام باستخدام المنحى التاريخي في تدريس العلوم 

 م في الوقـت الحاضـر،     ي تدريس العلو  تضمين تاريخ العلم في تدريس العلوم من قبل المعلم له أثر ايجابي ف            
 ,Mathews, 1996; Elkana(ن بالبحث العلمـي  ونظرا لكثرة المفاهيم والنظريات العلمية، والعلماء المشتغل

 وإن إحاطة المعلم بالدراسات التاريخية المتعلقة بالعلم، يسهل عليه أن يوضح لطلبته األسـاس الـذي           ،)1970
 وإن تضـمين    ،)Gallapher,1991(فهم العلم من قبل المتعلمين      نما عليه العلم، وبالتالي فإن هذا يساعد على         

تاريخ العلوم في المساقات التي تدرس لمعلمي العلوم قبل وأثناء الخدمة يسهم في إدراك األهداف الثقافية لتعليم                 
وهذا يسهم في توضيح مظاهر مختلفة من التحقيق العلمـي، وكـذلك الجوانـب              . العلوم من المعلمين والطلبة   

 وإن تحسين فهم المعلمين للخطوات التي يتم فيها تطور العلوم ،)Mathews, 1998(نسانية المختلفة للعلوم اإل
 يمكن أن يساعدهم في إدخال أسلوب معرفي في تدريسـهم مـن أجـل تصـميم                 ،فعليا من خالل تاريخ العلم    
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 Thompson, Praia(لم العلوم  يمكن أن توفر فهما عميقا ومتعة ودافعيه من قبل الطلبة نحو تع،استراتيجيات

& Marques,2000.( 

ألنه يجعـل المعلمـين     , وإن إعداد المعلمين وتزويدهم بمواضيع تاريخ العلم له أثر ايجابي في تدريس العلوم            
 الذي  ،من خالل السرد التاريخي المشوق     أكثر قدرة على تقديم وتوضيح النظريات األساسية في العلوم للطالب         

 أفكار الطالب من أجل طرح التساؤالت حول النظريات والمفاهيم العلمية، وهذا يسهم إلـى              يعمل على استثارة  
 وإن ،)9Schwab & Brandwien, 196(درجة كبيرة في فهم الطلبة واستيعابهم لهذه النظريات والمفـاهيم  

 أو  ،اء الخدمـة  تضمين تاريخ العلم في مساقات جامعية إلعداد معلم العلوم أو في محاضرات أو دورات له أثن               
من خالل تضمين تاريخ العلم في المناهج والكتب الدراسية المقررة يسهل على معلـم العلـوم تنظـيم المـادة       

و إن تضمين تاريخ العلم في تدريس العلوم يمكـن  ) Rosaria & John,1999(العلمية بشكل متتابع ومنطقي
إلى  أما بالنسبة    ،ة عبر الزمن، هذا بالنسبة للطلبة     الطلبة من تطوير معارفهم وفهمهم لطرق تغير األفكار العلمي        

لمعلمين فإنه يقدم فرصة لمعلمي العلوم من أجل استخدام استراتيجيات تعليم متعددة ومألوفة أكثر من الـدراما         ا
 ).Jenkins, 1990( والمحاكاة وغيرها من األسباب الشيقة والمثيرة لالهتمام ، ولعب األدوار،المسرحية
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 :دراسات السابقةال

لمرحلـة األساسـية    في ا ب العلوم وإدراك معلمي العلوم      العلم في كت  تبيان تاريخ   هدفت الدراسة الحالية إلى     
ن تاريخ العلم حظي باهتمام كبير من قبل الكثير من المفكرين والتربويين في             إالستخدامه في التدريس، حيث     

متوقع له في تعليم العلوم، إال أن هذا االهتمام لم يقابله كـم             العقود األخيرة من القرن الماضي، نظرا لألثر ال       
وافر من البحث التربوي، فمن مراجعة األدب التربوي للموضوع نفسه تبين للباحث أن موضوع تاريخ العلم                

 .ةبالرغم من أهميته إال أن الدراسات العربية التي تناولت البحث فيه قله قليل

 لكنهـا ال  ،نبية فهناك بعض الدراسات التي لها عالقة مباشرة بهذا الموضـوع  األج إلى الدراسات أما بالنسبة 
ويمكـن  ،   فـي الـدول األجنبيـة      ة المتخصص المجالتتتعدى كونها سوى بحوث مهنية منشورة في بعض         

 :تصنيف الدراسات التي تناولت البحث في أهمية تاريخ العلم إلى ثالث مجاالت هي

ـ        الدراسات التي ت  : المجال األول   ة العلـم وفهمهـم للمفـاهيم       ناولت أهمية تاريخ العلم في فهم الطلبة لطبيع
 .   وتنمية قدراتهم على حل المشكلةالعلمية،

 الدراسات التي تناولت معتقدات وممارسة المعلمين حول أهمية تـاريخ العلـم ورأي             :المجال الثاني  •
 . الخبراء في أهمية تاريخ العلم في تدريس العلوم

  الدراسات التي تناولت تحليل الكتب المدرسية والبحث فـي مـدى تجاوبهـا مـع                 :ثالمجال الثال  •
 . صرة لتضمين تاريخ العلم في كتب العلوم المدرسيةمعاالدعوات ال

 

ومن الدراسات التي تناولت أهمية تاريخ العلم في فهم الطلبة لطبيعة العلم وفهمهـم للمفـاهيم العلميـة،                  
 : ةوتنمية قدراتهم على حل المشكل

 

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام المنحى التاريخي في تدريس العلـوم            ) 2004( عدس   دراسة
في فهم الطلبة للمفاهيم البيولوجية ولطبيعة العلم، حيث صمم الباحث وحدة دراسية بأسـلوب الحـاالت                

 العلم، وآخر لقياس فهـم  التاريخية في تدريس العلوم، كما صمم الباحث اختبارا لقياس فهم الطلبة لطبيعة    
طالبا وطالبة من طلبة الصف     ) 308(الطلبة للمفاهيم البيولوجية، ثم طبقت الدراسة على عينة مكونة من           

، وقسمت العينة حسب مستوى التحصيل فـي  ) من الذكور140و   اإلناث،م ن 168(التاسع في األردن، 
  -:ى النتائج التاليةوخلصت الدراسة إل).  مرتفع، منخفض: (العلوم إلى مستويين 
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ـ أفاد الذكور في المجموعة التجريبية من الطريقة التاريخية في التدريس أكثر من اإلناث في الجوانـب     
طرق الحصول على المعرفة، إبداعية العمل العلمي، الغرض من المجالت العلميـة، الطرائـق              : التالية

 .بداعية العلمالعلمية في الحصول على المعرفة العلمية، حدود العلم وإ

تنـوع التفكيـر العلمـي،      : ـ اإلناث في المجموعة التجريبية أفدن أكثر من الذكور في الجوانب التالية           
المعرفة العلمية تعتمد على الدليل، الموقف من ثبات طرائق العلم، الغرض من المؤتمرات العلمية، تغير               

 . لمعرفة العلميةالمعرفة العلمية، التحقق من صدق المعرفة العلمية، حقيقة ا

ـ أداء الطلبة ذوي التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية أفضل من أداء الطلبة ذوي التحصـيل                
الموقف من تغير المعرفة العلمية، إبداعية العمل العلمي، الحاجة إلى الدليل،           : المرتفع في الجوانب التالية   

الحصول على المعرفة، والطرائق العمليـة فـي        الموقف من ثبات المعرفة العلمية، حدود العلم، طرائق         
 . الحصول على المعرفة، وحقيقة المعرفة العلمية

ـ أداء الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية أكثر من أداء الطلبة ذوي التحصيل المنخفض                
ق مـن صـدق المعرفـة       الغرض من عقد المؤتمرات، تنوع التفكير العلمي، آلية التحق        : في الجوانب التالية  

 .العلمية، والغرض من إصدار المجالت العلمية

دراسة هدفت إلـى استقصـاء معرفـة الطالـب فـي      )  Kalman & Aulis,2003(وأجريا كالمن وأليس 
القـوى  : (  ونيوتن وجاليلو في تكون البناء المفاهيمي لدى الطلبة حول موضـوعات             أرسطوالتعارض بين   

، لدى مجموعة من الطلبة الجامعيين في كندا        )الهواء، واستقاللية الحركة األفقية   المؤثرة في كرة مقذوفة في      
فـي  : طالبا وطالبة، واستخدم الباحثان دراسة الحالة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التاليـة    ) 50(بلغ تعدادهم   

لطلبة انـدماجا أكبـر   بداية التحليل أظهر الطلبة انزعاجا من التعارض بين العلماء، وبعد تقدم المساق أبدى ا   
في النشاطات اجتماعيا ومعرفيا، وأظهر الطلبة تفهما أكبر لالختالف في وجهات النظر ، وأن العمل العلمي                
ليس عمال روتينيا آليا، وأن تجربة التعارض المفاهيمي أكثر إعماال لإلدراك، وأصبح الطلبة يتأملون أكثـر                

ي عملية التغيير، مما حدا بهم إلى التأمل فـي فهمهـم لرؤيـة              في معتقداتهم وفي بنائهم المفاهيمي والبدء ف      
 . االنسجام المفاهيمي، كما حصل تغير دال حول تفكير الطلبة بالمفهومين المركزيين في المساق

دراسة هدفت إلى تقصي أثر التدريس باستخدام التطور التـاريخي علـى            ) Metz,2003(وأجرى ميتز     
العلم في منطقة مانيتوبا في أمريكيا، ولتحقيق هدف الدراسة قـام الباحـث   فهم طلبة الصف العاشر لتاريخ  

 للمفـاهيم الخاصـة بـالنموذج    طالبا من طلبة الصف العاشـر  ) 74( بتطبيق المنحى التاريخي في تعليم    
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 طالبا من الطلبة المشـاركين فـي        )24( وقام بتطبيق اختبار قبل التدريس وبعده، كما تمت مقابلة           ،الذري
 وأظهرت النتائج أن المنحى التـاريخي عمـل         ،بة للحصول على فهم أعمق لفهم الطلبة لتاريخ العلم        التجر
 .  والنظريات العلمية، كما عمل على فهم الطلبة لقابلية العلم للتعديلحسين فهم الطلبة للنماذج العلميةعلى ت

بين في تايوان ولبة الموهي رؤى الطلتقص )Liu & Lederman,2002( وليدرمان  ليوأجراهاوفي دراسة  
 Taiwanفراد عينة  أ وشارك   األساسي، الصف السابع    بين في و اختيرت عينة من الطلبة الموه     ة العلم، طبيعل

 ولجمـع   ،ستقصاء العلمي تركزت نشاطاته على طبيعة العلم واال      ،أسبوع واحد  ة في مخيم علمي لمد    ةالدراس
ـ  مفـردات الح هفت في فقراتوظ و،باللغة الصينيةى طبيعة العلم   ؤالبيانات طورت نسخة من اختبار ر      ارة ض

 طلبـة الجريت مقابلة فردية لكل مشارك مـن        أكما   ،م العلمي وبعده   وطبق االختبار قبل تنفيذ المخي     ،الصينية
: ة العلم فـي مجـال     ى مقبولة لطبيع  ؤبين يمتلكون ر  ون الطلبة الموه  أظهرت النتائج   أ و ،)29 (البالغ عددهم 

 كمـا   ،جتماعيطها في السياقين الثقافي واال    ا وانخر ، وذاتيتها وسمتها التجريبية   ،علمية للتغير ة المعرفة ال  قابلي
إنتاج النظريـات   بداع العلمي  في     إلكثر دقة لتوضيح دور ا    أمثلة  أعطاء  إ الطلبة على    ة قدر ةظهرت الدراس أ

 .لعلم في دروس العلوم اةالتدريس الصريح لطبيع هميةأ على اكيدتأوقدمت الدراسة ،والتفسيرات العلمية

 

 المنحى التـاريخي فـي    تقصي اثرإلىدراسة هدفت  )Galili & Hazan, 2001(جرى جاليلي وهازان وأ 
ولتحقيق هـذا الهـدف       العلم، ةللفهم السليم لطبيع  اكتساب طلبة الصف العاشر في القدس       في   تدريس الضوء 

الصف العاشر في العـام السـابق لتنفيـذ      واختبرت بتطبيقها على طلبة      ،طورت مواد تعلم موضوع الضوء    
  كمـا  ،قا لمراحل تطوره في تاريخ العلـوم      فهوم العلمي وف  موقد اعتمد في التدريس على عرض ال      الدراسة،  

ـ وكشف عن رؤى الطلبة لطبيعة العلم من ناحية وعالقته بالقضايا التكن          للطورت أداة     مـن   والثقافيـة  ةلوجي
 وفـق   امإحـداه  درست   ، طالبا )46(تين ضمتا   عبتدريس وبعده على ش    قبل ال  األداةوطبقت   ،األخرىالناحية  

 ولتحليـل  ، الشرح والمناقشة والعروض العلميـة     تتضمن  تقليدية ةقي بطر األخرىودرست   ،المنحى التاريخي 
 بصورة هرمية، ثم    تصنيفيةالنوعي في تصنيف استجابات الطلبة وترتيبها في فئات         ى  م المنح استخدالبيانات  

 كما حسـبت    ،والفئات التصنيفية التي تنتمي إليها تلك االستجابات       ،المئوية ألنواع االستجابات  حسبت النسب   
 العلـم إلـى تلـك    طبيعـة النسب المئوية للتحوالت في رؤى الطلبة لطبيعية العلم من الرؤى غير الموافقة ل            

 . ؤى السليمة لطبيعة العلم المتعلمين الرإكساب وكشفت الدراسة عن فعالية المنحى التاريخي في ،الموافقة له
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اسـتخدام المـواد   " :بعنـوان . )Kafai & Gilliland,2001( كافاي وجيليالنـد  أجرتهافي دراسة حالة   و
الوثـائق التاريخيـة فـي     إمكانية استخدام    تقصي   إلىهدفت الدراسة    ،االبتدائيةالتاريخية في صفوف العلوم     

طالبة مـن   وطالبا   )29(اختير   ولتحقيق هدف الدراسة     ،مية إلظهار تطور المعرفة العل    ،"الصفوف االبتدائية 
 وصممت البيئة التعليمية بحيث يتعامـل الطلبـة         ،California والية كاليفورنيا    ع والخامس في  الصفين الراب 

غرافيـة    فوتولف من صورأوتت، المتصلة بالطبيعة Ronald Dickey  مع الوثائق الخاصة بروناديا ديكي 
 الطلبة المدونة فـي  ات استخدم المنحى النوعي في تحليل مالحظ تحليل البيانات ل و ، مدونة ومالحظات ميدانية 

 ،ف تلك المالحظـات فـي فئـات تصـنيفية     وتم تصني،لتعامل مع تلك الوثائق التاريخيةثناء اأساتهم في  اكر
 بنجـاح مـع     التعامـل  على   بتدائيةاال طلبة الصفوف    ةسفرت الدراسة عن جملة من النتائج المتصلة بقدر       أو
سـياقين الزمـاني    ال اخـتالف    ن   على تحليل الوثائق مراعي     وقدرتهم ،مصادر التاريخية والمواد المؤرشفة   ال

ثير البيئة وزمـن    أ ت ةعرفم الطلبة على    ة قدر أظهرت الدراسة    كما   ،والمكاني اللذين كتبت فيهما تلك الوثائق     
 .العلم واهتماماتهبالبحث في تغير طريقة تفكير المشتغل 

التي قامت بدراسة تجريبيـة فـي       ) David,2001(دراسة ديفيد   :    ومن الدراسات في هذا المجال أيضا     
 Based(إحدى المدارس األمريكية بهدف استقصاء أثر استخدام القصص المرتكزة إلـى تـاريخ العلـم    

stories –History of Science(ظ بهـا فـي   ، في تحصيل الطلبة للمعرفة العلمية وقدرتهم على االحتفا
الصفوف التاسع والثامن، وقسمت الباحثة العينة إلى مجموعتين حيث درست المجموعة التجريبية المفاهيم             
العلمية على شكل قصص تحكي تطور هذه المفاهيم تاريخيا، ودرست المجموعة الضابطة المفاهيم العلمية              

تبانة والمقابلة إضـافة إلـى اختبـار        نفسها دون الرجوع إلى تطورها تاريخيا، كما استخدمت الباحثة االس         
التحصيل، وأظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة للمفاهيم العلمية والقدرة علـى             

 . االحتفاظ بها، وذلك لصالح المجموعة التجريبية

بطريقة دراسة  التي حاولت استقصاء أثر تعلم العلوم       ) Irwin,2000(وفي المجال نفسه كانت دراسة إرون        
الحاالت التاريخية في تحصيل الطلبة وفي فهمهم لطبيعة العلم، واختارت الدراسة شـعبتين متكـافئتين مـن       

طالبا، تم تعليم إحداها موضـوع  ) 25(الصف التاسع في إحدى المدارس في ضواحي لندن، ضمت كل منها         
 الشعبة الثانية الموضـوع نفسـه دون        الذرة ودورية العناصر باستخدام الحاالت التاريخية، في حين درست        

التعرض لتاريخه، وبعد االنتهاء من التدريس قام الباحث بإعطاء اختبار في التحصيل واستبانه حول طبيعـة             
، وقـد خلصـت   Focus Group Interviewالعلم، كما أجرى مقابلة جماعية، مع عينة من طلبة الشعبتين 

لموضوع بطريقة الحاالت التاريخية لطبيعة العلـم وبخاصـة مـا           الدراسة إلى أن فهم الطلبة الذين درسوا ا       
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يتعلق بتطوير المعرفة العلمية، وبأنها إبداع مفاهيمي، قد تحسن بعض الشيء بالقياس إلى الطلبة الـذين لـم              
يدرسوا الموضوع بطريقة الحاالت التاريخية، إال أن هذه الدراسة لم تستطع الحصـول علـى نتـائج دالـة         

 . ق في فهم الطلبة في المجموعتين للمحتوى العلميإحصائيا للفر

 كيف يسـهم  هدفت إلى استقصاءوالتي ) Carvalho & Vannuchi,2000(  ودراسة كارفالهو وفانوكهي 
؟  واستخدم الباحثان الروايـة      )المحتوى العلمي وطبيعة العلم   ( تاريخ العلم في تعلم الطلبة العلم وحول العلم         

 إحدىطالبا وطالبة في    ) 40(غاليلو واختراع التلسكوب على عينة من الطلبة بلغت          عن   episodeالتاريخية  
 إلى وقد خلصت الدراسة     ، وباستخدام المالحظة المشاركة تم جمع البيانات ومن ثم تصنيفها         ،المدن البرازيلية 

 :النتائج التالية

 ).cognitive argumentation( أهمية تاريخ العلم في تنمية مهارات المحاجة المعرفية -

 أهمية استخدام النشاطات العلمية المميزة  الموجودة في تاريخ العلـم، والتـي كانـت كعامـل أساسـي                   -
leading factor في التراكيب construction المعرفية التي يجريها الطلبة . 

ممـا  ،   بطرق مختلفـة    التعلم حول العلم وتعلم العلم يعود الطلبة التفكير بالظواهر الطبيعية وتفسيرها           أن -
 .Acculturation process حد معين ممارسات المجتمع العلمي عن طريق عملية التثاقف إلىاكسبهم 

 . عندما قدم العلم المؤطر من التاريخ فان الطلبة اقتربوا من النظرة الواقعية للنشاط العلمي-

 تقـديم التـاريخ كأسـتنتاجات منمقـة      إن تقديم تاريخ العلم كنقطة خالفية، ومن ثم االنطالق منها يجنب         -
Conclusion  Rhetoric of. 

   تجربة الطلبـة للتفكيـر الجمعـي    إلى أدى فاعلية أسلوب التدريس غير المعد والتعلم في مجموعات -

Accumulative. 

 ,Abd- El- Khalick & Lederman(ومن بين الدراسات في هذا المجال دراسة عبد الخالق وليدرمان  

والتي هدفت إلى تقصي أثر موضوعات دراسية في تاريخ العلم في تحسين فهم طبيعة العلم لـدى                 ،  )2000
طلبة الكليات والمعلمين قبل الخدمة، وأثرها في توسيع فهم طبيعة العلم لدى الطلبـة أو المعلمـين الـذين                   

فة إلى الكشف عن يملكون ـ أصال ـ مفاهيم مقبولة علميا لطبيعة العلم قبل دراسة تلك الموضوعات، إضا  
مالمح الموضوعات الدراسية ذات األثر في تغيير فهم أفراد الدراسة لطبيعة العلم، ولتحقيق هذه األهـداف                

معلما من معلمي المرحلة الثانوية قبل خـدمتهم،        ) 15(طالبا من طلبة الكليات و      ) 166(اختيرت عينة من    



37 

 

استخدام اختبار مفتوح ومقابالت فردية قبل التدريس       واختبر أفراد الدراسة للكشف عن فهمهم لطبيعة العلم ب        
، وأظهرت النتائج وجود فهم غير مقبـول فيمـا   والتصنيفوبعده، وحللت بيانات الدراسة باستخدام الترميز       

يتصل بجوانب طبيعة العلم قبل التدريس وبعده، كما أظهرت عدم وجود تغير في فهم الطلبة لطبيعة العلـم،           
لمشاركين الذين دخلوا التجربة وهم يمتلكون فهما مقبوال لطبيعة العلم هم الفئة األكثر             وأظهرت الدراسة أن ا   

استفادة من دراسة موضوعات تاريخ العلم، وخلصت الدراسة إلى ضرورة تعزيز التدريس الصريح لطبيعة              
ـ               ر نحـو   العلم، إذ كانت الجوانب المعبر عنها بصراحة في الموضوعات الدراسية هي األكثر عرضة للتغي

 . الفهم المقبول

  متعدد المنـاهج  هدفت إلى تقديم مساق مخبريدراسة ) Allchin, et al., 1999( ألشن وآخرون وأجرى  
 متنوعـة   طالبا وطالبة درسوا موضوعات   ) 24( الدراسة عينة من      حيث اشترك في هذه    في جامعة تكساس،  

تعبـر عـن العلـم      :   والثانية ، من تاريخ العلم   خوذةالمأ) القوة التفسيرية للعلم  :  ( بعنوان األولى في العلوم، 
 أجراهـا  التـي   االختبارات القبلية والبعدية والمالحظات والمقابالت     ومن   ،)العلم في العالم الحديث   (الحديث  
 كما اظهر   ،أظهر تحسنا واضحا  في اختبار التحصيل البعدي     ، خلصت الدراسة إلى أن نتائج الطلبة        الباحثون

 وان المختبر كان بعدا هاما في معرفة كيف         ،ر على القيام بطرح االدعاءات العلمية وفحصها      الطلبة قدرة اكب  
  . العلمية التاريخية األفكار وانه سهل طرح ،يجري العمل العلمي بالفعل

 فـي أثر فاعلية المنحى التاريخي لتدريس الفيزيـاء  التي هدفت إلى استقصاء ) Hao, 1996(ودراسة هاو   
طالبـا فـي جامعـة      ) 60(ء التمهيدية في موضوع الفيزياء الحرارية على عينة تكونت مـن            مساق الفيزيا 

Natrang      تجريبية درسـت   : عينة الدراسة إلى مجموعتين   قسمت   المتخصصة بمصائد األسماك في فيتنام، و
 اسـتخدم فيهـا أسـلوب      ،من خالل تقديم الموضوعات على شكل حاالت تاريخية من خالل ثمانية عروض           

  واسـتخدمت الدراسـة اختبـارين    ات والنقاش للحالة التاريخية، وضابطة درست بالطريقـة التقليديـة         الحلق
  وقد أظهرت نتائج الدراسة زيادة اهتمامات الطلبة ودافعيتهم نحو تعلـم المسـاق،               ،ألعضاء هيئة التدريس  

ق الفيزيـاء  واتفق أعضاء هيئة التدريس على توسيع البرنامج ليشمل محتوى مجـاالت أخـرى فـي مسـا          
 . التمهيدية

ستقصاء أثـر اسـتخدام المنحـى التـاريخي     إلى اهدفت التي ) Posner, 1996(ودراسة بوسنر وكانت    
)Historical Approach(   في تعزيز قدرة الطلبة في المهـارات التحليليـة ،Analytical skills  وقـام ،

 جامعة نيويـورك، وضـمت المجموعـة        لعينة من طلبة    بتدريس وحدة الخلية ضمن مساق في البيولوجيا      
مدة كل منهـا سـاعة واحـدة، وتـم        ) اختيار من متعدد  ( وطالبة، واستخدمت أربعة اختبارات      اطالب) 300(
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تدريس المساق وطلب من الطلبة أن يتخيلوا أنفسهم أنهم يعيشون في القرن التاسع عشـر، وأنهـم يقومـون      
 أن هذا المنحى قد عزز مهارة التحليـل لـدى الطلبـة،             بمشروع بقيادة جورج مندل، وقد دلت النتائج على       

 . وأضاف الباحث أن عدد الطلبة الذين سجلوا في الفصل التالي في المساق كان أكثر من الفصل السابق

ستقصاء أثر استخدام إلى اهدفت التي ) Abrams & Wandersee, 1995( ودراسة أبرامز وواندرسي    
 على عينة من    هبة نحو للطواتجاهات ا ة لطبيعة العلم وفهمهم للنظريات العلمية       المنحى التاريخي في فهم الطلب    

طالبا وطالبة، وقد قام الباحـث  ) 120(السنة األولى في تالهاسي في أمريكيا ضمت في طلبة الكليات العلمية  
ـ لعلى تغيير اتجاهات الطلبة حول الع  التاريخي  بتوزيع استبانة لفهم أثر المنحى       ارهم للمهنـة،  م وعملية اختي

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن منحى تاريخ العلم غير من اتجاهات الطلبة نحو العلـم والعلمـاء لألفضـل،                   
وجعل الطلبة يختارون مهنتهم وفق اتجاهاتهم، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة أصبحوا أكثـر فهمـا لطبيعـة     

 .  العلم وأكثر فهما للمفاهيم العلمية

 أثـر اسـتخدام    إلى استقصـاء  هدفتالتي ) Jensen & Finely, 1995(  وفنلي دراسة جنسن  وجاءت  
 باستخدام تصميم المجموعة الواحدة مع اختبار قبلي        المناقشة التاريخية في تعليم وحدة التطور لنظرية دارون       

عة  وتم استخدام استبانة اشـتملت علـى سـب   ،طالبا من جامعة مينوسوتا  ) 45( وكانت عينة الدراسة     ،وبعدي
 النتائج ثمة تحسن فـي فهـم        أظهرت االختيار، وقد    أسباب  مع تفسير     - اختيار من متعدد   -أسئلة من نوع    

 وأثبتـت  ، عـن األسـئلة    إجاباتهم الطلبة يستخدمون مصطلحات دارون في       وأصبح،  الطلبة لنظرية التطور  
يمي، وان المسـاقات     تاريخ العلم يوجد الفرصة لالتصال بـالظروف الالزمـة للتغيـر المفـاه             أنالدراسة  

  .المتضمنة للمناقشات التاريخية لها فاعليه في زيادة قدرة الطلبة على التعلم

 أثـر منحـى   هدفت إلى فهم ،)Roach & Wandersee, 1995 (ي روش وواندرس أجرياهادراسةوفي   
 من طلبـة الفيزيـاء   طالبا) 151(اختار الباحثان عينة مكونة من وتاريخ العلم على فهم الطلبة لطبيعة العلم،  

: في جامعة لويزيانا يدرسون مساقا في العلوم للفصل الصيفي، وقسمت عينـة الدراسـة إلـى مجمـوعتين                 
ـ  درست المفاهيم بالمناقشة وطرح األسئلة والعروض العملية، ومجموعة     ضابطةمجموعة   ة درسـت  تجريبي

ة حول فهـم   واستخدمت استبان،العلميةمع عمليات قرائية للمجالت والمراجع  المساق وفق منحى تاريخ العلم   
 لفهم الطلبة لطبيعة العلم وفهمهم للمفـاهيم العلميـة،      ا بعدي ا واختبار ا قبلي ا اختبار ياأجرالطلبة لطبيعة العلم، و   

وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية في فهم الطلبة لطبيعة العلم وفهمهم للمفـاهيم العلميـة      
 .لتجريبيةولصالح المجموعة ا
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 ,Solomon, Duveen, Scott, McCarthy (وجاءت دراسة سولومون ودوفين وسـكوت ومكـارثي      

نتيجة لدراستهم للمفـاهيم العلميـة فـي سـياقها       لدراسة مدى فهم الطلبة لطبيعة العلم     ، والتي هدفت    )1992
  في خمس صـفوف     وطالبة  طالبا )94(مع عرض التجارب ذات العالقة، وتكونت عينة الدراسة من           التاريخي

من مدرسة إنجليزية، وذلك ضمن المشروع الوطني للمنـاهج البريطانيـة            في مستوى السابع والثامن والتاسع    
 .الداعي إلى تضمين البعد التاريخي في المنهاج

استبانة ومقابلة فردية وجماعية وذلك لدراسة صورة العلم لـدى الطلبـة نتيجـة                الباحثات   وقد استخدمت 
هم المفاهيم العلمية في سياقها التاريخي مع عرض التجارب ذات العالقة، حيث كان ذلك ممكنا، وقـد                 دراست

مشتملة على عناصر دراسية ال  Invention studyأوالها ابتكارية :  استخدمت الدراسة ثالثة أساليب بحثية
ق مراقبة المعلم يتم حثه على       حيث عن طري   جرائياإلبحث  الجديدة تقدم للطلبة ومن ثم قياس أثرها، وثانيها         

 أدوات وثالثها البحث التجريبي حيث تـم تصـميم          ، ومن ثم تحسين هذا األداء     ، أدائه عن طريق تأمله    إدراك
 وقد ضمت االستبانة الخاصة بقيـاس فهـم الطلبـة           ،للمالحظة والقياس لسبر التقدم الحاصل في فهم الطلبة       

 ، باستثناء السؤال الخامس فقد كان من نوع اإلكمـال         ،ن متعدد لطبيعة العلم خمسة أسئلة من نوع االختيار م       
 قيام العلماء بالتجارب العلمية حول ما إذا كانوا يناقشون النتائج فيما بينهم             أغراضوهذه األسئلة دارت حول     

 كما دارت حول معنى النظرية العلمية والطلب إلى الطالب إعطاء تجربة علميـة أعانتـه                ،بعد االنتهاء منها  
 وقد خلصت الدراسة بعد تحليل إجابات الطلبة عن األسئلة وعن أسئلة المقابالت الفرديـة               ،ى فهم النظرية  عل

صورة طبيعة العلم وهذه الصورة الكروتونية        :النتائج التالية  استخالص   إلىة التي تمت مع الطلبة      يوالجماع
 ، وصـورة المعلـم    ، بالتصديق الشخص الموثوق الجدير  ة  وصور ،ح للحيوانات صورة المشر  و ،عن العلماء 

 وبينـت  ، وكل هذه الصور تحمل ابستمولوجيا حول العلـم خاصـة بهـا           ، وصورة التلميذ  ،وصورة المقاول 
 إذ تراوح الغـرض بـين   ، الغرض من التجربةإلى هناك تغيرا بشكل دال في نظرة الطلبة     إن أيضاالدراسة  

 العلمـاء يعرفـون مـا    أن ل دال اصبحو يعتقدون    الطلبة وبشك   كما أن  ،االكتشاف وتفسير الظواهر الطبيعية   
 ومن النتائج غير المخطط لها التي تم الحصول عليها من المقابالت مع الطلبـة فيمـا          ،يتوقعونه من التجربة  

وجدت الدراسة فـي    و  ، نمو فهمهم للمحتوى العلمي    إلى كان تاريخ العلم يؤدي      إذايتعلق بتعلم الطلبة وفيما     
 مـن   أفضـل  تذكر الطلبة للنظريات عن طريق تعليم الطلبة لكيفية قبول ورفض النظرية             أنالمقابلة النهائية   

 durable( كفـاءة فـي تحقيـق الـتعلم الـدائم      أكثرأن تاريخ العلم :   أي،تعليمهم النظريات المقبولة فقط

learning (    مراحـل   عندما تـم مقارنتهـا ب      أفضل طلبتهم تعلموا بعض المفاهيم بشكل       أنكما بين المعلمون
تغيـر النظريـة   العلـم   دراسة تاريخ أن إضافة إلى حصول الباحثات على دالئل غير متوقعة تفيد    ،اكتشافها

 .جعل عملية التغير المفاهيمي أكثر سهولةوت
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استقصت فهم الطلبة لطبيعة العلم باستخدام المنحـى  دراسة ) Wandersee, 1992( واندرسي   وأجرى  
قام الباحـث  وطالبا وطالبة، ) 64(يزيانا األمريكية، اشتملت عينة الدراسة على التاريخي على طلبة جامعة لو  

بتطوير منحى تاريخ العلم وذلك بتضمين الدرس تاريخ نشأة المفاهيم، وقام بعرض الدروس على مدار السنة                
لبـة    وقام بعرض هذه الدروس باستخدام الفيديو، وقد تـم تـدريب الط          ،الدراسية بمعدل يوم من كل أسبوع     

، وطلب من الطلبة فهم األدوار وإعداد أزياء خاصة         اسة على استخدام المنحى التاريخي    المختارين لعينة الدر  
وأقنعة لتمثيل دور الشخصية العلمية المختارة، بحيث يقوم الطلبة بعرض المحتوى بتمثيل شخصـية العـالم                

 وقد  ،لى جانب مهم من جوانب شخصيته      فيختار الطالب الشخصية ويقرأ عن حياة العالم ويركز ع         ،المختارة
أظهرت نتائج هذه الدراسة واستطالعات رأي الطلبة أن المنحى التاريخي يعمل على سهولة قيـادة الصـف             

  ويقودهم إلى المناقشـة وإبـداء الـرأي        ،  وعلى تقليل التوتر عند الطلبة     وإدارته وإثارة الدافعية واإلعجاب   
 لمحتوى العلمي وفهم طبيعـة العلـم وعالقـة العلـم بالتكنولوجيـا             وساعد على فهم ا    ،والبعد عن الروتين  

 تقدير الطلبة للعلم والعلماء وعلى اإليمان بالتجريب العلمـي وفهـم االحتمـال           على زيادة   وعمل ،المجتمعو
والفهـم   والتدريب على التنبؤ والتوقع العلمي     ،واحترام النظريات العلمية وما توصل إليه العلماء       واإلحصاء

 .   لمبدأ الشك ومبدأ الحتمية،ميالعل

إلى معرفة أثر دراسة الحاالت التاريخية العلميـة  هدفت  ،)Klopfer, 1969( كلوبفر  أجرتهادراسةوفي    
في فهم الطلبة لطبيعة العلم، حيث طور أول منهاج للعلوم قائم على المنحى التاريخي هدف إلى تنميـة فهـم     

طالبا لمدة خمسـة    ) 2088(صفوف مكونة من    ) 108(م، وتم تدريسه في     طلبة المدارس الثانوية لطبيعة العل    
أشهر، واستخدم الباحث فهم مقياس طبيعة العلم الذي طوره، وأظهرت نتـائج الدراسـة فاعليـة المنحـى                  

وطـرق العلـم، وأهـداف      والعلم،المشروع العلمي: العلم في األبعاد التالية    التاريخي في فهم الطلبة لطبيعة    
 . العلم

من الدراسات التي تناولت معتقدات وممارسة المعلمين حول أهمية تاريخ العلم ورأي الخبراء في أهمية               و
 : تاريخ العلم في تدريس العلوم

، هدفت إلى تقصي صورة العلـم والعلمـاء كمـا    )Rubin & Cohen, 2003(دراسة روبين وكوهين     
ربية واليهودية في فلسطين المحتلة، وقد تم تطبيـق عـدة           يكونها المعلمون قبل الخدمة من أبناء الثقافتين الع       

اختبار صورة العالم التي طورت خصيصا للكشف عن صورة العلم والعلماء لـدى عينـة               :  اختبارات منها 
الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يرون العالم ذكرا في األغلـب، ويرونـه ككيميـائي أو        

جريب داخل مختبره، وساد هذا االعتقاد في أذهان المعلمين في تصورهم للعالم خالل             فيزيائي ينخرط في الت   
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الثامن عشر، والتاسع عشر، وبدايات القرن العشرين، كما أظهرت النتائج عدم قدرة أفراد الدراسة              :  القرون
الثقافتين أظهرت  على التمييز بين العالم من ناحية والمخترع من الناحية األخرى، وفي مجال االختالف بين               

النتائج أن المعلمين العرب يضعون الذكور من العلماء العرب القدامى في رأس القائمة التي يعدونها لألمثلـة        
على العلماء، في حين يضع المعلمون اليهود الذكور من العلماء الغربيين في رأس القائمـة التـي يعـدونها               

 .لألمثلة على العلماء

 دراسة هدفت إلى البحث في مدى إلمام معلمي العلوم بفلسفة العلم وتاريخـه              )2003( أجرى قادوس كما     
وتكون مجتمع الدراسـة مـن      ،  في ضوء بعض المتغيرات وعالقته بالتقدير اإلشرافي على أدائهم التدريسي         

معلما ومعلمة للعلوم والعاملين في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة نابلس، فـي حـين أن عينـة            ) 394(
 وتكونت أداة الدراسة من اختبار تشخيصـي  ، %34 ما نسبته :  أي  معلما ومعلمة،  133دراسة تكونت من    لا

 بفلسـفة    غير كافٍ  اوتوصلت الدراسة إلى أن هناك إلمام     ،  ) االختيار من متعدد   ( فقرة من نوع   35مكون من   
رافي أفضـل كـانوا أكثـر       وأن المعلمين الذين حصلوا على تقدير إش      لم وتاريخه من قبل معلمي العلوم،       الع

 .إلماما بفلسفة العلم وتاريخه

استقصاء اسـتخدام معلمـي الفيزيـاء  للمنحـى     إلى التي هدفت ) Zito , 2003(وجاءت دراسة زيتو     
ويورك عليها،  كيد طلبة قسم التربية في جامعة ني      لثانوية في منطقة سافولك، ومدى تأ     التاريخي في المدارس ا   
 درجـة  معلما للفيزياء لتحديـد ) 112(ونة من  نه مسحية جرى توزيعها على عينة مك      وقد طور الباحث استبا   
كما قام بتحليل وثائق للتعرف على محتوى تـاريخ         لمنحى التاريخي في تدريس العلوم،      ممارستهم الستخدام ا  

اء وكتـب   والمنشورات المرافقة لمنهاج الفيزي    ومعايير التعلم  وشملت خطط قسم التربية   . العلم الذي تتضمنه  
ونماذج اختبارات الفيزياء التي تعدها لجان القياس والتقويم، وقـد أظهـرت             الفيزياء المقرر تدريسها للطلبة   

خطـة القسـم، ومعـايير الـتعلم،     :  الدراسة عدم استخدام المنحى التاريخي في تدريس الفيزياء في كل من      
زياء من استخدام المنحى التاريخي فـي       كما أظهرت خلو كتب الفي    ،  والخطوات العريضة للمناهج والتدريس   

 ،محتوى تلك الكتب، إضافة إلى خلو اختبارات الفيزياء من الفقرات التي تقيس معرفة الطلبة بتـاريخ العلـم             
مـن المعلمـين    % 46وأظهـرت النتـائج أن      .  بوصفها نتاجا من النتاجات المرغوبة في تدريس الفيزياء       

 .علوماستخدموا المنحى التاريخي في تدريس ال

استقصت مفاهيم المعلمـين   دراسة )Wang & Cox-petersen,2002( بترسين وانغ وكوكس أجرىو    
معلمـا   )72 (آراءاسـتطلعت  ريس العلوم وفق المنحنى التاريخي، ولتحقيق هدف الدراسـة     وممارساتهم لتد 
ومعلمو المرحلـة  , بتدائيةومعلمو المرحلة اال, المعلمون الطلبة :  من المعلمين هي   فئات   أربعومعلمة يمثلون   
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, ريس العلـوم وفـق المنحنـى التـاريخي     فيما يتصل بمعتقداتهم حول تد، ومعلمو المرحلة العليا ،المتوسطة
 نتـائج  وأظهرت, ى باستخدام مقياس تعليم تاريخ العلوملتي يتبعونها في تطبيق هذا المنح    وتحديد ممارساتهم ا  

قلما يعملـون  إلى أنهم مين تاريخ العلم في تدريس العلوم  تضبقيمةلدى المعلمين  والمعلمات  الدراسة وعيا     
 فـي   إحصائية نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة        اظهراكما  , ى في تدريس العلوم   على تطبيق هذا المنح   

ولصـالح  , ى للمرحلة التي يـدرس فيهـا المعلـم    تعزه وفائدتعة المنحى التاريخي  تصورات المعلمين  لطبي   
 . المرحلة العلياالمعلمين في

لكشـف عـن اسـتخدام    والتي هدفت إلى ا ،)Wang & Marsh, 2002(وجاءت دراسة وانغ ومارش     
 12وبدأت الدراسة باستطالع آراء     ،  المعلمين في مدارس نيويورك في أمريكا لتاريخ العلم في غرفة الصف          

خبرة، واستخدمت استبانه مكونة     مدرسا من ذوي ال    38مدرسا، ومن ثم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من          
،  وأظهرت الدراسـة أن معتقـدات   )المعرفة المفاهيمية، المعرفة اإلجرائية، وفهم السياق      ( : من ثالثة أبعاد  

فمنهم من اعتقد بأهمية تاريخ العلم، ومنهم من أدرك أهميـة العناصـر التاريخيـة          :  المعلمين كانت كالتالي  
لتطبيق، وأن الموضوعات التي يجب تغطيتها فـي المنهـاج والعناصـر    للمعرفة اإلجرائية مع صعوبة في ا    

 .ريس الجاريالتاريخية يمكن إضافتها عندما يمكن مزجها في التد

هدفت إلى الكشـف عـن معتقـدات    ) Wang & Peterson,2002(وفي دراسة قام بها وانغ وبيترسون   
 معلمـا مـن معلمـي       )88(نة الدراسـة مـن      المعلمين فيما يتعلق باستخدام المنحى التاريخي، وتكونت عي       

المرحلتين االبتدائية والثانوية في والية بوسطن في أمريكا، وقد استخدم الباحثان استبانه، وخلصت الدراسـة          
عنصر أساسي في برامجهم التدريسية، إال أنهـم اختلفـوا فـي            كإلى اتفاق المعلمين حول أهمية تاريخ العلم        

علم بتضمين تاريخ العلم في الحصص الصفية، فبينما يقـوم معلـم المرحلـة    الغرض الذي من أجله يقوم الم    
وفهم طبيعة العلم، فإن معلم المرحلة       الثانوية بتضمين تاريخ العلم من أجل زيادة فهم الطلبة للمحتوى العلمي          

 .االبتدائية يقوم بذلك من أجل فهم الطلبة للعالقة بين العلم والمجتمع

 الـرؤى التـي يكونهـا    ت إلى تقصـي  هدفةدراس )Galili & Hazan,2001 ( غاليلي هازانىجر  وأ  
فـي ممارسـات تـدريس      ستخدام تاريخ العلم     ال زياء وتاريخها يوالفاء المختصون في تدريس الفيزياء      الخبر

مثلـت إحـداها     ذإ ،من الخبـراء  ة   عينات تمثل كل منها فئ     ثالث أهداف الدراسة اختيرت   ولتحقيق   الفيزياء،
 في تدريس    المختصين ومثلت ثالثتها  ،خرى مثلت المتخصصين في تاريخ العلم     وأ, الفيزياء في   المتخصصين

 مصـوغات   :فرد الدراسة فيما يتصل بأسلوب المقابلة للكشف عن رؤى أاستخدم  ولجمع البياناتالفيزياء،  
وعولجـت  قـه،   والصعوبات المتوقعة فـي تطبي    , تحقق تضمينه والطرائق التي   , ى تاريخ العلم  دام منح استخ
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قـا لفئـات    وفسرت النتـائج وف   لرئيسية فيها وتصنيفها في فئات متنوعة،       وتحديد المفاهيم ا  بتدوينها  البيانات  
 التاريخي في طرائـق  ىأهميه تضمين المنحذ أظهرت النتائج أن الخبراء يعون  إ تصنيف استجابات الخبراء،  

ـ لتنفنهم يقترحون استراتيجيات عديدة    أكما  , تدريس العلوم  , كالتجـارب التاريخيـة   : ى التـاريخي  يذ المنح
وفي مجال صـعوبات تنفيـذ      تها،  واالشارة لالسماء التاريخية وسنوات إنجازا    , ة والقص ،والنصوص تاريخية 

 ،أظهرت النتائج صعوبات  تتصل بنوعيـة تقـويم  نتاجـات الـتعلم        , منحنى  التاريخي في تدريس العلوم     ال
م على تصميم مـواد تعليميـة خاصـة         والى تطوير قدراته  , افيةضإارف   اكتساب المعلمين لمع   إلىوالحاجة  

  .ى التاريخيبالمنح

مـة والمعلمـين بعـدها     تحديد رؤى المعلمين قبل الخد   إلىدراسة هدفت    )Haidar,1999(أجرى حيدر   و  
 معلما ومعلمة ممن يدرسون العلـوم  فـي        ) 2349(ولتحقيق هدف الدراسة اختيرت عينة من        لطبيعة العلم، 

طالبة مـن  ) 31(و, )1998-1997( العربية المتحدة في العام الدراسي اإلماراتالمدارس الحكومية في دولة   
  عينـة  أفـراد  اختبار للكشف عن رؤى      لك العام وطبق   العربية المتحدة في ذ    اإلماراتة  الملتحقات في جامع  

،  العلميـة    النظرية والنماذج   :وهي وغطيت من خالله خمسة من جوانب طبيعة العلم          ،الدراسة لطبيعة العلم  
ـ     دور العلماء، المعرفة العلمية، والطريقة العلمية، والقوانين العلمية،           ة ان نظـر   ةوأظهـرت نتـائج الدراس

, لتقليدية فيما يتصل بدور العلمـاء     نسجمت نظرتهم مع ا   فا, ة العلم مزيج من التقليدية والبنائية     المعلمين لطبيع 
فة العلمية، وتراوحت بين النظريتين البنائية والتقليدية فيما يتصل بالنظريـات           ية فيما يتصل بالمعر   مع البنائ و

 .  والنماذج العلمية والقوانين العلمية والطريقة العلمية

التي هدفت إلى استقصـاء  ) Dawkins & Vital, 1999(وفي المجال نفسه كانت دراسة داوكنز وفيتال    
المعلمين لطبيعة العلم وممارساتهم في تطوير هذا الفهم لدى الطلبـة،        أثر استخدام الحاالت التاريخية في فهم       

حيث عقدت دورة تدريبية لعدد من المعلمين، وذلك بعد نهاية الدوام المدرسي حيث تعلم الطلبة المعلمين من                 
خالل عرض عدد من الحاالت التاريخية، ومن ثم طلب إليهم تصميم وحدة دراسية وتطبيقها في مدارسـهم،                 

للمجموعـة  ) 8(للمجموعـة التجريبيـة و  ) 8(ون مجتمع الدراسة من معلمي األحياء في المدارس العليا      وتك
الضابطة، واستخدمت لجمع المعلومات استبانة لقياس فهم المعلمين لطبيعة العلم مكونة من عشرة بنود يلـي                

، باإلضـافة إلـى سـجالت       كل منها تفسير يقدمه الطالب، واستخدم أيضا تحليل الوحدة التي خططها المعلم           
المعلم حول الممارسة الصفية واألبعاد التي عالجها والخاصة بطبيعة العلم، كذلك المالحظة المباشـرة فـي                
غرفة الصف، إضافة إلى المقابالت الجماعية، وقد خلصت الدراسة إلى أن النموذج المسـتخدم قـد أثبـت                  

 الثانوية للتعرف على طبيعة المفاهيم العلمية، كمـا  صالحيته الستخدامه من قبل مدرسي األحياء في المرحلة   
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أثبتت الدراسة نموا في فهم المعلمين لطبيعة العلم باإلضافة إلى نجاح الفترة التدريبية في تطـوير مهـارات                  
المعلمين في المجموعة الضابطة الذين يحملون فهما غير دقيق لطبيعة العلم مما يؤثر في إمكانية نقـل هـذا      

 . يعة العلم لطلبتهمالفهم عن طب

فهم العالقة التبادليـة بـين العلـم والتكنولوجيـا     إلى هدفت التي ) Chan , 1997(دراسة شان جاءت و    
معلما ومعلمة من طلبة الكليات في تايوان،       ) 91(لى عينة مكونة من      ع والمجتمع باستخدام منحى تاريخ العلم    

ة العلم وعالقته بالعلم والمجتمع، وقد قسم عينة الدراسة إلـى   قام بإجراء اختبار قبلي لقياس فهم الطلبة لطبيع       
 ومجموعة تجريبية درست وفق منحى تاريخ العلم،        ، مجموعة ضابطة درست بالطرق التقليدية      :مجموعتين

وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذو داللـة  ،  استخدم تحليل التباين األحادي  وبعد إجراء اختبار بعدي   
وفهـم العالقـة بـين العلـم         والمناقشـة  لح المجموعة التجريبية في فهم الطلبة لطبيعة العلم       إحصائية لصا 

والتكنولوجيا والمجتمع، كما أظهرت النتائج أن استراتيجيات منحى تاريخ العلم ناجحة لتسريع عملية التغيير              
 .المفاهيمي

  معلمـي العلـوم الفلسـطينيين   ديد نسبةفقد أجرى دراسة هدفت إلى تح) Hashweh , 1996(أما حشوة    
الذين يحملون معتقدات حول المعرفة والتعلم تتوافق مع تغير المفاهيم ذات األساس المعرفي لتعليم العلـوم،                
وإلى تحديد العوامل التي تؤثر في هذه المعتقدات وإلى معرفة فيما إذا كانت هذه المعتقدات حـول المعرفـة                 

 معلما من معلمـي العلـوم   )300( وتكون مجتمع الدارسة من حوالي      ،والتعليم لها عالقة مع بعضها البعض     
من أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى كليـات        ) 40( من المنطقة الوسطى في فلسطين وحوالي        الفلسطينيين

ذوي خلفيات تربوية مختلفة ومستويات تدريس مختلفة،       من  معلما  ) 91(المنطقة، وتكونت عينة الدراسة من      
 مـن   %80 استبيانين للبحث في معتقد المعلمين في هذين المجالين، وخلصت الدراسة إلـى أن            وتم استخدام   

معلمي العلوم يرون أن العلوم تتطور تراكميا، وقليل منهم يعتقد بوجود أخطاء مفاهيمية لدى الطلبة، وتبـين                 
 المستوى الـذي يدرسـه   أن هذه اإلدراكات والمعتقدات للمعلمين ال ترتبط بمستويات الدراسة، أو الخبرة، أو  

 .المعلم، أو تخصص المعلم

دراسة هدفت إلى الكشف عن تـأثير نظـرة الطلبـة ومعتقـداتهم     ) Hammer, 1995(أجرى هامر   و   
طالـب  ) 200(تعلم، وتكون مجتمـع الدراسـة مـن    المعرفية في إدراكات المعلم للطلبة، واتجاهاتهم نحو ال    

،  طالبـا وطالبـة  22لدراسة تكونـت مـن      ن، في حين أن عينة ا     وطالبة في مدرسة ثانوية في مدينة بوسط      
بمـا يعتقـد انـه خطـأ،         و يسأل فيها الطالب عما يعتقد أنه صحيح       وتكونت أداة الدراسة من أسئلة مفتوحة     

ويحاول أن يعرف من الطالب كيف فكر في اإلجابة؟ واستنتج الباحث أن ادراكات معلمي الفيزيـاء للطلبـة                  
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م تخضع لسيطرة االعتقادات التقليدية حول المحتوى التعليمي، وهذا يتماشى مع ما هـو              ومقاصد التعليم لديه  
 . موجود في المنهاج المقرر

، التي هدفت إلى تعلـيم الطلبـة   )Zuzovsky, 1994(كما جاءت في المجال نفسه دراسة زوزفسكي      
عبـر الحصـول علـى    ) Evolutionary thinking(_ التطـوري  _ تطوير التفكير الداروني ) المعلمين(

تفسيراتهم، ومن ثم مقارنة هذه التفسيرات بالتفسيرات التاريخية والحديثة، وتكون مجتمع الدراسة من طلبـة               
كلية المعلمين في السنة الثالثة، وهي السنة التي ينهون فيها تعلمهم البيداغوغي، وقد خلصت الدراسة إلى أن                 

فية للبرنامج عندما تبينت لهم مفاهيمهم الخاطئة في بدايـة المسـاق،            العديد من الطلبة كانت له استجابة عاط      
 Curiosityحيث أبدوا شعورا بالخجل لعدم دقة فهمهم للمفاهيم المطروحة، وهذا الشعور تحول إلى فضول               

ـ             بر عندما تبين لهم التشابه بين تفسيراتهم والتفسيرات العلمية التاريخية، وهذه الدالئل التاريخية استخدمت لس
المفاهيم األولية في المجموعة مما أسهم في وعيهم للخطوط العريضة لمعتقـداتهم وقـدرتهم علـى تحليـل         
التقنيات التي يستخدمونها في افتراضاتهم، والذي أسهم ليس فقط في فهمهم للتفكير الدرواني، بل أيضا فـي                 

 .  فهمهم لدور االتصال واإلنتاج العلمي الفردي والجمعي

دراسة هدفت إلى معرفة معتقدات واتجاهـات معلمـي العلـوم التـي     ) King, 1991 (كنجكما أجرى    
يحضرها المعلم المبتدئ إلى غرفة الصف، وإلى التعرف على مدى استعداد المعلمين المبتدئين لتقبل التعلـيم      

مـين المبتـدئين   حول تاريخ العلم، وإلى تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه تاريخ العلم في تحقيق أهداف المعل  
طالبا من الطلبة الذين قبلوا في برنامج تدريب المعلمـين      ) 13(وتكونت عينة الدراسة من     ،  في غرفة الصف  

في جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة، وكانت خلفيات الطالب مختلفة تماما، حيث كان لدى خمسة مـنهم    
خرون يحملون شـهادات فـي الكيميـاء الحيويـة،          شهادات في األحياء أو المجاالت المتعلقة بها، بينما اآل        

ثالثة منهم درسوا مساقات تتعلق بتاريخ العلم، واسـتخدمت         و، والجغرافيا، والفيزياء،    اوالهندسة، والجيولوجي 
 ما هـو  : الدراسة استبيانا يتكون من مجموعة من األسئلة المفتوحة، وجميع األسئلة ذات طبيعة فلسفية، مثل         

التدريس، في  ب واستخدمت كذلك المقابالت الفردية بعد قيام المعلمين          نتاج المعرفة العلمية؟  العلم؟  كيف يتم إ    
مـا الـدور    :  مثل أسئلة مفتوحة ع، وأيضا تم في هذه المقابالت توجيه        فترة تتراوح بين أسبوع وثالثة أسابي     

لطالب الثالثة الذين درسوا     وتوصلت الدراسة إلى أن ا     ؟  الذي يمكن لتاريخ العلم أن يلعبه في تدريس العلوم        
مساقات تتعلق بتاريخ العلم تكونت لديهم معتقدات واتجاهات أكثر من غيـرهم، وكـان تحقـيقهم ألهـداف                  

 .المعلمين المبتدئين في غرفة الصف عاليا
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ومن الدراسات التي تناولت تحليل الكتب المدرسية والبحث في مدى تجاوبها مـع الـدعوات المعاصـرة                 
 :العلم في كتب العلوم المدرسيةلتضمين تاريخ 

دراسة هدفت إلى تحليل كتب الكيميـاء  ) Rodriguez & Niaze, 2002(أجرى رودريجويز و نياز و    
 السابقة، وأظهرت نتائج التحليل أن تلك الكتب         مع الكتب  في الواليات المتحدة األمريكية، ومقارنة هذه الكتب      

ى تضمين مالحظات تاريخية مختصرة، وأن كتـب الكيميـاء          التي حاولت تضمين تاريخ العلم اقتصرت عل      
 .التي استخدمت المنحى التاريخي لم توضح اإلستراتيجيات المناسبة لالستفادة منه في عملية التدريس

 

هدفت إلى تصميم أداة لتحليل المحتوى التاريخي لكتب العلوم، التي ) Leite, 2002(دراسة ليت جاءت و   
يم قائمة لتحليل الكتب للتعرف إلى نوع وتنظـيم المعلومـات التاريخيـة، والمـواد               حيث قام الباحث بتصم   

المستخدمة، وصحة ودقة البيانات، ووضع المحتوى التاريخي، واالتساق الداخلي، والنشـاطات التعليميـة،             
، 1999-1998وقام الباحث بتحليل سبعة كتب لمختلف المستويات الدراسية مستخدمة في البرتغال في الفترة              

 : وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

 . اتجاه الكاتب نحو تاريخ العلم كان أكثر أهمية من توصيات الكتاب نفسه -

 .بعض الكتب كانت تقدم تاريخ العلم دون األخذ في االعتبار مستوى الطالب المعد له هذا الكتاب -

نقص المعرفة بالنسبة للكتاب    إلى  لم، ويعود ذلك    كتب المدارس العليا احتوت على قدر ضئيل من تاريخ الع          -
 . والصعوبات الكامنة في تاريخ العلم

تاريخ العلم المتضمن في هذه الكتب ال يمثل إسهامات تاريخ العلم مثل الطبيعـة الديناميكيـة للعلـم، دور                  -
يعمل فيـه، وكانـت فـي    اإلبداع اإلنساني في صياغة النظريات، والعالقة والتأثير بين العالم والسياق الذي        

 .الغالب حديثا قصيرا جدا عن عالم أو ذكرا الكتشاف

 تمثل الكتب فكرة خاطئة عن استقالل العلم عن الدين والثقافة والمجتمع -
 

 .لم يكن هناك فصل منظم بشكل تاريخي في أي من هذه الكتب التي حللتها الدراسة -

اريخي، مما يجعل هذا المحتـوى ال يمثـل أي اخـتالف            غياب النشاطات التعليمية الخاصة بالمحتوى الت      -
 . ة من تاريخ العلمادبالنسبة إلى الطالب، كما ال تحفز هذه الكتب الرغبة لدى الطلبة باالستز

ال تقدم هذه الكتب فكرة دقيقة عن كيف تطور العلم وال كيف يعمل العلماء، وهناك فجوة بين ما تهدف هذه                   -
 . بين ما يتعلمونه بالفعل، ويجب التحرك لجسر هذه الفجوةالكتب أن يتعلمه الطلبة و
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

مرحلة األساسية في ال لمي العلوم   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تاريخ العلم في كتب العلوم وإدراك مع            
منهج الدراسة، مجتمـع الدراسـة، عينـة الدراسـة، أدوات        :  الستخدامه في التدريس، ويتناول هذا الفصل     

االسـتبانة، صـدق االسـتبانة، ثبـات        ،   ثبات إطار التحليـل    ،إطار التحليل  صدق   إطار التحليل،  (الدراسة،
 . خدمإجراءات الدراسة، اإلحصاء المست، )االستبانة

 

 :منهج الدراسة 1  .3

 المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهدف        في دراسته  لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة، اتبع الباحث       
الباحث هذا المنهج في صورته المسحية      حيث استخدم    وجمع معلومات عنها،      الظاهرة  خصائص إلى وصف 

وب الدراسة الميدانيـة فـي جمـع المعلومـات، ليفـي            ألنه يالءم طبيعة وأهداف الدراسة معتمدا على أسل       
 . بأغراضها ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها

 ضمن المنهج الوصفي التحليلـي، وهـي   Content Analysisكما استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى 
ير منظم يمكن فهمه واسـتيعابه       مضمون صغ  إلىعملية يتم من خاللها تحويل المضمون الكبير غير المنظم          

 .يها مضمون الكتب بطريقة موضوعيةبسهولة ويسر الكتشاف االتجاهات التي يسير ف

 :  مجتمع الدراسة2 . 3

 :تكون مجتمع الدراسة من

لمرحلة األساسية والمقرر تدريسها من قبـل وزارة التربيـة   في اجميع كتب العلوم    :  مجتمع التحليل  : أوال 
 .  2004/2005لسطين لألعوام والتعليم في ف
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 فـي   والبالغ عددهم  لمرحلة األساسية في محافظة الخليل    في ا جميع معلمي العلوم    :   مجتمع المعلمين  : ثانيا
 :)1.3( كما هو مبين في الجدول رقم موزعين على ثالث مناطقومعلمة  معلما )1278(سجالت ال

 :عدد أفراد مجتمع الدراسة) 1.3(جدول رقم

 المجموع عدد اإلناث دد الذكورع المحافظة

 477 237 240 جنوب الخليل

 333 173 160 شمال الخليل

 468 308 160 وسط الخليل

 1278 718 560 المجموع

 

 :عينة الدراسة  3  .3

 .  لمرحلة األساسيةفي اكتب العلوم الكتب من جميع تكونت عينة  :  عينة الكتب:أوال

لمرحلة األساسية في محافظة    في ا معلما ومعلمة من معلمي العلوم      ) 384 (منتكونت  :  عينة المعلمين  :ثانيا
 من مجتمع الدراسة كما هو مبين فـي  %)30(الخليل، اختارهم الباحث باستخدام عينة طبقية عشوائية بنسبة         

 ):2.3(جدول رقم 

 :عدد أفراد عينة الدراسة) 2.3(جدول 

 المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المحافظة

 143 71 72  الخليلجنوب

 100 52 48 شمال الخليل

 141 93 48 وسط الخليل

 384 216 168 المجموع
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سنوات الخبـرة، المؤهـل     الجنس،  : (توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات     ) 3.3 (كما يبين جدول رقم   
 .)العلمي

 : المستقلة توزيع أفراد عينة الدراسة  حسب متغيرات الدراسة)3.3(جدول رقم 

 المتغيـــــــرات

 النسبة المئوية العدد   الجنــــــس- 1

 %43.8 168 ذكـــــــــر

 % 56.3 216 أنثـــــــــى

 %100 384 المجمـــــوع

 النسبة المئویة العدد   سنوات الخبرة- 2

 %22.1 85 سنوات 5 اقل من

 %34.1 131  سنوات10-5من

 % 43.8 168  سنوات10أكثر من 

 %100 384 ــــوعالمجمـ

 النسبة المئوية العدد   المؤهل العلمــي- 3

 %20.3 78 دبلوم

 %76.3 293 بكالوريوس

 % 3.4 13 أعلى من بكالوريوس

 %100 384 المجمـــــوع
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 : الدراسةوات  أد5 . 3

 إطار التحليل : أوال )1.5.3 (

 قائمة لتحليل المحتوى التاريخي لكتب منـاهج        لتحقيق أهداف الدراسة ولضمان الدقة والشمولية تبنى الباحث       
 والتي اشتملت على ستة     "2"، ملحق رقم    )Leite,2002(العلوم للمرحلة األساسية والمأخوذة من دراسة ليت        

 : أبعاد وهي

 . العلماء ) 1

 .تطور العلم ) 2

 . المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية ) 3

 . مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية ) 4

 . محتوى التاريخيوضع ال ) 5

 . نشاطات تعالج تاريخ العلوم ) 6

 

 :صدق إطار التحليل

مـن ذوي االختصـاص    " 1" ملحق رقم  على عدد من المحكمين   ل تم عرضه    يإطار التحل للتحقق من صدق    
وتم تعديل ما اتفق المحكمـون     . والخبرة في كل من جامعة القدس، وجامعة الخليل، وجامعة القدس المفتوحة          

 .على تعديله

كما هي  مرحلة األساسية بصورتها النهائية     في ال فخرجت قائمة تحليل المحتوى التاريخي لكتب مناهج العلوم         
  ".3"في ملحق رقم 

   : التحليلثبات

 : قام الباحث بحساب نوعين من الثبات

 نفـس     وهو أن يتوصل محللون مختلفون إلى نفس النتائج عند استخدام           : االتفاق بين محللين مختلفين    :أوال
 . وهذا االتفاق يسمى الثبات البين شخصي. المحتوى

 وهو أن يتوصل محلل أو مجموعة من المحللين إلى نفس النتائج عند تحليل نفس               : االتفاق عبر الزمن   :ثانيا
 .  وهذا االتفاق يسمى الثبات الضمن شخصي.  المحتوى في فترات زمنية مختلفة
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الثبات فكان معامل االتفاق بين المحللـين الخـارجيين بالنسـبة           حيث قام الباحث بحساب هذين النوعين من        
 بـين  %)98(، وبعد ذلك قام الباحث بعد حوالي شهر بالتحليل وبلغ معامل االتفـاق    )%94(لنموذج التحليل   

 وهي نسبة مقبولة لتحقيق أهـداف       ،%)96(التحليل األول والثاني، وكانت نسبة االتفاق العامة بين التحليلين          
ل، وقد استخدم الباحث طريقة تحليل المحتوى للتعرف على تاريخ العلم في محتـوى الكتـب مجتمـع            التحلي

 والذي نال إجماع عدد من المحكمين     ،  "3"كما يظهر في ملحق رقم      الدراسة، وفق النموذج الذي تبناه الباحث       
 . "1"ملحق رقم 

 :  وقد عمل الباحث ذلك باالعتماد على المعادلة التالية

 ما اتفق عليهمجموع 
 x 100%ــــــــــ 

   المجموع الكلي 
 

 %.x100 = %94) 293/312(حيث كان مجموع ما اتفق عليه المحللين 

وذلـك كمـا    % 98ثم أعاد الباحث تحليله بعد حوالي الشهر فكان معامل االتفاق بين التحليل األول والثاني               
 :  يلي

 306                 مجموع ما تم االتفاق عليه في التحليلين
 x 100 = %98%ـــ =   %  x100ـــــــــــــــــــ  

 312                                         المجموع الكلي 
 
 :ستبانةاال :ثانيا )2.5.3(

مرحلة األساسية السـتخدام تـاريخ      في ال تبنى الباحث أيضا استبانة لقياس مستوى إدراك معلمي العلوم          كما  
واشـتملت االسـتبانة   ، )Wang & Marsh,2002(ريس، والمأخوذة من دراسة وانغ ومارش العلم في التد

 :على

  .للدراسة) متغيرات الدراسة المستقلة(يشتمل على صفحة البيانات األولية   :الجزء األول

 األساسـية   فـي المرحلـة  إدراك معلمي العلـوم   الفقرات التي تحدد مستوى: علىيشتمل   :الجزء الثـاني 
 .فقرة) 37 (هول) المتغير التابع األول( تمثل خدام تاريخ العلم في التدريسالست
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:  صورته الخماسية لقياس االسـتجابات عـن فقراتهـا بدرجـة    في" ليكارت  " كما استخدم الباحث مقياس   
 ،4،  5( : ، ممثلة رقميا بالدرجات التالية على الترتيب      ) بشدة  أعارض ،أعارض، محايد،   أوافق بشدة،   أوافق(
3 ،2 ،1.( 

 الستخدام تاريخ العلم في التدريس ومـن خـالل متوسـطات             العلوم  معلمي وحتى يتم تحديد مستوى إدراك    
على االستبانة والممثلة بمفتاح االستبانة التالي والتي اعتمـدت لـه الـدرجات             استجابة أفراد عينة الدراسة     

 :التالية

 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 2.5أقل من   جداًمنخفضة

 2.99-2.5 منخفضة

 3.49-3 متوسطة

 3.99-3.5 مرتفعة

  فما فوق4 مرتفعة جداً

 

 صدق االستبانة

كما تحقق الباحث من صدق االستبانة بعرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة فـي                 
المحكمـون علـى    جامعة القدس، وجامعة الخليل، وجامعة القدس المفتوحة، وتم تعديل ما اتفـق             :  كل من 

 .لهتعدي

فقرة بعد حذف ثماني فقـرات  ) 37( االستبانة بشكلها الحالي وبصورتها النهائية، وهي مكونة من      إخراجوتم  
، كما تم التحقق من صدق االستبانة أيضا بحسـاب  "1" كما يظهر في ملحق رقم أجمع المحكمون على حذفها 

ستبانة مع الدرجة الكلية لألداة وذلك كما هو رات االلفق) Pearson Correlation(االرتباط بيرسون معامل 
 :)4.3(الجدول التالي رقم موضح في 
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 :رتباطلمصفوفة اال) Pearson Correlation( نتائج معامل ارتباط بيرسون :)4.3(جدول 

الدالــــة  Rقيمة  الفقرات الرقم 
 اإلحصائية

 0.00 4370.  .ينمي إدراك الطلبة لطبيعة العلم 1

 0.00 0.489 .إدراك الطلبة للمشروع العلميينمي  2

 0.00 3890. .ينمي إدراك الطلبة لحقائق التجارب العلمية 3

 0.00 3680. .ينمي إدراك الطلبة لتطورات المعرفة العلمية 4

 0.00 4270. .ينمي المهارات المعرفية لدى الطلبة 5

 0.00 4460. .يساعد في إدراك الطلبة ألهمية تدريس العلوم 6

 0.00 4870. .يساعد في زيادة تحصيل الطلبة 7

 0.00 5250. .ينمي قدرات الطلبة على حل المشكالت  8

 0.00 4370. . يشكل أداة الستدعاء المفاهيم القبلية لدى الطلبة 9

يعرف المعلم على التشابه بين األفكار  القبلية والمفاهيم التي حملها العلمـاء فـي                10
 .السابق

.4290 0.00 

 0.00 4660. .يشجع الطلبة على التأمل في معارفهم المكتسبة  11

ينمي إدراك الطلبة لدور االتصال والعمل الفردي والجمعي فـي إنتـاج المعرفـة               12
 .العلمية

.6090 0.00 

 0.00 4950. .يساعد الطلبة  في تغيير المفاهيم البديلة لديهم 13

 0.00 5090. .ات االستقصاء العلمي يساعد المعلم على ممارسة استراتيجي 14

 0.00 5790. .يعمل على إثارة اهتمام الطلبة بالعلم 15

 0.00 5670. .يعزز الصلة الشخصية بين العلم والطالب 16

 0.00 5210. .يكسب الطلبة الوعي السياسي والثقافي المحيط بالعمل العلمي  17
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 0.00 5140. ينمي قدرة الطلبة على صياغة الحجج العلمية 18

 0.00 0.527 .يشكل دافعا لتفكير الطلبة  في الظواهر الطبيعية  19

 0.00 5930. .  يكسب الطلبة  النظرة الواقعية للنشاط العلمي 20

 0.00 5840. .يكسب الطلبة تجربة للتفكير الجماعي  21

 0.00 5070. . يسهم في تقدير الطالب للجانب اإلنساني للعلم 22

 0.00 4790. .ي إدراك المعلم لوجهات النظر البديلة لدى الطالبيسهم ف 23

 0.00 4680. .يزيد اهتمام الطلبة بالعلم والعلماء 24

 0.00 4580. .يسهم في إدراك الطلبة أن للعلم سياقا اجتماعيا 25

 0.00 5010. .يحقق مبدأ ربط العلم والتكنولوجيا والمجتمع 26

 0.00 4280. .ان العلم جزء من التراث الثقافي واالجتماعييؤدي إلى تقدير الطلبة ب 27

 0.00 2990. .يسهم في إدراك المعلم للصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم العلوم  28

 0.00 5580. .يثير انتباه الطلبة في الحصة 29

 0.00 6150. يزيد دافعية التعلم لدى الطلبة 30

 0.00 5510. .غيير المفاهيم العلميةيزيد من إدراك الطلبة لكيفية ت 31

 0.00 6190. .يساعد في إتقان الطلبة للمعارف والقوانين  والنظريات العلمية 32

 0.00 6330. يساعد الطلبة في تطوير التفكير المنظم لديهم  33

المالحظـة، القيـاس،   (يساعد الطلبة في تطـوير مهـارات االستقصـاء العلمـي          34
 .....)التقويم

.6210 0.00 

 0.00 4990. .يسهم في إدراك الطلبة ألثر العلم في رفاهية اإلنسان 35

 0.00 4430. .يسهم في إدراك الطلبة أن المعرفة العلمية تراكمية 36

 0.00 3790. يسهم في إدراك أن العلماء ال يختلفون عن اآلخرين ، في كونهم بشر 37
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 ثبات االستبانة

كرونبـاخ ألفـا    معامل ثبات االستبانة باستخدام معادلة الثباتام الباحث بحساب وللتحقق من ثبات االستبانة ق  
 .، وهذه النتيجة تشير إلى تمتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة)0.90(حيث بلغ 

 

 :  إجراءات الدراسة7  .3

ـ                 - ى مكاتـب    حصل الباحث على كتب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس موجهـة إل
 "4" محافظة الخليل، ملحق رقم التربية والتعليم في

الستخدام تـاريخ   إعداد أدوات الدراسة وهي قائمة تحليل المحتوى التاريخي واستبانة إدراك معلمي العلوم     -
 .العلم في التدريس

لـى  الخليـل موجهـة إ  محافظـة   حصل الباحث على كتب تسهيل مهمة من مديريات التربية والتعليم في         -
 ".4"حق رقم ل، ممديري ومديرات المدارس لتسهيل مهمة دخول الباحث إلى المدارس

 عمل الباحث على تحليل كتب العلوم للمرحلة األساسية مجتمع الدراسة وعينتها وفقا للمحاور التي اشـتمل    -
 ".5"، كما يظهر في ملحق رقم عليها إطار التحليل المحكم

رحلة األساسية بتحليل كتب العلوم التي حللها الباحث وذلـك للتحقـق مـن     قيام عدد من معلمي العلوم للم    -
 ).البين شخصي( ثبات التحليل 

الضـمن  (  أعاد الباحث التحليل مرة أخرى بعد حوالي الشهر من تحليله األول للتحقق من ثبات التحليـل                  -
 ).شخصي

 . ج جمع الباحث البيانات وعمل على معالجتها إحصائيا واستخرج النتائ-
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 :   المعالجة اإلحصائية8 . 3

وذلـك تمهيـدا     ،)إعطاؤها أرقاما معينـة   ( والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها        تجمع االستبيانا بعد   
إلدخال بياناتها إلى الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحليل البيانات وفقا ألسئلة الدراسـة،              

ئية للبيانات باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة مـن           وقد تمت المعالجة اإلحصا   
 one way analysis of( ، واختبار تحليـل التبـاين األحـادي     )t- test) (ت(فقرات االستبانة، واختبار 

variance(  ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،)Cronbach Alpha(خدام ، ومعامل ارتباط بيرسون وذلك باست
 ).SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(الرزم اإلحصائية 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 نتائج الدراسة

لعلوم وإدراك معلمي العلوم للمرحلـة األساسـية   هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تاريخ العلم في كتب ا         
وتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل إليها الباحث عن موضوع            الستخدامه في التدريس،    

، مـن  الدراسة تاريخ العلم في كتب العلوم وإدراك معلمي العلوم للمرحلة األساسية الستخدامه في التـدريس        
الجـنس،   " :  وبيان أثر كل من متغيـرات ي في كتب العلوم للمرحلة األساسية     خالل تحليل المحتوى التاريخ   

 من خالل استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي             ،"الخبرة، المؤهل العلمي    
 . تم الحصول عليها

 

 :نتائج أسئلة الدراسة  1.  3

 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1  .4

 مرحلة األساسية؟ في الكيف يتوزع تاريخ العلم في كتب العلوم : وكان نصه

 .توزع في ستة مجاالت كما سيتم عرضهلمرحلة األساسية في اتبين أن تاريخ العلم في كتب العلوم 

 .لمرحلة األساسيةفي اتوزيع تطور العلم في كتب العلوم ) 1.4(الجدوليبين و

 .لمرحلة األساسيةفي ا كتب العلوم توزيع تطور العلم في) 1.4(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات تطور العلم

   :نوع التطور

 %49 98 ذكر اكتشاف علمي

 %42 84 وصف اكتشاف علمي



60 

 

 %1.5 3 )دون ترابط بينهما (ذكر فترتين منفصلتين

ذكر التسلسل التاريخي لالكتشاف  (عالقة خطية ومباشرة
 ).الواحد

10 5% 

 %2.5 5 تطور حقيقي

 %100 200 :المجموع

   :األشخاص المسؤولين

 %7.5 15 عالم واحد

 %6 12 مجموعة من العلماء

 %17 34 مجتمع علمي

 %69.5 139 )لم يحدد( يذكر من لم 

 %100 200 المجموع

 

ة ـ   األساسـي في المرحلة أن أكثر أنواع تطور العلم ـ كما جاء في كتب العلوم   ):1.4(يالحظ من الجدول 
 وفي المرتبة الثانيـة جـاء       ،)%49(مرة بنسبة   ) 98(جاءت في المرتبة األولى ذكر اكتشاف علمي بتكرار         

المرتبة الثالثة جاءت عالقة خطية ومباشـرة       وفي   ،)%42  (مرة بنسبة ) 84(وصف اكتشاف علمي بتكرار     
  في المرتبة الرابعة جاء  و،%)5 ( مرات بنسبة)10(بتكرار )  لالكتشاف الواحدذكرة التسلسل التاريخي(

دون  ( ، وفي المرتبة الخامسة جاء ذكر فتـرتين منفصـلتين  )%2.5(مرات بنسبة ) 5(تطور حقيقي بتكرار    
) 34( أما األشخاص المسؤولين جاء مجتمع علمي بتكرار         ،%)1.5(مرات بنسبة   ) 3( بتكرار   )ترابط بينهما 
وتكررت مجموعـة مـن العلمـاء    ، %)7.5( بنسبة مرة) 15( وجاء عالم واحد بتكرار ،%)17(مرة بنسبة   

 .)لم يحدد( لم يذكر من  %)69.5(تكرارا بنسبة ) 139( في حين ظهرت ،%)6(مرة بنسبة ) 12(

 

 

 



61 

 

 .  األساسية مجمع الدارسة ونسبتهافي المرحلةتوزيع تطور العلم بين كتب العلوم ) 2.4(ويبين الجدول 

 . األساسية مجتمع الدراسة وأهميتهافي المرحلةالعلوم توزيع تطور العلم بين كتب ) 2.4(جدول 

/ تطور العلم  التكرارات
 الصف 

شر
لعا

ا
 

سع
لتا

ا
من 

لثا
ا

بع 
سا

ال
س 

ساد
ال

س 
خام

ال
 

بع
را

ال
ث 

ثال
ال

ني 
لثا

ا
ول 

األ
 

نسبتها في المحتوى  المجموع الكلي
 التاريخي

             :نوع التطور

 %49 98 0 0 9 9 13 8 12 11 16 20 ذكر اكتشاف علمي

 %42 84 0 0 5 6 12 4 11 12 16 18 وصف اكتشاف علمي

  فترتين منفصلتينذكر
 )دون ترابط بينهما(

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1.5% 

 عالقة خطية ومباشرة
التسلسل التاريخي ( 

 )لالكتشاف الواحد

0 4 2 1 1 1 0 1 0 0 10 5% 

 %2.5 5 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 تطور حقيقي

             :ص المسؤوليناألشخا

 %7.5 15 0 0 2 0 5 1 1 1 2 3 عالم واحد

 %6 12 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 مجموعة من العلماء 

 %17 34 0 0 5 3 7 5 7 1 1 5 مجتمع علمي

 %69.5 139 0 0 8 12 16 8 16 19 32 28 )لم يحدد( لم يذكر من 
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فا في توزيع تطور العلم في كتب العلوم لصفوف المرحلة          أن هناك اختال  :  السابق) 2.4(يالحظ من الجدول    
 :، والذي سيتم عرضه على النحو التالي)نوع التطور، واألشخاص المسؤولين( األساسية إلى أنواع 

 

مـرة  ) 20( في الصف العاشر حيـث تكـررت          تكرارا مرة، وكان أكثرها  ) 98(بلغ تكرار اكتشاف علمي     
 . مرات) 6(ث تكررت في الصف السادس حيتكرارا وأقلها 

 

في الصف العاشر حيـث تكـررت       تكرارا  مرة، وكان أكثرها    ) 84(أما وصف اكتشاف علمي فقد تكررت       
 .مرات) 4(في الصف السادس حيث تكررت تكرارا مرة، وأقلها ) 18(

 

الصـف  : مرات، بتكرار واحد في كـل مـن       ) 3( فتكررت   )دون ترابط بينهما   ( أما ذكر فترتين منفصلتين   
شر، والصف التاسع، والصف السادس، ولم يظهر لها أي تكرار في باقي كتب العلوم لصفوف المرحلـة                 العا

 . األساسية

 

مرات وكـان أكثرهـا     ) 10) ( لالكتشاف الواحد  ذكر التسلسل التاريخي  (وجاءت فقرة عالقة خطية ومباشرة      
 الصفوف السـابع، والسـادس،    : مرة واحدة في كل من    تكرارا  مرات، وأقلها   ) 4(في الصف التاسع    تكرارا  

 . والخامس، والثالث، في حين لم يظهر أي تكرار في صفوف العاشر، والرابع، والثاني، واألول األساسية

 فـي   تكـرارا  مرات، وكان أكثرها  ) 5(فقد تكررت   ) مدى التقدم والتراجع في اآلراء    (أما فقرة تطور حقيقي     
في الصـف الثـامن حيـث    تكرارا لكل منها، وأقلها مرة ) 2(الصف التاسع والصف الخامس حيث تكررت       

 .  ولم تظهر في باقي صفوف المرحلة األساسيةتكررت مرة واحدة

 

مرة، كان أكثرهـا تكـرارا      ) 139) (لم يحدد ( تكرار لم يذكر من     أما بالنسبة لألشخاص المسؤولين فقد بلغ       
، والصف الثالث حيـث تكـررت       مرة، وأقلها تكرارا في الصف السادس     ) 32(الصف التاسع حيث تكررت     

 .مرات في كل منهما) 8(
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مرات، وأقلها تكرارا   ) 5(مرة، كان أكثرها تكرارا في الصف الخامس        ) 15(وقد بلغ تكرار فقرة عالم واحد       
 .واحد مرة في الصف الثامن، والسابع، والسادس، ولم تظهر في الصفين الثاني واألول األساسيين

 

) 5(كان أكثرها تكرارا في الصف الثامن حيث بلـغ          مرة،  ) 12(تكراراها  د بلغ   العلماء فق من  وأما مجموعة   
 . لمرحلة األساسيةلصفوف ا  العلومفي الصف العاشر، ولم تظهر في باقي كتب) 3(مرات، وأقلها تكرارا 

 

مرة، كان أكثرها تكرارا في الصف السابع، والصـف الخـامس           ) 34(وأما فقرة مجتمع علمي فقد تكررت       
 . مرات، وأقلها تكرارا في الصف التاسع والثامن حيث بلغ واحد مرة) 7 (وكان

 

 . األساسيةفي المرحلة توزيع وضع المحتوى التاريخي في كتب العلوم ) 3.4(يبين الجدول 

 . األساسيةفي المرحلة توزيع وضع المحتوى التاريخي في كتب العلوم )3.4(جدول 

 سبة المئويةالن التكرارات وضع المحتوى التاريخي

   :وتعلم العلومدور المحتوى التاريخي في تعليم 

 %80.4 251 دور أساسي

 %19.6 61 دور تكميلي

 %100 312 المجموع

   :األشخاص المقصودين بالتعلم

 %80.4 251 جميع الطالب

 %19.6 61 الطالب المتفوقين

 0 0 الراغبين من الطالب فقط

 %100 312 المجموع
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األساسية من ناحيـة دور   في المرحلة    لجدول أعاله أن وضع المحتوى التاريخي في كتب العلوم        يالحظ من ا  
وكـدور   %)80.4(مرة بنسـبة    ) 251(المحتوى التاريخي في تعليم وتعلم العلوم كدور أساسي بلغ تكراره           

 . %)19.6(مرة بنسبة ) 61(تكميلي بلغ 

يع الطالب بنفس عدد التكرارات للدور األساسي وبـنفس  وأما بالنسبة لألشخاص المقصودين بالتعلم فكان جم  
 .وكان الطالب المتفوقين بنفس عدد التكرارات للدور التكميلي وبنفس النسبةالنسبة 

األساسية مجتمع الدراسة    في المرحلة    توزيع وضع المحتوى التاريخي بين كتب العلوم      ) 4.4(ويبين الجدول   
 . ونسبتها

توى التاريخي بين كتب العلوم في المرحلـة األساسـية مجتمـع الدراسـة              توزيع وضع المح  ) 4.4(جدول  
 .ونسبتها

نسبتها في  التكرارات
المحتوى 
 التاريخي

المجموع 
 الكلي

ول
األ

ني 
لثا
ا

لث 
لثا
ا

 

ال
بع
را

 

ال
س
خام

س 
ساد

ال
 

ال
بع
سا

 

ال
من
ثا

 

ال
سع
تا

 

ال
شر
عا

 

وضع المحتوى 
 الصف/ التاريخي

دور المحتوى التاريخي             
 :في تعليم وتعلم العلوم

 دور أساسي 37 41 32 30 22 22 16 25 0 0 251 80.4%

 دور تكميلي 29 19 4 8 1 1 0 0 0 0 61 19.6%

 المجموع 66 60 36 38 23 23 16 25 0 0 312 100%

األشخاص المقصودين             
 :بالتعلم

 جميع الطالب 37 41 32 30 22 48 16 25 0 0 251 80.4%

 الطالب المتفوقين 29 19 4 8 1 0 0 0 0 0 61 19.6%

 الراغبين من الطالب فقط 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 66 60 36 38 23 48 16 25 0 0 312 100%
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 دورين، األساسي حيث    جاء في  دور المحتوى التاريخي في تعليم وتعلم العلوم          أن )4.4(يالحظ من الجدول    
فـي  تكـرارا  مرة، وأقلها  ) 48(في الصف الخامس    تكرارا  مرة، وكان أكثرها    ) 251(بلغ مجموع تكراراته    

مة في األشخاص المقصودين بالتعلم مـع جميـع   يمرة، والذي يشابهه في الق    )16(الصف الرابع والذي كان     
 مرة،) 29 (في الصف العاشر  تكرارا  مرة، وكان أكثرها    ) 61(التكميلي والذي بلغ تكراره     الدور   و . الطالب

وأقلها تكرارا في الصف السادس واحد مرة، ويشابهه في القيمة األشخاص المقصودين بالتعلم مع الطـالب                
 . المتفوقين

غبين من الطالب فقط فلم يرد أي تكرار له في وضع المحتوى التاريخي في أي كتاب مـن كتـب                    اوأما الر 
 . العلوم للصفوف العشر

لمرحلـة  فـي ا  مة لعرض المعلومات التاريخية في كتب العلـوم         توزيع المواد المستخد  ) 5.4(يبين الجدول   
 . األساسية

 

لمرحلـة  فـي ا  يبين توزيع المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية في كتـب العلـوم             ) 5.4(جدول  
 . األساسية

 النسبة المئوية التكرارات المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية

 %7.1 22 صور العلماء

 %6.7 21  معداتأو آالتر صو

 %15.4 48 وثائق أو نصوص أصلية

 %0.6 02 تجارب تاريخية

 %6.1 19 مصادر ثانوية

 %64.1 200 )لم تحدد( لم تظهر 

 %100 312 المجموع
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فـي  أن المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية في كتـب العلـوم        ) 5.4(يالحظ من الجدول السابق     
مـرة بنسـبة   ) 48( تكـرار بوثـائق أو نصـوص أصـلية        مرة فجاءت   ) 312( تكررت   لمرحلة األساسية ا
 جـاءت صـور اآلالت أو المعـدات         ثم ،%)7.1(مرة بنسبة   ) 22(صور العلماء بتكرار    تلتها  ،  %)15.4(

 وفـي   ،%)6.1(مرة وبنسـبة    ) 19( جاءت مصادر ثانوية بتكرار      ثم،  %)6.7(مرة وبنسبة   ) 21( بتكرار  
) لـم تحـدد   ( لم تظهر   وجاءت  ،  )%0.6(مرة وبنسبة   ) 2(جاءت تجارب تاريخية بتكرار     المرتبة الخامسة   

 %).64.1(مرة بنسبة ) 200(بتكرار 

لمرحلـة  فـي ا  توزيع المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية بين كتب العلوم          ) 6.4(ويبين الجدول   
 . األساسية مجتمع الدراسة ونسبتها

لمرحلـة األساسـية   في االمستخدمة لعرض المعلومات التاريخية بين كتب العلوم  توزيع المواد   ) 6.4(جدول  
 . مجتمع الدراسة ونسبتها

المواد المستخدمة   التكرارات
لعرض المعلومات  

 الصف/ التاريخية

شر
لعا

 ا

سع
لتا

 ا

من
لثا

 ا

بع
سا

 ال

س
ساد

 ال

س
خام

 ال

بع
را

 ال

ث
ثال

 ال

ثان
ال

ي
 

ول
األ

 

المجموع 
 الكلي

نسبتها في  
ــوى  المحت

 التاريخي

 %7.1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 صور العلماء

ــور   اآلالتصـ
 معداتالوأ

11 3 1 2 4 0 0 0 0 0 21 6.7% 

وثائق أو نصوص   
 أصلية

9 9 4 6 6 4 6 4 0 0 48 15.4% 

 %0.6 02 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 تجارب تاريخية

 %6.1 19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 مصادر ثانوية

لــم (لــم تظهــر 
 )تحدد

30 29 31 28 13 44 10 15 0 0 200 64.1% 

 100 312 0 0 25 16 48 23 38 36 60 66 المجموع
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 .مرة) 312(أن المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية تكررت ) 6.4(يالحظ من الجدول 

وأقـل  مـرة،   ) 17(في الصف التاسع    تكرارا  مرة وكان أكثرها    ) 22(حيث بلغت التكرارات لصور العلماء      
مرات، وال يوجد عـرض لصـور العلمـاء فـي بـاقي      ) 5(تكرار لها كان في الصف العاشر حيث بلغت         

 . الصفوف الثماني األخرى

 

مـرة،  ) 11( في الصف العاشـر    تكرارا مرة وكان أكثرها  ) 21 (تكررتمعدات فقد   ال أو   وأما صور اآلالت  
 . مرة) 1(في الصف الثامن تكرارا وأقلها 

 في الصفين العاشـر     تكرارا مرة، وكان أكثرها  ) 48(صوص أصلية فقد بلغ مجموع التكرار       وأما وثائق أو ن   
في الصفوف الثامن والخامس والثالـث حيـث   تكرارا ا، وكان أقلها ممرات لكل منه ) 9(والتاسع حيث بلغت    

 .مرات في كل صف منها) 4(بلغت 

 

ة بالتساوي بين الصف العاشـر والصـف        مرة، مقسم ) 2(وأما تجارب تاريخية فقد بلغ مجموع التكرارات        
 .  لكل صفمرة) 1(السابع 

في الصف العاشـر حيـث      تكرارا  مرة، وكان أكثرها    ) 19(وأما مصادر ثانوية فقد بلغ مجموع التكرارات        
لـم  ( ، وتكررت لـم تظهـر       مرة) 1( في الصف السابع حيث بلغت        تكرارا مرات، وكان أقلها  ) 10(بلغت  
مرة، وأقلها تكرارا فـي الصـف السـادس    ) 30(كثرها تكرار في الصف العاشر    مرة وكان أ  ) 200) (تحدد

 . مرة، ولم تظهر في صفوف الثاني واألول أي دالئل للمواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية) 13(
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 . لمرحلة األساسيةفي اتوزيع العلماء في كتب العلوم ) 7.4(يبين الجدول 

 . لمرحلة األساسيةفي ااء في كتب العلوم توزيع العلم) 7.4(جدول 

 النسبة المئوية التكرارات العلماء

   :حياة العلماء

 %90.3 84 معلومات عن السيرة الذاتية

 %2.2 2 الخصائص والسمات الشخصية

 %7.5 7 أحداث من حياتهم

 %100 93 المجموع

   :خصائص العلماء

 %2.2 2 ، عبقري، ذكيمشهرو

 00 0 عيشعادي، يعمل لي

 %97.8 91 غير محددلم يذكر، 

 %100 93 المجموع

 

مـرة  ) 84(ار  في بند حياة العلماء جاءت معلومات عن السيرة الذاتيـة بتكـر            أن) 7.4(يالحظ من الجدول    
وجـاءت الخصـائص     ،%) 7.5(مرات وبنسبة   ) 7(أحداث من حياتهم بتكرار     وجاءت  ،  %)90.3(وبنسبة  

أما في بند خصائص العلمـاء فقـد كـان التكـرار            ،  %)2.2(مرة وبنسبة   ) 2(والسمات الشخصية بتكرار    
مـرة  ) 91(لم يذكر أو غير محدد بتكرار بلـغ         تكررت  و،  %)2.2(بنسبة  مرة   )2(لمشهور، عبقري، ذكي    

 %).97.8(بنسبة 
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 .المرحلة األساسية مجتمع الدراسة ونسبتهفي اتوزيع العلماء بين كتب العلوم ) 8.4(ويبين الجدول 

 .لمرحلة األساسية مجتمع الدراسة ونسبتهافي اتوزيع العلماء بين كتب العلوم ) 8.4(جدول 

 التكرارات

 الصف/ العلماء

شر
لعا

 ا

سع
لتا

 ا

من
لثا

 ا

بع
سا

 ال

س
ساد

 ال

س
خام

 ال

بع
را

 ال

ث
ثال

 ال

ني
لثا

 ا

ول
األ

 

 المجموع

  الكلي

 نسبتها في 

 المحتوى 

 التاريخي

             :حياة العلماء

 %90.3 84 0 0 1 0 8 5 13 15 24 18 علومات عن السيرة الذاتيةم

ــمات  ــائص والسـ الخصـ
 الشخصية

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2.2% 

 %7.5 7 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 أحداث من حياتهم

 %100 93 0 0 1 0 9 5 13 16 28 21 المجموع

             :خصائص العلماء

 %2.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 مشهور، عبقري، ذكي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عادي، يعمل ليعيش

 %97.8 91 0 0 1 0 9 5 13 16 26 21 لم يذكر أو غير محدد

 100 93 0 0 1 0 9 5 13 16 28 21 المجموع

 

مـرة،  ) 84(أن حياة العلماء تضمنت معلومات عن السيرة الذاتية والتي تكـررت   ) 8.4(يالحظ من الجدول    
 . مرة) 1(في الصف الثالث حيث بلغت تكرارا مرة وأقلها ) 24(لصف التاسع تكرارا في اا حيث كان أكثره

مرة مقسمة بالتساوي بين الصف العاشر والصف الخامس        ) 2(وأما الخصائص والسمات الشخصية تكررت      
 .منهمامرة واحدة في كل 
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مـرات، وأقلهـا    ) 4(ف التاسع   الصتكرارا في   مرات، كان أكثرها    ) 7(وأما أحداث من حياتهم فقد تكررت       
 . مرة) 1(في الصف الثامن وتكررت تكرارا 

عادي، يعمـل   وفقرة  مشهور، عبقري، ذكي، من ناحية،       فقرة   وأما بالنسبة لخصائص العلماء والتي تضمنت     
ليعيش، من ناحية أخرى، حيث لم يرد في أي من كتب العلوم للمرحلة األساسية أي ذكـر لعـادي، يعمـل                     

، مـرة ) 2( الصف التاسع حيـث تكـررت       لمشهور، عبقري، ذكي، فلم يتم ذكره إال في       بالنسبة  ، أما   ليعيش
تكرار لم يذكر أو غير محدد وكان أكثرها تكرارا في الصف التاسع وأقلها تكرارا في الصـف                 ) 91(وجاء  

 . الثالث، ولم يتم ذكر أي تكرارات للعلماء في الصفين الثاني واألول األساسيين

فـي  صحة ودقة المعلومات التاريخية في كتـب العلـوم   مدى عالمات دالة على    توزيع  ) 9.4(ل  يبين الجدو 
 . لمرحلة األساسيةا

مرحلـة  في ال صحة ودقة المعلومات التاريخية في كتب العلوم        مدى  عالمات دالة على    توزيع  ) 9.4(جدول  
 . األساسية

 النسبة المئوية راتالتكرا صحة ودقة المعلومات التاريخيةمدى عالمات دالة على 

 %8 25 بيئات علمية

 00.00 0 بيئات تكنولوجية

 %7.7 24 بيئات اجتماعية

 00.00 0 بيئات سياسية

 00.00 0 بيئات دينية

 %84.3 263 بيئات لم تذكر

 %100 312 المجموع

 

لـغ مجمـوع    صحة ودقة المعلومات التاريخية ب    على مدى    عالمات دالة أعاله أن   ) 9.4(يالحظ من الجدول    
، وتكـررت بيئـات اجتماعيـة    )%8(مرة بنسبة ) 25(مرة، حيث بلغ تكرار بيئات علمية ) 312(تكراراتها  
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أما بيئات تكنولوجية، وبيئات سياسية، وبيئات دينية، فلم يكن هناك أية ذكر لهـا فـي        ،  %)7.7(بنسبة  ) 24(
 %).84.3(مرة بنسبة ) 263( بيئات لم تذكر بتكرار تكررت، وجميع كتب علوم المرحلة األساسية

فـي  صحة ودقة المعلومات التاريخية بين كتب العلـوم       مدى   عالمات دالة على  توزيع  )  10.4(يبين جدول   
 . لمرحلة األساسية مجتمع الدراسة ونسبتهاا

لمرحلة علومات التاريخية بين كتب العلوم في ا      صحة ودقة الم  مدى   عالمات دالة على  توزيع  ) 10.4(جدول  
 . ية مجتمع الدراسة ونسبتهااألساس

مدى عالمات دالة على    التكرارات
صحة ودقة المعلومات   

 الصف/ التاريخية

شر
لعا

 ا

سع
لتا

 ا

من
لثا

 ا

بع
سا

 ال

س
ساد

 ال

س
خام

 ال

بع
را

 ال

ث
ثال

 ال

ني
لثا

 ا

ول
األ

 

المجموع 
 الكلي

نسبتها في  
ــوى  المحت

 التاريخي

 %8 25 0 0 1 0 14 1 0 2 4 3 بيئات علمية 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نولوجيةبيئات تك

 %7.7 24 0 0 0 0 17 1 0 3 1 2 بيئات اجتماعية

 00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بيئات سياسية

 00.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بيئات دينية 

 %84.3 263 0 0 24 16 17 21 38 31 55 61 بيئات لم تذكر

 %100 312 0 0 25 16 48 23 38 36 60 66 المجموع

 

 صحة ودقة المعلومات التاريخية بين       مدى عالمات دالة على  والذي يبين توزيع    ) 10.4(يالحظ من الجدول    
في الصف الخـامس  تكرارا مرة، وكان أكثرها    ) 25(كتب العلوم للمرحلة األساسية أن بيئات علمية تكررت         

حيث تكررت مرة واحدة لكـل       في الصف السادس، والصف الثالث،        تكرارا مرة، وأقلها ) 14(حيث تكررت   
 . منهما

) 17( في الصف الخامس حيث تكـررت         تكرارا مرة، وكان أكثرها  ) 24(وأما بيئات اجتماعية فقد تكررت      
 . في الصف التاسع، والصف السادس حيث تكررت مرة واحدة لكل منهماتكرارا مرة، وأقلها 
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مرة وأقلها تكـرارا فـي      ) 66(صف العاشر   مرة بيئات لم تذكر وكان أكثرها تكرارا في ال        ) 263(وتكررت  
في حين لم يظهر أية تكرار لكل من بيئات تكنولوجية وبيئات سياسـية، وبيئـات               مرة،  ) 16(الصف الرابع   

 .في كتب العلوم للمرحلة األساسيةدينية، 

 . لمرحلة األساسيةفي اتوزيع نشاطات تعالج تاريخ العلوم في كتب العلوم ) 11.4(يبين جدول 

 . لمرحلة األساسيةفي اتوزيع نشاطات تعالج تاريخ العلوم في كتب العلوم ) 11.4 (جدول

 النسبة المئوية التكرارات نشاطات تعالج تاريخ العلوم

   :وضع النشاطات

 %100 24 إجبارية

 %00.00 00 اختيارية

 %100 24 المجموع

   :مستوى النشاطات

 %00.00 00 نشاطات طبيعية

 %100 24 لفهمنشاطات تعمق ا

 %100 24 المجموع

   :نوع النشاط

 %12.5 3 قراءة موجهة

 %25 6 البحث عن السيرة الذاتية

 %20.8 5 تحليل المعلومات التاريخية

 %41.7 10 إجراء تجارب تاريخية

 00.00 00 حفظ بعض المعلومات غيبا

 %100 24 المجموع
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مـن  فمـرة،   ) 24(الج تاريخ العلوم بلغ مجموع تكراراتها       أن النشاطات التي تع   ) 11.4(يالحظ من الجدول    
 أي تكـرارات الختياريـة،     تظهر ولم   ،%)100(مرة وبنسبة   ) 24(حيث وضع النشاطات، تكررت إجبارية      

 بنفس نسبة إجباريـة،  %)100(مرة بنسبة ) 24(ومن حيث مستوى النشاطات فتكررت نشاطات تعمق الفهم     
والبحث عن السـيرة الذاتيـة   ، %)12.5(مرات بنسبة   ) 3(قراءة موجهة   أما من حيث نوع النشاط فتكررت       

 ،%)20.8(مـرات وبنسـبة    ) 5( وتحليل المعلومات التاريخية تكررت      ،%)25(مرات وبنسبة   ) 6(تكررت  
 ولـم يظهـر أي عـرض لحفـظ بعـض            ،%)41.7(مرات بنسبة   ) 10(وإجراء تجارب تاريخية تكررت     

 . لنشاطاالمعلومات غيبا في نوع 

لمرحلـة األساسـية مجتمـع      فـي ا   كتب العلوم    بينتوزيع نشاطات تعالج تاريخ العلوم      ) 12.4(يبين جدول   
 . الدراسة ونسبتها

لمرحلة األساسية مجتمـع الدراسـة      في ا كتب العلوم   بين  توزيع نشاطات تعالج تاريخ العلوم      ) 12.4(جدول  
 . ونسبتها

نشاطات تعالج تاريخ    التكرارات
 الصف/ العلوم

شر
لعا

 ا

سع
لتا

 ا

من
لثا

 ا

بع
سا

 ال

س
ساد

 ال

س
خام

 ال

بع
را

 ال

ث
ثال

 ال

ني
لثا

 ا

ول
األ

 

جموع الم
 الكلي

نسبتها في  
ــوى  المحت

 التاريخي

             :وضع النشاطات

 %100 24 0 0 0 2 2 2 11 3 2 2 إجبارية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اختيارية

 %100 24 0 0 0 2 2 2 11 3 2 2 المجموع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :لنشاطاتمستوى ا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 طبيعية 

 %100 24 0 0 0 2 2 2 11 3 2 2 تعمق الفهم

 %100 24 0 0 0 2 2 2 11 3 2 2 المجموع

             : نوع النشاط
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 %12.5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 قراءة موجهة

ـ     رة يالبحث عـن الس
 الذاتية

1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 6 25% 

ــات   ــل المعلوم تحلي
 التاريخية

0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 5 20.8% 

 %41.7 10 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 إجراء تجارب تاريخية 

حفظ بعض المعلومات   
 غيبا

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 %100 24 0 0 0 2 2 2 11 3 2 2 المجموع

 

لمرحلـة  فـي ا ريخ العلوم بين كتب العلـوم  والذي يبين توزيع نشاطات تعالج تا   ) 12.4(يالحظ من الجدول    
 فـي    تكرارا مرة، كان أكثرها  ) 24(أن وضع النشاطات من حيث كونها إجبارية تكررت         ) 10-1(األساسية  

 في الصفوف العاشر، والتاسع، والسادس، والخـامس،      تكرارا مرة، وأقلها ) 11(الصف السابع حيث تكررت     
  .مرة في كل صف منها) 2(والرابع، وتكررت 

أما من حيث كونها نشاطات اختيارية فلم يرد لها أية تكرار في أي صف من صفوف المرحلـة األساسـية                    
 . العشر

 تعمق الفهـم     نشاطات أما مستوى النشاطات من حيث كونها طبيعية لم يرد لها أي تكرار، في حين تكررت              
مرة في كـل    ) 2 ( تكرارا لهامرة، وأق ) 11( في الصف السابع حيث تكررت        تكرارا مرة، كان أكثرها  ) 24(

 .  صف من صفوف العاشر، التاسع، السادس، الخامس، الرابع

مرات منها مرتين   ) 3( على فقرات قراءة موجهة وتكررت       ةمرة، موزع ) 24(أما نوع النشاط فتكرر أيضا      
ارا تكـر مرات، أكثرهـا  ) 6(والبحث عن السيرة الذاتية تكررت ، في الصف التاسع ومرة في الصف السابع    

مرة واحدة في كـل مـن العاشـر والسـابع     تكرارا مرة، وأقلها ) 2(كان في الصف الخامس حيث تكررت     
 . والسادس والرابع
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) 2( في الصف الثامن حيـث تكـررت    تكرارا مرات، كان أكثرها  ) 5(ررت  وتحليل المعلومات التاريخية تك   
 . واحد لكل صف منها في صفوف السابع، والسادس والرابع بتكرار  تكرارامرة، وأقلها

مـرة  تكـرارا  في الصف السابع وأقلهـا      تكرارا  مرات، كان أكثرها    ) 10(وإجراء تجارب تاريخية تكررت     
 .  واحدة في كل من الصف العاشر والصف الثامن

        .ولم تذكر أي تكرارات لنشاطات تعالج تاريخ العلوم في كتب العلوم للصفين الثاني واألول األساسيين

 :ثاني  النتائج المتعلقة بالسؤال ال1.2.4

 لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس؟في اما مستوى إدراك معلمي العلوم :  وكان نصه

 عن هذا السؤال  قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد               لإلجابة
لمرحلـة األساسـية   فـي ا  إدراك معلمي العلـوم   مستوى التي تعبر عن     عينة الدراسة على فقرات االستبانة    
 .الستخدام تاريخ العلم في التدريس

 

ـ      ): 13.4(جدول   داة علـى أ ة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراس
 :تدريسلمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في الفي ا إدراك معلمي العلوم ىمستو

 المتوسط الفقرات الرقم 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى

 اإلدراك

 مرتفع جدا 0.79 4.14 يسهم في إدراك أن العلماء ال يختلفون عن اآلخرين ، في كونهم بشر 37

 مرتفع جدا 0.72 4.12 .يسهم في إدراك الطلبة أن المعرفة العلمية تراكمية 36

 مرتفع جدا 0.54 4.09 .  العلمينمي إدراك الطلبة لطبيعة 1

 مرتفع جدا 0.64 4.02 .ينمي إدراك الطلبة لحقائق التجارب العلمية 3

 مرتفع جدا 0.73 4.02 .يزيد اهتمام الطلبة بالعلم والعلماء 24

 مرتفع جدا 0.60 4.01 .ينمي إدراك الطلبة لتطورات المعرفة العلمية 4

 مرتفع جدا 0.69 4.00 .س العلوميساعد في إدراك الطلبة ألهمية تدري 6

 مرتفع جدا 0.69 4.00 .يؤدي إلى تقدير الطلبة بان العلم جزء من التراث الثقافي واالجتماعي 27
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 مرتفع 0.73 3.97 .يحقق مبدأ ربط العلم والتكنولوجيا والمجتمع 26

 مرتفع 0.68 3.95 .ينمي المهارات المعرفية لدى الطلبة 5

 مرتفع 0.71 3.93 . التشابه بين األفكار  القبلية والمفاهيم التي حملها العلماء في السابقيعرف المعلم على 10

 مرتفع 0.72 3.93 .يشكل دافعا لتفكير الطلبة  في الظواهر الطبيعية  19

 مرتفع 0.14 3.93 .يسهم في إدراك المعلم للصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم العلوم  28

 مرتفع 0.85 3.92 .ة اهتمام الطلبة بالعلميعمل على إثار 15

 مرتفع 0.79 3.92 .يسهم في إدراك الطلبة ألثر العلم في رفاهية اإلنسان 35

 مرتفع 0.58 3.90 .ينمي إدراك الطلبة للمشروع العلمي 2

 مرتفع 0.74 3.86 . يسهم في تقدير الطالب للجانب اإلنساني للعلم 22

 مرتفع 0.78 3.86 .يفية تغيير المفاهيم العلميةيزيد من إدراك الطلبة لك 31

 مرتفع 0.78 3.83 يساعد الطلبة في تطوير التفكير المنظم لديهم  33

 مرتفع 0.77 3.82 .يسهم في إدراك الطلبة أن للعلم سياقا اجتماعيا 25

 مرتفع 0.70 3.81 .يشجع الطلبة على التأمل في معارفهم المكتسبة  11

 مرتفع 0.76 3.81 . على ممارسة استراتيجيات االستقصاء العلمي يساعد المعلم 14

 مرتفع 0.70 3.81 .  يكسب الطلبة  النظرة الواقعية للنشاط العلمي 20

 مرتفع 0.81 3.81 .....)المالحظة، القياس، التقويم(يساعد الطلبة في تطوير مهارات االستقصاء العلمي 34

 مرتفع 0.87 3.80 .يثير انتباه الطلبة في الحصة 29

 مرتفع 0.84 3.79 .يساعد في إتقان الطلبة للمعارف والقوانين  والنظريات العلمية 32

 مرتفع 0.77 3.78 .ينمي إدراك الطلبة لدور االتصال والعمل الفردي والجمعي في إنتاج المعرفة العلمية 12

 مرتفع 0.83 3.78 .يعزز الصلة الشخصية بين العلم والطالب 16

 مرتفع 0.72 3.76 .يسهم في إدراك المعلم لوجهات النظر البديلة لدى الطالب 23

 مرتفع 0.87 3.74 يزيد دافعية التعلم لدى الطلبة 30

 مرتفع 0.83 3.70 . يكسب الطلبة تجربة للتفكير الجماعي 21

 مرتفع 0.76 3.69 . يشكل أداة الستدعاء المفاهيم القبلية لدى الطلبة 9

 مرتفع 0.80 3.69 .لطلبة  في تغيير المفاهيم البديلة لديهميساعد ا 13

 مرتفع 0.79 3.65 ينمي قدرة الطلبة على صياغة الحجج العلمية 18



77 

 

 مرتفع 0.79 3.64 .ينمي قدرات الطلبة على حل المشكالت  8

 مرتفع 0.86 3.59 .يكسب الطلبة الوعي السياسي والثقافي المحيط بالعمل العلمي  17

 مرتفع 0.90 3.55 .عد في زيادة تحصيل الطلبةيسا 7

 ـــــ 0.39 3.85 الدرجة الكلية

 

) 0.3925(وانحـراف معيـاري     ) 3.8545 (للدرجة الكلية  المتوسط الحسابي    يالحظ من الجدول السابق أن    
ء أن مستوى إدراك معلمي العلوم للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التـدريس جـا              وهذا يدل على    

 .بدرجة عالية

،  جـداً   فقرات االستبانة جاءت بدرجة مرتفعة     فقرات من ) 8(أن  ) 13.4( كما وتشير النتائج في الجدول رقم     
نخفضـة أو   بدرجـة م  او   بدرجـة متوسـطة      ات فقر ولم يكن هناك  فقرة جاءت بدرجة مرتفعة،     ) 29(وأن  

 "  لفون عن اآلخرين ، في كونهم بشـر        يسهم في إدراك أن العلماء ال يخت       "فقد حصلت الفقرة     ،منخفضة جداً 
 يسهم في إدراك الطلبة أن المعرفـة        "، تالها في المرتبة الثانية      )4.14(على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ       

 "  ينمي إدراك الطلبـة لطبيعـة العلـم        "، تالها في المرتبة الثالثة      )4.12(بمتوسط حسابي   " العلمية تراكمية 
بمتوسـط  " . ينمي إدراك الطلبة لحقائق التجارب العلمية      "ي المرتبة الرابعة    ، تالها ف  )4.09(بمتوسط حسابي   

بمتوسـط حسـابي    "  . يزيد اهتمام الطلبة بالعلم والعلماء     " تالها في المرتبة الخامسة      ، أخيراً )4.02(حسابي  
 بديلة لـديهم  يساعد الطلبة  في تغيير المفاهيم ال"التوالي فقرة  في حين كانت أقل خمس فقرات على    ).4.02(
بمتوسـط حسـابي     "  ينمي قدرة الطلبة على صياغة الحجج العلمية       "، يليها فقرة    )3.69(بمتوسط حسابي   " 
 "، يليهـا فقـرة   )3.64(بمتوسط حسـابي  "  ينمي قدرات الطلبة على حل المشكالت     "ومن ثم فقرة    ) 3.65(

 "ومـن ثـم فقـرة      ) 3.59(وسط حسابي   بمت" يكسب الطلبة الوعي السياسي والثقافي المحيط بالعمل العلمي         
 ).3.55(بمتوسط حسابي " .يساعد في زيادة تحصيل الطلبة
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 :ثالثلالسؤال االمتعلقة بنتائج ال

لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلـم فـي        في ا هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم       :  وكان نصه      
  ؟)ذكر ، أنثى(التدريس باختالف جنس المعلم 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ال" لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية      
)α ≥ 0.05(       س مرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم فـي تـدري        في ال في مستوى إدراك معلمي العلوم

 ".العلوم تعزى لمتغير جنس المعلم 

 الحسـابية   لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات    لعينات المستقلة   ل) ت(، تم استخدام اختبار     لفحص الفرضية و
لمرحلـة األساسـية السـتخدام      في ا استبانه مستوى إدراك معلمي العلوم       عينة الدراسة على     أفرادالستجابة  

 .تاريخ العلم في تدريس العلوم

 

حديد مسـتوى إدراك معلمـي    في ت العينةأفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت" نتائج اختبار  )14.4(جدول 
 حسب متغير الجنسلمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم في االعلوم 

ــط  العدد الجنس المتوســـ
 الحسابي

ــراف  االنحــ
 المعياري

ــة  درجـ
 الحرية

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 0.41 3.85 168 ذكر

  0.37 3.85 216 أنثى
382 0.05 0.95 

 

، )α ≥ 0.05(أكبر من   وهي   )0.95(ومستوى الداللة   ) 0.05" (ت"أن قيمة   ) 14.4(ل رقم   يالحظ من الجدو  
لمرحلة األساسية الستخدام تـاريخ  في افي مستوى إدراك معلمي العلوم       إحصائياً   دالةأي أنه ال توجد فروق      

 .العلم في تدريس العلوم تعزى لمتغير جنس المعلم
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 : رابعلالسؤال االمتعلقة بنتائج ال

لمرحلة األساسية الستخدام تـاريخ العلـم فـي       في ا هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم       :  وكان نصه 
 ؟)س، أعلى من بكالوريوسدبلوم، بكالوريو(التدريس باختالف المؤهل العلمي للمعلم 

لداللـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ا"   لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية    
)α ≥ 0.05(       لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم فـي تـدريس         في ا في مستوى إدراك معلمي العلوم

 ".العلوم تعزى لمتغير المؤهل العلمي للمعلم

استبانه  عينة الدراسة على     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثانيةلفحص الفرضية الصفرية    و
 .لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلومفي الوم مستوى إدراك معلمي الع

 

 تحديد مستوى    على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة افراد عينة الدراسة        )15.4(جدول  
 المؤهـل   حسب متغيـر  لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم         في ا إدراك معلمي العلوم    

 لميالع

ــراف  المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة االنحــ
 المعياري

 0.37 3.78 85  سنوات5أقل من 

 0.38 3.87 131  سنوات10 -5

 0.40 3.87 168  سنوات10أكثر من 

  0.39 3.85 384 المجموع

 
ـ فـي ا إدراك معلمي العلـوم   متوسطات ظاهره في  أن هناك فروق)15.4(يالحظ من الجدول رقم    ة لمرحل

 تم اسـتخدام     حسب المؤهل العلمي، ولمعرفة داللة الفروق      األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم      
 ).16.4( كما يظهر في الجدول رقم )One Way ANOVA( األحاديتحليل التباين 
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راك معلمـي   تحديد مستوى إد العينة علىأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )16.4( جدول
  المؤهل العلميحسب متغيرلمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم قي االعلوم 

مجمـــوع  مصدر التباين
 المربعات

درجـــات 
 الحرية

متوســــط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

ــتوى  مســ
 الداللة

 0.24 2 0.49 بين المجموعات

 381 58.51 داخل المجموعات

 383 59.01 المجموع

0.15 

 

1.60 

 

0.20 

 

 

ال أنه  أي   )α ≥ 0.05(أكبر من مستوى الداللة     وهي   )0.20( مستوى الداللة و) 1.60(يالحظ أن قيمة ف      
لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم فـي       في ا في مستوى إدراك معلمي العلوم      دالة إحصائياً   وجد فروق   ت

 . لمعلمعزى لمتغير المؤهل العلمي لتدريس العلوم ت

 

 : خامسلالسؤال االمتعلقة بنتائج ال

مرحلة األساسية الستخدام تـاريخ العلـم فـي       في ال هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم       :  وكان نصه 
 التدريس باختالف الخبرة؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   "  لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية    
)α ≥ 0.05(     لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلـم فـي تـدريس    في افي مستوى إدراك معلمي العلوم

 . "العلوم تعزى لمتغير الخبرة

استبانه  عينة الدراسة على     أفراد تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة       الثالثةلفحص الفرضية الصفرية    و
 . الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوممرحلة األساسيةفي المستوى إدراك معلمي العلوم 
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 تحديد مستوى    على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة افراد عينة الدراسة       ) 17.4(جدول
  الخبرةحسب متغيرلمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم في اإدراك معلمي العلوم 

ــ العدد المؤهل العلمي ط المتوســـ
 الحسابي

ــراف  االنحــ
 المعياري

 0.37 3.78 85 دبلوم

 0.38 3.87 131 بكالوريوس

 0.40 3.87 168 أعلى من بكالوريوس

  0.39 3.85 384 المجموع

 
لمرحلـة  فـي ا إدراك معلمي العلـوم   متوسطات ظاهره في  أن هناك فروق)17.4(يالحظ من الجدول رقم   

 تم اسـتخدام تحليـل       حسب الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق     س العلوم األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدري     
 ).18.4( كما يظهر في الجدول رقم )One Way ANOVA( األحاديالتباين 

 

 تحديد مستوى إدراك معلمـي   العينة علىأفراد الستجابة األحادينتائج اختبار تحليل التباين  )18.4( جدول
  الخبرةحسب متغيرتاريخ العلم في تدريس العلوم لمرحلة األساسية الستخدام في االعلوم 

 "ف"قيمة  ربعاتممتوسط ال درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.40 2 0.81 بين المجموعات

 381 58.18 داخل المجموعات

 383 59.01 المجموع

0.15 

 

2.67 

 

0.07 
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أي أنـه ال     )α ≥ 0.05(أكبر من مستوى الداللة     وهي   )0.07( توى الداللة مسو) 2.67(يالحظ أن قيمة ف     
لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم فـي       في ا توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى إدراك معلمي العلوم          

 . تدريس العلوم تعزى لمتغير خبرة المعلم
 

 :تلخيص لنتائج الدراسة

لمرحلة األساسية في ستة محاور هي تطـور  في الم توزع في كتب العلوم     أظهرت النتائج أن تاريخ الع    : أوال
العلم، وضع المحتوى التاريخي، العلماء، المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية، عالمات دالة على             

صحة ودقة المعلومات التاريخية، نشاطات تعالج تاريخ العلوم، حيث كانت هذه المحاور متفاوتـة فـي           مدى  
 التكرارات وفي النسب المئوية، وكان هناك اختالف في توزيع تاريخ العلم في كتب العلوم في المرحلـة     عدد

 .وداخل الصف الواحد من جهة ثانيةاألساسية بين الصفوف من جهة 

كما أظهرت النتائج أن مستوى إدراك معلمي العلوم الستخدام تاريخ العلم في التدريس كان مرتفـع،                 :  ثانيا
فـي   في مستوى إدراك معلمـي العلـم   α ≥ 0.05 د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة    وال توج 

 تعزى لمتغير الجنس أو المؤهل العلمـي أو الخبـرة لـدى             لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ في التدريس     ا
 .مرحلة األساسيةفي المعلمي العلوم 
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 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة 
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

األساسية، وقد أجابت الدراسـة عـن        مرحلةفي ال تاريخ العلم في كتب العلوم      هدفت هذه الدراسة إلى تبيان      
تائج الدراسة التي عرضت في الفصل الرابع، وفـي     أسئلة، وتم التوصل إلى إجابات هذه األسئلة من ن        خمسة  

 : هذا الفصل تمت مناقشة إجابات أسئلة الدراسة حسب تسلسلها على النحو اآلتي

 :ة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي كان نصهناقش  م1  .5 

 لمرحلة األساسية؟في ا توزع تاريخ العلم في كتب العلومكيف ي

 لكتب العلـوم و   التاريخي، وفقا إلطار تحليل المحتوى  مرحلة األساسية في ال العلوم  احث كتب    حلل الب  أنبعد  
وضع المحتوى  :  في ستة محاور هي      وزعتد أن تاريخ العلم     ج، و (Leite,2002)الذي تبناه من دراسة ليت      

لج تـاريخ  التاريخي ، تطور العلم ، المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية ، العلماء ، نشاطات تعـا        
 .  التاريخية المعلومات صحة و دقة وعالمات دالة علىالعلوم ، 

دور المحتـوى التـاريخي فـي    : حيث أظهرت النتائج أن محور وضع المحتوى التاريخي تمثل في دورين     
بها فـي دور أساسـي و      في أغل  تكراراته، حيث جاءت    العلوم، و األشخاص المقصودين بالتعلم    تعليم و تعلم    

، و القليل منها في دور تكميلي و للطالب المتفوقين ، في حين لم يظهر أي تكرار للـراغبين                   طالبلجميع ال 
 .لمرحلة األساسية في امن الطالب فقط في دور األشخاص المقصودين بالتعلم في جميع كتب العلوم 

لمرحلـة األساسـية   في اأن دور المحتوى التاريخي في تعليم و تعلم العلوم في كتب العلوم : و يرى الباحث    
يتركز في فقرة دور أساسي و لجميع الطالب ، و في صفوف المرحلة العليا دون صفوف المرحلة الـدنيا ،                    

 .و الذي من الضرورة تضمين تاريخ العلم من حيث وضع المحتوى التاريخي فيها 

م تـاريخ العلـم دون   في أن كتب العلوم كانت تقد) :   Leite , 2002( و تتفق هذه النتيجة مع دراسة ليت 
 . مستوى الطالب المعد له هذا الكتاب االعتبار في األخذ
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كتب العلـوم للمراحـل الـدنيا    : في إهمال )   Leite , 2002(  مع دراسة ليت اختلفتكما أن هذه النتيجة 
 .لتاريخ العلم و خلوها منه ، و بخاصة دور المحتوى التاريخي في تعليم و تعلم العلوم 

، وصـف   علمـي اكتشـاف ذكر  (  على   اشتملالذي   تمثل في نوع التطور و     والذيتطور العلم    محور   جاءو
، واألشـخاص المسـؤولين   ) علمي، ذكر فترتين منفصلتين، عالقة خطية ومباشرة، تطور حقيقـي          اكتشاف

 تجـاء ، و" )لم يحـدد " م واحد، مجموعة من العلماء، مجتمع علمي، ولم يذكر من لاع(  على  اشتملالذي  و
مـي مـن    ، ثم تالها مجتمع عل     علمي اكتشاف، ثم جاءت وصف      علمي اكتشافراراته في أغلبها في ذكر      تك

الم واحد وكانت بنسبة متدنيـة،   ، ثم تالها ع    دون المتوسط  جميعها بنسب    تكانحيث األشخاص المسؤولين و   
 ذكـر   وأخيرانية جدا   ، ثم جاء تطور حقيقي بنسبة متد      أيضا نسبتها متدنية  كانت  وتلتها مجموعة من العلماء و    

 .بنسبة فوق المتوسط" لم يحدد" لم يذكر من فصلتين أيضا بنسبة متدنية جدا، و منفترتين

تركز علـى ذكـر   كتشاف علمي، و علمي أو وصف ااكتشافأن تطور العلم ال يتعدى ذكر     : ويرى الباحث 
  .االكتشاف أو المجتمع الذي وصف جزئيا ذلك االكتشافالعالم الذي ذكر ذلك 

، فجاء بنسب ضئيلة فـي  مرحلة األساسيةفي ال العلوم  كتبيفمختلفا  العلم جاء متباينا و تطور توزيع   أنكما  
ات فـي الصـفين الثـاني واألول     ، لدرجة أنه لم تظهر لـه تكـرار        ذ بالتناقص تدريجيا  أخوالصفوف العليا   

 .األساسيين

تب فكرة دقيقـة عـن   ، حيث لم تقدم هذه الك  م مصممي المناهج بتاريخ العل    اهتمام عدم   إلىهذا األمر يرجع    و
 ؟  و ال كيف يعمل العلماء؟ كيف تطور العلم

، في عدم تقديم هذه الكتب فكرة دقيقة عن تطور العلم،  )Leite , 2002( تتفق هذه النتيجة مع دراسة ليتو
ديناميكيـة، ودور    تاريخ العلم مثـل الطبيعـة ال       إسهاماتوأن تاريخ العلم المتضمن في هذه الكتب ال يمثل          

 .  اإلبداع اإلنساني في صياغة النظريات

في أن الكتب التـي   ) . Rodriguez & Niaze , 2002( كما تتفق أيضا مع دراسة رودريجويز و نياز  
 الكتب التي اسـتخدمت  أن مختصرة ، و   تاريخية على تضمين مالحظات     اقتصر العلم   تاريخحاولت تضمين   

 . منه في عملية التدريس لالستفادةاإلستراتيجيات المناسبة المنحى التاريخي لم توضح 
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 التاريخية والتي اشتملت على وثائق أو نصوص أصـلية وجـاءت             المواد المستخدمة لعرض المعلومات    أما
بنسبة أقل من متوسطة وكانت في المرتبة األولى، تلتها صور العلماء، ثم صـور اآلالت أو المعـدات، ثـم        

 .ت بنسبة متدنية جدايرا تجارب تاريخية و كان، و أخمصادر ثانوية

 التجـارب التاريخيـة     إجراءلم تركز على    تب العلوم ركزت على عرض النصوص و      يتضح للباحث أن ك   و
 Learning byتجاهل مصممي المناهج مبدأ الـتعلم بالعمـل   مق من إدراك الطلبة لتاريخ العلم، والتي تعو

doing  لعرض المعلومات المستخدمةك تفاوتا في توزيع المواد ه كان هنا، كما أنالذي نادى به جون ديوي 
تضـاءلت أو  و لمرحلة األساسية، حيث تنامت في الصفين العاشـر والتاسـع،  في ا  في كتب العلوم     التاريخية

 . م في باقي صفوف المرحلة األساسيةكادت تنعد

ى خلو كتب علوم المراحل العليا فـي  التي تشير الو ) Leite , 2002( تختلف هذه النتيجة مع دراسة ليت و
 .المستخدمة لعرض المواد التاريخيةالبرتغال من تاريخ العلم و بخاصة المواد 

 معلومـات  ، حيث جاءت   بند حياة العلماء وبند خصائص العلماء      : محور العلماء والذي تمثل في بندين     جاء  و
يرد أي ذكر لعادي، يعمـل ليعـيش فـي بنـد            في حين لم    ،  ولةحياة العلماء  بنسبة مقب    / عن السيرة الذاتية  
 . خصائص العلماء

نـد حيـاة   السمات الشخصية فـي ب والخصائص  وجاءت مشهور، عبقري، ذكي في بند خصائص العلماء، و        
 .العلماء بنسب متدنية جدا

على معلومـات  بخاصة اقتصارها ومرحلة األساسية  في ال هذا التفاوت في توزيع العلماء في كتب العلوم           و
ن السيرة الذاتية والتي ال تتعدى ذكر اسم عالم، أو تاريخ ميالده ووفاته والذي تركز في الصـفين التاسـع         ع
ع الخطوط العريضة لمنهاج العلـوم الفلسـطيني        مال يتفق   لف لألهداف العامة لمنهاج العلوم، و     شر مخا االعو

اإلقتـداء بهـم،    يشجع الطلبة علـى     الذي  خ العلم، و بخاصة بند العلماء و      الذي أكد على ضرورة تقديم تاري     
  . إنجازاتهمإدراك والسير على نهجهم، و

  الصـفوف خلـو  في تركيزها على الصفوف العليا و )Leite , 2002(  النتيجة مع دراسة ليتهذهتختلف و
 .الدنيا من تاريخ العلم

بنود وضع النشـاطات    اشتملت على    األساسيةلمرحلة  في ا  نشاطات تعالج تاريخ العلوم في كتب العلوم         وأما
، البحـث  قراءة موجهة( ونوع النشاطات ) طبيعية، وتعمق الفهم   ( ومستوى النشاطات   ) إجبارية، اختيارية   (
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، ) تجارب تاريخية، وحفظ بعـض المعلومـات غيبـا     ، إجراء عن السيرة الذاتية، تحليل المعلومات التاريخية     
مـا  لفهم من حيث وضع النشاطات ومسـتواها، أ       عمق ا تأن جميع النشاطات جاءت إجبارية و     يرى الباحث   و

تحليـل المعلومـات    فتفاوتت النسب بين قراءة موجهة والبحث عن السيرة الذاتية، و         بالنسبة لنوع النشاطات    
لم تظهر حفظ بعض المعلومات غيبا فـي        اريخية، وإجراء تجارب تاريخية والتي ظهرت بنسب مختلفة، و        الت

 . اإلطالقوف المرحلة األساسية على جميع صف

، التأليف وفي طور التحليل ولم تجر لها عمليات تقـويم         ما زالت حديثة    الكتب  هذا األمر يرجع إلى أن هذه       و
على عدم إجبـار    التي تؤكد    الحديثة و  التدريس تركيزها على النشاطات اإلجبارية يتنافى مع مبادئ         أنحيث  

 وميول ودوافع الطلبة، والتي يـرى الباحـث         الهتمامات العلوم، وضرورة إدراك معلمي     الطلبة على التعلم  
 . وجوب استثارتها ومراعاتها ألبعد الحدود

، ممـا  لنشاطات التي تعالج تاريخ العلوم في غياب ا : )Leite , 2002(  مع دراسة ليتهذه النتيجة تتفق و
غبة لـدى الطلبـة     ، كما ال تحفز هذه الكتب الر       يمثل أي اختالف بالنسبة للطلبة     يجعل المحتوى التاريخي ال   
 .باالستزادة من تاريخ العلم 

لمرحلة األساسية  في ا دقة المعلومات التاريخية في كتب العلوم       ة و صحمدى  عالمات دالة على    جاء محور    و
  بيئات علمية، بيئات اجتماعية، بيئات تكنولوجية، بيئات سياسية، و بيئات دينية، وبيئـات               :حيث اشتمل على  

 . لم تذكر

لم ، و اجتماعية بيئات   الترتيبلمية بنسبة متوسطة في كتب العلوم، ثم تلتها في النسبة و          ئات ع حيث ظهرت بي  
لمرحلـة األساسـية   في ابيئات دينية في كافة كتب العلوم    بيئات تكنولوجية وبيئات سياسية و    تظهر تكرارات ل  

 . جاءت بيئات لم تذكر بنسبة عالية جداو، مجتمع الدراسة التي تم تحليلها

التي يرى الباحث   لكتب تركز على المعرفة العلمية وتهمل الجوانب األخرى، و        األمر يدل على أن هذه ا     هذا  و
 المنـاهج  يتوجب علـى مصـممي  إلى المدرسة من بيئات مختلفة، وضرورة التركيز عليها ألن الطلبة يأتوا  

 .لمذلك يساعد على إدراك تاريخ الع، ألن اختالف بيئات الطلبةمعلمي العلوم إدراك و

استقالل التي رأت أن الكتب تمثل فكرة خاطئة عن  ) Leite , 2002( تتفق هذه النتيجة مع دراسة ليت  و  
 . المجتمع العلم عن الدين والثقافة و
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م بين الصفوف وداخل الصف الواحد يمكن أن يكـون      لويرى الباحث أن هذا التوزيع غير المنتظم لتاريخ الع        
ين والقائمين على إعداد المناهج على خارطة مفاهيمية واضـحة للمفـاهيم مـن    مرده إلى عدم اعتماد المؤلف 

حيث تطورها التاريخي، والتي يجب أن يتم تضمينها في كتب العلوم، وكيفية توزيعها في كل صف، ويعـود        
السبب في ذلك إلى قلة الخبرة لدى التربويين الذين قاموا بتأليف هذه الكتب فـي كونهـا التجربـة األولـى                   

 .لمتخصصين التربويين في فلسطين ل

وهذا األمر يتناقض مع الدعوات الحديثة لتضمين تاريخ العلم في كتب العلوم، والتـي تهـدف إلـى خلـق                    
اتخاذ القرارات حول اسـتخدام     على المشاركة الفعالة في التفكير، وحل المشكالت الحياتية، و        المواطن القادر   

 .تاريخ العلم في خدمة المجتمع 

مرحلة األساسية أن هنـاك درجـة   علوم ال الباحث فيما يتعلق بعرض المعلومات التاريخية بين كتب       يالحظو
الطريقة في دمجهـا   يستخدمون نفس   فون نفس نوع المعلومات التاريخية، و     ثبات متجانسة حيث يستخدم المؤل    

 .معا أينما وجدت

ت فصـول بكاملهـا مـن المعلومـا      ، و تخلو    اء عن تاريخ العلم في بعض الفصول      كما الحظ أن هناك أجز    
 . التاريخية

 

 : والذي كان نصهالثاني   مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 3  .5

 لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس؟في ا إدراك معلمي العلوم  ما مستوى

 

 وهـذا يـدل   ،)0.39 ( وانحراف معيـاري ،)3.85 (للدرجة الكلية المتوسط الحسابي أن:  أظهرت الدراسة  
لعلم في التدريس جاء بدرجـة      لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ ا    في ا أن مستوى إدراك معلمي العلوم      على  
 .عالية

لمرحلة األساسية السـتخدام تـاريخ العلـم فـي          في ا  إدراك معلمي العلوم     مستوى   الباحث ارتفاع    ويعزو 
أخذ منحى جديـدا مـن       التدريس   أنفي الجامعات ، حيث     جاء نتيجة اإلعداد الجيد لمعلمي العلوم       التدريس  
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 أدىحيث التركيز على طرق التدريس و تعددها ، و حضور المعلم دورات تأهيـل و ورش عمـل ، ممـا                 
  .  مستوى إدراك معلمي العلوم لتاريخ العلم كمنحى في التدريس الرتفاع

 من معلمـي الفيزيـاء فـي المـدارس     )%46(أن :  في) Zitio,2003(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زيتو  
 .  الثانوية في منطقة سافولك استخدموا تاريخ العلم في تدريس العلوم

التي أظهرت أن هنـاك  ) Wang & cox-Petersen,2002(وتتفق أيضا مع دراسة وانغ وكوكس بترسين 
 .  وعيا لدى المعلمين والمعلمات بقيمة تضمين تاريخ العلم في تدريس العلوم

أن من المعلمين من يعتقـد  :  في) Wang & Marsh,2002(نها اتفقت أيضا مع دراسة وانغ ومارش كما أ
 .بأهمية تاريخ العلم، ومنهم من أدرك أهمية العناصر التاريخية للمعرفة اإلجرائية

 

 : والذي كان نصهالثالثالسؤال المتعلقة بنتائج  مناقشة ال4 . 5 

باختالف  لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس      في ا  هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم     
 ؟"ذكر ، أنثى"جنس المعلم 

فـي مسـتوى    ،)α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          :  أظهرت النتائج     
 . ير جنس المعلمتدريس تعزى لمتغاللمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في في اإدراك معلمي العلوم 

ويمكن أن يعزو الباحث عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث إلى تساوي الفرص بين الجنسين أثناء عمليـة    
التعليم في الوطن العربي، وإمكانية إتاحة الفرصة إلطالعهم على المصادر المتاحة سواء كـانوا ذكـورا أو           

 .  تاريخ العلم في تدريس العلومإناثا والتي مكنتهم سويا من إدراكهم أكثر الستخدامات

التـي أظهـرت   ) Wang & Cox-Petersen, 2002( مع دراسة وانغ وكوكس بترسين النتيجةوتتفق هذه 
 . وعيا لدى المعلمين والمعلمات بقيمة تضمين تاريخ العلم في تدريس العلوم

 أن المعلمـين مـن   : التي أظهرت) Rubin & Cohen, 2003(دراسة روبين وكوهين مع إال أنها تختلف 
يضعون الذكور من العلماء القدامى في رأس القائمة التي يعـدونها لألمثلـة   ) العربية، اليهودية(كال الثقافتين   
 . على العلماء
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 :  والذي كان نصهرابعالالسؤال المتعلقة بنتائج  مناقشة ال5  .5 

م تاريخ العلم في التدريس باختالف      لمرحلة األساسية الستخدا  في ا هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم       
 ؟" س، أعلى من بكالوريوسدبلوم، بكالوريو"المؤهل العلمي للمعلم 

 فـي مسـتوى   ،)α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة          :  أظهرت النتائج   
ى لمتغير المؤهل العلمـي     تدريس تعز اللمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في       في ا إدراك معلمي العلوم    

 .للمعلم

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى كون المعلمين وبغض النظر عن مؤهلهم العلمي يدرسون ويطلعون علـى                 
مصادر مناسبة لتاريخ العلم، وأن تأهيلهم التربوي يمكن أن يكون قد زودهم بهذه المعرفـة المناسـبة عـن                   

 .دامه في التدريستاريخ العلم التي وسعت إدراكهم ألهمية استخ

:  التي أظهـرت ) Wang & Cox-Petersen,2002( هذه النتيجة مع دراسة وانغ وكوكس بترسين وتختلف
نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في تصورات المعلمين لطبيعة المنحى التاريخي وفائدته تعزى إلى               

 .العليا ولصالح المعلمين في المرحلة ،المرحلة التي يدرس فيها المعلم

أن الطلبة المعلمـين الـذين درسـوا        :  التي توصلت إلى  ) King,1991( دراسة كنج    وتتفق هذه النتيجة مع   
 مساقات تتعلق بتاريخ العلم تكونت لديهم معتقدات واتجاهات أكثر من غيـرهم، وكـان تحقـيقهم ألهـداف                 

 .لياة الصف عاغرفالمعلمين المبتدئين في 

أن المعلمين الذين حصلوا على تقدير إشـرافي أكثـر   :  التي توصلت إلى) 2003(مع دراسة قادوس    وتتفق  
 . كانوا أكثر إلماما بتاريخ العلم
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 :  والذي كان نصهالخامسالسؤال المتعلقة بنتائج  مناقشة ال6  .5 

ف لمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس باختال       في ا هل يختلف مستوى إدراك معلمي العلوم       
 ؟)سنوات10، أكثر من 10-5، من سنوات 5 أقل من  ( الخبرة

 فـي مسـتوى     ،)α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          :  أظهرت النتائج    
 .متغير الخبرةإلى تدريس تعزى اللمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في في اإدراك معلمي العلوم 

لى تقدم التكنولوجيا، والذي يزيد من إطالع معلم العلوم على تطـور المعرفـة              لنتيجة إ ويعزو الباحث هذه ا   
العلمية عبر التاريخ ومن مصادر كثيرة وإطالعه على األبحاث الحديثة فيما يتعلق بتاريخ العلم ومدى أهمية                

 .تضمينه في كتب العلوم

 مـن معلمـي     %)80(أن  :  ت إلى  التي خلص  ،),1996Hashwah( وتتفق هذه الدراسة مع دراسة حشوة       
العلوم يرون أن العلوم تتطور تراكميا، والباقي منهم يعتقد وجود أخطاء مفاهيمية لدى الطلبة، وتبين أن هذه                 
اإلدراكات والمعتقدات للمعلمين ال تربتط بمستويات الدراسة، أو الخبرة، أو المستوى الذي يدرسه المعلم، أو               

 . تخصصه
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 :التوصيات

 

 : أمكن الباحث تقديم التوصيات التالية ،  في ضوء المناقشة السابقة للنتائج

 يوصي الباحث القائمين على تأليف المناهج بإعادة النظر في مناهج العلوم ومراجعتهـا فـي جميـع            –
تبني المقررات الدراسية لتاريخ العلم، وفي جميع الصفوف مـن          :  المراحل التعليمية المختلفة، من حيث    

 .المرحلة األساسية بما يتالءم مع المراحل النمائية للطلبة
 

 بتضمين قدر أكبر من تـاريخ       - وبخاصة مناهج العلوم   - يوصي الباحث القائمين على تأليف المناهج        -
لمرحلة األساسية، ومراعاة التوازن في توزيع المحتوى التاريخي على وحدات          في ا العلم في كتب العلوم     

 .  المقرر
 

لمرحلة األساسية بتفعيل النشاطات التي تعالج تاريخ العلوم        في ا  الباحث مصممي مناهج العلوم       يوصي -
 .في كافة المراحل التعليمية، وذلك لزيادة فعالية التعلم من أجل الفهم

 

مرحلة األساسية باعتبـاره المفتـاح الـرئيس    في ال انطالقا من الدور الرئيسي الذي يمثله معلم العلوم        -
 التعليمية، يوصي الباحث هذا المعلم باستخدام المنحى التاريخي في تدريس العلوم، لما في ذلـك                للعملية

 . من فائدة في ترسيخ المعلومات في أذهان الطلبة
 

لمرحلة األساسية بترجمة إدراكهم لمفهوم تاريخ العلم، وتوضـيحه         في ا  يوصي الباحث معلمي العلوم      -
 . هم الصفيةمن خالل سلوكهم التعليمي ونشاطات

 

 يوصي الباحث مطوري المناهج والقائمين على السياسات التربوية بضرورة مواصلة جهـودهم فـي               -
عقد دورات تثقيفية لمعلمي العلوم، للمحافظة على مستوى إدراكهم لتاريخ العلـم، وإجـراء دراسـات                 

 . ها بنتائج هذه الدراسةلمرحلة األساسية، ومقارنة نتائجفي اتحليلية للمحتوى التاريخي لكتب العلوم 
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 جامعة القدس زيدانعفيف . د .7
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 االستبانة بعد التحكيم):  2(ملحق رقم 

   

 جامعة القدس

 كلية العلوم التربوية

 ت العلياالدراسا

 برنامج أساليب التدريس

 

 

 

 

 المحترمة/ المحترم ........................................... المعلمة / حضرة المعلم 

 تاريخ العلم في كتب العلوم وإدراك معلمي العلوم فـي المرحلـة األساسـية    –يقوم  الباحث بدراسة بعنوان     
س فـي جامعـة     يلبات نيل درجة الماجستير في أساليب التدر      وذلك استكماال لمتط  , الستخدامه في التدريس    

واالستجابه لكل فقرة حسـب     , يرجى التكرم بدراسة فقرات االستبانة      , ولتحقيق هدف هذه الدراسة     , القدس  
علماً بان  المعلومـات     . لما لها من أهمية على نتائج الدراسة          , وان تكون االستجابات موضوعية     , الواقع  

 .الستبانة ستستخدم الغراض البحث العلمي فقط وستعامل بكل سرية الواردة في ا

 

 مع احترامي وتقديري لتعاونكم

 

 : الباحث 

  عقيل أبوحاتم 
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 :المعلومات الشخصية : الجزء األول 

 : البند الذي يتفق مع وضعك أمام  ) √ (   إشارةيرجى وضع 

  أنثى  ذكر     : الجنس 

 من  أكثر   سنوات 10-5 سنوات        5مناقل   : سنوات الخبرة 
  سنوات 10

  من بكالوريوس أعلى  بكالوريوس   دبلوم   : المؤهل العلمي 
 

 

درجة اعتقادك لتحقيق كل فقرة مـن الفقـرات    أمام (  √  ) أشارة ضعو الرجاء :الثاني الجزء
  :التالية

 : إن تدريس تاريخ العلم 
 درجة المعتقد

رقم
ال

 

 نص الفقرة

ــق  أواف
  بشدة

 أعارض أعارض محايد أوافق
 بشدة 

       .ينمي إدراك الطلبة لطبيعة العلم 1

      .ينمي إدراك الطلبة للمشروع العلمي  2

      .ينمي إدراك الطلبة لحقائق التجارب العلمية 3

      .ينمي إدراك الطلبة لتطورات المعرفة العلمية 4

      .لدى الطلبةينمي المهارات المعرفية  5

      .يساعد في إدراك الطلبة ألهمية تدريس العلوم 6

      .يساعد في زيادة تحصيل الطلبة 7

      .ينمي قدرات الطلبة على حل المشكالت  8
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      . يشكل أداة الستدعاء المفاهيم القبلية لدى الطلبة 9

المفاهيم التـي حملهـا     يعرف المعلم على التشابه بين األفكار  القبلية و         10
 .العلماء في السابق

     

      .يشجع الطلبة على التأمل في معارفهم المكتسبة  11

ينمي إدراك الطلبة لدور االتصال والعمل الفردي والجمعي فـي إنتـاج     12
 .المعرفة العلمية

     

      .يساعد الطلبة  في تغيير المفاهيم البديلة لديهم 13

      .لم على ممارسة استراتيجيات االستقصاء العلمي يساعد المع 14

      .يعمل على إثارة اهتمام الطلبة بالعلم 15

      .يعزز الصلة الشخصية بين العلم والطالب 16

      .يكسب الطلبة الوعي السياسي والثقافي المحيط بالعمل العلمي  17

      ينمي قدرة الطلبة على صياغة الحجج العلمية 18

      .يشكل دافعا لتفكير الطلبة  في الظواهر الطبيعية  19

      .  يكسب الطلبة  النظرة الواقعية للنشاط العلمي 20

      .يكسب الطلبة تجربة للتفكير الجماعي  21

      . يسهم في تقدير الطالب للجانب اإلنساني للعلم 22

      .ديلة لدى الطالبيسهم في إدراك المعلم لوجهات النظر الب 23

      .يزيد اهتمام الطلبة بالعلم والعلماء 24

      .يسهم في إدراك الطلبة أن للعلم سياقا اجتماعيا 25

      .يحقق مبدأ ربط العلم والتكنولوجيا والمجتمع 26

      .يؤدي إلى تقدير الطلبة بان العلم جزء من التراث الثقافي واالجتماعي 27

      .م في إدراك المعلم للصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلم العلوم يسه 28

      .يثير انتباه الطلبة في الحصة 29

      يزيد دافعية التعلم لدى الطلبة 30
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      .يزيد من إدراك الطلبة لكيفية تغيير المفاهيم العلمية 31

      .يات العلميةيساعد في إتقان الطلبة للمعارف والقوانين  والنظر 32

      يساعد الطلبة في تطوير التفكير المنظم لديهم  33

المالحظة، القياس،  (يساعد الطلبة في تطوير مهارات االستقصاء العلمي       34
 .....)التقويم

     

      .يسهم في إدراك الطلبة ألثر العلم في رفاهية اإلنسان 35

      .علمية تراكميةيسهم في إدراك الطلبة أن المعرفة ال 36

      يسهم في إدراك أن العلماء ال يختلفون عن اآلخرين ، في كونهم بشر 37
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 نموذج تحليل المحتوى التاريخي ): 3(ملحق رقم 

 

 نموذج التحلیل

 

 

  البعد

  العلماء : أوال 

  حياة العلماء. أ 

   معلومات عن السيرة الذاتية -

  السمات الشخصية الخصائص و-

   أحداث من حياتهم-

  خصائص العلماء . ب

  ذكي, عبقري,  مشهور-

  يعمل ليعيش ,  عادي -

   لم يذكر أو غير محدد-

  تطور العلم : ثانيا 

  نوع التطور. أ 

  أو فكرة تاريخية,   ذكر اكتشاف علمي -

    وصف اكتشاف علمي -

  )بط بينهمادون ترا( ذكر فترتين منفصلتين -

  ) ذكر التسلسل التاريخي لالكتشاف الواحد(  عالقة خطية ومباشرة -

  مدى التراجع والتقدم في اآلراء (  تطور حقيقي -
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  األشخاص المسؤولين . ب 

   عالم واحد -

   مجموعة من العلماء-

   مجتمع علمي -

  )لم يحدد(  لم يذكر من -

  رض المعلومات التاريخية المواد المستخدمة لع: ثالثا 

   صور العلماء-

   صور آالت أو معدات  -

   وثائق أو نصوص أصلية-

   تجارب تاريخية-

   مصادر ثانوية-

  )لم تحدد(  لم تظهر -

  عالمات دالة على صحة ودقة المعلومات التاريخية : رابعا 

   بيئات علمية-

   بيئات تكنولوجية-

   بيئات اجتماعية-

   بيئات سياسية -

   بيئات دينية -

   بيئات لم تذكر-

  وضع المحتوي التاريخي: خامسا 

  دور المحتوي التاريخي في تعليم وتعلم العلوم . أ
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   دور أساسي-

   دور تكميلي -

  األشخاص المقصودين بالتعلم . ب

   جميع الطالب -

   الطالب المتفوقين -

  ب فقط  الراغبين من الطال-

  نشاطات تعالج تاريخ العلوم : سادسا 

  وضع النشاطات . أ 

   إجبارية-

   اختيارية-

  ) غرضها ومستوي صعوبتها( مستوي النشاطات . ب 

   نشاطات طبيعية -

   نشاطات تعمق الفهم -

  نوع النشاط . ج 

   قراءة موجهه -

   البحث عن السيرة الذاتية -

  ومات التاريخية  تحليل المعل-

   أجراء تجارب تاريخية -

  حفظ بعض المعلومات غيبا -

 

 

 



116 

 

 

 

  كتب تسهيل مهمة عمل الباحث: )4(ملحق رقم 

 . كتب تسهيل مهمة من جامعة القدس إلى مكاتب مديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل .1

 . إلى المدارس التابعة لهاكتب تسهيل مهمة من مكاتب مديرية التربية والتعليم في الخليل .2
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 )5(ملحق رقم 

  العاشر األساسيتحليل المحتوى التاريخي لكتب العلوم من الصف األول األساسي إلى الصفنماذج من 

الفصل األول والثاني/ الجزء األول للصف العاشر األساسي حليل كتاب العلوم العامةنموذج من ت  

 الصف العاشر الجزء األول اسم الكتاب

 التصنیف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

: األول        ى 
مص        ادر 
الطاق            ة 

 المتجددة

 

2 

-- -- 

 : 1الفصل  

 الطاقة في حیاتنا
3 

-- -- 

 :2صلالف 

 الطاقة الشمسیة
7 

-- -- 

  

11 

 :تولید الطاقة الكھربائیة

استغل اإلنسان ضوء الشمس لحرق الخشب، باس تخدام قط ع        
وحالی ا تس تخدم المرای ا    . م.زجاجیة مع بدایة الق رن الس ابع ق     

 . والعدسات لتركیز وتجمیع أشعة الشمس في بؤر صغیرة

 .دور أساسي/ خي التاریلمحتوىدور ا/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 .   ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/   تطور العلم--

  

12 

 

 :ھل تعلم

أن أول طباخ شمسي تم اختراعھ م ن قب ل الع الم السویس ري            
 .  م1767ھوراس دیوسور عام 

 .اف علميذكر اكتش/ نوع التطور/  تطور العلم--

 . عالم واحد/المسئولیناألشخاص /   تطور العلم--

 .تكمیليدور /  التاریخيدورا لمحتوى/  وضع المحتوى التاریخي--
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 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 .  معلومات عن السیرة الذاتیة/ حیاة العلماء/  العلماء--

  

13 

 

دمون د باكیری ل وك ان ف ي     إ قام العالم الفرنسي 1839في عام  
التاس   عة عش   رة م   ن عم   ره بمالحظ   ة م   ا یس   مى بالت   أثیر        

 . الفوتوفولتي

 .وصف اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 . عالم واحد/األشخاص المسؤولین/   تطور العلم--

 .دور أساسي/  التاریخيدور المحتوى/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/ ضع المحتوى التاریخي و--

 .  معلومات عن السیرة الذاتیة/ حیاة العلماء/  العلماء--

  14 

 

 

 

 : ھل تعلم

) ب   ل ( أن أول خلی   ة شمس   یة ت   م تطویرھ   ا ف   ي مختب   رات      
، واستعملت لتزوید األقمار الص ناعیة    م1954األمریكیة عام   

 . في الفضاء بالطاقة

 . اكتشاف علميذكر/ نوع التطور/تطور العلم --

 .  وصف الكتشاف علمي/نوع التطور/  تطور العلم--

 .تكمیليدور /  التاریخيدور المحتوى/  وضع المحتوى التاریخي--

 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  
 

14 

 

  .صورة لخالیا شمسیة في قمر صناعي

وث ائق أو نص وص    / ص ور آالت  / المواد المستخدمة لع رض المعلوم ات التاریخی ة        --
 . أصلیة

 .دور أساسي/  التاریخيدور المحتوى/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--
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الفصل األول والثاني/ جزء الثاني للصف العاشر التحليل كتاب العلوم العامةنموذج من   

 الصف العاشر الجزء الثاني العلوم العامة : اسم الكتاب

 التصنیف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 : الخامسة

 الوراثة

 
2 

-- -- 

 : 1الفصل  

 مادة الوراثة
3 

-- -- 

  

4 

 
فرنس  یس كری  ك ف  ي منتص  ف   وتمك  ن العالم  ان ج  یمس واطس  ون   

ف الش  كل األساس  ي للحم  ض الن  ووي    الق  رن الماض  ي م  ن اكتش  ا   
ال    ذي أدى الحق    ا إل    ى التع    رف عل    ى الكثی    ر م    ن      .  DNAال

المعلومات ح ول كیفی ة قیام ھ بحف ظ وتخ زین المعلوم ات الوراثی ة             
 . وكیفیة نقلھا من جیل إلى جیل

 .معلومات عن السیرة الذاتیة/ حیاة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ لتاریخيدور المحتوى ا/  وضع المحتوى التاریخي-- 

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

  

4 

 . صور العلماء/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاریخیة-- .صور العالمان واطسون وكریك

 .  عن السیرة الذاتیةمعلومات/ حیاة العلماء/  العلماء--

. تكمیليدور/ دورالمحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--  

 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 : 2الفصل  

الوراث                   ة 

12 

 

 .صورة عالم/ خیةالمواد المستخدمة لعرض المعلومات التاری -- ). 1884 -1822( صورة العالم مندل 

.تكمیلي/ دورالمحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--  
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 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي-- المندلیة

  

12 

 

واكتش ف  .  یعد جریجور مندل واضع حجر األس اس لعل م الوراث ة       
 . العلماء أھمیة ھذا العلم والتجارب التي قام بھا بعد وفاتھ

 

 .معلومات عن السیرة الذاتیة/ حیاة العلماء/  العلماء--

 .أحداث من حیاتھ/ خصائص وسمات شخصیة/   العلماء--

 . وصف اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .مجتمع علمي/ األشخاص المسؤولین عالم واحد/  تطور العلم--

 .ر أساسيدو/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي-- 

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 

  

18 

 

 

 : ھل تعلم

م، 1900أن الع  الم مورغ  ان أج  رى دراس  ة ف  ي جامع  ة كولومبی  ا  
قدم فیھا أول دلیل عل ى أن العوام ل الوراثی ة الت ي س ماھا الجین ات        
ھ    ي أج    زاء م    ن الكروموس    ومات، وس    مى نظریت    ھ بنظری    ة      

وق  د ح  از نتیج  ة ل  ذلك عل  ى ج  ائزة  .  وموس ومات ف  ي الوراث  ة الكر
 . 1933نوبل عام 

 .معلومات عن السیرة الذایتة/ حیاة العلماء/  العلماء--

 .أحداث من حیاتھ/ حیاة العلماء/  العلماء--

 .ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .ور تكمیليد/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--  

 .للطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--
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 الفصل األول من الوحدة األولى/  للصف التاسع الجزء األولتحليل كتاب العلوم العامةنموذج من 

 الصف التاسع الجزء األول اسم الكتاب

 تصنيفها الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

يعــة طب: األولــى
 العلم

 

2 

 

 

 

 صورة العالم ابن الهيثم صـاحب مقولـة         --
رأيت أنني ال أصل إلى الحـق إال مـن آراء           (

يكون عنصرها األمـور الحسـية وصـورتها        
 ).األمور العقلية

 

وقفت ( صورة العالم نيوتن صاحب مقولة       --
 ).على أكتاف من سبقوني من العلماء

صـور  / خية، وثائق أونصوص أصـلية  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاري    --
 .العلماء

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 :1الفصل 

العلم والمـنهج   
 العلمي

3 -- -- 

  

4 

 

مرينغ  (األلمانيان تمكن العالمان    1889في عام   
من معرفة أهمية وظيفـة غـدة       ) سكيومنكوف

 .البنكرياس وذلك بإجراء تجارب

 .مجموعة من العلماء/ األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--

 . ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ ن بالتعلماألشخاص المقصودي/  وضع المحتوى التاريخي--
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6 

 

ف بوجود عنصر فـي     يتنبأ عالم الكيمياء مندلي   
 15وبعد حـوالي    . الجدول الدوري لم يكتشفه   

يف هذا اكتشـف العلمـاء      يعاما من تنبؤ مندل   
 .Ge عنصر الجرمانيوم

 .ذكر ووصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ التاريخيدور المحتوى /  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

8 

 

الحقيقة العلمية قابلة للتغيـر والتعـديل ومـن         
األمثلة على ذلـك نظريـة بطليمـوس التـي          

والشـمس  . اعتبرت أن األرض مركز الكـون     
إال أن هذه الحقيقة قـد تغيـرت        . تدور حولها 

رية كوبرنيكس وأصـبح دوران     واستبدلت بنظ 
 .األرض حول الشمس هو النظرية العلمية

 

 

 .ذكر ووصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .تطور حقيقي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .مجموعة من العلماء/ األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--

 .جتماعيةبيئات علمية وا/  مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  

8 

العلم تراكمي البناء حيث أن العالم يبدأ دراسته        
من حيث توقف من سبقوه من العلماء وأوضح        

 على  وقفت( نيوتن ذلك في عبارته المشهورة      
 ).أكتاف من سبقوني من العلماء

عالقة خطية ومباشـرة أي ذكـر التسلسـل التـاريخي          / نوع التطور /  تطور العلم  --
 .لالكتشاف الواحد

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--
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8 

 

 .الم يشاهد كائنات دقيقةصورة ع

 .وثائق أو نصوص أصلية/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

9 

 

 

غ البنسلين  اكتشف العالم اإلنجليزي الكسندر فلمن    
 .1928عام 

 .ذكر الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

9 

جرى جدال طويل بين العلمـاء وعلـى مـر          
ـ      .  ات الحيـة  العصور حول كيفية نشوء الكائن

فكان اعتقاد أرسطو أن الكائنات الحية تخلـق        
ذاتيا من الجمادات وهو ما عـرف بفرضـية         

إال أن هذا االعتقـاد     .  الخلق الذاتي أو التلقائي   
ـ لم يرق للطبيب اإليطالي فرانسسكو ر      ( دي  ي

، الذي كان يفترض أن الكائن      )1697 -1626
الحي ينشأ من كائن مشابه له وليس من الجماد،    

 .أجرى تجارب على ذلكو

وبعد اختراع المجاهر ومشاهدة الكائنات الحية      
كائنات ( الدقيقة ظهر تساؤل جديد هل البكتيريا      

تخلق ذاتيا، وهذا التساؤل أجاب عليـه       ) دقيقة
).  1895 -1822(العالم الفرنسي لويس باستر     

بعد أن أجرى عدة تجارب أثبت من خاللها أن         

 .وصف اكتشاف علمي/ ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 .مجموعة من العلماء/  األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--
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 .البكتيريا ال تخلق ذاتيا

 

  

10 

 

 322 -384(م الفيلسوف أرسـطو     صورة العال 
 ).م.ق

 

 

 .صورة عالم/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

 .رة الذاتيةمعلومات عن السي/ حياة العلماء/  العلماء--

  

11 

 

 ).1895 -1822( صورة العالم لويس باستور 

 .صورة عالم/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ اص المقصودین بالتعلماألشخ/  وضع المحتوى التاریخي--
  

14 

 

 

 .صورة العالم ثومسون

 .صور علماء/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 .تكمیليدور /  التاریخيدور المحتوى/  وضع المحتوى التاریخي--

 .الطالب المتفوقین/  األشخاص المقصودین بالتعلم/ وضع المحتوى التاریخي--



131 

 

  

14 

كان اعتقاد العلماء في الماضي بـأن األشـعة         
تخرج من العين وتسقط على أألجسام فنـتمكن        

إال أن العالم الحسن ابـن الهيـثم        . من رؤيتها 
أثبت أن الضوء المرتد عن األجسام إلى العين        

 .هو الذي يمكننا من الرؤية

 .تطور حقيقي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

14 

) 1844 -1766(  افترض العالم دالتون     ---
بأن المادة تتكون من جسيمات صـغيرة غيـر         

 .قابلة لالنقسام تدعى ذرات

 ثم جاء العالم ثومسون وافتـرض بـأن         ---
الذرة عبارة عن كرة مشحونة بشحنة موجبـة        

 .تتوزع بداخلها شحنة سالبة بانتظام

 أجرى العالم رذر فورد تجارب أعطـت        ---
 .نتائج لم يستطع نموذج ثومسون أن يفسرها

 .وصف اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 . عالم واحد/ يناألشخاص المسؤول/   تطور العلم--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

15 

 .مصادر ثانوية/ علومات التاريخيةالمواد المستخدمة لعرض الم -- .صورة نماذج الذرات عبر التاريخ

 .تكمیليدور / دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--
  

16 

 السؤال الخامس/ أسئلة الفصل

يعمل ) م. ق 212 -287(كان العالم أرخميدس  
ملـوك جزيـرة    في القصر الملكي لدى أحـد       

حيث كلـف الملـك     ). هيرو( صقلية ويدعى   

 .سيرة الذاتيةمعلومات عن ال/ حياة العلماء/   العلماء--

 .أحداث من حياة العالم/ حياة العلماء/  العلماء-

 .مشهور أو عبقري/ خصائص وسمات العلماء/   العلماء--
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العالم أرخميدس بالتأكد من أن خاتمه صنع من        
 غش الملـك   أن الصائغبيانتالذهب أو الفضة ل  

في صنع الخاتم أم ال واحتار العالم في كشـف          
هذه الخدعة، إال أنه وأثناء نزوله إلى حـوض         
االستحمام الحظ أن مستوى الماء يرتفـع فـي      

 فلمعت في ذهنه فكرة جعلته يصرخ       الحوض،
يوريكا، يوريكا، واستطاع أرخميدس الكشـف      
من أن الخاتم ليس مصنوعا من الذهب بإجراء        

( تجربة على ذلك كانت منطلقا لقاعدته القائلة         
إذا غمر جسم في سائل فإنه يفقد من وزنه بقدر      

 ).وزن السائل المزاح

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--
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 الفصل األول /  الجزء الثاني التاسع األساسيصفللالعامة ل كتاب العلوم حلينموذج من ت

 الصف التاسع الجزء الثاني العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 : الخامسة

 وسائل االتصال

 
2 

-- -- 

 :1الفصل  

وسائل االتصال  
 عبر الفضاء

3 

-- -- 

  

4 

، م1783يد ألول مرة عام ط استخدمت المنا  ---
 إلى أعلـى طبقـة      هاطتبواسوقد وصل اإلنسان    

التربوسفير من الغالف الجوي، فارتفع الفرنسي      
 .  مئات االمتار فوق باريسروزيه

 استطاع علماء أمريكيـون     1964 في عام    ---
 .  كم24 وصل ارتفاعإرسال بالون إلى 

 أول من اخترع الصاروخ هم الصـينيون        ---
 . في حروبهم ضد الماغوله وواستخدم

روخ يسـتخدم الوقـود     ا تم إطالق أول ص    ---
، وأطلقه روبرت جودارد    1926السائل في عام    

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

في ... فترة ترتبط بفترة أخرى   / عالقة خطية ومباشرة    / نوع التطور /  تطور العلم  --
 .  ف أي ذكر التسلسل التاريخي لالكتشاف الواحدنفس االكتشا
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)1882- 1945.( 

 قام العلماء األلمان بإطالق     1942 في عام    ---
روخ يعمل بالكحول واألكسجين ألغـراض      اص

 . عسكرية

) ثـور ( أطلق العلماء األمريكان صاروخ      ---
 ).أطلس(وصاروخ 

  

4 

 

 صورة العالم روبرت جودارد أول من أطلـق        
 .صاروخ يعمل بالوقود السائل

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 . صورة عالم/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .تكمیليدور/  المحتوى التاریخيدور/  وضع المحتوى التاریخي--

 .الطالب المتفوقین/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  

5 

 : هل تعلم

. 5أول صاروخ صنع على اإلطالق هو ستورن      
 مترا، وقـام بحمـل السـفينة        111ويبلغ طوله   

 . م1969 ورواد الفضاء إلى القمر عام 11أبولو

 

 .وصف الكتشاف علمي/ تطورنوع ال/  تطور العلم--

 .دور تكميلي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .الطالب المتفوقين/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  
5 

 

 الذي حمل المركبات    5صورة صاروخ ساتورن    
 .الفضائية

 . ئق أو نصوص أصليةوثا/ المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--
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6 

 : هل تعلم

 1957 اكتوبر   7تم إطالق أول قمر صناعي في       
من قبل االتحاد السوفيتي سابقا وأطلق عليه اسم        

 . 1سبوتنك

 . ذكر الكتشاف علمي/ نوع التطور/ طور العلم ت--

 .تكميليدور / دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .الطالب المتفوقين/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 

  

6 

 

 . 1صورة القمر السوفيتي األول سبوتنك 

 

 .وثائق أو نصوص أصلية/ يخيةالمواد المستخدمة لعرض المعلومات التار --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  

6 

 

صورة يوري غاغارين أول رائد فضاء حـول        
 . األرض

 .صورة عالم/  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

   الطالبجميع/األشخاص المقصودين بالتعلم/ وضع المحتوى التاريخي--

  

8 

 : هل تعلم

تم إطالق أول قمر لألغـراض العلميـة سـنة          
، وسمي هذا القمر باسم كوب وأمضـى        1989

خمس سنوات محاوال كشف موجات الميكرويف      
 . في الفضاء

 .ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .تكميليدور / دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-- 

  .الطالب المتفوقين/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  
9 

 

صورة فاروق الباز الذي ترأس تحديـد موقـع         

 .صورة عالم/لمواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية ا--

 . معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--
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 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي-- .  على سطح القمر11هبوط أبولو 

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  

10 

 

 وهو على سـطح  11لوأبو صورة المسبار   ---
 . القمر، وعن طريقها تم استكشاف سطح القمر

 

 والتي  10 صورة المسبار الفضائي مالينر      ---
 .أرسلت إلى كوكبي الزهرة وعطارد

وثـائق ونصـوص    / صور آالت /  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية     --
 . أصلية

 .ر أساسيدو/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 . ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

  

10 

 : هل تعلم

 اقترب كوكب المريخ إلى أقرب      2003في عام   
 %55.76نقطة له من األرض علـى مسـافة         

مليون كم، وهي أقرب نقطة له من األرض منذ         
 ).العصر الحجري( ألف سنة 60حوالي 

 .  بيئات علمية/  مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

10 

  مسبار فاكينج التي هبطت علـى كوكـب          --
 . 1976المريخ عام 

ــويجر--- ــت عــام 2 ف ــي أطلق ، 1977 الت
 .  عاما12واستغرقت رحلتها 

في ... فترة ترتبط بفترة أخرى   / عالقة خطية ومباشرة    / نوع التطور /  تطور العلم  --
 . نفس االكتشاف أي ذكر التسلسل التاريخي لالكتشاف الواحد

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-- 

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/ ضع المحتوى التاريخي و--
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11 

 : هل تعلم

، 1986انفجار المكوك الفضائي تشالنجر عـام       
.      2002عاموانفجار المكوك الفضائي كولومبيا 

 . بيئات علمية/  مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية--

 .دور تكميلي/ ريخيدور المحتوى التا/  وضع المحتوى التاريخي--

 .الطالب المتفوقين/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  
11 

صورة مكوك فضاء يضع قمرا صـناعيا فـي         
 .مداره

 .وثائق أو نصوص أصلية/ المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية --

 .سيدور أسا/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/  وضع المحتوى التاریخي--

  

12 

 صور لمحطات فضائية

اشهر المحطات الفضائية ساليوت وقد أطلقـت        
 ثم محطة الفضاء الروسية مير ثـم        1971عام  

محطة الفضاء األمريكية سكاي الب التي أطلقها       
، واحترقت عند عودتهـا     1973األمريكان سنة   

والمحطـة الفضـائية    . 1980 األرض سنة    إلى
غاليلو والتي تحطمت في غالف المشتري فـي        

 بعد رحلـة اسـتغرقت      2003شهر أيلول عام    
 .  أربعة عشر عاما

 .وثائق أو نصوص أصلية/ المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاریخي/  وضع المحتوى التاریخي--

 .جمیع الطالب/ األشخاص المقصودین بالتعلم/ ع المحتوى التاریخي وض--

 . عالقة خطية ومباشرة/ نوع التطور/ تطور العلم --
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  الفصل األول من الوحدة األولى/  األساسي الجزء األول الثامنلصفلالعامة تحليل كتاب العلوم نموذج 

 الصف الثامن الجزء األول اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة لصفحةا الدرس الوحدة

 : األولى

 الخلية

 2 -- -- 

ــل   : 1الفص
ــر  المجهــ

 والخلية

3 -- -- 

اكتشفت الخلية قبل أكثر من ثالثة قرون على يد العديـد            4  
 :  من الباحثين والعلماء من بينهم

، وكان يعمل حاجبا    م1632هوك الهولندي سنة     لوفن ---
مجهـرا  في محكمة ويهوى صناعة العدسات، وقد صنع        

مكونا من عدسة واحدة محمولة علـى لـوح معـدني،           
واستطاع بواسطته مشاهدة أجزاء صغيرة من حيوانـات       
ونباتات، كرأس نملة مثال، وتمكن من مشاهدة كائنـات         

 .دقيقة لم تكن معروفة في حينه

فترة ترتبط بفترة   (عالقة خطية ومباشرة    / نوع التطور /  تطور العلم  -- 
 . أي ذكر التسلسل التاريخي لالكتشاف الواحد) أخرى بنفس االكتشاف

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

 . معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--
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  4  

، فصـنع   م1665 ثم جاء روبرت هوك اإلنجليزي       ---
مجهرا ذا عدستين، وبفضل هذا المجهر نجح في فحص         

، )ميكرو غرافيا ( أشياء عديدة رسمها ووصفها في كتابه       
ومن أهم أعماله فحص قطعة فلين من قشرة شجرة بلوط          

 ".بداية فكرة صناعة المجهر . " بمجهره

 .ذكر أحداث من حياة لوفن هوك/ حياة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/ حتوى التاريخي وضع الم--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

، فحـص ورق نبـات      م1831 براون االسكتلندي    --- 5  
السحلب، فوجد بداخل الخاليا جسما معتما أطلـق عليـه     

 . اسم النواة

 

 فـي خاليـا     ، شاهد النوى  م1831 شفان األلماني    ---
 . حيوانية متنوعة

 شاليدن وشفان، عالمان ألمانيان، أكدا أن أجسـام         ---
النباتات والحيوانات تتكون من خاليا تحـوي بـداخلها          
أنوية، وأن الخاليا النباتية فقط تحاط بجدار سميك، ثـم          

وكانت هذه من أهم    " نظرية الخلية   " صاغا ما يعرف ب   
رؤية الخلية  . (  عشر التطورات العلمية في القرن التاسع    

 ).بصورة أولية

 . وصف اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

 

اثنـين أو   / مجموعة من العلماء  / األشخاص المسؤولين /  تطور العلم  --
 . أكثر من العلماء عملوا معا لنفس االكتشاف

فقط ذكـر اسـم     / معلومات عن السيرة الذاتية   / حياة العلماء /  العلماء --
 . العالم
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 الوحدة السادسة/  الجزء الثانيصف الثامن األساسي للتحليل كتاب العلوم العامةنموذج من 

 الصف الثامن الجزء الثاني اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة درسال الوحدة

ــة ــالف : السادس الغ
 الجوي وبخار الماء

 2 -- -- 

ــل  ــالف : 1الفص الغ
 الجوي لألرض

3 -- -- 

 :2الفصل 

 بخار الماء في الجو

7 --   -- 

 : 4نشاط  11  

جدول يوضح كيفية استعمال مقياس الرطوبة      
 . النسبية

ن يقوموا أكثر من مجرد     تطلب من الطالب بأ   ( نشاطات تعالج تاريخ العلوم      --
 ).يجب أن يقوم بها جميع الطالب/ إجبارية/ وضع النشاطات/ قراءتها

 .يعمق الفهم/ مستوى النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .تحليل المعلومات التاريخية/ نوع النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--
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 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  14  

 

 

 . جداول وضعها العلماء لقياس درجة الندى

وثائق أو نصوص أصـلية     /  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية     --
 .أنتجها أو كتبها العلماء أنفسهم وقد تكون مترجمة

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/ اريخي وضع المحتوى الت--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

تكـاثف  : 3الفصل   
 بخار الماء

18 -- -- 

توصل العلماء إلى أن طريقة تكاثف جزيئات        19  
بخار الماء في الجو تتم على دقائق خاصـة         

 .تسمى نوى التكاثف

 .ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  28  

 : هل تعلم

يركز العلماء في استمطار السحب بتزويدها      
صناعيا بنوى الثلج الالزمـة لتجمـدها ألن        

الثلج في الطبيعة يؤدي إلـى أن       نقص نوى   
تتواجد في السحابة نقط مائية فـوق مبـردة         

 

 .بيئات علمية/  مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية--

 

 .دور تكميلي/ لتاريخيدور المحتوى ا/  وضع المحتوى التاريخي-- 
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 درجة وهذه النقط تكون غيـر       40-حتى      
مستقرة، حيث يلزم لكل نقطة مائية لتتجمـد        

 . في السحابة نواة ثلجية

 .الطلبة المتفوقين/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--
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 الوحدة األولى/ حليل كتاب العلوم العامة للصف السابع الجزء األولنموذج من ت

 الصف السابع الجزء األول اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 : األولى

خصـــائص 
 الكائنات الحية

 
2 

-- -- 

 :1الدرس  

  التغذية
4 

-- -- 

  

5 

 

 : 1نشاط 

للكشف عن سكر الغلوكوز يمكن اسـتخدام محلـول         
فهلنغ، وإذا لم يتوافر يمكن استخدام محلول بنـدكت         

)Benedict.( 

تجـارب قـام بهـا    (تجارب تاريخية /  المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية     --
 ).  سابقينعلماء

 . إجبارية/ وضع النشاطات/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 . يعمق الفهم/ مستوى النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .إجراء تجارب تاريخية/ نوع النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/ ى التاريخي وضع المحتو--

 -- -- 8 :2الدرس 
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  األيض

 :3الدرس  

  النمو
12 

-- -- 

 :4الدرس  

  الحركة
16 

-- -- 

: 5الدرس   
 اإلخراج

18 
-- -- 

: 6الدرس   
 االستجابة

20 
-- -- 

  

26 

 

تجربة ألحد العلماء عن نقص وزن الفئـران كلمـا          
 .ةزادت درجة الحرار

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 . عالم واحد/ األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--

 . إجبارية/ وضع النشاطات/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 . يعمق الفهم/ مستوى النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .ارب تاريخيةإجراء تج/ نوع النشاط/  نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--
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 :7الدرس   

  التكاثر
22 

-- -- 
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الوحدة الخامسة/  الجزء الثاني السابع األساسيلصفلالعامة حليل كتاب العلوم نموذج ت  

 الصف السابع الجزء الثاني  العامةمالعلو: تاباسم الك

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 :الخامسة

ــات   المركبـ
 الكيميائية

 2 -- -- 

 : 1الدرس  

ــذرات  الــ
 والجزيئات

4 -- -- 

  5  

ظل تركيب الذرة يشغل العلماء لفترة طويلـة مـن          
والـذي  ) 1844 -1766( الزمن ومنهم دالتـون     

لمادة تتكون من جزيئات صغيرة غير      افترض بأن ا  
 . ذراتتدعىقابلة لالنقسام 

 .وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-- 

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 . ومات عن السيرة الذاتيةمعل/ حياة العلماء/  العلماء--

افترض بـأن الـذرة هـي     :  سونب العالم ثوم  --- 6  
عبارة عن كرة مشحونة بشحنة موجبة تتوزع فـي         

 .داخلها شحنات سالبة بانتظام

 قام العالم رذرفورد بتجارب أعطت نتائج لـم         ---

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--
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سون تفسيرها حيث وضـع رذرفـورد    بيستطع ثوم 
فراغ فـي  نموذجا يرتكز على أن معظم حجم الذرة        

وسطه نواة تحمل شـحنة موجبـة تـدور حولهـا          
جسيمات صغيرة تحمـل شـحنة سـالبة تـدعى           

 . اإللكترونات

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  المحتوى التاريخي وضع--

علمـاء فتـرة زمنيـة هـم        ( مجتمع علمي   / أشخاص مسؤولين /  تطور العلم  --
 ).المسؤولين عن ذلك االكتشاف

وثـائق أو نصـوص أصـلية    / المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية     -- .سونبصورة للذرة حسب افتراض ثوم 6  
 .ها أو كتبها العلماء أنفسهم وقد تكون مترجمةأنتج

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-- 

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  7  

 جـزأين   توصل العلماء إلى أن الذرة تتركب مـن       
 .  النواة واإللكترونات:أساسين هما 

 . ذكر اكتشاف علمي/ نوع التطور/ ر العلم تطو--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 .إجراء تجارب تاريخية/ نوع النشاط/   نشاطات تعالج تاريخ العلوم--

 :2الدرس  

ــر   العناصـ
 والمركبات

12 -- -- 

  13  

العـالم روبـرت بويـل كلمـة العنصـر          استخدم  

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--
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)element.(     لتدل على أية مادة ال يمكـن تحويلهـا
 .إلى مواد أبسط منها 

 .دور تكميلي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .الطلبة المتفوقين/ المقصودين بالتعلماألشخاص /  وضع المحتوى التاريخي--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 : هل تعلم 13  

ينر العناصـر فـي مجموعـات       اوضع العالم دوبر  
 . ثالثية

 . ثم وضعها نيوالندز في مجموعات ثمانية

 . ف في جدول عرف باسمهيثم صنفها مندلي

 . وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .معلومات عن السيرة الذاتية/ حياة العلماء/  العلماء--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

لغة لجدول يحتوي بعض العناصر واسم العنصر با        14  
 .  ورمزهلالتينيةوااالنجليزية 

 .وثائق أو نصوص أصلية/ المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخية --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

 :3الدرس  

ــات   مركبـ
 كيميائية

17 -- -- 
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 األولى /  الجزء األول السادس األساسيلصفلالعامة تحليل كتاب العلوم نموذج من 

 الصف السادس الجزء األول سم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

: األولــــى
أجهزة جسـم   

 اإلنسان

 2 -- -- 

ــل األول  ــدرس: الفص : 1ال
 الجهاز الهيكلي

3 -- -- 

 -- -- 8 المفاصل: 2الدرس 

ة الجهــاز صـح : 3الـدرس  
 الهيكلي وسالمته

10 -- -- 

 -- -- 16 : الفصل الثاني 

 -- -- 17 ما الجهاز العضلي: 1الدرس 

صـحة الجهــاز  : 2الـدرس  
 العضلي وسالمته

22 -- -- 
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  الوحدة الساسبعة/  الجزء الثانيلصف السادس األساسي لتحليل كتاب العلوم العامةنموذج 

 لسادسالصف ا الجزء الثاني اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

: الســـابعة
الثـــروات 
والمصــادر 

 الطبيعية

 53 -- -- 

ــل األول  : الفصــ
 المعادن والصخور

56 -- -- 

الثـروات  : 1الدرس 
 الطبيعية وتصنيفها

57 -- -- 

كان استخدام المعادن من أهم االكتشافات التي توصل         59 المعادن: 2الدرس 
 حيث كانت جميـع األسـلحة واآلالت        إليها اإلنسان، 

التي استخدمها قبل اكتشاف المعادن تصنع من حجر        
وبعـد أن اكتشـف     .  الصوان أو الخشب أو العظام    

اإلنسان المعادن استخدمها في الكثير من الصـناعات        
كصناعة الفؤوس والسكاكين، وصناعة أدوات الزينة      

 . ووسائط النقل المختلفة

 

/ فتـرتين منفصـلتين  / ذكر اكتشاف علمي/ لتطورنوع ا/ تطور العلم    --
 . عالقة خطية ومباشرة

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب
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  59  

 .صورة لمواد مصنوعة من المعدن

صور آالت أو معدات    / التاريخةالمواد المستخدمة لعرض المعلومات      --
 .مختبر وثائق ونصوص أصلية

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

الصـخور  : 3الدرس 
 وخصائصها

وثـائق ونصـوص    /  التاريخـة  المواد المستخدمة لعرض المعلومات    -- .صور لبعض الصخور 67
 . أصلية

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

ــدرس  ــواع : 4ال أن
 الصخور

71 -- -- 

 -- -- 77 المياه: الفصل الثاني 

ــدرس  ــاه : 1ال المي
 ودورتها في الطبيعة

79 -- -- 

ــدرس  ــاه : 2ال المي
 الجوفية

81 -- -- 

 -- -- 83أحـواض  : 3الدرس 
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الميــاه الجوفيــة  
 واآلبار اإلرتوازية

 -- -- 87 فوائد الماء: 4الدرس 

 -- -- 89 األمالح: 5الدرس 

 -- -- 95 النفط: الفصل الثالث 

مـا هـو    : 1الدرس 
 النفط

97 -- -- 

استخراج : 2الدرس 
 النفط وتكريره

99 -- -- 
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 الوحدة األولى /  الجزء األوللصف الخامس األساسي لتحليل كتاب العلوم العامةنموذج من 

 

 الصف الخامس الجزء األول العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 -- -- 2  النباتات: األولى

 : 1الدرس 

ــي  ــل ف النق
 النباتات

3 

-- -- 

  

8 

قات السنوية في ساق شجرة معمـرة والتـي يمكـن           الحل
بواسطتها تحديد عمر الشجرة وهي ناتجـة عـن تكـون           
األوعية الناقلة الخشبية وفي كل سنة تتكون حلقة واحـدة          

 كبيرة عريضة نسبيا،    خالياهااألولى  : مكونة من منطقتين  
 .  صغيرة ضيقةخالياهاواألخرى 

 . علميوصف اكتشاف / نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

8 

وثـائق أو نصـوص     / المواد المستخدمة لعرض المعلومات التاريخيـة      -- .صورة لمقطع من ساق شجرة معمرة
 .أصلية

 .دور أساسي/  دور المحتوى التاريخي/ وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--
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 :2الدرس 

تصــــنيف 
 10 النباتان

 

اكتشف العلماء أن بعض النباتات ال تحتوي على أوعيـة          
ناقلة فقاموا بتصنيف النباتات بناءا على وجـود األوعيـة      

ة ونباتـات وعائيـة لتسـهيل       الناقلة إلى نباتات ال وعائي    
 . دراستها

 . ذكر الكتشاف علمي/ وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

 .جميع الطالب/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--

  

18 

 

 حسب نوع البذور إلى ذات      قسم العلماء النباتات الزهرية   
 . فلقة واحدة وذات فلقتين

 . وصف الكتشاف علمي/  نوع التطور/  تطور العلم--

 .مجتمع علمي/ األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي-- 

 .ع الطالبجمي/ األشخاص المقصودين بالتعلم/  وضع المحتوى التاريخي--
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 الوحدة الخامسة/ األساسي الجزء الثاني الخامس لصفلالعامة تحليل كتاب العلوم نموذج من 

 الصف الخامس لثاني الجزء العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 -- -- 2  المادة: الخامسة

 :1الدرس 

  أنواع المادة
3 

-- -- 

  

6 

ء على أن العنصر هو مادة نقية، أي تتكـون  اتفق العلما 
 . من نوع واحد من الدقائق تسمى الذرات

 . عالقة خطية ومباشرة/ نوع التطور/  تطور العلم--

 . مجتمع علمي/ األشخاص المسؤولين/  تطور العلم--

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / شخاص المقصـودين بـالتعلم    األ/  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب

 : 2الدرس 

 المخاليط
13 

-- -- 

  

17 

 : صندوق المعرفة

سميت بعض العصور التاريخية بأسـماء العناصـر أو         
:  في ذلك العصـر مثـل      ةالسبائك التي استخدمت بكثر   

 . ية واجتماعيةبيئات علم/ مدى صحة ودقة المعلومات التاريخية --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
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 .الطالب . العصر الحديدي والعصر البرونزي

 : 3الدرس 

التغيرات التـي   
ــى  ــدث عل تح

 المواد

19 

-- -- 

 : 4الدرس 

 فصل المواد
26 

-- -- 
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 الوحدة األولى /  الجزء األول الرابع األساسيلصفلالعامة حليل كتاب العلوم نموذج من ت

 الصف الرابع الجزء األول العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

جســـم : األولـــى
اإلنسا

 ن

 2 -- -- 

 : 1الدرس 

الجهاز الهضمي  
 وعملية الهضم

3 -- -- 

 :2الدرس 

  األغذية وأنواعها

12 -- -- 

  :3الدرس 

 الجهاز التنفسي

24 -- -- 
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 الوحدة الخامسة/  الجزء الثاني الرابع األساسيصفللالعامة تحليل كتاب العلوم نموذج من 

 الصف الرابع الجزء الثاني العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

النظام البيئـي   : الخامسة
 والعالقات الحيوية

 2 -- -- 

 : 1رسالد 

 النظام البيئي

3 -- -- 

 : 2الدرس 

 اإلنسان والبيئة

7 -- -- 

 : 3الدرس 

 العالقات الحيوية

11 -- -- 

 : 4الدرس 

 السلسلة الغذائية

17 -- -- 

 

 

 



159 

 

 الوحدة الثالثة/  الجزء األول الثالث األساسيلصفل تحليل كتاب العلوم العامةنموذج من 

 

 الصف الثالث األولالجزء  العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 : الثالثة

 الماء من حولنا

 60 -- -- 

 :1الدرس 

  مصادر الماء

61 -- -- 

 :2الدرس 

 التبخر والتكاثف

66 -- -- 

 : 3الدرس 

 استخدامات الماء

74 -- -- 

عندما شاهد اإلنسان قديما جذوع الشجر على       78  
استخدامها للتنقـل مـن     سطح الماء فكر في     

 شاطئ إلى آخر ثم صنع منها قوارب وسفن

 .وصف الكتشاف علمي/ نوع التطور/ تطور العلم --

 .دور أساسي/ دور المحتوى التاريخي/  وضع المحتوى التاريخي--

جميـع  / األشخاص المقصـودين بـالتعلم    /  وضع المحتوى التاريخي   --
 .الطالب
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  الوحدة الخامسة/  الجزء الثاني الثالث األساسيلصفل عامةتحليل كتاب العلوم النموذج من 

 الصف الثالث الجزء الثاني العلوم العامة: اسم الكتاب

 التصنيف الفكرة الصفحة الدرس الوحدة

 :الخامسة

التكيـــف عنـــد 
 الحيوانات 

 2 -- -- 

 -- -- 3 البيئة: 1الدرس 

 -- -- 9 التكيف: 2الدرس 

أشـكال  : 3الدرس 
  التكيفأخرى من

18 -- -- 

أغراض : 4الدرس 
ــد   ــف عن التكي

 الحيوانات

24 -- -- 
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 Pearson Correlation( 54(سون نتائج معامل ارتباط بير 3-4

 56 ن درجات يتحديد مستوى إدراك المعلمين بتعي 3-5

 59 توزيع تطور العلم كما جاء في كتب العلوم للمرحلة األساسية 4-1

 61 توزيع تطور العلم بين كتب العلوم للمرحلة األساسية مجتمع الدراسة ونسبتها 4-2
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66 
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67 
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162 

 

 تعالج تاريخ العلوم بين كتب العلوم للمرحلة األساسية مجتمـع الدراسـة             توزيع النشاطات التي   4-12
 ونسبتها

74 

 إدراك  ىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة اداة مستو          4-13
 معلمي العلوم للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس

76 

 في تحديد مستوى إدراك معلمي العلوم        العينة أفرادالستجابة  للعينات المستقلة   " ت"نتائج اختبار    4-14
 حسب متغير الجنسللمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم 

79 

 تحديد مسـتوى     على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة افراد عينة الدراسة        4-15
 حسـب متغيـر  م للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم         إدراك معلمي العلو  

 المؤهل العلمي

80 

 تحديد مسـتوى إدراك معلمـي        العينة على  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      4-16
 مي المؤهل العلحسب متغيرالعلوم للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم 

81 

 تحديد مسـتوى     على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة        4-17
 حسـب متغيـر  إدراك معلمي العلوم للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم           

 الخبرة

82 

 تحديد مسـتوى إدراك معلمـي        العينة على  أفراد الستجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين      4-18
  الخبرةحسب متغيرالعلوم للمرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في تدريس العلوم 

82 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

 

 فهرس المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة المحتوى الرقم

 109 أسماء المحكمين 1

 110 االستبانة بعد التحكيم 2

 114 نموذج تحليل المحتوى التاريخي 3

 117 مل الباحثكتب تسهيل مهمة ع 4

 124 نماذج من تحليل المحتوى التاريخي لكتب العلوم 5



164 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتوى

 أ اإلقرار

 ب الشكر والعرفان

 ت الملخص بالعربية

 ث الملخص باإلنجليزية

 1 مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 12 مشكلة الدراسة

 13 أسئلتهاأهداف الدراسة و

 14 فرضيات الدراسة

 14 أهمية الدراسة

 15 حدود الدراسة

 16 مصطلحات الدراسة

 17 األدب التربوي والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 18 األدب التربوي

 32 الدراسات السابقة



165 

 

 47 طريقة الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

 48 منهج الدراسة

 48 مجتمع الدراسة

 49 ة الدراسةعين

 51 أدوات الدراسة

 52 الصدق والثبات

 56 إجراءات الدراسة

 57 المعالجة اإلحصائية

 58 عرض نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 84 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 92 التوصيات

 93 المراجع

 94 المراجع العربية

 97 المراجع األجنبية

 107 المالحق

 161 الجداولفهرس 

 163 فهرس المالحق

 164 فهرس المحتويات

 


