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 امللخص:
يف الوقت اليت تسعى فيها ادلؤسسات التعليمية اذل تنمية العديد من اخلصائص اإلغلابية يف شخصية الطالب و منها      

لبحث احلارل خاصييت االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم , لزايدة طموحو و استعداده دلراحل تعليمية الحقة, ااّل ان ا
توصل اذل نتيجة )تدين( يف مستويي ىاتُت اخلاصيتُت لدى عينة البحث ادلتمثلة بطلبة الصف الثاين ادلتوسط من مدارس 

 مدينة ادلوصل .
اذ مت تطبيق ادايت )االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم( بعد التحقق من خصائصهما السيكومًتية على عينة بلغت      

طالبة , و يف ضوء ىذه النتيجة توصل الباحثان اذل عدة استنتاجات من ابرزىا ان سبب ىذا التدين قد ( طالبا و 234)
يعود اذل عدم كفاءة منهج مادة العلوم اليت تدرس يف الصف الثاين ادلتوسط بوصفها ادلادة الدراسية األكثر معنية بتنمية 

د الدراسية األخرى لكوهنا مكونة من ثالثة مواد ىي )الكيمياء االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم عن سواىا من ادلوا
 والفيزايء واالحياء(, وابلتارل قدم الباحثان عدد من التوصيات وادلقًتحات ذات العالقة هبذه النتيجة.

 مؤسسات تعليمية, طالب, استطالع, مدارس ادلتوسطة, ادلوصل.الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 

              At a time when educational institutions seek to develop many 

positive characteristics  for student’s personality,including the two 

characteristics of scientific curiosity and understanding the nature of 

science, to increase his ambition and readiness for later educational stages, 

the current research has reached a low result in the two levels of these two 

characteristics of the research sample represented by For middle class 

second-grade students from Mosul city schools. 

     Two tools (scientific curiosity and understanding the nature of science) 

were applied after verifying their psychometric properties on a sample of 

(482) male and female students, and in light of this result, the two 

researchers reached several conclusions, the most prominent of which is 

that the reason for this decline may be due to the inefficiency of the science 

curriculum. Which is taught in the second intermediate grade, as it is the 

subject most concerned with developing scientific curiosity and 

understanding the nature of science from other subjects because it consists 

of three subjects (chemistry, physics and biology), and therefore the 

researchers presented a number of recommendations and proposals related 

to this result. 

 Keywords: Eucational, Institutions,  Student,  Curiosity,  Middle    

School, Mosul. 
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 مشكلة البحث
يسعى البحث العلمي الًتبوي اذل معاجلة كل ادلشكالت اليت تعًتض تعليم الطلبة , بوصفهم اجليل ادلعهود عليهم محل     

رسالة االسالف اذل أجيال الحقة قادرة على احلفاظ على ىوية رلتمع من الضياع و االنداثر يف اتون الصراع العادلي يف 
 ر.التفوق و السيطرة على االخ

و تزخر العملية التعليمية ادلعاصرة بكم ىائل من ادلشكالت اذل احلد الذي جعلتها على احملك بُت التعليم احلقيقي او     
الزائف. و من بُت ادلشكالت اليت تعيق العملية التعليمية ىي عدم االنسجام بُت ادلدخالت والعمليات وادلخرجات , فاذا  

 ن تتعثر و ترتبك العمليات و ابلتارل تنتج سلرجات قاصرة و مشوىة.كانت ادلدخالت غَت كفوءة ؽلكن ا
بوجود قصور لدى طلبة  -بوصفهما متخصصُت يف ادلناىج الدراسية و طرائق التدريس  –و ذلذا الحظ الباحثان     

االستطالع العلمي  الصف الثاين ادلتوسط يف سلرجات و نتائج تعليمهم دلادة العلوم اليت يدرسوهنا و ال سيما يف دافع حب
 -و فهمهم لطبيعة العلم , و تعززت من خالل ادلالحظات االتية:

 تدين نتائج اغلب طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مادة العلوم اليت يدرسوهنا. -
 شكوى بعض من مدرسي مادة العلوم يف صعوبة فهم و إدراك الطلبة دلادة العلوم و اعتمادىم الدرخ و احلفظ الصم. -
درات الطلبة يف تقدًن أفكار علمية جديدة بصيغ )نظرية او عملية( تدل اذل حبهم لالستطالع العلمي ضعف مبا -

 وفهمهم لطبيعة العلم.
ىذه ادلالحظات الواقعية استدعت الباحثُت اذل ربري مستوى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف االستطالع العلمي وفهم 

 طبيعة العلم.
 أمهية البحث   

رحلة ادلتوسطة من ادلراحل التعليمية ادلهمة لكوهنا تتوسط مرحليت التعليم االبتدائي )االساسي( والتعليم ادلتعد      
االعدادي )الثانوي( ويتم خالذلا بناء شخصية قادرة على النمو و التكيف يف ربّول ادلتعلم من عادل الطفولة اذل عادل ادلراىقة 

ت واالىتمامات و تكوين ادليول و تنمو فيها دوافع الطموح ومنها حب ادلبكرة اليت تتصف دبرحلة )بلورة( اذلوااي
وذلذا ينصح علماء الًتبية و علم النفس ابالىتمام دبرحلة الدراسة ادلتوسطة بوصفها مرحلة مهمة من النضج  االستطالع ,

(, يف حُت 24: 4102ىشة, النفسي والعقلي, فعندما تتطابق اذلواية مع حب االستطالع ستحقق فوائد كبَتة للفرد )الد
( إن إطالع الطلبة  على عالقات علمية متنوعية تعد وسيلة رائعة لتطوير Arjun Shankarيرى )أرجون شانكار 

 (.01: 4110حب االستطالع )روزرل, 
,دافع الفضول  و ىنا يؤكد علماء النفس ادلعريف ان معاين من قبيل:)حب االستطالع ,االستقصاء ,االستكشاف    
لبحث عن اجلديد والغريب ..اخل( تعد حاجة إنسانية أساسية تساعد ادلتعلم على ذبديد حياتو و ربقق التوافق بُت ,ا

طموحاتو وتغيَت حياتو , وان ىذه احلاجة انبعة يف اصوذلا من حاجة االنسان الفطرية اذل )االاثرة( , دبعٌت ان االنسان من 
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زن االنفعارل من دون البحث عن االاثرة ,ألن السكون يسبب لو التكرار وادللل طبعو ال يركن وال يشعر ابالستقرار والتوا
واإلحباط , وذلذا يبحث او يفتعل االاثرة ) شعوراي او ال شعوراي ( لكي غلد فيها التغيَت يف حياتو, وقد تقوده تلك االاثرة 

ما اذا كانت رلازفتو سلبية ام إغلابية , لكنها رلرد اذل ادلغامرة واجملازفة حبياتو حبا بذلك التغيَت وىو أحياان ال يدري في
 زلاولة للتغيَت وارضاء حبثو عن االاثرة .

ان االستطالع العلمي يتجلى لدى االنسان يف مرحلة ادلراىقة وذلذا نالحظ كثرة  Freemanكما يرى فرؽلان       
ها , واكتشف أن قوة االنتباه لدى االنسان تكون األسئلة اليت ُتطرح خالل ىذه ادلرحلة وحاجتها اذل إغلاد إجاابت تقنع

يف ذروهتا خالل ىذه ادلرحلة من تطور حياة االنسان , وأن قوة اإلحساس واالنتباه ىي اليت سبهد اذل االىتمام ابدلثَتات 
 (.Freeman,2005:201احمليطة بو ومن مث تدفعو اذل االستجابة اليها )

علم يف استكشاف ذاتو وزليطو من خالل إاثرة أسئلة متنوعة ومستمرة حول قضااي واالستطالع العلمي يدفع رغبة ادلت   
معرفية سلتلفة. وذلذا يعد حب االستطالع ادلعريف احملرك الرئيسي الذي أدى اذل التطورات الفكرية واالبتكارات واألحباث 

ؤلف بُت اجملاالت ادلختلفة )إبراىيم, اليت انتجها علماء مبدعُت يعملون يف بيئة تشجع على التعاون بُت الباحثُت وت
4114 :21.) 

وشلا غلدر الًتكيز اليو , ان دافع االستطالع العلمي يعد ظلطا متطورا عن حب االستطالع العام من حيث ادلستوى    
والكفاءة , فهو يرتقى على حب االستطالع العام  فاالستطالع العلمي عبارة عن دوامة من حركة البحث العلمي لكل 
ما ىو جديد, تنطلق من حب االستطالع مث تتطور اذل طموح ادلتعلم يف السيطرة على بعض عناصر بيئة اىتماماتو وميولو 
وحاجاتو عن طريق اكتسابو ادلعرفة واخلربة ألنو سيشعر ابلتوتر الفكري وعدم االتزان العلمي لكل فكرة او موضوع غامض 

لديو الدافع ادلعريف ويتطور اذل الشغف العلمي حينما يركز اىتمامو يف  عليو, لذلك ػلاول ان ؼلفف من توتره فيتولد
التعرف على نقاط القوة والضعف فيما يثَت انتباىو وغلذب اىتمامو وىكذا فإنو سيعاود احلركة من جديدة لعناصر او 

تقدما وحينها  سيصل اذل  موضوعات مثَتة أخرى او انو ػلاول تطوير بناءات االستطالع العلمي السابقة اذل أفكار اكثر
 -( االيت:0مرحلة االكتشاف , وؽلكن ان يوضحو ادلخطط )
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 (  دائرة االستطالع العلمي )استنتاج الباحثان(0سلطط )

 -اذن يوجد مستويُت من االستطالع العلمي , علا: 
 ىتمام .وىو التحري عن  فكرة او موضوع علمي جديد )غَت مألوف( يقع يف رلال اال ادلستوى األول :
 اجلمع بُت عدة عناصر )مألوفة ( وإعادة تنظيمها لكي تساعد ادلتعلم على االكتشاف. ادلستوى الثاين :

 ومن شروط االستطالع العلمي ان ؽلتلك ادلتعلم : 
الطموح: فالفرد الطموح ىو الذي يسعى اذل البحث عن التغيَت لكل ما يثَت انتباىو ألجل السيطرة على بيئة  -0

 اتو ورلال تعليمو.اىتمام
 الذخَتة ادلعرفية : فلكي ػُلقق الطموح أىدافو البد ان يٌعزز ابلذخَتة ادلعرفية واخلربة العلمية ادلنطقية.   -4
 الدافع ادلعريف:وىي احلالة ادلعربة عن حاجة ادلتعلم اذل ربقيق ادلزيد من التعلم واكتساب اخلربة. -2
 متابعة األفكار وادلوضوعات اجلديدة ابلتتبع واالستقصاء والتجربة العملية.الشغف العلمي:ادلميز ابحلماسة يف  -2
القدرة على االكتشاف: فهي اليت ستمهد للمتعلم فرصة االبداع واالبتكار )أي اإلضافة النوعية حلالة سابقة( او  -5

 االخًتاع )حينما غلد حالة اصيلة دل تكن ذلا سابقة( ,
 -االستطالع يتميز بـ : ( ان دافع0442ويرى )الشربيٍت,

 .البحث واكتشاف احللول للمشكالت واألسئلة -1
 . القيام إبعادة تنظيم عناصر ادلشكالت احلالية الكتشاف عالقات جديدة ومن مث احللول اجليدة ذلا  -4
 التمتع بقدر كبَت من االنفتاح على اجملهول أو اجلديد.  -2
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 االتصاف ابدلرونة و عدم اجلمود. -2
 .درة على التعبَت عن الذات والتمتع ابألصالةالق-5
 (.24-21: 0442)الشربيٍت,  استخدام أشكال التفكَت التباعدي بشكل يتفوق عن التفكَت التقاريب -1

 -كما يتنوع حب االستطالع اجرائيا من خالل:
يدفع الفرد للقيام بسلوك استجايب  االستكشاف ادلعاين : ويعٍت بو االستجابة للتغيَت الذي ػلدث يف البيئة , الن ادلثَت -أ

وذلذا ؽلكن تصنيف السلوك وفقا لطبيعة االستجابة فعندما تؤثر االستجابة االستطالعية بتغَتات يف الوضع ابذباه أعضاء 
 احلس تسمى استطالعا حسيا وعندما تتمثل ابحلركة تسمى استطالعا حركيا...اخل.

دث استجابة لتغَتات خارجية , ػلاول ان يفرض نفسو هبدف ادلبادرة االستكشاف الفضورل : ويقصد بو عندما رب -ب 
 (.24: 4102)الشيخ ,  يف تغيَت البيئة أو التالعب هبا أو بدافع منافسة األخر أو التطفل عليو

االستكشاف النوعي : ويقصد بو الرغبة يف احلصول على معلومات حول موضوع زلدد بدافع التميز لكل ما ىو  -ج
 .Picone,1999:15))َت مألوف غريب او غ

  الفلسفة والتنظري يف االستطالع العلمي
( ان حب االستطالع يعد "الدافع ضلو اإلدراك األفضل" , شلا 0344وصف الفيلسوف وعادل النفس وليام جيمس )      

صفات مثَتة وجديدة  يعٍت أنو الرغبة يف فهم ما تعرفو فيما ال تعرفو. وأشار إذل ان االطفال يدفعهم ضلو أشياء ذات
واخصها تلك "الساطعة واحليوية وادلذىلة". وقال إن ىذا الفهم ادلبكر للحب االستطالع ؽلكن ان يفسح اجملال الحًقا 
لفهم وتعريف "بصيغ أعلى وافكار أكثر " , دافًعا ضلو معرفة علمية وفلسفية أكثر اكتمااًل. ويعد علماء النفس الًتبويون 

( رواد يف بعض األعمال التجريبية ادلبكرة حول تطوير مفهوم  حب 0412ل وثيودات ل.مسيث )امثال جي ستانلي ىو 
االستطالع من خالل مجع االستبياانت والسَت الذاتية لألطفال من األمهات حول تطور االىتمام والفضول لديهم , من 

ا من "التحديق السليب" يف وقت مبكر ىذه البياانت ؽلكن وصف تقدم األطفال من خالل أربع مراحل من النمو , بدءً 
من األسبوع الثاين من احلياة ,مث يتطور اذل االنتباه مث االىتمام مث "الفضول السليم" يف الشهر اخلامس تقريًبا )ابراىيم, 

0442 :40. ) 
.  فعلى ولعل اتريخ دراسات حب االستطالع او الفضول لدى احليواانت يقارب من اتريخ دراساتو لدى اإلنسان     

سبيل ادلثال , كتب إيفان ابفلوف عن سلوك التوجيو العفوي يف الكالب ان : ادلنبهات اجلديدة )اليت أطلق عليها رد 
الفعل "ما ىو؟"( فيجيب ابفلوف اهنا : شكل من أشكال حب االستطالع والفضول , وذكر ان ادلنبهات احلسية اليت 

(. ويف منتصف القرن العشرين , بدأ 0442بَت عن الفضول احليوي )ابفلوف , تسبق االستجابة اذل ادلثَتات ما ىي ااّل تع
السلوك االستكشايف يف احليواانت جبذب علماء النفس , ويرجع ذلك جزئًيا إذل التحدي ادلتمثل يف درلها يف النهج 

, ورأى عادل النفس ىاري السلوكية الصارم , اذ اعترب بعض السلوكيُت حب االستطالع او الفضول زلركا أساسيا للسلوك 
ىارلو ان القرود الرضيعة تفضل صحبة اُم انعمة بديلة على أم سلك عارية وىذا سببو سلوكها الفضورل الناتج عن "دوافع 



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىتعنىىببحوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوةى،مجلةىدوروةىعلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0441محرم  -2120ىآبى،(95العددى)ى،مجلةىدراداتىموصلوة

 

 
(89) 

اللعب" دبعٌت ان دوافع اللعب تعد احدى مسببات حب االستطالع , اذ تندفع الكائنات إذل االطلراط يف سلوك حل 
لى مكافأة ملموسة, اي دبعٌت ان بعض السلوكيات االعتيادية وحىت التفكَت ال تندفع بوجود األلغاز الذي ال ينطوي ع

بل تندفع جملرد ااثرة حب االستطالع,  -كما  يراىا اغلب علماء النفس واخصهم السلوكيون   –حافز او مكافئة 
ام أو أي حافز خارجي آخر والحظت دراسات ان لدى القرود قوة فضول يف حل األلغاز ادليكانيكية حىت بدون طع

( مع ذلك , تظهر الفئران فضواًل متنوًعا عندما يفضلون بشدة ودون أية مهمة صرػلة,  استكشاف 0451)ىارلو , 
وىذا االمر تؤكده ايضا وجهات نظر معاصر اليت ترى ان أشكال البحث عن ادلعلومات  أقسام غَت مألوفة من ادلتاىة ,

عتقد أصحاب النظرية ادلعرفية ان التعلم يف اصلو استطالع واكتشاف يسعى اليها الفرد من وذلذا ي,  يتميز حبافز داخلي
اجل تكوين بناء معريف ذايت يقوم على التبصر واإلدراك والتنظيم الذايت وفهم العالقات نتيجة تفاعل القدرات العقلية 

) برونر , أوزبل , بياجيو ( , ويفًتض علماء النفس لإلنسان مع ادلثَتات التعليمية يف البيئة ومن أىم رواد ىذه النظرية 
ادلعريف أن دافع حب االستطالع ادلعريف ينمو ويتطور مع العمر وتسهم الظروف البيئية يف تطوره وبلورتو على صورة أداء 

 (.222: 4101)قطامي,  وحبث وتقصي ونشاطات ذىنية أخرى ترتبط بذلك
 ع العلمي:دور املنهج الدراسي يف تنمية االستطال 

يطمح القائمون على العملية التعليمية اذل اعداد منهج دراسي يعلم األجيال كل ما يليب طموح اجملتمع يف التنمية والتطور , 
  -وػلاول ان يضع كل األسس العلمية ادلناسبة من خالل عناصر ادلنهج ووفقا لاليت:

نها والتنوع يف اساليبها كـ )العصف الذىٍت( تعد إحدى طرائق التدريس: أن االىتمام بطرائق تدريس العلوم وربسي -0
الوسائل الفعالة الستمرار وإثـارة تفكيـر ادلتعلمُت وإكساهبم القدرة على حـل ادلـشكالت وتزويـدىم ابدلفـاىيم األساسية 

لم يف احلوار وطرح , فضال عن ااتحة الفرصة للمتعللمعرفة ومن مث االرتقاء دبستوى ادلعلومات والرغبـة يف االستفسار 
األسئلة ؽلكن ان تعطي ادلتعلم التعزيز الذايت يف التفاعل ادلباشر مع ادلعريف وادلبادرة اذل طرح أفكار بناءة ومفيدة وتعرب عن 

 رغبتو يف اكساب ادلزيد من ادلعرفة. 
ابدلفاىيم األولية اليت أنّو "البد من اتباع اسًتاتيجية هتدف إذل توعية ادلتعلمُت  Clement ,األىداف : يؤكد -4

ػلملوهنا أبن يطلب منهم القيام بتنبؤات معينة على ضوء معلوماهتم السابقة وتشجيعهم علـى عقـد ادلقارانت بُت معـارفهم 
  " (Clement, 1982, P.66).الـسابقة والتفـسَتات العلميـة وادلالحظـات ادلختربية 

 يُظهر ادلتعلم  : طالع العلمي إجرائياً عندمااالستاألنشطة التعليمية : يتم التعبَت عن  -2
تفاعال إغلابياً ضلو عناصر جديدة وغريبة ومتنافرة وغامضة يف بيئتو وذلك ابلتحرك أو ادليل ضلوىا الستكشافها وزلاولة  -أ 

 .التعرف اليها
 .حاجة أو رغبة ألن يعرف أكثر حول نفسو والبيئـة احمليطـة بو -ب
 .عن اخلربات اجلديدة تفحص ما حولو ابحثاً  -جـ
 .)  31 -22: 0433يّصر على فحص وتقصي ادلثَتات البيئية بدرجة أفضل )زيتون,  -د
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 يدرك ادلتعلم أبنو فعال يف البيئة حينما يبادر للمعرفة وليس متلقيا سلبيا فيها. -ىـ
لنماذج واالمثلة ادلعربة عن ميزات احملتوى : حينما تعزز بربامج توعي أبعلية العلم والطموح اذل تنميتو وتستشهد اب -2

االستطالع العلمي سواء من خالل القصص واالحداث والتجارب احمللية والعادلية اليت ربتوي يف مضموهنا ااثرة حلب 
االستطالع العلمي, كما ػلتوي زلتوى ادلنهج على مساحات مناسبة من الثغرات وسبنح ادلتعلم فرصة اذل استكماذلا سواء 

 اجبات البيتية او ادلشاريع..عن طريق الو 
التقوًن : ويتم حينما يكافأ الطلبة بتقييمات شليزة ألولئك الذين يظهرون قدرة افضل او مبادرة اسرع يف تقدًن أفكار  -5

وحلول جديدة. وشلا غلدر ان اغلب مدارسنا ومناىجنا ال تورل حب االستطالع األعلية اليت البد منها, وبدال من ذلك 
على احلفظ عن ظهر قلب وتعاين من ازمة التقييمات ادلوحدة اليت زبرق مبدأ الفروق الفردية بُت ادلتعلمُت فضال  نراىا تركز

عن ازمة اإلجراءات التأديبية اليت تشجع على استهالك ادلعرفة الصامت بدال من حب االستطالع أو التفاعل , وعالوة 
تقتل أي تعلم استكشايف يعزز حب االستطالع ويؤدي إذل ارتباطات على ذلك فإهنا ربد شلا ينبغي أن يتعلمو الطلبة ف

 (.42: 4110تثقيفية أكثر استدامة )روزرل, 
)فهم طبيعة العلم( عن وصف رائع ألعظم منتج حضاري سبيز بو االنسان حينما وضع  من جانب اخر يدل مصطلح     

 البشرّي عن اكتسبها العقل اليت والتطبيقية النظرية دلعلوماتوا وادلهارات ادلعارف واألفكارمن  رلموعة واسع يضمّ  لو منهج
والشعور والصدفة و ادلقارنة واالستنتاج ..  وادت ابلنتيجة اذل االكتشافات واالخًتاعات  والتجربة ادلالحظة طريق

, ىي على  ان االكتشافات العلمية تتم من خالل عدة دوافع او عوامل أساسية -الباحثان  –واالبتكارات , و يرى 
 -النحو االيت:

احلاجة : فحاجة االنسان دائما حاضرة دلعاجلة مشاكلو وما يعًتيو من نقص وعوز, وذلذا يقال يف االمثال: ) ان  -0
 احلاجة ام االخًتاع(.

االذلام : وىي عبارة عن خياالت انذبة عن استغراق الباحث يف التفكَت العلمي , ويذكر الكثَت من العلماء  -4
 تشفُت اهنم توصلوا اذل اكتشافاهتم عن طريق االذلام , ومن ابرز ظلاذجها العادل الفيزايئي )اينشتاين(.وادلك

 االستنتاج: فقد مت التوصل اذل اغلب ادلكتشفات عن طريق التجارب ادلعملية او ادليدانية او النظرية. -2
 او خلفية يف االعداد ذلا . الصدفة : حينما حدثت بعض ادلكتشفات ابلصدفة ودل تكن ذلا سابقة -2
الطموح : فقد يكون الطموح اذل االفضل من خالل ربقيق خصائص مثالية  : كاألدق واالكفأ واالسرع واالقل كلفة  -5

واالضيق حجما واالسهل استخداما واالسرع عمال واألفضل ادامة واالبقى زمنا واألكثر تنوعا واالمجل واالوسع انتشارا و 
 فائدة واالقل وزان ....اخل , كلها أسباب تدفع العلماء اذل مزيد من ادلكتشفات.األبسط واألكثر 

تنمية التعليم وتطويره: فالتعليم وفر كل الفرص للمتعلمُت إلستثمار ما تعلموه من خربات وذبارب علمية لكي ػلققوا  -1
 )أفكارا ورؤى واذباىات ( جديدة شلهدة لالكتشافات جديدة. 
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فية: فالنظرايت والفلسفات ادلنطقية ىي اليت مهدت األرضية وقدحت األفكار يف تنفيذ رؤاىا النظرية اذل األرضية الثقا -2
 واقع عملي , فكم من نظرايت مهدت اذل اخًتاعات ومكتشفات جديدة. 

لوقت , ا مع وتنميتها تطويرىا إذلالعلم  ويسعى غَت مقصوٍد, أو ومقصودٍ  زال تتواذل االكتشافات بشكلٍ ت وهبذا ما
 -( يوضح أنواع طرق االكتشافات العلمية :4وادلخطط )

  
 ( أنواع طرق االكتشافات العلمية )وجهة نظر الباحثان( 4سلطط )

 أو االقتصاديّة, سواءً  احلياتية اجملاالت سلتلف يف اليوم حىت الناس اليت عرفها احلقائق مفهوم )طبيعة العلم ( كافّة ويضمّ      
 تقدم عليها يقوم اليت الركائز أىمّ  أحد العلم وؽلثل َتىا,غ و التارؼلّية أو الطبيعّية, أو اإلنسانّية, أو لثقافّية,ا أو االجتماعّية,

  البشر. لكافة الكرًن العيش وربقيق وتطّورىا, اجملتمعات
م ادلتسرعة , وحينما جاءت لقد جاء العلم دبثابة ادلنقذ احلقيقي للبشرية من براثن اجلهل والتفكَت اخلرايف واالحكا       

الفلسفة اوقعت ادلفكرين بعقدة اجلدل بُت الفكر العقيم والفكر ادلنتج وذلذا جاءت دراسة العلوم بكوهنا ميدان فلسفة 
 الفكر ادلنتج.

 -ويعد العلم مفهوما واسع الوصف والتعبَت وؽلتاز ابخلصائص االتية:
 اليت العلمية والنظرايت والقوانُت  ادلبادئ و ادلفاىيم و احلقائق نتتضم منظمة معريف يتم خبطوات علمية انو بناء -0

 بوجود ادلشكلة والعمل على ربديدىا ومن مث مجع, وان ىذه اخلطوات تبدأ ابلشعور  حولنا من الظواىر تفسَت يف تساعد
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و لضمان تعميم نتائجها  ائجالنت إذل للتوصل اختبارىامث الحتمالية حلها  الفرضيات عنها مث فرض وادلعلومات ادلالحظات
 يستلزم إمكانية خضوعها ألىداف العلم يف القدرة على )الوصف والتفسَت والضبط والتنبؤ(.

 او ادلسح او ربليل احملتوى ...اخل. ادلنتظمة ادلشاىدات أو يتم بعدة إجراءات سواء ابلتجريب العلم وأن -4
ي تتمكن من بناء خلفية نظرية تعززىا وربميها ولكي سبكنها من فتح ربتاج اذل فلسفة موضوعية لك العلمية ان ادلعرفة -2

  آفاق يف تطويرىا.
 , ذلا رموز نوعية لكي سُبيز عن غَتىا من ادلصطلحات وتكسب معرفةان ادلعرفة العلمية سبتاز خبصوصية ادلصطلحات  -2
 .خاصة فيها القياس ووحدات واختصاصات عالقات و
 .العلمية االذباىات و عملياتو و العلم طرق و العلمية لوماتادلع تشمل و العلم بنية -5
 . ابستمرار ويتطور و ينمو نفسو بنفسو  غلدد التصحيح الذايت : فالعلم -1
 العلمية القضااي بًتابط يُعٌت العقلية , فالعلم شلارستنا وأسلوب تفكَتان طريقة فادلعرفة العلمية هتدف اذل تنظيم : التنظيم -2
 .مفككة او مشوىة او كاذبة  حبقائق يكتفي وال
 إرضاء ػلقق األسباب عن والبحث , أسباهبا دلعرفة توصلنا إذا إالّ  مفهومة الظاىرة تكون فال : األسباب عن البحث -3

 . أفضل ضلو على بتلك االسبابالتحكم  وكذلك , اإلنسان لدى الفطري ادليل
 علمية مكونة من رلموعة نظرايت العلمية فادلعرفة , العلم هبا تطوري اليت الطريقة اخلاصية ىذه وتصف : الًتاكمية -4

 يف العلماء فغالبا ال يبدأ , احلضارة عجلة تسارع زايدة على تعمل اخلاصية وىذه , القدؽلة النظرية زلل ربل جديدة
 .اآلخرون انتهى حيث بل غالبا من , الصفر من حلوذلم للمشكالت أو للظواىر تفسَتىم

  سبتاز خباصية الشمولية والتعميم للكثَت من احلاالت اليت تُعٌت هبا. العلمية فادلعرفةوالتعميم: ليةالشمو  -01
لقوانينو ,وػلاول العلم  فهمًا أفضل لو الواقع ,وتتيح على السيطرة من مزيداً  اإلنسان تكسب الصفة ىذه  :الدقة -00

والتجريد, وؽلكنو فهمها بصورة  الدقة صفة ربقيق أجل من اتالرايضي لغة جاىدا اذل بررلة اغلب متغَتات الظواىر اذل
 اسهل وتوفر لو السيطرة على استيعاهبا وربقق لو إمكانية مقارنة نتائجها مع سواىا.

 .قياسها أو ادلعلومات جلمع اخلاصة وأجهزتو أدواتو لو نشاط فالعلم : بو اخلاصة أدواتو لو العلم -04
 . اجملتمع يف السائدة واالذباىات الظروف بتأثَت يتأثر فالعلم : بو تأثروي اجملتمع يف يؤثر العلم -02
دؽلومة العلم : اذ ان دؽلومة العلم تتجسد يف قدرة العلم على معاجلة ادلشكالت أبقل كلفة واسرع واسهل طريقة  -02

 طريقة واحلل واالمكانيات .  واضمن حلول يف النتائج وأبقل زمن شلكن ودبرونة فائقة يف إغلاد البدائل ادلمكنة يف ال
احملك األخالقي للعلم : وىذا يتم من كون العلم يتوجب عليو خدمة اإلنسانية بكل معانيها وان يتجنب كل  -05

اإلجراءات التعسفية واخلطَتة , وان يراعي اخلصوصية احليوية من خالل عدم تعميم النتائج من احليواانت اذل االنسان دون 
ما , ومن اخالقيات العلم أيضا ىو القبول ابلنقاش والنقد  رلتمع يف السائدة وان يراعي القيماحلماية , ضماانت دقيقة يف 
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والتصحيح , وان يعمل على احملافظة على سرية بعض احلاالت دلنع تشويو حقائقها او استغالذلا, وان ال تكون رلرد 
 .اخلفرضيات عائمة او حادلة او تعجيزية او طوابوبة او خرافية..

 االستطالع العلمي لفهم األحكام وان يثَت حب إصدار يف التسرع  عدم: من صفات العلم ىو  العلمية األمانة -01
 . استفسارات و نقد من هبا يتعلق ما كل و اجلديدة األشياء

زبضع للمعاجلات  الوصفية األولية واخلام ومن مث االحصائيات من ذبمعاليت  ادلعرفة العلمية تعزز وتوضح ابلبياانت -02
 (.21-24: 4104اإلحصائية االستداللية )السيد, 

وذلذا فان ادلنهج الدراسي اجليد ىو الذي يثَت اعجاب متعلميو وينمي فيهم روح ادلبادرة يف التطلع اذل مزيد من ادلعرفة , 
يز والرغبة ابلتحري وزلاولة وحُت ذاك ؽلكن ان ؼلطو ادلتعلم أوذل خطواتو الواثقة اليت ستمنحو الطاقة للبحث عن التم

 (. 44: 4101اكتشاف معاين جديدة يف ذخَتتو ادلعرفية )  أبو ادلكارم , 
  -دور املنهج الدراسي يف فهم طبيعة العلم:

على الرغم من وجود بعض الثوابت العلمية النسبية , ااّل انو يؤخذ على اغلب مناىجنا التدريسية الراىنة البطأ يف       
لتغَتات العلمية ادلعاصرة وغالبا أتخذ زمنا طويال نسبيا من قبل مصممي ادلناىج يف إعادة النظر دبحتواىا, وىذا استيعاب ا

يسبب ربفظا من قبل ادلعلمُت وادلتعلمُت على بعض ىذه احملتوايت حينما يتعلمون  موضوعات قدؽلة وال تناسب الواقع , 
رس يف ادلرحلة الثانوية العراقية يتضمن مفاىيم ومواضيع واشكال لنظام فمثال , ال تزال بعض كتب علم احلاسوب الذي يد

 احلاسوب القدًن الذي دل يعد لو وجود يف واقع ادلتعلم احلارل.
 بتفكَتو اليومية  احلياة مواقف مواجهة علىابلتعاون بُت ادلتعلم وادلعلم  وذلذا يفًتض ان ػلقق تعليم العلوم أىدافها     

 ويرى .وادلعريف السلوكي اجلانبُت بُت التكامل ربث على  اليت للعلم احلديثة لنظرةاب يرتبط العلم لياتعم فتنمية منتظم,
 -: العلم تتمثل اباليت عمليات أعلية أبن العلماء بعض

 .جاىزة ذلم تعطى أن من بدال ادلباشرة اخلربة من تعلمهم توسيع على ادلتعلمُت تساعد .0
 الصف غرفة داخل يف الفهم طريق عن وتصنيفها ادلعرفة ذبميع وعلى دة,جدي معلومات اكتشاف على تساعد  .4

 .التلقُت طريق عن وليس وخارجها
 .األخرى ادلواد يف ادلهارات ادلفيدة تطوير على تساعد  .2
 ذلا. ادلعٌت ذات االستنتاجات ووضع وضبطها ربديد ادلتغَتات يف ادلتعلمُت قدرة زايدة  .2
 األحكام إصدار عند والتأين وادلوضوعية, االستطالع, حب :مثل ادلتعلمُت عند العلمية االذباىات تنمية  .5

 .العلوم مادة إليها هتدف اليت العلمية االذباىات من وغَتىا
 وفرض التجارب وتفسَتىا واجراء جداول يف ادلعلومات وتنظيم ادلالحظة على تعتمد ألهنا وذلك التفكَت تنمية  .1

  (.020: 4114التعميم )اجلندي,  إذل ولوالوص األمثل احلل واختيار الفروض
 -م , تكمن يف االيت: العل عمليات اكتساب أعلية أن للباحثُت  يتضح ما سبق, على بناءً 
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 لألنشطة أثناء شلارستهم والتساؤل للمناقشة خصباً  ورلاالً  جديدة أفكار إذل للمتعلمُت يف التوصل ااتحة الفرصة .0
 .وفضوذلم الىتماماهتم ادلثَتة

 .احلياة مدى ادلستمر التعليم إذل يؤدي وىذا النفس, على واالعتماد الذايت التعلم على القدرة  تنمية .4
 .ادلعرفة إذل للتوصل ادلستخدمة ادلختلفة العلم عمليات طرق خالل من معلوماهتم معاجلة على القدرة تكسب .2
 .ادلفيدة العلمية واذلواايت واالىتمامات ادليول من العديد تكسب .2
 .أطول مدة ادلتعلمة ابدلعلومات نفس واالحتفاظلاب الثقة وتزيد افعيةالد تولد .5
 .بتفسَتات منطقية ذلا واخلروج وربليلها الظواىر مسببات عن البياانت جبمع العقلية ادلهارات تنمية .1
 يساً رئ ىدفاً  تعليمها يكون أن البديهي فمن العلوم, لطرائق تدريس فقرايً  عموداً  تشكل العلم عمليات كانت إذا .2

 للمتعلم. ادلقدمة األنشطة أىداف من
 -وذلذا تسعى ادلدرسة اذل بناء الشخصية العلمية للطالب , لتمكينو من الوعي بعدة قضااي علمية من بينها االيت:

 التمييز بُت التفكَت العلمي والتفكَت اخلرايف. -
 التمييز بُت أنواع العلوم , وكيفية إغلاد ترابط وظيفي فيما بينها . -
 ستفادة من مبادئ العلوم دلعرفة طرق التعامل مع منتجاهتا وكيفية ادامتها وذبنب خطورهتا.اال -
 إدراك أعلية الطريقة العلمية يف حل ادلشكالت ادلتنوعة. -
 ان التطور العلمي ليس حكرا على دول او رلتمعات معُت بل ان العلم للجميع.   -
 صناعة العلماء تبدأ من حب العلم وتعلمو. -
 س التطبيقي للعلوم النظرية.تنمية احل -
و حظي كل من )االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم( إبىتمام العديد من الدراسات العلمية , اذ قام احلبشي و        

( بدراسة حب االستطالع العلمي وعالقتو ابلتفكَت التخيلي لدى الطالبات ادلوىوابت ابدلرحلة الثانوية دبدينة 4141رًن )
واظهرت نتائج الدراسة ان درجة حب االستطالع العلمي لدى الطالبات ادلوىوابت يف ادلرحلة الثانوية مرتفعة , الباحة, 

: 4141فضال عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بُت حب االستطالع العلمي والتفكَت التخيلي )احلبشي و رًن , 
لم لدى طلبة ادلرحلة اإلعدادية يف االردن, توصلت ( مستوى فهم طبيعة الع4113(. يف حُت درست الرملي )450

 (.04: 4113النتائج عن تدين مستوى ىذا الفهم بسبب قلة التجارب العلمية وادلشاىدات التطبيقية )الرملي, 
 -يهدف البحث احلارل اذل التعرف على: : اهداف البحث

  ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.مستوى االستطالع العلمي لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين -0
( تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االستطالع العلمي لدى طلبة الصف الثاين 1015معنوية الفرق عند مستوى ) -4

 ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.
 مستوى فهم طبيعة العلم لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل. -2
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( تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم طبيعة العلم  لدى طلبة الصف الثاين 1015ى )معنوية الفرق عند مستو  -2
 ادلتوسط يف مدينة ادلوصل.

 حدود البحث:
ربدد البحث احلارل بطلبة الصف الثاين ادلتوسط للدراسة الصباحية يف ادلدارس احلكومية يف مدينة ادلوصل للعام الدراسي 

(4104- 4141.) 
 حتديد املصطلحات:

 -, عرفو كل من:  Scientific Curiosityاالستطالع العلمي  -0
(: " استجابة الفرد اغلابيا ابلتحرك ضلو األشياء اجلديدة وادلعقدة وادلفاجئة وادلتناقضة لفحصها 0442الشربيٍت ) -

شياء" )الشربيٍت, واستكشافها وإبداء الرغبة يف ادلزيد عنها من خالل التساؤالت واالستفسارات اليت يطرحها ضلو ىذه األ
0442 :20 .) 

 (.03: 4115وحطاب,  شاىُت)الدقيق" والتفكَت النظر وامعان التساؤل على القدرة ("4115شاىُت وحطاب) -
اما التعريف النظري: )مسة حيوية نسبية تعرب عن ربري ادلتعلم لعناصر زليطو للتعرف عن ماىيتو وإمكانية السيطرة عليو 

 لتحقيق الفهم الذي قد يسبب لو االكتشاف(. بطرق التحري واالستقصاء 
: )مسة حيوية يف التحري و البحث و التفّكر و يعرب عنها ابلدرجة الكلية يف استجابة طلبة ادلرحلة   اما التعريف االجرائي

 ادلتوسطة الداة االستطالع العلمي ادلطبقة يف البحث احلارل(.
 -, عرفو كل من:Understanding the Nature of Scienceفهم طبيعة العلم  -4
( :"التصور الذىٍت الذي ػلملو الطالب للعلم واىدافو ومساتو ادلميزة ,وطرق البحث فيو ونواذبو 2016أبو ادلكارم ) -

 (.41: 4101ومهارات عمليات العلم ")أبو ادلكارم , 
إنشاؤىا  يتم كيف :العلمية ادلعرفة ةطبيع فهم ويتضمن حول العلم, أفكار من الفرد لدى (: " ما4101الزايد وسوزان ) -

 (.424: 4101للعلم") الزايد وسوزان ,  االجتماعي التنظيم وفهم إليها وقبوذلا واإلضافة
اما التعريق النظري: )عملية ادراك معٌت العلم من حيث انواعو وخصائصو وفوائده وتفاعالتو ومكوانتو, واليت تساعد ادلتعلم 

للبحث العلمي ودور العلم يف التقدم والتنمية احلضارية فضال عن القدرة على امتالك مهارات  على طريقة التفكَت ادلنطقي
 التفكَت العلمي ومهارات عمليات العلم(.

: )مدركات ادلتعلم حول متغَتات العلم و يعرب عنها ابلدرجة الكلية يف استجابة طلبة ادلرحلة   اما التعريف االجرائي
 يعة العلم ادلطبق يف البحث احلارل(.ادلتوسطة إلختبار فهم طب
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 إجراءات البحث
تضمنت اإلجراءات على ربديد رلتمع البحث و اختيار عينتو ادلناسبة و من مث اعداد ادايت البحث و التحقق من       

ائية موضوعيتهما و من مث تطبيقها على عينات مناسبة من رلتمع البحث ومن ربليل النتائج ابستعمال الوسائل اإلحص
 -ادلناسبة , وعلى النحو االيت:

وؽلثل رلتمع البحث احلارل مجيع طلبة الصف الثاين يف ادلدارس ادلتوسطة )احلكومية / رلتمع البحث واختيار عينتو :  -أوال
( طالبا , يف حُت 01214( , اذ بلغ رلموع الطلبة الذكور )4141 -4104النهارية( يف مدينة ادلوصل للعام الدراسي )

( طالبة, ونظرا لسعة اجملتمع وتوزيعو على عدد كبَت من ادلدارس فقد مت اختيار عينة عشوائية 01422رلموع االانث )  بلغ
( 01( طالبا او طالبة توزعت على )53 -21من ادلدارس ادلتوسطة يف اجلانب االيسر من مدينة ادلوصل تراوحت بُت )

( 444( طالبا و )452( طالبا وطالبة بواقع )234موعها الكلي )مدارس , مخسة مدارس للبنُت وأخرى للبنات بلغ رل
 طالبة.
 أدايت البحث : -اثنيا

 مقياس االستطالع العلمي: -األداة األوىل 
( لكونو يناسب 0441( ترمجة زيتون )Campbell) مت تبٍت مقياس جاىز يف االستطالع العلمي ادلعد من قبل      

وكونو يناسب مستوى طلبة الصف الثاين ادلتوسط , يتكون ادلقياس من ست رلموعات ربقيق اىداف البحث احلارل 
( فقرة , تبدأ كل منها بسؤالُت مثَتين لالستطالع العلمي ومعززين 21علمية تثَت دافع االستطالع العلمي ودبجموع )

ثة بدائل بصيغة )دائما, أحياان, بصورتُت , يف حُت تكون اإلجابة عن السؤالُت خبمس فقرات موقفية وامام كل فقرة ثال
اندرا( للكشف عن مستوى دافع اجمليب لالستطالع العلمي , ولضمان موضوعية ادلقياس يف مناسبتو لطلبة الصف الثاين 

 -ادلتوسط يف مدينة ادلوصل, فقد مت االيت :
النفس الًتبوي و طرائق  : اذ مت عرض االداة على رلموعة من اخلرباء يف علم Face Validityالصدق الظاىري  -أ 

%( فأكثر , و تعد 31( خبَتا, و جاءت نسبة االتفاق على فقراتو بنسبة )41التدريس وادلناىج الدراسية تكونت من )
( اذل ان نسبة اتفاق اخلرباء عندما تكون بنسبة 0432اذ يشَت )بلوم, ىذه النسبة مناسبة لصالحية أداة البحث , 

 .( 041: 0432دلقياس شرط الصدق الظاىري )بلوم,%( فاكثر ؽلكن ان ػلقق ا25)
: ان معامل الثبات على وفق ىذه Test-retest Reliability Methodالثبات األداة بطريقة اإلعادة  -ب

الطريقة ىو عبارة عن الدرجات اليت ضلصل عليها من اجراء تطبيق وإعادة تطبيق االختبار على االفراد انفسهم 
(Anastasi,1976: 115)( على عينة  04/4104/ 05, وهبذا مت تطبيق مقياس االستطالع العلمي بتاريخ )

( اعيد  4104/ 04/ 44( طالبا وطالبة , ومن مث بتاريخ )11عشوائية مستقلة عرفت بعينة )الثبات( بلغ تعدادىا )
ة بُت التطبيقُت تًتاوح من ( اذل ان ادلدة ادلناسب0444تطبيق نفس ادلقياس على نفس العينة , وأشار )الظاىر واخرون ,
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 Person Correlation( , واستخدم )معامل ارتباط بَتسون 024: 0444( يوما )الظاىر وآخرون , 41 -01)
Coefficient ( بُت درجات التطبيقُت , فبلغت درجة االرتباط )( , ويشَت )1031Carlson,1990 ان ادلقياس )

 (.Carlson ,1990: 303( )1035عادة عن )اجليد غلب ان ال تقل درجة ثباتو بطريقة اإل
تصحيح مقياس االستطالع العلمي: هتدف عملية التصحيح اذل تقييم إجاابت ادلستجيبُت على األداة القياسية من  -ج 

خالل تقدير الدرجة ادلخصصة يف اوزان بدائل االستجابة ومن مث يتم مجع الدرجات للحصول على الدرجة الكلية اليت 
جة كل استمارة على حدى , وجرت عملية التصحيح من خالل زبصيص اوزان درجات بدائل االستجابة تدل على نتي

( فقرة,فإذا تكون درجة اقصى أداء 21( , ولكون رلموع فقرات ادلقياس ىو )0, اندرا =  4,أحياان =  2بصيغة)دائما = 
اما درجة ادىن أداء افًتاضي )او ادىن أداء  ,41افًتاضي للمقياس )او افضل أداء افًتاضي يف االستطالع العلمي( = 

)ادلتوسط االفًتاضي يعد دبثابة 11,وان درجة ادلتوسط االفًتاضي للمقياس =  21افًتاضي يف االستطالع العلمي(= 
 الدرجة احلدية الفاصلة بُت اذباىي األداء األقصى واالدىن(.

نان على موضوعية مقياس االستطالع العلمي يف قياس ما التطبيق النهائي مقياس االستطالع العلمي: بعد االطمئ -د 
/ 4/0( طالبا وطالبة بتاريخ )234وضع ألجلو , فقد شرع الباحثان بتطبيقو على عينة التطبيق النهائي البالغ تعدادىا ) 

4141.) 
 اختبار فهم طبيعة العلم :  -األداة الثانية 

ادليا لكنو يتأثر خبصوصية مدركات الطلبة على وفق ادلناىج الدراسية على الرغم من كون مفهوم العلم يعد شامال وع     
اليت يتعلموهنا يف كل بلد فضال عن التغَتات و ادلستحداثت احلاصلة يف مضامُت العلم مع التقدم احلضاري , االمر الذي 

الستفادة من زلتوى منهج استدعى من الباحثُت بناء اختبار جديد لفهم طبيعة العلم ػلقق اىداف البحث احلارل ,مت ا
مادة العلوم للصف الثاين ادلتوسط )لكون ان مادة العلوم يف ىذا الصف الدراسي تضم ثالثة اقسام ىي : الكيمياء و 
الفيزايء واالحياء, وذلذا تعد ادلنفذ األساسي و ادلباشر لفهم العلم لدى الطلبة ( , فضال عن االطالع  لبعض االختبارات 

 -( االيت:0سات سابقة ., كما يوضحو اجلدول )ادلشاهبة يف درا
 ( ظلاذج من اختبار فهم طبيعة العلم يف دراسات سابقة0جدول )

اسم الباحث  اسم الدراسة  ت
 واتريخ اعدادىا

عدد فقرات 
 اداهتا

 العلوم معلمي لدى ) 2061 ( ادلشروع ضوء يف العلم طبيعة فهم مستوى 0
 الدؽلوغرافية ادلتغَتات ببعض وعالقتو األردن يف

  الراببعة
(4104) 

45 

دلشروع  (AAASوثيقة ) وفق على الكيمياء مدرسي عند العلم طبيعة فهم 4
 4110اإلصالح الًتبوي 

 ادللكي  و أمحد
(4102) 

45 
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 لدى العلوم تدريس ئقطراو  الفيزايء علم طبيعة فهم بُت العالقة مستوى 2
 اإلعدادية ادلرحلة يف الفيزايء مدرسي

 41 (4101) اجلنايب

2 Understanding of the ‘ Nature of Science’ 
Among Undergraduate Student at Mutah 

University in Jordan  

Samara  
2015)) 

42 

 للصف العلوم كتاب يف ادلتضمنة وعملياهتا العلم طبيعة مفاىيم 5
 ذلا  الطلبة اكتساب ومدى التاسع

 22 (4113شحاتة )

 
يوصف بكونو نوع من أنواع اختبارات القوة , يتكون من فقرات تكشف عن قدرة ادلستجيب يف اإلجابة  وصف االختبار:

بصورة صحيحة او خاطئة ذلا , و ىذا االختبار ػلدد مستوى حصيلة ادلتعلم فيما ادركو و فهمو من خصائص ووظائف 
ات العلوم )الفيزايئية والكيميائية واالحيائية( , و  ( فقرة ذات عالقة دبتغَت 22العلم , تكون االختبار بصيغتو األولية من )

 كل فقرة فيو عبارة عن سؤال ذات أربعة بدائل )احداىا صحيح عن سواىا اخلاطئة(. 
 -و مت التحقق من اخلصائص السيكومًتية لإلختبار على النحو االيت:

صالحية اداة القياس غلب ان تنصب ("ان الًتكيز يف زلاولة احلكم على 0434ذكر)عدس, :   Validityالصدق  -أ 
(, وذلذا جاء الصدق ليشَت اذل :" قدرة 021: 0445يف ادلقام االول على الصدق الذي ىو دبثابة الروح لو")الشربيٍت,

(, وعزز ىذا ادلعٌت عادل القياس األمَتكي )لندفل( حينما 12: 4111االداة على قياس فعاًل ما وضعت ألجلو")ملحم,
جراء بـ )الصحة( اذ أكد :"ان االداة تكون صحيحة بقدر ما تستطيع قياس ما يراد منها اطلق على ىذا اال

 كما يدل معناه على مستوى الثقة يف نتائج األداة ادلطبقة .  (,24-23: 0413قياسو")لندفل,
 -وقد مت التحقق من صدق ادلقياس على وفق األنواع االتية:

( حينما اكد" ان Newlly\1992لنوع من اىم انواع الصدق برأي)اذ يعد ىذا ا:  .Face Vالصدق الظاىري  -0
, يعد من اىم انواع الصدق ألعلية ما  Professional Validityاو ادلختصُت Expert Validityصدق اخلرباء

قدرهتم يف  ؽلتلكو اؤلئك اخلرباء من نظرة متفحصة ومفيدة دلتغَتات الظاىرة ادلراد دراستها او السلوك ادلراد قياسو فضال عن
أبسلوب القياس ادلناسب وتعليماتو وتوقع نتائجو والقدرة على تفسَت تلك   Consultantتقدًن ادلشورة

  (.Newlly,1992,p:135النتائج")
ومت التحقق من الصدق الظاىري من خالل عرض األداة )فهم طبيعة العلم( بصيغتو األولية على رلموعة من        

( اذل ان افضل وسيلة للتأكد من الصدق الظاىري ىو قيام عدد من ادلختصُت بتقرير Ebel,1972اخلرباء, ويشَت )
(, واظهرت النسبة ادلئوية يف اتفاقهم Ebel,1972:555مدى سبثيل الفقرات او العبارات للصفة ادلراد قياسها )

 -( االيت:4وكما يوضحو جدول ) %( فأكثر.34)
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 اء على فقرات اختبار فهم طبيعة العلم( النسب ادلئوية يف اتفاق اخلرب 4جدول )
 % رقم الفقرة % رقم الفقرة % رقم الفقرة % رقم الفقرة

0 44 00 41 41 35 44 011 
4 011 04 42 40 33 21 011 
2 33 02 34 44 41 20 45 
5 44 02 41 42 45 24 41 
1 35 05 011 42 011 22 011 
2 31 01 011 45 011 22 34 
3 33 02 011 41  
4 011 03 41 42  
01 44 04 41 43  

 :  .Construct Vالصدق البنائي  -4
يهتم ىذا النوع من الصدق ابلكشف عن صدق كل فقرة من فقرات األداة القياسية, وذلذا "يعرف أبنو )الدرجة(        

( ويكشف 442: 4112ان, اليت يعمل فيها االختبار او ادلقياس على قياس مسة او خاصية صمم أساسا لقياسها" )النبه
ىذا النوع من الصدق عن مدى العالقة بُت األساس النظري لألداة مع فقراهتا ادلكونة ذلا , دبعٌت اذل أي مدى يقيس 
االختبار الفرضيات النظرية اليت يبٌت عليها , وؽلكن التحقق من دالالت صدق البناء إبتباع عدة مؤشرات من ابرزىا القوة 

(. 211: 4114وأسلوب فاعلية الفقرات دبدى ارتباط كل منها ابلدرجة الكلية للمقياس )أبو جادو,  التمييزية للفقرات
  -وهبذا مت اجراء ىذين ادلؤشرين على النحو االيت:

 :  Discrimination Power Item’sالقوة التمييزية للفقرات  -
ؽلتلكون اخلاصية ادلقاسة والذين ال ؽلتلكوهنا )ملحم, يكشف ىذا ادلؤشر عن مدى قوة الفقرة يف التمييز بُت الذين        
( أي دبعٌت التفريق بُت الطلبة الذين لديهم دافع مناسب يف االستطالع العلمي و خالفهم, وان اذلدف منو 421: 4111

فقد طبق االختبار ىو اإلبقاء على الفقرات ادلميزة بداللة معنوية يف حُت ربذف الفقرات غَت الدالة . واستنادا ذلذا ادلعٌت 
( طالبا وطالبة من رلتمع البحث )بوصفها عينة بناء(, وعقب إجابة عينة التمييز 051على عينة من الطلبة مكونة من )

واحلصول على الدرجة الكلية لكل استمارة مت ترتيب الدرجات تنازليا من اعلى درجة حىت ادانىا ومن مث اختَت نسبة 
جات , وان ىذه النسبة متفق عليو من قبل اغلب الباحثُت لكوهنا ربقق اعلى تباين بُت %( من اعلى وادين ىذه الدر 42)

(, وهبذا اصبح لدينا رلموعتُت مستقلتُت سبثالن اجملموعة العليا واجملموعة الدنيا 31: 0442اجملموعتُت ادلتطرفتُت ) دمحم , 
(Ebl & Mehrence ,1994: 191( هبذا اصبح عدد كل رلموعة , )ط20 ) البا وطالبة ودبجموع كلي قدره
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( طالبا وطالبة , حينئذ مت حساب القوة التميزية لكل فقرة من خالل قانون: الفرق بُت )عدد اإلجاابت الصحيحة 34)
يف اجملموعتُت العليا والدنيا( مقسوما على نصف رلموع اجملموعتُت, وألجل التحقق من الصالحية التمييزية للفقرات فقد 

( ) فدرجة واحد تدل على قوة 0( اذل )1021( , أي ان كل فقرة تًتاوح نتيجة سبييزىا من )0 - 1021اعتمد زلك )
  -( االيت:2سبييز اتمة للفقرة(, يف ضوء ىذا ادلدى أظهرت النتائج ان مجيع الفقرات شليزة,وكما يبينو اجلدول )

 ( القوة التمييزية لفقرات اختبار فهم طبيعة العلم2جدول )
اجملموعة  رةرقم الفق

 العليا
اجملموعة 

 الدنيا
القوة 
 التمييزية

اجملموعة  رقم الفقرة
 العليا

اجملموعة 
 الدنيا

القوة 
 التمييزية

0 42 5 10224 03 24 03 1022 
4 24 04 10232 04 42 02 1022 
2 42 3 1024 41 42 4 1022 
2 21 01 1022 40 24 05 10202 
5 41 01 1024 44 43 3 10232 
1 25 41 10215 42 25 41 10215 
2 42 3 1024 42 21 2 1051 
3 20 02 10202 45 23 44 1024 
4 24 03 10220 41 24 2 10212 
01 43 2 10504 42 41 04 1022 
00 43 1 10521 43 23 41 10224 
04 45 3 10202 44 42 2 10504 
02 21 40 10212 21 21 03 10521 
02 24 05 10202 20 43 04 1024 
05 41 04 1022 24 23 01 10134 
01 25 4 10122 22 41 04 1022 
02 21 42 10202 22 21 02 1020 
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 : Coefficient of Internal Consistencyمعامل االتساق الداخلي  -
: 4112ويكشف عن مدى االرتباط بُت كل درجة كل فقرة من الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس )أبو عالم ,        
( , وتعد الدرجة الكلية دبثابة زلكا داخليا ؽلكن من خالذلا استخراج معامل صدق الفقرة , وتعكس ىذه الطريقة 000

مدى االتساق الداخلي بُت الفقرات أي مدى االتساق ما بُت األداء على الفقرة واألداء على ادلقياس كلو )الروسان, 
 Point Biserial حساهبا , واستخدم )معامل االرتباط النقطي (, وقد استعُت بنتائج عينة البناء يف25: 4111

Correlation Coefficient   إلغلاد عالقة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار كما مت التحقق من معنوية  )
ها ابلقيمة االرتباطات احملسوبة إبستعمال االختبار التائي اخلاص دبعامل االرتباط واليت دلت على معنويتها عند مقارنت

  -( االيت:2(, وكما يبنها اجلدول )30( ودرجة حرية )1, 15(  عند مستوى داللة )0044التائية اجلدولية البالغة )
 ( قيم االرتباط بُت كل فقرة ابلدرجة الكلية إلختبار فهم طبيعة العلم2جدول )

رقم 
 الفقرة

قيم 
 االرتباط 

القيم  التائية 
 المحسوبة

رقم 
 الفقرة

قيم 
 رتباط اال

القيم التائية 
 المحسوبة

9 9398 9399 99 93999 9 
9 93999 93989 98 0.442 4.872 

9 0.484 5.475 99 0.465 5.200 

9 93999 93999 99 93999 83999 
9 0.351 3.711 99 0.255 2.611 

9 0.297 3.079 99 0.271 2.787 

9 0.35 3.699 99 9399 93989 
9 0.470 5.271 99 93999 83999 
8 0.371 3.955 99 9399 93899 
99 0.275 2.832 99 93999 9399 
99 0.254 2.600 99 0.266 2.732 

99 0.315 3.286 98 93998 9389 
99 0.456 5.072 99 93999 993899 
99 0.445 4.919 99 93999 93998 
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99 0.391 4.211 99 9399 93899 
99 93999 93999 99 93999 83999 
99 93999 993999 99 93999 993999 

 
(, و ػلدد 225: 0443( معٌت الثبات أبنو "دقة القياس" )عودة ,0443: يوجز )عودة , Reliabilityالثبات  -ب 

الثبات مدى االستقرار )النسيب( يف نتائج تطبيق األداة القياسية على ادلستجيبُت, وؽلكن احلصول على ثبات االختبار 
 Test-retest Reliabilityا : )الثبات عرب الزمن( ويتم بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقوبطريقتُت أساسيتُت عل

Method   و الطريقة الثانية ابلثبات عرب الفقرة ,Across Items Reliability Method  للتحقق من
بذبة التقدير, لضمان اتساق التجانس يف مضمون فقرات األداة القياسية مع بعضها لكي تكون نتائجها مستقرة وغَت متذ

 (.Maloney & Ward,1980: 60درجات ادلقياس يف قياس ما غلب قياسو بصورة منتظمة )
ولذلك تعد ىتُت الطريقتُت واجبيت االجراء يف البحث العلمي وال ؽلكن االستغناء عن احدعلا ألن لكل منهما     

وذلذا ال ؽلكن ان تعوض احداعلا عن األخرى , وهبذا خصوصية يف الثبات وىي زبتلف عن خاصية الطريقة األخرى, 
 -االذباه قام الباحثان إبجراء الثبات ابلطريقتُت االتيتُت:

اذ مت تطبيق االختبار بتاريخ  : retest Reliability Method-Testالثبات بطريقة اإلعادة  -الطريقة األوذل 
لبا وطالبة , ومن مث اعيد تطبيقها على نفس العينة بتاريخ ( طا11( على عينة عشوائية بلغ تعدادىا ) 04/4104/ 05)
( بُت درجات  Person Correlation Coefficient(, واستخدم )معامل ارتباط بَتسون  4104/ 04/ 44)

 ( واليت تعرب عن درجة الثبات. 1034التطبيقُت , فبلغت درجة االرتباط )
مت احلصول على الثبات على وفق : ems Reliability MethodAcross Itالثبات عرب الفقرة  -الطريقة الثانية 

( اليت تعتمد على نسب اإلجاابت )الصحيحة 0-1( اليت تعتمد على  الدرجات )K-R20معادلة كيودر ريتشاردسون)
 ( .10344اخلاطئة ( , وهبذا يكون قيمة الثبات على وفق ىذه ادلعادلة ىو )× 
( فقرة وان لكل فقرة درجة واحدة يف حالة اختيار 22لكون االختبار مكون من ) تصحيح اختبار فهم طبيعة العلم : -ج 

, يف حُت درجة ادىن  22البديل الصحيح من بُت أربعة بدائل , لذلك فان اقصى درجة يف أداء االفًتاضي لالختبار = 
 . 02, وان درجة ادلتوسط االفًتاضي لالختبار =  1أداء افًتاضي لالختبار = 

ق اختبار فهم طبيعة العلم : بعد التحقق من اخلصائص السيكومًتية لالختبار واالطمئنان على موضوعيتو يف تطبي -د 
( طالبا 234قياس ما وضع ألجلو , شرعت الباحثة بتطبيقو على العينة األساسية )عينة التطبيق النهائي( البالغ تعدادىا ) 

 (.4141/ 4/0وطالبة بتاريخ )
  -يف ضوء اىداف البحث احلارل مت التوصل اذل النتائج االتية:النتائج ومناقشتها: -
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اذلدف األول : " التعرف على مستوى االستطالع العلمي لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف 
 مدينة ادلوصل"

( 520402البالغ   ) للتحقق من ىذا اذلدف, فقد استخرج ادلتوسط احلسايب لعينة طلبة الصف الثاين ادلتوسط    
( , و مت التحقق من معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب ادلتحقق مع ادلتوسط االفًتاضي 000212إبضلراف معياري قدره )

(, اذ بلغت القيمة One Sample T-testدلقياس االستطالع العلمي ابستعمال االختبار التائي لعينة واحدة )
( ودرجة 1015( عند مستوى داللة )00411مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية )( وعند 0004213التائية احملسوبة )

( , تبُت ان النتيجة دالة معنواي لصاحل ادلتوسط االفًتاضي , وىذا يدل على تدين مستوى االستطالع العلمي 230حرية )
 -يت:( اآل5لدى عموم عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط , وكما يبينو اجلدول )

 ( ادلستوى العام لعينة الطلبة يف االستطالع العلمي مقارنة ابدلتوسط االفًتاضي للمقياس5جدول )
ادلتوسط احلسايب  العدد

 ادلتحقق
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى الداللة  القيمة التائية ادلتوسط الفًتاضي
 اجلدولية احملسوبة (1015)

 دالة 00411 0004213 11 000212 520402 234
ويعزو الباحثان سبب ىذه النتيجة اذل القصور يف تصميم منهج مادة العلوم حبيث أدى اذل ضعف االستطالع      

العلمي لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط , فاالستطالع العلمي يتطلب منهجا دراسيا يتيح الفرصة للطالب الشعور دبتعة 
اء الذايت من خالل استثمار التقنيات ادلتطورة والبيئة ادلباشرة يف ادلنهج التعلم إلاثرة شغف ادلتعلم يف البحث واالستقص

( " ان دافع االستطالع يبدأ من حب االستطالع وان ىذا احلب يولد من ااثرة  4103الدراسي , وذلذا اكد )عتمي , 
والًتكيب ( وىذا التحول ينمو األحاسيس العاطفية )لكي تتحول ادلعلومة من رلرد ىواية يف بداايهتا اذل مشروع للتحليل 

مع تقدم العمر و تراكم اخلربة .. فضال عن االاثرة احلسية اليت تتطور اذل مستوى اإلاثرة الفكرية.. و ىذا كلو يكون يف 
ظل زليط واسع يتفاعل فيو ادلتعلم .. ومن مث أتيت عناصر التكنولوجيا لتحسن و تقرب و تيسر و تثَت ... يف تلك 

(. وىذا االمر سبق ان أوجزه عادل النفس اجلشطليت )كَتت ليفُت( 45 -42: 4103أقصاىا")عتمي, األحاسيس إذل 
 (. 042: 0432أبن : "اتساع اجملال احليوي للسلوك ؽلكن ان يطّور من أدائو" )البارودي, 

طالع العلمي لدى ( تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االست1015اذلدف الثاين :"التعرف على معنوية الفرق عند مستوى )
 طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل "

( إبضلراف معياري قدره 540412وللتحقق من ىذا اذلدف , فقد استخرج ادلتوسط احلسايب لدى الطالبات البالغ )     
لفرق ( , ومت إغلاد معنوية ا020530( ابضلراف معياري قدره )240444( وان ادلتوسط احلسايب للطالب )50122)

 Tow Vary Sample Independentبينهما إبستعمال االختبار التائي لعينتُت سلتلفُت يف العدد ومستقلتُت )
T- test( اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة , )عند 00411( وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية )0200224 )

 -( اآليت:1تيجة ليست دالة معنواي , وكما يوضحو اجلدول )( , تبُت ان الن231( ودرجة حرية )1015مستوى داللة )
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 ( معنوية الفرق يف مستوى االستطالع العلمي حبسب متغَت اجلنس 1جدول )
ادلتوسط احلسايب  العدد ادلتغَت 

 ادلتحقق
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

(1015) 
 اجلدولية احملسوبة

 غَت دالة  00411 10044 040121 510412 444 الطالبات
 020530 540444 452 الطالب

و يعزو الباحثان ىذه النتيجة إذل ان الطلبة من كال اجلنسُت يدرسون يف بيئة مدرسية متكافئة وبكتاب موحد دلادة       
اعلال الزايرات ادليدانية العلوم وعلى وفق طرائق تدريسية تقليدية فضال عن االستخدام الضعيف للمختربات العلمية مع 

والعلمية للبيئة احمللية واخلارجية للمدرسة و تدين األنشطة الصفية و االثرائية اليت من شأهنا تنمية االستطالع العلمي يف 
 نفوس طلبتهم. 

مدينة اذلدف الثالث : "التعرف على مستوى فهم طبيعة العلم لدى افراد عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف 
 ادلوصل"

( إبضلراف 05011وللتحقق من ىذا اذلدف , استخرج ادلتوسط احلسايب لعينة طلبة الصف الثاين ادلتوسط البالغ )     
( , وألجل إغلاد معنوية الفرق بُت ادلتوسط احلسايب ادلتحقق مع ادلتوسط االفًتاضي إلختبار فهم 050012معياري قدره )

(, اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة One Sample T-testر التائي لعينة واحدة )طبيعة العلم إبستعمال االختبا
( , تبُت 230( ودرجة حرية )1015( عند مستوى داللة )00411( وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية )40343)

بيعة العلم لدى عموم طلبة الصف ان النتيجة دالة معنواي لصاحل ادلتوسط االفًتاضي , وىذا يدل على تدين مستوى فهم ط
 -( اآليت:2الثاين ادلتوسط , وكما يبينو اجلدول )

 ( ادلستوى العام لعينة الطلبة يف فهم طبيعة العلم مقارنة ابدلتوسط االفًتاضي لالختبار2جدول )
ادلتوسط احلسايب  العدد

 ادلتحقق
االضلراف 
 ادلعياري

اللة مستوى الد القيمة التائية ادلتوسط الفًتاضي
 اجلدولية احملسوبة (1015)

 دالة 00411 40343 02 050012 05011 234
و ػلمل الباحثان مسؤولية تدين ىذه النتيجة اذل تصميم و إعداد منهج مادة العلوم للصف الثاين ادلتوسط احلارل ,        

علم للطلبة خالل ىذه ادلرحلة الدراسية , اال ان فعلى الرغم من كون مادة العلوم ىي ادلنفذ األوحد إذل ربقيق فهم طبيعة ال
ادلنهج احلارل وأساليب تدريسو التقليدية ال تزال قائمة على احلفظ اآلرل كحال اية مادة أخرى كالتاريخ واجلغرافية , يف 

وايت تبدأ حُت ان فهم طبيعة العلم يتطلب شلارسة عدة قدرات عقلية لكي يتمكن الطلبة من الفهم )فالفهم :لو عدة مست
مث يتطور إذل  Seeingاو ما يسمى ابلرؤية  Understandingاستجابة(  -من الفهم البسيط القائم على )ادلثَت
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 Conception byالفهم التمثيلي عن طريق امتصاص ادلعرفة ذات العالقة ابدلعاين ادلتعددة للمفهوم 
Assimilation    ومن مث الفهم االدراكي احلسيPerception   الفهم االدراكي للمعٌت  مثRealizing  إذل ان

يصل إذل مستوى الفهم العقلي اجملرد ادلميز ابستيعاب تنوع ادلعاين من خالل تراكم اخلربة والقدرة على معاجلتها منطقيا 
Comprehension .) 

طبيعة العلم  لدى ( تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم 1015اذلدف الرابع :"التعرف على معنوية الفرق عند مستوى )
 طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل "

( ابضلراف  معياري 01041وللتحقق من ىذا اذلدف,فقد استخرجت الباحثة ادلتوسط احلسايب لدى الطالبات البالغ )     
من معنوية ( , ومت التحقق 040241( ابضلراف معياري قدره )02031( وان ادلتوسط احلسايب للطالب )02042قدره )

 Tow Vary Sampleالفرق بينهما ابستعمال االختبار التائي لعينتُت سلتلفتُت يف العدد ومستقلتُت )
Independent T- test( اذ بلغت القيمة التائية احملسوبة )وعند مقارنتها مع القيمة التائية اجلدولية 10125 )

 عدم معنوية الفرق تبعا دلتغَت اجلنس, وكما يوضحو ( , تبُت231( ودرجة حرية )1015( عند مستوى داللة )00411)
 -( اآليت:3اجلدول )

 ( معنوية الفرق يف مستوى فهم طبيعة العلم حبسب متغَت اجلنس3جدول )
ادلتوسط احلسايب  العدد ادلتغَت

 ادلتحقق
االضلراف 
 ادلعياري

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

(1015) 
 اجلدولية احملسوبة

 غَت دالة 00411 10125 02042 01041 444 تالطالبا
 040241 02031 452 الطالب

ولعل ىذه النتيجة اليت تكشف عن تكافؤ مستويي الطلبة )ذكورا وااناث( من افراد عينة البحث يف فهم طبيعة العلم,     
 اليو الباحثان يف اذلدف السابق, تعود اذل الضعف يف تصميم مادة العلوم ادلعدة لطلبة الصف الثاين ادلتوسط وكما اشار 

 -يف ضوء ما مت التوصل اليو من نتائج , ؽلكن استنتاج اآليت :االستنتاجات: 
تدين مستوى االستطالع العلمي لدى عموم عينة البحث من طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدارس مدينة  .0

 ادلوصل.
العلمي لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة  ال يوجد فرق معنوي تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى االستطالع .4

 ادلوصل.
 تدين مستوى فهم طبيعة العلم لدى عموم طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة ادلوصل. .2
ال يوجد فرق معنوي تبعا دلتغَت اجلنس يف مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط يف مدينة  .2

 ادلوصل
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تدين اذل عدم كفاءة منهج مادة العلوم اليت تدرس يف الصف الثاين ادلتوسط بوصفها ادلادة قد يعود سبب ىذا ال .5
 الدراسية األكثر معنية بتنمية االستطالع العلمي و فهم طبيعة العلم.

 -استنادا اذل االستنتاجات ؽلكن التوصية اباليت:التوصيات: 
العلمي و فهم طبيعة العلم لطلبة الصف الثاين ادلتوسط عن ازباذ كل السبل اليت من شأهنا رفع مستوى االستطالع  -0

 طريق إعادة النظر ابدلناىج الدراسية احلالية و السيما مادة العلوم.
لطادلا وجدت عالقة دالة معنواي بُت االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم , لذا ؽلكن تنمية فهم طبيعة العلم من  -4

 للطلبة والعكس صحيح. خالل تنمية حب االستطالع العلمي
استفادة مدارس ادلرحلة ادلتوسطة )يف الصف الثاين ادلتوسط( من اختبار فهم طبيعة العلم الذي مت بناؤه يف البحث  -2

 احلارل يف متابعة تقييم ادلستوى العلمي لدى الطلبة.
 -:استكماال دلسَتة البحث احلارل ؽلكن اقًتاح الدراسات الالحقة االتية املقرتحات:  

اثر تصميم منهج العلوم يستند على تكامل مادة العلوم مع التقنية والبيئة ادلباشرة يف تنمية االستطالع العلمي وفهم  -0
 طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط.

 .تصورات مدرسو مادة العلوم يف تنمية االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط -4
اقًتاح معايَت منهجية معاصرة يف تنمية االستطالع العلمي وفهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف الثاين ادلتوسط تستند  -2

 على خرباء البيئة و العلم.
 املصادر:

 . دار ادلسَتة , عمان , األردن.تنظيمات حديثة للمناىج الًتبوية (. 4114إبراىيم , رلدي عزيز)  -1
 . دار العلم للماليُت , بَتوت.علم نفس الشخصية : السوية وغَت السوية ( . 0442نور ) إبراىيم , وليد -4
 . دار ادلسَتة للنشر والتوزيع, عمان , األردن. القياس التعليمي( . 4114أبو جادو , صاحل دمحم علي ) -2
 دار النشر اجلامعي, القاىرة, مصر. ,0. طمناىج البحث يف العلوم النفسية والًتبوية( .4112أبو عالم , رجاء زلمود ) -2
, 4, عدد 02, رللد  رللة العلوم الًتبوية( ." اسًتاتيجيات تنمية االستطالع العلمي لدى الطلبة ". 4101أبو ادلكارم , بصَت دلعي ) -5

 جامعة ادلنصورة , مجهورية مصر العربية.
مستوى فهم طبيعة العلم عند مدرسي الكيمياء على وفق وثيقة االصالح  ( ."4102امحد , بسمة دمحم و نسرين عبدالقادر امحد ادللكي ) -1

 , أربيل , العراق. وقائع ادلؤسبر الدورل األول للعلوم و اآلداب(". 2061( للمشروع االمريكي )AAASالًتبوي )
سات النفسية والًتبوية, مؤسسة رعاية . مركز االمل للدراعلم النفس والقرن العشرين: النظرية والتطبيق(.0432البارودي, زلي الدين ) -2

 األجيال , طرابلس, لبنان. 
 ترمجة دمحم امُت ادلفيت واخرون, دار ماكجروىيل للنشر والتوزيع. تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويٍت.( .0432بلوم , بنامُت واخرون ) -3
 , جامعة االنبار.لعلوم.كلية الًتبية للعلوم الصرفةزلاضرات يف ادلناىج وطرائق تدريس ا( .4104اجلنايب, طارق كامل ) -4
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( : "إسراع النمو ادلعريف من خالل تدريس العلوم أثره على تنمية التحصيل والتفكَت االستدالرل والناقد 4114اجلندي , أمنية السيد) -01
 .السادس , جامعة عُت مشس , اجمللدادلؤسبر العلمي السادس ,  "لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

(."حب االستطالع العلمي وعالقتو ابلتفكَت التخيلي لدى الطالبات 4141احلبشي , صلالء زلمود ورًن عبدالرحيم معيض الزىراين ) -00
 , كلية الًتبية , جامعة أسيوط, مصر.2, عدد 21, اجمللد  اجمللة العلميةادلوىوابت ابدلرحلة الثانوية دبدينة الباحة". 

 مؤسسة ادلعارف للطباعة االىلية ,مراكش. .السلوك الباحث : بُت الفطرة والتعلم.( 4102دراجي مرزورل )الدىشة , ال -04
( لدى معلمي العلوم يف األردن وعالقتو ببعض ادلتغَتات 4110(."مستوى فهم طبيعة العلم يف ضوء ادلشروع )4104الراببعة, فاطمة ) -02

 (.2)22, رللد اث )العلوم االنسانية( رللة جامعة النجاح لألحبالدؽلموغرافية". 
 (.دراسات تربوية معاصرة. )اعداد( , مؤسسة السروق للنشر والتوزيع, دمشق.4113الرملي , ميس نور ) -02
  . ترمجة بسام الطرابلسي, مكتبة حبر العلوم, بَتوت. ادلعرفة واخلربة الذاتية ( .4110روزرل ,جورج ) -05
 , دار الفكر , األردن.4. طاساليب القياس والتشخيص يف الًتبية اخلاصة. (4111الروسان , فاروق ) -01
( ."أتثَت رلتمعات التعلم ادلهنية على االنًتنت يف فهم معلمات العلوم 4101الزايد , زينب بنت عبدهللا وسوزان بنت حسُت حج عمر) -02

 , األردن.2, عدد 04, رللد  يةاجمللة األردنية يف العلوم الًتبو لطبيعة العلم وشلارسات تدريسها". 
 , دار عمان للنشر والتوزيع, األردن.0ط االذباىات وادليول العلمية يف تدريس العلوم.( .0433زيتون , عايش زلمود ) -03
 الصياد للطباعة والنشر والتوزيع, لبنان. صناعة معلم.(.4104السيد , صلدي حداد ) -04
 . مركز التعليم يف اجلماىَتية, ليبيا.اساليب التعلم الذايت(.4115)شاىُت , أنور سامي و حطاب البدري  -41
مفاىيم طبيعة العلم زعملياهتا ادلتضمنة يف كتاب العلوم للصف التاسع ومدى اكتساب  ( .4113شحاتة, سلمان قديح عبدالسالم ) -40

  غزة..رسالة ماجستَت )غَت منشورة( , كلية الًتبية , اجلامعة اإلسالمية يفالطلبة ذلا
 . مكتبة مدبورل للنشر والتوزيع, مصر.افق العلم : دراسات وصفية(. 0442الشربيٍت , دمعة اندر ) -44
رلمع الًتبويُت العرب للتنمية التعليمية,  ادلنهج التعليمي: اسسو, فلسفتو, ميزاتو.(.4102الشيخ , معاذ العتييب و سويلم نصرت الًتكي ) -42

 الشارقة.
 , دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان , األردن.0. طمبادئ القياس والتقوًن يف الًتبية( .0444 دمحم وآخرون )الظاىر, زكراي -42
 , دار ادلسَتة للنشر والتوزيع , عمان , األردن. 4.طاسًتاتيجيات التعلم والتعليم ادلعرفية ( .4101قطامي , يوسف زلمود ) -45
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