
       

 

 

 

ًوفقفهم طبيعة املسعى العلمي عند مدرس ي الكيمياء 
 
ً   ضوو مل ا

ًبممارساتهم الحدريسية  ( وعالقحه1602إلاصالح )  

ًحعددة ألابعاد لطلبتهممالعلمية  والثقافة

ً
 

 مقدمة  أطووحة

ً
ًجامعة بغداد /ابن الهيثم -إلى مجلس كلية التربية للعلىم الصوفة 

ً(طوائق ثدريس الكيمياء )دكحىراه فلسفة في التربية صهادةنيل وهي جزء من محطلبات 

 

ً من 

 إبواهيم محمد علي الحنحىش

 بإشراف

  

 

 م   8192      ه                                                   9341        

 

ًية العواقجمهىًر

ًوزارة الحعليم العالي والبحث العلمي

ًجامــعـة بـغــــــداد

ًمابن الهيث –الصوفة  كلية التربية للعلىم

ًقسم العلىم التربىية والنفسية
 

ًألاسحاذة الدكحىرةًهألاسحاذ الدكحىًر

 بسمة محمد أحمد
ًألاسحاذة الدكحىرةًهألاسحاذ الدكحىًر

 جغويد هاصم النىًر



 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 خي  حي جي ٰه مه ٹٱٹٱُّٱ
 مت هب مبهئ مئ هي مي
صدق هللا العظيم َّ  هث مث هت  

ة:   ادل    (١١)اآليةجزء من المج

                          



 

 

 إقرار المشرفين
 

م  ههه  ن فهممط يعي مممس الملمم ي ال ممممس   مم  م رلمممس شهه أ  إ داههأذأ اههرو ذ الموههم ذبـم ههـم
( و حقتم  عممارلماتهط الت ريلميس والفقافمس ال مميمس 1602الكيمياء وفقًا لمشروع اإلصمح    

نه   لت  أشهلذننا( جهإعراهيط محم   ممس الح تمو   ( باابب ذبهأتوملذو مت   ة األع ا  ليمعتهط 
 ههات نيهها شهه اأ  ، ماهه  جههن  ـههإ ـوال تليههم ذبول يههم بلعلههمف ذب ههلنم / ذ ههإ ذب يهه ف – غههأذأجاـعههم 

 ذبتيـيا  ( .الذئق وأليس أتوملذو نل فم ن  ذبول يم   
 
 
 ذبومقيع                                                     ذبومقيع   
 ذبـشلف                                   ذبـشلف                    
 .  تغري  هاشط التور                                       أ.                           .علمس محم  احم               أ.
 
 
 

 لشح ارو ذ الموم بلـناقشم، ن نا  الى ذبوم يات ذبـومذنل  
 
 

 الما يل اعراهيط  مس  أ.                                              
 ذبعلمف ذبول ميم مذبنف يملئيس ق ف                                             
 ف 1028ذبواليخ :     /     /                                             
 

 
 



 

 إقرار المقوط المغوي
 

م  ه  ذبأتوملذو أإ  الموم  ش أ   فهط يعي س المل ي ال ممس     م رلمس الكيميماء ذبـم ـم
( و حقتمم  عممارلمماتهط الت ريلمميس والفقافممس ال مميممس مت مم  ة 1602وفقمًا لمشممروع اإلصممح    

تليههم  – غههأذأ(نهه  جاـعههم إعممراهيط محممم   مممس الح تممو   ( باابههب ذبههأتوملذو األع مما  ليمعممتهط 
ق ههف ذبعلههمف ذبول ميههم مذبنف ههيم ، قههأ وـههت ـلذجعو هها مذن هها  -ذبول يههم بلعلههمف ذب ههلنم / ذ ههإ ذب يهه ف

  ابوم ـإ ذبناويم ذبلغميم .
 
 
 
 

 
 

 ذبومقيع :                                       
 ذبـقمف ذبلغمي : أ . خضل و يإ  ابح                                       

 ذبلقب ذبعلـ  : ذ وار ـ ااأ                                       

 ف1028ذبواليخ :     /     /                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إقرار المقوط ال ممس
 

م  ه  ذبأتوملذو أإ  الموم  ش أ   فهط يعي س المل ي ال ممس     م رلمس الكيميماء ذبـم ـم
( و حقتمم  عممارلمماتهط الت ريلمميس والفقافممس ال مميممس مت مم  ة 1602وفقمًا لمشممروع اإلصممح    

تليههم  – غههأذأنهه  جاـعههم  (إعممراهيط محممم   مممس الح تممو   ( باابههب ذبههأتوملذو األع مما  ليمعممتهط 
بول ميههم مذبنف ههيم ، قههأ وـههت ـلذجعو هها مذن هها ق ههف ذبعلههمف ذ -ذبول يههم بلعلههمف ذب ههلنم / ذ ههإ ذب يهه ف

  ابوم ـإ ذبناويم ذبعلـيم .
 
 
 
 

 
 

 ذبومقيع :                                       
 ذبـقمف ذبعلـ  : أ .اأناإ وتـت ا أ  عيأ                                       
  وار ـ ااأذبلقب ذبعلـ  : ذ                                       

 ف1028ذبواليخ :     /     /                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 قلذل بجنم ذبـناقشم
م      فهممط  ههه  نشهه أ نوههإ  اضهها  بجنههم ذبـناقشههم  ننهها ذالعنهها الههى اههرو ذ الموههم ذبـم ههـم

( و حقتم  1602يعي س المل ي ال ممس     م رلس الكيمياء  مي وفم  مشمروع اإلصمح   
إعمراهيط   ( باابهب ذبهأتوملذو عممارلاتهط الت ريلميس والفقافمس ال مميمس مت م  ة األع ما  ليمعمتهط 

ومياو ا منيـا به االقم   ها ، ممجهأنا  ن ها جهأيل   هابق ما ( مناقشناو ن  ـومحم   مس الح تو 
       ( .  ذبتيـيا  (   ألجم الذئق وأليس نل فم ن  ذبول يم   أتوملذو  بنيا ش اأ 

 
 
  ضو المج س            ضو المج س                        رئيس المج س               
 ذبومقيع                               ذبومقيع                             ذبومقيع  
 : أ. نينب انين ذوـأذ  ف: أ.   ى ذ لذايف ا أذبتليف    ذ  ف: أ .ا أذبلنذق شنيإ ذبجنا    ذ  ف  
 :  وار ـ ااأ ذبـلو م ذبعلـيم  وار ـ ااأ      :ذبـلو م ذبعلـيم                وار : ذبـلو م ذبعلـيم    
 
  ضو المج س                                            ضو المج س  
 ذبومقيع                               ذبومقيع   
 : أ. ضـيا   ابف أذمأ  ذ  ف                                :  أ . م إ ـاال جليا   ذ  ف   
 :   وار ـ ااأ ذبـلو م ذبعلـيم:   وار ـ ااأ                                 ذبـلو م ذبعلـيم    
 
  ضوا ومشرفا                                                    ضوا ومشرفا  
 ذبومقيع                                                           ذبومقيع  
 : أ. وغليأ ااشف ذبنمل ذ  ف                                : أ.   ـم ـوـأ  وـأ     ذ  ف   
 :   وار ذبـلو م ذبعلـيم                                            :   وارذبـلو م ذبعلـيم  

 

 جاـعم  غأذأ -ـ اأقم ـإ ـجلس تليم ذبول يم بلعلمف ذب لنم / ذ إ ذب ي ف 
 ذبومقيع :                                               
 ذال ف : أ. خابأ ن أ ال                                               

 ذبـلو م ذبعلـيم :  وار                                              
 يأ ذبتليماـ                                              

 ذبواليخ :                                               



 أ

 

 اإلهـــــــداء....

 

 وسمم   حبيب االمة محمد صمى اهلل عميو إلى -

الى من قال فييما اهلل سبحانو وتعالى في كتابو العزيز " واخفض ليما جناح  -

 (42)االسراء      الذل من الرحمة وقل رِب ارحميما كما ربياني صغيرا " 

 ابي وامي ...................... حبًا واحترامًا .

 ي واوالدي ........... مودة ورحمة .الى زوجت -

 الى من اشد بيم ازري ........ اخوتي واخواتي . -

 . الى االيتام والمشردين واالرامل واميات الشيداء االبطال .. فخرًا واجالالً  -

 ى ارض ىذا الوطن الجريح  تضحية واكرامًا .الى كل الدماء التي سالت عم -

 .. عٌز وعنوانا .) العمم الحبيبة (  خاص الى شيداء مدينتي الصغيرةواىداء  -

 







الببحث












 ة

 

 شكر وامتنان

الحمدددد هلل رب العدددالمينال والصدددالة والسدددالم عمدددى سددديدنا المصدددطفى المختدددار وعمدددى  لدددو الطيبدددين   
 مماء األخيار .األطيارالوأصحابو األبرارال والع

أتقددم بجزيدل الشدكر والعرفدان الدى التدي كدان ليدا يشرفني بعد إتمام ىدذا الجيدد بعدون مدن اهلل... أن  
 .(جامعة بغداد  )السبق في ركب العمم والتعميم العالي الصرح العممي األصيل 

إذ  (مممدبسمممة مدمممد اد) أ.د الددى المشددرفة عمددى األطروحددة أتقدددم بجزيددل الشددكر وعظدديم االمتنددان و 
وتتبعيددددا خطددددوات  المسددددتمرة اال ومتابعتيددددالقيمددددة السددددديدة االعمميددددةال و را يدددد اال ودقتيدددد يددددزةتمالم اكددددان لجيودىدددد

خراجيدا بالشدكل  األطروحدةفدي إعدداد  فميدا االردر الكبيدر ال خطوةبخطوة االطروحة  مندي كدل  اليدال  األمردلوا 
 . والتقدير الشكر واالمتنان

فقددد  ،النممور( تغريممد شا ممم) أ. د  عمددى االطروحددة لممشددرا العممددي ضدداً اي شددكري وأمتندداني واتقدددم بجزيددل   
 . ي وليا الفضل الكبير في اتمام ىذه االطروحة فميا جزيل الشكر واالمتنانسند لكانت خير عون و 

و قسمممم الع ممموم التربويمممة  / ابمممن الميممم معممممادة ة يمممة التربيمممةوالشدددكر واالمتندددان موصدددوالن كدددذل  إلدددى     
اخراجددو بالشددكل و  بحدثال ىددذا الدذين أسدديموا فدي بمددورة فكدرة جنممة الد  ممة الدراسية)السمممنار(ل والددى والنفسمية
 ..... فجزاىم اهلل عني خير الجزاء. االمرل

 ال كمدا أقددم شدكريالدذين مدداوا يدددد العدون لدي والدى كدل زمالئي في مرد ة الدراسمةالى  بالشكر  قدموأت      
فددي مدددارس  مممدراا المممدارس ومدرسممي الةيميمماالخاصددة والددى العامددة وا مممويفي ومويفممات المةتبمماتإلددى 

 إجدراءال لما قدموه لي من مساعدة ورحابة صدر فدي تحممندا أرنداء فتدرة  3ال  4ال 1محافظة بغداد / الكرخ / 
 .  جميعًا وجزاىم اهلل عني خير الجزاءارات ال فبار  اهلل فييم االختب
الدى مدن عممندي حدروا االبجديدة وقدام ببنداء االسداس االول تقدم بالشكر واالمتندان والعرفدان بالجميدل وا    

.... مدا حييدت عرفاندًا ليدم بالجميدل مع ممي مدرسمة العائمد ادبتدائيمة المةت  مةالدى  لي في المسديرة العمميدة
ة يممة التربيممة جامعممة اسمماتيتي فممي  انويممة الع ممم ل بنممين و فممي  ألسمماتيتيايضمما  وشددكري وامتندداني موصددوالن

ل االول بعدد اهلل عدز وجدل فيمدا وصدمت اليدو مدن معرفدة عمميدةال فميدم الشدكر واالمتنددان فميدم الفضد ال تةريمت
مددن كددان مددنيم قددد مددات واآلخددرة ال واسددهللل اهلل ان يددرحم والعرفددانال فميجددزىم اهلل عنددي خيددر الجددزاء فددي الدددنيا 

 .ويطيل بعمر االحياء منيم  
لمدددا قدمتدددو لدددي مدددن دعدددم مدددادي شدددكر بددداب العرفدددان بالجميدددل والشدددكر الجزيدددل اخدددص عدددا متي بالومدددن      

 . ا البحثفي تحمل أعباء إنجاز ىذ عدتيندتي ومساومعنوي ال ومسا
وأخيرًا ...أسال اهلل تعالى أن ينفعنا بما عمامندا وادنا يعمامندا مدا ينفعندا فدي الددنيا واآلخدرةال ومدا تدوفيقي 

 اال باهللال والحمد هلل رب العالمين...
 إبراشيم                                                                   

 



 ج

 

 مستة ص البدث

 : التد ق  من  شدف البدث

 
 .(4601ياء عمى وفق مشروع اإلصالح التربوي )فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيم -أ

 .يةي الكيمياء وممارساتيم التدريسالعالقة االرتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرس -ب
مشروع اإلصالح العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق  العالقة االرتباطية بين فيم طبيعة المسعى -ج

 .متعددة األبعاد لطمبتيمالعممية  ( والرقافة4601)التربوي 
 : داا البحث صيغت التساؤالت االتيةأى يقلتحق 
التربوي مشروع اإلصالح  قوفعمى طبيعة المسعى العممي ل اً فيممدرسو الكيمياء  ىل يمتم  -1
 ؟(4601)
التربوي مشروع اإلصالح  قوفما نسبة فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى  -4
 ؟( 4601)
الكيمياء مدرسي ( بين متوسط درجات  6.60)  داللة ىل يوجد فرق ذو داللة احصا ية عند مستوى -3

(ال يعزى إلى عدد  4601روع اإلصالح التربوي ) في اختبار فيم طبيعة المسعى العممي عمى وفق مش
 سنوات الخدمة ؟

ما الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى وفق فيميم لطبيعة المسعى العممي عمى بطاقة  -2
 مالحظة الممارسات التدريسية ؟

مشروع ىل توجد عالقة ارتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق   -0
 (  وممارساتيم  التدريسية ؟ 4601اإلصالح التربوي )

متعددة اد عمى اختبار الرقافة العممية الطمبة في المرحمة الرانوية الرقافة العممية متعددة األبع ىل يمتم  -0
 األبعاد ؟

ار ( بين متوسط درجات الطمبة في اختب 6.60) داللة داللة احصا ية عند مستوى  ىل يوجد فرق ذو -7
 ) احيا ي / تطبيقي ( ؟الرقافة العممية متعددة األبعاد يعزى الى التخصص العممي 

( بين متوسط درجات الطمبة في اختبار  6.60)  داللة ذو داللة احصا ية عند مستوى ىل يوجد فرق -8
 يعزى الى متغير الجنس ؟متعددة األبعاد الرقافة العممية 



 د

 

طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق مشروع  ىل توجد عالقة ارتباطية بين فيم -9
 ( والرقافة العممية متعددة األبعاد لطمبتيم ؟ 4601اإلصالح التربوي )

تهلللا مجتمع البحث من جميع مدرسي الكيمياء و  منيج البحث الوصفي ال أعتمد في ىذا البحث     
عدادية الصباحية التابعة لمديريات تربية الكرخ / وطمبتيم لمصا الخامس العممي في المدارس الرانوية واال

 م . وتم اختيار 4618 – 4617االولى والرانية والرالرة في مركز محافظة بغدادال من العام الدراسي  
المجتمع ال ىذا من  تقريباً  % ( 10البحث اي بنسبة )  مجتمعومدرسة من  اً ( مدرس 86)  عينة مؤلفة من

تم ال  يًا لكل مدرس من مجتمع الطمبة وطالبة عشوا اً ( طالب 46ي اختيار ) اما عينة الطمبة فتمرمت ف
تمرمت ب ) أختبار طبيعة المسعى العممي ال وبطاقة مالحظة الممارسات  رالرة أدوات لمبحث اعداد

 طبيعة المسعى العممي لمدرسي اختبارتهلللا ال التدريسيةال وأختبار الرقافة العممية المتعددة األبعاد ( 
تم التحقق من صدقو  من نوع االختيار من متعدد ذي االربعة بدا ل فقرة  اختبارية 30من ياء الكيم

بيرسون رم صحح بمعادلة سيبرمان ( بهللعتماد معادلة )6.84معامل رباتو )  وخصا صو السيكومترية وبمغ 
 )مجاالت  رالرةتوزعت عمى  ( فقرة 20) منبطاقة مالحظة الممارسات التدريسية  ال وتهلللفت ( براون

مقياس التدرج الخماسي )ضعيا ال مقبول ال متوسط ال جيد ال جيد  دال واعتم (تقويمالو  التنفيذالو ال يط طتخال
المالحظة أذ بطاقة من صدقيا وربات تم التحقق  ي( عمى التوال 0ال  2ال  3ال  4ال  1جدًا ( وبالدرجات ) 

 األبعادبار الرقافة العممية متعددة اخت أما ال ( بيرسون )  معادلة (  بهللعتماد  6.88-6.86بمغت )  
) تهللريخ األفكار  ةرالرة ابعاد ر يس موزعة عمى ال من نوع االختيار من متعدد ( فقرة 20) لمطمبة تهلللا من

تم التحقق من صدقو والتكنولوجبا والمجتمع والبي ة ( العمميةال طبيعة العمم ال العالقة المتبادلة بين العمم 
 ال (46 - كيودر ريتشاردسون(  بهللعتماد معادلة )6.82غ معامل رباتو )السيكومترية وبموخصا صو 
 لمعالجة االحصا ية المناسبة ال والوسا ل ال ( SPSSلمعموم االجتماعية ) الحقيبة االحصا ية وأعتمدت 

التربوي  اإلصالحعمى وفق مشروع  فيم طبيعة المسعى العممي في ضعاالتي اظيرت ال  نتا ج البحث
عند مدرسي الكيمياء عمى وفق  الممارسات التدريسيةضعا  رسي الكيمياء ال وأظيرت( عند مد 4601)
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 الفصل االول

 أواًل: مشكمة البحث

في مجريات  تأثير بارزليا  في ىذا الكون التي إن القضايا الرئيسة والميمةمما ال شك فيو         
ن معيار التطور والتقدم في و  عمى العمم والتكنولوجيا، ة الناس اليومية تستند بشكل أساسحيا ا 

معات لمثقافة العممية والتكنولوجيا، ويشير الواقع ىو مدى امتالك شعوب تمك المجتالمجتمعات الحديثة 
مخرجات التعميم ألسباب عدة بعضيا يرتبط بالوضع األمني ، وتفشي  التعميمي في العراق إلى ضعف

، وانتشار السمع منتيية األوبئة وتموث البيئة وتراجع الخدمات وكثرة المعتقدات التي ال تستند إلى العمم
مات الصحية بالشكل الصحيح، وغيرىا، كل ىذا ناتج من ضعف مستوى الصالحية وعدم تمقي الخد

وقمة االستفادة من التطورات العممية والتكنولوجية بالشكل  الثقافة العممية المتعددة األبعاد في المجتمع،
يس مادة الكيمياء فضاًل عن أجراء مقابالت الستطالع ومن خبرة الباحث المتواضعة في تدر األمثل، 
مدرسي ومشرفي الكيمياء في المدارس الثانوية بشكل عام واالعدادية بشكل خاص حول ة من آراء عين

الممارسات التدريسية في ضوء فيميم لممسعى العممي ، نالحظ أن الممارسات التدريسية عند مدرسي 
الكيمياء في المدارس الثانوية واإلعدادية تقتصر عمى حفظ المعمومات وتوصيف االشياء بداًل من 
مساعدة المتعمم عمى الممارسات العممية وتدريبيم عمى كيفية عمل االشياء وربطيا مع القضايا 

تبتعد عن التوجيات الحديثة لمتربية العممية أو  التدريسية المجتمعية والتكنولوجية ، فمعظم الممارسات
بين النشاط العممي  ال تركز عمى العالقة االىتمام بالثقافة العممية متعددة األبعاد لممتعمم ، فيي

او  ،والمجاالت االجتماعية بما في ذلك المناخ السياسي والمعتقدات الدينية والقيم والممارسات الثقافية
 ،عمى حل المشكالت اليومية باالستناد إلى األدلة العممية والتحميل العممي والمنطقيتوجيو المتعمم 

والمناقشة في الحوارات العامة بشكل عممي أو  المشاركة عمىالمتعممين يكونون غير  قادرين  فاغمب
ميني، وليس لدييم الدراية الكاممة عن اغمب القضايا المتعمقة بالعمم والتكنولوجيا، وبالتالي عدم القدرة 

والمتمثمة  ثقافة العممية متعددة األبعاد لدييماتخاذ القرارات المناسبة مما قد ينتج عنو قصورًا في ال عمى
فيم العمم عدم فضال عن  ،حدود العمم ومحدداتو في الحياة الشخصية واالجتماعية في التعرف عمى

يم في الف كون ىذا ناتجًا عن قصورمن المنظور الشخصي المجتمعي وأخالقيات العمم ومحدداتو وقد ي
( عند  NOSE) Nature of Scientific Enterpriseالمناسب لطبيعة المسعى العممي 
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 ينعكس ذلك عمى ممارساتيم التدريسية  وقد تم التأكد من ذلك باستطالع آراء مدرسي الكيمياء مما ال
( من طمبة الصف الخامس العممي، من  احدى المدارس التابعة لممديرية  44عينة عشوائية ل ) 

( ، بتوجيو استبانة لمتحقق عن مدى االىتمام  العامة لتربية الكرخ االولى من ) ثانوية الجامعة لمبنين
، كما موضح في قافة العممية متعددة األبعاد في ضوء الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياءبالث

 (   أذ اظيرت النتائج وكما يأتي :  2الممحق  ) 

فقط بالجانب النظري باالعتماد % من الطالب أكدوا إن مدرس الكيمياء ييتم  86   -1
 عمى الكتاب المدرسي كمصدر وحيدًا لممعمومات 

لطالب ليس لدييم فكرة كافية عن مجال مين الكيمياء المستقبمية المناسبة % من ا 75 -2
 ليم  

% من الطالب  غير قادرين عمى ربط المعمومات الكيميائية  في المواقف الحياتية 65  -3
 اليومية  

% من الطالب أبدوا قمة معرفتيم بتأريخ عمم الكيمياء وتاريخ االكتشافات العممية 73  -4
 الكيميائية   

اسباب الظواىر في ضوء النظريات  تفسير أو توضيح% من الطالب ال يستطيعون 74   -5
  العممية

القضايا األخالقية التي تثيرىا  ليس لدييم معرفة عن% من الطالب  82  -6
 والتكنولوجيا الحديثة  المستحدثات العممية الكيميائية 

بالثقافة العممية المتعددة األبعاد يتضح من نتائج االستبانة ان ىناك ضعفًا في االىتمام         
التي تتمثل باالبتعاد عن توظيف مادة الكيمياء ، في إعداد المتعمم ألختيار مينة المستقبل 

مكانياتيم ، او المناسبة التي تمبي طموحاتيم  او بإثارة ومناقشة القضايا  اىتمامات بتأريخ العمم ،وا 
العممي عند مدرسي  طبيعة المسعىفيم  لمتعرف عن األخالقية في الكيمياء ، لذا جاء ىذا البحث

( وطرائق تدريسيا، وقد 2461الكيمياء عمى وفق منظور ومعايير مشروع اإلصالح التربوي ) 
 تحددت مشكمة البحث باإلجابة عن السؤال اآلتي :   



  4                                    التعريف بالبحث                           األول  الفصل

 
 

( وعالقتو 2461ما فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق مشروع اإلصالح )
 متعددة األبعاد لطمبتيم ؟الالتدريسية والثقافة العممية بممارساتيم 

 ثانياً : أىمية البحث

جديد مميء بالمعمومات  كيانالعالم إلى في ضوء التأثير المتزايد والسريع لمعمم والذي حول      
 وجو األرض التي غيرت الوضع الراىن عمى، والنظريات والحقائق واالكتشافات العممية والتكنولوجيا 

االجتماعي قني اثر عمى الواقع العممي والت ئوبنا يشيد العالم تحوالت وتغيرات واسعة في منذ عقود
والمعوقات التي تواجو  مميء باالبتكارات والتحديات فيو ،والسياسي والثقافي واألمني واالقتصادي

جاالت الحياة مثل تحدث تطورات وتغيرات وظواىر جديدة في جميع مأذ ، في كل يوم لمتعمما
ا وتغير المناخ، وانتشار الفقر ، تيديدات وميددات البيئة ودمارى،فضال من  التكنولوجيةالتطورات 

وغير ذلك مما أثر عمى ، واألمن االقتصادي واألمن الفردي والوطني والعالمي   والعمميات العسكرية
ت األسرية صية البشرية ومرورا بالعالقاكل جزء من المنظومة الحياتية اإلنسانية بدءا من النفس والشخ

( إن  35-33: 2444 )السنبل،باألوضاع االقتصادية والسياسية واألمنيةواالجتماعية وانتياًء 
ي المتسارعة قد أثمرت نتاجات تقنية متطورة سيمت الكثير من مفاصل الحياة فوالتطورات واالبتكارات 

من جية أخرى أفرزت ىذه النتاجات مستحدثات ، و ىذا من جية، التخصصات المختمفة والمتنوعة
كل (،  2:  2412) الحيدري ،  دينيةوالثقافية وال عممية ليا عالقة مباشرة باألخالق والقيم االجتماعية

ذلك يستمزم افراد متعممين ذوي سمات خاصة يستطيعون التكيف مع التغيرات العممية والتكنولوجية مما 
معارف من اجل تنمية ادائيم وذاتيم والقيام بدورىم في المجتمع        يستدعي امتالكيم الميارات وال

باألسموب الذي يناسب  يمالمشكالت التي تواجيوالتغمب عمى  ( 76-51:  2445) شحاتو ، 
، التغيرات المتسارعة في العمم والمعرفة والثورة التكنولوجية ) المعرفية والمعموماتية والكمبيوترية ( 

بعبارة أخرى تبرز  ( 349:  2414) زيتون،  ا توصل إليو العمم واستخدامو بما ينفعووالتعامل مع م
وفق القيم واألىداف  عمى يستطيع التأقمم مع جميع المتغيرات التي تحدث ،مثقف  متعممإلى الحاجة 

المتعمم نفسو من جية ومواجية متطمبات  المساىمة بطريقة أو أخرى في حل المشكالتالمرغوبة و 
 2414، الجارية في العالم ككل  ) زيتون التكيف مع المتغيرات واألحداثو من جية أخرى، جتمع والم
 :117 – 118 )        
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وسيمة لتسخير الطبيعة ومتغيراتيا و  ،ضرورة قصوى لمحياةبالعمم أصبح االىتمام ومن ىذا المنطمق   
، لذا ارتبط العمم  دوثيا قبل وقوعيايعية والتنبؤ بحالتحكم في الظواىر الطب المتعمم عن طريقلخدمة 

اقترن النيوض والتطور االجتماعي بالتقدم فقد  ،بالمجتمع ارتباطًا وثيقًا ساعيا إلى تطويره نحو األفضل
من ، عالميا وعربيا اىتماما كبيرا وتطورا ممحوظا ومستمرا  التربية العمميةالعممي والتقني وقد شيدت 

، وان مقياس ذلك ىو مدى تقدم العموم تكنولوجي الحاصل في العالمي واللمعرفالتطور ااجل مواكبة 
 المتعمماألرض الصمبة لتأىيل  تكونالتي يئ القاعدة الراسخة لذلك التطور التي من شأنيا إن تي
ىذا العالم  من احدى األجزاء الميمة فيالنظام التعميمي  ويعد ( 187:  2447)عبدالرزاق وآخرون ، 

الخروج من إطار  عمييم يحتمو أن يواكب ىذه التطورات العممية ويستوعبيا  غيوعميو ينب، الواسع
قادرين عمى مواكبة التطورات واعداد متعممين ،  والمفيد لممجتمع ى إضافة الجديدالمألوف والعمل عم

يمكن أن  إن ىذا اإلعداد ال  (157:  1997، وعبد الكريم) الخاليمة  مالحاصمة في العالوالتحديات 
، المنفذ لو عممتمثمة بالمحتوى )الكتاب المدرسي(، والموالم،  دون توفير المقومات الالزمة لو قق منيتح
        وانبوميع ججمن ي ينمو لك ،إلى إحداث التغييرات الضرورية فيو حتوىالذي يسعى الم متعمموال

   (19:  1999) الحيمة ، 
عود إلى األىمية المتزايدة لمعموم الطبيعية في يتأسيسًا عمى ذلك فإن االىتمام بيذه المنظومة و       

دراسة المادة و التي تيتم بالبيئة وتفسير ظواىرىا  بشكل عام والكيمياء بشكل خاص، الوقت الحاضر
 ،والطاقة وأنواعيا وخواصيا وأىم التغيرات التي تطرأ عمييا عند تفاعميا مع المواد األخرى أو مع نفسيا

عمى بيئتو  لمتعمموبيئتيم المادية والثقافية وتشجيع الرغبة في محافظة اتنمية العالقة بين البشر و 
وكيفية االستفادة والتراث المشترك وفيم طبيعة التكنولوجيا ومظاىرىا الشائعة في الحياة المعاصرة 

ظروف المحيطة بو ومع ظروف عمى التكيف بنجاح مع ال تكوين اتجاىات وقيم تساعده، و منيا
 مجتمعو 
بطرائق تدريس الكيمياء في مع التخطيط العممي المتكامل الذي يتضمن العناية  كمو ويتفق ذلك        

ىو تكوين  مادة الكيمياء من تدريسمن احدى األىداف الرئيسة  لذلك أصبح  جميع مراحل تدريسيا ،
ارتباطا وثيقا بقدر من الحقائق والمفاىيم العممية التي تكون مرتبطة  هتزويدو  متعممالثقافة العممية لم

بطريقة  التي تواجيو تواالستفادة منيا في جميع مجاالت الحياة والقدرة عمى حل المشكال ،توبحيا
  (  545:  2417،  محمد )عميوه و عممية سميمة
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شيدت الساحة التربوية سمسمة متتالية من برامج ومشاريع إصالح تعميم تم تقديمو عمى ما  بناءً        
، ات المحمية المتخصصة عمى حد سواءى العالمي ومستوى المؤسسات والييئالعموم عمى المستو 

م التي قامت بيا معظم استجابة لمحاجة الممحة إلى تطوير تعميم العموم ضمن حركات إصالح التعمي
  حيث قامت ىذه المؤسسات بطرح مداخل ومشروعات حديثة لتعميم وتعمم العموم ترتكز دول العالم

رىاصات المستقبل وذلك بيدف التييؤ واالستعداد عمى استيعاب حقائق لمتطورات  المرحمة القادمة وا 
يجاد مكان متميز ليا إ، ومواصمة العمل الجاد حتى تستطيع األجيال القادمة من الحديثة والتأقمم معيا

رىا ن أكثل كبير خالل العقود الماضية إال أوقد تنوعت وتعددت برامج التطوير بشك ، في العالم الجديد
(   Science For All Americans ) تعميم العموم لكل األمريكيين انتشارا وتأثيرا عالميا ىو مشروع

 ( AAAS )  الذي أعدتو الرابطة األمريكية لتقدم العموم(  2461)  التربوي اإلصالح أو مشروع
Association for All Advancement of Science  من  ا بدءاً وتعميمي صالح مناىج العمومإل

مما يتطمب   , ( 318:  2441 ) فتح اهلل ، مرحمة رياض األطفال وحتى نياية المرحمة الثانوية
أعدادىم وتأىيميم لمواجية تحديات القرن الواحد والعشرين المميء باالستقصاءات العممية نتيجة 

لعممية التخاذ قراراتو إلى استخدام المعمومات امتعمم يحتاج كل ف، التطورات العممية والتكنولوجية 
 مع القدرة عمى المشاركة والمناقشة في الحوارات العامة بشكل عممي وميني،  ، وان تكون عندهاليومية

   ( 44:  2412) الخوالدة :  دراية عن القضايا المتعمقة بالعمم والتكنولوجيا  

( جوىر وقمب   Science For All Americans يعد مشروع تعميم العموم لكل األمريكيين )      
، فيو معاصرة في مناىج العموم وتدريسياصالحية عالمية إحركات إصالح التربية العممية وكحركة 

وتدريسيا،  يمثل رؤية مستقبمية عالمية بعيدة المدى لإلصالح التربوي العممي في مناىج العموم
ن عمى عممو في العموم وفي أن يعرفوه وان يكونوا قادري ويتضمن ما ينبغي عمى المتعممين أجمعيم

الرياضيات وفي التكنولوجيا في نياية المرحمة االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية وبعد تخرجيم من 
ة العممية والرياضية المدرسة ، لذلك يعزز المشروع ويحقق مبدأ وفمسفة العموم لمجميع وينمي الثقاف

لرياضيات والتكنولوجيا تؤدي إلى عممية التغيير العموم وا ان وتحقيقيا ، وذلك باعتبار والتكنولوجية
 (  AAAS , 1998 : 13) المجاالت  المرغوب فيو في جميع

           لعممية () الثقافة ا بعنوان واآلخر) العمم لمجميع (  نتج عن ىذا المشروع تقريران ىماو        
ير الوطنية لمتربية العممية   واستمرت الجيود اإلصالحية ، وظيرت المعاي( 1:  2415) الشيراني ،
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، والمسعى ميعيا عمى تنمية الثقافة العممية، وطبيعة العمم( إذ أكدت ج 2461امتدادًا لروح المشروع )
، والتفكير الناقد، وميارات حل المشكمة، لعممي، وقدرات االستقصاء العممي، والتصميم التكنولوجيا

واالجتماعي والميني وزيادة ثقة المجتمع بقيمة  والقدرة عمى اتخاذ القرارات في المنظور الشخصي
بينيما ، كما ركزت عمى الجودة والنوعية  فيما المعرفة واألفكار والعمم والتكنولوجيا وعالقتيما المتبادلة

                في تعمم وتعميم العموم المتناغم مع الرؤية المستقبمية البعيدة المدى لمناىج العموم وتدريسيا
 (AAAS , 1998 :13 -15  ) 

 عنديتمثل في تحقيق الثقافة العممية وتنميتيا  ( 2461اليدف من مشروع االصالح ) إن        
وال تعني الثقافة العممية المعرفة فقط ، بل تعني  محددة ،وليس فقط عمى مجموعة  متعممينجميع ال

أن عن طريقيا ن حولو ، ويستطيع عن فيمو لمعالم ملمتعمم ق واألساليب التي يعبر بيا اائأيضا  الطر 
يتغمب عمى جميع المشكالت التي تواجيو باألسموب العممي ، وتحديد القيم التي يتبناىا ، والمعارف 

والتقنية تتطمب نشر الثقافة  التي يؤمن بيا ، لذا فإن اىداف التربية العمميةالتي اكتسبيا والمعتقدات 
مشتركًا لمبرامج التربوية ، مما يعد استجابة من قبل النظم قاسما  المتعممين بحيث تصبحالعممية بين 

 لعممية تكون في ظل ىذه االىدافالتربوية لما يحدث حوليا من تغيرات وتطورات وعميو فإن التربية ا
العموم  فكرين والعمماء والميندسين ومدرسيمؤىمة من الم مالكاتمثقف عمميا ، و  متعمممعنية بإعداد 
 (   45:  2412) الخوالدة ، 

وقد أشار العديد من التربويين إلى أن الثقافة العممية تتكون من عدة مكونات رئيسة تتمثل      
بالمعرفة العممية األساسية والطبيعية واالستقصائية لمعموم ، والعمم كطريقة تفكير ، والتفاعل بين العمم 

كال  متنوعة ، تتسع وتتطور مع الزمن والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة،  ولمثقافة العممية درجات وأش
ومع سنوات التعميم المدرسي، فاالتجاىات والقيم والميارات والمعارف التي تأسست حول العموم في 
السنوات األولى سوف تشكل نمو الثقافة العممية عند المتعمم البالغ في المستقبل، ولكي تستطيع 

العممية عند المتعمم كان البد ليا من تحديد أبعاد أو  المؤسسات التربوية تنمية ونشر واكتساب الثقافة
مستويات الثقافة العممية ، وبدون التوصيف ليذه المستويات فانو يصعب عمى المجتمع الحصول عمى 

  (   Shwartz  & Hofstei , 2006 : 213) أفراد مثقفين عمميًا   
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الثقافة تتمثل بربعة أبعاد لمثقافة العممية ( أ AAAS وقد حددت الجمعية األمريكية لتقدم العموم )     
ية الوظيفية، والثقافة العممية المفاىيمية واإلجرائية، والثقافة العممية االسمية، والثقافة العممية العمم

ابعد من المفردات لمعمم فيما يمتد فييا منظور الثقافة العممية التي ، و المتعددة األبعاد ) سياقات العمم (
بل تمتد الى النواحي الفمسفية والتأريخية لمعمم وطبيعة ق اإلجرائية لمفروع العممية ائلطر والمفاىيم وا

(  549: 2417عميوه ومحمد ، العالقة المتداخمة والمترابطة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  )
العممية وتدريس العموم ، وغاية كبرى لمتربية  اً أساسي اً ومن ىنا تصبح الثقافة العممية بكل أبعادىا ىدف

قميميا خاصة في سياق ومنظور الوعي المجتمعي لمعمم ومحميًا و  وقد تم االعتراف بيا عالميًا وا 
 ( 228:  2414) زيتون ،  وتطبيقاتو  

( وفي مجال الثقافة العممية كانت من أحدى 2461اإلصالح التربوي ) وفي ضوء مشروع      
الثقافة العممية التي أجريت في بغداد الكشف عن امتالك  ( 2417) الممكي ، أىداف دراسة 

مثقافة ضعف امتالكيم  ل  المفاىيمية واإلجرائية عند المتعمم في المرحمة المتوسطة ، وأظيرت النتائج
( ، في حين ىدفت دراسة )عميوه ومحمد :  33:   2417العممية المفاىيمية واإلجرائية  )الممكي ، 

األردن إلى استكشاف فيم معممي العموم لمستوى الثقافة العممية متعددة  ( التي أجريت في 2417
األبعاد وقد أظيرت الدراسة بان ىناك تفاوتًا في فيم مجاالت الثقافة فقد كان المجال البيئي أكثر 
المجاالت اىتماما بمستوى الثقافة العممية متعددة األبعاد في الجانب المعرفي، ثم يميو العمم 

جيا وأخيرا المجتمع  وان الممارسات التدريسية لمعممي العموم في الجانب المياري كانت والتكنولو 
 (   516-514 : 2417)عميوه ومحمد ،  متوسطة 

تتضح أىمية الثقافة العممية لكل من المعمم والمتعمم عمى حد وفي سياق ذلك  من كل ما تقدم       
ة العممية في داخل المجتمع وتحقق تكوين المجتمع تقميص الفجو ب تسيمبجميع أبعادىا سواء وأنيا 

الذي يشعر فيو المتعمم أن العمم والتكنولوجيا يسيم مساىمة فعالة في تحسين حياتو االجتماعية  العممي
والثقافية والبيئية، ويستطيع أن يتعامل بمرونة مع التغيرات والتوجيات واالحتياجات التي يتطمبيا 

، فضال من ذلك تتضح أىمية  عمى اختيار مينة ذات عالقة بالعمم والعمومتشجيع المتعمم  مع العصر
                مستوى الثقافة العممية متعددة األبعاد من أنو يمثل ىدفا بعيد المدى  لمثقافة العممية  

 (  45 -44:  2412) الخوالدة ، 
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ىي إيجاد الروابط بين  ىاالتحديات التي واجيت التربية العممية من ابرز  إال أن ىناك الكثير من     
ابستومولوجيا العمم وطبيعتو وفمسفتو وسوسيولوجيتو ، التي تشكل بمجموعيا أساسيات طبيعة المسعى 

، وىو مشروع إنساني واجتماعي عالمي   Nature of Scientific Enterprise (NOSE)العممي 
المنظور الشخصي والميني يعمل عمى زيادة الوعي بمينة المستقبل واتخاذ القرارات المناسبة من 

التعرف عمى األىداف األساسية لو ، وفيم طبيعة لذلك ينبغي عند دراسة العموم والمجتمعي والعالمي 
دراك أىمية االستقصاء العممي وتوظيفو في الحياة، Nature of Science (NOS العمم  ( ومسعاه وا 

دراك أىمية األخالق في مجال العمم والبحث العممي وكذلك  عن التقاليد والخرافات الضارة  االبتعادوا 
والمعتقدات الخاطئة التي تعوق تقدم المجتمع، فإذا ما تحققت تمك األىداف في مراحل التعميم 
المختمفة فيمكن القول : إن المتعممين يمتمكون رؤية عممية لمعالم ويفيمون طبيعة العمم ومسعاه، 

ت واضحة المعالم لمعممي العموم وتحقيق غاية ولتحقيق ىذه األىداف ينبغي تخطيط استراتيجيا
   (  4:  2448) عياش ،  التربية العممية وىي إيجاد المجتمع المثقف عمميًا 

إن التعمق في مفاىيم الثقافة العممية الحقيقية يتطمب فيما شموليا لممسعى العممي الذي        
اإلدراك الواعي لمنظريات العممية التي تكون منيا العمم ، وطرائق اشتقاق تمك  يتضح عن طريق

النظريات وتوظيفيا في تفسير الظواىر الطبيعية باالعتماد عمى األدلة العممية وفيم الظروف 
لذا فإن الفيم السميم لطبيعة المسعى العممي عنصر ميم وأساس في تكوين  التي يعمل بيا العمماء،

وىذا يتطمب من معممي العموم ( 121: 2412العممية متعددة األبعاد لممتعمم  )زيتون ، الثقافة 
مساعدة المتعمم عمى تطوير منظورات المتعمم لمفروع العممية المتضمنة والمتمثمة بتأريخ األفكار 

) أو  الذي يكون فيو العمم موجوداً ففي المجتمع  ، ودور العمم في المجتمع ،العممية ، وطبيعة العمم
منتشرًا ( في كل مكان وفي كل حياتو فإن بعض الفيم أو المعرفة بقيمو وطرائقو وفيم المسعى العممي 
يكون ضروريًا إذا ما أريد لممتعمم االنخراط والمشاركة في القضايا والمشكالت التي تواجو المجتمع 

أن كل ( " 2412) الخوالدة ، وفي ىذا السياق ذكر ( 137-69:  2414المعاصر  ) زيتون، 
متعمم عميو أن يستمتع بقدرتو عمى االنجاز الشخصي النابع من فيمو لطبيعة العمم ومسعاه من حولو 

 (  45:  2412") الخوالدة ، 

ان ضعف امتالك المتعمم لمثقافة العممية يدل ان ىناك قصورًا في فيميم لطبيعة  المسعى العممي،    
أىم صفات المتعمم المثقف عمميًا، الذي يستطيع بالمعرفة ذلك أن فيم طبيعة المسعى العممي من 
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العممية فيم بيئتو واإلسيام في حل مشكالتيا والتعامل مع األجيزة المتداولة في الحياة العامة بأسموب 
يتناسب مع عصر العمم والتكنولوجيا، ولذلك أصبح االىتمام بفيم معممي العموم لطبيعة المسعى 

كي يتمكنوا من إكساب المتعمم فيمًا لطبيعة  المسعى العممي الذي يمثل احدى العممي امرًا ضروريا ل
قد أشارت المشاريع اإلصالحية لمتربية العممية (  و  45: 2413أركان الثقافة العممية عنده  ) عطيو ، 

ي إلى أىمية دور معمم العموم ف ( 2461)  التربوي مشروع اإلصالحمنيا في مختمف دول العالم و 
المسعى  لطبيعة افيمأن يمتمك  معمم العموممن وىذا الدور يتطمب  المجتمع المثقف عمميا ، تكوين
التأقمم والتعايش في التي تستطيع  بيدف إنماء فكر المتعمم وتكوين الشخصية السميمة المبدعة ،العممي

   (67:  2441) عطا اهلل ،   جميع الظروف

عموم لطبيعة المسعى العممي يعد امرًا ضروريا يساعده في ( "بأن فيم معمم ال 2444ويرى ) سالمة ،  
عممية التعميم، ويخمق لديو فمسفة متكاممة عن طبيعة العمم وخصائصو وبنيتو مما  ينعكس ىذا الفيم 

 ( 46: 2444عمى سموكو التعميمي وبالتالي يساعد المتعمم في تحقيق الفيم السميم لمعمم ") سالمة ، 

ي حظي بو موضوع المسعى العممي في المؤسسات التربوية والممارسات وفي ضوء االىتمام الذ
 , Brikhouse)  بركياوس التدريسية لممعمم في ضوء معتقداتو وفيمو لممسعى العممي ، أجرى

بان العمم ىو تراكم لممعرفة  دراسة ىدفت إلى معرفة الفرق بين المعممين الذين يعتقدون ( 1990
والذين   (2461)من منظور المشروعيفيمون طبيعة المسعى العممي والمعممين الذين ، العممية

يعتقدون بالطبيعة المؤقتة لمعمم والمعرفة العممية ، وقد أظيرت الدراسة بان معممي العموم الذين 
 لمطمبةأنيم يتيحون الفرصة  دورا فاعال في تدريس العموم، أذ يفيمون طبيعة المسعى العممي يؤدون

عن طريق تشجيعيم عمى مناقشة ومراجعة  تعميمية غنية في مجال العموملتوصل إلى خبرات ا
مالحظاتيم أو أفكارىم في ضوء النظريات العممية ، ويحثوىم عمى اإلبداع ، بينما المدرسين الذين 

كمية متراكمة من المعارف يميل أن يجعل الطالب يتبع تعميمات الكتاب المدرسي العمم يعتقدون أن 
ة بضرورة وقد أوصت الدراس يم التجارب وتنفيذىا والوصول الى الجواب الصحيح ،وخطواتو في تصم

العموم استراتيجيات وطرائق تدريسية تعزز فيم طبيعة المسعى العممي  تضمين برامج إعداد مدرسي
 , Brikhouse)  متعممييموتنميتو، امآل في انعكاس ذلك الفيم الجيد عمى سموكيم التدريسي و 

التي أجريت في الواليات  (Moss , 2001)وفي السياق ذاتو ىدفت دراسة    ( 53-62 :1990
المتحدة األمريكية الى معرفة مفيوم طبيعة العمم وطبيعة المسعى العممي عند المتعمم في المرحمة 
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بينت النتائج بأن المتعمم عنده فيم اكبر لطبيعة العمم  ( أذ 2461ية من منظور المشروع ) الثانو 
فيمو لطبيعة المسعى العممي ، وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين قبل الخدمة وفي  مقارنة مع

أثناءىا عمى ىذه الموضوعات وكذلك إدخال المعرفة العممية الخاصة بطبيعة العمم وطبيعة المسعى 
   دراسة وتوصمت  ، ( Moss , 2001: 774-789)  العممي بشكل صريح في مناىج العموم

(Dass , 2005   )  إلى أن فيم طبيعة المسعى العممي عند المعممين،  تحسن بشكل كبير نتيجة
دراسة األبعاد األساسية لممسعى العممي مثل طبيعة العمم ومكوناتو وىي ) الرؤيا العممية لمعالم، 

 (  Dass , 2005:90- 102)واالستقصاء العممي ، والمسعى العممي (   

في المممكة األردنية الياشمية دراسة (  2448 )عياش،اجرت  اما عمى مستوى الوطن العربي       
( في تنمية  2461استقصاء اثر برنامج تدريبي مستند إلى مشروع اإلصالح التربوي )  إلىىدفت 

اعتماد البرنامج الدراسة أوصت و  ،المسعى العممي لدى معممي العموم التنوير العممي وفيم طبيعة
عدادىم في  2461إلصالح ) التدريبي المستند إلى مشروع ا ( في دورات تدريب معممي العموم وا 

دراك العالقة  مجال المعرفة العممية وطبيعة العمم وفيم طبيعة المسعى العممي واالستقصاء العممي وا 
 2412 ،زيتون (، وىدفت دراسة )  48:   2448 ) عياش ،  بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

( عند معممي العموم في 2461)فيم طبيعة المسعى العممي في ضوء المشروع إلى تقصي مستوى  (
وتوصلت الدراسة إلى ضعف   ة ،وعالقة مستوى ذلك الفيم ببعض المتغيرات الديموغرافي األردن

ن فيم طبيعة المسعى العممي ال يختمف جوىريًا و  المعممين عندمستوى فيم طبيعة المسعى العممي  ا 
:   2412  ) زيتون ، برة التدريسية ونوع المدرسة والمؤىل العممي والتخصصباختالف الجنس والخ

56   ) 

المدرس بأنو ركن ميم لمعممية التعميمية والتربوية وأساس نجاحيا يبرز دور  وفي ضوء ما سبق       
ين تربوية لكل من الواضح إن الفيم المناسب لطبيعة المسعى )المشروع ( العممي لو فوائد ومضامو 

فيم طبيعة قد اكدت جميع الدراسات السابقة عمى أىمية ف، عمى حد سواء  من المدرس والطالب
وممارساتيم التدريسية تتأثر بشكل  ذلك الن السموك التعميمي لممدرسينو  المسعى العممي لممدرسين

ل من خال وانعكاس ذلك الفيم عمى الطمبة عمق فيميم لطبيعة المسعى العممي،بمعتقداتيم و كبير 
 ابية وتكوين ثقافة عممية عندىم   تكوين اتجاىات عممية ايج
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 ويكتسب البحث أىمية من الناحية النظرية بوصفو :

عمى مستوى الفيم  محاولة في العراق ) عمى حد عمم الباحث ( تيتم بالتعرفاول عد ي -1
ة عند ية العالمي( من منظور حركات اإلصالح التربو  NOSEالمناسب لطبيعة المسعى العممي )

مدرسي الكيمياء أو الممارسات التدريسية في ضوء فيم طبيعة المسعى العممي، فضال عن أنو لم 
 يعثر عمى دراسة عربية أو أجنبية ذات عالقة بمتغيرات البحث مجتمعة   

( لإلصالح التربوي والذي 2461يتناول أحدى المشاريع الريادية المتمثمة بالمشروع األمريكي ) -2
عداد  تتماشىبرامج دراسية أعد عمى أساس  ضوء  أثناء الخدمة في  لمعمم فيامع متطمبات العصر وا 
    المتطمبات الجديدة

والتوجو  ذات االىتمام العالمي الضوء عمى موضوع الثقافة العممية المتعددة األبعاديسمط  -3
فا بعيد المدى المعاصر في تدريس العموم  والذي يمثل أعمى مستوى من مستويات الثقافة العممية وىد

 ( لإلصالح التربوي  2461لمثقافة العممية في ضوء توصيات وثائق المشروع الريادي األمريكي )

 Nature of Scientificقدم رؤية واضحة عن طبيعة المسعى )المشروع ( العممي ي -4
Enterprise (NOSE )  كأساس في تكوين الثقافة العممية بإبعادىا المتعددة عند المتعمم . 

يسمط الضوء عمى مفيوم المسعى ) المشروع( العممي كغاية كبرى في التربية العممية  - -5
وتدريس العموم عمى وفق مشاريع اإلصالح العالمية المعاصرة في ضوء منيجية العمم كمادة وطريقة 

    لغرض توظيفيا في البرامج التعميميةفي البحث والتفكير، 

 أىمية بوصفو : أما من الناحية التطبيقية يكتسب البحث
كمشروع إنساني (  NOSEمدرسي الكيمياء بأىمية فيم طبيعة المسعى العممي ) ُيعرف  -6

لخروج من النمط الروتيني في خبرات وانعكاس ذلك ايجابيًا عمى الطمبة  وا، واجتماعي وعالمي
 م مع ازدياد الموضوعات والقضايا العمميةء المقدمة إلى الطالب وبما يتالءتعمم الكيميا

    والتكنولوجية في العالم
يوجو أنظار مشرفي ومدرسي الكيمياء  الى اىم  الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء في   -7

ضوء فيم طبيعة المسعى العممي والذي يؤدي دورا ميمًا في خبرات تعمم الكيمياء المقدمة الى 
 الطمبة والتي بدورىا تؤدي الى تحقيق الثقافة العممية عندىم  
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فيد لمكشف عن فيم طبيعة المسعى العممي عند ت كأداة طبيعة المسعى العمميل اختبار اعداد -8

   كيمياءمدرسي ال
اعداد بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية عمى وفق فيم طبيعة المسعى العممي ممكن ان  -9

 تفيد الباحثين لمكشف عن ىذه الممارسات لدى مدرسي الكيمياء لممرحمة االعدادية   
اعداد اختبار الثقافة العممية وبأبعاده المختمفة يمكن ان يفيد في الكشف عنيا لدى الطمبة  -14

 في المرحمة االعدادية  
يفيد المشرفين التربويين في أثناء قياميم بمياميم اإلشرافية عمى المدارس نحو التركيز عمى  -11

 مدرسي الكيمياء  تطوير المسعى العممي وفيمو لدى
جوانب ميمة في  ن عمى تطويرىا في التركيز عمىوالعاممي الكيمياءمناىج  د واضعييفي -12

 ومكوناتو وتضمينو في محتوى كتب الكيمياء   المسعى العممي طبيعة
يوجو انظار مدرسي الكيمياء الى األبعاد الرئيسة والثانوية لمثقافة العممية متعددة األبعاد  -13

 االعدادية   لتطويرىا عند الطمبة في المرحمة
 : البحث افىدأ ثالثًا :

  -:  التحقق منييدف البحث 

ياء عمى وفق مشروع اإلصالح التربوي فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيم  -1
(2461)  
ي الكيمياء وممارساتيم العالقة االرتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرس -2

  التدريسية
يم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء وفقًا لمشروع العالقة االرتباطية بين ف -3

  العممية متعددة األبعاد لطمبتيم ( والثقافة2461اإلصالح )
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 :أىداف البحث تصاغ التساؤالت التالية  تحقيق لو     

التربوي مشروع اإلصالح  قوفعمى طبيعة المسعى العممي ل اً فيمالكيمياء  ىل يمتمك مدرسو -1
 ؟( 2461)
التربوي مشروع اإلصالح  قوفسبة فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى ما ن -2
 ؟( 2461)
( بين متوسط درجات مدرسي الكيمياء  45 4ذو داللة احصائية عند مستوى )  ىل يوجد فرق -3

يعزى إلى  (، 2461عمى وفق مشروع اإلصالح التربوي )  طبيعة المسعى العمميفي اختبار فيم 
 ؟ ت الخدمةسنواعدد 

 وفق ما الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى وفق فيميم لطبيعة المسعى العممي عمى -4
 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية  

عمى وفق  سي الكيمياءعند مدر  طبيعة المسعى العممي ارتباطية بين فيم ىل توجد عالقة  -5
 سية ؟التدري  يمممارسات(  و  2461التربوي )مشروع اإلصالح 

في المرحمة الثانوية الثقافة العممية متعددة األبعاد عمى اختبار الثقافة العممية  ىل يمتمك الطمبة -6
 متعددة األبعاد ؟

( بين متوسط درجات الطمبة في  45 4) داللة داللة احصائية عند مستوى  ىل يوجد فرق ذو -7
 ) احيائي / تطبيقي ( ؟ي اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد يعزى الى التخصص العمم

( بين متوسط درجات الطمبة في  45 4ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  ىل يوجد فرق -8
 يعزى الى متغير الجنس ؟متعددة األبعاد اختبار الثقافة العممية 

ىل توجد عالقة ارتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق  -9
 ( والثقافة العممية متعددة األبعاد لطمبتيم ؟ 2461التربوي ) مشروع اإلصالح
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 : حدود البحث  رابعا

 تي :آليتحدد البحث  با

الكرخ تربية ل آت العامةمديريمل واإلعدادية الحكومية النيارية الثانويةالكيمياء في المدارس  ومدرس  -1
 االولى والثانية والثالثة، في مركز محافظة بغداد / 
 ت العامةامديريالفي  ) االحيائي والتطبيقي ( الصف الخامس العممي ي الكيمياء فيمبة مدرسط  -2
 الكرخ / االولى والثانية والثالثة، في مركز محافظة بغداد تربية ل
   2418 – 2417العام الدراسي   -3
 15اكثر من  سنة ، 15سب سنوات الخدمة في التعميم  )اقل من حب فئتا مدرسي الكيمياء -4

 سنة(  
 :  تحديد المصطمحات ساخام

 : عرفو كل من :المسعى العممي اواًل :
1- (AAAS , 1990   : *)" العممية  والثقافة وتعد الفعالية, أبعاد فردية ومجتمعية ومؤسساتية

د السمات الرئيسية لمعالم المعاصر، التي تم إدراكيا في الوقت الحالي من قبل البمدان اح
  (   AAAS , 1990 : 8)المتقدمة"  

يزيد الوعي بمينة المستقبل واتخاذ القرارات  ، مشروع إنساني : " ( 2212) زيتون ,  -2
العالمي ويساعد المتعمم عمى حل مشكالتو  –االجتماعي  –المناسبة في المنظور الشخصي 

 ( 67:  2414) زيتون ،  مية استنادا إلى األدلة العممية اليو 
 (AAAS , 1990يتفق الباحث مع التعريف النظري ل )

امتالك مدرسي الكيمياء في المرحمة االعدادية لطبيعة النشاط  اإلجرائي لممسعى العممي:التعريف 
العممي والمعرفي، والسياق االجتماعي لمنشاط العممي، ومضامينو المجتمعية ، وكيفية توظيف 

وي ، ( لالصالح الترب 2461أخالقيات العمم في الحياة من وجية نظر المشروع االمريكي ) 
 المعد ليذا الغرض اختبار طبيعة المسعى العممي ب ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المدرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  Association for All Advancement of Science( AAASالرابطة االمريكية لتقدم العموم )*
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 كل من : عرفو:  *( 2221) اإلصالحمشروع ثانيًا : 
الح التربوي في مناىج العموم  رؤية نقدية بعيدة المدى لإلص"  (: 2229)طالب ,  -1

الثقافة العممية والتكنولوجية واالجتماعية األساس في إعادة بناء أىداف التربية العممية من  يعتمد أذ
 (157:    2449رياض األطفال وحتى نياية المرحمة الثانوية"  )طالب ، 

مشروع أمريكي يتضمن رؤية بعيدة المدى لإلصالح التربوي  :  ( 2212) زيتون ,  -2
تحديد المعارف  ) األولى المرحمة ، من ثالثة تألفلتحقيق الثقافة العممية لدى المجتمع وي

لثالثة  )التنفيذ ، والمرحمة ا(تحديد الخطط والمناىج تجاىات( والمرحمة الثانية ) ات واالوالميار 
 ( 121: 2414والتطوير(   ) زيتون ، 

رؤية مستقبمية بعيدة المدى إلصالح مناىج العموم (:" 2217)عميوه ومحمد ,  -3
وا قادرين عمى تنفيذه في أن يعرفوه وان يكون ريسيا، ويتضمن ما ينبغي عمى المتعممينق تدرائوط

:  2417، محمد و ، )عميوه جيا في نياية تخرجيم من المدرسة" العموم وفي الرياضيات والتكنولو 
545 )   

 : عرفيا كل من :الممارسات التدريسية ثالثًا: 
" سموك المعمم في اثناء مواقف التدريس سواء داخل غرفة ( :  2223) شحاتو وزينب ,  -1

وىي الترجمة االجرائية من افعال واستراتيجيات في التدريس ، وادارة الصف أو خارجيا ، 
:  2443الصف ،واالنشطة المدرسية ، التي تسيم في تحقيق تقدم المتعمم " )شحاتو وزينب ، 

29   ) 
، إلى نتيجةالذي يقوم بو المعمم عند ادائو ميمة معينة تؤدي  الجيد" (: 2212) عطية ,  -2

    (33:    2414" ) عطية ،، وىو قابل لممالحظة والقياسطاعتو ويكون بحسب قدراتو واست
في جميع المواقف  المعمم النشاطات واإلجراءات التي يقوم بيا" ( :  2212) الموح ,   -3

التعميمية، وتظير في أنماط وتصرفات مينية من خالل الدور الذي يمارسو عند تفاعمو مع 
 (  488:  2412 )الموح ، "جميع عناصر الموقف التعميمي 

 ( 2212يتفق الباحث مع التعريف النظري ل) الموح , 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
           Science for All Americans ( SFAA)          مشروع تعميم العموم لكل االمريكيين *
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مجموعة افعال وسموكيات اجرائية يؤدييا مدرس لمممارسات التدريسية: التعريف اإلجرائي 
الكيمياء عن طريق توظيف فيمو لممسعى العممي  في التخطيط ،والتنفيذ، والتقويم لدروس 

ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المدرس تبعًا لبطاقة الكيمياء لطمبة الصف الخامس العممي 
 المالحظة المعدة ليذا الغرض  

 عرفيا كل من :  : األبعادمتعددة الالثقافة العممية رابعًا : 
(Trawbridge &Bybee,Powel, 2000 ) وىي تشمل فيمًا ابعد من المفاىيم الموجودة  

جراءات االستقصاء العممي  بحيث تشتمل عمى النواحي الفمسفية والتاريخية في الفروع العممية وا 
  واالجتماعية لمعمم والتكنولوجيا فيي توضح خصائص العمم وتميزه عن

  ,Trawbridge &Bybee,Powel)غيره من العموم وطبيعة العمم ودوره في المجتمع  

2000 : 46 ):  
1-  (Shwartz  & Hofstei , 2006   )بين العمم  : "فيم الفرد لطبيعة العالقة المتبادلة ما

 جيا والمجتمع ، ويمتد ىذا التصور ليشمل النواحي الفمسفية والتاريخية لمعمم والتكنولو 
Shwartz  & Hofstei , 2006 : 206 )  )   

( :وىي استخدام المبادئ والعمميات العممية في صنع القرارات  2446عبدالسالم ، )  -2
الحداث التوازن في سموكيات  السيام بالمناقشات حول القضايا العممية في المجتمعوا

المتعمم ، وتفعيل المعرفة وطرائق التفكير المكتسبة في تحويل التنور العممي الى واقع ، 
عاوني وزيادة فيمو لمعالم ، باستخدام حل المشكالت ابتكاريًا ، والتفكير الناقد ، والعمل الت

 (268:  2446) عبدالسالم ، عالية، وتقييم التعمم بعيد المدى التكنولوجيا بف ، واستخدام
   

 (  Shwartz  & Hofstei , 2006) يتفق الباحث مع التعريف النظري ل
 

قدرة طمبة الصف الخامس العممي وصف  :لمثقافة العممية المتعددة االبعاد التعريف اإلجرائي 
فمسفة وتاريخ ي صنع قراراتيم واالسيام بالمناقشات حول واستخدام المبادئ وعمميات العمم ف

وادراك دور العمم والتكنولوجيا في المجتمع  ، عمم الكيمياء وطبيعة العمم )افتراضاتو وطرائقو (
ويقاس بالدرجة التي يحصمون عمييا في اختبار الثقافة ، والبيئة ألحداث التوازن في سموكياتيم 

 عد ليذا الغرض  العممية متعددة االبعاد الم
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 الفصل الثاني 
 خمفية نظرية

 العموماالتجاهات العالمية المعاصرة في تعميم وتعمم اواًل : 
 Sciene- Technology - Society  ولوجيا والمجتمعبين العمم والتكن عالقةمدخل ال - أ

(STS) 
 Scope,Sequence and          مشروع المجال والتتابع والتناسق  - ب

Coordination ( SS&C )  

 م لكل األمريكيين( العم ١٦٠٢مشروع اإلصالح )  -ج   

                                   ( SFAA ) Science for All Americans 

 National Science Education Standards  المعايير القومية لمتربية العممية  - د
 (NSES  )  

 المسعى العمميثانيًا : 
 

 الممارسات التدريسيةثالثًا : 
 

 المتعددة األبعاد الثقافة العمميةرابعًا : 
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 الثانيالفصل 

 العموماالتجاهات العالمية المعاصرة في تعميم وتعمم اواًل : 
قامت المؤسسات التربكية بإعادة النظر في مناىج العمكـ كتدريسيا كشيدت عمميات تطكير        

صالح مستمرة بما يتالئـ مع حاجات المتعمـ العقمية كالنفسية كاالجتماعية مف جية كحاجات المجتمع  كا 
كتدريسيا  أعادة صياغة المناىجة أخرل , كبرزت العديد مف الحركات العالمية التي دعت الى مف جي

ابرز  ربكية كقد حددت األدبيات الت( 44: 2102بما يكاكب التطكر العممي كالتكنكلكجي ) أبك عاذرة , 
 :باآلتي  كتتمثؿ كتدريسيا حركات إصالح مناىج العمكـ

 Sciene- Technology - Society  ولوجيا والمجتمعبين العمم والتكن عالقةمدخل ال - أ
(STS)  

تعد ىذه الحركة مف أكثر حركات إصالح مناىج العمكـ كتدريسيا سعيا لتحقيؽ الثقافة العممية كقد      
ظيرت في الكاليات المتحدة األمريكية نتيجة االنتقادات التي كجيت إلى مناىج العمـك في منتصؼ 

عدـ تركيزىا عمى العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالقضايا المجتمعية القرف الماضي, كذلؾ ب
المرتبطة بيا, التي لـ تستطع مناىج العمكـ مسايرتيا, كتسعى ىذه الحركة بكجو عاـ إلى تزكيد المتعمـ 

فعالة, التي بتربية عممية )ثقافية عممية, تكنكلكجيا (, عف طريؽ تطكير المعرفة, كالميارات, كالصفات ال
تمكنو كتييئو لمحياة في القرف الحادم كالعشريف, كتفترض أف تعمـ العمكـ كتعميميا ضمف 

تقاف  المتعمميف لمفاىيـ عممية متطكرة كممتعة ككذلؾ القدرة  (STS)اإلطار سكؼ يؤدم إلى اكتساب كا 
الميارات االبتكارية عمى استخداـ كتطبيؽ ميارات العمـ كعممياتو, مما يؤدم إلى تحسيف مستكاىـ في 

أك اإلبداعية, كتنمية االتجاىات االيجابية نحك العمـ, كفي القدرة عمى اتخاذ القرارات الشخصية 
يتـ تييئة البيئة  (STS)حركة كفي ضكء (.  904 – 919:  2101كاالجتماعية السميمة) زيتكف, 

عمقان كتكسعان كصمة بالحياة كالمجتمع, المناسبة كالبرامج كاألسباب لدراسة المفاىيـ العممية بدرجة أكثر 
كذلؾ بالتركيز عمى القضايا كالمشكالت الرئيسة في الحياة كفي العالـ, بدالن مف تعمـ الحقائؽ كالمفاىيـ 
كالعمميات العممية تعميمان تقميديان, كىذا يسمح  لممتعمـ أف يبحث كيتقصى كيحمؿ كيطبؽ العمميات عمى 

(. كقد تطكر 99:  2100ة كاجتماعية كعالمية حقيقية)عسيالف ,أكضاع كقضايا كمشكالت حياتي
(. STSE عف طريؽ االىتماـ بالبيئة ليشمؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة ) (STS)مدخؿ 

 كتمتاز البرامج في ضكء ىذا المدخؿ بالخصائص التالية :
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 يحدد المتعمـ أىـ المشكالت التي تناسب اىتماماتو . -
در المحمية ) البشرية كالمادية ( التي يمكف االعتماد عمييا في حؿ المشكمة التي تستخدـ المصا -

 تكاجو المتعمـ  في حياتو العامة .
 التركيز عمى اثر العمـ كالتكنكلكجيا في حياة  المتعمـ كالمجتمع. -
 امتداد التعمـ إلى خارج المدرسة ليشمؿ كؿ مرافؽ الحياة العامة. -
 , كبخاصة الميف المتعمقة بالعمـ كالتكنكلكجيا.التركيز عمى الكعي الميني -
 المشاركة النشطة في البحث عف المعرفة التي يمكف تطبيقيا في حؿ المشكالت الحياتية .  -

 ( 94-22:  2100) عسيالف ,                                                         

 Scope,Sequence and          مشروع المجال والتتابع والتناسق  - ب
Coordination ( SS&C )  

يمثؿ ىذا المشركع الذم قامت بو الكاليات المتحدة األمريكية إعادة بناء مناىج العمكـ كتدريسيا        
لممرحمة الثانكية في أربعة مجاالت رئيسة في األحياء,  كالكيمياء , كالفيزياء, كعمكـ األرض, ككاف 

ف عمى أنجاز األعماؿ العممية التي ترتبط بتمؾ المجاالت , كتحقؽ الغاية منيا إعداد متعمميف قادري
 الثقافة العممية ليـ, كقد صمـ ىذا المشركع لقصكر مكاد العمـك فيما يتعمؽ ببرامجيا, كتتابعيا كتناسقيا.

 كقد أعدت مكاد المشركع انطالقان مف المرتكزات التالية :
في األحياء, كالكيمياء, كالفيزياء, كعمـك يتـ تعمـ جميع العمكـ عف طريؽ أربعة مجاالت  -0

 األرض.
 تحديد المعارؼ القبمية لممتعمميف ككضعيا بالحسباف عند التخطيط إلعداد المشاريع. -2
تقديـ المعارؼ التي يحتكييا المحتكل الدراسي بالتتابع أم مف الخبرات المحسكسة إلى  -9

 يرات الكمية.التعبيرات الكصفية, إلى الرمكز المجردة , كأخيران التعب
 التركيز عمى عمؽ كفيـ المكضكعات كليس عمى كمية المحتكل مف دكف التعمؽ بو . -4
تقديـ خبرة محسكسة لمظاىرة العممية المراد تعميميا لممتعمميف, قبؿ استخداـ المصطمحات التي  -5

 تشرح تمؾ الظاىرة , أم إعطاء المثاؿ العممي المحسكس قبؿ التعريؼ النظرم المجرد.
 بيف جميع مجاالت العمـك كربط المبادئ كالمفاىيـ مع بعضيا. التنسيؽ -6
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ربط التعمـ في المجاالت العممية األربعة مع مجاالت أخرل لمتعمـ مثؿ التاريخ كالديف  -7
 كالفمسفة.

معالجة عدد قميؿ مف المبادئ العممية ذات الصمة كربطيا بما سيدرسو المتعمـ بالجامعة, مع  -8
 لمعمكـ.التأكيد عمى الفيـ العميؽ 

كمعمكماتيـ كفيميـ كاتجاىاتيـ,  لخاصة بميارات المتعمميفتصميـ المفردات كأدكات القياس ا -9
كاستخداميا في تقكيـ تمؾ البرامج , ككذلؾ تقكيـ الصفكؼ الدراسية بما يتماشى مع المرتكزات التي تـ 

 ذكرىا سابقان.
 (. 29- 22:  2100) عسيالف , 

 
 م لكل األمريكيين( العم ١٦6٢مشروع اإلصالح )  - ج

                                   ( SFAA ) Science for All Americans       
 Association for All Advancement of Scienceقدمت الجمعية األمريكية لتقدـ العمكـ       

( AAAS , 1989)  , ( 2160)   اإلصػالح شاممة لتحسيف تعميـ العمػـك تمثمػت فػي مشػركع  مبادرة 

كصاغو العالـ جيمس رذرفكرد في أكاخر الثمانينيات , كيعد المشػركع  SFAA))العمـ لكؿ األمريكييف 
رؤيػػة بعيػػدة المػػدل للصػػالح التربػػكم فػػي التربيػػة العمميػػة كاليػػدؼ الػػرئيس منػػو تحقيػػؽ ا  لثقافػػة العمميػػة 

الى األرض بعد إكماؿ دكرتو  إلى السنة التي سيعكد فييا مذنب ىالي 2160عند المتعمـ, كيشير الرقـ 
ـ (  0985)         أذ بػدأ ىػذا المشػركع فػي عػاـ  ( .2: 2119لفقييي , ا ) 0985ابتداءن مف العاـ 

 كتػػزامف ذلػػؾ بظيػػكر المػػذنب ىػػالي كاقترابػػو مػػف المجػػاؿ األرضػػي, كاخػػذ المشػػركع اسػػمو تيمنػػا بظيػػكر
فػػػاؿ الحػػػالييف الػػػذيف سيشػػػيدكف عػػػكدة سػػػنة كاألط( 76أم بعػػػد ) إكمػػػاؿ دكرتػػػوكمشػػػاىدتو بعػػػد  المػػػذنب

( سيبدءكف أكلى سنكاتيـ الدراسية عمػا قريػب, كىػـ أنفسػيـ الػذيف سػيككنكف  2160المذنب في العاـ ) 
التاريخيػػػة) الخكالػػػدة :  الحقبػػػةفػػػي مراكػػػز المسػػػؤكلية كالقيػػػادة فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة فػػػي تمػػػؾ 

تنميػػػة الثقافػػػة العمميػػػة كالتكنكلكجيػػػة كالرياضػػػية ,  كبيػػػذا يعػػػزز المشػػػركع كيعمػػػؿ عمػػػي ( 44:  2102
ألمػف التربػكم باعتبارىا ىي عكامؿ التغيير , فيػي التػي تسػببو كتشػكمو , كتسػتجيب لػو كبالتػالي تحقػؽ ا

قػد نػتج , ك ادم كالعسػكرم كالػكطني سػكاء بسػكاء, كاألمف االجتماعي كالثقافي كاالقتصػفي التعمـ كالتعميـ
أف  نبغػيف عمػى مػاذا ييركزا افذممجميع " ك"الثقافة العممية " ال"العمـ ل -ىما : عف ىذا المشركع تقريراف
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 نبغػػيف مالمػػح المعرفػػة العمميػػة التػػي ي, فيمػػا بػػذلؾ يكضػػحا؟الطمبػػة كيككنػػكا قػػادريف عمػػى عممػػو يػػتعمـ
        الكصػػػػػػكؿ إلييػػػػػػا, كمػػػػػػا يضػػػػػػعاف التكصػػػػػػيات التعميميػػػػػػة لمدراسػػػػػػة فػػػػػػي المرحمػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة , كالثانكيػػػػػػة 

  .(  029: 2117)زيتكف ,

 (١٦6٢)دواعي ومبررات قيام مشروع تعميم العموم 

ظيرت في نياية السبعينيات كبداية الثمانينيات مف القرف الماضي عدة انتقادات كتكصيات لمناىج    
 العمكـ كتدريسيا في الكاليات المتحدة األمريكية منيا :

 : Bybee, 1985قط, كترؾ بقية الجكانب األخرل.)تـ التركيز عمى الجكانب األكاديمية لمعمـ ف -0
86  ) 

معظـ برامج العمكـ التي قدمت لممتعمميف مخصصة فقط لألقمية المتفكقة الذيف يتـ إعدادىـ  -2
فمـ تكف ىذه البرامج مناسبة ليـ كال يمكنيـ االستفادة  أما أغمبية المتعمميفالمستقبؿ, لمتخصص في 

 خصي أك االجتماعي.منيا في الحياة عمى المستكل الش
ىتماـ كأغراض برامج تدريس العمكـ, األىداؼ كالمبررات كنقاط اال ينبغي إعادة تعريؼ كصكغ -9

اليكـ سكؼ  المتعمميف أف نأخذىا بعيف االعتبار كىي : حقيقة أف نظران الف ىناؾ حاجة ضركرية ينبغي
لمتكنكلكجيا, كسكؼ   عماالكاست يصبحكف األفراد العامميف في المجتمع الذم سيككف أكثر اىتماما

ينبغي االىتماـ بتنمية يشارككف كمكاطنيف في القرارات االجتماعية الميمة المرتبطة بالعمكـ .... لذلؾ 
ينبغي التركيز عمييا في مناىج المباشرة كالتكنكلكجيا كاالىتمامات الشخصية نقاطا  خبرات المتعمميف
 . العمكـ كتدريسيا

اصة بتدريس العمكـ في الكاليات المتحدة األمريكية في العاـ أكدت تقارير المؤسسات الخ -4
نحك المشكالت الشخصية أك  تركز برامج العمكـ قبؿ الجامعة بشكؿ أكثر أف ينبغي بأنو 0981

بأساس متيف لفيـ العمـ  مف أجؿ تزكيد المتعمميفاالجتماعية ذات العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا, 
 يما كمكاطنيف كعماؿ كأفراد ليـ خصكصياتيـ. كالتكنكلكجيا كالتعامؿ مع

                                                        (McConnell , 1982 : 21 ) 
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( حكؿ العمكـ ) كىك مؤتمر كطني حضره عدد مف   Exter , 1980ر )تكصية مؤتمر اكست -5
. بضركرة إدخاؿ ات المتحدة األمريكية (معممي المرحمة الثانكية كأخصائييف في العمكـ مف مختمؼ الكالي

 اآلثار االجتماعية كاألخالقية لمعمـ كالتكنكلكجيا الحديثة كجزء مف مناىج العمكـ كتدريسيا  . 

                                                         (Aikeenhead, 1987 : 486  )  

 NSTA ( National Science أكصت الجمعية القكمية لمعممي العمكـ األمريكية -6
Teacher Association, 1982   بضركرة أف يككف اليدؼ الرئيس مف تدريس العمـك بالمدارس )

ىك إعداد المتعمـ المتنكر عمميان, الذم يفيـ كيقدر التأثير المتبادؿ بيف العمـ كالتكنكلكجيا كتأثيرىما عمى 
 (  922- 921:  2110المجتمع كالبيئة ,  ) فتح اهلل , 

 ١٦6٢التربوي  اهداف مشروع اإلصالح

 ( أىداؼ عامة لممشركع تتمثؿ في : AAAS حددت الرابطة االمريكية لتعميـ العمكـ لكؿ االمريكاف ) 

 الكعي بالمسعى العممي لممتعمـ كتأثيره في حياتو كثقافتو . - أ
 العمـ . اكساب المتعمـ مجمكعة مف الرؤل المعقكلة لمعالـ كما بينتيا مفاىيـ كمبادئ - ب
 تنمية الرؤل الفكرية عف العمـ عند المتعمـ بما تشممو مف : - ت
 معرفة اىـ االحداث الجارية . - ح
 األفكار الصحيحة عف عمؿ االشياء . - خ
 التطكرات كالتغيرات التي حدثت بمركر الزمف .  - د

 اكساب المتعمـ بعض القيـ الميمة التي ترتبط بالعمـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا. - ث
                                                       ـ الميارات الضركرية مثؿ التفكير كالحساب كالمالحظة كاألداء العممي كالرياضيات .اكساب المتعم - ج

 ( 925:  2110) فتح اهلل ,                                                       
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أربعة أىداؼ مستقبمية لتضمينيا في مناىج قترح أ 2160 المشركع ( أف2101كأضاؼ )زيتكف ,      
 :عمى النحك التاليالعمـك كطرائؽ تدريسيا 

العمـ لتمبية الحاجات الشخصية : اليدؼ منو اإلعداد الشامؿ لممتعمميف لتكظيؼ العمكـ مف   -0
جميع اجؿ تحسيف كاقعيـ المعيشي كحياتيـ , كالتعايش كالتكيؼ مع عالـ يعتمد العمـ كالتكنكلكجيا في 

 مجاالت الحياة. 

العمـ لحؿ القضايا المجتمعية : اليدؼ منو إعداد المتعمـ إعدادا صحيحا ليككف عنصرا ميما  -2
 يستطيع إدراؾ قضايا المجتمع كتحمؿ المسؤكلية لحميا كالتعامؿ معيا بشكؿ عممي كأخالقي.

ار المينة التي يمكف العمـ لمكعي بالميف المستقبمية : اليدؼ منو إعداد المتعمـ كتكجييو الختي -9
أف تناسبو في التكظيؼ ) كالعمؿ ( المستقبمي في الميف كتكجياتيا كفركعيا كفكائدىا كمضارىا, 

 كتكظيفيا في عالـ العمؿ كالتكنكلكجيا .   

العمـ لممساعدة عمى الدراسة المستقبمية : اليدؼ منو تزكيد المتعمـ بقاعدة معرفية أساسية مف  -4
مفاىيـ كالنظريات العممية كالتكنكلكجيا التي يمكف أف يستفاد منيا                الحقائؽ كالمبادئ كال

 كتعد أساسان أكاديميان الستكماؿ الدراسة المستقبمية في المعاىد كالجامعات. 

           (.                            999 - 291: 2101) زيتكف,                                                    

  :(, (AAASمبادئ التعمم لمرابطة األمريكية لتقدم العموم  

 -لمتعمـ عمى النحك اآلتي: عدة مبادئ(  AAAS , 1989حددت الرابطة األمريكية لتقدـ العمـك )   
:  أظيرت البحكث المعرفية أف التدريس الجيد  التعمم ليس بالضرورة نتاجًا لعممية التعميم -0

نما مف الممكف  )الفعاؿ( حتى عند المتعمميف المتفكقيف ال يعني أنيـ استكعبكا  المعرفة كميا, كا 
انيـ استكعبكا اقؿ مما نتكقع, كىذا يتطمب مف مدرس العمكـ التركيز عمى نكعية المعرفة العممية 

 كليس كميتيا .
ي اكتسبيا في : يربط المتعمـ المعمكمات الجديدة الت ما يتعممه المتعممين يتأثر بأفكارهم السابقة -2

غرفة الصؼ مع مالديو مف مخزكف معرفي, لذا ينبغي عرض المعمكمات الجديدة بعدة سياقات كبطرائؽ 
مختمفة حتى يتـ تعمميا بشكؿ فاعؿ , كال يتـ تعمـ المفاىيـ دائما بربطيا, إذ انو أحيانا يتطمب األمر 
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مخزكنة في البنية المعرفية  لممتعمـ , إعادة بناء المفاىيـ كبخاصة إذا كانت ىناؾ فيـ خاطئ لممفاىيـ 
كليذا ينبغي عمى معممي العمكـ تشجيع المتعمميف عمى تطكير آراء كأفكار جديدة عف طريؽ أف يبيف 

دراكيـ لمعالـ .  ليـ كيؼ إف ىذه األفكار كالمفاىيـ الجديدة يمكف أف تحسف مف فيميـ كرؤيتيـ كا 
يتـ التقدـ في التعمـ مف المحسكس إلى المجرد,  : يتطور التعمم عادة من المحسوس إلى المجرد -9

فيتعمـ الصغار مف خالؿ الحكاس عف طريؽ المشاىدة أك السمع , أك الشـ,أك الممس, أك الحركة, 
كبسبب النمك المعرفي لممتعمميف يصبح عندىـ القدرة عمى تعمـ المفاىيـ المجردة, كمف ثـ يصمكف إلى 

 (9 :2119,لفقيييا )احؿ عمرية متقدمة.القدرة عمى التعميـ كالتجريد في مر 
: طريقة التعمـ  ليا الدكر الكاضح في اكتساب التعمم يكون أفضل في الممارسة والتطبيق -4

المتعمـ المعرفة , فإذا تـ تعمـ األفكار كالمفاىيـ بطريقة اإللقاء كالتمقيف, فانو يتكقع عمكما اف يطبؽ 
مـ بالطريقة التي تعمـ بيا (, كعندىا ال يستطيع  ممارسة المتعمـ ذلؾ في اإلطار نفسو, عمى مبدأ ) يع

جراء  التفكير الناقد أك العممي أك التباعدم كتحميؿ البيانات كتكصيؿ األفكار العممية كالتعبير عنيا, كا 
النقاشات المنطقية, كالعمؿ التعاكني ضمف الفريؽ الكاحد, إال إذا أتيح ليـ ذلؾ عف طريؽ التعميـ 

 ـ كممارسة كؿ ذلؾ كتطبيقو عمميان بشكؿ مستمر.المخطط كالمنظ
يتطمب التعمـ الفعاؿ تزكيد المتعمميف بتغذية راجعة مف قبؿ  :التعمم الفعال يتطمب تغذية راجعة -5

المعمميف أك أقرانيـ, كبالتالي عدـ إىماليا أك إغفاليا, كال نعني بالتغذية الراجعة تزكيدىـ باإلجابات 
أف تككف التغذية الراجعة تحميمية, كيككف التزكد بيا في الكقت المناسب  الصحيحة فقط, إذ انو ينبغي

عطاءه فرصة لمتأمؿ في ىذه التغذية الراجعة, كذلؾ  الىتماـ المتعمـ, كاف تتضمف المقترحات , كا 
 ليحاكؿ عمؿ تعديالت كتيذيبات كمراجعة ممارساتو التربكية مف اجؿ تغييرىا بالشكؿ الالئؽ كالمطمكب.

: يتأثر المتعمميف كيستجيبكف لتكقعاتيـ حكؿ األمكر كالمكضكعات  ت تؤثر في االنجازاتالتوقعا -6
التي يستطيعكف تعمميا كاألشياء التي ال يستطيعكف تعمميا, أك القياـ بيا فإذا اعتقدكا أنيـ يستطيعكف 

ؿ جيدىـ تعمـ شيء كما في حؿ مسألة حسابية كيميائية أك إجراء تجربة ما,   فإنيـ سكؼ يبذلكف ك
 لعمؿ ذلؾ كتعممو, كبعكس ذلؾ, إذا ما فقدكا الثقة, فإنيـ سكؼ يفشمكف في التعمـ .

كما يتأثر المتعمميف بتكقعات اآلخريف ليـ بالنجاح أك الفشؿ, فالتكقعات االيجابية أك السمبية التي 
 ـ كالتكاصؿيظيرىا أكلياء األمكر, أك المعممكف , أك المشرفكف , أك األقراف كحتى كسائؿ اإلعال

-090: 2107االجتماعي , تؤثر بطريقة أك أخرل في تكقعات المتعمميف كعممية تعمميـ .)زيتكف , 
092 . ) 
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 (١٦6٢)مراحل تطور مشروع تعميم العموم  
 ( بثالثة مراحؿ رئيسة عمى النحك األتي: 2160مر المشركع )       

 المرحمة األولى:-
ـ , ليظير أكؿ مجمد  0989كاستمرت حتى عاـ  ـ  0985ة مف عاـ بدأ العمؿ في ىذه المرحم

 لممشركع في نياية ىذه المرحمة تحت عنكاف ) العمـك لكؿ المكاطنيف ( , ككانت أىدافيا  :

منذ مرحمة رياض تحديد المعرفة , كالميارات كاالتجاىات التي ينبغي لكؿ الطالب اكتسابيا  -0
 األطفاؿ حتى إكماؿ الدراسة الثانكية .

( أفراد مف مستشاريف كمتخصصيف في  01 – 8خمسة لجاف عمؿ تتككف كؿ لجنة مف ) تشكيؿ  -2
مختمؼ المجاالت ) العمكـ كاليندسة كالرياضيات كالتاريخ كالتربية (, تككف كظيفتيـ كضع إطار عممي 

 عاـ لتحقيؽ الثقافة العممية لكؿ األمريكاف .
ف المختصة, كاشتممت قائمة المبادئ عمى تحديد المبادئ الرئيسة التي يتـ في ضكئيا عمؿ المجا -9

 ستة مبادئ رئيسة تتمثؿ ب :
الفائدة : أف تككف المعمكمات كالميارات كاالتجاىات المقترحة في اإلطار العممي, مساعدة المتعمـ  - ذ

 عمى أف يككف قادران عمى صنع قراراتو بنفسو.
الرياضيات كالتكنكلكجيا, مساعدة المسؤكلية االجتماعية : أف تككف المكضكعات المقررة في العمكـ ك  - ر

 المتعمـ أف يككف مكاطنان صالحان فعاالن في المجاؿ االجتماعي كالسياسي .
القيمة الفعمية : أف يككف المحتكل العممي مشتمال عمى ظكاىر عممية كرياضية كتكنكلكجيا عمى أف  - ز

 يعالج ىذا المحتكل في ضكء التاريخ اإلنساني .
تـ المحتكل بتدريب المتعمـ عمى التفاعؿ مع التساؤالت التي تختص القيمة الفمسفية : إف يي - س

 بالجكانب اإلنسانية, مثؿ الحياة, كالمكت, كالحقائؽ المممكسة, كالمفاىيـ المجردة.
إثراء مرحمة الطفكلة: اف ييتـ المحتكل الجديد بمرحمة الطفكلة كاحتياجاتيا كالمتطمبات  - ش

 الضركرية الالزمة ليا.
بدأ الخير في القميؿ : كيعني أف يككف التركيز عمى المفاىيـ الرئيسة الضركرية, التأكيد عمى م - ص

 ( Edward , 1997 : 17 -35أفضؿ مف التركيز عف الحقائؽ البسيطة كالمتعددة . ) 
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  ة مجاميع :كضع المفاىيـ األساسية المفتاحية في ستكقد تـ 
مثمة عمييا : التفاعالت الكيميائية كالفيزيائية, المفاىيـ األساسية في الكيمياء كالفيزياء, كمف األ -0

 , كالكيركمغناطيسية, كالظكاىر الكيربائية, كالبناء الذرم . ( Quntium )كمبادئ كيمياء الكـ 
المفاىيـ األساسية في عمكـ األرض, كالككاكب, كالفمؾ, كمف األمثمة عمييا : الشمس  -2

شمسية, كشكؿ األرض كحركتيا, كاألمكاج كالرياح إحدل ككاكب المجمكعة ال –كأىميتيا, كاألرض 
 كالمياه مف عكامؿ التعرية.

المفاىيـ األساسية في عمـ الحاسكب كالمعمكمات, كمف األمثمة عمى ذلؾ : المعمكمات ,  -9
   مصادرىا , كاألنكاع المختمفة مف المعمكمات تنتج مف البيانات نفسيا, كتمثيميا بأشكاؿ مختمفة 

الرقمية (, كلضماف نجاح نظاـ المعمكمات في العالـ الحقيقي) الكاقعي (, ينبغي أف ) كالمعمكمات 
يتضمف تصميـ النظاـ كال مف المنطؽ, كفيـ القكل االجتماعية, كالمعتقدات الثقافية , كالكاقع 

 السياسي كاالقتصادم .
دارة المشركع, المفاىيـ األساسية في اليندسة, كمف األمثمة عمييا : القدرة عمى التخطيط -4 , كا 

 ككضع نمكذج ) تصميـ ( لممفاىيـ يساىـ في إيجاد الحمكؿ لممشكالت .
المفاىيـ األساسية في عمـ األحياء, كمف األمثمة عمييا : بيكلكجيا اإلنساف, كالبيئة اإلحيائية ,  -5

 كبيئة اإلنساف, ككيؼ يعمؿ اإلنساف ككائف حي, ككيؼ يحافظ عمى صحتو, ككيؼ يؤثر التمكث
 ( AAAS , 1990 : 15-112 ) عمى البيئة كعمى مستقبؿ البشرية جمعاء. 

المفاىيـ األساسية في التكنكلكجيا, كمف األمثمة عمييا: تطبيؽ المعرفة, كاستخداـ الميارات  -6
كاألدكات الالزمة لحؿ المشكالت بطريقة عممية, كتكسيع قدرات اإلنساف, كاالتصاالت, كتكنكلكجيا 

كنكلكجيا جزء أساسي في التقدـ االجتماعي, كالتككيد عمى التفاعؿ بيف المجتمع الحاسكب. كالت
 (. 956-945:  2101كالتكنكلكجيا. ) زيتكف , 

 كبعد أربعة سنكات مف العمؿ المستمر, كضعت المجاف الخمسة إطاران عامان ككثائؽ عممية مفصمة       
 , أذ تـ تحديد:كشاممة لتحقيؽ الثقافة العممية لجميع طمبة أمريكيا

 02ما ينبغي أف يتعممو كيعرفو المتعمـ بدءان مف مرحمة رياض األطفاؿ كحتى مستكل العمر  - ض
 سنة.
 ( Edward , 1997 : 17 -35) آلية تقكيـ ما سكؼ يتعممو المتعمـ .   - ط
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ات الكالي -كحددت لجنة التعميـ قبؿ الجامعية في العمكـ كالرياضيات كالتقنية بالمجمس القكمي لمعمـك
  معالـ الثقافة العممية العاـ ككثائقو , الذم أطمؽ عمييااإلطار  0995المتحدة األمريكية , 

Benchmarks For Science Literscy ( BFSL )  : بأنو 
تقرير لما ينبغي أف يعرفو المتعمـ في العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا في نياية المراحؿ الدراسية )  - ظ

 خامس االبتدائي , الثاني المتكسط , السادس اعدادم ( .الثاني االبتدائي  , ال
كسيمة يعتمدىا التربكيكف لتصميـ منيج لو معنى بالنسبة ليـ, كذلؾ لتحقيؽ الثقافة العممية   - ع

لطمبتيـ, كيتميز بأنو ال يقترح تصميمان معينان لممنيج, كلكنو يعطي تعريفان بالحد األدنى لممستكل 
 و المتعمـ لمكاجية التحديات كالتغيرات المستقبمية .المطمكب, كما يجب أف يتعمم

تكضيح آلية ككيفية تحقيؽ األىداؼ المكجكدة في نياية كؿ مرحمة دراسية كالكسائؿ التعميمية التي  - غ
 يمكنيا أف تساعد في تحقيؽ تمؾ األىداؼ كأسمكب تقكيميا لمعرفة النتائج التي تـ التكصؿ ألييا.

 ( 926:  2110) فتح اهلل ,                                                                    

 Science For All العمـ لكؿ األمريكييف كثيقة, بنشر (ـ0989)كقد انتيت ىذه المرحمة عاـ 
Americans   (SFAA)  العمـ لمجميع  _Science For All  (SFA , 946:  2101( ) زيتكف) 

 

 المرحمة الثانية : -

مى عبالتركيز  عمى ترجمة تكصيات كمقترحات المرحمة األكلى إلى خطط عمؿ, ىذه المرحمة كزتر     
مف مرحمة , كاالستقصاء العممي, كالمسعى العممي, لكؿ مرحمة دراسية إيجاد معايير الثقافة العممية

 ةكثيق تنشر  المرحمة ىذه في نياية)السادس اإلعدادم (.ك ياض األطفاؿ حتى الصؼ الثاني عشرر 
حيث تـ تطكير ككضع نماذج لممناىج ـ(.  0992معالـ أك)مالمح( الثقافة العممية , التي ترجمت عاـ )

التعميمية ليذه المراحؿ, كما يجب أف يتعممو كيتقنو المتعمـ, كيككف قادرا عمى عممو في نياية كؿ مرحمة 
ثالث إلى الخامس االبتدائي (, مف المراحؿ األربع : ) الركضة إلى الثاني االبتدائي (, كمف الصؼ ) ال

كمف الصؼ ) السادس إلى الثاني المتكسط (, كمف الصؼ ) الثالث المتكسط إلى نياية المرحمة 
الثانكية(. كقد قسمت ىكذا مراحؿ لكي يتـ التقكيـ كالمراجعة لكؿ مرحمة . كتـ تصميـ خطط لمناىج 



  01                                   لخمفية النظرية ا                            الثاني الفصل

 
 

, كالرياضيات, كالتكنكلكجيا, األمريكية, كيحتكم  تارة مف الكاليات المتحدةكتطبيقيا في مدارس مخالعمـك
كؿ منيج عمى األىداؼ, كالمحتكل, كالتقكيـ, كأساليب التدريس.كقد انتيت المرحمة بنشر الكثيقة 

في   ( Benchmarks For Science Literacy  BFSLالمسماة : معالـ )مالمح ( الثقافة العممية 
لكثيقة بضركرة حذؼ بعض المكضكعات التي .  كأكصت ىذه ا( 057: 2119)طالب, 0999عاـ 

 كانت ذات أىمية كبيرة عند دراسة العمـك التقميدية مثؿ :
 قكانيف الغاز المثالي. - ح
 البصريات - خ
 اآلالت البسيطة - د
 مكازنة التفاعالت الكيميائية. - ذ
 الحرارة النكعية - ر
 فسيكلكجيا النباتات - ز
 ( 51:  2102رة , عممية التصنيؼ ) تصنيؼ الحيكانات كالنباتات ( . ) ابك عاذ - س
سميت  Benchmarksكفي السياؽ ذاتو , ظيرت كثيقة أخرل بعد كثيقة معالـ الثقافة العممية    

( مجاالن مرتبطان بكثيقة معالـ  02كتضمنت )  Blueprints for Reform بالطبعة الزرقاء للصالح 
 الثقافة العممية كىي :

ات الكاعدة المتكقعة في إعداد معممي العمـك : كيتعمؽ ىذا المجاؿ بالتجديد إعداد المعممين -0
كالرياضيات كالتكنكلكجيا, ككذلؾ التغيرات التي نحتاجيا في برامج إعداد المعمميف, الغرض منيا اعداد 
مدرسي عمـك مؤىميف بالمعرفة, كالميارات الضركرية لتنفيذ البرامج المستندة إلى مشركع اإلصالح  ) 

يف برامج اإلعداد كالتدريب كالتطكير الميني لممعمميف المبادئ التي ( مما يتطمب كؿ ذلؾ تضم 2160
 ( . 2160دعا إلييا مشركع اإلصالح ) 

التي يمكف أف تعيؽ تحقيؽ الثقافة العممية عند جميع :  والممارسات -والسياسات  –المساواة -2
 المرغكبة المحتممة لذلؾ. المتعمميف, كمف ثـ السياسات كالممارسات التي تعزز الثقافة العممية كالتغيرات

 التي يتطمبيا المنياج , الية كالمستقبمية في مجاؿ التقكيـكذلؾ لتحديد االحتياجات الح : التقويم -9
 المحمي كالقكمي, مف خالؿ التقكيـ الصفي كتقكيـ التعميـ في المدرسة عمى المستكل اـ بتقكيـىتمالاك 

 مستكل الكطني كالكالية.المدرسة لمبرامج, كمتابعة التقدـ التربكم عمى ال
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: التـز المشركع بتكفير المكاد التعميمية كالتكنكلكجيا التي يمكف أف تساعد عمى  المواد والتكنولوجيا -4
 تدريس مناىج المشركع.

: ضركرة ربط المناىج مع بعضيا, حيث تربط مناىج العمـك كالرياضيات  ترابط المناهج -5
 نكف كالعمـك اإلنسانية .كالتكنكلكجيا مع المكاد األخرل كخاصة الف

 : يكفر المشركع بدائؿ لممدارس كي تطبؽ مناىج المشركع بشكؿ متقف كمتكامؿ. تنظيم المدارس -6
البد مف إحداث تغييرات قي سياسة القبكؿ في المعاىد كالجامعات حتى تتماشى  اذ:  التعميم العالي -7

 كتنطبؽ مع منيج المشركع
رؽ كاألدكات التي فييا يمكف المشاركة بيف األعماؿ : كتتعمؽ بالط رجال األعمال والصناعة -8

كالصناعة لممساىمة في تحقيؽ الثقافة العممية. كما يتعمؽ األمر بتييئة الظركؼ لمطالب لالنخراط في 
 المؤسسات الحككمية كالتكنكلكجية كتعميؽ الشراكة بيف عامؿ العمؿ كالتعميـ.

نظاـ مناىج المشركع مف ناحية كيفية تنظيـ  : تـ ربط سياسة التعميـ لكي تتماشى معالسياسة  -9
 المدارس, كتدريب المعمميف, كالمتطمبات الضركرية لتخريج المتعمميف, كتقسيـ أكقات التعميـ كغيرىا .

التي تيتـ بكيفية تفكير كتعمـ األطفاؿ, كتطبيؽ  : عند بناء المناهج التأكيد عمى األبحاث  -01
 عمرية عمى حدة . نظريات عمـ النفس التي تناسب كؿ مرحمة

: اشتراؾ الجميع في النشاطات المدرسية كخاصة أكلياء األمكر,  دور اآلباء والمجتمع المحمي -00
 كالمجتمع المحمي , عند بناء مناىج المشركع .

: كىك ضركرة البحث عف مكارد كمصادر تمكيؿ ليذا المشركع المنبثؽ مف الحركة  التمويل -02
 , ككذلؾ تمكيؿ تطبيؽ المشركع في المدارس . اإلصالحية لمناىج العمكـ كتدريسيا

 ( 928 – 927:  2110) فتح اهلل , 

 يتضح مما سبؽ أف مجاالت كثيقة الطبعة الزرقاء للصالح مكزعة في ثالث مجمكعات رئيسة : 
 / األسس : كتضـ المجاالت األربعة )المساكاة, كالسياسة, كالتمكيؿ, ك البحث (األولى
رسي: كتضـ المجاالت األربعة ) تنظيـ المدرسة , كترابط المناىج , كالمكاد / السياؽ المدالثانية

 كالتكنكلكجيا , كالتقكيـ (
/ البنية الداعمة : كتضـ المجاالت األربعة ) إعداد المعمميف, كالتعميـ العالي, كالعائمة كالمجتمع, الثالثة

 ك األعماؿ كالصناعة (.
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عاتيا كمجاالتيا االثني عشر كخصائصيا, ىي المككنات إف ىذه المجمكعات الثالثة بمكضك       
الرئيسة لمنظاـ التربكم, كىذا يعني أف إصالح التربية العممية كمناىج العمكـ كتدريسيا جزء ال يتجزأ مف 
         إصالح النظاـ التربكم برمتو, أذ اعتبرت كثيقة الطبعة الزرقاء للصالح صيغة أكلية لممشركع 

نشرت ىذه الكثيقة لالطالع عمييا مف قبؿ المكاطنيف كالميتميف كذكم االختصاص ,  ( , كقد 2160) 
كتقديـ االقتراحات كاألفكار الجديدة لمجنة إعداد المشركع لدراستيا كبحثيا كاالستفادة منيا كتغذية راجعة 

تكصمت  لممشركع, كبعد استشارات مكثفة مف قبؿ التربكييف كالعمماء كصانعي السياسات كالممكليف,
( إلى حتمية فحص ىذه المككنات كالمجاالت االثني عشر المككنة لمنظاـ  2160لجنة المشركع ) 

 (. 989 – 948:  2101التربكم اتساعان كعمقا لتحقيؽ الثقافة العممية لدل جميع الطمبة ) زيتكف , 
 
 المرحمة الثالثة :-

كالعشريف كألفيتو  كاحدى القرف الإل حمةىذه المر  ستمركت(,  2160) آخر مراحؿ المشركع كىي       
مخرجات المرحمتيف األكلى كالثانية, بغية رفع مستكل كنكعية التعميـ في  في ىذه المرحمة تنفذك الثالثة, 

تـ كمف المحاكر التي , أساسي لمثقافة العممية, كأبعادىاالعمكـ , كالرياضيات, كالتكنكلكجيا كمحكر 
مفة لمعمـ المخت وف, كدكر العمـ في المجتمع, كأىمية دعـ المجتمع كمؤسساتإعداد المعممي, عمييا يزركالت

 .(  21:  2115, القبيالت  )كالبحث العممي .

( يتضمف النقاط  2160كفي ضكء ما سبؽ أصبح التكجو العاـ األساسي لمشركع اإلصالح)        
 اآلتية :

لمناىج لتضميف محتكل اقؿ بتعمؽ اكبر, التأكيد عمى الثقافة العممية : عف طريؽ تغيير كتطكير ا -0
 عمى مبدأ القميؿ كثير, كبالتالي معالجة كيفية كنكعية, كمشاركة أكثر فاعمية مف قبؿ المتعمميف.

 إعطاء األكلكية كاالىتماـ المتزايد لمتكامؿ كالترابط كالتفاعؿ بيف العمكـ, كالرياضيات, كالتكنكلكجيا  -2
 اعي كثقافي كلو تأثير فعاؿ عمى التفكير كالعمؿ اإلنساني .تقديـ المسعى اإلنساني مشركع اجتم -9
 االعتماد عمى الطرائؽ العممية في التفكير العممي  كالبحث كاالستقصاء العممي. -4
التعميـ ينبغي أف يحفز المتعمـ لمبحث عف اإلجابة عف طريؽ إعطائو أسئمة بحثية عف  -5

 عمميا.الظكاىر, كليس إعطاؤه األجكبة جاىزة لكي يحفظيا كيت
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تككف أنشطة الطمبة مبنية عمى أساس عممي مف خالؿ المالحظة كفرض الفرضيات, كجمعيـ  -6
 لمبيانات, كاستعماليـ األدلة , كتصميميـ لمتجارب, كتطبيؽ العمميات.

 .( 951 – 949, 2101)زيتكف, 
ثقافة ( بكثيقة سميت بػػػ : أطمس ال 2160ـ تكجت ىذه المرحمة لممشركع )  2107كفي عاـ      

, كتضمنت عددان كبيران مف المكضكعات مثؿ الكعي, (    Atlas Of Science Literacyالعممية )
         كطبيعة العمـ , كالمسعى العممي , كالعادات العقمية. كيتككف أطمس الثقافة العممية مف مجمديف 

لمميارات, كاألفكار, يقكد ( يضماف سمسمة مف الخرائط المفاىيمية تكضح فييا أف فيـ المتعمـ  2, 0) 
إلى تطكير الثقافة العممية كالرياضية كالتكنكلكجية عند المتعمـ  في مراحؿ التدريس كافة, كتـ نشر 

, كيتـ فيو ربط غايات الثقافة كغايات التعمـ , كيشتمؿ ىذا  2110( في العاـ  0المجمد ) أطمس  
 ألىداؼ كالغايات المتضمنة في :المجمد عمى مكضكعات ميمة في التربية العممية لدعـ ا

 المنيج -0
 التدريس -2
 إعداد المعمميف -9
 تطكير المكاد التعميمية -4
 التقكيـ -5

( باالشتراؾ مع المعايير  AAAS( فقد نشرتو الرابطة األمريكية لتعمـ العمـ ) 2أما المجمد )أطمس      
( بعد المجمد   NSTA ) National Science Education Standards العممية  الكطنية لمتربية 

( بسنكات , أما المصادر كاألدكات التي اعتمدت عمييا كثيقة أطمس العمكـ فيي : العمـك  0) أطمس 
لجميع األمريكييف, كمعالـ الثقافة العممية , كالمعايير الكطنية لمتربية العممية , كقد تضمف األطمس 

ائط المفاىيمية لكؿ مجاؿ مف مجاالتو, نتاجات المراحؿ التعميمية كافة, ككذلؾ تضمف سمسمة مف الخر 
كركز األطمس عمى إعداد معممي العمـك كتزكيدىـ باإلعداد الجيد كالكفايات الالزمة كبخاصة في مجاؿ 

)طالب, استراتيجيات تدريس العمكـ, كمصادر التعمـ, كالتخطيط كالتقكيـ, كتطبيؽ الثقافة العممية. 
2119 :057 -058.) 
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 ( ١٦6٢محتوى المشروع ) 
 AAAS عمى خمسة عشر فصالن تـ ترتيبيا كتنظيميا حسب الكثيقة)  ( 2160يحتكم المشركع )     

 عمى النحك اآلتي : (   1989 ,
طبيعة العمـ كتشمؿ نظرة العالـ العممي , كالقكاعد العممية كاالستكشافات, كطبيعة المشاريع العممية  -0

 المسعى العممي . -العممي  الرؤية العممية لمعالـ  _ االستقصاء  كتضـ  :
تصؼ الطرؽ كالخطكات اإلبداعية في كؿ مف الرياضيات النظرية كالتطبيقية   -طبيعة الرياضيات  -2
 االستكشافات الرياضية كتضـ : األنماط كالعالقات , كالرياضيات كالعمـك كالتكنكلكجيا , ك  ,
د مقدرتنا عمى تغيير العالـ تصؼ كيؼ أمكف لمتقنية أف تزي –طبيعة التكنكلكجيا ) التقنية ( -9

كالخيارات الالـز اتخاذىا حياؿ ذلؾ , كتضـ : التكنكلكجيا كالعمـ , التصميـ كالتكنكلكجيا , قضايا في 
 التكنكلكجيا .

كتشمؿ األفكار األساسية عف مككنات كتراكيب الككف ) مف  –المككف المادم ) البيئة المادية ( -4
الفمكي مركران بالمستكل األرضي ( كالمبادئ الفيزيائية التي تظير المستكل الميكركسككبي إلى المستكل 

–األرض–المناخ كالعكامؿ الجكية  –لنا أنيا تتحكـ فييا, كيضـ مكضكعات متعددة منيا : الككف 
 –التفاعالت الكيميائية  –تحكالت الطاقة –تركيب المادة –العمميات الجيكلكجية التي تشكؿ االرض

 الطبيعة.قكل –قكانيف الحركة 
تصؼ كيؼ تعيش الكائنات الحية ككيؼ تتعايش مع بعضيا البعض, كمع بيئتيا  –البيئة الحية  -5

التطكر البيكلكجي , تطكر الحياة , تدفؽ  –الخصائص الكراثية كظائؼ الخمية  –تنكع الحياة  كتضـ :
 المادة كالطاقة.

 -ثؿ : ىكية ) كحدة ( اإلنساف  الكائف الحي البشرم : كيشمؿ كؿ ما يتعمؽ بحياة الكائف الحي م -6
 الصحة العقمية  . –الصحة الجسمية  -التعمـ   –الكظائؼ األساسية  –نمك ) تطكر ( اإلنساف 

كتصؼ التصرفات البشرية كأفراد كمجتمعات, كالمنظمات االجتماعية  –المجتمع اإلنساني البشرم  -7
التغيير  –سمكؾ الجماعة  –ى السمكؾ , كخطكات التغيير االجتماعي كتضـ : التأثيرات الثقافية عم

الصراعات  –النظاـ السياسي كاالقتصادم  –التبادؿ  ) التجارم ( في المجتمع   -االجتماعي 
 التداخؿ ) كالتعايش ( العالمي . –المجتمعية 

 ( 26:  2105) الشيراني ,                                                                
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 كتغطي المبادئ التي استطاع بيا البشر التحكـ بالعالـ مف خالؿ –) المصنع ( المصمـ العالـ  -8
–مكارد الطاقة كاستعماليا–المكاد كالتصنيع –تكنكلكجيا الزراعة  بعض التقنيات اليامة في المجاالت :

 تكنكلكجيا الصحة .  -معالجة المعمكمات  –تكنكلكجيا االتصاؿ 
عض األفكار الرياضية األساسية , كخاصة تمؾ التي ليا تقنيات كتعطي ب–العالـ الرياضياتي -9

التمثيؿ الرمزم  –األشكاؿ  –األعداد  عممية, كالتي لعبت دكران ىامان في الجيد العممي البشرم  كتضـ :
 االستدالؿ اإلحصائي . –التمثيؿ البياني  –

ية التي كاف ليا الدكر البارز تستعرض في عشرة أمثمة الىـ المشاريع اإلنسان –األبعاد التاريخية  -01
 في تطكير العمكـ كىي :

 تغيير فكرة إف األرض ىي مركز الككف . - أ
 تكحيد األجراـ السماكية في األرض ) اتحاد السماء كاألرض ( . - ب
 ربط المادة كالطاقة مع الزمف كالفضاء . - ت
 تكسيع الزمف . - ث
 حركة القارات . - ج
 نكع األحياء .تغير ) تفسير ( ت - ح
 فيـ النار . - خ
 سيـ ) انشطار ( الذرة .تق - د
 اكتشاؼ الجراثيـ . - ذ
 تسخير الطاقة ) قكة الحصاف (.    - ر

( AAAS , 1990 : 2 – 3 ) 
المكضكعات ) األفكار المشتركة اك المكضكعات العامة ( : تقدـ مكضكعات كمفاىيـ  -00

 :عامة مثؿ األنظمة كالنماذج التي تمثؿ تداخالن بيف العمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا  كتضـ 
 المقياس . –أنماط التغيير –الثبات  –النماذج  –األنظمة

عادات العقؿ  :  العادات التي تستعرض االتجاىات كالميارات كطرؽ التفكير األساسية  -02
–التحكـ كالمالحظة –الحسابات كالتقديرات  –القيـ كاالتجاىات في العمـك   لمثقافة العممية كتشمؿ  : 

 ارات االستجابة الناقدة  .مي –ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ 
 التعمـ كالتعميـ الفعاالف : كتضـ مبادئ التعمـ , كتعميـ العمـك الرياضيات كالتكنكلكجيا . -09
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 مبادئ اإلصالح –كيضـ : الحاجة إلى اإلصالح   -إصالح التربية  -04
 المستقبؿ  –اجندات العمؿ بو  –(  2160كيتضمف : مشركع )  –الخطكات التالية  -05

 ( 960-959:  2101) زيتكف ,                                         
شاممة كتدمج العمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا مع  مما تـ تقديمو يتبيف أف ىذه المكضكعات     

باعتباره مشركع أنساني لو دكر بارز في تطكر العمـك , فضال مف أنيا  االىتماـ بتأريخ العمـ كفمسفتو
غايتيا ك ,  ياعيدة المدل لتدريس العمكـ كتؤكد عمى الجكدة كالنكعية في تدريستمثؿ رؤية مستقبمية ب

 . عند المتعمـالرئيسة كاألساسية تحقيؽ الثقافة العممية 

 ١٦6٢قضايا وموضوعات مناهج العموم في المشروع 

الـ أكثر ألنيا تجعؿ الع متعمـلما كانت المعارؼ العممية كالتكنكلكجيا كالرياضية ذات قيمة لكؿ      
ياضية فكاف مف الضركرم تحديد عدد مف القضايا كالمكضكعات المتصمة بالمجاالت العممية كالر   فيمان 

,كقد حددت الرؤل المعقكلة لمعالـ مف حكليـ عمى اكتساب مجمكعة مف  متعمـكالتكنكلكجية لتساعد ال
كما مكضح  عات المتصمة بياذه القضايا كالمكضك ى(  AAAS , 1990الرابطة األمريكية لتقدـ العمكـ )

 (0)لمخططافي 

 المكضكعات المرتبطة بيا القضايا المكضكعات

 الظكاىر الطبيعية 0
 –تركيب المادة –القكل المؤثرة عمى األرض –األرض  –الككف 

 القكل الطبيعية –حركة الجزيئات  –تحكيالت الطاقة 

2 
الخصائص العامة 
 لكككب األرض

عادة تشكيؿ سطح  –حركة األرض  -مكقع األرض ديناميكيات تشكيؿ كا 
تأثير أشكاؿ  –الغالؼ الجكم لألرض  –حياة الكائنات الحية  –األرض 

 اليابسة كالمحيطات كاألنيار كالمناخ عؿ معيشة سكاف األرض) الناس (

 تنكع الكائنات الحية عمى سطح األرض –تنكع أشكاؿ الحياة  البيئة الحية 9

4 
تفسير الظكاىر 

 ةالطبيعي
استخداـ المفاىيـ األساسية المتصمة بالمادة كالطاقة كالقكة كالحركة في 

 تفسير الظكاىر الطبيعية ) الزالزؿ كالبراكيف (
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 تطكر الكائف الحي 5
مفيـك التطكر البيكلكجي كمفيـك قائـ عمى البرىاف الجيكلكجي الشامؿ 

 خرلأكجو التشابو كاالختالؼ بيف اإلنساف كالكائنات األ -كالجزئي 

 دكرة حياة اإلنساف 6
العكامؿ التي تساعد عمى إنجاب األطفاؿ  –مراحؿ نمك كنضج اإلنساف 

 بصحة جيدة

7 
التركيب كالكظائؼ 
 األساسية لمحياة

تركيب جسـ اإلنساف , الكظائؼ األساسية لجسـ اإلنساف كالذم تمده 
 سؿبالطاقة مف الطعاـ كالكقاية مف األمراض كالتناسؽ الداخمي كالتنا

8 
الصحة الجسمية 
 كالعقمية للنساف

التفاعالت بيف العكامؿ البيكلكجيا كالنفسية كالفسيكلكجيا كاالجتماعية 
 اليكاء كالماء النقي –الدكاء  -التماريف الرياضية –كالثقافية 

 التكنكلكجيا الطبية 9
راثية المكاد كاألساليب الميكانيكية كالكيميائية كااللكتركنية كالبيكلكجية كالك 

 كاستخداماتيا في تعزيز كظائؼ جسـ اإلنساف

01 
معالـ ديناميكيا 
 المجتمع البشرم

طبيعة كاثر الفكارؽ البشرية  –المكانة االجتماعية لمكضع الثقافي لمفرد 
 دكر التكنكلكجيا في تشكيؿ السمكؾ االجتماعي–

00 
كجيات نظر 

 تاريخية
 -لطاقة كانشطار الذرةتكحيد المادة كا -إزاحة األرض مف مركز الككف

 آراء العمماء حكؿ المكضكعات المختمفة . –شرح أنكاع الحياة المختمفة 

02 
الرياضيات 

 كالعالقات الرمزية
تناسؽ األنظمة ككسيمة لربط  -العمميات الرياضية -مميزات الرياضيات

 األرقاـ اليندسية كالجغرافيا

 المجتمع البشرم 09
مستقبؿ الكثافة السكانية  –تكزيعو  –كثافتو  -حجـ المجتمع البشرم

 كعالقتيا بالمصادر كاستخداميا

04 
طبيعة األساليب 

 كالتكنكلكجيا
 استخداـ مصادر المادة كالطاقة –المكارد الزراعية كالصناعية  –الزراعة 

طرؽ تقدير  -أنكاع عدـ التأكد التي تفرض حدكدا عمى المعرفة االحتمالية 05
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 نيا .االحتماالت كالتعبير ع

 الطرؽ العددية كالبيانية كاالحصائية, كمشكمة تحديد حـ العينة تحميؿ البيانات 06

 طبيعة كحدكد المنطؽ االستنباطي, كاالستدالؿ بكاسطة المماثالت االستدالؿ 07

08 
التغيير كالصراع 

 االجتماعي
مسببات الصراع كاساليب حمو كالعكامؿ التي تثيره, كدكر الحككمة في 

 ر المباشر كاثار االعتماد الداخمي لممجتمع كاالنظمة االقتصاديةالتغيي

 (  0مخطط )                                     

 ( 2160قضايا كمكضكعات المشركع )                         

 ( 994-991: 2110) فتح اهلل , 

 :هو ( ١٦6٢من كل ما تقدم يتضح أن دور مشروع األصالح التربوي )      

 .في المجتمع كدكرىا ابراز الثقافة العممية كالرياضية كالتكنكلكجية  -٢

فإذا اريد أصالح تدريس العمكـ كالتكيؼ مع الحياة في القرف الكاحد كالعشريف ينبغي عمى   -١
معمـ العمكـ أف يجذب  عف طريؽ تدريسو أىتماـ المتعمـ لألفكار العممية كالرياضية كيحدث 

  .التكامؿ بينيما

 .ىتماـ بتكنكلكجيا العصر كدكرىا في أثراء التربية العممية األ  -3

تبني مداخؿ تدريس جديدة كاألىتماـ باألستقصاء العممي كحؿ المشكالت كاألىتماـ بالميارات   -4
 . الحياتية مما يحقؽ الثقافة العممية كالرياضية كالتكنكلكجية

 ( ١٦6٢مقترحات لالستفادة من مشروع تعميم العموم ) 
عد ىذا المشركع أحدل أىـ مشاريع إصالح مناىج العمكـ كتدريسيا كيمكف تكظيفو في العممية ي    

 التعميمية ككما يأتي : 
حداث تغييرات جكىرية في المحتكل المراد تدريسو, ككيفية  -0 ضركرة النيكض بتعميـ العمـك كا 

ديد القضايا كالمكضكعات تدريسيا حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا , فضال عف االستفادة في تح
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التي استمر العمؿ عمى تحديدىا قرابة أربعة سنكات حتى تككف ىادفة كتحقؽ الترابط بيف ما مكجكد 
داخؿ المدرسة كخارجيا ليصبح المتعمـ في المستقبؿ قادران عمى اتخاذ القرارات الصحيحة في الحياة 

 العامة .
ان في دراسة العمكـ كالرياضيات كغيرىا مف ضركرة أف تصبح التكنكلكجيا جزءان ميمان كأساسي -2

المكاد, فالتكنكلكجيا دخمت في جميع مفاصؿ الحياة كأصبح التربكيكف يربطكف بيف استخداـ التكنكلكجيا 
كتعميميا بمشاركة المتعمميف مشاركة كاعية ذكية باعتبارىـ متعمميف مثقفيف, كذلؾ في كؿ ما يتعمؽ 

 ى عصر المعمكمات كما بعد الصناعة .باالنتقاؿ مف المجتمع الصناعي ال
االستفادة مف أسمكب الالمركزية في المناىج كطريقة إعدادىا, فالمناىج تككف متشابية في  -9

المناطؽ التي تككف ليا الطبيعة نفسيا مف  حيث المكاف كالمناخ كالنشاط الصناعي كالتجارم كالزراعي 
 حتى تككف الفائدة منيا اكبر .

المعمميف ذكم القدرات العالية كالحماسة الكاضحة  , كتعطى األكلكية  ينبغي أف يتـ إعداد -4
القصكل لتدريب المعمميف الذيف سيشارككف في إعداد المناىج كتكفير بيئة العمؿ المالئمة التي تتيح ليـ 

 أف يعممكا بكفاية كنجاح .
لنجاز كالتقدـ تعريؼ المتعمميف في سف مبكرة بالمفاىيـ العممية , أذ تعد عامالن حيكيان ل -5

مستقبالن , لذلؾ ينبغي أف تعطي األكلكية في التدريس إلى مزيد مف االىتماـ لتحقيؽ التعميـ الفعاؿ 
 كبشكؿ كبير في جميع المجاالت كلكافة المستكيات الدراسية .

( بمعنى القميؿ كثير)( كخاصة مبدأ  2160االستفادة مف المبادئ التي أكد عمييا المشركع  )  -6
التفاصيؿ غير الميمة, كبذلؾ يقؿ الحشك ض بالحقائؽ ك ة الميمة كعدـ الخك عمى المفاىيـ الرئيس التأكيد

لذلؾ يتـ التأكيد عمى  جيد كيبدع في عممية التعمـ,يأف عمـ تالزائد في الكتب لكي يتـ إعطاء فرصة لمم
يككف تركيزه  ضركرة أف يقؿ المحتكل في المناىج بحيث ال يجعؿ المتعمـ مشغكؿ بالمعارؼ فقط بؿ

 .( 46- 45:  2109عمى الميارات كاألنشطة كعادات التفكير, ) عطيك , 
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 National Science Education Standards  المعايير القومية لمتربية العممية - د
 (NSES  ) 

ء بنا يعر امش كسع كابرزأ مف تعد المعايير الكطنية لتعميـ العمكـ في الكاليات المتحدة األمريكية     
إذ يمكف استخداميا كسائؿ قياس لمحكـ عمى جكدة تصميـ التربكية عمى المستكل العالمي,  المعايير

 نبغيكصؼ ما يعف طريؽ مثقفنا عممينا,  ليصبح المتعمـبرامج العمـك المدرسية, فيي تقدـ رؤية كاضحة 
ا أنيا تقدـ أسسنا لألحكاـ نتيجة لخبراتيـ التعميمية المتراكمة, كمفيمو, كما يمكنيـ فعمو  متعمـى العم
الفرص لمتعمـ بطرؽ تتماشى مع  ليـ كالسياسات كالمبادرات التي تكفر كيـتعمقة بالبرامج كالتعميـ كالتقالم

ليصبح المتعمـ مثقفان كيستطيع مكاكبة التطكرات العممية كاألحداث الجارية, كمف المبادئ  ىذه المعايير
 مشركع :األساسية كاألسس التي ارتكز عمييا ال

 العمـ لجميع المتعمميف . -0
 تعمـ العمكـ عممية نشطة. -2
 إف التقاليد الفكرية كالثقافية التي تميز الممارسات المعاصرة لمعمكـ تعكسيا العمـك الدراسية. -9
 ضركرة إصالح التربية العممية كجزء مف إصالح النظاـ التربكم ككؿ. -4

 .( 258-299, 2119,  لسالـعبد ا)                                          
 كتجيب المعايير القكمية لمتربية العممية عف األسئمة التالية : 
 ما الذم ينبغي أف يعرفو المتعمميف, كاف يككنكا قادريف عمى أدائو كعممو في العمـك الطبيعية. -0
 كيؼ يمكف إجراء تقدير مناسب لفيـ المتعمميف كمعرفة قدراتيـ المختمفة. -2
النظاـ التربكم عممو كفقا لممعايير القكمية, لمساندة برامج العمـك  ما الذم يجب عمى -9

 المدرسية.
 ما الذم يجب أف يعرفو معمـ العمكـ كيفيمو كيككف قادران عمى انجازه. -4
 كيؼ يتـ تييئة البرامج المدرسية إلتاحة الفرصة لتعميـ العمـك لجميع الطمبة دكف استثناء.  -5

 ( 24:  2100) عسيالف ,                                                                  
, ففي عاـ متعددة مراحؿب مرت عممية إنجاز معايير تعميـ العمكـ في الكاليات المتحدة األمريكيةك       

طالب بإعادة النظر في نظاـ التعميـ في  (A Nation at Risk أمة في خطر) تقرير ـ صدر0989
, ككاف ىذا التقرير بمنزلة شرارة االنطالؽ كتطكيره مريكية كالعمؿ عمى إصالحوالكاليات المتحدة األ
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تطكير المعايير بنياية كلي لكثيقةاأللسمسة مف االجتماعات لعدة لجاف أسفرت عف االنتياء مف الشكؿ 
مك الميني : التدريس, كالنمنيا  جكانب تعميـ العمكـ جميعناكؿ مشركع المعايير قد تك , ـ0999عاـ 

, كالتق  فتميزكالبرامج المدرسية,  ,كنظاـ تعميـ العمكـ , كمحتكل مناىج العمكـ المختمفة,كيـ لمعمـ العمـك
مما  المدركس بشكؿ عممي دقيؽ, كالعمؿ المؤسسي العممي في مختمؼ جكانبو ىذا المشركع بالتكامؿ

العديد مف دكؿ عند أييد حظي بقبكؿ كت, أذ اتجاىنا عالمينا جديدناىذه المعايير تتجو  أدل إلى جعؿ
العالـ المتقدمة كالنامية, بؿ برزت العديد مف محاكالت المحاكاة ليذا المشركع, فعمى مستكل الدكؿ 

 ففي صبغة قكمية, بناء معايير لمتعميـ ذاتمف الدكؿ التي قامت ب يكرية مصر العربيةالعربية تعد جم
ية عمماء التربية كالتعميـ ثة مجمدات تتضمف رؤ ثال (مشركع إعداد المعايير القكمية) ـ أصدر2119عاـ 

عادة بنائيا  أف تككف عميو العممية التعميمية بكؿ جكانبيا نبغيلما يكتحميميـ , كتكصيفيـ رفي مص كا 
 .(76:  2119فقييي, الكسبؿ تطكيرىا )

قافة العممية مما تـ تقديمو فأف مشاريع اإلصالح التربكم العالمية المعاصرة  تسعى الى تحقيؽ الث      
تشكيؿ ك  لممتعمـ مف أجؿ تزكيده بالعمـ كالمعمكمات كالتكنكلكجيا كأكسابو القدرة عمى التخطيط لمستقبمو

مع تعريفو  تتعارض مع تقاليده كدينو كاعرافو مادامت ال بحيث يتقبؿ الثقافات األخرل  توشخصي
العكلمة , كفقداف اليكية , لمثاؿ عمى سبيؿ االحديث  تحديات المجتمعبالقضايا العالمية المعاصرة ك 

, فضال مف ذلؾ تسعى الى  الصراع عمى مصادر الثركةك ىجرة األدمغة , , ك التمكث البيئي ك األمية  , ك 
تطكير العقمية العممية الناقدة القادرة عمى مكاجية التحديات التكنكلكجية كتحقيؽ  أتجاه المتعمـ نحك 

 شخصيتو بعد تخرجو .  الجكدة كالتميز بحيث يصبح سمة مف سمات
 

  Scientific Enterprise ( SE ) ثانيًا : المسعى العممي : 

يعد مفيكـ المسعى العممي مف ابرز السمات الرئيسة لمعالـ المعاصر, اذ يساعد المتعمـ لفيـ 
كيفية عمؿ ىذا العالـ مف جية, ككيفية  تنظيـ العمـ مف جية أخرل, كقد تمت معالجة مفيكـ المسعى 

لمشركع ( العممي بشكؿ بارز في أدبيات التربية العممية كحركات إصالحيا كمناىج العمـك كتدريسيا ) ا
في كثيقة معالـ ) مالمح ( الثقافة العممية, كقد تمت اإلشارة إلى أف المعرفة العممية كطبيعة المسعى 

 Nature of( يشكالف طبيعة العمـ  NOSE)   Nature of Scientific Enterpriseالعممي 
Science  ( NOSمف منظكر الثقافة العممية كيدؼ رئيس لخريجي المرحمة الثانكية )  صبرم(
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, كفي ضكء حركات إصالح مناىج العمكـ كتدريسيا يتبيف أىمية فيـ  ,( 49:  2115,كصالح الديف 
ية طبيعة المسعى العممي كمشركع أنساني اجتماعي عالمي, كعنصر أساس في تككيف الثقافة العمم

 كتحقيقيا,  لذا ينبغي معرفة أىـ الخصائص التي تكضح طبيعتو عمى النحك اآلتي : 
الككف نظاـ كمجاؿ مفتكح للنساف, كعف طريؽ العمـ يمكف معرفة ىذا الككف كاكتشاؼ أسراره  -0

 كفيـ ظكاىره .
تنادان االكتشافات العممية تساعد عمى تفسير الظكاىر, كالتنبؤ بيا, كالتحكـ بيا ) ضبطيا ( اس -2

 إلى المعرفة العممية .
 العمـ نشاط اجتماعي , يؤثر في المجتمع  مف جميع النكاحي , كيتأثر بو . -9
يتككف العمـ كيتطكر عف طريؽ بناء تراكمي, حيث يشارؾ فيو عمماء مف ذكم االختصاصات  -4

 المختمفة كمف  جميع األمـ كالحضارات كالثقافات رجاالن كنساءن  .
ف الباحثيف مف مختمؼ الجنسيات عف طريؽ نشر البحكث كالمعمكمات االتصاؿ كالتكاصؿ بي -5

كالتقارير العممية مف خالؿ الرسائؿ كالمقاءات, كالمجالت الدكرية , كىذا بدكره يؤدم الى 
 تعرض ىذه البحكث كالمعمكمات كاألفكار العممية إلى النقد كالمراجعة باستمرار .

يمياء, كالفيزياء, كاألحياء, كعمكـ األرض, كالفمؾ ( إف كؿ فرع مف فركع العمـك المختمفة )الك -6
 ( 68 – 67:  2101) زيتكف ,  لو بناء مفاىيمي في مجاؿ تنظيـ البحث كنتائجو .

الميارات األساسية لممسعى العممي تتألؼ مف : تحديد المشكمة ,  كالتساؤؿ كطرح األسئمة  -7
لالزمة عنيا,  ثـ تحميميا , كالتكصؿ التي تتعمؽ بتمؾ المشكمة, كجمع البيانات كالمعمكمات ا

 إلى االستنتاجات, كفي ضكء تمؾ النتائج يتـ اتخاذ القرارات المناسبة .
 يعكس العمـ القيـ المجتمعية ككجيات النظر فيو . -8
يتأثر العمـ بتمكيؿ البحكث كالدراسات العممية, فبدكف التمكيؿ الكافي ال يمكف اف تتحقؽ كثير  -9

 الميمة .مف المشاريع العممية 
يضـ تركيب المسعى العممي مؤسسات متعددة مثؿ : الجامعات, كمراكز البحكث ,  -01

  ( Lederman, 1992 : 200 ) .  كالمؤسسات الخاصة كالعامة كالصناعية . 
يتبيف مما سبؽ إف المسعى العممي مفيكـ مرتبط بالثقافة العممية, كيتضمف المنيج التجريبي      

لمعمـ كالمتعمـ عمى حد سكاء عمى حؿ مشكالتو اليكمية باالستناد إلى كالمنطقي الذم يساعد ا
األدلة العممية, إذ يتطمب ذلؾ ميارات تحميمية كنقدية , كيتضمف أيضا الكعي بمينة المستقبؿ 
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المالئمة كاتخاذ القرارات الصحيحة, كحتى تتحقؽ تمؾ األىداؼ العممية التي نادت بيا جميع 
عاصرة لتطكير تدريس العمكـ ينبغي فيـ طبيعة المسعى العممي عند المعمـ االتجاىات العالمية الم

 .  كتقكيمو قبؿ كفي أثناء أعداده

 Nature of Scientific Enterprise (NOSE )طبيعة المسعى العممي مكونات 

, يجمع اغمب الباحثيف ككما مر ذكره أف فيـ طبيعة العمـ كمسعاه يشكؿ أساس الثقافة العممية      
كذلؾ ليستطيع  المتعمـ مف صنع قراراتو بنفسو عمى أسس عممية كيككف عنصران  فعاالن في المجتمع , 

 المتعمميف فأكبما  كيتطمب ىذا األمر فيـ طبيعة االستقصاء العممي , كفيـ طبيعة المسعى العممي ,
 يـ كاضح عففف يككف ليـ أ مجتمع في المستقبؿ , لذا البدسيصبحكف أفرادا ناضجيف كقادة لم

 :تتمثؿ باالتي   المجاالت الرئيسية  لممسعى العممي كالتي

العمـ ال يعمؿ بعيد عف المجتمع , بؿ ال يمكف عزلو عف تطمعات  : الوظيفة االجتماعية لمعمم -0
كاحتياجات كاعراؼ المجتمع , فمف المفترض اف العمـ يمبي حاجات المجتمع فيساعد عمى 

إنسانيا فيك بالضركرة منشط اجتماعي , كاذا كاف المجتمع  ان عمـ منشطية افراده , كاذا كاف الرفاى
خبراء التقنية لمكصكؿ الى المزيد مف كمؤسساتو يقدـ كؿ اشكاؿ الدعـ لعمماء ك  في كؿ فئاتو
, لذلؾ البد ألنفسيـ اكتشافاتيـبالعممية فاف ىؤالء العمماء كالخبراء ال يحتفظكف  االكتشافات

)صبرم . مف تنكر عممي يجعميـ يزيدكف دعميـ لمعمماء كالخبراء ع لممتعمميف ففي المجتم
 (49-49:  2115,كصالح الديف 

) مف حيث المحتكل ( في فركع كتتـ دراستو كبحثو في مؤسسات متنكعة  العمم منظم -2
 .متخصصة لجميع المجاالت 

 قة بالتطبيقات: كىي القضايا التي تثيرىا جميع المستحدثات العممية كالمتعم أخالقيات العمم -9
العممية لجميع فركع العمـك , الطبية كالبيكلكجية كالفيزيائية , التي تكجد نكعان مف المكافقة 
أحيانا كالرفض غالبان نحك تمؾ التطبيقات مع القيـ السائدة في مجتمع ما .) الطنطاكم , 

اىر ( كاخالقيات العمـ ىي عممية استقصاء عقمي  لمالحظة كتفسير الظك  509:  0998
كالعمميات العممية كما يترتب عمييا مف احكاـ حكؿ مدل صحتيا اك خطئيا , كالناتجة عف 

 ( Fullick&Ratcliffe , 1996 : 7تطبيقاتيا مف قبؿ االشخاص كتصرفاتيـ حياليا .) 
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معايير ىناؾ  : يدخؿ العمـ في جميع مناشط الحياة العامة, لذلؾ دور العمم في الشؤون العامة -4
التي  ميمةحكؿ بعض القضايا ال ات المناسبةالقرار  مميف بيا ليستطيعكا اتخاذمتعزكد الي

سيكاجيكنيا في المستقبؿ كالصحة الشخصية كالمجتمعية كالنمك السكاني كاألخطار الطبيعية 
 .(96-95:  2117,عمي  كالمصادر الطبيعية كجكدة البيئة كغير ذلؾ )

كلكف  صريحة في المراحؿ األكلى مف التعمـ,أف ىذه القضايا كالمسائؿ ال تتطمب مناقشة  
المراحؿ الدراسية كمع مركر الكقت في  لمتعمميفتقدـ ا مع فأكثر أف تظير كتتطكر أكثر ينبغي

قادريف عمى فيـ كمناقشة ما يطرح في كسائؿ األعالـ  سيككنكفمف المدرسة   كبعد تخرجيـ 
عمى حؿ  تجريبية كالمنطقية المتعمميفـ الالمختمفة حكؿ القضايا العممية, إذ تساعد منيجية العم

فضال ميارات عقمية تحميمية كنقدية , مشكالتيـ اليكمية استنادان إلى األدلة العممية , كيتطمب ذلؾ
الكعي بأىمية العمـ كمشركع أنساني, حيث يزيد الكعي بمينة المستقبؿ, كاتخاذ القرارات  مف

 ( AAAS , 1993 : 24العالمي. )  –االجتماعي -المناسبة في المنظكر الشخصي 

 المسعى العممي يتألؼ مف مككنات تتمثؿ باآلتي : أف Dass, 2005 ) كفي السياؽ ذاتو أكضح ) 

 طبيعة النشاط العممي والمعرفي : -٢
كيركز ىذا الجانب عمى ماىّية الطريقة العممية كمفيكـ النشاط العممي كالمعرفة العممية     

لتعرؼ عمى الظركؼ التي يعمؿ فييا العمماء, مثؿ الصبر كالمثابرة  التي تشتؽ منيا, ككذلؾ ا
كالنقد كالقدرة عمى االستبصار كالتنبؤ, ككيفية التكصؿ إلى استنتاجاتيـ, كاإلجابة عف أسئمتيـ 
كاستفساراتيـ التي يكاجيكنيا, كما مدل مكضكعية المالحظات العممية, كما العالقة بيف النظريات 

بداعاتيـ العممية كالقكاني ف كالفرضيات, كالى أم مدل تتأثر نتائج البحكث العممية بتخيالت العمماء كا 
 , كالى أم مدل تمعب دكران في عمؿ العالـ .

 السياق االجتماعي لمنشاط العممي : -١
يركز ىذا المككف عمى العالقة المتبادلة بيف النشاطات العممية كالمجاالت االجتماعية لممكاقؼ  

ما في ذلؾ المكقع الجغرافي , كالمناخ السياسي السائد كالمعتقدات الدينية كالقيـ االجتماعية , ب
كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية, كالممارسات الثقافية كالظركؼ السياسية كاالقتصادية , كؿ ىذه 

 العكامؿ تؤثر في النشاطات العممية كتتأثر بيا.
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 لمنشاط العممي : المضامين المجتمعية -3
تأثير النشاطات العممية كالمعرفية , كالمنجزات العممية كالتكنكلكجيا عمى كتتضمف    

المجتمع,ككذلؾ تأثير العمـ عمى اإلنساف عبر التاريخ عف طريؽ معرفة كيفية تطكر العمـ كتأريخ 
االكتشافات العممية كمكانيا, ككيؼ ارتبطت التكنكلكجيا كالعمـ تاريخيا بحياة البشرية, كالى أم مدل 

العمـ في حياة اإلنساف المعاصرة , فالبشرية في الكقت الحالي , متأثرة بشكؿ كبير جدان  يؤثر
 كممحكظ في مناحي الحياة بالعمـ كالتكنكلكجيا . 

 
 :المضامين التدريسية وتوظيف النشاط العممي وتطبيقه في المواقف التربوية -4
صفية كتربكية مختمفة, كبالتالي يرتبط ىذا الجانب بتطبيؽ مككنات المسعى العممي في مكاقؼ    

ببرامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة كتدريبيـ كتطكيرىـ الميني في أثناء الخدمة في مجاؿ المسعى 
العممي كالتنكر العممي. كعمى الرغـ مف أف المضاميف التربكية ليست جزءان اساسيان مف طبيعة المسعى 

كير الفيـ المناسب لمبذكلة لتطكالميـ في الجيكد ا الدكر البارز( نفسو, إالأف ليا  NOSEالعممي ) 
لممسعى العممي, كبالتالي اإلسياـ في تشكيؿ الثقافة العممية كتحقيقيا, فالمعممكف الذيف يتكقعكف أف 
يصبحكا معمميف عمى أم مستكل مف مستكيات التعمـ المختمفة, عمييـ أف يطكركا فيمان مناسبان لطبيعة 

ـ, كمف ثـ تصميـ تدريس العمـك كدركسيا بطرائؽ كأساليب كمناخ يعزز المسعى العممي ىـ أنفسي
 (  Dass, 2005: 92-94) الفيـ المناسب ) لممسعى العممي (عند المتعمـ .

  
 فهم طبيعة المسعى العممي لممراحل التعميمية  معايير

العمـ كاالستقصاء عند المتعمـ فيـ لطبيعة المسعى العممي, البد مف فيـ طبيعة  لكي يتككف       
العممي كتكظيؼ اخالقيات العمـ في الحياة العامة, كالبد مف تعرضيـ ليذه المفاىيـ كالمبادئ في 
مراحؿ التعمـ المختمفة , لذلؾ تناكلت كثيقة المعالـ الدالة عمى الثقافة العممية معايير لكؿ مرحمة 

( , إذا تحققت تؤدم إلى  K-12تعميمية  بدءا مف رياض األطفاؿ كحتى الصؼ الثاني عشر ) 
 تحقيؽ نتاجات مرتبطة بالمسعى العممي, كيتـ استعراضيا عمى النحك اآلتي :
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 وحتى الصف الثاني االبتدائيرياض األطفال  الصفوف من  -٢
ينبغي أف يبدأ تدريس العمـك مف مرحمة عمرية مبكرة كىي مرحمة الركضة , كذلؾ الف طبيعة 

التفكير عند الطفؿ كنمكان جسديان كعقميان متسارعان, لذلؾ ينبغي تشجيع ىذه المرحمة تتضمف تطكران في 
األطفاؿ عمى اكتساب القيـ العممية في أثناء تعمميـ لمعمكـ ألف ىذه القيـ ستبقى لدييـ طيمة حياتيـ 
, ككذلؾ تنمية فضكليـ العممي, كتعميميـ كيؼ يتعاممكف مع الكائنات الحية , كمع نياية الصؼ 

 بغي أف يتعممكف كيعرفكف ما يأتي :الثاني ين
أف كؿ شخص يستطيع أف يكتشؼ شيئان عف الطبيعة مف خالؿ خبراتو المتراكمة, كاف يقـك  - أ

 بالعمؿ العممي .
مف المفيد في العمؿ العممي كتعمـ العمكـ العمؿ ضمف فريؽ , كمشاركة النتائج مع اآلخريف ,  - ب

أنيـ جزء مف الفريؽ إال أنيـ أحرار في كاف يككف التالميذ مقتنعيف بأنو عمى الرغـ مف 
 الكصكؿ إلى نتائج مختمفة عف زمالئيـ في الفريؽ.

 معرفة الكائنات الحية مثؿ الحيكانات كالنباتات عف طريؽ مالحظتيا كمعرفة احتياجاتيا . - ت
                                                 (AAAS, 1993: 15) 

 مس االبتدائي :الصفوف من الثالث إلى الخا

في ىذه المرحمة تقدـ المعمكمات الكظيفية عف طريؽ األفالـ كالكتب كزيارات العمماء كزيارة الكميات 
كالمصانع, كالمختبرات , لتعريؼ المتعمـ بالعمـ كمينة ليا تنكع كاسع في مستكيات العمؿ .كمع نياية 

 الصؼ الخامس ينبغي أف يعرؼ المتعمـ األتي :

 كالرسكمات لتفسير البيانات . تكظيؼ الجداكؿ - أ
 تقبؿ النقد حكؿ المعمكمات التي تـ التكصؿ الييا . - ب
التركيز عمى الرحالت الميدانية كالزيارات العممية لمراكز البحث كالجامعات كالمصانع  - ت

 كالمختبرات.
االتصاؿ كالتكاصؿ ميـ في العمؿ العممي, فالعمماء يتكاصمكف مع زمالئيـ ألىداؼ كغايات  - ث

 متعددة حكؿ أعماليـ العممية .عممية 
 يتضمف العمـ أعماال مختمفة, كيشترؾ فيو الجميع النساء كالرجاؿ كجميع األعمار كالثقافات . - ج

 ( 977-967:  2101) زيتكف, 
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 الصفوف من السادس إلى الثامن ) من السادس االبتدائي إلى الثاني المتوسط( -2
ؿ في مجاؿ العمـ , إذ يحتاج المتعمـ في ينبغي أف يستمر المعممكف بعممية تكضيح فرص العم

سف المراىقة المبكرة إلى رؤية الكظائؼ العممية المتعمقة بالعمـ عمى أساس أنيا خيار حقيقي ليـ, 
 كفي نياية الصؼ الثامف ينبغي أف يعرفكا  ما يأتي :

 أىمية التكنكلكجيا في تقدـ العمكـ كخاصة تكظيؼ تقنية الحاسكب .  - أ
التكاصؿ مع العمماء كمعرفة الظركؼ التي عممكا بيا كاالستفادة مف  تدريب الطمبة عمى - ب

 خبراتيـ.
 خصائص العمـ كالمعرفة العممية مثؿ تراكمية المعرفة العممية كعالميتيا كخصائصيا.  - ت
 أخالقيات العمـ في مجاؿ البحكث المتعمقة بحياة الكائنات الحية  كاإلنساف .  - ث
 تدريب الطمبة عمى تكثيؽ المعمكمات - ج

                                              (AAAS, 1993: 19-20) 
 

 الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر) الثالث المتوسط إلى السادس اإلعدادي ( -3
في ىذه المرحمة يمكف لمتأريخ كالعمـ أف يدعـ بعضيـ البعض بإحكاـ أكثر , ككمتعمـ يدرس 

الجذكر الثقافية كالتأريخية لممفاىيـ التي يتعمميا, عف طريؽ العمكـ كالرياضيات ينبغي أف يكاجو بعض 
دراستيـ لتأريخ الثقافات كالفترات التاريخية المختمفة, كفي نياية ىذه المرحمة ينبغي أف يعرؼ المتعمـ 

 ما يأتي :
ة الثقافات العربية كاليندية كالصينية كاليكنانية القديمة, كالمسؤكلة عف كثير مف األفكار العممي  - أ

 كالرياضية كاالختراعات التكنكلكجية .
التقدـ في العمـ كاالختراع يعتمد بشكؿ كبير عمى ما يحدث في المجتمع أيضا كيعتمد التاريخ غالبان  - ب

 عمى التطكرات التاريخية كالتكنكلكجيا .
فركع العمـ تختمؼ عف بعضيا في ما تدرسو, كالتقنيات التي تستخدميا كالنتائج المرجكة منيا    - ت

 كالتي تشترؾ في أىداؼ كفمسفات مشتركة كجميعيا جزء مف العمؿ العممي نفسو .,
أخالقيات العمـ كالقضايا االجتماعية المرتبطة بو , كاف التزكير الذم يتـ أحيانا غالبا ما يتـ كشفو   - ث

 عاجال أـ آجال مف قبؿ العمؿ العممي نفسو  كيتـ إدانتو بشدة مف قبؿ المجتمع العممي .
 (978-977: 2101ـ مؤسسات المجتمع لمعمـ ماديان كمعنكيان .) زيتكف , أىمية دع - ج
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كيتـ أعتماد أربعة مككنات لطبيعة المسعى العممي المتمثمة ب ) طبيعة النشاط العممي كالمعرفي          
, كأخالقيات العمـ ( مع المضاميف المجتمعية لمنشاط العممي, كالسياؽ األجتماعي لمنشاط العممي ك 

شرات الدالة عمى كؿ مككف عند أعداد أختبار طبيعة المسعى العممي لمدرسي الكيمياء في المؤ 
 المرحمة الثانكية. 

فيك  أما مككف المضاميف التدريسية كتكظيؼ النشاط العممي كتطبيقو في المكاقؼ التربكية            
أك ممارساتو التدريسية في  يخص المناخ الذم يكافره المعمـ بما يعكس فيمو لطبيعة المسعى العممي

ضكء ذلؾ , كلمتحقؽ مف الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى كفؽ فيميـ لطبيعة المسعى 
العممي , تعتمد طريقة المالحظة المباشرة أذ يتـ أعداد بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية 

 بمجاالتيا الثالثة ) التخطيط , كالتنفيذ , كالتقكيـ (
 

 Teaching Practices ( TP) :ثًا : الممارسات التدريسيةثال    

مف أجؿ نجاح المدرس في ميمتو التعميمية يتطمب أف يمتمؾ مجمكعة مف السمككيات أك     
الفعاليات التي يظيرىا في نشاطو التعميمي داخؿ كخارج غرفة الصؼ لمتكيؼ مع المكقؼ 

( , كأف  269:  2111.)رضكاف , التدريسي كتككف عمى شكؿ استجابات حركية أك لفظية
اكتسابو ليذه الميارات مف األكليات الضركرية لمقياـ بدكره عمى الكجو األكمؿ بنجاح لتحقيؽ 

( كتشمؿ ىذه الممارسات ما يقكـ بو المدرس مف  908:  2109األىداؼ التعميمية ) جكامير , 
 ؾ عمى النحك األتي :عمميات التخطيط , كالتنفيذ , كالتقكيـ لمدركس كيمكف تكضيح ذل

كىي مف الفعاليات التي ينبغي تكافرىا عند المعمميف, النيا تعتمد :  مهارة تخطيط الدرس - أ
 عمييا بقية الفعاليات األخرل , كتشتمؿ عمى بعض الميارات الفرعية األتية :

بحيث تككف متنكعة ككاضحة كقابمة لممالحظة  ميارة تحديد األىداؼ السمككية لمدرس -0
 .كالقياس

ميارة تحديد عناصر الدرس الرئيسة كالفرعية بشكؿ شامؿ كبتسمسؿ منطقي كمتناسؽ مع  -2
 األىداؼ. 

الدقة في اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة لمكضكع الدرس, بحيث تككف متكافرة كمشكقة  -9
 كتثير انتباه المتعمـ كيتـ عرضيا في الكقت المناسب .
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لؾ بربط الدرس السابؽ بالدرس الالحؽ , اك بمكاقؼ مف ميارة تييئة المتعمـ ذىنيان لمدرس, كذ -4
 الحياة لجذب انتباىو تجاه مكضكع الدرس.

ميارة عرض الدرس , كيككف العرض بتسمسؿ منطقي كاختيار اإلستراتيجية كالكسائؿ التعميمية  -5
 المناسبة لمدرس .

 درس .ميارة غمؽ الدرس : يككف نياية الدرس عبارة عف مكجز شامؿ لكافة عناصر ال -6
 ميارة إعداد التقكيـ لمدرس سكاء كاف التقكيـ قبمي اك بنائي اك نيائي . -7

 ( 221 – 206:  2119,  عبد الجكاد)                                            
: كتشمؿ جميع اإلجراءات التي يتخذىا المدرس في داخؿ غرفة الصؼ  مهارة تنفيذ الدرس - ب

 كتشمؿ الميارات اآلتية :
 .رة تييئة المكقؼ التعميمي في صكرة تمييد مناسب لمكضكع الدرس ميا -0

 راعيان لفركقيـ الفردية طرح المكضكع   بشكؿ سمس كبأسمكب مميز مالئـ لمستكل المتعمميف كم  -2
ستخداـ استراتيجيات كأساليب تدريس ككسائؿ تعميمية متنكعة تتناسب مع مكضكع الدرس أ -9

سناد  كيطمعيـ الدكر األكبر لممتعمـ لكي يككف التعمـ أكثر فعالية كتنكيع األنشطة التعميمية كا 
 عمى أفكار خارجية , مع مساعدة المتعمـ عمى تطبيؽ ما يتعممكنو في حياتيـ اليكمية.

تكظيؼ كسائؿ التعزيز المادية كالمعنكية المتنكعة المناسبة لمستكيات الطمبة التي تبث الحماسة  -4
بتشجيعيـ عمى التفاعؿ مع رفاقيـ كمع المعمـ في أثناء كذلؾ  كالحيكية في نفكس المتعمميف

 عرض الدرس

 ( 021 – 009:  2102) نبياف ,                      

إدارة كضبط الصؼ بصكرة جيدة لكي يحافظ عمى النظاـ مما يتيح جكان صفيان مناسبان لمتعمـ  -5
ثارة  قت تنفيذ الدرسمع احتراـ ك  كيتيح لجميع المتعمميف مف المشاركة بفاعمية كالتعميـ , كا 

 ( 040:  2107الدافعية  لمتعمـ بأساليب ككسائؿ مختمفة . ) زيتكف , 
 ميارة االتصاؿ كالتكاصؿ مع المتعمميف , كنشر ركح الكد كالتعامؿ كالمساعدة . -6
 ميارة استخداـ السبكرة التعميمية بحيث ال تزدحـ بالمعمكمات كالرسكمات كالكتابة بخط كاضح . -7
 ؽ الدرس باستعراض ما تـ شرحو بالدرس كما سيتـ شرحو في الدرس الالحؽ .ميارة غم -8
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 : كتحتكم ىذه الميارة عمى بعض الميارات الثانكية الضركرية كمنيا: مهارة تقويم الدرس - ت
 تنكع أساليب التقكيـ مثؿ الشفكم كالتحريرم كاألدائي .  -0
 شمكؿ التقكيـ ألىداؼ الدرس .  -2
اجعة , مف خالؿ التأكد مف تحقيؽ األىداؼ السمككية لمدرس كاالستفادة االستفادة مف التغذية الر   -9

 مف نتائج التقكيـ في معالجة أخطاء المتعمـ .
عطاء الكقت المالئـ للجابة عمييا, ثـ   -4 استخداـ أسئمة التقكيـ بحيث تكجو بدقة ككضكح كا 

 (. 962 – 997:  0996)الحمادم , تصحيح الخطأ لممتعمـ لالستفادة منيا . 
 

 الخصائص الواجب توفرها في المدرس الناجح

 : بالمعرفة المهنية ألصول التدريس ومتقنًا لمادته العممية يمم -0

اف يككف ذا صمة مستمرة كدائمة كمتجددة مع كؿ جديد في مجاؿ  ينبغي عمى المدرس    
طرأ كما ي ا, كفي طرائؽ تدريسيمف حقائؽ كمفاىيـ كنظريات كقكانيف كعمميات عمـ تخصصو 

عمى المجتمع مف مستجدات , فعميو اف يبقى طالبان لمعمـ ما استطاع مطمعان عمى كؿ ما يدكر 
طمبتو في , لكي يمبي احتياجات عممية كتكنكلكجيا في مجتمعو المحمي كالعالمي مف مستحدثات 

 ( . 944  :2102, ) الخزاعمة كآخركف ,استفساراتيـ المختمفة 
إف التنكع اليائؿ الذم أحدثو التطكر العممي كالتكنكلكجي, نتج : يستفيد من التقنيات الحديثة  -2

عنو تعدد مصادر تكنكلكجيا التعميـ, بدءان مف أجيزة العرض كشبكات االنترنيت كالكمبيكتر, كؿ 
ذلؾ يعد تحديان أماـ معمـ العمـك الناجح, كالذم يناط بو تكظيؼ تمؾ المصادر الجديدة في خدمة 

تنمي القدرة عمى االتصاؿ كالتعمـ الذاتي كاالعتماد عمى النفس في جميع  المكقؼ التعميمي, فيي
المعمكمات كاكتساب الميارات الجديدة, كما تجعؿ المعمـ مممان باالتجاىات كالمداخؿ الجديدة 
التي تستخدـ في مجاؿ تدريس العمكـ كتنمي القدرة عمى االبتكار كاإلبداع في التدريس) 

Jackson, &Songer , 2000 :459 ) ,العمكـ بإحدل التقنيات الحديثة  كعندما يستعيف مدرس
نحكه , كبالتالي ييسر لو تحقيؽ  ريس فإنو بذلؾ يدعـ مكضكع الدرس, كيجذب المتعمـفي التد

مف التفاعؿ االجتماعي بيف  تييئة البيئة الصفية المالئمة ليسكدىا جكفضال مف أىداؼ التعمـ 
                       ىك المكجو كالمرشد ليـ . يككف المدرسالمتعمميف مع بعضيـ البعض , ك 
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 ( Kessler ,2000 : 19  كي . ) أف يستفيد مف البيئة في  تعيف كذلؾ عمى مدرس العمكـ
نمكذجان لمذرة مف الكرؽ المقكل أك أابتكار كسائؿ بسيطة تساعده في إنجاح درسو, مثؿ عمؿ 

 غيرىا .الخشب, كعمؿ الجدكؿ الدكرم مف الخشب ك 
طبيعة العمـ مف  الناجح ىك الذم يدرؾ المدرس إفقه :ائطبيعة العمم وأهدافه وطر يدرك  -٢

مفاىيـ كحقائؽ كقكانيف كنظريات عممية...كغير ذلؾ (, كخاصة التي ترتبط بالمحتكل )
الدراسي, فإتقانو لطبيعة العمـ يساعده في تحميؿ درسو عمميان ككذلؾ تحقيؽ أىداؼ العمـ خالؿ 

كالضبط كالتحكـ  –التنبؤ بالظكاىر كالنتائج –كالتفسير  –التدريس, كتتضمف ) الكصؼ  عممية
في العكامؿ المحيطة بظاىرة ما أثناء حدكثيا (.كينبغي عميو أف يؤدم عمميات العمـ المختمفة 
مف ) مالحظة  , كقياس , كتصنيؼ ,كتفسير , كفرض الفركض , كتجريب ...كغير ذلؾ(. 

(Anderson , 2000 :293-294 ) 

 ( داخل الصف في أن يكون مبتكرًا ) أي لديه القدرة عمى التمييز واإلبداع -2

الذيف يمتمككف تمؾ السمة, يمكنيـ ابتكار كسائؿ كنماذج تعميمية مف البيئة المحيطة  المدرسكف
أىداؼ الدرس, فيؤالء يعدكف  بيـ , كيستطيعكف االستفادة مف األشياء التي حكليـ لتحقيؽ

 .(  56:  2115,  عمي ف.)متميزيف كمبدعيمعمميف 
:كىذا النكع مف المدرسيف يشيع جك مف الكد بينو كبيف الطالب, كبيف  أن يكون ديمقراطياً  -9

الطمبة مع بعضيـ, فيك يسمح بالحكار كالمناقشة , كطرح التساؤالت كيحتـر آراء كعقكؿ 
ركح المشاركة كالتعاكف  المتعمميف , كبما ال يشيع الفكضى في داخؿ غرفة الصؼ , كيشجع

 (. 400- 401:  0999بينيـ .) عبد الرحمف , 

 يحرص عمى إكساب المتعمم مهارات التفكير العميا  -4

,  اىتمامان كحماسة مف المدرسميمة تتطمب  ,ميارات التفكيرإكساب الطالب   إف     
ثؿ التفكير الناقد م العميا المختمفة ميارات التفكير الطالب ساباك العمكـكينبغي عمى مدرسي 

أك االبتكارم أك االستنتاجي كحؿ المشكالت الى جانب ميارات التفكير الدنيا كالتي تعد 
 .(67-60 :2117 أبكجاللة, )ضركرية لممجتمع المعاصر 

مما تـ تقديمو يتضح دكر المدرس في الممارسات التدريسية كالتي تؤكد عمى أندماج  
تمفة كالتفاعؿ مع الطمبة , فضال مف أف يفيـ ماذا يدرس؟ المدرس مع المكاقؼ التعميمية المخ

 ككيؼ يدرس ؟
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 الممارسات التدريسية عمى وفق فهم طبيعة المسعى العممي
اف فيـ مدرسي العمكـ لطبيعة المسعى العممي ينعكس بشكؿ كبير عمى أداءىـ في      

لعمكـ لطبيعة المسعى الممارسات التدريسية, حيث أشارت  بعض الدراسات إلى أف فيـ مدرسي ا
 العممي يؤثر بشكؿ كاضح عمى سمككياتيـ التدريسية , كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي :

يؤدم فيـ مدرسي العمكـ  لطبيعة المسعى العممي إلى تعديؿ سمككيـ المفظي المباشر كغير   -0
 المباشر.

قكانيف كنظريات, يسيـ في تحميؿ الدركس بشكؿ دقيؽ كمعرفة ما بيا مف حقائؽ كمفاىيـ ك  -2
كجكانب سمككية كالميارات العممية كجكانب انفعالية كاالتجاىات العممية, مما يتيح لو التخطيط 

 الجيد لدركسو اليكمية .
جراء التجارب كعرض األنشطة  -9 يؤدم الى تنفيذ الدركس بطريقة جيدة مف حيث عرض الدرس كا 

 كذلؾ كمو يتطمب تمكف المعمـ مف عمميات العمـ .
فيـ مدرسي العمكـ لطبيعة المسعى العممي عمى نكع االستراتيجيات التي سكؼ يختارىا  يؤثر  -4

 إلنجاح ميمتو .
تكجد عالقة ايجابية بيف فيـ مدرسي العمكـ لطبيعة المسعى العممي كاتجاىاتيـ العممية, كترجع  -5

ر بمدل فيـ أىمية ذلؾ إلى أف تككيف االتجاىات العممية االيجابية عند الطالب يتأثر بشكؿ كبي
 مدرسييـ لطبيعة المسعى العممي كالعكس صحيح .

إف فيـ طبيعة المسعى العممي مف أىـ صفات الشخص المتنكر عمميان, كالذم يستطيع بالمعرفة  -6
العممية مف فيـ بيئتو كحؿ مشكالتو كاالستفادة مف التكنكلكجيا بأسمكب حضارم , كلذلؾ أصبح 

عممي امران ضركريان لكي يستطيعكا إكساب المتعمـ فيمان فيـ مدرسي العمكـ لطبيعة  المسعى ال
 أكسع لطبيعة المسعى العممي كالذم يمثؿ احدل أركاف الثقافة العممية .

 ( 45-44:  2109) عطيك ,             
كيتـ األخذ بالحسباف في ىذا البحث مككنات طبيعة المسعى العممي كفيـ مدرسي الكيمياء    

أداءىـ في الممارسات التدريسية عمى مجاالت بطاقة مالحظة  ليا كأنعكاس ذلؾ عمى
 الممارسات التدريسية  عمى النحك األتي :
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: في ىذا المجاؿ ينبغي عمى مدرس الكيمياء أف ييتـ بصكغ نتاجات تعميمية  مجال التخطيط
التنبؤ  –كالتفسير  –تحقيؽ أىداؼ العمـ كطبيعة المسعى العممي  كتتضمف ) الكصؼ ل

( مع التخطيط  حظة  , كالقياس , كالتصنيؼ ,كالتفسير , كفرض الفركض , كالتجريبكالمال
كقد حددت كثيقة المعالـ الدالة عمى  أجتماعية , –لتقديـ المفاىيـ الكيميائية في سياقات شخصية 

          لمصفكؼ مف التاسع إلى الثاني عشرالثقافة العممية  معايير فيـ طبيعة المسعى العممي 
مف ضمنيا أف يكاجو الطمبة ببعض الجذكر الثقافية الثالث المتكسط إلى السادس اإلعدادم ( ) 

كالتأريخية لممفاىيـ الكيميائية التي يتعمميا, عف طريؽ دراستيـ لتأريخ الثقافات كالفترات التاريخية 
ية المختمفة, لذلؾ ينبغي عمى المدرس أف يخطط لتقديـ نبذة عف تأريخ األكتشافات العمم

الكيميائية, كدكر العمماء في تطكر عمـ الكيمياء , كينبغي كذلؾ أف يخطط ألبراز الجانب 
األخالقي في قضايا كيميائية تثيرىا المستحدثات التكنكلكجية كتككف ذات عالقة بمكضكع الدرس 

رتبطة ذلؾ ألف مف المعايير التي تـ تحديدىا في الكثيقة أخالقيات العمـ كالقضايا االجتماعية الم
 بو .

أىتماـ لمطالب بميارة ينبغي عمى مدرس الكيمياء أف يميد لمدرس بظاىرة ذات  :مجال التنفيذ 
أف  الحياة , أك بقضايا عممية كتكنكلكجية أك قضايا أخالقية عممية , كفي أثناء تنفيذ الدرس عميو

ات كجمع البيانات يطرح أسئمة تشجع التساؤؿ كالتفكير النقدم كاألستدالؿ العممي كصكغ الفرضي
كالمعمكمات  مف مصادر متنكعة مف غير الكتاب المدرسي مثؿ  ) األنترنيت , آراء ذكم الخبرة , 
كتب عممية( بحيث تسيـ في أبراز المفاىيـ العممية الكيميائية ,كما ينبغي مناقشة األفكار 

كصؼ الظاىرة العممية الكيميائية المطركحة في ضكء النظريات العممية كتأريخيا,  كأف اليكتفي ب
كتعمميا بؿ عميو أف يبرز كيفية عمؿ األشياء كالظكاىر , كما أف فيـ مدرس الكيمياء لألستقصاء 
كمضامينو التربكية يسيـ في معرفة مايقكـ بو العمماء كميارات التفكير العممي كاألنشطة العممية 

ا ينسجـ مع طبيعة العمـ المختبرية مما يسيـ في ترجمة ذلؾ في سمككو التعميمي الصفي بم
األستقصائية , لذلؾ ينبغي عميو األىتماـ باألستقصاء العممي كالتجارب كاألضرار الناتجة مف 
التجارب العممية الكيميائية كدكر عمـ الكيمياء في حؿ المشكالت المختمفة كعالقة الكيمياء بالعمـك 

 األخرل .
فيـ طبيعة المسعى العممي كيدرؾ أف األفكار العممية أف مدرس الكيمياء الذم ي :مجال التقويم        

قابمة لمتعديؿ كالتغيير, كأنو في العمـ تستمر عممية االختبار كالتنقيح كالمراجعة لمنظريات القديمة 
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كالحديثة , كىي عممية مستمرة فضال عف اف رفض األفكار الجديدة في العمكـ ضمف السياؽ 
التقكيـ العممي كيتـ ذلؾ أما عف طريؽ العمماء أنفسيـ أك  الذم أنتجيا , يمكف رفضيا عف طريؽ

عف طريؽ أقرانيـ مف العمماء اآلخريف , يدرؾ أىمية التقكيـ كأنكاعو في سمككو الصفي التعميمي 
فيك ييتـ باألختبارات القبمية  لمكشؼ عف المعتقدات العممية الكيميائية الخاطئة , كعمميات التقكيـ 

شراؾ المتعمميف في تقكيـ أقرانيـ مف الزمالء في الصؼ فضال عف التقكيـ ماكراء المعرفي , كأ
الذاتي ألنفسيـ , كأف يّقـك الحكارات كالجدؿ العممي الذم يجرم في داخؿ الصؼ, مع تقكيـ 

 ذات الصمة بمكضكع الدرس.  التقارير العممية  في مجاؿ اختصاص الكيمياء

 ( اد : ) سياقات العمم متعددة األبعرابعًا : الثقافة العممية 
Multidimensional Scientific Culture (MSC ) 

 : الثقافة مفهوم

كثقؼ الرجؿ ثقافةن ام صار  اف اصؿ كممة الثقافة في المغة مستمدة مف الفعؿ الثالثي ) ثقؼ ( ,    
كمنيا : الفطنة  حاذقان ...كيقاؿ ثقؼ الشيء كىك سرعة التعمـ , كتكحي كممة الثقافة في المغة بعدة معافو 

(  كيقاؿ قديمان غالـ  09ق :0404كالذكاء كالتيذيب كضبط العمـ كسرعة التعمـ , ) ابف منظكر , 
( , أما مدلكليا  7:  2106ثقهؼ أم ذك فطنة , ثابت المعرفة فيما يحتاج اليو ) عاشكر , 

و عمى انو مجمكعة المعارؼ االصطالحي  بحسب رأم " المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك " فتعرف
, كالقيـ كالعادات كالتقاليد كاألحكاـ التي تسكد المجتمع كيتأثر بيا المتعمـ بدرجات متفاكتة" ,) عميكه 

( بأف الثقافة "معرفة كفيـ  Garin and Bass, 19 كيبيف )السنة (,  519: 2107كمحمد , 
ر الفردم كالمساىمة في االنشطة الثقافية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ المطمكبة في صنع القرا

( بأنيا "الماـ  2114) سالـ ,  (.كيعرفيا Garin and Bass,19 : 22كالمدنية في المجتمع" )
المتعمـ بقدر مناسب مف المعارؼ كالميارات العممية كالتطبيقية كاالتجاىات االيجابية نحك كؿ مف العمـ 

يئة ثـ قدرتو عمى تكظيؼ ىذا القرار في حؿ المشكالت التي كالتكنكلكجيا كاثرىما نحك المجتمع كالب
 متعمـبأنيا :" إعداد ( 2117,)عمي( , كتعني عند  49:  2114تكاجيو في حياتو اليكمية" ) سالـ , 

قادر عمى المعاصرة , أم يمتمؾ قدران مف المعرفة المتكاممة مف مصادرىا المختمفة , كيتقف العديد مف 
و مف اتخاذ مكاقؼ ككجيات نظر شخصية تعبر عف ذاتو , مما يساعده عمى الميارات التي تمكن

يكاجيو مف مكاقؼ كمشكالت في مجتمع دائـ التغير في  التفسير كالتنبؤ كاتخاذ القرار المناسب بشأف ما
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العديد مف المختمفة", كبيذا المعنى فإف الثقافة تشمؿ  اإلنسانيجميع مناحي الحياة , كمجاالت النشاط 
عمي ) غيرىاك  كالمغكية, كالرياضية, كالعقيدية, كالجمالية, ,كاالقتصاديةالعممية منيا الثقافة  جاالتمال
( الثقافة العممية بانيا: االطار المعرفي   James Trefil , 2008, كيعرؼ ) (20 -21:  2117,

لتي يتعرض ليا في الالـز لكي يتكفر لممتعمـ فيـ كاؼ عف الككف , بحيث يمكنو التعامؿ مع القضايا ا
حياتو , سكاء عبر االخبار اك في غيرىا, كبما يضمف لو المشاركة في الحكارات العامة بطريقة فاعمة 

 (.    James Trefil , 2008 : 21كمفيدة ) 

 :ػػالعممية يعني    أف مصطمح الثقافةالتعاريؼ أعاله  مفيتضح     

 التخاذ مكقؼ معيف. تعمـالممحصمة لمعمـك كالمعارؼ كالفنكف يسترشد بيا  .0
 .دكف ثقافة يكجد مجتمع مف كال مجتمع,   ثقافة بدكفاليمكف أف تكجد  .2
 المشكالت التي تكاجيو.مكقؼ أك مل ةالمناسب اتعمى اتخاذ القرار  المتعمـتساعد   .9
 لفيـ العالـ مف حكلو . لمتعمـؽ كأساليب يعبر عنيا اائطر  .4
 .عمميةال مجاالت المعرفةجميع إلماـ كاسع كشامؿ ل .5
 تكسب المتعمـ صفة الخصكصية ألنيا تنبع مف تأريخ األمة كمعارفيا .6

 :المثقف عممياً  صفات المتعمم

التي كانت ضركرية في كؿ مرحمة لمكاجية يتصؼ الشخص المثقؼ عمميان بعدد مف الصفات, ك      
 National Science Educationحددت الجمعية األمريكية  1982في عاـ فمتطمبات الحياة  

Standards   ( NSTA : الصفات التي يتحمى بيا المتعمـ المثقؼ عمميان بأنو ) 

 ( 401:  2119,عبد السالـ)يتحمى بقيـ البحث العممي كالتكنكلكجي عند حؿ مشكالتو. 

 يميز بيف الدليؿ العممي كالرام الشخصي . -0
 يحمؿ التفاعؿ بيف كؿ مف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع . -2
 العمـ كالتكنكلكجيا كمرتكزاتيما في تحقيؽ الرفاىية للنساف .يدرؾ حدكد  -9

 ( . 24:  2111) زيتكف ,                                                           
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 National( NAS ,1995حددت المعايير القكمية لمتربية العممية ) اما في عقد التسعينيات فقد
Academy of Science نوأالمثقؼ عمميا ب مـمتعصفات ال : 

 اليكمية. وخبراتعف يستطيع أف يسأؿ كيحدد اجابات لتساؤالت نابعة ك حب االستطالع ي -0
 الطبيعية. مظكاىرل الكصؼ كالتفسيرالتنبؤ ك يمتمؾ القدرة عمى  -2
 ي المحادثات االجتماعية. فاالشتراؾ ك ت الخاصة بالعمـ يمتمؾ القدرة عمى قراءة كفيـ المقاال -9
 .  بدقة, كتطبيؽ االستنتاجات مف ىذه القضايا كمعرفة االدلةعمى تقكيـ القضايا الجدلية ككف قادرا ي -4

 (  46:  2102)الخكالده ,                                                                 

النظريات المتعمـ المثقؼ عمميان بأف تككف لديو معرفة بالحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ ك كما كصؼ     
كالقكانيف العممية في مجاؿ العمكـ كتطبيقيا في الحياة اليكمية , كاالستفادة مف عمميات االستقصاء العممي 
, كفيـ األفكار العامة لخصائص العمـ , كمعرفة اىمية التفاعؿ بيف العمكـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع , 

 (29:  2117)عمي, كااللماـ باالتجاىات كالميكؿ العممية .
 :بأنو المثقؼ عمميا  متعمـ( عدة صفات لم  2119ذكر )عبد السالـ, كفي السياؽ ذاتو  
 يفيـ طبيعة العمـ كجكانبو كابعاده ,كالقدرة عمى قراءة كفيـ العمـ. -0
 .حؿ المشكالت اليكمية يفيـ طبيعة الرياضيات كالعمميات كالميارات الرياضية االساسية كالقدرة عمى -2
ا كعالقتيا بالعمـ كتأثيراتيا عمى المجتمع,كمظاىرىا الشائعة في الحياة المعاصرة يفيـ طبيعة التكنكلكجي -9

 .األشياءعمؿ  يةاالجيزة كاالدكات ,كلديو الميؿ كالقدرة عمى معرفة كيف ستعماؿ,كالقدرة عمى ا
 العمكـ كالرياضيات كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة عمى بعضيا البعض . العالقة بيفدراؾ ا -4
 لحؿ جميع مشكالتو . لميارات كالعمميات العقمية الالزمة لمتفكير العمميا يمتمؾ -5
                                      متكامؿ. بشكؿالعمـك كالرياضيات كالتكنكلكجيا تاريخ مفيـك يفيـ  -6

 بالجكانب النظرية , كالجكانب العممية يتضح مف التعريفات السابقة بأف الثقافة العممية تيتـ    
كالتطبيقية  كاالىتماـ بأخالقيات العمـ كتأريخو كفمسفتو كما يتضح بانو ال يكجد اتفاؽ شامؿ عمى تعريؼ 
المتعمـ المثقؼ عمميان , كبناءن عمى تمؾ التعريفات يمكف إجماؿ األبعاد الرئيسة لمثقافة العممية عمى النحك 

 اآلتي:
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 فيـ المفاىيـ االساسية لمعمـ . -0
 ي كالمسعى العممي كالمذاف يشكالف طبيعة العمـ.فيـ األستقصاء العمم -2
 تطبيؽ المعرفة العممية كالميارات التي اكتسبيا في حؿ المشكالت اليكمية . -9
 فيـ العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كربطيا مع البيئة . -4

 مصادر الثقافة العممية 
,اال مف خالؿ التعمـ في الصؼ الدراسي  الثقافة العمميةبالرغـ مف دكر المؤسسات التربكية في نشر       

 :تتمثؿ ب مصادرالعديد مف مثقافة العممية يمـز البحث عنيا كتجميعيا مف لانو ىناؾ مصادر اخرل 
 التطكرات العممية كالتكنكلكجية . -0

               عنيا. مثؿ المفاعالت النككية ككيفية التخمص مف النفايات الناتجةاالتجاىات كالقضايا العالمية  -2
 (  40:  0999)النجدم كاخركف , 

 .مثؿ : مشكالت التغذية كاالمراض كالتمكث كالسكاف كغيرىاكقضايا المجتمع  كالتمش -9
 طبيعة االفراد كحاجاتيـ كمشكالتيـ . -4

 (271:   2116)عبدالسالـ,

لمعارض كالمتاحؼ مصادر أخرل لمثقافة العممية كالمؤلفات كالمطبكعات العممية كا ىناؾك       
كالمرئية كالنكادم العممية كالندكات العممية كالزيارات الميدانية ككسائؿ االعالـ المقركءة كالمسمكعة 

 ( 78 – 77:  2115عمي,مج العممية)اكالبر 

 : ةالعممي االهتمام بالثقافةدواعي  

العممي تسير بسرعة عجمة التقدـ التسارع  في االكتشافات العممية كاالبتكارات كالتكنكلكجيا: ف -0
بشكؿ يساعدىـ عمى  عمميان ينبغي تثقيؼ المتعمميف مكاكبة ىذا التسارع كمالحقتو , كلمذىمة , 

 . المحاؽ بكؿ ما ىك جديد في مجاؿ العمـ
مو ظي الجديد الذم بات العالـ في طبيعة النظاـ العالمي الجديد: اف مكاكبة النظاـ العالم -2

يجكب ارجاءىا عبر قنكات االتصاؿ الحديثة تمثؿ مبرران اف متعمـ  ألمكقرية صغيرة يمكف 
 .االنخراط في ىذا النظاـ  يتيح لومما  عمميان  المتعمـ تثقيؼقكيان كداعيان مف دكاعي 
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سيادة لغة العمـ: اف المغة السائدة في عصرنا الحالي ىي لغة العمـ كال مكاف ألم مجتمع اك   -9
ف سبؿ الكتساب مفردات لغة العمـ كفيـ رمكزىا اال يفتقد مقكمات تمؾ المغة كما م متعمـأم 

 .عمميان  متعمـال تثقيؼمف خالؿ 
: اف العمـ يككف تراكمي البناء انساني التككيف , فيك يعمؿ عمى رفاىية العمـ  كانسانية تراكمية -4

 االنساف , لذا ينبغي تثقيؼ المتعمـ لكي يستطيع مكاصمة ىذا البناء العممي .

ماداـ العمـ منشط انساني فيك اكيد منشط اجتماعي كيعمؿ عمى سد احتياجات  عمـ:ال اجتماعية -5
 المجتمع .

تقتحـ التقنية العممية المجتمعات سكاء كانت تمؾ المجتمعات في حاجة الييا اك اقتحامية العمـ:  -6
د الطمب غير مرغكب فييا ,كذلؾ لما تقدمو مف سمع جديدة في كؿ يكـ مما يكلد الحاجة الييا كتزاي

عمييا .كال يستطيع ام مجتمع مف المجتمعات في عصر التقنية االستغناء عنيا لذلؾ ينبغي اف يعد 
 المتعمـ لمتعامؿ مع ىذه التقنيات حتى يستطيع المحاؽ بركب التقدـ .

البحكث التي  لمعمـ عمى سبيؿ المثاؿ حد االخالقيالتعدم كيقصد بو  تجاىؿ اخالقيات العمـ:  -7
في نفكس  ثقافة العمميةتأصيؿ ال, مما يستدعي بعض دكؿ العالـ حكؿ االستنساخ البشرمتجرم في 

 .خصكصان مجتمعنا العربي  لمتعمميفا

 ( 49-49:  2115) صبرم, كصالح الديف ,                                                  

 :الثقافة العممية مستويات 

نػد المتعممػيف غايػة أساسػية كبػرل تسػتمر معيػـ مػدل الحيػاة , كفػي ىػذا يعد تحقيؽ الثقافة العمميػة ع   
ينظػر الػػى الثقافػػة العمميػة  كيػػدؼ أسػػاس مسػػتمر يمكػف أف يحقػػؽ فيػػو المتعممػيف مسػػتكيات مختمفػػة مػػف 

لمثقافػػػة العمميػػة درجػػػات ىػػذا اليػػدؼ حسػػػب فيميػػـ لممفػػاىيـ العمميػػػة كطبيعػػة العمػػػـ كالمسػػعى العممػػي ,ك 
تتسػع كتتعمػؽ مػع الػزمف , كلػيس بازديػاد سػنكات التعمػيـ المدرسػي فقػط, كاف القػيـ كمستكيات مختمفة , 

كاالتجاىػػات التػػػي تأسسػػػت حػػكؿ العمػػػـك فػػػي السػػػنكات االكلػػى مػػػف الدراسػػػة , سػػكؼ تشػػػكؿ نمػػػك الثقافػػػة 
 (Bybee,1995كيػرل ), (  Shwarts&Hofstein , 2006 : 2010) العمميػة عنػد المػتعمـ البػال  

 :مستكيات  ةعبر ثالث متعمـعند ال ة تتككفيالعمم ثقافةال إف
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خػػزيف مػػف  عنػػد المػػتعمـ كفيػػو يتكػػكف: كىػػك اضػػعؼ مسػػتكيات الثقافػػة العمميػػة ,  المسػػتكل االسػػمي -0
المعمكمػػات ضػػمف المجػػاؿ المعرفػػي اال أنػػو غيػػر قػػادر عمػػى االسػػتفادة مػػف ىػػذا الخػػزيف فػػي تفسػػير 

 الظكاىر العممية.
مػف رصػػيد  عنػده مػػا ثمارالػى ىػػذا المسػتكل يسػتطيع اسػت مـمػتع: عنػد كصػػكؿ ال المسػتكل الػكظيفي -2

 . بيالمحيطة بو كقد يستطيع التنبؤ معرفي في فيـ كتفسير الكثير مف الظكاىر العممية ا
فيػػـ البنيػػة المعرفيػػة لمعمػػـ  مػػتعمـ عػػف طريقػػومسػػتكل يسػػتطيع الكيمثػػؿ اعمػػى  : المسػػتكل االجرائػػي -9

مػػف اتخػػاذ القػػرارات الصػػائبة كادراؾ العالقػػات  لتػػي تمكنػػوالعمميػػة اك التطبيقيػػة اكاكتسػػاب الميػػارات 
 .(Bybee,1995 :26-33 ) التبادلية بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع.

 

   أبعاد الثقافة العممية
لػذا  يقع عمى المؤسسات التعميمية الدكر الكبير في تنمية كتطكير الثقافة العمميػة عنػد المػتعمـ ,   

األخذ بعيف االعتبار مجاالت كابعاد الثقافة العممية  المختمفة كفيما يمي  ينبغي عمى معممي العمكـ
 األبعاد  : تكضيح ليذه

 الثقافة العممية االمية :  -٢
يتككف ىذا البعد مف بعض االشخاص االمييف عمميا بسبب كبر عمرىـ كعدـ تمقييـ التعميـ       

)كيكػكف عػدد ىػؤالء االشػخاص قمػيالن ( , الكافي ككػذلؾ يشػمؿ اصػحاب القػدرات العقميػة المحػدكدة 
ف كثير مف االسئمة العممية البسيطة ككنيـ ال يممككف القدرات العقمية حيث ال يستطيعكا االجابة ع

 ( 010:  2114الالزمة للجابة عمى ىذه التساؤالت .)تركبردج , 
 
 الثقافة العممية االسمية : -١

صػػػطمحات العمميػػػة كاالمثمػػػة كيسػػػتخدميا فػػػي فػػػي ىػػػذا البعػػػد يمتمػػػؾ المػػػتعمـ المفػػػاىيـ كالم     
عباراتػػو , كلكنػػو يشػػرح مبػػادئ عمميػػة بطريقػػة غيػػر عمميػػة, كيعطػػي تفسػػيرات غيػػر دقيقػػة عمميػػان 
لمظػػػكاىر كاالحػػػداث العمميػػػة , كيشػػػرح المبػػػادئ العمميػػػة بأسػػػمكب سػػػطحي , كعميػػػو فػػػإف الثقافػػػة 

كار كالقضايا بالمجاؿ العاـ فػي العممية االسمية تعني أف المتعمميف يربطكف المصطمحات كاالف
العمػـ كالتكنكلكجيػا, اال اف ىػػذا الػربط  يمثػػؿ فيمػان خاطئػػان كتصػكرات لمفػػاىيـ بديمػة خاطئػػة , اك 
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فيمان غير مكتمؿ , ام اف الثقافة العمميػة االسػمية تكػكف فييػا العالقػة بػيف فيػـ المػتعمـ كقدراتػو  
ت كالميػة لػيس اال , كال يمثػؿ الغايػة مػف ضعيفة  كغير جكىرية , أم اف الفيػـ كالمػي كالقػدرا

 (. 518:  2107العالقة المنشكدة في الثقافة العممية . ) عميكه كمحمد , 
 

 الثقافة العممية الوظيفية : -3
يتضػػػػمف كمػػػػا تػػػػدؿ التسػػػػمية عمػػػػى : المفػػػػردات , كالمصػػػػطمحات اك الكممػػػػات الفنيػػػػة   

ار العمػػػر, كمرحمػػػة النمػػػك, كالمسػػػتكل المرتبطػػػة بػػػالعمـ كالتكنكلكجيػػػا , كمػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػ
التعميمػػػي , فػػػإف عمػػػى المتعممػػػيف أف يككنػػػكا قػػػادريف عمػػػى كتابػػػة كقػػػراءة المصػػػطمحات العمميػػػة 

 ( . 077:  2100كالتكنكلكجية .) صباريني كمكسى , 
 

 االجرائية : و الثقافة العممية المفاهيمية  -4
قافػػػة  العمميػػة المفاىيميػػػة  حػػكؿ األفكػػػار كىػػي طريقػػة لمكصػػػكؿ الػػى المعرفػػػة , كتتمحػػكر الث          

الرئيسة      ) المفاىيـ الكبرل(  اذ يستطيع المتعمـ أف يدرؾ األفكار الرئيسة التي تشكؿ فرع العمـ اك 
فركع العمـ :الطبيعية , كالحياتيػة , كعمػكـ االرض , كبيػذا يشػكؿ ىػذا البعػد فيمػان اكبػر لممفػاىيـ, التػي 

كع العمميػػة االخػػرل , امػػا بالنسػػبة الػػى بعػػد الثقافػػة العمميػػة االجرائيػػة , فػػإف تخػػدـ كأسػػاس لمفػػرع اك الفػػر 
 ( 012:  2114االستقصاء العممي يمثؿ ىذا البعد لمثقافة العممية االجرائية .)تركبردج , 

 
 : الثقافة العممية متعددة االبعاد : سياقات العمم -5

دات اك المصػػػطمحات كالمفػػػاىيـ , كالطػػػرؽ يمتػػػد بعػػػد الثقافػػػة العمميػػػة فيمػػػان ابعػػػد مػػػف المفػػػر         
اك الفػػركع العمميػػة الطبيعيػػة, كالحياتيػػة, كعمػػـك االرض , كالغايػػة التربكيػػة فػػي االجرائيػػة لفػػرع العمػػـ, 

تحقيؽ الثقافة العممية تتضمف ) فيـ ( العمـ , كىذا يتطمب مػف معممػي العمػـك تطػكير رؤيػة المػتعمـ 
          , كطبيعػػػػة العمػػػػـ , كدكر العمػػػػـ فػػػػي المجتمػػػػع  ار العمميػػػػةتػػػػاريخ األفكػػػػلمفػػػػركع العمميػػػػة المتضػػػػمنة 

 ( كفيما يمي كصفا ليذه الفركع العممية : 297 – 296:  2101) زيتكف , 
كيرجػػع االىتمػػاـ  تػػرتبط المعرفػػة العمميػػة بتػػاريخ العمػػـ ارتباطػػان كثيقػػان,: ريخ األفكأأار العمميأأةتأأأ  - أ

 مػتعمـ, كذلػؾ لتعمػيـ الالماضػي مػـك إلػى بدايػة القػرف في تدريس العكفمسفتو  ريخ العمـأبإدخاؿ ت
فػػالمفكر العممػػي ال غنػػى عنػػو عػػف تػػأريخ العمػػـك فيػػك يدرسػػو كيحممػػو  , عمميػػات العمػػـ كنتائجػػو
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* المػذككر فػي )الجػابرم (  Pierr Leon Boutroux : 1955 ككمػا يقػكؿ ) ود منػكيسػتفي
يػػػد مػػف فرصػػنا فػػي اكتشػػاؼ اسػػػس ( :" اف تػػاريخ العمػػكـ, المػػدركس بشػػكؿ مالئػػـ , يز 2100,

التفكيػػر العممػػي كاتجاىاتػػو "  اذف مػػا ييػػـ االبسػػتمكلكجيا مػػف تػػأريخ العمػػـك ىػػك تطػػكر المفػػاىيـ 
كطرائؽ التفكير العممية , كما ينشأ عف ذلؾ مػف قيػاـ نظريػات معرفيػة جديػدة, كاف ايػة محاكلػة 

فػراغ كتصػبح عبػارة عػف ظػؿ لالبستمكلكجيا ال تريد اف تػرتبط بتػأريخ العمػـ تصػبح تػأمالت فػي 
بدكف معنى لمعمـ الذم تزعـ الحديث عنػو  , اذ اف التعػرؼ عمػى تطػكر العمػـ كاالسػس الفكريػة 
كالمنيجية التي يقكـ عمييا, ال يفيػد فيػو ابػراز مػأثر ىػذا الشػخص اك ذاؾ الشػعب , فػالميـ ىػك 

اص كاالكطػاف  , النظر الى التطكرات العمميػة  فػي سػياقيا التػاريخي بغػض النظػر عػف االشػخ
 كقد بيف بكترك اربعة انكاع مف تأريخ العمكـ :

البحث الكثائقي : ىك عمؿ تمييدم لتأريخ العمـ, ىدفو جمع الكسائؿ الضػركرية لبنػاء تػأريخ   -0
 العمـ المطمكب .حيث يتـ جمع النصكص المتعمقة بمنيجية العمماء القدامى منيـ كالمحدثيف.

 ػ
ذم يجمػع سمسػمة النظريػات كالفػركض العمميػة التػي كضػعيا العمؿ الذم يقكـ بو الشػخص الػ  -2

العممػػاء خػػػالؿ مختمػػؼ العصػػػكر كالقػػػاء الضػػكء عمييػػػا كيفيػػدنا ىػػػذا النػػػكع مػػف تػػػأريخ العمػػػـ اذ 
 يحذرنا مف الكقكع في االخطاء نفسيا التي كقع فييا اسالفو العمماء .

كيفيد ىذا النكع في اعطاء التأريخ الذم ييتـ بالبحث عف كطف لالكتشافات العممية الكبرل ,  -9
كؿ شعب نصػيبو مػف االكتشػافات العمميػة كابػراز مسػاىمتو فػي تقػدـ العمػـ خاصػة , كالمعرفػة 

 البشرية عامة .
التأريخ الفمسفي لمعمـ كىك النكع الذم ييتـ بالدراسات االبستيمكلكجية الػذم يسػاعد عمػى تبػّيف 

قػػػدم , كييػػػدؼ الػػػى دراسػػػة التيػػػارات اسػػػس الفكػػػر العممػػػي كالػػػذم يعتمػػػد المػػػنيج التػػػاريخي الن
 الكبػرل لمفكػر العممػػي, مػع اعطػػاء كػؿ ظػػاىرة اك اكتشػاؼ مكانػو فػػي ىػذه التيػػارات نػاظرا اليػػو
 مف زاكية الطريقة التي تـ بيا ىذا االكتشاؼ كالداللة التي يكتسبيا الى االبحاث التي تميو ,

 بمختمػػؼ التيػػارات الميتافيزيقيػػػة كىػػك التػػأريخ الػػذم يػػربط االكتشػػافات اك التيػػارات العمميػػة, ال
  ( 42 – 41:  2100الجابرم, التي استندت عمييا, بؿ بالفكر العممي كبتطكر العمـ ذاتو ")

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    Pierr Leon Boutroux (1922-1880 ) الـ كفيمسكؼ فرنسي اختص في مجاؿ تاريخ العمـك كالرياضياتع*
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أف تػػأريخ العمػػػـ ىػػػك الػػػذم عمػػػى ( 0986الفيمسػػػكؼ الفرنسػػي )ركبيػػػر بالنشػػػيو, قػػد اكػػػدك        
 ,عقؿ األنساني الى نظرية تجريبية يضع العقؿ األنساني مكضع التجريب أك ىك الذم يحكؿ ال

العالقػػػة  مػػػكـ بػػػالعمكـ التػػػي يػػػؤرخ ليػػػا ىػػػي ذا المعنػػػى مػػػف شػػػأنو أف يجعػػػؿ عالقػػػة تػػػأريخ العكىػػػ
 (24-09 :0986بالنشيو , ) ركبير.التي تربط العمـك بمكضكعات بحثيانفسيا التجريبية 
( باف دمج تأريخ العمـ كفمسفتو في التربية  2101كفي السياؽ ذاتو يضيؼ ) زيتكف ,  

كتدريسػػيا يمكػػف اف يسػػيما فػػي تحسػػيف تعمػػـ كتعمػػيـ العمػػـك فػػي ضػػكء  العمميػػة كمنػػاىج العمػػكـ
 االعتبارات االتية :

, كربطيا في االىتمامات الشخصية كالثقافية كالسياسية -0  يعمؿ عمى أنسنة العمـك

 يسيـ في فيـ افضؿ لمكضكعات العمكـ كمادتو .  -2

 يحسف برامج اعداد المعمميف . -9

 تعمـ عند المتعمـ.يساعد المعمميف عمى تقدير صعكبات ال -4

  يعزز ميارات كقدرات االستدالؿ العممي كالتفكير الناقد . -5
 ( 72- 70:  2101) زيتكف ,                                                       

 طبيعة العمم :   - ب
مييف عمى ثمة اتفاؽ شامؿ جامع بيف فالسفة العمـ , كمؤرخي العمـ كالعمماء كالمربيف العم ال يكجد     

تعريؼ خاص محدد لطبيعة العمـ , كلكنيـ اجمعكا عمى اف فيـ طبيعة العمـ مككف اساس لمثقافة 
 Epistemology Ofالعممية , كجممة طبيعة العمـ تشير ) نمكذجيان ( الى ابستمكلكجيا العمـ )

Science  , م يعيش فيو نذ كعيو بالمحيط الذم فاإلنساف(, كالعمـ كطريؽ في الكصكؿ الى المعرفة
حاكؿ كعمى مّر العصكر ,أف يفيـ مايجرم حكلو مف ظكاىر ككنية كطبيعية , كسعى جاىدان إلى ,

كمعرفة أسباب حدكثيا  األشياءتفسير تمؾ الظكاىر مف أجؿ التكصؿ الى العالقات التي تربط بيف 
ـّ القياـ بتسخير مكجكدات بيئتو بما يخدـ مصمحتو مف حيث تكفير الغذاء كا لكساء كالسكف كمف ث

كمنيا ستند عمى طرؽ شتى منيا حسية كالمالحظة,اف ىذا الفيـ إالضركرية .  احتياجاتو...ألخ مف 
ألفكار مف أفكار أخرل ,ككثيران ما اختمط ذلؾ ببعض التفسيرات التي التستند استنباط بعض اعقمية ك

 , اف تمؾ الطرائؽشابو ذلؾ ة كماستخداـ الخرافات أك التفسيرات الخيالياكالى العقؿ كالتفكير السميـ,
لطبيعة العمـ كتعكس كيؼ اف العمـ يختمؼ عف انماط المعرفة االخرل  المظير االساسبمجمميا تمثؿ 

(AAAS , 1990 : 1  .)ىذا كعمى مّر التأريخ أثمر عف رصيد غني مف النكاتج  األنسافف جيد إ
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التي أطمؽ ـ كالقكانيف كالقكاعد كالنظريات ىيالعممية أم المعرفة العممية,التي تتضمف الحقائؽ كالمفا
 عمييا بعضيـ أيضا "لغة العمـ". 

 كفي ضكء ما سبؽ فاف طبيعة العمـ تتضح عف طريؽ ما يأتي :
النطباعات الحسية األكلى عمى االعمـ مف فئتيف مختمفتيف تشتمؿ  كتتككف نكاتجنتاجات العمم :  -٢

,بينما تشتمؿ الفئة  Factsالمباشرة كتعرؼ بالحقائؽ التي تـ التكصؿ الييا عف طريؽ المالحظة 
ستخداـ العقؿ كتعرؼ بالمفاىيـ األفكار كيتـ التكصؿ الييا بالثانية عمى التصكرات العقمية أك ا

األفكار تتككف نتيجة المركر  أف " *(David Hume كيفترض ) كالقكانيفكالمبادئ كالنظريات .
العممية تمثؿ الكحدات األساسية التي تككف المفاىيـ باالنطباعات الحسية ,أم اف الحقائؽ 

  بنكاتج "كتسمى أيضا ,  (014: 2114كالنظريات " )زيتكف,كالمبادئ
ألىداؼ الرئيسة في ا, كتعد مف " بالمعمكمات", كما تسمى أيضا " مككنات العمـ"أك "العمـ

العممية ىي " ليست  إف المعرفة ,تدريس العمكـ التي تسعى التربية الى اكسابيا لممتعمميف
نما معمكمات مفككة كمجزأة,  تشكؿ شبكة معرفية ذات درجات مختمفة مف التعقيد كالغمكض كا 

كاألىمية كىي تشكؿ كحدات المنيج األكلية كتككف في مجمكعيا بناءن عضكيان تترابط جزيئاتو 
 (.04:  0999)عبد المطيؼ, "في ىياكؿ متالحمة مككنة ىيكالن عامان كاحدان 

حيث تميزه عف  , توتتصؿ بطبيعكخصائص عامة لمعمـ ك ىناؾ معتقدات خصائص العمم :  -١
 ما يأتي:ػغيره مف مجاالت المعرفة االخرل كمف ىذه الخصائص 

 التفكير كالحكاس كاألدكات عف طريؽ اذ يكجد في نماذج ثابتة يمكف كشفيا :العالم ممكن فهمه
 اـ كاحد شاسع تحكمو قكاعد أساسية كاحدة. التي تزيد مف قدرة الحكاس . كما اف الككف نظ

حيث , كاستبعاد النظريات بصكرة مستمرة في العمـ يجرم اختيار كتحسيف : عديلنواتج العمم قابمة لمت
يعدؿ تجدد المعرفة العممية نفسيا كتتطكر باستمرار , كالعمـ ال ينبذ الحقائؽ كالنظريات القديمة كال 

كالظكاىر  ف انيا خاطئة اك قاصرة عف التفسير الصحيح لألشياءفييا كيصححيا اال بعد التأكد م
 المرتبطة بيا . كىك بيذه النظرة نفسيا يخضع افكاره كحقائقو كنظرياتو الجديدة لمتحقؽ كبذلؾ يجدد

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
* ( David Hume)*ر : فيمسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتمندي وشخصية مهمة في الفمسفة الغربية وتاريخ التنوي

 . ٢776/  8/ ١5م  وتوفي في  ٢7٢٢/  4/  ١6االسكتمندي, ولد في 
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العمـ نفسو كينمك كيتطكر باستمرار , كاف المعرفة العممية ليست مقدسة اك معصكمة مف الخطأ,  
كانما ىي صحيحة في حدكد معينة كتككف قابمة لمتعديؿ كالتغيير كفقان لكسائؿ البحث كادكاتو كىذه 

لمعمـ ينبغي اف يدركيا معممك العمكـ كينبغي اف تنعكس عمى سمككيـ التعميمي  الخاصية الدينامية
 كممارساتيـ التعميمية في الصؼ .

  ( 969:  2101) زيتكف ,                                                                   

  ى , فحاجة اإلنساف ىي العمـ منشط انساني بالدرجة االكل:عالمي العمم مسعى انساني تراكمي
يد غيره مف البشر في التي تدفعو لمبحث كالتنقيب , كمف ثـ الكصكؿ الى كشكؼ عممية تفيده كتف

كىذه يعني اف العمـ نشاط يقـك بو اإلنساف كىك في الكقت ذاتو مكجو لخدمة ىذا  مراحؿ حياتو
في نشاطيـ العممي ال  مماءالعمـ معرفة تراكمية البناء , بمعنى اف الع, ك  اإلنساف كحؿ مشكالتو

يبدأكف مف نقطة الصفر عند دراستيـ لظاىرة معينة ,بؿ يبدأكف مف حيث انتيى الذيف سبقكىـ مف 
العمماء , كىذه المعرفة تنمك افقيان فتحؿ المعرفة العممية الجديدة بناءن عمى االدلة كالبراىيف العممية 

اد معيا االكتشافات كاالبتكارات العممية , كمف كمما تسارعت عجمة العمـ , كمما ز ك , محؿ القديمة 
ثـ تتضاعؼ ىذه االكتشافات اضعافان كثيرة مف خالؿ مدد زمنية كجيزة , االمر الذم يؤدم الى 

في تدريسنا لمعمكـ اف نشير الى اف المعرفة العممية السابقة  نبغي. كيبناء تراكمي كبير لمعمـ
 .ضركرية لتعمـ المعرفة العممية الجديدة 

  : يمتاز العمـ بمكضكعيتو كدقتو , فالعالـ يسعى الى تحديد العمم يتصف بالدقة والتجريد والشمولية
المشكمة ثـ يحدد اسئمتو التي يحاكؿ االجابة عنيا, ثـ يجمع المعمكمات كيحمميا لكي يتكصؿ الى 

إلكساب اتجاىات  النتائج المطمكبة بعيدان عف الذاتية, لذلؾ يجب عمى معممي العمكـ مساعدة الطمبة
 . ( 99 – 97:  2109عممية ايجابية كالمكضكعية كالدقة كالتأني في اصدار االحكاـ ) عطيك, 

  : االداة ىي الكسيمة التي يستخدميا الباحث في جمع المعمكمات اك قياسيا , العمم له ادواته الخاصة
لمقاييس بدكر اساسي حيث تكجد ادكات خاصة كمقاييس محددة لكؿ شيء , حيث تقكـ االدكات كا

 في جمع المعمكمات لعممية الدقيقة التي تضاؼ الى نتاج المعرفة العممية .
  ارتباط العمـ منذ نشأتو بحياة االنساف ككاف لو الدكر الكبير في : العمم يؤثر في المجتمع ويتأثر به

و كالسيطرة عمى مساعدتو عمى االجابة عف تساؤالتو كفي تفسير الظكاىر التي حكلو كفي حؿ مشكالت
بيف اثار مادية كاجتماعية كفكرية .ككما اف العمـ يؤثر في  بيئتو , كاثار العمـ مختمفة كمتعددة ما
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المجتمع فإنو يتأثر بو, فالمجتمع يستطيع اف يؤثر في العمـ كيعمؿ عمى تطكره مف خالؿ تشجيع 
جتماعات كالمؤتمرات التي ليا العمماء كاالىتماـ بمراكز البحكث كتكفير امكانات البحث, كعقد اال

عالقة بمشكالت المجتمع كاحداثو , فالعمـ اذف يؤثر في المجتمع كيغير مف طرؽ الحياة فيو كما انو 
 يتأثر بالمجتمع كالظركؼ المحيطة بو .

 اذا كانت تجارب العمماء كابحاثيـ تككف عمى جزئية ما , الشمولية والتعميم : يتصف العمم ب
ؾ الجزئية , فأنيا تعمـ لتشمؿ كؿ ميداف ىذه الجزئية ام اف نتائج البحكث بتمكتختص النتائج 

   كالدراسات العممية الجزئية الفردية الى معرفة عممية ليا صفة الشمكؿ كالتعميـ
 ( 56 -54: 2112) النجدم كاخركف ,                                                

 
 :اخالقيات العمم -3

بدراسة المكضكعات المرتبطة بالقضايا العممية كاالخالقية التي تثيرىا المستحدثات تيتـ       
ية كاجتماعية مثيرة لمجدؿ كتتناكؿ جالعممية كتطبيقاتيا التقنية كتتناكؿ قضايا عممية كتكنكلك 

القبكؿ احيانانكالرفض غالبان, حسب نكع المجتمع الذم تنتمي اليو , لذا تتطمب مجمكعة مف 
, تثيراالىتماـ كتستحؽ التفكيرالتي  ت كااللتزامات كالضكابط العممية كاالخالقية كالقيميةالتكجييا

, مثؿ االثار الضارة لالنترنيت تنظـ التعامؿ معيا كاستخداميا كتكجيييا لصالح االنساف لكي
لؾ كالتقنيات الحديثة كاستعماؿ المكاد الكيمياكية في الصناعة كاالسمحة كاثارىا ..... الخ ككذ

ىناؾ مبادئ عامة ينبغي المحافظة عمييا كااللتزاـ بيا كتنميتيا عند جميع المتعمميف كفئاتيـ 
 ( .421: 2119كالصدؽ كاالمانة كاالخالص في العمؿ كغيرىا ) عبدالسالـ , 

 : العالقة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة :ج 
Science Technology Society Environment ( STSE ) 

, كأصبح تقدـ األمـ  الحياةيؤثر في كؿ جانب مف جكانب  كتطبيقاتو مما الشؾ فيو أف العمـ الحديث   
كتطكرىا يقاس بمدل تطكرىا في المجاالت العممية الحديثة كمدل قدرتيا عمى استخداـ التكنكلكجيا 

مساعدة تدريس العمكـ كلية ف مسؤ كنتيجة ليذه األىمية لمتكنكلكجيا في المجتمع  أصبح م ,الحديثة 
ا معا ,كأثر ذلؾ م, كتفاعمي كالبيئة العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع المناسب لترابطعمى تحقيؽ الفيـ متعمـ ال

ف ىناؾ ( با 0999كتشير)العطيات,   ( 945: 2110عبد السالـ,كالبيئة المحيطة بيا ) عمى المجتمع 
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ثر كؿ منيـ في اآلخر , أذ يؤ كالبيئة ـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع عالقة تفاعمية متبادلة بيف كؿ مف العم
, فالعمـ يككف في خدمة المجتمع كتمبية احتياجات كرغبات أفراده كحؿ قضاياه كمشكالتو كيتأثر بيما

, اذ اف التكنكلكجيا يمكف اف تسيـ في التقدـ العممي لمجتمعلمعمـ كا ا بالنسبةككذا الحاؿ مع التكنكلكجي
ه لمعمماء مف اجيزة كادكات عممية تمكنيـ مف اجراء بحكثيـ كاكتشاؼ معرفة عممية جديدة , بما تكفر 

 اآلخر فإفكمف الجانب  فضال مف أف العمـ كالتكنكلكجيا كاستعماليما ليما تأثير عمى البيئة مف جانب ,
ليما أف يمكف بدكف ىذا الدعـ كالمساندة الف مف العمـ كالتكنكلكجيا  المجتمع يقكـ بدعـ كؿو 

كنتيجة لمتفاعؿ بيف العمـ كالمجتمع مف جية كالعمـ كالتكنكلكجيا مف  (. 09: 0999.)العطيات, يتطكرا
كحاجة الفرد ليتعمـ العمـك كيطبقيا في عصر العمـ كالتكنكلكجيا لحؿ المشكالت التي تكاجيو  ,جية اخرل

مى طبيعة العالقة بيف العمـ في حياتو اليكمية , ظير ىناؾ مدخؿ جديد في تدريس العمكـ يركز ع
ككيفية التفاعؿ بينيـ , ثـ   Science Technology Society ( STS )كالتكنكلكجيا كالمجتمع , 

 Science اضيؼ ليـ مدخؿ البيئة لتصبح العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة
Technology Society Environment ( STSE ) . 

نادت بأىمية ىذا المدخؿ العديد مف المؤسسات كالييئات الدكلية المعنية بالتربية العممية كفي  كلقد    
مقدمة المشركعات التي بنيت عمى مدخؿ العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة مشركع العمـ لكؿ 

كييدؼ ىذا المدخؿ الى تزكيد  Science for all Americans ( 2160االمريكييف ) مشركع 
لمتعمميف بتربية عممية مناسبة تعدىـ لمحياة بحيث يتمكنكا مف المشاركة النشطة في الخبرات االنسانية ا

كالقضايا كالمشكالت الحياتية التي تكاجييـ في حياتيـ اليكمية كاستخداـ الميارات العممية في حؿ ىذه 
كالذم يستطيع بالمعرفة العممية المشكالت , كبذلؾ يسيـ ىذا االتجاه في اعداد الفرد المتنكر عمميان , 

فيـ بيئتو كاالسياـ في حؿ مشكالتو كالتعامؿ مع االجيزة المتداكلة في الحياة اليكمية بأسمكب يتناسب 
مع عصر العمـ كالتكنكلكجيا , كلذلؾ اصبح فيـ معممي العمكـ لطبيعة العمـ كلممسعى العممي امران 

  فيمان لطبيعة العمـ الذم يمثؿ احد اركاف التنكر العممي . ضركريان كميمان لكي يستطيعكا اكساب طالبيـ 
  ( . 45 – 40:  2109) عطيك , 

مما تـ تقديمو عف الثقافة العممية كأنكاعيا كأبعادىا كاىميتيا ينبغي عمى المدرس أف ال يركز عمى      
اسب بيف أنكاع ىذه بعد كاحد مف الثقافة بعينو في عممية التعمـ الصفي بؿ ينبغي أف يكازف بشكؿ من

ىدفا بعيد المدل لمثقافة العممية في ضكء الثقافات كأبعادىا , كتمثؿ الثقافة العممية متعددة األبعاد 
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الثقافة العممية  , في ىذا البحث يتـ أعداد اختبار ( للصالح التربكم2160تكصيات كثائؽ مشركع )
 درسيما جاء مف تكصيات المشركع بأف عمى لطمبة الصؼ الخامس العممي بناءان عمى م متعددة األبعاد

ريخ األفكار العممية , كطبيعة العمـ , كدكر أالمتضمنة ت الثالثة العمكـ تطكير رؤية المتعمـ لمفركع العممية
 . العمـ في المجتمع
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 الفصل الثالث 
 وا جراءاتهج البحث همن

  

 وعينتهمجتمع البحث  -: أوال

 البحث أدوات -:ا  ثاني

 تطبيق التجربة  -ثالثا  : 

 تصحيح االختبارات -رابعا  :

 اإلحصائيةالوسائل  -خامسا  :
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 الفصل الثالث  

 منهج البحث 

فيـ مدرسي الكيمياء لطبيعة المسعى العممي  تشخيصعمى بشكؿ رئيس ىذا البحث  يركز  
 طبيعةكصؼ ( كعالقتو بممارساتيـ التدريسية .ككذلؾ  1602) اإلصالح التربكم  حسب مشركعب

منيج البحث الكصفي لمالءمتو  عتمد، لذلؾ اه العممية متعددة األبعاد لطمبتيـ الثقافة العالقة بينو كبيف 
لجمع المعمكمات كالبيانات  ادكات المالحظةاالختبارات كبطاقة  كاعُتمدت مشكمة البحث كاىدافو،

 .الالزمة فضال عف اإلجراءات األخرل التي يتطمبيا البحث 

 إجراءات البحث 

 أوال : مجتمع البحث وعينته  

 مجتمع البحث -1
 مف : مجتمع البحث يتألؼ
  : يتألؼ مف جميع مدرسي الكيمياء لمصؼ الخامس العممي بفرعيو   لمدرسينمجتمع ا - أ

الحككمية النيارية التابعة كاإلعدادية التطبيقي ( في المدارس الثانكية ) اإلحيائي ك 
كبعد تزكيد الباحث بكتاب تسييؿ  ، االكلى كالثانية كالثالثةالعامة لتربية الكرخ /لممديريات 

 الكيمياء ف عدد مدرسيأكجد ، ( 2) ممحؽالديريات المذككرة سابقان الميمة معنكف إلى الم
( مدرسة بحسب إحصائية  080 مكزعيف عمى )لجميع المراحؿ الدراسية  (، 2216بمغ )

لمعاـ الدراسي االكلى كالثانية كالثالثة، لتربية الكرخ /شعبة اإلحصاء في المديرياتالعامة 
 المسائيةالمتكسطة ك  كيمياء في المدارسكبعد استبعاد مدرسي ال .1628 – 1622

كما ( مدرسان .  732يف ، بمغ العدد الكمي لمدرسي الكيمياء ) كالمكىكب مدارس المتميزيفك 
 (  2الجدكؿ ) في   مكضح
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 (  1جدول)                                
 أعداد مدرسي الكيمياء والمدارس  موزعين حسب المديريات

 

 المديريات

عدد 
لمدارس ا

 الكمي

عدد 
المدرسين 

 الكمي

المدارس 
الثانوية 

واإلعدادية   
 الكمي

عدد 
المدارس 
عدد  المستبعدة

المدرسين 
 المستبعدين

عدد 
المدارس 
 المتبقية

عدد 
المدرسين 
المكىكبيف  المتبقين

 كالمتميزيف

الكرخ 
 االكلى

167 767 72 7 317 71 286 

الكرخ 
 الثانية

361 707 232 6 378 232 162 

الكرخ 
 الثالثة

227 376 73 2 166 71 276 

 المجمكع
080 

 
2216 312 0 883 328 732 

 
اإلحيائي بفرعيو ) مف جميع طمبة الصؼ الخامس العممي يتألؼمجتمع الطمبة :  - ب

ديريات العامة لتربية في المدارس الثانكية كاإلعدادية النيارية التابعة إلى المكالتطبيقي ( 
(  27210)البالغ عددىـ ،1628 – 1622لمعاـ الدراسي كلى كالثانية كالثالثة األالكرخ / 

( طالبة ، بحسب إحصائية شعبة اإلحصاء لمعاـ  26076)ك ان ( طالب 8220)بكاقع
 ( 1) الجدكؿ  في كما مكضح . 1628 – 1622الدراسي 
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 ( 1جدكؿ) 
 عداد طمبة الصؼ الخامس العممي مكزعيف حسب الجنس كالتخصص أ

 

 لمديرياتا

  الخامس العممي/ التطبيقي اإلحيائيالخامس العممي /

 البنات البنيف البنات البنيف الكمي لمطمبة مجمكعال

 العدد الكمي
 لمطالب

ي العدد الكم
 لمطالبات 

العدد الكمي 
 لمطالب

العدد الكمي 
 لمطالبات

 0766 2666 2266 1766 2366 2الكرخ /

 2773 2282 2711 3623 2322 1/الكرخ

 7323 071 2670 1122 2212 3/ الكرخ

 المجمكع
 الكمي

2678 2822 2028 1833 27210 

 

 البحث تيعين -2

ىما تمثؿ مدرسي الكيمياء لمصؼ الخامس العممي كالثانية ااختيار عينتيف احد تطمب البحث 
 تمثؿ طمبة الصؼ الخامس العممي ) اإلحيائي كالتطبيقي ( كعمى النحك التالي :

: تمثمت باختيار عينة مف مدرسي الكيمياء لمصؼ الخامس العممي  درسي الكيمياءعينة م - أ
نظران لككف مجتمع البحث متجانسان فيمكف اخذ عينة صغيرة ك  ،ي كالتطبيقي ( بفرعيو )اإلحيائ

تمثؿ مجتمع البحث فكمما كاف المجتمع متماثال كمتجانسا كاف باإلمكاف اخذ عينة صغيرة 
( . كبعد اخذ رأم خبراء  87:  1621مفة كالجيد )المعاني كآخركف ، تكفيران لمكقت كالتك

 % ( مف مجتمع البحث أم ما يعادؿ 27اإلحصاء كالمختصيف ارتأل الباحث أخذ نسبة ) 
في الدراسات الكصفية يتـ  ( 2782،  عكدة كفتحي )يرل  إذكمدرسة . ان ( مدرس 86) بحدكد
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% ( مف مجتمع  26) بضع مئات ( ك )  مف مجتمع صغير نسبيان  % ( 16اخذ نسبة ) 
  ( 3)الجدكؿفي  ككما مكضح.( 208:  2782) عكدة كفتحي ، كبير نسبيان )بضعة أالؼ ( 

 ( 3الجدكؿ ) 
 كعدد مدرسي عينة البحث  حسب المديريات مدرسي الكيمياء مكزعيفأعداد 

 
 عينة مدرسي الكيمياءعدد  عدد مدرسي الكيمياء المديريات

 12 286 ىاألكل الكرخ

 32 162 الكرخ الثانية

 11 276 الثالثة الكرخ

 86 732 المجمكع

 
( طالبان كطالبة مف  16) بمغت ينة ممثمة لممجتمع األصمي ع ارياختتـ :  عينة الطمبة - ب

ة العشكائية البسيطة لتككف قالصؼ الخامس العممي ، لكؿ ُمدرس اك ُمدرسة تـ اختيارىا بالطري
بيف الفرعيف مكزعيف  المديريات ( طالب كطالبة في كؿ 2066) عينة الطمبة ممثمة ب 
 اإلحيائي كالتطبيقي  .

 ثانيًا : أدوات البحث 

 اختبار طبيعة المسعى العممي -1
مف متطمبات البحث إعداد اختبار لقياس فيـ طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء          

إعداد اختبار  تـ( ، لذا  1602) التربكم مشركع اإلصالح كفؽعمى لمصؼ الخامس العممي 
يعد مف أفضؿ أنكاع االختبارات كأسيميا كأكثرىا ثباتا  وعي مف نكع االختيار مف متعدد ككنمكضك 

كال تتأثر بذاتية المصحح كتككف اإلجابة محددة كقصيرة لذلؾ ال تحتاج إلى كقت طكيؿ لإلجابة 
كبعد  ،( 122:  1623، سميرك ) قطيط جيا . ة مف نتائعنيا كيمكف تصحيحيا آليان كاالستفاد
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 (  Moos , 2001)اختبار ك  ( 1668عياش، ) اختبار  عمى بعض االختبارات مثؿ طالعالا
 تـ، السابقة التربكية االطالع عمى بعض األدبياتالخبراء المختصيف فضالن عف كاخذ آراء بعض 

 ( 1) المخطط االختبار بإتباع الخطكات اآلتية : إعداد
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 طبيعة المسعى العممي رمراحؿ إعداد اختبا(  1مخطط ) 

  تحديد مككنات اختبار طبيعة المسعى العممي

وعمى  االطالع عمى اختبارات المسعى العممي
 الكتب التربوية والدراسات السابقة

 

 ) بصورته االولية ( ختبارفقرات اال صوغ

 تعميمات لالختبار صوغ

 الصدؽ الظاهري

 الستطالعيةتطبيؽ االختبار عمى العينة ا

 لالختبار يةالخصائص السايككمتر  إيجاد

 ختبارثبات اال صدؽ البناء تمييزالمعامؿ فعالية البدائؿ

 االختبار بصورته النهائٌة 

 وضع معيار لمتصحيح

 صدؽ االختبار 

 االختبار  تحديد هدؼ 

آراء المختصين في مجال الكيمياء وطرائؽ 
 تدريس العموم

 

التجزئة النصفٌة 

 النصفً النصفٌةة

 سبٌرمان براون

 معامل الصعوبة
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 كفيما يمي تكضيح لكؿ مرحمة مف مراحؿ إعداد االختبار :

 :االختبار تحديد هدؼ - أ
لطبيعة ثانكية كاإلعدادية لممرحمة ال مدرسي الكيمياء إف ىدؼ االختبار ىك قياس فيـ    

 كمشركع إنساني كعنصر أساس في تككيف الثقافة العممية كتحقيقيا. المسعى العممي 
 :تحديد مكونات اختبار طبيعة المسعى العممي - ب

مثؿ دراسة ذات العالقة بالمكضكع  كالدراسات السابقة بعد االطالع عمى الكتب التربكية    
(Moss , 2001 )  كدراسة(Dass , 2005   )،  كدراسة  ، ( 1668عياش، ) كدراسة      
شرات مؤ التـ تحديد أربعة مككنات رئيسة كلكؿ مككف رئيس العديد مف  (،  1621زيتكف ، ) 

 : دالة عميو كعمى النحك االتي
 ( مؤشرات ىي : 0كيتضمف )  طبيعة النشاط العممي والمعرفي:  المكون االول

 نشاط العمميماىية الطريقة العممية كمفيـك ال 
 مفيـك المعرفة العممية التي تشتؽ مف النشاط العممي 
 الظركؼ التي يعمؿ بيا العمماء ككيؼ يجيبكف عف أسئمتيـ كيتكصمكف إلى  عمى تعرؼال

 استنتاجاتيـ.
  . مكضكعية المالحظات العممية 
 .العالقة بيف النظريات العممية كالقكانيف كالفرضيات 
 بداعاتيـ .مدل تأثير نتائج البحث العمم  ي بتخيالت العمماء كا 

 مؤشرات ىي : (  2) كيتضمف  السياؽ االجتماعي لمنشاط العممي:  المكون الثاني
 . المكقع الجغرافي 
 . المعتقدات الدينية 
 . القيـ كالممارسات الثقافية 
 . الظركؼ السياسية كاالقتصادية 
 مؤشرات ىي : (  3) كيتضمف المكون الثالث : المضامين المجتمعية لمنشاط العممي 
 تأثير النشاط العممي كالمعرفة كالمنجزات العممية عمى المجتمع 
 . تأثير العمـ عبر التاريخ 
   العمـ في حياة اإلنساف المعاصر . تأثيرمدل 
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 مؤشرات ىي :( 3) : كيتضمف  المكون الرابع : أخالقيات العمم 
  ة،  كقضايا اكاديمية   ، كقضايا تطبيقي انسانية قضايا 

 ( 3(مؤشران . المخطط )  20كبذلؾ أصبح عدد مؤشرات اختبار طبيعة المسعى العممي ) 

 ( 3 )  مخطط
 لمسعى العمميا طبيعة اختبار مؤشراتككنات ك م 

 المؤشرات  المكونات  التسلسل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ل 
ألو
ا

 

 

  
  
  
  
 

ً
رف
مع
وال
 ً
لم
لع
 ا
ط
شا
الن
ة 
ٌع
طب

 

 ماهٌة الطرٌقة العلمٌة ومفهوم النشاط العلمً   

 النشاط العلمً مفهوم المعرفة العلمٌة التً تشتق من

تعرف الظروف التً ٌعمل بها العلماء وكٌف ٌجٌبون عن أسئلتهم 

 وٌتوصلون إلى استنتاجاتهم

 موضوعٌة المالحظات العلمٌة

 العالقة بٌن النظرٌات العلمٌة والقوانٌن والفرضٌات 

 مدى تأثٌر نتائج البحث العلمً بتخٌالت العلماء وإبداعاتهم

  
  
  
 

ً
ان
الث

 

 

 ً
ع
ما
جت
ال
 ا
ق
ٌا
س
ال

ً
لم
لع
 ا
ط
شا
للن

 

 قع الجغرافًالمو

 المعتقدات الدٌنٌة 

 القٌم , والممارسات الثقافٌة

 الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة

  
  
  

  
ث
ثال
ال

 

ة 
عٌ
تم
ج
لم
 ا
ن
مٌ
ضا
لم
ا

ً
لم
لع
 ا
ط
شا
للن

 

 تأثٌر النشاط العلمً والمعرفة والمنجزات العلمٌة على المجتمع 

 عبر التأرٌخ تأثٌر العلم 

 إلى أي مدى ٌؤثر العلم فً حٌاة اإلنسان المعاصر

بع
را
ال

 

م 
عل
 ال
ت
ٌا
الق
خ
أ

 

 انسانٌةقضاٌا 

 قضاٌا أكادٌمٌة 

 قضاٌا تطبٌقٌة
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عدد ذم أربعة بدائؿ لكؿ ة مف نكع االختيار مف متفقرات اختباري صكغ: تـ  فقرات االختبار صوغ - ج
 : اريو، عمى النحك االتيفقرة اختب
  ( فقرة .  27: تألؼ مف )  طبيعة النشاط العممي كالمعرفي :المكون األول 
  ( فقرات . 7السياؽ االجتماعي لمنشاط العممي : تألؼ مف )  :المكون الثاني 
  ( فقرات . 26 المضاميف المجتمعية لمنشاط العممي : تألؼ مف ) :المكون الثالث 
  ( فقرات . 0أخالقيات العمـ : تألؼ مف )  :المكون الرابع 

 (  2)  الجدكؿكما مكضح في فقرة .(  26كأصبح االختبار بصيغتو األكلية يتككف مف ) 
 ( 2جدكؿ ) 

 عدد مؤشرات كفقرات اختبار طبيعة المسعى العممي ) بصيغتيا األكلية (
 عدد الفقرات االختبارية تعدد المؤشرا المكون الرئيس التسمسل

 27 0 اط العممي كالمعرفيطبيعة النش االول

 7 2 السياؽ االجتماعي لمنشاط العممي الثاني

 26 3 المضاميف المجتمعية لمنشاط العممي الثالث

 0 3 أخالقيات العمـ الرابع

 26 20 المجموع

 
 تعميمات االختبار وغص  - د

كأعطيت فكرة لمدرس  كركعي فييا الدقة كالكضكح ،الخاصة باالختبار التعميمات كضعت    
 : االتيكعمى النحك ألغراض البحث العممي ، الكيمياء بأف اليدؼ مف االختبار ىك 

 : كضعت كرقة تعميمات مرفقة لكرقة االختبار تضمنت  تعميمات االختبار لممدرسيف
 (التخصص معمكمات تخص المدرس ) االسـ ، التخصص ، سنكات الخدمة ، 
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 كجد كرقة مرفقة لكرقة األسئمة لتفريغ اإلجابات الصحيحة في المكاف المخصص ليا ، ت
أكثر مف إجابة لكؿ فقرة  مع التأكيد عمى عدـ ترؾ أم فقرة بدكف إجابة ، كعدـ اختيار

 . ةاختباري
  أعطيت درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر لإلجابة  -:تصحيح االختبار معيار

رة المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف إجابة كاحدة معاممة الفقرة غير الخاطئة  كعكممت الفق
   ، كبيذا فاف الدرجة الكمية لالختبار بصيغتو األكلية  قد تحددت بالمدل مف الصحيحة

 (  2الممحؽ ) .( 26 – 6) 
 

 : دؽ االختبارص-ه

اس السمة اك كيعني صالحية االختبار لقياس ما كضع ألجؿ قياسو ، كصدقو في قي           
، االختبار صدؽ مفلغرض التحقؽ ك  ،( 268:  1626) عطية ،  السمات التي يريد الباحث قياسيا 

 االعتماد عمى:تـ 

  -: الصدؽ الظاهري -
المحكميف لمعرفة الخبراء ك عرضو عمى مجمكعة مف تـ  ،لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لالختبار  

، لذلؾ عرضت فقرات  ( 72:  1662العزاكم ، )  مدل مالءمة الفقرات لمصفة المراد قياسيا
المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ التربية كطرائؽ الخبراء ك عمى مجمكعة مف السادة  االختبار

     ، الممحؽ عمـ النفس التربكم كالمختصيف في عمـ الكيمياءالفمسفة ك التدريس كالقياس كالتقكيـ ك 
ميمات ، ككذلؾ كضكح التع الذم اعد الجمو لمغرض الختبارا مالءمة، لمحكـ عمى مدل ( 3) 

اكثر المحكميف . كقد كانت نسبة اتفاؽ كمدل مالئمة الفقرة لممككف الذم تنتمي اليوالخاصة بو 
 ( 2عمى أف االختبار يقيس الغرض الذم كضع مف اجمو.الممحؽ ) % ( 86مف )
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 التجربة االستطالعية الختبار فهم طبيعة المسعى العممي  -و

 عمى االختبار  ،تـ تطبيؽالكقت الالـز لإلجابة  تحديدلغرض التحقؽ مف كضكح فقرات االختبار ك      

  كمفمجتمع البحث ) خمسة مدارس(* مف الكيمياء في مدرسي مف(  26) ب مثمةعينة استطالعية م

كتـ  االختبار كتعميماتو،فقرات كقد اتضح كضكح  ، 1622/  22/ 22- 21بتاريخ   عينتوغير 
 االجابة عف إلكماؿمتكسط الكقت المستغرؽ مف خالؿ حساب  جابةلإل الالـز كقتساب متكسط الح

 دقيقة . (  37)   الكقت لإلجابةاالختبار ككاف متكسط 

 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار   -س

كذلؾ ؽ لمتطبي مالئمتوالتحقؽ مف تحسيف االختبار ك ييدؼ تحميؿ فقرات االختبار إحصائيا إلى       
عادة صكغيا اك حذفيا، ككذلؾ إلغاء الفقرات غير الصالحة منيا ،  بالكشؼ عف الفقرات الضعيفة كا 

ذيف يدرسكف مكيمياء ال( مدرسان ل 76تبار عمى عينة تتألؼ مف ) كعمى ىذا األساس تـ تطبيؽ االخ
(  1622/  22/   18- 23( بتاريخ ) مدرسة ثانكية كاعدادية   30)  الصؼ الخامس العممي في

الدرجات تنازليان رتبت ( ، ك 26( كأدنى درجة )  17كصحح الباحث االجابات ،  ككانت أعمى درجة ) 
ككنيا مف المجمكعات الصغيرة إذ ، كتـ تقسيميا إلى مجمكعتيف متساكيتيف،  االدنى إلى عمىاألمف 

ككنت المجمكعة العميا ت إذ ،  ( 270:  1662) النبياف ،  ( لكؿ فئة 6.76يجكز لمباحث اعتماد ) 
 ان ( مدرس17كالمجمكعة الُدنيا مف)  (، 27 – 17كتتراكح درجاتيـ بيف )  كمدرسة ان ( مدرس17مف )

 ( .  7الممحؽ ) (  26 – 27كتتراكح درجاتيـ بيف ) كمدرسة 

 :كفؽ الخطكات اآلتية كبناءن عمى ذلؾ تـ تحميؿ إجابات أفراد المجمكعتيف العميا كالُدنيا إحصائيا

  صعوبة الفقرات 

تـ حساب صعكبة كؿ فقرة بكاسطة معادلة الصعكبة الخاصة باألسئمة المكضكعية، تبيف اف القيـ     
( قد بمغ  32،  21،  7،  3، 2( كىي قيـ مقبكلة ، عدا الفقرات )  6,22 – 6,11تتراكح بيف ) 

 لتكالي ، كىي قيـ(. عمى ا  6,82،    6,21،    6,76،    6,22،    6,81معامؿ صعكبتيا ) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثانكية االميف لمبنات، اعدادية الداخمية لمبنيف   ، ثانكية الحضارة لمبنيف  ، ثانكية عقبة بف نافع ، ثانكية المتنبي لمبنات .
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صادر بأف تشير المغير مقبكلة الف فقرات االختبار تككف أما صعبة جدان أك سيمة كقد تـ حذفيا . إذ 
           بيا ( كينصح باالحتفاظ   6.86 – 6.16معامالت الصعكبة مقبكلة إذا كانت تتراكح بيف) 

 ( 0الممحؽ )  ( 266:  1662) ميخائيؿ ، 

 لفقرات معامل تمييز ا 

مف خالؿ معرفة عدد باستعماؿ المعادلة الخاصة بيا، حساب معامؿ تمييز الفقرات  عند     
تـ طرح عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعتيف العميا كالدنيا حيث  في اإلجابات الصحيحة

 المجمكعة العميا مف عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا كتقسيميـ عمى عدد أفراد إحدل
كىك مؤشر ، (  6,70 – 6,16معامؿ التمييز لفقرات االختبار تتراكح بيف ) تبيف أف المجمكعتيف ، 
، كالفقرة تعد جيدة إذا كانت قدرتيا  مختمؼ المستكياتات أم إف ىذه الفقرات تميز بيف جيد لقبكؿ الفقر 

( فقد بمغ  32،  21،  7،  ماعدا الفقرات ) ( 172:  1667) عالـ ، ( فما فكؽ  6.36التمييزية ) 
فقرات ( عمى التكالي ، كىي فقرات غير مرغكبة كقد تـ حذفيا، اذ اف ال 20، 6،   6معامؿ تمييزىا ) 

 1662) ميخائيؿ ، ( ال تعد مرغكبة كينصح بحذفيا أك تعديميا  6,16التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف )
 (  0الممحؽ ) .(  266: 

  الخاطئة  فعالية البدائل 

لية البدائؿ الخاطئة لمفقرات االختبارية تـ تقسيـ استجابات العينة االستطالعية البالغ عالمتأكد مف ف   
دنيا العميا ك المجمكعتيف ال ( في 6.76قسميف متساكييف بنسبة )  كمدرسة إلى ان درس( م 76عددىا ) 

 لية البدائؿ عمى درجات المجمكعتيف العميا كالدنيا لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،اعكبتطبيؽ معادلة ف
ميخائيؿ ، ) سالبة كتـ اإلبقاء عمييا  جميعيالية البدائؿ الخاطئة اعف فأكبعد تحميميا إحصائيا تبيف 

) د ، د ، ب ( عمى التكالي ، لـ  بالبدائؿ ( ،  37،  16،  2)  ، عدا الفقرات (  261:  1662
اذ تـ تطبيقيا  بممكىات اخرل اكثر جاذبيةتكف إشارتيا سالبة أم أنيا غير جاذبة ، كتـ استبداليا 

 (.2ؽ) ممحال،  عمى عينة استطالعية كالتأكد مف فعاليتيا
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 صدؽ البناء 

يشير صدؽ البناء إلى الدرجة التي يقيس فييا اختباران ما بناءن نظريان أك سمة معينة أك قدرة ذلؾ     
عف طريؽ ايجاد االتساؽ ، (102: 1626االختبار في التحقؽ مف صحة فرضية ما )الكبيسي، 

 ككما يأتي : الداخمي لفقرات االختبار

 -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لالختبار: .1
فػراد العينػة عمػى امعامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجات  اعتمادتـ         

كعنػػػد ( ،  6.012 – 6.172كتبػػػيف انيػػػا تتػػػراكح بػػػيف )  كػػػؿ فقػػػرة كبػػػيف درجػػػاتيـ الكميػػػة لالختبػػػار
يف تبػػ (28، كدرجػػة حريػػة) ( 6.67( عنػػد مسػػتكل داللػػة )  6.270مقارنتيػػا مػػع القيمػػة الجدكليػػة ) 

 . انيا دالة احصائيان 
  المجال بالدرجة الكمية لالختبار. عالقة 2

 تف معػػامالاكتبػػيف درجػػة المجػػاؿ كالدرجػػة الكميػػة لالختبػػار، تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف        
( عنػد  6.270( ، كعنػد مقارنتيػا مػع القيمػة الجدكليػة )  6.873 – 6.283تتػراكح بػيف ) االرتبػاط 

 .، تبيف انيا دالة احصائيان ( 6.67مستكل داللة ) 
 ( 8كُعدت فقرات االختبار اجمعيا مقبكلة .الممحؽ ) 

 ثبات االختبار  -ح
في فقرات االختبار إلى  قسمت الدرجات يقة التجزئة النصفية ،طر  تدلحساب الثبات اعتم     

ؿ ارتباط بيرسكف مجمكعتيف فردية كزكجية كتـ حساب معامؿ الثبات بيف المجمكعتيف باستعماؿ معام
ف حساب الثبات بالتجزئة النصفية ىك عبارة عف ثبات أكبما ، (  6.26 )كقد بمغ معامؿ الثبات   

االختبار كليس كمو ، لذلؾ ينبغي تصحيح معامؿ االرتباط الذم يمثؿ معامؿ االرتباط بالتجزئة  ينصف
 ( 2)  المخطط كضح في، كما م( 237:  1667النصفية بمعادلة سيبرماف براكف .) الجمبي ، 

 

 

 

 

 ( طريقة حساب ثبات االختبار 2)  مخطط

تطبيق معادلة 

سيبرمان 

براون  

لحساب 

 الثبات ككل

إيجاد قيمة 

معامل ارتباط 

بين  نوبيرس

 القسمين 

ل على الحصو

درجات 

المجموعتين 

الفردية 

 والزوجية

تطبيق 

االختبار على 

عينة التحليل 

 االحصائي

تجزئة 

االختبار إلى 

فقرات فردية 

 وفقرات

 زوجية



  67                            تهمنهج البحث وا جراءا                 الثالث              الفصل

:  1666جيد ) عالـ ،  ( كىك معامؿ ثبات6.81) عد التصحيح ب كقد بمغ  الثبات لالختبار        
     كانت قيمة ثباتو ف االختبار يتصؼ بالثبات إذاأإذ تشير األدبيات إلى ( ،  8الممحؽ )  .(  723

( لعدـ حصكليا  32،  21،  7،  3، 2بعد ىذه االجراءات تـ استبعاد الفقرات ) ك  ،ثر( فأك 6.86) 
(  37عمى معامؿ الصعكبة كمعامؿ التمييز الجيديف،  ليصبح عدد فقرات االختبار بصيغتو النيائية ) 

 ( . 26الممحؽ )  ،كأصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ(،  7الجدكؿ )  ، كما مكضح في فقرة

 ( 7جدكؿ ) 

 عدد فقرات اختبار طبيعة المسعى العممي ) بصكرتو النيائية ( 

 الفقرات االختبارية عدد المؤشرات المككنات  التسمسؿ

 22 0 طبيعة النشاط العممي كالمعرفي االكؿ

 7 2 السياؽ االجتماعي لمنشاط العممي الثاني

 7 3 المضاميف المجتمعية لمنشاط العممي الثالث

 0 3 العمـ أخالقيات الرابع

 37 20 المجمكع

 

 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية -2
رصد السمكؾ التدريسي أثناء حدكثو ك تستخدـ بطاقة المالحظة في تقكيـ أداء المدرسيف   

 عمى كلغرض التعرؼ عمى الممارسات التدريسية لممدرسيف ،بالفعؿ كما ىك داخؿ قاعات الدراسة
أعتمد أسمكب  ،( 1602حسب مشركع اإلصالح ) بي  طبيعة المسعى العمملكفؽ  فيميـ 

زيتكف ، يط كتنفيذ كتقكيـ الدرس )طمالحظة كتشمؿ تخعداد بطاقة إالمالحظة المباشرة كذلؾ ب
 ( كالمتمثمة 0المالحظة ) المخطط  داد بطاقةعممية إع تضمنت( كقد  226-222:  1668

 :تية اال لمراحؿبا
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 ( مراحؿ اعداد بطاقة المالحظة 7مخطط ) 
 
 
 
 

 مراحل إعداد بطاقة المالحظة ( 6) مخطط

 

 تحديد  د  البطاقة

 االطال  على الدراسات السابقة االطال  على الكت  التربوٌة

 التخطٌط

 التنفٌ 

 التطبٌق

 البطاقة تحدٌد مجاالت

 البطاقة بصٌغتها األولٌة

 صدق بطاقة المالحظة

 ثبات بطاقة المالحظة

 البطاقة بصٌغتها النهائٌة

المحكمين 

 والمختصين

معادلة كوبر 

 او بيرسون
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 بطاقة المالحظة عمى النحك اآلتي : إعداد مراحؿ كيتـ تكضيح
 :المالحظة  بطاقةتحديد هدؼ  - أ
تيدؼ البطاقة إلى تحديد درجة ممارسة مدرسي الكيمياء لمصؼ الخامس العممي لمميمات   

في إثناء   ( 1602حسب المشركع )  المسعى العممي تعكس فيميـ لمككناتكاألنشطة التي 
 التدريس .
 : األولية لمبطاقة إعداد الصيغةخطوات  - ب
تدريسية لـ بالممارسات ال ذات العالقةالتربكية كالدراسات السابقة  االدبياتطالع عمى البعد ا  

حسب بفيـ طبيعة المسعى العممي  كفؽعمى بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية يتـ العثكرعمى 
 بصيغتيا األكلية ة لمممارسات التدريسية( لذا تـ إعداد بطاقة المالحظ 1602كع اإلصالح ) مشر 

 :بالخطكات اآلتية   
 تحديد مجاالت البطاقة : 
بعد االطالع عمى األدب التربكم كعمى الدراسات السابقة التي اىتمت بإعداد بطاقة مالحظة   

 ىي  لبطاقة المالحظة رئيسة حديد ثالثة مجاالتالممارسات التدريسية كتحميميا تـ التكصؿ إلى ت
 ) التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ ( ككؿ مجاؿ يحتكم عمى الفقرات الدالة عمية ككاالتي :

 ( فقرة .27)مف  يتألؼمجاؿ التخطيط لمدرس 
 ( فقرة .13مف ) يتألؼمجاؿ تنفيذ الدرس 
 . ( فقرات8مف ) يتألؼمجاؿ تقكيـ الدرس 
س التدرج الخماسي اكاعتمد مقي.  ( فقرة20 )المالحظة  بصيغتيا األكلية مف  كبذلؾ تألفت بطاقة

( عمى  2،  1،  3،  2، 7( كبالدرجات )  مقبكؿ ، ضعيؼ ، متكسط ، جيد جدان ، جيد)
  .التكالي

 :صدؽ بطاقة المالحظة  - ج
الخبراء قراتيا تـ عرضيا عمى عدد مف كفاالنتياء مف إعداد بطاقة المالحظة بعد    
طرائؽ التدريس كعمـ النفس التربكم كالقياس كالتقكيـ إلبداء ك  بالكيمياء المختصيف محكميفالك 

كمقترحاتيـ تـ  ئيـكفي ضكء آرا ،ت بالحذؼ أك اإلضافة أك التغييرالرأم في إجراء التعديال
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عادةتعديؿ بعض الفقرات  عمما أنيا لـ  % ( منيـ 86 اتفاؽ)نسبة باعتماد بعضيا  كغص كا 
 الحذؼ .تستدع 

تـ حساب ثبات بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية عف  :ثبات بطاقة المالحظة  -د
ـ االستعانة باثنيف ت إذ. بطريقة )التطبيؽ ،أعادة التطبيؽ(طريؽ أسمكب اتفاؽ المالحظيف 

كتـ قياس معامؿ الثبات عف  ،كمالحظيف*اختصاص طرائؽ تدريس الكيمياء ساتذةمف ا
مدرسيف مف مجتمع البحث ) كليس مف ال مف الثنيفالتدريسية سات طريؽ مالحظة الممار 

مف قبؿ (  1622/  22/  16 - 27)  المصادؼ ، في يكمي االحد كاالثنيف عينتو (
 كتسجيؿ المعمكمات الخاصة باألداء التدريسي كتفريغ البيانات يفالباحث كالمالحظ

 6.86) بيف تتراكحك بيرسكف،  ات باستخداـ معامؿ ارتباطكتـ إيجاد الثب ( 21)الممحؽ 
مقبكلة تدؿ عمى اف ثبات بطاقة المالحظة % ( كىي قيمة 82)بمتكسط قدره  ( 6.88 –

 . ( 0ككما مكضح في الجدكؿ ) 
مكزعة عمى  ( فقرة 20البطاقة جاىزة بصكرتيا النيائية ، كتتككف مف )  كبذلؾ أصبحت

      ممحؽال .( درجة   136 – 20بيف   ) كالدرجة الكمية لمبطاقة تتراكح  المجاالت الثالثة ،
 (23 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تربية الرصافة -ماجستير / كزارة التربية  – ـ طرائؽ تدريس الكيمياء / ـ . راهي عبد الصاحب*
 تربية الكرخ -ماجستير / كزارة التربية  – / ـ . طرائؽ تدريس الفيزياء حامد عبداهلل سويد*
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 (  0جدكؿ   ) 
 لمالحظيفمعامالت االرتباط بيف الباحث كا 

 

 معامالت ارتباط بيرسون

مجاؿ  المدرسين
 البطاقة

الباحث مع 
المالحظ 
 األكؿ

الباحث مع 
المالحظ 
 الثاني

المالحظ األكؿ 
مع المالحظ 

 الثاني

المعدؿ العاـ 
 لالرتباطات

 

 االول     

 

 6.87 6.82 6.82 6.80 التخطيط

 6.82 6.86 6.82 6.83 التنفيذ

 6.81 6.82 6.82 6.81 التقكيـ

 معدل االرتباط

 

6.82 6.81 6.81 6.83 

 

 الثاني  

 6.87 6.82 6.80 6.88 التخطيط

 6.81 6.86 6.88 6.86 التنفيذ

 6.81 6.86 6.81 6.83 التقكيـ

 معدل االرتباط

 

6.81 6.83 6.27 6.86 

 المعدل العام

 

6.83 6.81 6.28 6.82 
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 متعددة األبعاد العممية اختبار الثقافة-3
 مبة المرحمة الثانكية كاإلعدادية،افة العممية متعددة األبعاد لطلثقا إعداد اختبار يتطمب البحث     

عند  متعددة األبعادالالثقافة العممية أىتمت بأعداد أداة تقيس كنظرا لعدـ كجكد دراسات سابقة 
ـ عم عمى حد)(  1602التربكم )  اإلصالحالمتعمـ في ضكء المجاالت التي حددىا مشركع 

الثقافة العممية بقياس فيـ مستكل  ( اىتمت 1622، عدا دراسة كاحدة ) عميكه كمحمد ، الباحث (
 الطالعاإعداد االختبار بعد تـ  ،معممي العمـك في الجانبيف المعرفي كالميارم  دعن متعددة األبعاد

العربية عمى الدراسات  الطالعاالتربكية ذات العالقة بمكضكع البحث ككذلؾ  الدبياتعمى ا
كاألجنبية القريبة مف مكضكع البحث كبعد اخذ آراء ذكم الخبرة كالمختصيف في مجاؿ المناىج 

  -عؿ النحك اآلتي :كطرائؽ تدريس العمكـ كمجاؿ عمـ الكيمياء تـ إعداد االختبار 
 : تحديد هدؼ االختبار - أ

مة الثانكية مبة المرحافة العممية متعددة األبعاد لطلثقا قياسىك  إف ىدؼ االختبار 
كاإلعدادية التي تمثؿ منظكر الطمبة لفيـ عمـ الكيمياء ابعد مف المصطمحات كالمفاىيـ 

 كالطرائؽ اإلجرائية . 
 ختبار:الأبعاد ا - ب

تعد  ألبعاد الفرعيةمف ا يدعداليكجد  كلكؿ بعد رئيس لالختبارة تـ تحديد أربعة أبعاد رئيس
  بمثابة مؤشرات دالة عميو كعمى النحك االتي 

 ( مؤشرات . 7البعد االكؿ : تاريخ االفكار العممية كيتضمف ) 
 البعد الثاني : طبيعة العمـ كتتككف مف :

 ( مؤشرات . 7نتاجات التعمـ : كتضـ ) 
 ( مؤشرات . 3خصائص العمـ : كتضـ ) 

 ( 2البعد الثالث : العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة : كتتضمف ) 
 مؤشرات .

ككما ( مؤشران .      16كبذلؾ أصبح عدد مؤشرات اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد )   
 ( 0المخطط ) ىك مكضح في 
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 المؤشرات ةاألبعاد الرئيس األبعاد

 

 

 األول

 

مية
العم

ار 
ألفك

خ ا
تاري

 

 تاريخ العمـ

 تاريخ االكتشافات التكنكلكجيا

 األسس التجريبية لمعمـك

 أىـ االكتشافات كاالختراعات العممية

 التطكر التاريخي لفكرة معينة

 

  الثاني

عمـ
ة ال

بيع
ط

 

، المبادئ الحقائؽ  ،  المفاىيـ  كتشمؿ :  نتاجات العمم
 ات .القانكف ، النظريكاعد ك ، القكالتعميمات 

العمـ قابمة  جكتشمؿ : العالـ يمكف فيمو ، نكات خصائص العمم
 ، العمـ مسعى إنساني تراكمي عالمي  كالتغيير لمتعديؿ

 

 

 

 الثالث

 

يئة
والب

مع 
مجت

 وال
جيا
ولو

تكن
 وال

عمم
ن ال

 بي
دلة

متبا
ة ال

الق
الع

 
 العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا

 العالقة بيف العمـ كالمجتمع

 العالقة بيف العمـ كالمجتمع كالبيئة

 العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع

 العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالبيئة

 قضايا عالمية ذات صمة بالعمـ كالتكنكلكجيا

 قضايا عالمية ذات صمة بالعمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة

 ( 0)   مخطط                              
 أبعاد اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد                      
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 : ختباراالفقرات  وغص - ج
، ذم أربعة بدائؿ  مف نكع االختيار مف متعدد تـ صكغ عدد مف الفقرات االختبارية

 كعمى النحك اآلتي : ، (  22ممحؽ ) لكؿ فقرة  اختبارية، ال
 ( فقرة اختبارية . 27غت لو ) ( مؤشرات ، كصي 7البعد األكؿ : يتألؼ مف )  -2
 ككنيف رئيسييف :الثاني : يتألؼ ىذا البعد مف م البعد -1

 ( فقرة اختبارية . 22( مؤشرات ، كصيغت لو )  7المككف األكؿ :  يتألؼ مف ) 
 ( فقرات اختبارية.  7( مؤشرات، كصيغت لو )  3المككف الثاني : يتألؼ مف ) 

 ( فقرة اختبارية . 16( مؤشرات ، كصيغت لو )  2الثالث : كيتككف مف )  البعد -3
كما مكضح في  ة( فقرة اختباري78)  بصيغتو االكلية مف ليصبح عدد فقرات االختبار

 ( .  2الجدكؿ ) 
 ( 2جدكؿ ) 

 الثقافة العممية متعددة االبعاد بصيغتو االكلية ختبارعدد فقرات ا
 عدد الفقرات االختبارية عدد المؤشرات البعد الرئيس

تاريخ االفكار 
 العممية

7 27 

 طبيعة العمـ
7 

13 
3 

STSE 2 16 

 78 16 مكعالمج
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 االختبار تعميمات وغص - د
كأعطيت فكرة لطمبة  فييا الدقة كالكضكح تالتعميمات الخاصة باالختبار كركعي كغصتـ     

كعمى النحك إلغراض البحث العممي ، ىك االختبار اليدؼ مف  بافالصؼ الخامس العممي  
 : األتي
 الختبار تضمنت رقة اكضعت كرقة تعميمات مرفقة لك  : طمبةتعميمات االختبار لم

 ) االسـ ، التخصص( معمكمات تخص الطمبة
مع تكجد كرقة مرفقة لكرقة االسئمة لتفريغ اإلجابات الصحيحة في المكاف المخصص ليا ،  -

 . ةلكؿ فقرة اختباري بديؿأكثر مف  التأكيد عمى عدـ ترؾ أم فقرة بدكف إجابة ، كعدـ اختيار
 ع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب .اعطاء  مثاؿ يكضح طريقة اإلجابة بكض -

  أعطيت درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر لإلجابة  -:تصحيح االختبار تعميمات
الخاطئة  كعكممت الفقرة المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف إجابة كاحدة معاممة الفقرة غير 

    ت بالمدل مف ، كبيذا فاف الدرجة الكمية لالختبار بصيغتو األكلية  قد تحددالصحيحة
 (6 –78 ). 

 صدؽ االختبار /  - ق
 الصدؽ الظاهري : 

الخبراء تـ عرضو عمى مجمكعة مف لغرض إيجاد الصدؽ الظاىرم لالختبار  
كالقياس كالتقكيـ،  الكيمياء كطرائؽ تدريس العمكـ عمـ اؿكالمختصيف في مج محكميفالك 

عمى اجراء  الخبراء( مف %  86اكثر مف ) حيث نالت جميع فقرات المقياس عمى اتفاؽ 
حذؼ بعض بعض المالحظات كالتعديالت التي تتضمف اعادة اك استبداؿ بعض البدائؿ ك 

( ،  كقد اخذ الباحث  72،  77،  23،  32،  17،  11،  22،  7،  1) الفقرات 
 مف اجمو . كاصبح االختبار صادقان لقياس الغرض الذم كضع المالحظاتجميع ب

 متعددة األبعادالتطالعية الختبار الثقافة العممية التجربة االس -و    

تـ تطبيؽ االختبار ، الكقت الالـز لإلجابة  كتحديدلغرض التحقؽ مف كضكح فقرات االختبار     
ب ( عمى عينة استطالعية مف مجتمع البحث كليس مف عينتو ممثمة  1622/  22/  27)   بتاريخ

. كقد اتضح كضكح فقرات االختبار كتعميماتو ، كتـ بنيفلم عقادمف طالب ثانكية ال( طالبان  16)
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حساب متكسط الكقت الالـز لإلجابة مف خالؿ حساب الكسط الحسابي ألكؿ كآخر طالب أكمؿ 
 ( دقيقة . 26، ككاف متكسط الكقت لإلجابة )  االختبار ،

 التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار : - س
مف طمبة الصؼ الخامس  كطالبة ( طالب 266مف )  ألؼتتعمى عينة االختبار ؽ يطبتـ ت         

 21/ 13ك  1622/ 21/  11مف ثانكية المأمكف لمبنيف كثانكية الجامعة لمبنات بتاريخ ) العممي 
رتبت  ( . ثـ 7( كأدنى درجة )  21اإلجابات ككانت أعمى درجة )  يح صحتـ تك ( ، 1622/ 

مجمكعتيف عميا كدنيا كاختيرت  عمىة  كتـ تقسيميا ة إلى أدنى درجالدرجات تنازليان مف أعمى درج
ا ) طريقة المجمكعتيف % ( مف الدرجات الدني 12%( مف الدرجات العميا كاؿ ) 12اؿ )

 – 21ان كطالبة تراكحت درجاتيـ بيف ) ( طالب12تككنت المجمكعة العميا مف ) إذ( ، المتطرفتيف
    الممحؽ .(  7 – 20ة تراكحت درجاتيـ بيف ) كطالب ( طالبان 12كالمجمكعة الُدنيا مف )  (، 13
كفؽ عمى كبناءن عمى ذلؾ تـ تحميؿ إجابات أفراد المجمكعتيف العميا كالُدنيا إحصائيا   ( 27) 

 الخطكات اآلتية :

  صعوبة الفقراتمعامل 

ة تـ حساب النسبة المئكيلغرض معرفة مدل صعكبة اك سيكلة الفقرة االختبارية عمى الطمبة ي      
كبتطبيؽ معادلة  ،في المجمكعتيف العميا كالدنيا عف تمؾ الفقرة اك الخاطئة لإلجابات الصحيحة 

كانت ىذه النسبة عالية فإنيا تدؿ عمى سيكلة الفقرة ، أما  الصعكبة الخاصة باألسئمة المكضكعية فإف
 – 6,32ف ) . كقد تراكحت صعكبة فقرات االختبار بينت منخفضة فإنيا تدؿ عمى صعكبتياأذا كا
،   6,82،   6,22( كانت درجات الصعكبة ليا ) 72،  31،  16،  26(  ماعدا الفقرات )  6,72
 عدناف) الدليمي ك  كينصح بحذفيا أك استبداليا، مقبكلةغير كىي نسبة  عمى التكالي، ( 6,83،  6,87

  ( 20الممحؽ )  .  ( 07:  1661،

 لفقرات ا تمييز معامل 

بانو قدرة كؿ فقرة مف فقرات ) مفردات ( عمى التمييز بيف الطمبة ،  يعرؼ معامؿ التمييز
كيمكف حساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة ) فقرة ( لالختبار بحساب الفرؽ بيف نسبة عدد الطمبة في 
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كباستخداـ معادلة معامؿ ، (   202:  1663) شحاتو كزينب ، المجمكعة العميا كالمجمكعة الدنيا 
كىي ( 6,11 – 6,77لفقرات االختبار تبيف أنيا تتراكح بيف ) األسئمة المكضكعية التمييز الخاصة ب

،    6,27،    6,27( فقد بمغ معامؿ تمييزىا ) 72،  31،  16،  26. ماعدا الفقرات )نسبة جيدة
( كالحد  2، اذ ات الحد االقصى لمعامؿ التمييز ىك )+ كىي نسبة غير مقبكلة(  6,22،    6,27

) الدليمي  (  ككمما زادت القيمة المكجبة لمعامؿ التمييز كاف افضؿ كمقبكالن ، 2-)  االدنى ىك
 ( 20الممحؽ ) . ( 07:  1661، عدنافك 

    الخاطئةفعالية البدائل  

       ىي عممية الحكـ عمى صالحية البديؿ ، بمقارنة اعداد المجيبيف عنو في المجمكعتيف 
يككف عدد الفئة الدنيا الذيف اختاركا البديؿ الخاطئ اكثر مف عدد الفئة   ) الفئتيف ( العميا كالدنيا ، كاف

- 07:  1661، عدناف) الدليمي ك إذ يعد البديؿ فعاالن كمقبكالن عندما تككف قيمتو سالبة ككبيرة  العميا
كؿ بديؿ للية البدائؿ عاتطبيؽ معادلة فتـ ئؿ الخاطئة لمفقرات االختبارية لية البداعالمتأكد مف ف ك (08

جميع البدائؿ الخاطئة إشارتيا سالبة ماعدا البديؿ  فأ كقد كجد كلكؿ فقرة اختبارية مف فقرات االختبار.
 أخرل أكثر جاذبية، كقد تـ استبداليما ببدائؿ ( 32كالبديؿ ) ب ( في الفقرة )  ( 10) د ( في الفقرة ) 

 .( 22ؽ )ممحال .اذ تـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية كالتأكد مف فعاليتيا 

 صدؽ البناء 

تـ استخراج صدؽ البناء الختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد عف طريؽ استخداـ 
معامؿ االرتباط بيرسكف كذلؾ بايجاد االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار كالدرجة الكمية 

 – 6.102الكمية ما بيف )   ت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجةلالختبار كقد بمغت معامال
 ج معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف ابعاد االختبار ( ، ككذلؾ تـ استخرا 6.021

، كبالمقارنة مع القيمة الجدكلية ،  ( 6.822 – 6.218اذ تراكح بيف )  كالدرجة الكمية 
الختبار دالة كبذلؾ عدت مقبكلة ، كجد اف جميع فقرات  ا(  6.67عند مستكل داللة ) 

 (  28) ممحؽ ال .
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 ثبات االختبار  -ش
( كىك مؤشر جيد  6.83كقد بمغ )   16- ريتشاردسكفكيكدر تـ حساب ثبات االختبار بطريقة    

الختبار جاىزان بصكرتو النيائية كما ىك مكضح في ليصبح ا ،  ( 201:  1666) عالـ ،  ،لمثبات 
 .(  27( . الممحؽ )  8الجدكؿ ) 

 ( 8جدكؿ ) 
 قافة العممية متعددة االبعاد )بصيغتو النيائية (الث ختبارعدد فقرات ا

 عدد المؤشرات البعد الرئيس
الفقرات االختبارية التي 

 حذفت
 عدد الفقرات االختبارية

 21 26،   7، 1 7 البعد االكؿ

 8 البعد الثاني
22  ،16  ،11  ،17 

 ،32  ‘31 
22 

 2 البعد الثالث
23  ‘72  ‘77  ،

72 
20 

 27 23 16 المجمكع

 

 ثالثًا : تطبيؽ التجربة 

فيـ طبيعة المسعى العممي تـ أعداد اختبار  إذ لمبحث،األدكات الالزمة االنتياء مف إعداد بعد 
كاختبار الثقافة  ، كبطاقة مالحظة الممارسات التدريسية ،( 1602ف كفؽ مشركع اإلصالح ) لممدرسي

ت كالخصائص السايككمترية ليا كأصبحت العممية متعددة األبعاد لمطمبة . كالتأكد مف صدؽ األدكا
  مكزعيف عمىكمدرسة  ان (  مدرس 86جاىزة بصكرتيا النيائية لتطبيقيا عمى أفراد العينة التي بمغت ) 

مف طمبة الصؼ الخامس  كطالبة طالب(  2066. كتـ اختيار ) ( 12) ( مدرسة، الممحؽ  06) 
بة المئكية لمديريات الكرخ األكلى كالثانية كالثالثة. العممي بفرعيو ) اإلحيائي كالتطبيقي (، كحسب النس
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 مف  ة بدأن عينالعمى أفراد  بدأ تطبيؽ االختبارات كمالحظة الممارسات التدريسية لممدرسيف كالمدرسات
بعد أف   1628/  1/  10المكافؽ  االثنيفيكـ  اءن فيكانتي  1628/  21/ 1المكافؽ  حديكـ اال
 فراد عينة البحث كمالحظة الممارسات التدريسية ليـ .االختبارات لجميع أ تأكمم

 تصحيح االختبارات: رابعًا 

ح يصحت ألفراد العينة، تـ كمالحظة الممارسات التدريسية عد االنتياء مف عممية االختباراتب
، (  1602ف كفؽ مشركع اإلصالح ) فيـ طبيعة المسعى العممي لممدرسياألكراؽ الخاصة الختبار 

( ،  13ليـ .الممحؽ )  بطاقة الممارسات التدريسية( ،  كتنزيؿ درجات  11( ك )  12الممحؽ ) 
 ،الصؼ الخامس العممي  لطمبةاختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد  تنزيؿ درجاتككذلؾ تصحيح ك 

كأصبحت مييأة لممعالجة  كدكنت الدرجات في الجداكؿ( ،  10( ك)  17( ك )  12المالحؽ )
 كصكالن إلى نتائج البحث .اإلحصائية 

 خامسًا : الوسائل اإلحصائية

 ( إليجاد ما يمي :SPSS الحقيبة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )  اعتمدت

 معامل الصعوبة لمفقرات االختبارية : -1

ختبار فيـ معامؿ الصعكبة كالسيكلة لحساب معامؿ صعكبة فقرات ا استعممت معادلة    
الصؼ  طمبةاختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد لك  سي الكيمياء ،طبيعة المسعى العممي لمدر 

 ( 276-222:  1667) الكيالني كاخركف ،  .  الخامس العممي

 التمييز لمفقرات الموضوعية : معامل -2

اختبار فيـ التمييز لمفقرات المكضكعية لحساب تمييز فقرات معامؿ استعممت معادلة      
الصؼ  طمبةلالثقافة العممية متعددة األبعاد اختبار ك  رسي الكيمياء ،طبيعة المسعى العممي لمد

 . ( 276-222:  1667) الكيالني كاخركف ،   .الخامس العممي  
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 البدائل الخاطئة :فعالية معامل  -3

فيـ  البدائؿ الخاطئة لحساب فعالية بدائؿ فقرات اختبارفعالية معامؿ  استعممت معادلة      
بعاد لطمبة الصؼ اختبار الثقافة العممية متعددة األك عممي لمدرسي الكيمياء ، طبيعة المسعى ال
 . ( 276-222:  1667) الكيالني كاخركف ،  الخامس العممي .

 :معادلة ارتباط بيرسون  -4

استعممت ىذه المعادلة لحساب ثبات اختبار فيـ طبيعة المسعى العممي عند مدرسي      
 ( 040:  8002) البٌاتً , صفية .  ياء بطريقة التجزئة النالكيم

 : سيبرمان براونمعادلة  -5

في تصحيح معامؿ االرتباط بيف قسمي االختبار ، بعد استخراجو استعممت ىذه المعادلة            
، كذلؾ لرفع معامؿ ثبات اختبار فيـ طبيعة المسعى العممي عند مدرسي بمعامؿ ارتباط بيرسكف 

 ( 040 :  8002) البٌاتً , الكيمياء  . 
 : 22 -ريتشاردسون كيودر معادلة  -6

 لطمبةالثقافة العممية متعددة األبعاد استعممت ىذه المعادلة لحساب الثبات الختبار       
 ( 201:  1666) عالـ ،    .  الصؼ الخامس العممي

 ( لعينة مستقمة واحدة : t – test اختبار )  -7

يـ طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء ، لمعرفة مستكل فتستعمؿ ىذه المعادلة       
 ( 333:  1662،  كعماد ) بدر فضال عف امتالؾ طمبتيـ لمثقافة العممية متعددة األبعاد .

 : ( لعينتين مستقمتين  t – test اختبار )  -8

لة اإلحصائية في فيـ طبيعة المسعى العممي لممدرسيف التستعمؿ ىذه المعادلة إليجاد الد        
التي تعزل إلى سنكات الخدمة، ككذلؾ لمعرفة مستكل امتالؾ طمبة الصؼ الخامس العممي لمثقافة 

) اإلحيائي كالتطبيقي (  تي تعزل إلى متغيرات الجنس كالتخصص العمميالعممية متعددة األبعاد كال
 ( . 333:  1662، كعماد ككذلؾ إليجاد الفرؽ بيف ابعاد اختبار الثقافة متعددة االبعاد.  ) بدر 
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 نتائج البحث

البحث وفقًا   أدواتا بعد تطبيق يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث التي تم التوصل اليي
 التي تم التوصل الييا االستنتاجاتو  ومناقشتيا منتائجوالتفسير العممي لألىدافو  لفرضياتو وتحقيقا

 وصواًل الى بعض التوصيات والمقترحات.

 اواًل: عرض النتائج 

 :ة اآلتيواالجابة عن تساؤالتو تم عرض النتائج د من تحقيق اىداف البحث أكلغرض الت

 التساؤل االول  -1
مشروع اإلصالح  قوفعمى طبيعة المسعى العممي ل اً فهمهل يمتمك مدرسو الكيمياء  

 (1601)التربوي 
ممي ، بعد حساب الدرجات التي حصل عمييا مدرسي الكيمياء في اختبار فيم طبيعة المسعى الع       

، ولمتعرف عمى فيم مدرسي الكيمياء لطبيعة المسعى العممي ، اُعتمد االختبار التائي  ( 12الممحق ) 
(T-test)  ( 9لعينة واحدة  ، وكما موضح في الجدول ) 

 (  9جدول ) 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الختبار فيم طبيعة المسعى العممي لمدرسي 

 ياءالكيم
 

 

االختبار 
 ككل

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 دال 1 0.818 9. 1..2 4.14 21.91 08

 
القيمة ( وىي اكبر من 0.818 المحسوبة بمغت ) التائيةقيمة الان (   9يتبين من الجدول )       
وعند المقارنة مابين (  9.( ودرجة حرية )8.81( عند مستوى )1.88الجدولية البالغة ) التائية
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( ، بالمتوسط  4.14( وبانحراف معياري ) 21.91المتوسط الحسابي لدرجات المدرسين البالغ )
دالة لصالح لتائية المحسوبة ( تبين وجود فرق بين المتوسطين، والقيمة ا 1..2الفرضي البالغ    ) 

الفرضي ، االمر الذي يؤشر عمى ضعف فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء  المتوسط
 (. 209:  1821( . ) الخفاجي وعبداهلل ،  1802وفق مشروع االصالح    ) 

ر وتم االستدالل عن كل مجال من مجاالت اختبار طبيعة المسعى العممي باعتماد االختبا 
 ( . 28التائي لعينة واحدة لحساب الفرق بين المتوسطات ، الجدول ) 

 ( 16جدول )  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مجاالت اختبار طبيعة المسعى العممي

 

 المجال
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

القيمة 
ئية التا

 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

طبيعة النشاط العممي 
 والمعرفي

 غير دال 8.40 9. 1.1 9.12 1.4 08

السياق االجتماعي 
 لمنشاط العممي

08 4.20. 2.001 4.1 .9 1.89 
دال 

 احصائيا

المضامين المجتمعية 
 لمنشاط العممي

08 4.80. 2.09 4.1 .9 1.9. 
دال 

 احصائيا

 0.092 9. 0 8.94 1.1.1 08 اخالقيات العمم
دال 

 احصائيا

 
 ( عمى النحو االتي  16وتفسر نتائج الجدول ) 

 : طبيعة النشاط العممي والمعرفي 
ما بين المتوسط الحسابي لدرجات مدرسي الكيمياء في ىذا المجال والذي  عند المقارنة     

ذي يبمغ قيمتو ) ( ، بالمتوسط الفرضي ال 2.91(، وبانحراف معياري )  1.4يبمغ     )  



  69                             ض النتائج وتفسيرها عر                          الرابع  الفصل

 
 

( عند  1( اصغر من القيمة الجدولية )  8.40(، تبين ان القيمة التائية المحسوبة )   1.1
( ، وىذا يعني انو ال يوجد فرق دال احصائيًا بين  9.(، بدرجة حرية )  8.81مستوى ) 

متوسط العينة والمتوسط الفرضي لالختبار، مما يؤشر عمى امتالك مدرسي الكيمياء فيم 
طبيعة النشاط العممي والمعرفي في اختبار فيم طبيعة المسعى العممي  . ) الخفاجي ، 

 ( . 209:  1821وعبداهلل ، 
 : السياق االجتماعي لمنشاط العممي 

سي الكيمياء في ىذا المجال الذي عند المقارنة ما بين المتوسط الحسابي لدرجات مدر      
بمغ قيمتو ) (، بالمتوسط الفرضي الذي ي 2.001) ( وبانحراف معياري  .4.20بمغ قيمتو ) ي

(  1) من القيمة التائية الجدولية  كبر( ا 1.89( ، تبين ان القيمة التائية المحسوبة )  4.1
( ، وىذا يعني وجود فرق دال احصائيًا بين  9.( بدرجة حرية )  8.81عند مستوى     ) 

المتوسط الفرضي ، وىذا يؤشر عمى متوسط العينة والمتوسط الفرضي لالختبار لمصمحة 
ضعف امتالك مدرسي الكيمياء فيم السياق االجتماعي لمنشاط العممي في اختبار المسعى 

 ( . 209:  1821العممي . ) الخفاجي ، وعبداهلل ، 
 : المضامين المجتمعية لمنشاط العممي 

بمغ ذا المجال الذي يسي الكيمياء في ىعند المقارنة ما بين المتوسط الحسابي لدرجات مدر    
(  4.1بمغ قيمتو )ضي الذي يالمتوسط الفر (، ب 2.09( وبانحراف معياري )  .4.80قيمتو ) 

( عند  1) ر من القيمة التائية الجدولية كب( ا .1.9، تبين ان القيمة التائية المحسوبة ) 
بين متوسط ( ، وىذا يعني وجود فرق دال احصائيًا  9.( بدرجة حرية )  8.81مستوى    ) 

العينة والمتوسط الفرضي لالختبار لمصمحة المتوسط الفرضي، مما يؤشر عمى ضعف 
امتالك مدرسي الكيمياء فيم المضامين المجتمعية لمنشاط العممي في اختبار المسعى العممي 

 (.  209:  1821. ) الخفاجي ، وعبداهلل ، 
 

 اخالقيات العمم :
بمغ سي الكيمياء في ىذا المجال الذي يحسابي لدرجات مدر عند المقارنة ما بين المتوسط ال   

( ،  0بمغ قيمتو )(، بالمتوسط الفرضي الذي ي 8.94( وبانحراف معياري )  1.1.1قيمتو ) 
( عند  1) ر من القيمة التائية الجدولية كب( ا 0.092تبين ان القيمة التائية المحسوبة )  
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ا يعني وجود فرق دال احصائيًا بين متوسط ( ، وىذ 9.( بدرجة حرية )  8.81)  مستوى
العينة والمتوسط الفرضي لالختبار لصالح المتوسط الفرضي، وىذا يؤشر عمى ضعف امتالك 
مدرسي الكيمياء فيم االخالقيات المرتبطة بالعمم في اختبار المسعى العممي . ) الخفاجي ، 

 ( . 209:  1821وعبداهلل ، 
بين االوساط الحسابية والفرضية لدرجات كل مجال من  ( الفرق 2ويوضح الشكل )      

 مجاالت اختبار طبيعة المسعى العممي مرتبة تنازليًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1شكل ) 
متوسط الدرجات الحسابي لمجاالت اختبار طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء 

 مقارنة بالمتوسط الفرضي 
 

 التساؤل الثاني -1
مشروع اإلصالح  قوفطبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى  ما نسبة فهم        
 ؟عمى األختبار ( 1601)التربوي 

ألختبار طبيعة  ونسب المكونات ومؤشراتيا  تم حساب عدد األجابات الصحيحة والخاطئة     
 (22، كما موضح في الجدول ) المسعى العممي 
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 (   22جدول )                                          

 مكونات ومؤشراتيالونسب ا اإلجابات الصحيحة والخاطئة

 
 المكونات

 
 

 
 ت

 
 ؤشراتالم

العدد 
 الكمي

عدد 
االجابات 
 الصحيحة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الصحيحة

عدد 
االجابات 
 الخاطئة

النسبة 
المئوية 
لإلجابات 
 الخاطئة

 
 
 
 
 
 

طبيعة النشاط 
 يالعممي والمعرف

1 
 

يقة العممية ومفهوم ماهية الطر 
 %2.25 80 %5125 21 06 النشاط العممي

مفهوم المعرفة العممية التي  1
 تشتق من النشاط العممي

06 81 26% 20 06% 

8 

معرفة الظروف التي يعمل بها 
عن  العمماء وكيف يجيبون

اسئمتهم ويتوصمون الى 
 2 استنتاجاتهم

06 80 25% 22 55% 

 %20215 .8 %582.5 28 06 ميةموضوعية المالحظات العم 2

العالقة بين النظريات العممية  5
 %5125 21 %2.25 80 06 والقوانين والفرضيات

0 
 مدى تأثير نتائج البحث

بتخيالت العمماء  العممي
 وابداعاتهم

06 25 50215% 85 282.5% 

 %5629  %2921   النسبة المئوية الكمية 
        

 

العممي العالقة بين النشاط  1
 والموقع الجغرافي

06 89 202.5% 21 51215% 

العالقة بين النشاط العممي  1
 %2.25 20 %2125 82 06 والمعتقدات الدينية

العالقة بين النشاط العممي   8
 %50215 25 %282.5 85 06 والقيم والممارسات الثقافية

2 
العالقة بين النشاط العممي 

والظروف السياسية 
 واالقتصادية

06 21 51215% 89 202.5% 

 %5825  %2025   النسبة المئوية الكمية 
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المضامين 

المجتمعية للنشاط 

 العلمي

       

1 
تأثير النشاط العممي والمعرفة 

والمنجزات العممية عمى 
 المجتمع 2

06 82 2125% 20 5.25% 

 %06 20 %26 81 06 تأثير العمم عبر التأريخ 1

ى أي مدى يؤثر العمم في ال 8
 %202.5 89 %51215 21 06 حياة االنسان المعاصرة

 5522  2220   النسبة المئوية الكمية 
        

 

 

 اخالقيات العلم

       
 %05 51 %85 10 06 قضايا انسانية 12
 %502.5 .2 %21215 88 06 قضايا اكاديمية 15
 0125 56 8.25 86 06 قضايا تطبيقية 10

 %01  %80   النسبة المئوية الكمية  
(  أن النسبة المئوية ألمتالك فيم طبيعة المسعى العممي عند 22يتضح من الجدول )    

مدرسي الكيمياء  لكل مجال من مجاالت االختبار )طبيعة النشاط العممي والمعرفي ، والسياق 
عممي ، واخالقيات العمم ( كانت االجتماعي لمنشاط العممي ، والمضامين المجتمعية لمنشاط ال

% 44,11% ( عمى التوالي ، بمتوسط نسبة مقدارىا )%00 ،  %44.0 ، %40.1 ، 49) 
( وىذا يشير إلى ان نسبة فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق مشروع 

 2 (21( ، كان دون المقبول تربوياًّ * الجدول ) 1802االصالح التربوي        ) 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتمدت نسبة الحد االدنى لممستوى المقبول تربويًا بناًء عمى ما رود في الدراسات السابقة واراء المحكمين في القياس *

 % ضعيف56مقبول بدرجة متوسط ، اقل من % 6.اقل من  % فاكثر مقبول بدرجة جيد ، 6.والتقويم وعمى النحو التالي:
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 (11جدول  )
 مجاالت اختبار مجال من الحسابي والفرضي لكل النسب المئوية والمتوسط

 طبيعة المسعى العممي 

 المجال
الدرجة 
 الكمية

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

النسبة 
 المئوية

 % 2991 525 522 11 طبيعة النشاط العممي والمعرفي
 % 2025 225 .2210 9 السياق االجتماعي لمنشاط العممي

 % 2220 225 .2268 9 العممي المضامين المجتمعية لمنشاط
 % 80 8 121.5 0 اخالقيات العمم
 % 22255 1.25 15295 85 االختبار ككل

 
 جاالت اختبار طبيعة المسعى العممي لكل مجال من م  ( النسبة المئوية 1الشكل )   ويوضح

 

 
 
 ( 1شكل ) 

 بة تنازلياً مرت النسبة المئوية لكل مجال من مجاالت اختبار طبيعة المسعى العممي
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 التساؤل الثالث : -8
( بين متوسط درجات  6265) داللة داللة احصائية عند مستوى  هل يوجد فرق ذو    

   الكيمياء في اختبار فهم طبيعة المسعى العممي عمى وفق مشروع اإلصالح التربوي مدرسي 
 (، يعزى إلى عدد سنوات الخدمة ؟ 1601) 

كيمياء في اختبار فيم طبيعة المسعى العممي ، تم تقسيميم عمى بعد تصحيح اجابات مدرسي ال    
المدرسين الذين لدييم خدمة في  مجموعتين بحسب عدد سنوات الخدمة ، ضمت المجموعة االولى

اما المجموعة الثانية  ( مدرسًا ومدرسة ، 01( سنة ، وتألفت من )  24 - 2التعميم تتراوح بين ) 
( مدرسًا  40( سنة فأكثر ، وتألفت من )  21مة في التعميم ) فضمت المدرسين الذين ليم خد

وقد بينت النتائج ان المتوسط الحسابي لممجموعة االولى يساوي   (. 11)  الممحق ومدرسة ،
( ، اما المجموعة الثانية  فكان المتوسط الحسابي  4.821(  بانحراف معياري مقداره ) .21.40)

وباستخدام االختبار التائي لعينتين ،  ( ..4.0ري مقداره )( بانحراف معيا 20.1920يساوي )
 ( . 20الجدول ) مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين، ويمكن توضيح ذلك في 

 ( 18جدول ) 

 اختبار طبيعة المسعى العممي  مدرسي الكيمياء في التائية المحسوبة والجدولية لدرجات القيمة

 المجموعة
سنوات 
 الخبرة

دد ع
 المدرسين

النسبة 
 المئوية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 2261 .15228 % 26 81 12-1 االولى
.0 62011 1266 

غير دال 
 ..220 102191 % 06 20 فأكثر 15 الثانية احصائياً 

 
( وىي اقل من القيمة   8.011(  ان القيمة التائية المحسوبة  بمغت )20ضح من الجدول )يت      

(، وىذا يعني انو ال يوجد فرق ذو داللة  0.( عند درجة حرية  )  1.88التائية الجدولية البالغة ) 
 ( في فيم طبيعة المسعى العممي يعزى إلى سنوات الخدمة . 8.81احصائية عند مستوى داللة ) 
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 التساؤل الرابع : -2
ما الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى وفق فهمهم لطبيعة المسعى العممي عمى بطاقة  

 مالحظة الممارسات التدريسية 2
تم حساب المتوسط الحسابي والفرضي والنسب المئوية لدرجات مدرسي الكيمياء عمى بطاقة      

 ( .  24ل مجال من مجاالتيا الجدول  )ككل وعمى ك مالحظة الممارسات التدريسية
 (24جدول )

لمممارسات التدريسية ككل ولكل مجال من النسب المئوية والمتوسط الحسابي والفرضي 
 عمى بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية المجاالت

 

 الدرجة الكمية المجال
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

النسبة 
 المئوية

 % 2829 25 81298 5.-15 التخطيط

 % 2.28 09 14.42 115-18 التنفيذ

 % 5621 12 16211 26-0 التقويم

 %.202 180 16.220 186-20 البطاقة ككل

( أن المتوسط الحسابي لدرجات مدرسي الكيمياء عمى بطاقة مالحظة 24يتضح من الجدول )        
( مما يدل  200لفرضي البالغ ) ( وىو اقل من المتوسط ا40..28الممارسات التدريسية ككل كان )  

 عمى انو يوجد ضعف في الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى وفق طبيعة المسعى العممي .
وعند حساب المتوسطات الحسابية لكل مجال من مجاالت بطاقة مالحظة لمممارسات التدريسية كان  

( مما  41توسط الفرضي البالغ ) ( وىو اقل من الم 01.90المتوسط الحسابي لمجال التخطيط  ) 
        يدل عمى وجود ضعف واضح في ىذا المجال . اما مجال التنفيذ فكان المتوسط الحسابي لو 

( مما يؤشر عمى ضعف المدرسين في عممية  09( وىو اقل من المتوسط الفرضي )  14.42) 
  و اقل من المتوسط الفرضي البالغ ( وى 18.22التنفيذ . أما المتوسط الحسابي لمجال التقويم بمغ )  

 اء عمى وفق طبيعة المسعى العممي. ( مما يؤكد عمى ضعف عممية التقويم عند مدرسي الكيمي 14)  
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( المقارنة بين النسب المئوية لكل مجال من مجاالت  بطاقة مالحظة  0ويوضح الشكل )       
 التدريسية مرتبة تنازلياالممارسات 

 
 ( 0الشكل ) 

 لمممارسات التدريسية ككل ولكل مجال من المجاالتسبة المئوية الن
 مرتبة تنازلياً  عمى بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 :الخامس التساؤل -5
بين فهم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق  هل توجد عالقة ارتباطية

 ؟ ية( وممارساتهم  التدريس 1601مشروع اإلصالح التربوي )
 (  10) الممحقبعد  حساب درجات بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية ألفراد عينة البحث، 

، تم اعتماد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي 
نو توجد ( مما يدل عمى ا 8.98الكيمياء واثر ذلك عمى ممارساتيم التدريسية وبمغ معامل االرتباط ) 

عالقة ارتباطية طردية قوية بين فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق مشروع 
( العالقة االرتباطية بين فيم طبيعة  4( وممارساتيم التدريسية . ويبين الشكل )  1802االصالح  ) 

 المسعى العممي لمدرسي الكيمياء وممارساتيم التدريسية .
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 ( 2شكل ) 
 العالقة االرتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي لمدرسي الكيمياء وممارساتيم التدريسية .

 
 :  السادسالتساؤل   -0

بأبعادها المتعددة عمى اختبار الثقافة العممية  في الصف الخامس العممي هل يمتمك الطمبة    
 ؟الثقافة العممية المتعددة االبعاد 

رجات التي حصل عمييا طمبة الصف الخامس العممي ) اإلحيائي والتطبيقي ( بعد حساب الد  
اُعتمد االختبار التائي لعينة واحدة  ( 14الممحق ) في اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد، 

لمتعرف عمى داللة الفرق بين المتوسط الحسابي لطمبة الصف الخامس العممي والمتوسط الفرضي 
 (21الجدول )
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 ( 15دول )ج

 الثقافة العممية متعددة االبعاد  القيمة التائية لدرجات طمبة الصف الخامس العممي في اختبار

 

االختبار 
 ككل

 

 عدد
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة اإلحصائية

2088 18.12 1.010 11.1 2199 0.491 2.90 
 دال

 احصائياً 

( وىي اكبر من القيمة 0.491( ان القيمة التائية المحسوبة بمغت ) 21يتضح من الجدول )    
( وعند المقارنة  8.81( عند مستوى داللة ) 2199( بدرجة حرية )  2.90الجدولية البالغة )  

( ، 1.010( وبانحراف معياري قدره )   18.12مابين المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة البالغ ) 
( ، تبين انو يوجد فرق بين المتوسطين لصالح المتوسط 11.1بالمتوسط الفرضي البالغ ) 

ة العممية الفرضي ، األمر الذي يؤشر عمى ضعف امتالك طمبة الصف الخامس العممي لمثقاف
الثقافة العممية متعددة االبعاد  وتم االستدالل عن كل بعد من ابعاد اختبار متعددة األبعاد .

     باعتماد االختبار التائي لعينة واحدة لحساب الفرق بين المتوسطات . كما موضح في الجدول 
 (20   ) 
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 (10جدول ) 
 القيمة التائية لدرجات الطمبة في اختبار ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد

 

 االبعاد      

 عدد
 الطمبة

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية 
 االحصائية

 الجدولية المحسوبة

تاريخ االفكار 
 العممية

2088 
4.480 2.002 0 

 غير دال 1290 0.108 2199

دال  1290 1.118 2199 0.1 1.192 902.. 2088  طبيعة العمم
 احصائيا

  العالقة بين

STSE  

دال غير  1290 8.400 2199 0 1.100 0.1.. 2088
 احصائيا

 
 ( عمى النحو االتي 10وتفسر نتائج الجدول ) 

 تاريخ االفكار العممية : 
 4.48ما بين المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة في ىذا البعد والذي يبمغ )   عند المقارنة   

(، تبين ان القيمة  0ي الذي تبمغ قيمتو ) ( ، بالمتوسط الفرض 2.00(، وبانحراف معياري ) 
(،  8.81( عند مستوى )  1290( اكبر من القيمة الجدولية ) 0.10التائية المحسوبة )  
( ، وىذا يعني انو يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسط العينة  2199بدرجة حرية     ) 

توى الطمبة في ىذا ولمصمحة المتوسط الفرضي ، اي ان مس والمتوسط الفرضي لالختبار
 ( . 209:  1821البعد ىو مستوى ضعيف. ) الخفاجي ، وعبداهلل ، 

 طبيعة العمم : 
(    902..ما بين المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة في ىذا البعد والذي يبمغ ) عند المقارنة   

ن (، تبين ا 0.1( ، بالمتوسط الفرضي الذي تبمغ قيمتو )  1.192، وبانحراف معياري ) 
(،  8.81( عند مستوى )  1290( اكبر من القيمة الجدولية )1.112القيمة التائية المحسوبة )
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( ، وىذا يعني انو يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسط العينة  2199بدرجة حرية ) 
، اي ان مستوى الطمبة في ىذا  والمتوسط الفرضي لالختبار ولمصمحة المتوسط الفرضي

 ( . 209:  1821. ) الخفاجي ، وعبداهلل ،  البعد ىو مستوى ضعيف
 العالقة  ( بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة STSE: ) 

 0.1..ما بين المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة في ىذا البعد والذي يبمغ ) عند المقارنة   
ين ان (، تب 0( ، بالمتوسط الفرضي الذي تبمغ قيمتو )  1.100(، وبانحراف معياري ) 

 8.81( عند مستوى )  1290( اصغر من القيمة الجدولية )8.40القيمة التائية المحسوبة )  
( ، وىذا يعني انو ال يوجد فرق دال احصائيًا بين متوسط العينة  2199(، بدرجة حرية ) 

والمتوسط الفرضي لالختبار مما يدل عمى امتالك طمبة الصف الخامس العممي لبعد العالقة 
 بطة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة عمى اختبار الثقافة العممية المتعددة االبعاد المترا

 (. 209:  1821) الخفاجي ، وعبداهلل ، 
( الفرق بين درجات االوساط الحسابية والفرضية لكل بعد من ابعاد  1ويوضح الشكل )     

 الثقافة العممية المتعددة االبعاد   . 

 
  ( 5شكل ) 

 الفرق بين االوساط الحسابية والفرضية لدرجات كل بعد من ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد
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  لسابع :التساؤل ا -.
بين فهم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء عمى وفق  هل توجد عالقة ارتباطية   

 اد لطمبتهم ؟متعددة األبعالالثقافة العممية و (  1601مشروع اإلصالح التربوي )

اعتمد معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة االرتباطية بين فيم طبيعة المسعى العممي لمدرسي     
، وقد تبين ان قيمة معامل االرتباط المحسوبة بمغت               الكيمياء والثقافة العممية متعددة االبعاد لطمبتيم 

طية طردية قوية جدًا بين فيم طبيعة المسعى العممي مما يدل عمى انو توجد عالقة ارتبا (،8.90) 
) الخفاجي  2( والثقافة العممية المتعددة االبعاد لطمبتيم  1820لمدرسي الكيمياء عمى فق المشروع ) 

 ( 284: 1821وعبد اهلل، 

 : التساؤل الثامن -0

الطمبة في ( بين متوسط درجات  6265داللة احصائية عند مستوى )  هل يوجد فرق ذو       
 ؟(  متعددة األبعاد يعزى الى التخصص العممي ) احيائي / تطبيقيالاختبار الثقافة العممية 

بعد تصحيح اجابات الطمبة تم تقسيميم الى مجموعتين ، تتكون المجموعة االولى من         
مجموعة ( طالبًا وطالبة ، اما ال 088طمبة الصف الخامس العممي / الفرع اإلحيائي ، وتشمل )

( طالبًا  088الثانية فتتكون من طمبة الصف الخامس العممي / الفرع التطبيقي ، وتشمل )  
. وبعد حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات  ( 11الممحق ) وطالبة ، 

ين المجموعتين إليجاد الفرق بين المجموعتين تم اعتماد االختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويت
 ( .2وكما موضح في الجدول ) 
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 ( .1جدول )                                         
القيمة التائية المحسوبة والجدولية لمطمبة في اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد وحسب 

 التخصص العممي )اإلحيائي و التطبيقي ( 

 التخصص المجموعة
عدد 
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 189.. 11.88 088 اإلحيائي االولى
2190 0.182 2.90 

دال 
 1.114 20.40 088 التطبيقي الثانية احصائياً 

     
( وىي اكبر من القيمة 0.182مغت )( ان القيمة التائية المحسوبة ب.2يتضح من الجدول )     

( ، وىذا يدل عمى انو يوجد  8.81( عند مستوى داللة )  2190( بدرجة حرية )  2.90الجدولية )
 االولى / الفرع االحيائي . المجموعتين ولصالح المجموعةفرق دال احصائيًا بين 

ة المتعددة االبعاد بين المجموعتين ولمعرفة داللة الفرق بين كل بعد من ابعاد اختبار الثقافة العممي    
عتماد االختبار التائي لعينتين ا، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل بعد، وتم 

 ( . 20مستقمتين متساويتين، وكما موضح في الجدول ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  001                             ض النتائج وتفسيرها عر                          الرابع  الفصل

 
 

 ( 10جدول ) 
د اختبار الثقافة العممية متعددة القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات الطمبة لكل بعد من ابعا

 االبعاد موزعة حسب التخصص) احيائي تطبيقي(

 التخصص االبعاد
عدد 
 الطمبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

تاريخ 
االفكار 
 العممية

 82601 02066 066 االحيائي
1590 82099 1290 

دال 
 1291 0295 066 التطبيقي احصائياً 

طبيعة 
 العمم

 12001 02256 066 االحيائي
1590 12518 1290 

دال 
 12869 2211. 066 التطبيقي احصائياً 

العالقة 
بين 

STSE 

 ..121 22.15 066 االحيائي
1590 12619 1290 

دال 
 120.6 .2260 066 التطبيقي احصائياً 

    
 ( عمى النحو اآلتي :20وتفسر نتائج الجدول )

  ( وىي اكبر من 0.099: كانت القيمة التائية المحسوبة )  ( االفكارالبعد االول ) تأريخ
( اي انيا دالة احصائيًا لمصمحة الفرع  8.81( عند مستوى داللة ) 1290القيمة الجدولية   )

  .االحيائي
  وىي اكبر من  ( 1.120: كانت القيمة التائية المحسوبة  ) مم (البعد الثاني ) طبيعة الع

( اي انيا دالة احصائيًا لمصمحة الفرع  8.81( عند مستوى داللة )  1290القيمة الجدولية )
 االحيائي .

 ) كانت القيمة التائية  البعد الثالث ) العالقة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة :
(  8.81( عند مستوى داللة )  1290وىي اكبر من القيمة الجدولية )  (1.829المحسوبة )

 اي انيا دالة احصائيًا لمصمحة الفرع االحيائي.
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( الفرق بين كل بعد من ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد لدرجات طمبة  0ويبين الشكل ) 
 تطبيقي (.  –الصف الخامس العممي موزعة بحسب التخصص ) احيائي 

 

 
 ( 0الشكل ) 

الفرق بين كل بعد من ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد لدرجات الطمبة موزعة حسب 
 مرتبة تنازلياً تطبيقي (  –التخصص ) احيائي 

 : تاسعالتساؤل ال -9

( بين متوسط درجات الطمبة في  6265) داللة داللة احصائية عند مستوى  هل يوجد فرق ذو    
 ؟ متعددة األبعاد يعزى الى متغير الجنساللعممية اختبار الثقافة ا

(  088بعد تصحيح اجابات الطمبة تم تقسيميا عمى مجموعتين ، تتكون المجموعة االولى من ) 
طالبًا من  ( 088طالبة من طالبات الصف الخامس العممي ، اما المجموعة الثانية فتتكون من ) 

. وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف  ( 10، الممحق ) طالب الصف الخامس العممي 
المعياري لالختبار ككل لممجموعتين ، وأعتمد االختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين ، وكما 

 ( 29موضح في الجدول) 
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 ( 19جدول ) 
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات الطمبة في اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد

 الجنس المجموعة
عدد 
افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

 1.11 18.88 088 االناث االولى
2190 8.001 1290 

دالة غير 
 0.10 18.40 088 الذكور الثانية احصائياً 

 
 

( وىي اقل من القيمة 8.001( ان القيمة التائية المحسوبة بمغت )29من الجدول )يتضح      
( ، وىذا يدل عمى انيا غير دالة 8.81( عند مستوى داللة )  2190( بدرجة حرية ) 1290الجدولية )

  .احصائيًا مما يدل عمى عدم وجود فرق بين االناث والذكور في اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد
بين المجموعتين     الثقافة العممية متعددة االبعاد اختبار كل بعد من ابعاد لمعرفة داللة الفرق في و      

أعتمد االختبار و تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل بعد، ، ) الذكور واالناث ( 
 ( .  18ىو موضح في الجدول)التائي لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفرق بين المجموعتين، وكما 
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 ( 18جدول ) 
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات الطمبة لكل بعد من ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد

 موزعة حسب الجنس ) ذكور ، اناث (

 الجنس االبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 

 وبةالمحس

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

تاريخ 
االفكار 
 العممية

 1.180 ...4 االناث
2190 2.040 2.90 

غير دال 
 1.00 .4.80 الذكور احصائياً 

طبيعة 
 العمم

 1..1 0.11 االناث
2190 8.90 2.90 

غير دال 
 1.41 01.. الذكور احصائياً 

العالقة 
بين 
STSE 

 1.142 88.. االناث
2190 0.11 2.90 

دال 
 1.119 1..0 الذكور احصائياً 

         
 ( عمى النحو اآلتي : 18وتفسر نتائج الجدول )     
 ( وىي اقل من القيمة  2.040: بمغت القيمة التائية )  ( يةالعمماالفكار  البعد االول ) تاريخ

، وىذا يعني عدم وجود فرق ( 2190( عند درجة حرية  )   1290التائية الجدولية البالغة )
( بين االناث والذكور في فيميم لتأريخ االفكار  8.81ذي داللة احصائية عند المستوى ) 

 العممية  .
  ( وىي اصغر من 8.90: بمغت القيمة التائية المحسوبة )    لبعد الثاني ) طبيعة العمم (ا

( ، وىذا يدل  8.81لة ) ( عند مستوى دال 2190( بدرجة حرية )  1290القيمة الجدولية )
  .عمى انو ال يوجد فرق ذي داللة احصائية بين االناث والذكور في فيميم لطبيعة العمم
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  ( البعد الثالث) بمغت القيمة التائية :  فهم  العالقة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
( عند مستوى  2190( بدرجة حرية )  1290( وىي اكبر من القيمة الجدولية )0.11المحسوبة )  

( ، وىذا يدل عمى انو  يوجد فرق ذو داللة احصائية بين االناث والذكور في فيميم  8.81داللة ) 
 .لمصمحة الذكور العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئةلمعالقة المتبادلة بين 

بعد من ابعاد الثقافة العممية ( الفرق بين الذكور واالناث في امتالكيم لكل  .ويوضح الشكل )  
 متعددة االبعاد : 

 

 
 ( .الشكل )  

            موزعة حسب الجنسلدرجات الطمبة الفرق بين كل بعد من ابعاد الثقافة العممية متعددة االبعاد 

 مرتبة تنازلياً (  اناث –) ذكور 
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   النتائج ةمناقش -ثانيًا :

 العممي  مناقشة نتائج اختبار طبيعة المسعى: 

أظيرت النتائج األحصائية ضعفا في فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء لمصف      
فقط من  % (44,11)(  ، فقد كان  1802الخامس العممي عمى وفق مشروع االصالح التربوي ) 

تربويًا ، كما  عينة مدرسي الكيمياء يمتمكون فيمًا لطبيعة المسعى العممي ، وىو دون المستوى المقبول
ضعفًا في نسب فيم كل مجال من مجاالت طبيعة المسعى العممي )طبيعة النشاط أظيرت النتائج 

العممي والمعرفي ، والسياق االجتماعي لمنشاط العممي ، والمضامين المجتمعية لمنشاط العممي ، 
ويتم مناقشتو  % ( عمى التوالي ،00% ،  44.0% ، 40.1% ، 49واخالقيات العمم  فقد كانت ) 

 االتي : عمى النحو

من عينة مدرسي الكيمياء لم % ( 08) و لم يمتمكوجد ان : مجال طبيعة النشاط العممي والمعرفي 
أعتقد طبيعة المعرفة العممية التي تشتق من النشاط العممي والمعرفي، فقد  يمتمك معمومات عن

مناقشة حقائق العمم دون تعميم المعرفة  تعنيالمعرفة العممية  نشر أنمن مدرسي الكيمياء  %(10)
أنواع المعرفة التي يتوصل  % ( من العينة لم يدركوا أن10، كما أن )عن طريق التعميم والتدريب  

أنيا متنامية بأستمرار بل أعتقدوا أنيا تكتفي بما تم  الييا العمماء عند تفسير ظاىرة ما بصورة عممية
عممية والقانون العممي درسي الكيمياء  ان العالقة بين النظرية ال% ( من م91، كما لم يفيم )أكتسابو

ذكر وصف ظاىرة من دون العممي قاعدة تصف سموكا معينا في الطبيعة وىو عبارة عن  أن القانون
،  وقد يكون ذلك ناتجًا من عدم ذكر السبب و ظاىرة أثبات السبب بل أعتقدوا أن القانون العممي 

يب البحث العممي نتيجة قمة أجراء التجارب العممية في مراحل اعدادىم في معرفتيم  بطرائق واسال
الجامعات لتركيزىم عمى المعرفة النظرية دون التأكيد عمى الجانب العممي والتطبيقي  وأىمال مواكبة 
مشاريع االصالح العالمية لتدريس العموم في ىذا الجانب في برامج اعداد المعممين قبل الخدمة ، 

ن قمة المختبرات العممية في المدارس وعدم تجييزىا باالدوات والمواد التعميمية والمصادر فضال م
 الالزمة لعممية االستقصاء ، والتي نتج عنيا ضعف في معرفتيم عن ظروف اجراء التجارب العممية .

 ( من مدرسي الكيمياء لم يمتمكوا 12: وجد أن ) مجال السياق األجتماعي لمنشاط العممي %
أن %( منيم يعتقدون 41العالقة بين النشاط لعممي والموقع الجغرافي فقد كان ) سيرًا لطبيعةتف
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أتجاىيم الفكري وأنتماءىم بالقيم العممية دون أرتباطو بأنتقاء العالم لموضوع بحثو يرتبط 
العالقة بين النشاط العممي والقيم  % ( من مدرسي الكيمياء10) ، كما لم يفيماأليديولوجي

أن التوتر بين المجتمع والعمم فيما يتعمق بالقيم % ( منيم 40فقد أعتقد ) ممارسات الثقافيةوال
ولم يختمف بأختالف البحوث العممية والقضايا األخالقية الجدلية والشكوك حول العمم والتكنولوجيا 

دون أن ( من مدرسي الكيمياء يعتق %11، وأن )ممجتمع الثقافي ليدركوا أن ذلك يتأثر بالسياق 
التقدم العممي واألقتصادي لمدول يتطمب التطور التكنولوجي لممصانع في حين أن ذلك يتطمب 

وقد يكون ىذا ناتجًا عن عدم اطالع اغمب    توظيف العقول البشرية من مختمف البمدان والمذاىب
م ، فضال من المدرسين عمى الفمسفات والثقافات المختمفة والتي ليا التأثير البارز في تطور العمو 

ان برامج التطوير والتدريب الميني التربوي في اثناء الخدمة قد ال تحتوي عمى مواد تعميمية تتعمق 
 بمجاالت طبيعة المسعى العممي ومكوناتو كمشروع انساني واجتماعي عالمي .

 ( من مدرسي الكيمياء ينقصيم الفيم11: ان ) المضامين المجتمعية لمنشاط العممي % 
تأثير النشاط العممي  ليس لدييم معرفة عن% ( 10) وانن المجتمعية لمنشاط العممي، بالمضامي

ؤثر عمى % ( منيم فقط أن  حدود العمم ومحدداتو يٌ 20)  جزات العممية عمى المجتمع أذ انوالمن
في مجمل القضايا العممية أما أغمب مدرسي الكيمياء أعتقدوا أن فروع العمم ىو من  القرارات أتخاذ

ربط المفاىيم واألكتشافات ال تركز عمى مدرسي الكيمياء  لتوجيات معظمونظرا  ؤثر عمى ذلك ،ي
من % ( 18، وان ) العممية  بتأريخ عمم الكيمياء وتطوره عبر التأريخ في ممارساتيم التدريسية 

ان يعكس صور لجيود عبقرية األنسال أن دراسة تأريخ العمم وتطوره  لم يعرفوا مدرسي الكيمياء
التقدم العممي أو التنبؤ بمسارات حركة العمم ، فضال عن أنو يعكس  لسبر أغوار الطبيعة

ات المستقبل ، وان ) كتشافأنو يعكس التنبؤ بإ، بل اعتقدواسبق أنجازه  والتكنولوجي عمى أساس ما
ية السابقة أن فيم العمم بدراسة تأريخ العمم واألكتشافات العمم لم يعرفوا من مدرسي الكيمياء (40%

، وقد يعود  بل أعتقدوا أنو يعني بفيم مبادئو ونظرياتو فحسب يعني طريقة البحث وأسموب التفكير
 محتوى كتاب الكيمياء لمصف الخامس العممي بالمنحى التأريخي لمعمم . عدم تضمينذلك 

 ة بالعمم سواء األخالقيات المرتبط % من العينة لم يفيموا01نتائج أن : تبين من ال أخالقيات العمم
لمعمماء أم األخالقيات المتعمقة بالبحوث المشتركة كانت قضايا عممية كحقوق الممكية الفكرية أو 

األكاديمية التي تخص األخالقيات المتعمقة  بنوع البحوث العممية وتجريبيا عمى البشر أم تطبيقية 
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ل الى نتائج جديدة ألبحاثيم أو مثل القضايا المتعمقة باألجراءات التي يتخذىا العمماء عند التوص
ليس لدييم الفيم الواضح الىم  في عينة البحث مدرسي الكيمياءبنشر البحوث فأغمب  فيما يتعمق

المستحدثات العممية وتطبيقاتيا  العممية واالخالقية التي تثيرىا الموضوعات المرتبطة بالقضايا
دورات وورش  ء في أثناء الخدمة وادخاليمرسي الكيميامد الى عدم تدريبالتكنولوجية ، ويعود ذلك 

أن أغمب  يتصل بو ، فضال عن عمل تعميمية تربوية تأىيمية خاصة بالقضايا األخالقية بالعمم وما
توجد عندىم خبرة  القد و  من حممة الشيادات العمياعينة البحث لم يكونوا في مدرسي الكيمياء 

 لنشر وحقوق الممكية الفكرية وغيرىا .بالقضايا األخالقية المتعمقة بالبحث العممي وا

وبينت النتائج انو ال يوجد فرق دال أحصائيًا في فيم طبيعة المسعى العممي بين مدرسي       
وىذا يعني أن زيادة عدد سنوات الخبرة التدريسية عند مدرسي   يعزى إلى الخبرة التدريسية الكيمياء

زيادة او تحسن ممحوظ في فيم طبيعة المسعى العممي الكيمياء ليس من شأنو ان يؤدي بالضرورة إلى 
ويعود ذلك الى  أن محتوى مادة الكيمياء يركز عمى الكم المعرفي مما يجعل  المدرس يكرر 
المعمومات واألفكار الكيميائية نفسيا في كل سنة دون األىتمام ببعض الميارات العممية الضرورية 

مما قد ينعكس سمبًا عمى ستنتاج واالستقصاء وطرائق التفكير الالزمة لفيم طبيعة المسعى العممي، كاال
فيم طبيعة عمم الكيمياء في ضوء الحركات االصالحية لمناىج العموم في العالم التي لم تجعل من 

اىدافًا أساسية لمتربية العممية والتي تركز عمى طرائق التفكير وعمى النوع وليس طبيعة العمم ومسعاه 
( " أن مناىج العموم   Rudiger , 2000 ودعما لتفسير ىذه النتيجة ذكر)   ، عمى الكم المعرفي

 التزال تعرض المحتوى باعتباره جسمًا معرفيًا وتركز عمى الكم المعرفي اكثر من طرائق التفكير " ) 
Rudiger , 2000 : 78  )  . 

،  (  Dass , 2001دراسة ) ، و  (  McComas et , 2000 ) دراسة  مع تتفق ىذه النتائج     
(  1821دراسة ) زيتون ، و ، ، (  1880ودراسة ) عياش ، ، (  1880) عبداهلل واخرون ،  ودراسة

 .(  .182ودراسة  ) الممكي ، 
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 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية : مناقشة نتائج  

اقة تشير نتائج  البحث ضعف في الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء عمى بط     
المالحظة ، كما أظيرت النتائج ضعف في كل مجال من مجاالت بطاقة مالحظة الممارسات 

 التدريسية  ) التخطيط ، والتنفيذ ، والتقويم ( وتفسر ىذه النتائج عمى النحو اآلتي :

أن أغمب مدرسي الكيمياء أبتعدوا في التخطيط والتنفيذ عن طرحيم مشكالت عممية كيميائية  -2
يئة الطالب أو ربط عمم الكيمياء مع القضايا المجتمعية والتكنولوجية ، كما لم يراعوا مرتبطة بب

مسألة الجوانب التطبيقية والعممية المتمثمة بأجراء تجارب كيميائية بديمة من مواد طبيعية متوافرة 
ال في البيئة أو ما يدعى ) الكيمياء الخضراء ( وقد يعود ذلك الى قصر وقت حصة الدرس التي 

تتيح الفرصة لمناقشة وربط قضايا ومشكالت عممية كيميائية مع القضايا المجتمعية ، فضال عن 
قمة المختبرات وتجييزاتيا بالمواد واألدوات الالزمة لعمميات التجريب العممي واألستقصاء وعدم 

ء األىتمام بتنظيم مختبرات لمكيمياء الخضراء، لذلك فقد اقتصر عرض محتوى دروس الكيميا
 ( بيذا الشأن " أنو عمى معمم العموم أن يتحمل1824عمى الوصف فقط ، وقد ذكر)الشيراني ، 

المسؤولية في مجال التخطيط والتنفيذ وأن يضمن األستقصاء العممي ويعتمد منحى األنشطة 
والخبرة المباشرة وتشغيل اليدين وتوظيف العمم في تفسير الظواىر الطبيعية وحل المشكالت مع 

ة أنفتاح المدرسة عمى المجتمع المحمي وتشجيع المتعممين المشاركة في أنشطة المجتمع زياد
 (00: 1824وفعالياتو وتطبيق المعرفة العممية وتوظيف نتائج البحث العممي " ) الشيراني ،

الممارسات التدريسية لمدرسي الكيمياء في التخطيط والتنفيذ لم تتضمن التطرق الى عرض   -1
فكار العممية الكيميائية والنظريات العممية أو تأريخ األكتشافات العممية وأبراز دور تأريخي لأل

لممراحل محتوى كتاب الكيمياء  العمماء في تطور عمم الكيمياء ويعود ذلك الى ندرة تضمين
( بيذا الشأن " أن من  1828لعمم الكيمياء . وذكر ) زيتون ، بالمنحى التأريخي  الدراسية كافة

أسس مشاريع األصالح التربوي الحديثة  ربط تعمم العموم األربعة بمجاالت أخرى مثل أحدى 
 (  .09:  1828التأريخ، والدين، والفمسفة"      ) زيتون ، 

لم يراعي مدرسوا الكيمياء في التخطيط والتنفيذ عممية أبراز الجانب األخالقي وعرض  -0
بة عمى تعرف حدود العمم ومحدداتو في الحياة المعضالت األخالقية في العمم أو مساعدة الطم
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الشخصية واألجتماعية بما في ذلك دور العمم في حل مشكالت مجتمعية وغذائية وغيرىا وقد يعود 
ذلك الى عدم اشراك مدرسي الكيمياء في دورات وورش عمل وبرامج تعميمية  في أثناء الخدمة 

األخالقية التي تثيرىا المستحدثات التكنولوجية  لتعريفيم بطبيعة العمم والمسعى العممي والقضايا
 والعممية .

بما أن العمم ىو عممية أنتاج المعرفة وتعتمد ىذه العممية عمى القيام بأجراء مالحظات لظاىرة  -4
( كان البد من أىتمام مدرسي  AAAS ,1990: 3-2معينة والخروج بتفسير تمك المالحظات )  

حظات بالنسبة لممتعمم لكن بالرجوع الى مجال التقويم وجد أن أغمب الكيمياء بمسألة تسجيل المال
مدرسي الكيمياء اليشجعون الطمبة عمى تسجيل المالحظات وتقويميا فضال عن ذلك قمة األىتمام  
بتوجيو الطمبة الى تقويم انفسيم ذاتيا أو األعتماد عمى تقويم أقرانيم من الزمالء ، وتبرير ذلك أنو 

ختبار والتقويم والتنقيح سواء من العالم نفسو أو من عمماء آخرين وعمميات التقويم تتم عممية األ
 .( AAAS,1993 : 8ىذه مستمرة لمنظريات القديمة والحديثة ) 

كما تشير النتائج انو توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين فيم المدرسين لطبيعة المسعى      
تي يقوم بيا المدرس ، وىذا يعني ان فيم طبيعة المسعى العممي وبين الممارسات التدريسية ال

العممي لمدرسي الكيمياء يؤدي دورا جوىريا في خبرات تعمم الكيمياء المقدمة الى الطمبة وضروري 
ألشراك الطمبة في القضايا والمشكالت التي تواجو المجتمع المعاصر ، فضال عن أنو يقدم 

اليب ومناح تيسر وتعزز فيم طمبتيم لمعمم ومحدداتو الفرصة لممدرس من أن يمتمك طرائق وأس
 وظروفو .

 مناقشة نتائج اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد 

         في الصف الخامس العممي  ان ىناك ضعف لدى طمبة عينة البحث  نتائجتشير ال     
تبار ككل ، وفي كل مجال ) اإلحيائي والتطبيقي (، في الثقافة العممية متعددة األبعاد في األخ

من مجاالت األختبار ماعدا مجال العالقة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، فقد 
 كانت النتيجة دالة  ويتم مناقشتة عمى النحو اآلتي :
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اىتمام مدرسي الكيمياء بالمحتوى الدراسي اكثر من االىتمام بعمميات العمم وخصائصو  -2
مم الكيمياء ينصب عمى اكساب المتعمم المعرفة العممية المرتبطة بالمحتوى وتأريخو  فتع

 التعميمي، بما يحتويو من حقائق ومفاىيم ومبادئ وقوانين ونظريات .

االىتمام بالجانب العممي وقمة اجراء التجارب المختبرية التي تتيح لمطمبة القيام ضعف  -1
عدم وجود و ي اثناء اجراء التجارب ، بالتحاور واستقصاء الحمول الصحيحة لممشكالت ف

مقررات دراسية تتعمق بطبيعة العمم وبنيتو ومسعاه تطرح لمطمبة اثناء تدريس المواد العممية 
 بشكل عام ، تؤدي إلى تثقيف الطمبة عمميًا .

قد يكون عدم تضمين كتب مناىج العموم اىتماما كافيًا لمموضوعات والجوانب التي تعد ثقافة  -0
ينصب التركيز عمى المعمومات والحقائق والمفاىيم والنظريات والقوانين ،  عممية ، بل

والعالقات التي تربط بينيا دون ربطيا بالتطبيقات المتعددة التي يمكن ان يممسيا المتعممون 
 في حياتيم اليومية. 

ان اسئمة  قد تؤدي نظم االمتحانات السائدة دورًا رئيسًا في توجيو عممية التعمم والتعميم ، اذ   -4
الدراسة االعدادية العامة التي تؤىل الطمبة إلى الجامعات تركز عمى الحفظ والتذكر بشكل 
كبير، مما يجعل المدرسين يحرصون عمى اعداد طالبيم لمنجاح في ىذه االمتحانات 
والحصول عمى معدالت عالية . ويجعل الطمبة كذلك ال ييتمون اال بالمعمومات والحقائق 

تي تدور حوليا اسئمة االمتحانات العامة ، وىذا قد يعمل ضعف في  الثقافة والمعرفة ال
 العممية متعددة األبعاد عند الطمبة .

في استخدام استراتيجيات التدريس واالستفادة من التقنيات الحديثة في التدريس والتي  ندرة -1
 .تتيح لمطمبة التفكير واالستقصاء 

لتي تعتمد عمى الحفظ واالستظيار والتي ال تتيح الفرصة او في التدريس  اعتماد طريقة تقميدية -0
يؤدي إلى ضعف اكساب الطمبة الثقافة  ميارات استقصاء متنوعة ، وىذامن القيام  بلمطمبة 

العممية الالزمة ليم التي تساعدىم عمى اتخاذ القرارات المناسبة لممشاكل التي تواجييم في 
 الحياة العامة .
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أنو توجد عالقة ارتباطية طردية بين فيم طبيعة المسعى العممي عمى  ج كما تشير النتائ      
،   ( عند مدرسي الكيمياء والثقافة العممية متعددة األبعاد لطمبتيم 1802وفق مشروع االصالح )

ويفسر ذلك أن ضعف الثقافة العممية المتعددة األبعاد عند المتعممين يعود إلى ابتعاد مدرسي الكيمياء 
جوىر العمم وان تفسيره لمظواىر الكيميائية المختمفة تكون بشكل نظري وال يقوم بيا عمميًا  عن توضيح

، فضال عن ضعف التركيز عمى طبيعة العمم جنبًا إلى جنب مع توظيف المعارف العممية الكيميائية 
معرفة وفيم  ( ، بيذا الشأن إلى ان " 1828وميارات التفكير والميارات العممية ، وقد اشار) زيتون ، 

مدرسي الكيمياء لطبيعة العمم والمسعى العممي تؤثر ايجابيًا عمى ثقافة المتعمم ، وذلك لكون المعمم لو 
دور كبير وفاعل لممتعمم داخل وخارج غرفة الصف ،وىذه المعرفة تؤثر بشكل كبير عمى جميع 

  (. 01-02:  1828المجاالت التعميمية" ) زيتون ، 

بحث انو يوجد فرق ذو داللة احصائية في الثقافة العممية متعددة االبعاد تبعًا وتبين نتائج ال    
قد يعزى ذلك الى اىتمام الطمبة المتفوقين عمميًا بالفرع االحيائي ، لمتخصص ولصالح الفرع االحيائي 
ترتبط بحياة المواطن بشكل مباشر مما  اغمب المستحدثات العممية بشكل اكبر من الفرع التطبيقي كون

اضافة الى ان  العممية ،ييا بشكل مباشر عبر المناىج الدراسية وتطبيقاتيا عم طالعيميؤدي الى ا
ية التي ترغبيا اغمب الطمبة ، لذلك خريجي الفرع االحيائي ممكن ان يقبموا بكميات المجموعة الطب

 . كانت ثقافتيم العممية متعددة االبعاد افضل من الفرع التطبيقي وفي جميع االبعاد

في الثقافة العممية متعددة األبعاد تبعًا  داللة احصائية أنو ال يوجد فرق ذو نتائج البحث  وتشير     
       ل ، في بعدي ) تأريخ االفكار العممية (، وبين الذكور واألناث  في االختبار كك لمتغير الجنس

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بتشابو الظروف التعميمية التي يتعرض ليا الذكور ) طبيعة العمم ( ، 
وظروف المدارس من حيث قمة  ونوعية المدرس وتأىيمو قبل الخدمة واالناث من حيث مناىج التعميم
لمتطورة وغيرىا، مما ادى الى تشابو النتائج بين المجموعتين في ميمية االمختبرات ونقص االنشطة التع

امتالكيم لمبعدين االول والثاني ، اما تفوق الذكور بداللة احصائية عمى األناث في االداء عمى بعد 
فقد يفسر ذلك باالطار االجتماعي  ( STSEالعالقة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة )

ق اطالعيم بشكل مباشر عمى بعض المستحدثات التكنولوجية المرتبطة بالبيئة والمجتمع عن طري
وذلك بسب التقاليد والعادات  ، ذات االثر التثقيفي العممي اكثر من األناث  واىتماميم بالبرامج

 المجتمعية التي تقيد األناث في كثير من الجوانب الحياتية  .
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 ثالثًا : االستنتاجات 

 : عدد من االستنتاجات وكما يأتي نتائج البحث وتفسيرىا ومناقشتيا، تم التوصل الى ضبعد عر 

التربوي         مشروع االصالح عمى وفق طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء  ضعف -2
 .  % (44,11)بنسبة ون المستوى المقبول تربويًا و كان د ( ، أذ 1802) 

بمتغير سنوات الخبرة لممدرس في مجال التدريس ، وال  فيم طبيعة المسعى العمميال يتأثر  -1
أن الخبرة التدريسية وحدىا قد ال  ينمو باستمرار مع زيادة الخبرة التدريسية ، ويستنتج من ذلك

في اثناء فترة  ذلكتسيم في أمتالك فيم المعممين لطبيعة المسعى العممي ما لم يتم تنمية 
 اثناء الخدمة .و  قبل الخدمة  ينيًا ومعرفياً االعداد الميني وتأىيميم وتطويرىم م

ق وفعمى الكيمياء بفيميم لطبيعة المسعى العممي  تأثر الممارسات التدريسية لمدرسيت -0
( بشكل كبير والعكس صحيح ، اي ان العالقة طردية  1802مشروع األصالح التربوي ) 

 موجبة.

العممي بفرعيو)االحيائي ضعف الثقافة العممية متعددة االبعاد لطمبة الصف الخامس  -4
 والتطبيقي ( 

توجد عالقة ارتباطية قوية بين فيم مدرس الكيمياء لطبيعة المسعى العممي والثقافة العممية  -1
اساس  فيم  مدرسي الكيمياء لطبيعة المسعى العممي متعددة االبعاد لطمبتيم وىذا يعني أن

 .طمبتيم لتكوين الثقافة العممية متعددة االبعاد لدى

فوق طمبة الصف الخامس العممي الفرع االحيائي في أمتالك الثقافة العممية متعددة ت   -0
 االبعاد عمى طمبة الفرع التطبيقي .
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 رابعًا : التوصيات :

 في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتيا ، يمكن تقديم التوصيات االتية :      

ت بو الجمعية االمريكية لمعممي ( التي تقدم 1802ضرورة االستفادة من توصيات المشروع )  -2
في تضمين طبيعة المسعى العمم لمجميع ومعالم الثقافة العممية ومالمحيا  وم بوثيقتيو العم

 العممي في برامج أعداد مدرسي الكيمياء قبل الخدمة .

الكيمياء لتعريفيم  ومشرفي تنظيم دورات تدريبية وورش عمل تعميمية تربوية تأىيمية لمدرسي -1
( لتحسين  1802مكوناتو عمى وفق معايير المشروع ) طبيعتو و لمسعى العممي و بمفيوم ا

من جية  تحسين ممارساتيم وسموكيم التدريسيفيميم لطبيعة المسعى العممي من جية ، و 
 اخرى .

الكيمياء في كتب  ممي بمكوناتو ومجاالتو بصورة واضحةتضمين مفاىيم طبيعة المسعى الع  -0
تطبيقيا في سياقات تعميمية ويتيح لممتعمم  م والمتعمم التعرف عمييا .وبرامجيا مما يتيح لممعم

تعممية حقيقية تمس حياتيم الواقعية وتمكنيم من اختيار مينة المستقبل وتعرفيم بعالم المين  –
 وتأريخيا .الكيمياء في مجال 

العاممين تعريف مدرسي العموم في جميع المراحل الدراسية ومشرفييم وواضعي مناىج العموم و  -4
عمى تخطيطيا وتطويرىا بأىمية طبيعة المسعى العممي في سياق بنية العمم وطبيعتو في تعمم 
العموم وتعميميا انسجامًا مع حركات اصالح التربية العممية ومناىج العموم وتدريسيا ، وذلك 

 النعكاسو االيجابي عمى الثقافة العممية متعددة االبعاد لطمبتيم .

يمياء بضرورة االىتمام بتدريس عمم الكيمياء كمادة وطريقة وبحث وتفكير تبصير مدرسي الك -1
 بدال من تركيز األىتمام بمحتوى موضوعات مادة الكيمياء في الكتاب المدرسي .

التأكيد عمى دمج المتعمم في انشطة تستدعي الطريقة العممية في البحث  والتفكير واجراء   -0
 لمدرس واتخاذ القرارات المالئمة.شكالت التي يطرحيا االتجارب مما يسيم في ايجاد حمول لمم
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توجيو مشرفي الكيمياء الى ضرورة مواكبة التطورات الحديثة واالطالع عمى المفاىيم المنبثقة  -.
من حركات االصالح التربوي ، ومتابعة مدرسي الكيمياء وتعميميم مجاالت ومكونات المسعى 

 دريسية .العممي مما ينعكس ذلك عمى ممارساتيم الت

اعداد ادلة وانشطة تعميمية تساعد مدرسي الكيمياء في تعميم وفيم طبيعة العمم ومسعاه عمى  -0
 ( . 1802وفق المشروع ) 

دعوة مدرسي الكيمياء الى ضرورة األىتمام  بالثقافة العممية المتعددة األبعاد وفروعيا  -9
القة المتبادلة بين العمم والتكنولوجيا المختمفة المتمثمة بتأريخ األفكار العممية وطبيعة العمم والع

 .والمجتمع والبيئة

 : خامسًا : المقترحات 

  -استكمااًل لمبحث ٌيقترح اجراء الدراسات االتية :   

 ( . 1802تحميل محتوى كتب الكيمياء وفقًا لمشروع االصالح )  -2

ممي وفقًا مدى تضمين كتب الكيمياء لممرحمة االعدادية في العراق لطبيعة المسعى الع  -1
 والثقافة العممية متعددة االبعاد. ( 1802لمشروع االصالح ) 

مياء وعالقتو ببعض بناء برنامج تدريبي في الثقافة العممية متعددة االبعاد لمدرسي الكي  -0
 المتغيرات الديموغرافية .

       فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي العموم في المرحمة المتوسطة وفقًا لمشروع االصالح -4
 ( ، وعالقتو بالثقافة العممية متعددة االبعاد لطمبتيم . 1802) 

( في تنمية وفيم  1802تعميمي مستند الى مشروع االصالح )  –بناء برنامج تعممي   -1
 المسعى العممي لدى مدرسي الكيمياء ولجميع المراحل الدراسية .
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 المصادر العربية 

 القران الكريم

ابف منظكر ، محمد بف مكـر بف عمي ابك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعي   .1

 ،  بيركتدار بيركت ،  9 ج، 3ط،  لسان العربق( :  1414االفريقي )

 دار الشركؽ، عماف. مناىج العموم وتنمية التفكير األبداعي، (:2007أبك جاللة ، صبحي)  .2

 ، دار الثقافة ، عماف.  االتجاىات الحديثة في تدريس العموم  (: 2012أبك عاذرة ، سناء )  .3
، دار النشػػر  مناااىج البحاث فااي العمااوم النفساية والتربويااة ( : 2007)، ابػك عػالـ ، رجػػاء محمػكد   .4

 . لمجامعات ، القاىرة
،  1، طالوصفي واالستدالليمبادئ االحصاء (:  2007بدر، سالـ عيسى كعماد غصاب عباينة ، )   .5

 دار المسيرة ، عماف .
دار ،  االحصاااء وتيبيقاتااو فااي العمااوم التربويااة والنفسااية ( : 2008البيػػا ي ، عبػػدالجبار  كفيػػؽ ، )   .6

 اثراء ، عماف .
تااااادريس العماااااوم فاااااي المااااادارس  ( : 2000 ركبػػػػػرد ، ليسػػػػػمي كركدجػػػػػر بػػػػػايبي كجانيػػػػػت بػػػػػاكؿ ، )   .7

،  رجمة : عبد المنعـ عبد الحميد كنادر السػنيكرم كحسػف ير الثقافة العممية الثانويةاستراتيجيات تيو 
 ( ، دار الك اب الجامعي ، العيف . 2004)   يراب

مدخل الى فمسفة العموم : العقالنية المعاصرة وتيور الفكر ( :  2011الجابرم ، محمد عابد ، )  .8
 . ، بيركت ، مركز دراسات الكحدة العربية 7، ط العممي 

اساسااايات بنااااء االختباااارات والمقااااييس النفساااية   ( :2005)  ، الجمبػػػي ، سكسػػػف شػػػاكر كا ػػػركف  .9
 .، مؤسسة عالء الديف ، دمشؽ  1طوالتربوية ، 

 قكيـ اداء  دريسي مادة طرائؽ ال دريس في كميات ال ربية جامعة :(  2013) ، جكامير ، عمي داكد   .10
 ، بغداد .، العدد الثاني مجمة كمية التربية،  " بغداد في ضكء الميارات ال دريسية

الميارات ال دريسية الالزمة لممعمميف كالمكجييف في المرحمة الثانكيػة "( : 1996الحمادم ، عبداهلل ، )   .11
 . 13العدد ،  ، جامعة قطر مجمة كمية التربية، "في قطر

ي ضكء معايير الثقافة العممية ك دراسة  حميمية لك ب الكيمياء ف(: 2012محمد رحيـ حافظ، ) الحيدرم  .12
، ايروحة ام الؾ مدرسي المادة ليا ك عالق يا بالكعي العممي اال القي لطمب يـ في المرحمة االعدادية

ابف الييثـ . لمعمـك الصرفة ،كمية ال ربية جامعة بغداد ، دكتوراة غير منشورة  
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عمػاف ، دار المسػيرة  ،  1، ط"ارساةالتصميم التعميمي نظرياة ومم ( :1999الحيمة ، محمد محمػكد )  .13
. 

ال زاعمة ، محمد سمماف كحمد صالح العيج كحسيف عبد الرحمف الس ني كعبدالقادر عبداهلل بنػي ارشػد   .14
 ، دار الصفاء ، عماف . 1، ط  ادارة الصف والمخرجات التربوية ( : 2012، ) 

الوساالل االحصاالية فاي البحاوث ( :  2015، رائد ادريػس كعبػداهلل مجيػد حميػد الع ػابي ، )  جيال فا  .15
، دار دجمػة   SPSS التربوية والنفسية ، مفيوميا اىميتيا تيبيقاتيا باستخدام الحقيباة االحصاالية 

 ، عماف .
دار الفكػػر،  2،ط ياارت تعماايم التفكياار ل يفااال( : 1997)، ال اليمػػة ،عبػػد الكػػريـ ك عفػػاؼ المبايػػدم  .16

 عماف
نصػػكص ال غييػػر المفػػاىيمي فػػي  باسػػ  داـفاعميػػة ال ػػدريس " (:2008) ، ال كالػػدة ، سػػالـ عبػػد العزيػػز  .17

مجمااة العمااوم التربوياااة الفيػػـ المفػػاىيمي بالبنػػاء الضػػكئي لػػدل طالبػػات الصػػؼ امكؿ الثػػانكم عممػػي"،
  28-1 ص ص .جامعة دمشؽ ، 24، المجمد  لممناىج والتدريس

مسػػػ كل الثقافػػػة العمميػػػة لػػػدل طمبػػػة السػػػنة االكلػػػى مػػػف المرحمػػػة  "( : 2012، )  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .18
. ، جامعػػة  ؿ البيػػت مجمااة العمااوم التربويااة والنفسااية ،  "الجامعيػػة االكلػػى كعالق ػػو بػػبعض الم غيػػرات

 ،  69 – 41عماف،  ص ص،  3، العدد  13المجمد 
: القياااس والتقااويم فااي العمميااة (  2002)  ، سػػاف عميػػكم كعػػدناف محمػػكد الميػػداكمالػػدليمي ، اح  .19

 بغداد ، دار الك ب كالكثائؽ ، 1، ط التعميمية
  استراتيجيات تعمم وتعميم العماوم الحديثاة( :  2014رعد ميدم كسيى ابراىيـ عبد الكريـ ) ‘ رزكقي   .20

   بغداد ، دار العباد ، 1، ط 
برنامج  دريسي ل نمية الميارات ال دريسية كاال جاىات نحك مينة ال دريس  "( : 2000رضكاف ،  ميؿ )   .21

المؤتمر ، "لمعممي العمكـ غير المؤىميف  ربكيان كاثره عمى  حصيؿ  الميذىـ كا جاىا يـ نحك مادة العمكـ 
العممية ، مركز  ، المجمد االكؿ ، الجمعية المصرية لم ربية العممي الرابع ) التربية العممية لمجميع (

 االسماعيمية . –جامعة عيف شمس  – طكير  دريس العمكـ 

،  رجمة حسف عبدالحميد ، جامعة   نظرية المعرفة العممية )األبستمولوجيا(:  (1986)،  ركبير بالنشيو  .22

 الككيت ، الككيت .

  .ماف ، دار الشركؽ ، ع 1، ط اساسيات تدريس العموم" ( : 2000) ، زي كف ،عايش محمكد  .23
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      ، النظرياااااة البنالياااااة واساااااتراتيجيات تااااادريس العماااااوم(:  2007) ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .24
 الشركؽ ، عماف. دار

 ، دار الشركؽ ، عماف.أساليب تدريس العموم(:  2008) ػػػػػػػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .25

 االتجاىاات العالمياة المعاصارة فاي منااىج العماوم وتدريسايا(:  2010) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .26
 ، دار الشركؽ ، عماف.

( :"  مسػػػػػػ كل فيػػػػػػـ طبيعػػػػػػة المسػػػػػػعى العممػػػػػػي فػػػػػػي ضػػػػػػكء المشػػػػػػركع           2012)  ػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .27
المجماة االردنياة ، ( لدل معممي العمكـ في االردف كعالق ػو بػبعض الم غيػرات الػديمكغرافيا "  2061) 

 . 139 - 119 عماف ، ص ص، 2عدد ال،  9مجمد ال،  في العموم التربوية
، االصػػدار  لعمااومالنظريااة البناليااة واسااتراتيجيات تاادريس ا( :  2017 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )  .28

 الثاني ، دار الشركؽ ، عماف .
 ، المك ب العممي لمكمبيك ر  تدريس العموم من منظور البنالية (: 2000زي كف، كماؿ عبد الحميد، )  .29

 . إلسكندرية، ا
 القاىرة. ،عالـ الك ب،1ط ، تدريس العموم لمفيم رؤية بنالية:  (2004)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .30

( :" ال نكر البيئي لدل الطالب المعمميف بكميات ال عميـ الصناعي في  2004سالـ ، صالح الديف )   .31

 . 2، العدد 7المجمد ،، جامعة عيف شمس  مجمة التربية العمميةمصر " ، 

( : برنامج  دريبي لمدرسي الكيمياء كفقان الس را يجيات جانبي الدماغ  2016سعيد ، شكاف فرج ، )   .32
، جامعة  ايروحة دكتوراه غير منشورةكاثره في ممارسا يـ ال دريسية ك حصيؿ كانماط  فكير طمب يـ  ، 

 ابف الييثـ . لمعمـك الصرفة بغداد ، كمية ال ربية
، ط  مية المفاىيم والميارات العممية ويرت تدريسياتن ( :  2004سالمة ، عادؿ ابك العز احمد  )   .33

 ، دار الفكر ، عماف . 1
، 1، ط ة تيبيقية معاصرةيرت تدريس العموم معالج(: 2009) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .34

 دار الثقافة، عماف.
التربيااة والتعماايم فااي الااوين العربااي عمااى مشااارف القاارن  (:2004السػػنبؿ ، عبػػد العزيػػز عبػػدا هلل )  .35

 ، الرياض دار المريخ ،1،ط الحادي والعشرون
ساسػػية فػػي المػػؤ مرات ال ربكيػػة ك قػػكيـ اداء معمػػـ ال عمػػيـ اال"( :  2003السػػيد ، م  ػػار عبػػد الجػػكاد )   .36

، نظػػـ  قػػكيـ االداء المدرسػػي فػػي  المااؤتمر الساانوي الحااادي عشاار،  مصػػر فػػي عصػػر المعمكمػػات "
 الكطف العربي في عصر المعمكمات ، دار الفكر العربي ، القاىرة .
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ثقافة المعايير كال عميـ الجامعي"، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ " (: 2005شحا و ، حسف السيد )   .37

يكليك ،  76 – 26، مناىج ال عميـ كالمس كيات المعيارية ، ، لمؤتمر العممي السابع عشراال دريس، 

 . ،  76 – 51 ، ص صجامعة عيف شمس  امكؿ ، المجمد

، الػػدار المصػػرية  : معجاام المصاايمحات التربويااة والنفسااية(  2003شػحا و ، حسػػف كزينػػب النجػار )   .38
 المبنانية ، القاىرة .

والمعااايير القوميااة االمريكيااة لمتربيااة  1602مشاارو   ( : 2014 رفيػػج فػػرج ، ) الشػػيراني ، عبػػداهلل  .39
 ، جامعػػػة الممػػػؾ  الػػػد ، قسػػػـ المنػػػاىج كطػػػرؽ  ػػػدريس العمػػػـك ، الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني . العممياااة 

09698650680https ll 
الصػػؼ  مسػػ كل الثقافػػة العمميػػة لػػدل طمبػػة"( :  2011صػػباريني ، محمػػد سػػعيد كمكسػػى جػػرادات ، )   .40

 ،"امكؿ الثػػانكم كعالق ػػو ب حصػػيميـ الدراسػػي فػػي الفيزيػػاء كبمؤشػػرات الثقافػػة العمميػػة مسػػرىـ كمدارسػػيـ
 ،  194 – 137  ص صعماف ، ، 1، العدد  6، المجمد  مجمة جامعة الخميل

،   التنور التكنولوجي وتحديث التعميم(: 2005صبرم، ماىر إسماعيؿ، صالح الديف محمد  كفيؽ، )  .41
 ، المك ب الجامعي الحديث، اإلسكندرية.1ط

 طكير مناىج العمـك في المرحمة امساسية بالجميكرية اليمنية في " (:  2009) ، طالب ، عبد اهلل   .42
،  12 مدمج، الجمعية المصرية لم ربية العممية، مجمة التربية العممية،" ضكء معايير الجكدة الشاممة

 . 195- 151ص ص ،  ، القاىرة2العدد 
 االتجاهات الحديثة في أخالقيات العلم وتدريس العلوم: ( 8991) الطنطاوي ، رمضان عبد الحميد ،  .34

الجمعية المصرية للتربية ،  إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين، المؤتمر العلمي الثاني ، 

 .133-188ص القاهرة ، ص  د الثاني ،لالمج ، العلمية

 ( :"  عريؼ الثقافة لغة كاصطالحان". 2016عاشكر، احمد محمد )  .44
www.alukah.net/culture/0/103655/#relatedContent 

" الك اب المرئي كالك اب االلك ركني كالمك بات االلك ركنية ( :2001عبد الجكاد ، احمد عبد الكىاب )   .45
الجمعيػػػة المصػػػرية لممنػػػاىج كطػػػرؽ  ، الماااؤتمر العمماااي الثالاااث عشااار، ثػػػكرة فػػػي  كنكلكجيػػػا ال عمػػػيـ " 

   30يكليك ،المجمد االكؿ ، جامعة عيف الشمس. ، ص  25-24، لمف رة مف ال دريس
، دار الفكر العربي ،  3، ط   القياس النفسي ) النظرية والتيبيت (( : 1999عبد الرحمف ، سعد )   .46

 ىرةالقا
، دار الفكر 1ط االتجاىات الحديثة في تدريس العموم،(: 2001عبد السالـ، مصطفى عبد السالـ)  .47

 العربي، القاىرة.

http://www.alukah.net/culture/0/103655/#relatedContent
http://www.alukah.net/culture/0/103655/#relatedContent
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إصالح ال ربية العممية في ضكء معايير المعرفة المينية :"  (2003) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .48
الجمعية المصرية لم ربية ، المؤتمر العممي السابع: نحو تربية عممية أفضل ،"  لمعمـ معممي العمـك

 .258-239ص  القاىرة ، ص،  المجمد امكؿ،  العممية
، دار 1، ط تدريس العموم ومتيمبات العصر (: 2006) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .49

 الفكر العربي، القاىرة.
، دار  االتجاىات الحديثة في تدريس العموم( :  2009ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .50

 الفكر العربي ، القاىرة .
،  المعاصرة تدريس العموم في ضوء االتجاىات التربوية( :  1993عبد المطيؼ حسيف حيدر،)   .51

 صنعاء، دار الحادم، 1ط

( : " مدل فيـ طمبة  2007عبداهلل ، عبد الرزاؽ ياسيف كانكر نافج كامير محمكد طو الحمداني ، )   .52

مجمة التربية المرحمة الجامعية لطبيعة العمـ كعالق و ب فكيرىـ العممي في ضكء عدة م غيرات " ، 

 . 203 – 186 ، ص ص 1، العدد  1، المجمد  والعمم

المنيال فاي العماوم التربوياة والقيااس والتقاويم فاي العممياة  :(  2007)  ،العزاكم ، رحيـ يكنس كرك  .53
 .، دار دجمة ، عماف  1، طة التدريسي

( :   قكيـ ك اب العمـك المطكر لمصؼ االكؿ الم كسط في  2011عسيالف ، بندر بف  الد حسف ، )   .54
،جامعة اـ القرل ،كميػة تكميمية لمحصول عمى درجة الماجستير دراسةضكء معايير الجكدة الشاممة  ، 

 ال ربية  .
 ، دار المسيرة، عماف.1، ط  يرت وأساليب تدريس العموم (: 2001عطا اهلل، ميشيؿ كامؿ، )  .55
 قكيـ مس كل فيـ طالبات كمية ال ربية لمبنات ب بكؾ لمقضايا النا جة  : (1999)،  العطيات ، عالية  .56

رسالة ماجستير غير ،   عمـ كال قنية كالمج مج ، كا جاىا يف نحك  طبيقات ال قنية الحديثةعف  فاعؿ ال

 ، كميات البنات بالرياض . منشورة

،  البحث العممي في التربية مناىجو ادواتو وساالمو االحصاالية" ( : 2010)  ، عطية ، محسف عمي  .57
 .دار المناىج  ، عماف 

، دار الفكر العربي ،  رت تدريس العموم بين النظرية والتيبيتي(: 2013عطيك ،  محمد نجيب )  .58
 القاىرة.



 833                               المصادر                                                 

 
 

القياااس والتقااويم التربااوي والنفسااي اساسااياتو وتيبيقاتااو  ( :2000) ، عػػالـ ، صػػالح الػػديف محمػػكد  .59
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة 1، ط وتوجيياتو المعاصرة

القياس والتقاويم الترباوي والنفساي اساساياتو وتيبيقاتاو  ( : 2009) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .60
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة2، ط وتوجيياتو المعاصرة

 
مق ػػرح ل طػػكير اعػػداد معمػػـ العمػػكـ بكميػػػات  برنػػامج ( : 2005عمػػي ، سػػكزاف محمػػد حسػػف السػػيد ، )   .61

( كاثره عمى ال نكير العممي كاداء الطالػب  S.T.Sال ربية في ضكء مد ؿ العمـ كال كنكلكجيا كالمج مج ) 
 . ، كمية ال ربية  جامعة الزقازيؽ، ايروحة دكتوراه غير منشورةالمعمـ ،

 القاىرةدار المسيرة  ،  ، 2ط ،1، ط ومالتربية العممية وتدريس العم(:  2007عمي، محمد السيد)  .62
 ، دار المسيرة  ، عماف 3، ط التربية العممية وتدريس العموم : (2009) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  .63
عمػكـ لمسػ كل ( : " مسػ كل فيػـ معممػي ال 2017عميكه ، ناريماف حسف ك محمد حسف الصباريني ، )   .64

 الثقافة العممية م عددة امبعاد " 
Journal of educational and Psychology Sciences ( Islamic University of 
Gaza ) ,25 (4) , pp 504-520 

اساسااايات البحاااث العمماااي فاااي التربياااة  ( : 1987عػػػكدة ، احمػػػد سػػػميماف كف حػػػي حسػػػف الممكػػػاكم )   .65
، مك بػػة المنػػار ،  1، ط  ث ومناىجااو والتحمياال االحصااالي لبياناتااووالعمااوم االنسااانية عناصاار البحاا

 عماف
( : اثػر برنػامج  ػدريبي مسػ ند الػى مشػركع االصػالح ال ربػكم لم ربيػة  2008عياش ، اماؿ نجا ي ، )   .66

( في  نمية ال نكير العممي كفيـ طبيعة المسعى العممي لدل معممي العمـك في ككالػة  2061العممية ) 
 ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا . ، ايروحة دكتوراهدكلية في االردف الغكث ال

، 1، ط. االحصاء التيبيقي في العماوم االجتماعياة(: 2010الكبيسي، كىيب مجيػد) .68  .67
 .، بيركت مر ضى لمك اب العراقي  مؤسسة مصر

،  لتقويم في التعمم والتعميمالقياس وا( :  2009الكيالني ، عبداهلل زيد كاحمد  قي كعبدالرحمف عدس )   .69
 الشركة العربية الم حدة ، القاىرة .

الثقافػػة العمميػػة لكػػؿ االمريكػػاف  –( : " مشػػركع  عمػػيـ العمػػـك  2001فػػ ح اهلل  ، منػػدكر عبدالسػػالـ ، )   .70
 . 136، العدد  مجمة التربية ، قير" ، 2061ح ى عاـ
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مجماة ا ؟ بػرامج اصػالح  عمػيـ العمػـك العالميػة " ،( : " ايف مكقعنا منيػ 2009فقييي ، يحيى عمي ) ال  .71
  169، العدد  المعرفة

http://www.almarefh.net/show content sub.phb? CUV=356&Sup Model  
 

=138&ID=285  
العموم في المرحمة األساسية الدنيا ومرحمة أساليب تدريس (:  2005) ،  القبيالت، راجي عيسى  .72

 ، دار الثقافة ، عماف . رياض األيفال
   الحاساوب ويارت التادريس والتقاويم :(  2013قطػيط ، غسػاف يكسػؼ كسػمير عبػد سػالـ ال ريسػاف )  .73

 .، دار الثقافة  ،عماف  2، ط
رم لمممارسػػات  ال دريسػػية ( : " درجػة  حسػػيف امشػػراؼ ال ربػكم ال طػػك  2012المػكح ، احمػػد حسػػف ، )   .74

، مجمااة الجامعااة ايسااالمية لمدراسااات التربويااة لمعمػـ المغػػة العربيػػة فػي مػػدارس ككالػػة غػكث الدكليػػة " 
 . 519- 483ص ص ، عماف ،  1، العدد  20، المجمد والنفسية 

 
 (:  2012المعاني ، احمد اسماعيؿ كناصر محمكد سعكد جرادات كعبد الػرحمف محمػكد المشػيداني )   .75

 ،دار االثراء ، عماف . 1،ط  اساليب البحث العممي واالحصاء كيف تكتب بحثًا عممياً 
( :  فيـ طبيعة العمـ عند مدرسي الكيمياء عمى كفؽ كثيقة  2017الممكي ، نسريف عبدالقادر احمد )   .76

اجساتير غيار ، رساالة م( كعالق و بالثقافة العمميػة المفاىيميػة كاالجرائيػة لطمبػ يـ AAAS االصالح ) 
 ابف الييثـ . لمعمـك الصرفة ، جامعة بغداد ، كمية ال ربية منشورة

، منشػكرات جامعػة دمشػؽ  لقياس والتقويم في التربياة الحديثاةا ( : 2001مي ائيؿ ، امطانيكس ، )   .77
 ، قمحة ا كاف ، دمشؽ .

 .ار الشركؽ ، عماف، د اساسيات القياس في العموم السموكية ( : 2004النبياف ، مكسى احمد )   .78
، دار اليػازكرم ،  1، ط م والاتعممياالسااليب الحديثاة فاي التعما( :  2012) ، نبيػاف ، يحيػى محمػد    .79

 عماف .
 (: 1999) ، حسيف السعكدم راشد كمنى عبد اليادممحي الديف كعمي عبدالرحمف النجدم، احمد   .80

 ، دار الفكر العربي، القاىرة. تدريس العموم في العالم المعاصر المدخل في تدريس العموم
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 .القاىرة ، ، دار الفكر العربي  تدريس العموم في العالم المعاصر المدخل في تدريس العموم
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 ( 1ممحؽ  )
 كتاب تسييؿ الميمة
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 ( 2ممحؽ )                                         
 متعددة األبعادالاستبانو االىتماـ بالثقافة العممية                     

 لطالب الصؼ الخامس العممي ) اإلحيائي والتطبيقي (                        
عمى فيم طبيعة المسعى العممي عند مدرسي الكيمياء  [م ببحثو الموسوم يروم الباحث القيا 
متعددة األبعاد ال( وعالقتو بممارساتيم التدريسية والثقافة العممية 1662مشروع اإلصالح )وفق 
ويود استطالع آرائكم في الفقرات أدناه عمما أنيا إلغراض البحث العممي فحسب، لذلك   ]لطمبتيم

 في المرب  لكل سؤال مما يأتي :   √جابة عن األسئمة اتآتية وذلك بوض  إشارة يرجى التفضل باإل

مثل كتب  الكتاب المدرسيعمى مصادر أخرى غير في تدريسو الكيمياء ىل يعتمد مدرس -2
 ؟  خارجية أو األنترنيت أو آراء ذوي الخبرة

 كال                       نعم                                                   
 ؟ الكيمياء بعمم المرتبطة المناسبة لك عالم المين المستقبمية المختمفةعندك فكرة عن ىل -1

 نعم                         كال                                                   
 أذا كنت األجابة نعم أذكرىا ؟

......................................... 
                       ؟  تستطي  أن تطبق المعمومات الكيميائية التي تعممتيا في مواقف الحياة اليومية  ىل -3
 

 كال      نعم                          ن                                             
 ؟  ي لياريخألتوالتطور ا الكيميائية ريخ االكتشافات العمميةأتلديك معرفة بىل -4

 كال                        نعم                                                    
تستطي  أن تقدم تفسيراتك عن حدوث الظواىر الكيميائية وتبين اسبابيا في ضوء ىل -5

 ؟ النظريات العممية 
 كال                       نعم                                                

ة في بالمستحدثات العممية والتكنولوجي المرتبطة القضايا األخالقيةعندك أطالع عمى ىل -6
                                                                                                                                                                    ؟ مجال الكيمياء

 كال نعم 
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 ( 3ممحؽ )
أسماء السادة الخبراء والمحكميف الذيف استعاف بيـ الباحث في إعداد مستمزمات 

 البحث مرتبة بحسب المقب العممي 

  ت
اسم الخبير أو 

مي المحكم
العم

ب 
المق

ص 
صا

الخت
ا

 

 
 مكان العمل

ى 
سع
 الم

بار
اخت

مي
العم

 

ظة
الح

 لم
ة ا
طاق

ب
 

فة 
لثقا

ر ا
ختبا

ا
دة 
تعد

ة م
ممي
الع

عاد
األب

 

كمية التربية ابن  قياس وتقويم أ . د إحسان الدليمي 2
 الييثم / جامعة بغداد

√  √ 

حازم سممان  1
 الناصر

فمسفة  أ . د
 معاصرة

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

.  *ط . ت أ . د حسن كامل رسن 3
 الرياضيات

كمية التربية ابن 
 ة بغدادالييثم / جامع

√ √  

خالد مطني  4
 الجنابي

الكيمياء  أ . د
 العضوية

كمية التربية لمعموم 
الصرفة / جامعة 

 تكريت

√  √ 

رائد إدريس  5
 الخفاجي

ط . ت  أ . د
 الكيمياء

كمية التربية لمبنات / 
 جامعة تكريت

√ √ √ 

طارق ىاشم  6
 الدليمي

كمية التربية لمعموم  الفمسفة أ . د
ة اإلنسانية/ جامع

 تكريت

√  √ 

عمي ابراىيم  7
 خميل

الكيمياء  أ . د
 التحميمية

كمية العموم / جامعة 
 تكريت

√  √ 

ط . ت  أ . د ماجدة الباوي 8
 الفيزياء

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

محمود عبد  9
 السالم

ط . ت  أ . د
 الكيمياء

جامعة الموصل / 
 كمية التربية

√ √ √ 
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ط . ت  د  .مأ يد حسناحمد عب 26
 عموم الحياة

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

ط . ت  دأ. م. باسم محمد 22
 الرياضيات

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

 ريسحيدر م 21
 حمداهلل

ط. ت عموم  أ.م. د
 الحياة

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

ط . ت  . د.مأ عزيز احمدزينب  23
 الكيمياء

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

ط   .       أ.م. د ضمياء سالم 24
 ت الكيمياء

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

ط . ت  أ.م. د وسن ماىر جميل 25
 الكيمياء

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

ط . ت  م . د ح ياسينافرا 26
 الكيمياء

كمية التربية ابن 
 الييثم / جامعة بغداد

√ √ √ 

كيمياء  م . د عمر عمي كنوش 27
 حياتية

كمية التربية لمعموم 
الصرفة / جامعة 

 تكريت

√  √ 

 √ √ √ تربية صالح الدين كيمياء م . م ىيكل امير 28
 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ط . ت  : )طرائق تدرٌس ( *
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 ( 4ممحؽ ) 
 اختبار طبيعة المسعى العممي بصيغتو األولية                        

 : ويؤكد عمى  ية النشاط العممي والمعرفطبيع األوؿ / كوفالم

 ماىية الطريقة العممية ومفيوم النشاط العممي -
 مفيوم المعرفة العممية التي تشتق من النشاط العممي -
تعرف الظروف التي يعمل بيا العمماء وكيف يجيبون عن أسئمتيم ويتوصمون إلى  -

 استنتاجاتيم
 موضوعية المالحظات العممية -
  النظريات العممية والقوانين والفرضياتالعالقة بين   -
بداعاتيم مدى تأثير نتائج البحث العممي بتخيالت العمماء  -  وا 

  تستمـز الطريقة العممية في البحث أف يقـو العمماء ب :  -1
                  وتفسير النتائجأجراء التجارب  -ب       ايجاد النظرية العممية وتعميميا   - أ

 المالحظة ثم وض  الفرضية -د  مي ثم االستنتاج        نون العموض  القا -ج
        *والتجريب

 : تسمى عممية وضع  خطة ما ثـ البدء بتجربتيا ب   -2
    *  االستقصاء -ب                          المالحظة             - أ
 التوق    -د                                        التواصل   -ج       

 تضمف الطريقة العممية في البحث عمميتيف مترابطتيف ىما :ت -3
 المالحظة والتفسير -ب                                        *المالحظة والوصف  - أ
 التنبؤ والوصف -د                      التفسير والوصف                        -ج       

 عدا : العممي اف يقـو بجميع ما يمي مف اجراءات لدراسة ظاىرة الخسوؼ يتطمب مف الباحث -4

الظاىرة                   إلىمعرفة العوامل المؤدية  -وصف الظاىرة                              ب - أ
 تفسير الظاىرة والتنبؤ بيا    -د                                       *ضبط الظاىرة -ج
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 أساس : تقـو المعرفة العممية عمى -5
األسموب االستقرائي الذي يعتمد عمى المالحظة  -المالحظة والفرضية والتجربة   ب - أ

 المنظمة
 * جمي  ما سبق صحيح -المنيجية في الدراسة الشاممة عن الموضوع               د -ج
 

 : نشر المعرفة العممية تعني -6
رفة عن طريق التعميم تعميم المع -مناقشة حقائق العمم                         ب - أ

 *والتدريب
  البحث واالستقصاء -دالبحث العممي وخدماتو وما يتصل بو        -ج

تفسير ظاىرة بصورة عممية فإف أنواع المعرفة العممية التي  إلىعندما يتوصؿ العمماء  -7
 يتوصموف ليا يمكف عدىا :

 متكاممة -د      تكتفي بما تم اكتسابو -مؤقتة    ج -ب     *متنامية باستمرار - أ
 تؤسس المعرفة العممية عمى : -8

 التعويل عمى عمم اتآخرين -ب                                                التقميد - أ
 لمظاىرة   واالستسالمالتعميم  -د                                  *واالستقصاء البحث  -ج

 : باعتمادية يتوصؿ العمماء الى نتائج البحوث العمم  -9
 المالحظات  -ب               األدلة                               - أ

 الحقائق.-د                                      *حقائق واالدلة  ال -ج    

 :القوانيف العممية عف طريؽ  العمماء يضع -11
           فسير نظري لمظواىر ت -ب                              كتابة تقارير عن تجاربيم     - أ

 البحث او التقصي التجريبي -د   اكتشاف مجموعة من العالقات بين االحداث               -ج
* 

 يعد جميع مايمي مف متطمبات المالحظة العممية الموضوعية التي يقـو بيا العمماء ماعدا :  -11
 بحث المقاييس العممية الدقيقةااللتزام في ال -ب      *االعتماد عمى ميوليم وأفكارىم - أ
أدراج الحقائق التي تتضارب م   -أدراج الحقائق التي تدعم وجية نظرىم      د -ج

 تصوراتيم 
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 ماعدا : ت ابحاثيـجميع مايمي يعتمده العمماء في اإلجابة عف تساؤال -21
 مناسبةأدوات وأجيزة  -ب                        مدخل االستقصاء                     - أ
مالحظات نظرائيم من  -د                         الوسائل اإلحصائية المناسبة         -ج

  *العمماء

 تمثؿ النظرية العممية :   -13
 * فرضيات عديدة دعمت التجارب -بفرضية مبنية عمى حقائق غير مثبتة بالتجارب    - أ
سير مؤقت لظاىرة ما تمت تف -تخمين محتمل يعتمد عمى المالحظات            د  -ج

 مالحظتيا
 

 إف العالقة بيف النظرية العممية والقانوف العممي تتمثؿ مف أف القانوف العممي :  -14
قاعدة تصف نمطا أو سموكا معينا في  -ب    يصف ظاىرة بدون ذكر السبب     - أ

 الطبيعة
 * ) أ + ب( معا -د      أثبات فرضية وذكر السبب              -ج

عندما يطمب المدرس مف طمبتو وضع أجوبة أو تخمينات محتممة لمشكمة عممية تعتمد عمى   -15
 المالحظة وقابمة لالختبار معنى ذلؾ إنيـ يقوموف بصوغ  :

نظرية  -تعميم عممي           د -ج        * فرضية عممية  -ب     قانون عممي    - أ
 عممية  

 فقرات تروف إضافتيا

......................................................................................... 
 لمنشاط العممي : ويتضمف  االجتماعيالثاني / السياؽ  كوفالم

,  وتشمؿ ) المواقع الجغرافية المجتمعيةلممواقؼ  المجتمعيةالعالقة بيف النشاط العممي والمجاالت 

 (   واالقتصادية, الظروؼ السياسية  الثقافية , الممارسات , القيـ المعتقدات الدينية

 :وامؿ ذاتية ترتبط بالباحث منياالعالـ لموضوع بحثو أو نشاطو العممي يرتبط بع انتقاءأف -16
 المعتقد الديني      -ب                      *األتجاه الفكري واألنتماء األيديولوجي  - أ

 الموق  الجغرافي -د                           القيم العممية                  -ج         
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في المجتمع ينبغي انجازىا مف قبؿ  أىميتيالكي تكتسب االكتشافات العممية والنشاطات  -17
 :عمماء 

 ينتمون إلى خمفية ثقافية واحدة - أ
 ينتمون إلى ثقافات متعددة في أوقات محددة   -ب  

  * مفةمختمفون في خمفياتيم وثقافاتيم وفي أوقات مخت -ج
 ينتمون الى خمفية ثقافية واحدة في اوقات مختمفة . -د 

 لمعمـ وظيفة مجتمعية تتضمف : إف -18
التخطيط لتناول مشكالتو       -ب                                      وتفسيرهفيم الواق   - أ

ذكر  جمي  ما -د                          التخطيط لعالج مشكالتو         -ج
 * صحيح

 موقف العمم من العالم الخارجي : -19
 يفيم من خالل النظريات العممية المقبولة     - أ

 يفيم من خالل تحصيل دقيق الصمة بين النظريات وموضوعاتو .   - ب
 موجودات متباينة في الزمان والمكان . -ج
 .*جمي  االحتماالت صحيحة  -د

في العالـ ىي عممية إف محاولة التنبؤ باإلحداث قبؿ وقوعيا ووصؼ وتفسير ما يجري  -21
 تتطمب وجود :

 بحوث عممية متطورة    -ب                    *   االدلة العممية وتوظيف المنطق - أ
 مناىج متطورة  -مؤسسات تعميمية متعددة                           د -ج

لشكوؾ القيـ والقضايا األخالقية والجدلية وابإف التوتر بيف المجتمع والعمـ فيما يتعمؽ     -21
 باختالؼ : مف مجتمع الى آخر  يختمؼقد حوؿ العمـ والتكنولوجيا 

 *السياق الثقافي  -ب                البحوث العممية                               - أ
 السياسات التربوية   -د           تطور المجتم                                -ج 

  -: لمدوؿ   يواالقتصاديتطمب التقدـ  العممي  -22
زيادة عدد الجامعات ومراكز  -ب                     لممصان   التكنولوجي تطور - أ

 -د           * توظيف العقول البشرية من مختمف البمدان والمذاىب -جالبحوث      
 القوة العسكرية
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) عياش , مقتبس مف       :جتماعي أمف التطبيقات العممية كمنظور شخصي و  -23
2118 ) 

 صن  قرارات عممية -ب         * المنحى النظامي لمتفكير الناقد حول العمم  تخداماس - أ
 أدراك اتآثار السمبية لمعمم -د                لعموما ةتوظيف التفكير العممي في دراس-ج

 بع مف أف العمـ :نأف فيـ العالقة بيف العمـ والمجتمع ت -24
يتأثر بالقيم التي توجو العمماء في  -ب يؤثر في المجتم  ويغير من أسموب الحياة فيو - أ

 نشاطيم
 * ذكر صحيح جمي  ما -د               يتأثر بالمجتم  والظروف المحيطة بو - ج

 فقرات تروف إضافتيا

.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 الثالث / المضاميف المجتمعية لمنشاط العممي : ويتضمف كوفالم

 تأثير النشاط العممي والمعرفة والمنجزات العممية عمى المجتمع   -
 تأثير العمـ عبر التأريخ   -
 . ةأي مدى يؤثر العمـ في حياة اإلنساف المعاصر  إلى -

الذي يؤثر عمى اتخاذ القرارات المناسبة والتمييز بيف االيجابيات والسمبيات في شتى ف إ -25
مجاالت الحياة المعاصرة سواء في مجاؿ قضايا الرعاية الصحية أو القضايا االستيالكية  

: 
  فروع العمم -دتأريخ العمم      -ج   * حدود العمم ومحدداتو -أخالقيات العمم       ب - أ

مثؿ اآلثار اإليجابية لمعمـ واألكتشافات العممية عمى حياة اإلنساف جميع مايمي ي -26
 المعاصر ماعدا  

 معرفة الطريق السميم من خالل العمم الشرعي  - أ
 * التدخل في طريقة عيش بعض الكائنات الحية  - ب
 توافر المعرفة لإلنسان عن تأريخ األمم والحضارات القديمة -ج 
 كالوقاية من بعض األمراض مثال  االجتماعيةكيات تحفيز العديد من السمو  -د         
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 -:  ى العمماء فيـ البحوث العممية ينبغي عم المجتمع كي ال يسيء -27
  بالمنيج العقالني التجريبي االىتمام -ب           تثقيف العامة عمميا                 - أ

  * ) أ + ج ( معا -د        تقديم الفيم الصحيح والتثمين السميم لقيمة العمم     -ج    
 لمعمـ واألبحاث العممية لمعمماء: االجتماعيةتحتـ مسؤولية التأثيرات  -28

بتعاد عن تقديم بينة لنتائج إلا -ب      أظيار البحث مبتسرا )قبل أن ينضج (   - أ
 أبحائيم

      عمى وسائل األعالم االجتماعيةترك التدبر في النتائج  -ج
 * اثيمأبحبالغ الجميور بعواقب إ -د 
 

         إف اكتساب الصفة العالمية لممشروع العممي  تعود الى :                                                                           -29
         زيادة التعاون بين العمماء        -التعاون في مجال البحث العممي .                 ب - أ

 حدود العمم ومحدداتو  -د                         *   عمميتحول العالم الى مجتم -ج
 جميع مايمي يمثؿ دور النشاط العممي  في تقدـ المجتمع ماعدا : -31
 * التحقق من صالح النظريات العممية - أ

 تصحيح منيجيات البحوث الخاطئة  - ب
 حياة متطورة أساليب إليجادستفادة من المتاح غير المستكشف إلا  -ج
 المعرفة البشريةحل مشكالت  -د

 عمى المجتمع : لمتكنولوجيا اإليجابيةمف اآلثار  -31
زيادة القدرة عمى  -ب                     * تطوير جوانب الطب واألقتصاد والتعميم - أ

 التفكير
 تقميل العنف بين األفراد -د                              زيادة التواصل الفعمي بين األفراد - ج

 يمي ماعدا : ـ وتطوره يعكس جميع ماأف دراسة تأريخ العم -32
  الحقيقة. إلىلسبر أغوار الطبيعة وصوال  اإلنسانصورة لجيود عبقرية  - أ

 * التنبؤ بأكتشافات المستقبل - ب
 التنبؤ بمسارات حركة العمم - ح
 إنجازهسبق  التنبؤ بالتقدم العممي والتكنولوجي عمى أساس ما - خ
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 لعممية السابقة يعني :ا واالكتشافاتأف فيـ العمـ بدراسة تأريخ العمـ  -33
 معرفة مبادئو ونظرياتو فحسب -ب              بمادة العمم ونتائجو فحسب االىتمام - أ
 معرفة حقائقو فحسب -د                   *طريقة البحث وأسموب التفكير - ج

 : آلتيبالعمـ با التكنولوجياتتمثؿ عالقة  -34
نمي التراكم المعرفي العممي ي   -ب     تسيم التكنولوجيا في وجود الخبرة العممية - أ

 التكنولوجيا
 يزود العمم التكنولوجيا بأدواتو الالزمة -د    *       تزود التكنولوجيا العمم بأدواتو الالزمة - ج

 فقرات تروف إضافتيا

.................................................................................... 

 : ويتضمف : يات العمـ/ أخالق المكوف الرابع
 قضايا تطبيقية   - قضايا أكاديمية  - قضايا إنسانية 
يعزز انفتاحية العمـ والمشاركة في المعمومات وضماف حقوؽ الممكية  ما يميجميع  -35

  الفكرية لمنشاطات العممية ماعدا  :
                      حقوق الطب                      -ب                     * األسرار التجارية -أ

 العالمات التجارية -د                                             براءة االختراع      -ب

في  لباحث أف يقـو بو عند مشاركتو ألعضاء مجموعة بحثيةجميع مايمي ينبغي عمى ا -36
 :بحث عممي ماعدا 

 نقد البحوث التي يقوم بأنجازىا المشاركين - أ
 * لممشاركين بالبحث األطالع عمى معطياتو عدم السماح  - ب
 السماح لممشاركين األطالع عمى معطيات البحث  -ج         

 نشر البحث وجعل معطياتو في متناول اتآخرين -د        
 : مف أكثر البحوث حاجة إلى حماية أخالقيةى -37
 بحث تجارب عمى البشر وليس لو صفة تجريبية - أ

 * حصل منو فائدة عالجية بحث تطوعي من البشر وال ي - ب
 بحث تجارب عمى البشر ولو طبيعة عالجية  -ج       
 بحث خاص بالتجارب عمى الحيوان - د
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 عندما يتوصؿ العمماء إلى نتائج أبحاثيـ فأف عمييـ :ى -38
 الدف  بيا مباشرة إلى وسائل األعالم قبل أن تؤيد النتائج لمحصول عمى السبق العممي  - أ

 ل األعالم بعد تأييد النتائج من عمماء آخرينالدف  بيا إلى وسائ  - ب
 الحصول عمى التزام تأييد أبحاثيم عن طريق نظرائيم -ج
 * )ب+ج ( معا -د
 يقـو العمماء بعد أجراء البحوث بنشر أبحاثيـ لػػػػػ :  -39
أظيار التفوق الشخصي  -ب                  * إخضاع المعرفة المكتشفة لمتدقيق - أ

 واإلبداع
أظيار أىمية المعرفة  -د      الفرصة لمزيد من التطبيقات العممية الجديدة ةإتاح -ج

 العممية
 عندما ينتيي العالـ مف تجربتو والتوصؿ الى نتائج جديدة فاف يجب عميو اف  : -41

 * يطم  الباحثين االخرين عمى النتائج التي توصل الييا - أ
 يحتفظ بسرية نتائجو وال يطمعيا عمى احد  - ب
  تائجو عمى مشكالت عممية جديدةيطمق ن -ج
 يبدأ بحثًا جديدًا في مجالت اخرى -د  
 

 إضافتيافقرات تروف 
.......................................................................................... 

 
..........................................................................................

... 
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 ( 5ممحؽ )

 درجات العينة االستطالعية الختبار طبيعة المسعى العممي مف  المدرسيف

 
 الدرجة
 

     
 التسمسؿ

                                                    
 الدرجة

 
 التسمسؿ

16 26 29 1 

17 27 25 2 

19 28 26 3 

18 29 25 4 

17 31 28 5 

16 31 25 6 

14 32 24 7 

14 33 25 8 

18 34 26 9 

14 35 26 11 

12 36 25 11 

16 37 24 12 

14 38 24 13 
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15 39 24 14 

16 41 28 15 

13 41 26 16 

12 42 21 17 

13 43 24 18 

14 44 20 19 

13 45 22 21 

11 46 23 21 

12 47 21 22 

12 48 24 23 

13 49 20 24 

10 51 19 25 
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 (  6ممحؽ  )  

 معامؿ السيولة والصعوبة والتمييز لفقرات اختبار طبيعة المسعى العممي لممدرسيف

القوة  
 التمييزية

معامؿ 
 السيولة

معامؿ 
 الصعوبة

مجموع  إجابات المجموعة العميا إجابات المجموعة الدنيا
اإلجابات 
 الخاطئة

 مجموع
اإلجابات 
 الصحيحة

تسمسؿ 
 الخاطئة الفقرات

 
حيحةالص  الصحيحة الخاطئة 

0.28 0.18 0.82 8 27 2 14 9 42 1 

0.20 0.62 0.38 28 7 23 21 32 29 2 

0.20 0.86 0.14 14 2 29 6 43 7 3 

0.56 0.48 0.52 29 6 5 16 14 16 4 

0.24 0.40 0.60 13 21 7 28 16 36 5 

0.32 0.36 0.64 23 21 5 16 28 31 6 

0.52 0.46 0.54 28 7 5 16 13 17 7 

0.40 0.48 0.52 27 8 7 28 14 16 8 

0.12 0.10 0.90 4 12 2 14 5 45 9 

0.40 0.54 0.44 29 6 9 26 17 11 11 

0.28 0.46 0.54 25 26 8 27 13 17 11 

0 0.88 0.12 11 3 11 3 44 6 12 

0.32 0.60 0.40 29 6 22 24 36 16 13 

0.36 0.54 0.46 28 7 9 26 17 13 14 
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0.24 0.44 0.56 24 22 8 27 11 18 15 

0.40 0.60 0.40 16 5 26 25 36 16 16 

0.24 0.48 0.52 25 26 9 26 14 16 17 

0.28 0.34 0.66 21 23 5 16 27 33 18 

0.20 0.54 0.46 26 9 22 24 17 13 19 

0.28 0.26 0.74 26 25 3 11 23 37 21 

0.20 0.28 0.22 11 3 27 8 24 22 21 

0.24 0.52 0.48 26 9 26 25 16 14 22 

0.24 0.76 0.24 11 3 26 9 38 21 23 

0.20 0.54 0.46 26 9 22 24 17 13 24 

0.20 0.50 0.50 25 26 26 25 15 15 25 

0.24 0.64 0.36 29 6 23 21 31 28 26 

0.32 0.4 0.60 24 22 6 29 16 36 27 

0.20 0.58 0.42 27 8 21 23 19 12 28 

0.32 0.52 0.48 27 8 9 26 16 14 29 

0.24 0.76 0.24 11 3 26 9 38 21 31 

-0.16 0.16 0.84 1 13 6 29 8 41 31 

0.24 0.42 0.58 24 22 8 27 12 19 32 
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0.24 0.40 0.60 23 21 7 28 16 36 33 

0.28 0.42 0.58 24 22 7 28 12 19 34 

0.24 0.52 0.48 26 9 26 25 16 14 35 

0.20 0.50 0.50 24 22 9 26 15 15 36 

0.20 0.76 0.24 12 4 26 9 38 23 37 

0.28 0.42 0.58 24 22 7 28 12 19 38 

0.20 0.74 0.26 12 4 26 9 37 23 39 

0.24 0.68 0.32 16 5 24 22 34 26 41 
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 ( 7ممحؽ ) 

 فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات أختبار طبيعة المسعى العممي

 فاعلٌة البدائل

 

لمجموعة الدنٌا أجوبة ا

 على البدائل الخاطئة

اإلجابات 

الخاطئة فً  

المجموعة 

 الدنٌا

أجوبة المجموعة 

العلٌا على البدائل             

 الخاطئة

اإلجابات 

الخاطئة فً 

المجموعة 

 العلٌا

 تسلسل

 

 الفقرات
 أ ب ج د أ ب ج د أ ب ج د

 -...0 -...0 -...0  0 0 4 0  . . . . . 

-...0 -...4  -...4 3 0  7 .0 . 7  6 .3 0 

-...4 -...4 -...0  5 6 .3  04 4 5 ..  .1 3 

-...6  -..04 -...6 4  7 0 .1 .  . 4 5 4 

 -...4 -...0 -...0  0 6 5 .3  . 3 3 7 5 

-...0 -...0  -...0 5 4  4 .3 0 0  . 5 6 

. -..04 -..00  4 7 7  .0 4 . .  5 7 

-...6  -...0 -...4 4  0 . 7 .  . . . 0 

-...4  -...0 -...0 .  3 5 1 .  . 0 0 1 

 -...0 -...0 -..0  0 0 1 .1  . 5 4 1 .. 

-...4 -...0 -...6  . 6 0  .5 . 4 4  0 .. 

...4 -...0  ...4 6 ..  6 00 7 0  7 00 .0 

 -...0 -...6 -...4  5 1 5 .1  0 5 4 .. .3 

 -...0 -...0 -...6  3 5 .. .0  . 0 6 1 .4 

-...0 -...0  -...4 0 5  7 .4 . 0  6 0 .5 

-...4 -..0 -...6  6 5 1  0. 5 . 5  .. .6 

-...0  -...0 -...0 4  3 0 .5 0  . 6 1 .7 

 -...4 -...0 -...6  . 4 7 .0  . 0 3 5 .0 

-...4 -...4 -...4  3 4 7  .4 0 3 6  .. .1 
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...0  -...0 -..04 .  3 7 .. 0  . . 3 0. 

-...4 -...4  -...0 3 5  .4 00 0 4  .. .7 0. 

-...0  -...0 -...4 3  0 5 .6 .  5 4 .. 00 

-...0 -...4 -...0  7 1 6  00 5 0 3  .6 03 

 -...4 -...0 -...4  3 0 5 .6  0 5 4 .. 04 

-...4 -...4  -...0 3 4  0 .5 0 3  5 .. 05 

-...6 -...4  -...4 1 6  4 .1 5 5  3 .3 06 

 -...4 -...0 -...6  . 5 0 .4  . 0 4 6 07 

 -...4 -...6 -...0  3 .. 5 .7  0 7 3 .0 00 

-...0  -..0 -...4 3  .. 4 .7 .  5 3 1 01 

-...4 -...0 -...0  7 .. 5  00 6 7 3  .6 3. 

-...4 -.0.0 -...4  . . 0  0 . 0 3  6 3. 

-...0 -...0  -...4 0 3  3 .4 6 .  0 0 30 

-...0  -...0 -...4 6  6 . .3 4  3 . 7 33 

-...0  -...4 -...0 5  4 5 .4 0  3 0 7 34 

-...6 . -...0  6 4 6  .6 0 4 4  .. 35 

-...4 -...4  -...0 3 4  7 .4 0 3  4 1 36 

-...0 -...4  -...4 7 6  0 0. 4 5  7 .6 37 

 -...0 -...4 -...0  3 5 6 .4  . 4 3 7 30 

-...6 -...4 -...0  6 7 0  0. 0 6 6  .6 31 

-...0  -...0 -...4 1  6 5 0. 6  4 4 .4 4. 
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 ( 8ممحؽ ) 
والدرجة  المجاالتمعامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة ودرجة االختبار الكمية وبيف 

 الكمية الختبار طبيعة المسعى العممي
تسمسؿ 
 الفقرة

 معامؿ االرتباط المجاؿ  معامؿ االرتباط

1 6.451 
رفي

لمع
ي وا

عمم
ط ال

نشا
ة ال

بيع
ط

 

6448. 

2 6.487 

3 6.612 

4 6.346 

5 6.483 

6 6.617 

7 6.562 

8 6.486 

9 6.181 

11 6.387 

11 6.512 

12 6.546 

13 6.183 

14 6.436 
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15 6.195 

16 6.386 

     

منش
ي ل

ماع
الجت

ق ا
سيا

ال
مي

العم
ط 
ا

 

    

 

 

 

 

6.394 

17 6.194 

18 6.458 

19 6.465 

21 6.365 

21 6.511 

22 6.341 

23 6.456 

24 6.176 

25 6.459 

 

مي
العم

ط 
نشا

ة لم
معي

مجت
ن ال

امي
ض
الم

 

  6.436 

26 6.547 

27 6.472 

28 6.436 

29 6.341 

31 6.364 

31 6.446 

32 6.538 
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33 6.193 

34 6.429 

35 6.167 

عمم
ت ال

القيا
اخ

 
6.342 

36 6.316 

37 6.157 

38 6.419 

39 6.426 

41 6.445 
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 ( 9ممحؽ ) 

 درجات الفقرات الفردية والزوجية لحساب ثبات اختبار طبيعة المسعى العممي

 الزوجيةالفقرات  الفقرات الفردية انذرجت انكهٍت انتسهسم

1 29 13 16 

2 25 14 11 

3 26 16 10 

4 25 13 12 

5 28 15 13 

6 25 12 13 

1 24 13 11 

1 25 14 11 

1 26 13 13 

91 26 14 12 

99 25 15 10 

91 24 13 11 

93 24 12 12 

94 24 11 13 

95 28 13 15 
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96 26 11 9 

91 21 13 13 

91 24 12 12 

91 20 11 9 

11 22 10 12 

19 23 10 13 

11 21 11 10 

13 24 14 10 

14 20 9 11 

15 19 7 12 

16 16 9 7 

11 17 9 8 

11 19 9 10 

11 18 10 8 

31 17 10 7 

39 16 9 7 

31 14 9 5 

33 14 8 6 

34 18 8 10 
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35 14 8 6 

36 12 7 5 

31 16 7 9 

31 14 9 5 

31 15 6 9 

41 16 7 9 

49 13 7 6 

41 12 6 6 

43 13 8 5 

44 14 8 6 

45 13 7 6 

46 11 6 5 

41 12 7 5 

41 12 7 5 

41 13 8 6 

51 10 6 4 

 459 504 963 المجموع
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 ( 11ممحؽ ) 

 اختبار طبيعة المسعى العممي  بصيغتو النيائية 

 عزيزي المدرس / عزيزتي المدرسة

نما ىو إلغراض البحث العممي ويتم  العممي إن ىذا االختبار ليس الغرض منو تقييم مستواك       وا 
 . تسجيل الدرجة فقط بدون ذكر األسماء

 تعميمات االختبار

وفق مشروع اإلصالح  عمى دف ىذا االختبار إلى قياس مدى فيمك لطبيعة المسعى العممييي -
 ( 1662) التربوي األمريكي 

( فقرة ولكل فقرة أربعة بدائل ) أ ، ب ،ج ، د ( ، يرجى  35يتألف ىذا االختبار من )  -
ربعة في ورقة األمن بين البدائل ا واختيار إجابة صحيحة واحدة فقط تفضمكم بقراءة الفقرة جيد

 األجابة المرفقة م  األسئمة.
 أرجو اإلجابة عمى جمي  األسئمة وعدم ترك أي منيا من دون إجابة . -

 
 
 
 

 اسم المدرسة :        درسة :                       درس / الم  اسم الم  
 : التخصص                       عدد سنوات الخدمة  :          
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 : وضع  خطة ما ثـ البدء بتجربتيا ب  تسمى عممية  -1
 االستقصاء      -ب                   المالحظة              - أ
 التوق    -د                  التواصل                  -ج       
 عدا لدراسة ظاىرة الخسوؼ يتطمب مف الباحث العممي اف يقـو بجميع ما يمي مف اجراءات -2

: 

الظاىرة                   إلىمعرفة العوامل المؤدية  -ب                        وصف الظاىرة       - أ
 تفسير الظاىرة والتنبؤ  -د       ضبط الظاىرة                                 -ج

 تقـو المعرفة العممية عمى أساس :  -3
لمالحظة األسموب االستقرائي الذي يعتمد عمى ا -ب  المالحظة والفرضية والتجربة - أ

 المنظمة
 جمي  ما سبق صحيح  -المنيجية في الدراسة الشاممة عن الموضوع               د -ج

 : نشر المعرفة العممية تعني  -4
تعميم المعرفة عن طريق التعميم  -ب            قشة حقائق العمم              منا - أ

 والتدريب
 ث واالستقصاء البح -البحث العممي وخدماتو وما يتصل بو       د -ج

تفسير ظاىرة بصورة عممية فإف أنواع المعرفة العممية التي  إلىعندما يتوصؿ العمماء  -5
 يتوصموف ليا يمكف عدىا :

  متكاممة -تكتفي بما تم اكتسابو   د -مؤقتة     ج -متنامية باستمرار     ب-أ
 تؤسس المعرفة العممية عمى :  -6
 التعويل عمى عمم اتآخرين -ب                                                التقميد-أ
 لمظاىرة  واالستسالمالتعميم  -دواالستقصاء                                   البحث  -ج
 :القوانيف العممية عف طريؽ يضع العمماء  -7

           تفسير نظري لمظواىر  -ب                              كتابة تقارير عن تجاربيم    -أ
 البحث او التقصي التجريبي -د   اكتشاف مجموعة من العالقات بين االحداث           -ج
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يعد جميع مايمي مف متطمبات المالحظة العممية الموضوعية التي يقـو بيا العمماء  -8
 ماعدا : 

 االلتزام في البحث المقاييس العممية الدقيقة -االعتماد عمى ميوليم وأفكارىم      ب - أ
أدراج الحقائق التي تتضارب م   -د    لحقائق التي تدعم وجية نظرىم   أدراج ا -ج

 تصوراتيم 

 تمثؿ النظرية العممية : -9

 فرضيات عديدة دعمت بالتجارب -ب   فرضية مبنية عمى حقائق غير مثبتة بالتجارب    - أ
 مالحظتياتفسير مؤقت لظاىرة ما تمت  -تخمين محتمل يعتمد عمى المالحظات           د -ج

 إف العالقة بيف النظرية العممية والقانوف العممي تتمثؿ مف أف القانوف العممي : :  -11
قاعدة تصف نمطا أو سموكا معينا في  -ب         يصف ظاىرة بدون ذكر السبب  - أ

 الطبيعة
 ) أ + ب( معا -د      أثبات فرضية وذكر السبب              -ج

ع أجوبة أو تخمينات محتممة لمشكمة عممية تعتمد عندما يطمب المدرس مف طمبتو وض  -11
 عمى المالحظة وقابمة لالختبار معنى ذلؾ إنيـ يقوموف بصوغ  :

نظرية  -تعميم عممي           د -ج           فرضية عممية  -قانون عممي      ب - أ
 عممية  

ط بالباحث وامؿ ذاتية ترتبالعالـ لموضوع بحثو أو نشاطو العممي يرتبط بع انتقاءأف    -12
 منيا  

 المعتقد الديني      -ب                     األيديولوجي     واالنتماءالفكري  االتجاه - أ
 الموق  الجغرافي -د                  القيم العممية                           -ج         
ازىا مف قبؿ في المجتمع ينبغي انج أىميتيالكي تكتسب االكتشافات العممية والنشاطات  -13

 :عمماء 
 ينتمون إلى خمفية ثقافية واحدة  - أ
 ينتمون إلى ثقافات متعددة في أوقات محددة   -ب  
 مختمفون في خمفياتيم وثقافاتيم وفي أوقات مختمفة -ج   
 ينتمون الى خمفية ثقافية واحدة في اوقات مختمفة  -د   
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 لمعمـ وظيفة مجتمعية تتضمف : إف -14
التخطيط لتناول مشكالتو       -ب                                      وتفسيرهفيم الواق   - أ

ذكر  جمي  ما -د                          التخطيط لعالج مشكالتو         -ج
 صحيح .

 موقؼ العمـ مف العالـ الخارجي : -15
 يفيم عن طريق النظريات العممية المقبولة . - أ

 ظريات وموضوعاتو.يفيم من خالل تحصيل دقيق الصمة بين الن - ب
 موجودات متباينة في الزمان والمكان . -ج
 جمي  ماذكر صحيح .-د 
 
إف محاولة التنبؤ باإلحداث قبؿ وقوعيا ووصؼ وتفسير ما يجري في العالـ ىي عممية  -26

 تتطمب وجود :
 بحوث عممية متطورة    -األدلة العممية وتوظيف المنطق                         ب - أ

 مناىج متطورة  -ميمية متعددة                           دمؤسسات تع -ج

القيـ والقضايا األخالقية والجدلية والشكوؾ بإف التوتر بيف المجتمع والعمـ فيما يتعمؽ     -17
 باختالؼ : مف مجتمع الى آخر يختمؼ قد حوؿ العمـ والتكنولوجيا 

 السياق الثقافي  -ب                البحوث العممية                               - أ
 السياسات التربوية   -د           تطور المجتم                                -ج 

  -لمدوؿ   : واالقتصادييتطمب التقدـ  العممي  -18
زيادة عدد الجامعات ومراكز  -ب                    لممصان  التطور التكنولوجي - أ

 -ية من مختمف البمدان والمذاىب            دتوظيف العقول البشر  -البحوث      ج
 القوة العسكرية

 2118) عياش , مقتبس مف     : واجتماعيمف التطبيقات العممية كمنظور شخصي  -19
) 

 صن  قرارات عممية -ب          المنحى النظامي لمتفكير الناقد حول العمم  استخدام - أ
 أدراك اتآثار السمبية لمعمم -د              عمومال ةتوظيف التفكير العممي في دراس - ج
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 :يؤثر ويتأثر بكؿ مما يأتي ماعدابع مف أف العمـ نأف فيـ العالقة بيف العمـ والمجتمع ت -21
 يؤثر في المجتم  ويغير من أسموب الحياة فيو - أ
 التي توجو العمماء في نشاطيم العممية يتأثر بالقيم -ب  
             يتأثر بالمجتم  والظروف المحيطة بو - ح
 أسموب الحياة فيو أن يغير منوليس شرط يؤثر في المجتم   -د   
ف الذي يؤثر عمى اتخاذ القرارات المناسبة والتمييز بيف االيجابيات والسمبيات في شتى إ -21

 مجاالت الحياة المعاصرة سواء في مجاؿ قضايا الرعاية الصحية أو القضايا االستيالكية  :
  فروع العمم -تأريخ العمم        د -ج    عمم ومحدداتوحدود ال -ب   أخالقيات العمم   - أ

جمٌع ماٌلً ٌمثل اآلثار اإلٌجابٌة للعلم واالكتشافات العلمٌة على حٌاة اإلنسان المعاصر  -22
 ماعدا : 

 معرفة الطرٌق السلٌم من خالل العلم الشرعً  - أ
 التدخل فً طرٌقة معٌشة بعض الكائنات الحٌة   - ب
 عن تأرٌخ األمم والحضارات القدٌمة توافر المعرفة لإلنسان -ج 

 تحفٌز العدٌد من السلوكٌات االجتماعٌة كالوقاٌة من بعض األمراض مثال -د   

 -:  ى العمماء فيـ البحوث العممية ينبغي عم المجتمع كي ال يسيء -23
 بالمنيج العقالني التجريبي  االىتمام -ب            تثقيف العامة عمميا                 - أ

 ) أ + ج ( معا   -تقديم الفيم الصحيح والتثمين السميم لقيمة العمم       د -ج    
 لمعمـ واألبحاث العممية لمعمماء: االجتماعيةتحتـ مسؤولية التأثيرات  -24

 أظيار البحث مبتسرا )قبل أن ينضج ( - أ
 أبحائيمعن تقديم بينة لنتائج  االبتعاد  - ب
  ائل األعالمعمى وس االجتماعيةترك التدبر في النتائج  -ج

 أبحاثيمبالغ الجميور بعواقب إ -د          
         إف اكتساب الصفة العالمية لممشروع العممي  تعود الى :                                                                           -25
         لعمماء      زيادة التعاون بين ا  -ب            تعاون في مجال البحث العممي .  ال - أ

 تحول العالم إلى مجتم  عممي  -د         داعمة لكل فروع العمم      وجود مؤسسات -ج

 جميع مايمي يمثؿ دور النشاط العممي  في تقدـ المجتمع ماعدا : -26
 التحقق من صالح النظريات العممية - أ

 تصحيح منيجيات البحوث الخاطئة  - ب
 حياة متطورة أساليب إليجادشف من المتاح غير المستك االستفادة  -ج
 حل مشكالت المعرفة البشرية -د
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 يمي ماعدا : أف دراسة تأريخ العمـ وتطوره يعكس جميع ما -27
  الحقيقة. إلىلسبر أغوار الطبيعة وصوال  اإلنسانصورة لجيود عبقرية  - أ

 المستقبل باكتشافاتالتنبؤ  - ب
 التنبؤ بمسارات حركة العمم - ج
 إنجازهسبق  تكنولوجي عمى أساس ماالتنبؤ بالتقدم العممي وال -د

 العممية السابقة يعني : واالكتشافاتأف فيـ العمـ بدراسة تأريخ العمـ  -28
 معرفة مبادئو ونظرياتو فحسب -ب              بمادة العمم ونتائجو فحسب االىتمام - أ
 معرفة حقائقو فحسب -د                    طريقة البحث وأسموب التفكير - ح

 
 

 بالعمـ بالتالي : التكنولوجيا تتمثؿ عالقة -29
ينمي التراكم المعرفي العممي    -ب      تسيم التكنولوجيا في وجود الخبرة العممية - أ

 التكنولوجيا
يزود العمم التكنولوجيا بأدواتو  -د                تزود التكنولوجيا العمم بأدواتو الالزمة - ح

 الالزمة
في المعمومات وضماف حقوؽ الممكية  يعزز انفتاحية العمـ والمشاركة يجميع مايم -31

  الفكرية لمنشاطات العممية ماعدا  :
حقوق الطب                                            -ب                األسرار التجارية             -أ
العالمات  -د                          ع                            براءة االخترا -ج
 جاريةالت

في  لباحث أف يقـو بو عند مشاركتو ألعضاء مجموعة بحثيةجميع مايمي ينبغي عمى ا -31
 :بحث عممي ماعدا 

 نقد البحوث التي يقوم بأنجازىا المشاركين -أ
 عدم السماح لممشاركين بالبحث األطالع عمى معطياتو  -ب
 السماح لممشاركين األطالع عمى معطيات البحث  -ج         
 وجعل معطياتو في متناول اتآخرين  نشر البحث - خ
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 : مف أكثر البحوث حاجة إلى حماية أخالقية -31
 بحث تجارب عمى البشر وليس لو صفة تجريبية - أ

 بحث تطوعي من البشر وال يحصل منو فائدة عالجية   - ب
 بحث تجارب عمى البشر ولو طبيعة عالجية  -ج       
 بحث خاص بالتجارب عمى الحيوان -د        
 يتوصؿ العمماء إلى نتائج أبحاثيـ فأف عمييـ :عندما  -33
 الدف  بيا مباشرة إلى وسائل األعالم قبل أن تؤيد النتائج لمحصول عمى السبق العممي  - أ

 الدف  بيا إلى وسائل األعالم بعد تأييد النتائج من عمماء آخرين  - ب
 الحصول عمى التزام تأييد أبحاثيم عن طريق نظرائيم -ج
 )ب+ج ( معا -د
 العمماء بعد أجراء البحوث بنشر أبحاثيـ لػػػػػ : يقـو  -34
 أظيار التفوق الشخصي واإلبداع -ب                  إخضاع المعرفة المكتشفة لمتدقيق - أ

أظيار أىمية المعرفة  -د      الفرصة لمزيد من التطبيقات العممية الجديدة إتاحة -ج
 العممية

 
 

 : ى نتائج جديدة فاف يجب عميو اف عندما ينتيي العالـ مف تجربتو والتوصؿ ال -35
 يطم  الباحثين االخرين عمى النتائج التي توصل الييا - أ

 يحتفظ بسرية نتائجو وال يطمعيا عمى احد  - ب
 جديدة يطمق نتائجو عمى مشكالت عممية  -ج
 يبدأ بحثًا جديدًا في مجالت اخرى -د    
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 (  11ممحؽ  ) 
 طبيعة المسعى العممي لممدرسيف) بصورتو النيائية (مفتاح اإلجابة الصحيحة لفقرات اختبار فيـ 

 

 انبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائم

 

فقزاث 

 االختببر

 

 انبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائم

 

 

 

فقزاث 

 االختببر

 

 أ ب ج د أ ب ج د
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 ( 12ممحؽ )

 درجات بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية لمعينة االستطالعية لحساب الثبات

 انمذرس انثبنً انمذرس األول   

المالحظ  الباحث  التسلسل انمجبل 

 األول

المالحظ 

 الثانً

المالحظ  الباحث 

 األول

المالحظ 

 الثانً

 

 

 

 

 

 انتخطٍط

2 2 1 3 4 4 4 

2 3 2 2 2 2 2 

2 1 1 1 3 4 3 

2 2 1 1 1 1 1 

2 3 3 2 3 2 2 

2 2 1 1 3 3 3 

2 4 3 4 2 2 2 

2 3 2 2 3 3 3 

2 5 4 4 4 4 4 

23 4 3 4 2 3 2 

22 3 3 3 2 2 3 

22 3 4 4 2 2 2 

22 2 2 2 2 2 2 

22 5 5 5 3 4 4 

22 2 1 2 3 3 3 
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 انتنفٍذ

22 3 2 3 3 3 2 

22 2 1 1 3 2 3 

22 3 2 2 4 3 4 

22 2 2 2 2 2 1 

23 1 1 1 1 1 1 

22 3 2 2 2 2 2 

22 4 4 4 4 3 4 

22 3 3 4 3 3 3 

22 2 2 2 3 2 2 

22 2 2 3 3 2 2 

22 4 4 4 1 1 1 

22 3 3 3 3 3 3 

22 2 2 1 4 3 4 

22 4 4 3 3 3 3 

23 3 3 3 4 5 5 

22 2 1 1 3 2 3 

22 3 3 3 3 3 3 

22 4 3 4 2 2 2 

22 2 2 2 4 4 3 

22 4 4 3 3 2 3 

22 4 3 4 4 3 4 
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22 3 3 3 3 2 2 

22 3 4 3 4 4 4 

        

 1 1 1 3 3 3 22 انتقىٌم

23 4 4 4 3 3 3 

22 2 1 2 2 3 3 

22 4 4 4 3 4 4 

22 3 2 3 2 3 2 

22 2 3 3 3 3 3 

22 2 2 2 2 2 3 
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 ( 13ممحؽ )

 ( بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية ) بصورتيا النيائية

 اسـ المدرس / المدرسة ................. المدرسة .................... تاريخ الزيارة ..................

 ....................................   عدد سنوات الخدمة  .................. التخصص الدقيؽ  ............

 جيد جدا جيد مقبوؿ متوسط ضعيؼ المجاؿ / الفقرات  ت

      التخطيط

يصوغ نتاجات تعميمية متوقعة تتوافؽ مع طبيعة  1
 المسعى العممي 

     

                يخطط لطرح  قضايا تكنولوجية ومجتمعية             2

يخطط لحؿ مشكالت عممية كيميائية مرتبطة  3
 ببيئة الطالب    

     

      لألنشطة اليدويةجزء مف الحصة  يخصص 4

      يييئ أمثمة وأنشطة مرتبطة ببيئة الطالب                       5

      لألنشطة الذىنيةيخصص وقت  6

      جات العمميةستنتالألشواىد وأدلة عممية يييئ  7

يخطط لتقديـ المفاىيـ والمصطمحات الكيميائية  8
)صحيا, وسكانيا   مجتمعي -في سياؽ شخصي

 , وبيئيا (                    

     

تتضمف الخطة تقديـ نبذة عف  تأريخ  9
   االكتشافات العممية الكيميائية وتطورىا                                               

     

     يخطط لوسائؿ تعميمية تتضمف صور عمماء في  11
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 الكيمياء     

دور العمماء في تطور عمـ   إلبرازيخطط  11
 الكيمياء              

     

يخطط إلبراز الجانب أألخالقي في قضايا  12
         كيميائية ذات العالقة بموضوع الدرس  .                                        

     

تظير الخطة دور التكنولوجيا في تحقيؽ  13
 االكتشافات العممية    

     

ذات لمطالب يحدد أنشطة الميف المستقبمية  14
 صمة بالكيمياء     

     

 

15 

يخطط لواجبات منزلية تستدعي تقديـ تقرير 
بأحدث ما توصؿ مف اكتشافات عممية كيميائية 

 .الدرس  ذات عالقة بموضوعحديثة 

     

      التنفيذ

      يبدأ الدرس بظاىرة أو حدث ذات اىتماـ لمطالب                 16

      المفيـو الكيميائي ودالالتو يبرز 17

  المجتمعيةالعممية مع القضايا المفاىيـ يربط  18
 والتكنولوجية   

     

تظير قدرة الطالب عمى تطبيؽ  يييئ مواقؼ 19
 والمفاىيـ والنظريات العممية                                                 الحقائؽ 

     

يساعد الطالب عمى تعرؼ حدود العمـ ومحدداتو  21
 في الحياة الشخصية واالجتماعية                                         

     

ييتـ بتفسير الظواىر الطبيعية واالعتماد عمى  21
 ة الموثوقة األدل
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      األخالقية في العمـ                  القضايا  طمبةلميعرض  22

 حوؿ عالـ العمؿ والميف يزود الطمبة بمعمومات 23
      كيمياءفي ال المستقبمية

     

      يشجع التساؤؿ وجمع البيانات وتحميميا                           24

      ة في ضوء النظريات العممية                  يناقش أفكار الطمب  25

      يربط تدريس الكيمياء بالعمـو البيئية  26

      يشرؾ الطمبة في أجراء تجارب كيميائية بديمة                   27

             بالمعمومات السابقةيربط المعمومات الجديدة  28
  

     

االستنتاجات  يجعؿ الطمبة يتوصموف إلى 29
 تجربة عممية                                             ه والتفسيرات بأنفسيـ بعد أجراء

     

يوجو الطمبة إلى صوغ الفرضيات العممية  31
 واكتشاؼ صحتيا مف عدمو                                                               

     

معمومات عف موضوعات يوعز لمطمبة جمع  31
الكيمياء مف مصادر متنوعة مف غير الكتاب 

 المدرسي                         

     

يوجو المتعمميف إلى نقؿ مالحظاتيـ وأفكارىـ  32
 إلى بعضيـ بعضا 

     

عمؿ األشياء  يةكيفالتوصؿ الى  طالبيساعد ال 33
                                       وصفيا                  مف فضالوالظواىر العممية 

     

يوجو الطالب عمى اتخاذ قرارات مدروسة لحؿ  34
 مشكالت عممية

     

     يشجع الطالب عمى التفكير الناقد واالستدالؿ  35
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 العممي    

يبيف لمطالب تطور عمـ الكيمياء مف خالؿ  36
 عرض تاريخي لألفكار والنظريات العممية

     

      ييتـ باألستقصاء العممي وحؿ المشكالت  37

األمف  يركز عمى دور العمـ في حؿ مشكالت 38
مف المشكالت المجتمعي والغذائي وغيرىا 

 االخرى .

     

      التقويـ

يعتمد اختبارات قبمية تكشؼ عف المعرفة  39
 الخاطئة عند الطالب     و الكيميائية السابقة 

     

 والبراىيف الجدؿ المبني عمى األدلةيقـو الحوار و  41
 العممية . 

     

      يقـو تسجيؿ مالحظات الطالب . 41

      يقـو تنفيذ األنشطة األدائية والذىنية . 42

      يقـو أعداد التقارير العممية الكيميائية .  43

يشرؾ الطمبة في تقويـ انفسيـ ) تقويـ ذاتي (  44
 ويـ االقراف (او في تقويـ زمالئيـ )تق

     

يقـو إجابة الطالب عمى األسئمة الواردة ضمف  45
محتوى المادة مدعمة بالتفسيرات عف سبب 

 اإلجابة

     

ب عمى اختبار ما يقترح مف يساعد الطال   46
 أفكار 
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 (14ممحؽ )

 اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد بصورتو األولية                   

ال فقرات الخاصة باألبعادال
ت
را
ش
مؤ

 

د 
عا
ألب
ا

سة
ئٌ
ر
ال

 

اد
بع
أل
ا

 

 بدأ التارٌخ الحدٌث للكٌمٌاء العضوٌة مع بداٌة القرن : -.
 الواحد والعشرٌن  -العشرٌن   د  -ج  * التاسع عشر -ب العاشر   - أ

 من أشهر العلماء العرب الذٌن عملوا فً مجال طبقات األرض -0
 المجرٌطً -د      *البٌرونً -ججابر بن حٌان      -الرازي    ب - أ
العالم الذي حضر األوكسجٌن بصورة نقٌة وسماه بالهواء الفعال سنة  -3

 م  هو العالم السوٌدي : 770.
 كافندش  -زٌة       داالفو -ج       *شٌل -ببرٌستلً          - أ

م 
عل
 ال
خ
رٌ
تا

 

ٌة
لم
لع
 ا
ر
كا
ألف
 ا
خ
رٌ
تا

 

ل
ألو

ا
 

 لغازات للعالم  :الحجم لبتعود تجربة أختبار عالقة الضغط  -4
 نٌوتن -افوكادروا        د -غً لوساك       ج -ب       *بوٌل - أ
 أنموذج  لتفسٌر تركٌب الذرة قدم من العالم : أول -5

 *دالتون -درذرفورد        -ابن سٌنا           ج -اٌنشتاٌن       ب - أ
 تم حفر أول بئر نفطً فً القرن الرابع المٌالدي فً : -6

 روسٌا -د    *الصٌن -ج    أمرٌكٌا -ب الجزٌرة العربٌة    - أ

ت  
فا
شا
كت
ال
 ا

خ
رٌ
تا

جٌا
لو
نو
تك
ال

 
أراد عالم دراسة العوامل التً تسبب صدأ الحدٌد وافترض ان هناك  -7

فقط ، والماء والهواء  هواءعوامل ثالث تسبب الصدأ هً الماء فقط ، وال
امل التً التً ٌتبعها العالم فً دراسة تأثٌر العو األسالٌبمعا ، فما هً 
 تسبب الصدأ:

 ٌجري تجربة واحدة لجمٌع العوامل  - أ
 *ٌجري عدة تجارب ٌدرس فٌها تأثٌر كل عامل على حدة  - ب
 أسباب حدوث الصدأ إلىٌتوصل بشكل نظري  -ج
 ٌجري تجربة واحدة للهواء والماء معا   -د

عند إجراء التجارب العلمٌة فإن نوع المعرفة العلمٌة التً ٌمكن الحصول  -0
 :    )مقتبس من اختبار عدس ( علٌها هً

 قوانٌن علمٌة -د  *فرضٌات علمٌة -جحقائق علمٌة    -مفاهٌم علمٌة   ب - أ
من خالل التجارب العلمٌة استطاع العلماء إٌجاد أداة  ٌمكن عن طرٌقها  -1

 توقع وفهم الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للعناصر الكٌمٌائٌة  وهً :
المختبرات  العلمٌة       -ب                   القوانٌن الكٌمٌائٌة           - أ

 *الجدول الدوري -د الكتل الذرٌة                             -ج

 

وم
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تتألف أكٌاس هواء منع اصطدام السائق بمقود السٌارة فً السٌارات  -..
 الحدٌثة من خلٌط صلب من مادة : 

  *ازٌدات الصودٌوم -رات الصودٌوم   جنت -كبرٌتات الصودٌوم     ب    - أ
 كلورات الصودٌوم -د

لاللكٌنات أهمٌة صناعٌة فً مجال الصناعات البالستٌكٌة كما هو الحال  -..
 فً تحضٌر المطاط الصناعً عن طرٌق تفاعالت :

 االختزال  -النترجة     د  -ج          *البلمرة -باالكسدة        - أ
صناعة الدوائر الكهربائٌة والحاسبات فلزي المستخدم فً شبه العنصر ال -0.

 :هو عنصر  االلكترونٌة 
ت   *السٌلٌكون -دالهٌلٌوم         -الفسفور       ج -الكبرٌت    ب - أ

فا
شا
كت
ال
وا
ت 

عا
را
خت
ال
 ا
هم
أ

ٌة
لم
لع
ا

 

اقترح العلماء نماذج مختلفة لتركٌب الذرة وكل نموذج كان األفضل فً  -3.
م التوصل الى النموذج األكثر قبوال وقته ثم نتٌجة المالحظات والتجارب ت
 من الناحٌة العلمٌة وهو أنموذج العالم :

 غً لوساك -د         *بور -ج     دالتون -ثومسون      ب - أ
وضع أرٌنٌوس تعرٌفا لمفهومً الحامض والقاعدة طوراه برونشتد  -4.

 :فقد وضحا مفهوم الحامض بأنه فٌما بعد ، ري ولو
 .الموجب عند اذابتها فً الماء مادة تطلق اٌون الهٌدروجٌن  - أ

 كل مادة تحتوي على اٌون الهٌدروجٌن الموجب  - ب
  تتقبل مزدوج الكترونً او اكثر من مادة اخرىمادة  - ج
 *مادة تمنح بروتون او اكثر الى مادة اخرى -د

ت الجدٌدة والمعتمدة على نتٌجة لتطور المعرفة العلمٌة واالكتشافا -5.
التجارب العلمٌة تم تفسٌر تركٌب المادة وصوغ قوانٌن االتحاد الكٌمٌائً 

المواد  كتلة إنهذه القوانٌن هو قانون حفظ الكتلة الذي ٌنص على  وأول
 المتفاعلة :

 اكبر من كتلة المواد الناتجة  -أ 
 اقل من كتلة المواد الناتجة  -ب

 * لناتجةتساوي كتلة المواد ا -ج
  ضعف كتلة المواد الناتجة -د

نة
عٌ
 م
رة
فك
 ل
ً
خ
رٌ
تا
 ال
ر
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الت
 

  

 نتاجات العلم  وتشمل : -.

لم
لع
 ا
عة
بٌ
ط

 
 ً
ان
الث

 

 للمادة ثالث حاالت ثم أضٌفت لها الحالة الرابعة تدعى : -6.
 التبلور -د           ٌةاألٌون -ج     * البالزما -ب       الفلورة - أ

 ٌعد الماء : -7.

 قاعدة   -مخلوط            د   -عنصر      ج -ب       *مركب - أ
 الموجودة على ٌسار الجدول الدوري هً : اغلب العناصر -0.

 * فلزات -د    ال فلزات      أشباه فلزات -غازات       ب - أ
 

ٌة
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لع
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ق
ائ
حق
ال

 



  915                            المالحؽ                                                       

 
 

مخالٌط متجانسة مكونة من أجزاء ٌنفصل بعضها عن بعض مع مرور  -1.
 الوقت أذا تركت ساكنة تسمى

 اللدائن -المستحلبات       د -ج        *الغروٌات -بالمعلقات       - أ
 ٌدعى محلول هٌدروكسٌد الكالسٌوم الصافً بــ : -.0
 *ماء الكلس -دالنورة       -جبس بارٌس    ج -ماء الزجاج     ب - أ

الكائن  جسمٌطلق على فرع الكٌمٌاء الذي ٌهتم بالتغٌرات التً تحدث فً  -.0
 الحً :

 التحلٌلٌة -د       * الحٌاتٌة -ج   العضوٌة    -ب      العضوٌةال  - أ

 

ٌة
لم
لع
 ا
ٌم
اه
مف
ال

 

 له تساوي :  PH ٌكون المركب متعادال إذا كانت قٌمة  -00
 .  -د                * 7 -ج            ..   -ب             4. - أ
 للداللة على  : ( فً المعادالت الكٌمٌائٌة  aqٌستعمل الرمز ) -03
المحالٌل صلبة                       -المتفاعلة                بتسخٌن المواد  - أ

 * المحالٌل السائلة -د                         المحالٌل الغازٌة -ج
 حسب مقٌاس كلفن :  النقً تكون درجة انجماد الماء -04

  073*     -د        .0. -ج          ... -صفر       ب - أ

 

دة
ع
قا
ال

 

درجة سٌلٌزٌة فأن درجة  .5ماء درجة حرارته إناء ٌحتوي على  -05
 حرارته بوحدة الكلفن تساوي :

 ... -د            03.  -ج       * 303   -ب           003  - أ
فأن  3( سم..5لتر ٌحتوي على مذاب فٌه حجمه ) 3.5محلول حجمه  -06

 حجم المذٌب ٌساوي:
 مل ..05 -مل   د ..4.5 -مل   ج ...4 -ب     * مل ...3 - أ
 :تفاعالت الباعثة للحرارة تكون ال -07

 طاقة المواد المتفاعلة اكبر من طاقة المواد الناتجة   - أ
  * طاقة المواد المتفاعلة اقل من طاقة المواد الناتجة - ب
 طاقة المواد المتفاعلة تساوي  طاقة المواد الناتجة  - ج
 ال تتحرر طاقة -د

 

ن
نو
قا
ال

 

ً حٌز محدود فً إن النظرٌة التً تنص على وجود االلكترونات ف -00
 : بنظرٌة الفضاء المحٌط  بالذرة تدعى

 ثومسن   -د        الذرٌة الحدٌثة -ج      * بور -بدالتون         - أ
تدعى ظاهرة انبعاث االلكترونات من فلز عندما ٌوجه الٌه الضوء بنظرٌة  -01

: 
 *اٌنشتاٌن  -د  غً لوساك          -بوٌل       ج -بالنك       ب - أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ا
ٌة
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ظ
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 خصائص العلم وتشمل : -0

 من خالل المعادلة الكٌمٌائٌة ٌمكن معرفة : -.3
 العدد النسبً للجزٌئات  -طبٌعة المواد المتفاعلة والناتجة     ب - أ

 * جمٌع ما ذكر سابقا   -دظروف إجراء التجربة           -ج
من نعم البارئ عز وجل على الكون انه جعل للماء خواص شاذة تمٌزه  -.3

قٌة السوائل مثل ازدٌاد الحجم وتقل الكثافة عندما ٌنجمد وذلك بسبب عن ب
 وجود 

الروابط التساهمٌة                           -الروابط األٌونٌة                            ب - أ
 قوى فاندرفالز -د                 * الروابط الهٌدروجٌنٌة -ج

جوي وان الغاز الذي ٌكون خمس بتطور العلم تم معرفة مكونات الهواء ال -30
 الهواء الجوي هو :

 الهلٌوم -الهٌدروجٌن       د -النتروجٌن     ج -ب    *  األوكسجٌن - أ
 

مه
فه
ن 
مك
ٌ 
لم
عا
ال

 

 تصنع أقالم الكتابة المسماة ) أقالم الرصاص( من -33
 الفضة -د        * الكربون -جالكبرٌت        -الرصاص       ب - أ

 ٌدل على ان العلم :وتغٌٌرها لمٌة عال اتنظرٌال ان تطور -34
ثابت ال ٌتغٌر                     -ب                                  * قابل للتعدٌل - أ

 ٌتمٌز بالدقة والتجرٌد    -الخاصة                      د أدواتهله  -ج
 بتطور العلم  تم اكتشاف  اصلب مادة طبٌعٌة فً الكون وهً : -35

 *الماس -دالرصاص          -البالتٌن         ج -بالحدٌد         - أ

ل 
دٌ
تع
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لة
قاب
م 
عل
 ال
ج
وات
ن

 
استطاع العلماء معرفة وتقدٌر أعمار الصخور والنٌازك والمتحجرات وذلك  -36

 باستعمال نظائر :
 * الٌورانٌوم -دالهٌدروجٌن         -الكوبلت       ج -الٌود       ب - أ
الماضً تم اكتشاف صورة جدٌدة  فً منتصف الثمانٌنٌات من القرن -37

 للكاربون  سمٌت بــ :
 الماس -د          * الفولٌرٌن -جالكرافٌت        -الفحم         ب - أ
قال نٌوتن وقفت على اكتاف من سبقونً من العلماء . تدل هذه العبارة ان  -30

 العلم :   ) مقتبس من اختبار سلمان شحادة (
ٌتمٌز بالموضوعٌة                -ب            ٌصحح نفسه بنفسه                  - أ

 ٌتمٌز بالعقالنٌة  -د              * نشاط انسانً تراكمً عالمً -ج
 

 ً
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را
 ت
ً
سان

 إن
ى
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لع
ا

 

  

 من التطبٌقات الحدٌثة للمجال المغناطٌسً فً أجهزة التصوٌر الطبٌة   : -31
 األشعة  -المفراس      د -ج           * الرنٌن -بالسونار          - أ

 ٌتكون الهٌدرازٌن الذي ٌستعمل كوقود للصوارٌخ من اتحاد عنصري : -.4
  C  ,  H   -د         *  N  , H -ج        H , O   -ب        C , O - أ
موجات كهرومغناطٌسٌة عدٌمة الشحنة ذات سرعة عالٌة جدا كسرعة  -.4

 تخترق المواد هً : أنالضوء وٌمكنها 
 أشعة اكس  -دقائق بٌتا        د -دقائق الفا       ج -ب    * أشعة كاما - أ
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ٌمكن استعمال النظائر المشعة لمعالجة الكثٌر من اإلمراض فمثال ٌمكن  -40
 ائر عنصر  :معالجة تضخم الغدة الدرقٌة بأحد نظ

 *الٌود -دالهٌدروجٌن       -الثورٌوم        ج -الكاربون        ب - أ
من أمثلة المواد التً تحتوي على المٌاه المعدنٌة المستعملة فً الحٌاة  -43

 العامة 
 الشامبو -الزٌوت الصناعٌة                                 ب - أ
 كل انواع المشروبات -د               * المغذي المستعمل فً المستشفٌات -ج           

عوامل مساعدة حٌوٌة  تزٌد من سرعة التفاعالت فً جسم اإلنسان والتً  -44
 تؤدي إلى تكسٌر جزٌئات الطعام خالل بضع ساعات هً :

  * االنزٌمات -دالبروتٌنات          -الماء        ج  -الفٌتامٌنات       ب - أ
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ا

 

عملٌة إنضاج الثمار قبل وقتها واالستفادة منها فً الحٌاة الٌومٌة على  تتم -45
 طول السنة وذلك بإخضاعها لغاز:

 الهٌدروجٌن -د       * االثلٌن -جاالستٌلٌن        -النتروجٌن     ب - أ
 مركب ٌستعمل فً تثبٌت األصباغ وتعقٌم الجروح الخفٌفة هو : -46
 االمونٌا -وزون             داأل -الكلور         ج -ب      *الشب  - أ

ٌعد حامض السلسلٌك من الفٌنوالت  ٌستخرج من شجرة الصفصاف  -47
 وٌحضر منه :

 ستراتاال -د     الكحول     -ج      * األسبرٌن -ب      الخل     - أ
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ل إنتاج التكنولوجٌا النووٌة فً المجاالت السلمٌة ومنها فً مجا تستخدم -40
 الطاقة الكهربائٌة بسبب إنها :

 سهلة االستعمال وال تحتاج إلى وقت طوٌل لإلنتاج                          - أ
                                                              *كمٌة الكهرباء الناتجة عنها كبٌرة جدا  مقارنة مع الوقود االحفوري -ب
 ٌكون إنتاجها اقل خطورة من باقً الطرق -د      رخٌصة الثمن     -ج
 

تجنب صور األشعة ألنها ت انالحامل  لمرأةٌجب على افً بداٌة الحمل  -41
 تسبب أضرار  تؤثر على  :

دقات قلب الجنٌن                                            -صحة األم الحامل              ب  - أ
 مكونات دم األم  -د                            *كروموسومات الجنٌن  -ج
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المادة التً تصنع منها أوانً الطبخ والتً تمنع تلوث الجو نتٌجة التصاق  -.5
 األطعمة واحتراق الدهون علٌها هً :

-د         الفافون    -ج              *التفلون -ب    األلمنٌوم        - أ
 حاسالن

تمدنا الشمس بالطاقة الالزمة للحٌاة حٌث تتكون هذه الطاقة العظٌمة نتٌجة  -.5
 عملٌات :

االنشطار النووي                         -ب                                  * االندماج النووي - أ
 االندماج واالنشطار معا   -احتراق المركبات الموجودة                   د-ج 

مصادر الطاقة المتجددة التً ٌمكن استعمالها واالستفادة منها فً من أهم  -50
 :الوقود الحٌاة العامة  هو 

النووي                          -االحفوري                                   ب - أ
 * الحٌوي  -د                                                   سائل  ال -ج
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جدٌدة من البطارٌات الصغٌرة الحجم  تستعمل فً  أنواع إنتاجتم  -53
والتً لها عمر زمنً طوٌل جدا   هواتف النقالةالحاسبات والساعات وال

 مقارنة بالبطارٌات االعتٌادٌة حٌث تم صناعتها من فلز :
 مغنٌسٌوم  ال -الرصاص       د -ج     *اللٌثٌوم -بالصودٌوم        - أ
 أفضل طرٌقة لتعقٌم مٌاه الشرب هً باستعمال غاز األوزون وذلك ألنه : -54
ٌصفً الماء                      -ٌقتل البكترٌا                                        ب - أ

 *اقل تأثٌرا فً طعم الماء -د       على لون الماء               ٌحافظ  -ج
اكل التلوث البٌئً مثل )كثرة القوارٌر الزجاجٌة أفضل طرٌقة لتقلٌل مش  -55

  والورق والكارتون والمواد المعدنٌة والبالستٌكٌة ( هً :

* وإعادة تدوٌرهاالتقنٌن من النفاٌات  -ب طمر تلك النفاٌات تحت األرض - أ
م  حرق النفاٌات -د     بعٌدا  عن المدن     رمً النفاٌات  -ج

عل
بال
 
لة
ص
 
ت
ذا
 
ٌة
لم
عا
 
ٌا
ضا

ق

الت
و

ٌا
ج
لو
نو
ك

 

 

التفاعالت الكٌمٌائٌة التً تستعمل  أهمواالختزال من  األكسدةتعد تفاعالت  -56
من حولنا والبٌئة المحٌطة  األماكنفً حٌاتنا الٌومٌة وهً تحدث فً معظم 

 على هذه التفاعالت : األمثلةبنا ومن 
 تحضٌر الزٌوت الصناعٌة         -احتراق الوقود وتحرٌر الطاقة           ب - أ

 *ما ذكرجمٌع  -د        الكامٌراتالتصوٌر فً  أفالم -ج
ٌمكن السٌطرة على كمٌة الطاقة المتولدة أثناء عملٌة االنشطار النووي  -57

 واالستفادة منها فً مجال :
                           *تولٌد الطاقة الكهربائٌة -ب الزراعة                                         - أ

 الصناعات الغذائٌة  -ٌة الصحٌة                            دالرعا -ج
من الكوارث البٌئٌة الكبرى والتً تهدد حٌاة البشرٌة جمعاء حٌث تسبب  -50

 الكثٌر من األمراض مثل السرطان وتقتل الكائنات البحرٌة والزراعٌة هو :
                        الزالزل         -كثرة البراكٌن                                 ب - أ

 اإلعصار -د                    *  طبقة األوزون زٌادة ثقب -ج

ا  
جٌ
لو
نو
تك
وال
م 
عل
بال
ة 
صل

ت 
ذا
ة 
مٌ
عال

ا 
اٌ
ض
ق

ئة
بٌ
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ع 
تم
ج
لم
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 ) مرتبة تنازليًا ( درجات العينة االستطالعية الختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد
 

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت رجةالد ت
. 40 06 03 5. 0. 76 .6 

0 4. 07 03 50 0. 77 .6 

3 4. 00 00 53 0. 70 .6 

4 4. 01 00 54 0. 71 .6 

5 4. 3. 00 55 .1 0. .6 

6 30 3. 00 56 .1 0. .6 

7 37 30 00 57 .1 00 .6 

0 37 33 00 50 .1 03 .6 

1 36 34 00 51 .0 04 .5 

.. 35 35 00 6. .0 05 .5 

.. 35 36 00 6. .0 06 .5 

.0 35 37 00 60 .0 07 .5 

.3 34 30 0. 63 .7 00 .5 

.4 34 31 0. 64 .7 01 .4 

.5 34 4. 0. 65 .7 1. .4 

.6 33 4. 0. 66 .7 1. .4 

.7 30 40 0. 67 .7 10 .3 

.0 30 43 0. 60 .7 13 .3 

.1 30 44 0. 61 .7 14 .3 

0. 30 45 0. 7. .7 15 .3 

0. 3. 46 0. 7. .7 16 .3 

00 3. 47 0. 70 .7 17 .0 

03 01 40 0. 73 .6 10 .. 

04 05 41 0. 74 .6 1 .. 

05 05 5. 0. 75 .6 ... 1 

 
 

 

 ( 22ملحق )  

 معامؿ السيولة والصعوبة والتمييز لفقرات اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد
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انقىة  

 انتمٍٍزٌت

معبمم 

نتانسهى  

معبمم 

 انصعىبت

مجمىع  إجبببث انمجمىعت انعهٍب إجبببث انمجمىعت انذنٍب

اإلجبببث 

 انخبطئت

 مجمىع

اإلجبببث 

 انصحٍحت

تسهسم 

 انفقزاث
 الصحٌحة الخاطئة الصحٌحة الخاطئة

0.37 0.48 0.52 .0 1 0 .1 06 00 1 

0.37 0.56 0.44 0. 7 .. .7 3. 04 2 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 3 

0.48 0.54 0.46 0. 6 0 .1 01 05 4 

0.30 0.56 0.44 .1 0 .. .6 3. 04 5 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 6 

0.56 0.50 0.50 0. 6 6 0. 07 07 7 

0.19 0.83 0.17 05 0 0. 7 45 1 8 

0.41 0.54 0.46 0. 7 1 .0 01 05 9 

0.37 0.48 0.52 .0 1 0 .1 06 00 11 

0.37 0.52 0.48 .1 0 1 .0 00 06 11 

0.44 0.56 0.44 0. 6 1 .0 3. 04 12 

0.22 0.56 0.44 .0 1 .0 .5 3. 04 13 

0.48 0.50 0.50 0. 7 7 0. 07 07 14 

0.26 0.61 0.39 0. 7 .3 .4 33 0. 15 

0.59 0.56 0.44 03 4 7 0. 3. 04 16 

0.37 0.52 0.48 .1 0 1 .0 00 06 17 

0.19 0.13 0.87 6 0. . 06 7 47 18 

0.44 0.48 0.52 .1 0 7 0. 06 00 19 

0.33 0.54 0.46 .1 0 .. .7 01 05 21 
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0.30 0.48 0.52 .7 .. 1 .0 06 00 21 

0.41 0.54 0.46 0. 7 1 .0 01 05 22 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 23 

0.52 0.52 0.48 0. 6 7 0. 00 06 24 

0.22 0.63 0.37 0. 7 .4 .3 34 0. 25 

0.15 0.11 0.89 5 00 . 06 6 40 26 

0.41 0.54 0.46 0. 7 1 .0 01 05 27 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 28 

0.41 0.46 0.54 .0 1 7 0. 05 01 29 

0.41 0.54 0.46 0. 7 1 .0 01 05 31 

0.33 0.46 0.54 .7 .. 0 .1 05 01 31 

0.30 0.52 0.48 .0 1 .. .7 00 06 32 

0.48 0.54 0.46 0. 6 0 .1 01 05 33 

0.44 0.52 0.48 0. 7 0 .1 00 06 34 

0.37 0.52 0.48 .1 0 1 .0 00 06 35 

0.44 0.52 0.48 0. 7 0 .1 00 06 36 

0.52 0.52 0.48 0. 6 7 0. 00 06 37 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 38 

0.48 0.54 0.46 0. 6 0 .1 01 05 39 

0.37 0.56 0.44 0. 7 .. .7 3. 04 41 

0.33 0.61 0.39 0. 6 .0 .5 33 0. 41 

0.56 0.46 0.54 0. 7 5 00 05 01 42 
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0.41 0.46 0.54 .0 1 7 0. 05 01 43 

0.44 0.52 0.48 0. 7 0 .1 00 06 44 

0.41 0.50 0.50 .1 0 0 .1 07 07 45 

0.37 0.52 0.48 .1 0 1 .0 00 06 46 

0.11 0.17 0.83 6 0. 3 04 1 45 47 

0.37 0.56 0.44 0. 7 .. .7 3. 04 48 

0.44 0.56 0.44 0. 6 1 .0 3. 04 49 
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 (  17ممحؽ )

 فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد

 فبعهٍت انبذائم

 )    اإلشبرة ببنسبنب (

أجىبت انمجمىعت انذنٍب 

 طئتعهى انبذائم انخب

اإلجبببث 

انخبطئت 

فً  

انمجمىعت 

 انذنٍب

أجىبت انمجمىعت انعهٍب 

عهى انبذائم             

 انخبطئت

اإلجبببث 

انخبطئت 

فً 

انمجمىعت 

 انعهٍب

 تسهسم

 

 انفقزاث

 أ ب ج د أ ب ج د أ ب ج د
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 2 2 2 22  2 2 2 2 23 
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 (  18ممحؽ ) 
والدرجة الكمية  االبعادؿ فقرة ودرجة االختبار الكمية وبيف معامالت االرتباط بيف درجة ك

 ة متعددة االبعاد العممي الثقافةالختبار 
 

 معامؿ االرتباط االبعاد  معامؿ االرتباط تسمسؿ الفقرة

1 6.378 
مية

العم
ار 

الفك
خ ا

اري
ت

 

6.469 

2 6.437 

3 6.669 

4 6.446 

5 6.396 

6 6.593 

7 6.362 

8 6.386 

9 6.171 

12 6.196 

13 6.383 

12 6.436 

 

13 6.383 

بيع
ط ة  عمـ
ال

 

6.422 
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14 6.176 

15 6.459 

16 6.547 

17 6.472 

18 6.436 

19 6.541 

21 6.564 

21 6.424 

22 6.552 

23 6.191 

24 6.436 

25 6.189 

26 6.316 

27 6.157 

28 6.419 

29 6.426   

31 6.429 

قة 
عال

ال
ف 

 بي
دلة

متبا
ال

مـ 
الع

جيا 
ولو

تكن
وال

مع 
مجت

وال
يئة

والب
 

6.461 
31 6.486 
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32 6.176 

33 6.466 

34 6.417 

35 6.462 

36 6.435 

37 6.351 

38 6.317 

39 6.396 

41 6.388 

41 6.173 

42 6.412 

43 6.534 

44 6.513 

45 6.334 
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 ( 19ممحؽ )

 أختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد  بصورتو النيائية 

 عزيزي الطالب / عزيزتي الطالبة 

ىذا االختبار إلغراض البحث العممي، وممكن االستفادة من نتائجو مستقباًل في تطوير العممية  
. لذا أرجو من عندك  أتباع الخطوات اتآتية التربوية، وبدورك ستكون قد ساىمت في عممية التطوير

 لإلجابة عمى فقرات االختبار :  

 .  أرجو التمعن وقراءة فقرات االختبار بتركيز واإلجابة عن جمي  فقرات االختبار 

  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد ولكل فقرة اختبارية أربعة بدائل  45يتكون االختبار من )
 وأحدى ىذه البدائل يمثل اإلجابة الصحيحة .ىي ) أ ، ب ، ج ، د (، 

 . أختر البديل المناسب لإلجابة الصحيحة 

 . ال تختر أكثر من بديل واحد عن كل فقرة 

أرجو تفريغ إجابتك الصحيحة في الورقة المرفقة م  األسئمة، وذلك بوض  الحرف المناسب  -
 في المكان المخصص لو .أمام رقم الفقرة 

  
 اصر الزمرة السابعة بزمرة  :تدعى عن  -2مثال : 

 النبيمة ) الخاممة (              -د       اليالوجينات -جاألتربة القموية     -القمويات      ب - أ

 اإلجابة الفقرة

 ج 2
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 بدأ التاريخ الحديث لمكيمياء العضوية م  بداية القرن : -2

 لواحد والعشرينا -العشرين           د -التاس  عشر        ج -العاشر       ب - أ

م ىو العالم  2771العالم الذي حضر األوكسجين بصورة نقية وسماه الفعال سنة  -1
 السويدي:

 كافندش -الفوازية             د -شيل          ج -بريستمي           ب-أ
 تعود تجربة اختبار عالقة الضغط بالحجم لمغازات لمعالم : -3

 نيوتن -افوكادروا            د -غي لوساك         ج -بويل         ب-أ
 تم حفر أول بئر نفطي في القرن الراب  الميالدي في : -4

 روسيا -الصين       د -أمريكيا           ج -الجزيرة العربية          ب-أ
أراد عالم دراسة العوامل التي تسبب صدأ الحديد وافترض إن ىناك عوامل ثالث تسبب  -5

فقط ، والماء واليواء معًا، فما ىي األساليب التي يتبعيا  الصدأ ىي الماء فقط، واليواء
 العالم في دراسة تأثير العوامل التي تسبب الصدأ:

 يجري تجربة واحدة لجمي  العوامل .-أ
 يجري عدة تجارب يدرس فييا تأثير كل عامل عمى حدة.-ب
 يتوصل بشكل نظري إلى أسباب حدوث الصدأ.-ج
 ء واليواء معًا .يجري تجربة واحدة لمما-د     

 عند إجراء التجارب العممية فإن نوع المعرفة العممية التي يمكن الحصول عمييا ىي : -6
 حقائق عممية -مفاىيم عممية                                           ب-أ
 قوانين عممية -فرضيات عممية                                         د-ج

عممية استطاع العمماء إيجاد أداة يمكن عن طريقيا توق  وفيم من خالل التجارب ال -7
 الخواص الفيزيائية والكيميائية لمعناصر الكيميائية وىي :

 المختبرات العممية  -القوانين الكيميائية                                   ب-أ
 لدوريالجدول ا -الكتل الذرية                                         د-ج

لاللكينات أىمية صناعية في مجال الصناعات البالستيكية كما ىو الحال في تحضير  -8
 المطاط الصناعي عن طريق تفاعالت :

 االختزال -النترجة                 د -البمممرة         ج -األكسدة          ب-أ
االلكترونية العنصر الشبو فمزي المستعمل في صناعة الدوائر الكيربائية والحاسبات  -9

 يسمى 
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 السيمكون -الكاربون           د -الفسفور              ج -الكبريت           ب-أ
اقترح العمماء نماذج مختمفة لتركيب الذرة وكل نموذج كان األفضل في وقتو ثم نتيجة  -26

المالحظات والتجارب تم التوصل إلى النموذج األكثر قبواًل من الناحية العممية وىو 
 ذج العالم :أنمو 

 غي لوساك -بور             د -دالتون                 ج -ثومسون            ب-أ
وض  ارينيوس تعريفًا لمفيومي الحامض والقاعدة ثم طوراه برونشتد ولوري فيما بعد.   -22

 وقد وضحا مفيوم الحامض بأنو :
 مادة تطلق اٌون الهٌدروجٌن الموجب عند اذابتها فً الماء. -أ

 كل مادة تحتوي على اٌون الهٌدروجٌن الموجب -ب
 مادة تتقبل مزدوج الكترونً او اكثر من مادة اخرى  - ج
 مادة تمنح بروتون او اكثر الى مادة اخرى -د

نتيجة لتطور المعرفة العممية واالكتشافات الجديدة والمعتمدة عمى التجارب العممية تم  -21
ميائية وأول ىذه القوانين ىو قانون حفظ تفسير تركيب المادة وصوغ قوانين االتحاد الكي

 كتمة المواد المتفاعمة : الكتمة الذي ينص عمى إن
 اكبر من كتمة المواد الناتجة .  -أ

 اقل من كتمة المواد الناتجة .  -ب
 تساوي كتمة المواد الناتجة .  -ج
 ضعف كتمة المواد الناتجة .-د
 ة تدعى :لممادة ثالث حاالت ثم أضيفت ليا الحالة الرابع -23
 التبمور -التأين            د -البالزما             ج -الفمورة             ب-أ
 اغمب العناصر الموجودة إلى يسار الجدول الدوري ىي : -24
 فمزات -أشباه الفمزات             د -ال فمزات            ج-غازات         ب - أ
بعض م  مرور الوقت إذا تركت مخاليط متجانسة مكونة من أجزاء ينفصل بعضيا عن  -25

 ساكنة تسمى :
 المدائن -المستحمبات          د -الغرويات         ج -المعمقات          ب-أ
 يطمق عمى فرع الكيمياء الذي ييتم بالتغيرات التي تحدث في جسم الكائن الحي : -26
 تحميمية ال -الحياتية         د -العضوية           ج -االالعضوية           ب-أ
 ( في المعادالت الكيميائية لمداللة عمى :  aqيستعمل الرمز )  -27
 المحاليل تكون في الحالة الصمبة. -تسخين المواد المتفاعمة                    ب-أ
 المحاليل تكون في الحالة السائمة . -المحاليل تكون في الحالة الغازية          د -ج
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 حسب مقياس كمفن : تكون درجة انجماد الماء النقي -28
 173 -د                286 -ج              266 -صفر            ب-أ
فإن حجم  3( سم 566( لتر يحتوي عمى مذاب فيو حجمو )  3.5محمول حجمو )  -29

 المذيب يساوي :
 مل 4566 -مل      د 4666 -مل           ج 3666 -مل      ب 1566 - أ
 ن  :التفاعالت الباعثة لمحرارة تكو  -16
 طاقة المواد المتفاعمة اكبر من طاقة المواد الناتجة . - أ

 طاقة المواد المتفاعمة اقل من طاقة المواد الناتجة  - ب
 طاقة المواد المتفاعمة تساوي طاقة المواد الناتجة.  - ج
 ال تتحرر طاقة                                             -د
ات في حيز محدود في الفضاء المحيط إن النظرية التي تنص عمى وجود االلكترون -12

 بالذرة تدعى بنظرية :
 ثومسون  -الذرية الحديثة          د -بور        ج -دالتون       ب - أ
 تدعى ظاىرة انبعاث االلكترونات من فمز عندما يوجو الضوء اليو بنظرية : -11
 اينشتاين -غي لوساك      د -بويل          ج -بالنك              ب - أ
 الل المعادلة الكيميائية يمكن معرفة :من خ -13
 العدد النسبي لمجزيئات -طبيعة المواد المتفاعمة والناتجة                ب - أ
 جمي  االحتماالت صحيحة -ظروف إجراء التجربة                           د-ج
 تصن  أقالم الكتابة المسماة ) أقالم الرصاص ( من : -14
 الفضة  -الكربون            د -ج        الكبريت -الرصاص          ب - أ
 عند استبدال نظرية عممية بنظرية أخرى أكثر تطورًا فإن ىذا يدل عمى ان العمم : -15
 ثابت ال يتغير -قابل لمتعديل                                 ب - أ
 يتميز بالدقة والتجريد -لو أدواتو الخاصة                             د-ج
 لعمم تم اكتشاف اصمب مادة طبيعية في الكون وىي :بتطور ا -16
 الماس -الرصاص            د -البالتين           ج -الحديد         ب - أ
استطاع العمماء معرفة وتقدير أعمار الصخور والنيازك والمتحجرات وذلك باستعمال  -17

 نظائر: 
 اليورانيوم -دالييدروجين       -الكوبمت             ج -اليود            ب - أ
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في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تم اكتشاف صورة جديدة لمكاربون سميت ب  -18
: 
 الماس -الفوليرين              د -الكرافيت               ج -الفحم            ب - أ
 قال نيوتن : وقفت عمى أكتاف من سبقوني من العمماء تدل ىذه العبارة إن العمم : -19

 يتميز بالموضوعية     -نفسو                         بيصحح نفسو ب  - أ
 يتميز بالعقالنية  -نشاط إنساني تراكمي عالمي                   د-ج

 من التطبيقات الحديثة لممجال المغناطيسي في أجيزة التصوير الطبية : -36
 األشعة -المفراس          د -الرنين               ج -السونار       ب - أ
 ن الهٌدرازٌن الذي ٌستعمل كوقود للصوارٌخ من اتحاد عنصري :ٌتكو -.3
 C    ,  H   -د          N ,  H    -ج      H  ,  O    -ب        C  ,  O   - أ

موجات كيرومغناطيسية عديمة الشحنة ذات سرعة عالية جدًا كسرعة الضوء ويمكنيا  -31
 أن تخترق المواد ىي :

 أشعة اكس -دقائق بيتا          د -ج      دقائق ألفا   -أشعة كاما        ب - أ
يمكن استعمال النظائر المشعة لمعالجة الكثير من األمراض فمثال يمكن معالجة تضخم  -33

 الغدة الدرقية بأحد نظائر عنصر :
 اليود -الييدروجين        د -الثوريوم              ج -الكاربون       ب - أ
اعالت في جسم اإلنسان والتي تؤدي إلى عوامل مساعدة حيوية تزيد من سرعة التف -34

 تكسير جزيئات الطعام خالل بض  ساعات ىي :
 األنزيمات -البروتينات       د -الماء            ج -الفيتامينات           ب - أ
تتم عممية إنضاج الثمار قبل وقتيا واالستفادة منيا في الحياة اليومية عمى مدار السنة  -35

 وذلك بإخضاعيا لغاز :
-االثمين                د -االستيمين              ج -نتروجين         بال - أ

 الييدروجين
 مركب يستعمل في تثبيت األصباغ وتعقيم الجروح الخفيفة ىو :  -36
 االمونيا -كموريد الصوديوم          ج األوزون         د -الشب              ب - أ
 شجرة الصفصاف ويحضر منو :يعد حامض السمسميك من الفينوالت ويستخرج من  -37
 االسترات -الكحول            د -الخل                  ج -األسبرين           ب - أ
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تستخدم التكنولوجيا النووية في المجاالت السممية ومنيا مجال إنتاج الطاقة الكيربائية  -38
 وذلك بسبب أنيا :

 سيمة االستعمال وال تحتاج إلى وقت طويل لإلنتاج . - أ
 الكيرباء الناتجة عنيا كبيرة جدًا مقارنة م  الوقود االحفوري .كمية  - ب
 رخيصة الثمن .-ج
 يكون إنتاجيا اقل خطورة من بقية طرق تحضير الكيرباء .-د
في بداية الحمل يجب عمى المرأة الحامل أن تتجنب صور األشعة، ألنيا تسبب   -39

 إضرارا تؤثر عمى :
 دقات قمب الجنين  -ب       صحة األم الحامل                       - أ
 مكونات دم األم  -كروموسومات الجنين                            د-ج
المادة التي تصن  منيا أواني الطبخ والتي تمن  تموث الجو نتيجة التصاق األطعمة  -46

 واحتراق الدىون ىي :
 النحاس -د الفافون               -التفمون               ج -األلمنيوم         ب - أ
 تمدنا الشمس بالطاقة الالزمة لمحياة حيث تتكون ىذه الطاقة العظيمة نتيجة عمميات : -42
 االنشطار النووي  -االندماج النووي                                ب - أ
 االندماج واالنشطار معًا . -احتراق المركبات الموجودة                       د-ج
لمتجددة التي يمكن استعماليا واالستفادة منيا في الحياة ىو من أىم مصادر الطاقة ا -41

 الوقود: 
 النووي   -االحفوري                                      ب  - أ
 الحيوي  -السائل                                          د -ج
لساعات تم إنتاج أنواع جديدة من البطاريات الصغيرة الحجم تستعمل في الحاسبات وا -43

واليواتف النقالة، والتي ليا عمر زمني طويل جدًا مقارنة بالبطاريات االعتيادية، إذ تمت 
 صناعتيا من فمز :

 الفضة  -الرصاص          د -الصوديوم             ج -الميثيوم          ب - أ
نا تعد تفاعالت األكسدة واالختزال من أىم التفاعالت الكيميائية التي تستعمل في حيات -44

اليومية وىي تحدث في معظم األماكن من حولنا والبيئة المحيطة بنا ومن األمثمة عمى 
 ىذه التفاعالت :

 تحضير الزيوت الصناعية  -احتراق الوقود وتحرير الطاقة             ب-أ
 جمي  ما ذكر -أفالم التصوير في الكاميرات              د-ج
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د حياة البشرية جمعاء حيث تسبب الكثير من من الكوارث البيئة الكبرى والتي تيد -45
 األمراض مثل السرطان وتقتل الكائنات البحرية والزراعية :

 الزالزل  -زيادة ثقب طبقة األوزون                                  ب - أ
 األعاصير  -كثرة البراكين                                          د-ج

 الختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد حيحةورقة تفريغ اإلجابات الص
 اإلجابة ت اإلجابة ت اإلجابة ت
1  26  32  
2  27  31  
3  28  33  
4  29  34  
5  16  35  
6  12  36  
7  11  37  
8  13  38  
9  14  39  

11  15  46  
11  16  42  
12  17  41  
13  18  43  
14  19  44  
15  36  45  
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 ( 21ممحؽ )
 أسماء مدارس عينة البحث موزعة حسب المديريات

 3مديرية الكرخ /  ت 2مديرية الكرخ /  ت 1مديرية الكرخ /  ت
 ثانوية سعد بن معاذ 1 ثانوية ام عمارة  1 اعدادية الكرخ 1
 ثانوية صالح الدين 2 اعدادية العزة 2 ثانوية الكرخ 2
 ثانوية عطر الجنة 3 ادية االمام الرضااعد 3 اعدادية المنصور 3
 ثانوية النضال 4 ثانوية الغفران 4 ثانوية عمر المختار 4
 اعدادية الفارابي 5 ثانوية سومر 5 ثانوية الحارثية 5
 اعدادية المصطفى عممية 6 ثانوية البالد 6 اعدادية الكندي 6
 اعدادية االمل 7 ثانوية االخالص 7 ثانوية الفضيمة 7
 ثانوية الشفق 8 ثانوية ابن الييثم 8 ثانوية الخضراء 8
 ثانوية ىالة بنت خويمد 9 ثانوية طوعة  9 ثانوية السياب 9

 ثانوية كمية بغداد 11 ثانوية نور الدين 11 اعدادية الرسالة 11
 اعدادية المستقبل 11 اعدادية الرباب 11 ثانوية اليرموك 11
 ثانوية اسماء 12 وثبةثانوية ال 12 اعدادية الفاروق 12
 ثانوية اغادير عممية 13 ثانوية االيالف 13 اعدادية بغداد 13
 اعدادية السيدية العممية 14 ثانوية الحكمة 14 اعدادية العامرية 14
 ثانوية البسممة 15 اعدادية العراقي 15 ثانوية الرائد 15
 اعدادية االخالص 16 ثانوية السالم 16 اعدادية القدس 16
 اعدادية ابابيل 17 اعدادية المثنى 17 اعدادية الخضراء 17
 اعدادية المعرفة 18  18 اعدادية المتنبي 18
 ثانوية روان 19  19 ثانوية حطين 19
 ثانوية الزىور 21  21 ثانوية النضال 21
 اعدادية الجميورية 21  21 ثانوية دجمة 21
  22  22 اعدادية الطارق 22
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 ( 21ممحؽ ) 
 والدرجة الكمية لالختبار المسعى العممي طبيعة رجات مجاالت اختبارد

مسؿالتس الدرجة الكمية مجاالت طبيعة المسعى العممي  

 األوؿالمجاؿ  المجاؿ الثاني المجاؿ الثالث المجاؿ الرابع

1 2 4 2 9 2 

3 3 3 5 14 1 

2 3 5 6 16 3 

3 3 4 5 15 4 

2 5 5 6 18 5 

2 5 4 4 15 6 

2 2 2 3 9 7 

1 4 3 5 13 8 

4 5 5 7 21 9 

1 2 4 4 11 26 

2 4 3 5 15 22 

4 3 2 4 13 21 

2 3 3 1 9 23 

1 3 4 6 14 24 
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2 3 2 3 10 25 

2 5 4 5 16 26 

2 4 6 9 21 27 

1 4 3 6 14 28 

3 4 6 7 20 29 

3 1 4 4 12 16 

2 5 6 6 19 12 

2 4 5 5 16 11 

2 4 6 8 20 13 

3 5 4 4 16 14 

2 6 5 5 18 15 

3 3 3 5 14 16 

4 6 5 7 22 17 

1 5 5 5 16 18 

2 3 4 6 14 19 

3 4 4 4 15 36 

3 7 7 9 26 32 

1 4 4 4 13 31 
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1 6 6 7 20 33 

2 3 3 5 13 34 

1 3 4 6 14 35 

4 5 6 8 23 36 

1 3 3 4 11 37 

2 4 3 3 12 38 

4 5 5 7 21 39 

2 4 3 4 13 46 

1 2 2 3 8 42 

3 3 4 5 15 41 

3 6 6 9 24 43 

2 4 4 5 15 44 

2 4 5 5 16 45 

4 6 5 8 21 46 

2 3 5 5 15 47 

2 4 3 5 14 48 

2 3 4 5 14 49 

2 6 7 9 24 56 
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3 7 4 4 18 52 

4 7 6 8 26 51 

4 5 5 6 21 53 

2 3 4 5 14 54 

2 2 3 3 10 55 

3 5 6 8 22 56 

2 4 2 5 13 57 

3 3 4 8 18 58 

1 2 3 4 14 59 

4 5 4 7 20 66 

1 5 4 6 16 62 

2 4 4 7 17 61 

1 5 5 8 19 63 

3 2 2 3 10 64 

1 5 5 6 17 65 

4 5 5 6 20 66 

3 5 6 8 22 67 

2 3 2 1 8 68 
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2 5 5 6 18 69 

1 4 4 5 14 76 

3 5 6 8 22 72 

3 5 4 4 16 71 

2 4 3 5 14 73 

3 6 7 9 25 74 

3 2 2 3 10 75 

2 7 6 8 23 76 

2 3 3 4 12 77 

1 2 2 4 9 78 

2 3 3 3 11 79 

2 2 4 2 10 86 

المتوسط  15.95 5.4 4.1875 4.0375 2.275

 الحسابً

االنحراف  3.6975 1.56 1.079688 1.120938 0.775625

 المعٌاري
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 ( 22ممحؽ ) 

 ( سنة  5.)اكثر من  مًطبٌعة المسعى العل ً اختبارحسب سنوات الخدمة فبدرجات المدرسٌن 

 الدرجة التسلسل الدرجة التسلسل الدرجة التسلسل

2 20 22 14 22 17 

2 13 22 24 22 20 

2 14 22 18 22 22 

2 23 23 26 22 8 

2 11 22 21 22 18 

2 12 22 14 22 14 

2 21 22 10 22 22 

2 13 22 22 23 16 

2 8 22 13 22 14 

23 15 22 18 22 25 

22 24 22 14 22 10 

22 15 22 20 22 23 

22 16 22 16 22 12 

22 21 23 17 22 9 

22 15 22 19 22 11 

22 14 22 10 22 10 

 16.29167 المتوسط الحسابً

 4.877034 االنحراف المعٌاري
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 (  سنة 15) اقؿ مف 

 الدرجة التسلسل الدرجة التسلسل

2 9 22 21 

2 14 22 14 

2 16 22 20 

2 15 23 12 

2 18 22 19 

2 15 22 16 

2 9 22 20 

2 13 22 16 

2 21 22 18 

23 11 22 14 

22 15 22 22 

22 13 22 16 

22 9 22 14 

22 14 23 15 

22 10 22 26 

22 16 22 13 

 15.437 المتوسط الحسابي

 4.0155 االنحراؼ المعياري
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 (   23ممحؽ ) 

 المجاالت درجات بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية وحسب 

 الدرجة الكمية مجاالت بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية التسمسؿ

 التقويـ التنفيذ التخطيط

9 20 35 16 71 

1 33 43 26 102 

3 25 50 30 105 

4 22 55 16 93 

5 40 63 27 130 

6 45 42 29 116 

1 22 34 20 76 

1 30 37 16 83 

1 45 65 30 140 

91 27 45 15 87 

99 20 42 21 83 

91 31 60 14 105 

93 25 40 15 80 

94 20 46 16 82 

95 23 38 13 74 

96 25 43 15 83 

91 46 61 32 139 

91 29 45 13 87 
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91 54 57 25 136 

11 24 40 16 80 

19 34 76 20 130 

11 28 51 19 98 

13 46 69 15 130 

14 30 45 18 93 

15 35 64 21 120 

16 24 46 16 86 

11 43 70 32 145 

11 35 45 22 102 

11 30 43 17 90 

31 23 50 20 93 

39 41 75 36 152 

31 23 38 12 73 

33 39 63 26 128 

34 28 36 11 75 

35 25 38 10 73 

36 40 85 20 145 

31 30 45 15 90 

31 27 41 21 89 

31 36 85 31 152 

41 26 51 16 93 

49 23 45 12 80 



  191                            المالحؽ                                                       

 
 

41 28 54 18 100 

43 51 78 26 155 

44 33 52 20 105 

45 30 56 25 111 

46 40 69 31 140 

41 27 58 20 105 

41 26 60 17 103 

41 29 64 19 112 

51 45 72 35 152 

51 22 41 15 78 

59 57 81 27 165 

51 49 66 22 137 

53 23 61 15 99 

54 23 47 19 89 

55 50 67 25 142 

56 31 51 18 100 

51 46 61 23 130 

51 28 47 19 94 

51 51 71 18 140 

61 27 47 13 87 

69 27 56 17 100 

61 37 76 22 135 

63 25 44 17 86 



  191                            المالحؽ                                                       

 
 

64 32 47 15 94 

65 55 76 21 152 

66 51 68 26 145 

61 23 40 13 76 

61 38 63 29 130 

61 28 56 18 102 

11 48 72 26 146 

19 22 53 17 92 

11 23 37 15 75 

13 56 69 30 155 

14 31 40 16 87 

15 56 72 28 156 

16 30 42 11 83 

11 20 41 17 78 

11 25 51 16 92 

11 20 45 15 80 

11 32.9375 54.4125 20.1125 107.4625 

االنحراؼ 
 المعياري 

8.8484375 11.52875 5.040625 23.55313 
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 ( 24ممحؽ ) 
 لثقافة العممية متعددة األبعاد ) المجاالت الثالثة والدرجة الكمية (درجات اختبار ا

 الدرجة الكمية ابعاد اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد التسمسؿ
 الثالث الثاني االوؿ

9 2.5 5 4 11.5 

1 4 7 7 18 

3 4 9 10 23 

4 4.5 6.5 9 20 

5 7 10.5 11.5 29 

6 3.5 8.5 8 20 

1 5.5 9 6.5 21 

1 3 7.5 5.5 16 

1 6 10.5 8.5 25 

91 4 7 6 17 

99 3 6.5 6.5 16 

91 3 9 6 18 

93 2 6 4 12 

94 3 6 7 16 

95 2.5 4.5 6.5 13.5 

96 4 7.5 8 19.5 

91 7.5 9 11.5 28 

91 4.5 8 6 18.5 

91 4.5 11 9.5 25 

11 4 6 5 15 

19 6.5 9.5 7 23 
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11 5 8.5 6.5 20 

13 4.5 9 11.5 25 

14 5.5 7 7.5 20 

15 5.5 8.5 9 23 

16 4 7 6.5 17.5 

11 5.5 11 13 29.5 

11 3 6 8 17 

11 3 6.5 5.5 15 

31 1.5 10 8.5 20 

39 7 12.5 11.5 31 

31 5 7.5 4.5 17 

33 7 10.5 10 27.5 

34 3 6.5 7.5 17 

35 2.5 6.5 7 16 

36 5.5 10.5 14 30 

31 3 5.5 6.5 15 

31 4 6 5 15 

31 6.5 10.5 12 29 

41 1.5 5 3.5 10 

49 1.5 3.5 7 12 

41 3.5 7 9.5 20 

43 5 13.5 11.5 30 

44 2.5 6.5 9 18 

45 4.5 5.5 7 17 

46 4 10 13 27 



  119                            المالحؽ                                                       

 
 

41 5.5 6.5 5 17 

41 1.5 6.5 8 16 

41 3 8.5 7.5 19 

51 6.5 12.5 12 31 

59 6 9 9 24 

51 8.5 12 9.5 30 

53 7 11 11 29 

54 3.5 7 8 18.5 

55 3.5 6 5.5 15 

56 5 11.5 11.5 28 

51 3 7 7 17 

51 6.5 9.5 8 24 

51 4.5 5 5.5 15 

61 6 9 10 25 

69 5 8 7 20 

61 5.5 8.5 7.5 21.5 

63 5 10.5 10.5 26 

64 3.5 5.5 4 13 

65 5 7 8.5 20.5 

66 7.5 10.5 8 26 

61 7 9.5 9.5 26 

61 3.5 4 2.5 10 

61 4.5 8 7.5 20 

11 3.5 7.5 7 18 

19 6.5 11 11.5 29 
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11 4 8.5 6.5 19 

13 3.5 7.5 7 18 

14 7.5 11.5 13 32 

15 4 4.5 4.5 13 

16 5 8.5 9.5 23 

11 3.5 5.5 6 15 

11 2.5 4.5 4 11 

11 2 4.5 6.5 13 

11 2 4.5 4.5 11 

انمتىسط 

 انحسببً

4.40625 7.93125 7.875 20.2125 

االنحزاف 

 انمعٍبري

1.661351 2.291624 2.563744 5.858984 
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 ( 25ممحؽ ) 
 درجات اختبار الثقافة العممية متعددة األبعاد لمطمبة) بحسب التخصص (

 
الدرجة  ابعاد الفرع االحٌائً التسلسل

 الكلٌة
 الدرجة الكلٌة ابعاد الفرع التطبٌقً

 الثالث الثانً ولاال الثالث الثانً االول
2 2 6 5 13 3 4 3 10 

2 4 8 8 20 4 6 6 16 

2 5 10 12 27 3 8 8 17 

2 5 6 10 21 4 7 8 19 

2 7 12 13 32 7 9 10 26 

2 3 10 9 22 4 7 7 18 

2 5 7 8 20 6 11 5 22 

2 3 10 4 17 3 5 7 15 

2 6 12 12 30 6 9 5 20 

23 3 6 8 17 5 8 4 17 

22 2 6 7 15 4 7 6 17 

22 1 9 6 16 5 9 6 20 

22 2 8 4 14 2 4 4 10 

22 3 6 10 19 3 6 4 13 

22 1 4 8 13 4 5 5 14 

22 3 9 11 23 5 6 5 17 

22 8 10 13 31 7 8 10 25 

22 4 9 6 19 5 7 6 18 

22 3 12 11 26 6 10 8 24 
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23 4 8 4 16 4 4 6 14 

22 7 8 5 20 6 11 9 26 

22 6 10 6 22 4 7 7 18 

22 4 11 13 28 5 7 10 22 

22 7 9 12 28 4 5 3 12 

22 6 9 7 22 5 8 11 24 

22 5 8 9 23 3 6 4 13 

22 6 11 13 30 5 11 13 29 

22 1 5 10 16 5 7 6 18 

22 4 5 3 12 2 8 8 18 

23 2 10 8 20 1 10 9 20 

22 9 14 12 35 5 11 11 27 

22 6 7 7 20 4 8 2 14 

22 8 12 10 31 6 9 10 25 

22 2 7 7 16 4 6 8 18 

22 3 7 10 20 2 6 4 12 

22 7 12 14 33 4 9 14 27 

22 4 7 9 20 2 4 4 10 

22 6 7 5 18 2 5 5 12 

22 7 10 13 30 6 11 11 28 

23 2 4 3 9 1 6 4 11 

22 1 4 8 13 2 3 6 11 

22 5 8 10 23 2 6 9 17 



  115                            المالحؽ                                                       

 
 

22 7 13 11 31 3 14 12 29 

22 3 7 8 18 2 6 10 18 

22 6 4 5 15 3 7 9 19 

22 6 13 12 31 2 7 14 23 

22 8 8 6 22 3 5 4 12 

22 1 6 6 13 2 7 10 19 

22 3 7 8 18 3 10 7 20 

23 9 12 13 34 4 13 11 28 

22 6 10 9 25 6 8 9 23 

22 9 14 12 35 8 10 7 25 

22 7 13 10 30 7 9 12 28 

22 1 7 11 19 6 7 5 18 

22 4 6 4 14 3 6 7 16 

22 5 11 13 29 5 12 10 27 

22 2 6 7 15 4 8 7 19 

22 6 10 11 27 7 9 5 21 

22 5 4 5 14 4 6 6 16 

23 6 10 12 28 6 8 8 22 

22 5 7 8 20 5 9 6 20 

22 4 7 10 21 7 10 5 22 

22 7 11 13 31 3 10 8 21 

22 3 5 4 12 4 6 4 14 

22 5 7 9 21 5 7 8 20 
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22 7 12 11 30 8 9 5 22 

22 10 13 13 36 4 6 6 16 

22 3 4 3 10 4 4 2 10 

22 6 9 10 25 3 7 5 15 

23 4 7 8 19 3 8 6 17 

22 7 12 12 31 6 10 11 27 

22 5 11 6 22 3 6 7 16 

22 5 10 11 26 2 5 3 10 

22 10 13 14 37 5 10 12 27 

22 5 5 6 16 3 4 3 10 

22 6 12 13 31 4 5 6 15 

22 3 5 7 15 4 6 5 15 

22 2 3 5 10 3 6 3 12 

22 3 4 9 16 1 5 4 10 

23 2 5 6 13 2 4 3 9 

المتوسط 

 الحسابً

4.72 8.45 8.8 22 4.08 7.41 6.95 18.43 

االنحراف 

 المعٌاري

1.89 2.47 2.63 6.07 1.33 1.88 2.39 4.55 
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 ( 26ممحؽ ) 
 لمطمبة بحسب الجنس) االناث ( درجات اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد

 االبعاد الدرجة الكلٌة الجنس التسلسل

 الثالث الثانً االول

 5 4 2.5 11.5 انثى 2

 5 8 5 18 انثى 2

 7 9 6 22 انثى 2

 4 10 6 20 انثى 2

 10 12 7 29 انثى 2

 6 8 6 20 انثى 2

 3 8 10 21 انثى 2

 7 6 3 16 انثى 2

 8 10 7 25 انثى 2

نثىا 23  17 3 6 8 

 5 9 2 16 انثى 22

 7 6 5 18 انثى 22

 4 5 3 12 انثى 22

 6 8 2 16 انثى 22

 5 6 2.5 13.5 انثى 22

 8 6 6 20 انثى 22

 7 13 8 28 انثى 22

 7 8 3.5 18.5 انثى 22

 9 6 10 25 انثى 22

 7 6 2 15 انثى 23

 11 9 3 23 انثى 22

 8 10 2 20 انثى 22
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 8 12 5 25 انثى 22

 9 9 2 20 انثى 22

 12 8 3 23 انثى 22

 8 7 3 18 انثى 22

 12 13 4.5 29.5 انثى 22

 4 6 7 17 انثى 22

 5 4 6 15 انثى 22

 7 5 8 20 انثى 23

 11 14 6 31 انثى 22

 6 8 3 17 انثى 22

 9 11 8 28 انثى 22

 7 8 2 17 انثى 22

 6 7 3 16 انثى 22

 7 14 9 30 انثى 22

ىانث 22  15 2 7 6 

 4 7 4 15 انثى 22

 8 12 9 29 انثى 22

 4 4 2 10 انثى 23

 7 8.225 4.775 20 المتوسط الحسابً

 2.2418 2.7502 2.5063 5.5285 االنحراف المعٌاري
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 درجات اختبار الثقافة العممية متعددة االبعاد بحسب الجنس ) الذكور (
 االبعاد الدرجة الكلٌة الجنس التسلسل

 الثالث الثانً االول

 5 5 2 12 ذكر 2

 7 7 6 20 ذكر 2

 12 10 8 30 ذكر 2

 8 7 3 18 ذكر 2

 9 6 2 17 ذكر 2

 11 10 6 27 ذكر 2

 7 7 3 17 ذكر 2

 8 6 2 16 ذكر 2

 9 7 3 19 ذكر 2

 12 11 8 31 ذكر 23

 9 7 8 24 ذكر 22

 12 12 6 30 ذكر 22

 12 10 7 29 ذكر 22

 6 8 4.5 18.5 ذكر 22

 7 6 2 15 ذكر 22

 13 12 3 28 ذكر 22

 8 7 2 17 ذكر 22

 9 11 4 24 ذكر 22

 6 6 3 15 ذكر 22

 10 8 7 25 ذكر 23

 9 8 3 20 ذكر 22

 8 12 1.5 21.5 ذكر 22

 12 11 3 26 ذكر 22
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 5 6 2 13 ذكر 22

 8 10 2.5 20.5 ذكر 22

 12 6 8 26 ذكر 22

 11 8 7 26 ذكر 22

رذك 22  10 1 4 5 

 7 10 3 20 ذكر 22

 8 5 5 18 ذكر 23

 13 10 6 29 ذكر 22

 9 8 2 19 ذكر 22

 10 7 1 18 ذكر 22

 13 10 9 32 ذكر 22

 5 6 2 13 ذكر 22

 11 6 6 23 ذكر 22

 7 4 4 15 ذكر 22

 6 4 1 11 ذكر 22

 5 4 4 13 ذكر 22

 6 4 1 11 ذكر 23

 8.75 7.65 4.0375 20.4375 المتوسط الحسابً

 2.5595 2.4552 2.3842 6.2349 االنحراف المعٌاري

 
 



 Abstract 

 

The research aims at the verified of: 

A - Understanding the nature of the scientific enterprise of the teachers of 

chemistry according to the project of educational reform (2061). 

B – The correlation between understanding the nature of the scientific enterprise of 

the teachers of chemistry and their teaching practices. 

C - The correlation between understanding the nature of the scientific enterprise of 

the teachers of chemistry according to the project of educational reform (2061) and 

the multidimensional scientific literacy of their students. 

 To achieve the research aims, the following questions were formulated: 

1- Do chemistry teachers have an understanding of the nature of the scientific 

enterprise according to the educational reform project (2061)? 

2-  What is the ratio of understanding   the nature of the scientific enterprise of 

the teachers of chemistry according to the project of educational reform 

(2061)? 

3-  Is there a statistically significant difference at (0.05) between the average 

degrees of chemistry in the test of understanding the nature of the scientific 

enterprise according to the educational reform project (2061), due to the 

number of working years? 

4- What are the teaching practices of the chemistry teachers based on their 

understanding of the nature of the scientific enterprise on the note card of 

their teaching practices? 

5-  Is there a correlation between understanding the nature of the scientific 

enterprise of the teachers of chemistry according to the educational reform 

project (2061) and their teaching practices? 

6-  Do students in the secondary stage have a multi-dimensional scientific 

literacy to test the multi-dimensional scientific literacy? 

7- Is there a statistically significant difference at (0.05) between the average 

grade of students in the multi-dimensional scientific literacy test due to the 

scientific specialization (Bi / Applied)? 

8- Is there a statistically significant difference at (0.05) between the average 

grades of students in the multi-dimensional scientific literacy test due to 

gender variable? 



9-  Is there a correlation between understanding the nature of the scientific 

enterprise of the teachers of chemistry according to the project of 

educational reform (2061) and the multi-dimensional scientific literacy of 

their students. 

  The descriptive methodology was adopted in this research  , and consisted  

of all the chemistry teachers and their students in the fifth grade in   secondary and 

preparatory  schools in the first, second  and third directories of education Al-Kark 

in Baghdad governorate from (2017 - 2018). The sample Were selected (80), a 

teachers of research sample at a rate (15%) of the population. The sample of 

students consisted of selecting 20 students randomly for each teacher from student 

population. It has been prepared in three search tools represented by (testing the 

nature of scientific enterprise, a notecard of teaching practices, and a 

multidimensional scientific literacy test) 

  The test of the nature of the scientific enterprise of the teachers of 

chemistry consisted of 35 test items of the type of multiple choice of four 

alternatives whose validity and its cytometric properties were verified and its 

coefficient of stability (0.82) according to Pearson equation then corrected by the 

equation of Seppermann Brown). 

The notecard consisted of (46) items divided into three areas (planning, 

implementation and evaluation). The five-grade scale was adopted (weak, 

acceptable, average, good, very good) and grades (1, 2, 3, 4, and 5) The reliability 

and stability of the observation were verified (0.80-0.88) by the Pearson equation. 

The multidimensional scientific literacy test for students consisted of (45) multiple 

choice types, the test was divided into three main dimensions the history of 

scientific ideas, the nature of science and the correlation between science, 

technology, society and the environment. The test was verified by its validity and 

its cytometric properties its coefficient of stability (0.84) was determined by the 

equation of Kudar Richardson-20. The statically package for social science (SPSS)  

was adopted to analysis the result of research.  

The conclusion have shown that the chemistry teachers have some weakness in 

understanding the nature of the scientific enterprise according to the educational 

reform project (2061). They have also shown teaching practices in the chemistry 

teachers according to the nature of the scientific enterprise. There is also a 

weakness in the multidimensional scientific literacy of chemistry students.  The 

study has recommended several recommendations, and suggestions. 
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