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منظومة القيم العلمية املتضمنة في كتب العلوم لصفوف املرحلة 
 األساسية األولى في األردن

 
  *قاسم خزعلي

 

  7/4/2009 تاريخ قبوله  9/7/2008 تاريخ تسلم البحث

 ينبغـي  التـي  العلميـة  بـالقيم  قائمـة  اقتـراح  إلـى  الحالية الدراسة هدفت :ملخص
 فـي األردن،  ألساسـية األولـى  لصـفوف المرحلـة ا   العلـوم  كتـب  فـي  تضـمينها 

 كتـب  فـي  هاتكاملها، وتتابع، ومستوى  القيم العلميةمدى توافر عن الكشفو
 قــام الباحــث بإعــداد أداة لتحليــل القــيم     ،ولتحقيــق هــدف الدراســة   .العلــوم

  وثباتهـا، داةاألاسـتخراج دالالت صـدق   تـم  و البنـائي،   المـنهج بإتبـاع العلميـة  
وكشـفت   .ثالثـة العلوم الكتب  لتحليل لوصفيا استخدمت الدراسة المنهجكما 

حـب االسـتطالع،   : علميـة؛ هـي   قـيم  ثماني اقتراح :ةاآلتينتائج  الالدراسة عن
ــم،       ــات العلـ ــم، وأخالقيـ ــي الحكـ ــأني فـ ــد، والتـ ــول النقـ ــة، وقبـ ــة العلميـ واألمانـ

 عــن كشــفكمــا وتــم ال .والتفكيــر العلمــي، وتقــدير العلــم، وإجــالل العلمــاء
فــي كتــب العلــوم للمرحلــة    الســلوكية للقــيم العلميــة   توســط نســبة المظــاهر   

 ثـراء وبينـت نتـائج الدراسـة    %). 64.86(بلغـت  األساسـية األولـى كلهـا إذ    
فــي حــين كــان  ،%)91.67 (تهانســبإذ بلغــت العلميــة  بــالقيم العلــوم كتــب

 منخفضــًا بنســبة العلــوم كتــب فــي المتضــمنة العلميــة القــيم تتــابع مســتوى
 نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  وأظهــرت%). 50(مقــداراها 
ب ابــين جزئــي كتــالقــيم العلميــة فــي مســتوى تكامــل ) α=0.05(إحصــائية 

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  و.  للصـــف األول األساســـيالعلـــوم
)α =0.05 (   ــة  فــي مســتوى تكامــل ــين جزئــي كتــ  القــيم العلمي ــوماب  ب العل

= α(ات داللــة إحصــائية  عــدم وجــود فــروق ذ  و. للصــف الثــاني األساســي  
 للصــف ب العلــومابــين جزئــي كتــ القــيم العلميــة  فــي مســتوى تكامــل  ) 0.05

فـي  ) α =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       و. الثالث األساسي 
ــة بـــين مســـتوى تكامـــل ــيم العلميـ ــ القـ ــاني صـــفين لل العلـــوم يبا كتـ األول والثـ

فـــي ) α =0.05(عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  و. األساســـيين
الثــاني والثالــث   صــفين  لل العلــوم  يبا كتــ  القــيم العلميــة بــين   مســتوى تكامــل  

ــيين ــائية     و. األساسـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــي ) α=0.05(عـ فـ
وف الثالثــة األساســية صــفلل كتــب العلــوم  القــيم العلميــة بــين مســتوى تكامــل

فـي مسـتوى    ) α =0.05(وجود فروق ذات داللـة إحصـائية        و األولى كلها، 
لصـــفين الثـــاني والثالـــث كتـــابي العلـــوم لتكامـــل قيمـــة أخالقيـــات العلـــم بـــين  

فـي مسـتوى    ) α =0.05( ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية           ،األساسيين
صــفوف المرحلــة األساســية كتــب العلــوم للتكامــل قيمــة أخالقيــات العلــم بــين 
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Abstract: The purpose of the study was to propose a list of 
scientific values to be integrated into the science textbooks of 
first basic stage in Jordan, and to investigate their 
availability, sequence, and integration in these science 
textbooks. To achieve the purpose of the study, the researcher 
developed an instrument to analyze the scientific values using 
the structural approach. The reliability and validity of the 
instrument were established and ensured. A descriptive 
approach was applied in analyzing the three science 
textbooks. The study revealed the following results: eight 
scientific values were proposed (namely, curiosity, scientific 
integrity, acceptance of criticism, giving careful judgments, 
science ethics, scientific thinking, appreciating science and 
respecting scientists); detecting a mediating percentage of 
Behavioral aspect for the scientific values which was 64.86% 
in the all science textbooks; science textbooks richness in 
scientific values at a rate of 91.67%; and a low sequence level 
of scientific values integrated in the science textbooks (only 
50%). No significant differences (α= 0.05) were found in the 
integration level between the two sections of the science 
textbooks for the first basic grade. No significant differences 
(α= 0.05) was found in the integration level between the two 
sections of the science textbooks for the second basic grade. 
No significant differences (α= 0.05) were found in the 
integration level between the two sections of the science 
textbooks for the third basic grade. No significant differences 
(α=0.05) were found in the integration level of the science 
values between the two science textbooks for the first and 
second basic grades. No significant differences (α=0.05) were 
found in the integration level of the science values between the 
two science textbooks for the second and third basic grades. 
No significant differences (α=0.05) were found in the 
integration level of the ethics of science between science 
textbooks for the total three basic grades. Significant 
differences (α= 0.05) was found in the integration level of 
science ethics value between the two science textbooks for the 
second and third basic grade. Significant differences (α=0.05) 
was found in the integration level of science ethics value 
among the science textbooks of all of the basic stage grades. 
(Keywords: Scientific values, Science textbooks, Basic stage, 
Values sequence, Values integration). 
 

 .بمسائل الحضارة يتعلق ما في كل علمينالمت
 نظام في والتقانة العلم اندماج هذا القرن، في العلم خصائص أهم ومن
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 قد العلم طبيعة في التطور هذا أن العلم فالسفة ويؤكد ذاتها، العلمية
 وفلسفات جديدة روح ظهور لىإ جديدة معرفة مجرد إضافة تعدى

 مالئمة تعكس مرجعية اإلنساني إلى المجتمع حاجة يؤكد مما مختلفة،
؛ 1997فضل وبوقحوص، (وقيمه  العلم ثقافة حول المعاني من كثيرًا

 ).1998 حيدر،
فـي   توصل إليه اإلنسان على مر الزمن،        العلم بناًء معرفياً   ويعدُّ

 وفــي إدراك ؛التــي تحــدث حولــهوصــف الظواهـــر الطبيعيــة واإلنســانية 
ــذا أضــحى         ــا، ل ــادة ســيطرته عليه ــا وزي ــا لفهمه العالقــات القائمــة بينه
العلــــم ضــــرورة ملحــــة للمجتمعــــات التــــي تنشــــد االرتقــــاء ومواجهــــة  

 ,Tyler and Suan(حاجاتهـا وتطلعاتهـا ومسـايرة األمـم المتقدمـة      
1990.(  

ه لألفراد  يتطلب العلم االستعانة بوسائل تكنولوجية مختلفة لنقل      
وللمجتمعات، وأن يـتم ذلـك ضـمن السـياق الثقـافي للمجتمعـات حتـى                

ــًايكـــون مقبـــوًال ــة مـــن المســـتويات    ونافعـ ؛ بمعنـــى أن تتـــوافر مجموعـ
األخالقيــة لرجــال العلــم، تكــون مســئولة عــن ضــبط أنشــطتهم العلميــة     

ــاة؛    وتوجيههــا والتكنولوجيــة  فــي مختلــف التخصصــات ومجــاالت الحي
ــتوي  ــذه المسـ ــمى هـ ــة وتسـ ــالقيم العلميـ ؛ )Butkhardt, 1999( ات بـ

ليشــــتق بــــذلك مفهــــوم القــــيم العلميــــة مــــن خــــالل العالقــــة التبادليــــة   
 .)Farrell, 2005(والتالزمية بين العلم والقيم 

 اإليجابيـة  االتجاهـات  مجمـوع   القيم العلمية بأنها محصـلة ُتعّرف
 علـي، ( بـالعلم  متصـل  موقـف  أو علمـي  موضـوع  إزاء األفـراد  لـدى 

 مـن  الفرد لدى تتكونالتي  الضمنية المعيارية هي األحكامأو ، )2002
 ويصـدرها  العلميـة،  الصـبغة  ذات المواقـف والخبـرات   مـع  تفاعلـه  خـالل 
 معهـا،  يعيشـها ويتفاعـل   التـي  العلميـة  والمشـكالت  القضـايا  تجـاه  الفـرد 

، أو )2003 المجيـد،  عبـد ( وسـلوكه  واتجاهاتـه  اهتماماتـه  فـي  وتتضـح 
 مـن  اإلنسـان  موقـف  تحـدد  عقليـة ووجدانيـة   تتصـورا  هـي مجموعـة  

 بمكونـات  عالقاتـه  لـه فهـم   التـي تيسـر   والوظيفيـة،  البنائيـة  العلـم  قضـايا 
 ).2004 مكروم،(تفسيرها  على والقدرة البيئة

مفهـــوم ال تمثـــل القـــيم العلميـــة فرعـــًا فـــي مصـــفوفة القـــيم ذات  
ات عن  المسئول عن تزويد الفرد بالمعلوم    : ثالثي العناصر؛ المعرفي  ال

ــداني   ــة، والوجـ ــيم العلميـ ــة القـ ــول   : طبيعـ ــكيل الميـ ــن تشـ ــئول عـ المسـ
المعنـي بسـلوكياته، هـذا ويكتسـب الفـرد          : واالتجاهات لديه، واألدائـي   

قيمه العلمية من أصوله الدينية والثقافية واالجتماعية، فيشعر نحوها         
بـــالقبول، وتكـــون مـــن عوامـــل تشـــكيل شخصـــيته؛ وتـــدفع الفـــرد إلـــى   

ــدار، فهــي تــؤثر فــي ســلوكه      مواجهــة الظــواه  ــة بحكمــة واقت ر المختلف
 ).2002إستيتية وصبحي، (تأثيرًا مباشرًا 

كتســب القــيم العلميــة إمــا بصــورة مفروضــة علــى الفــرد؛ وإمــا  وُت
بصورة إرادية عن طريق المؤسسـات التربويـة فـي المجتمـع كاألسـرة،         

يم  وما في حكمها، وجماعة الرفاق، ووسائل اإلعالم، فـالق         ،والمدرسة
ــتقراراً     ــر اسـ ــد أكثـ ــغره تعـ ــي صـ ــان فـ ــبها اإلنسـ ــا ، التـــي يكتسـ التـــي أمـ

 ).2000الرشيد، (عرضة للتغيرفهي يكتسبها في كبره 
 يحظـى  أن يجـب  وحاجاتـه وطموحاتـه   تحديـد قـيم المجتمـع    إن
 يـتم  ذلـك  ضـوء  وفـي  المنـاهج وتطويرهـا،   بنـاء  فـي  الكـافي  باالهتمـام 
المحتــوى  ذلــك ظــيموتن محتــواه، واختيــار المنهــاج أهــداف تحديــد

 هـذه  تلبيـة  علـى  المـتعلم  الفـرد  مسـاعدة  علـى  تعمـل  بطريقـة  وتنفيـذه 
 القيمي ؛ لذا يعد البناء)1995 عطوة،(والطموحات  والقيم الحاجات

 تربـوي،  منهـاج  ألي المعرفـي  الجانـب  بنـاء  فـي  األساسـية  األركـان  أحـد 
 لـدى  وتسـتمر  تنمـو  أن ويصـبو  بهـا  يتمسـك  التـي  قيمـه  فلكـل مجتمـع  

 إلـى  تنتقـل  التـي ، فيهـا  المرغـوب  القـيم  من العديد هناك  أنفضًال ائه،أبن
 .المجتمـع  ال يتقبلهـا  وقـد  ،غريبـة  تبـدو  أنهـا  إال خارجـه،  مـن  المجتمـع 

يحكم عليهـا بالفشـل أو النجـاح بقـدر مـا       الدراسية المناهج فإن ولذلك
 تتيحــه مــن مجــاالت معرفيــة تعــزز القــيم المرغــوب بهــا وتمحــو غيرهــا  

 أو العـادات  بعـض  بتغييـر  أحيانـاً  التربية تقوملهذا ). 1995، اللقاني(
 سـتبدلها تتنفعـه، و  ممـا  بالمجتمع أكثر تضر التي االتجاهات أو التقاليد

 ).2000الوكيل، ( والتعلم العلم  نحوإيجابية بقيم
 الوقتفي التربوية   العمليةفي العلمية القيم تضمينن إمن هنا ف
ل األسـاس األخالقـي العلمـي للمهنـة؛     ملحـة، فهـي تشـك    الراهن ضـرورة 

البيانــات،  مــع والتعامــل العلمــي، فــي ضــوئها أمانــة التجريــب فتتضــح
العلمي  واالختالف، الحوار النتائج، وأدب وتبليغ بالسجالت، واالحتفاظ

(Butkhardt, 1999). 
القيم العلمية بعالقة وثيقة مع التفكيـر؛ فهـي مالزمـة لـه،             وترتبط  

كير إلى االبتكار، وهو التفكير المنظم الذي يمكـن         وظيفتها توجيه التف  
أن نستخدمه في شئون الحياة اليومية، وهـذا يشـترط أن تكـون القـيم      

 ،ـل المســـئوليةالموضــوعية، واألمانــة العلميــة، وتحمـّـ    : إيجابيــة؛ مثــل  
ــة      ــري، والقابليــ ــب الفكــ ــة، والخصــ ــة التجريبيــ ــنفس، والدقــ ــبط الــ وضــ

  والبحـث عـن األسـباب      ،ليـل العلمـي   للتجريب، والمرونـة العلميـة، والتع     
 ).Farrell, 2005 ؛2004مكروم، (

ومما تجدر اإلشارة إليه أن االهتمام بـالقيم العلميـة لـيس وليـد              
العصر الراهن، إذ تضمنت مصادر التشريع اإلسالمي عـددًا مـن القـيم             

قولـه   كللمتعلم على حـد سـواء،  والعلمية وضوابطها، وفضلها للمعلم   
ين آمنـــوا إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا أن  يأيهـــا الـــذ":تعـــالى

 "نــــادمين مــــًا بجهالــــة فتصــــبحوا علــــى مــــا فعلــــتمتصــــيبوا قو
 إلـى األخـذ بالعقالنيـة       -تبارك وتعـالى  -، إذ يدعو المولى   ]6:الحجرات[

فــــي مواجهــــة المواقــــف، وهــــذه قيمـــــة علميــــة تنــــادي بهــــا الكتابــــات 
 .المعاصرة العربية واألجنبية

ية للعلوم المتقدمة في الوثيقة الشاملة      أشارت الجمعية األمريك  و
 Science for)تحســــين العلــــوم ممثلــــة بمشــــروع     الخاصــــة ب 

Benchmarks Literacy [2061])،   ــة ــى أهميـ ــاد الطالـــب  إلـ إيجـ
أن و مـن خـالل تحديـد مـا ينبغـي أن يعرفـه عـن العلـم،                   المثقف علميـاً  

وم  ال موضـوعاتها، وأن تقـوم موضـوعات العلـ      ، المفاهيم العلمية  ميتعل
 American Association for the) علـــى الـــدليل والتجريـــب

Advancement Science [AAAS], 1993). 
المنعقـدة خـالل األعـوام     التسـعة  العربيـة  المـؤتمرات  أوصـت  وقـد 

 الحـادي  للقـرن  العلميـة  التربيـة  بقضـايا  والتـي تعنـى  ) 2005 -1997(
 يؤكـد  مـا مالمجتمـع،   فـي  العلميـة  الثقافـة  نشـر  بضـرورة ، والعشـرين 
وزارة التربيـــة ال ســـيما و  المختلفـــةالمجتمـــع مؤسســـات مســـئولية
الطلبـة علـى    وتأصيلها لدى نشرها  ووزارة التعليم العالي في،والتعليم

 .اختالف مستوياتهم التعليمية
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الدعوة التي أطلقتها الرابطة القومية لمعلمـي       من خالل   ويتضح  
ــة    ــدة األمريكيـ ــوم فـــي الواليـــات المتحـ  National Science)العلـ

Teacher Association [NSTA])     ضـرورة تضـمين عمليـات العلـم 
ــوم،   ــاهج العلـ ــّدفـــي منـ ــاج    وعـ ــاء المنهـ ــم مـــن أســـس بنـ ــات العلـ  عمليـ

 ,Ulerick)التربــوي، لضــمان تحقـــق هــذه العمليـــات لــدى الطلبـــة     
2000). 

 يــرى الباحــث أن القــيم العلميــة تتــأثر  ،وتأسيســًا علــى مــا ســبق 
ر، سواء ما كان يتعلق بـالمعلم، أو بالطلبـة،          بمعوقات متباينة المصاد  

ــار     ــدات واألفكــ ــع، أو بالمعتقــ ــه الواســ ــي بمفهومــ ــالمنهج الدراســ أو بــ
الخاطئـــة، األمـــر الـــذي يعرقـــل عمليـــة تنميـــة القـــيم العلميـــة؛ ليصـــبح   
الســلوك اإلنســاني محكومــًا بمجموعــة مــن القــيم غيــر المرغــوب فيهــا، 

 . فيهما يجعله غير مقبول في الوسط الذي يصدرم
وتعد مرحلة الصفوف األساسية األولى مرحلة هامة في إكسـاب          
األطفال القيم العلمية؛ إذ يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يمـارس   
العمليات العلمية التـي تشـير إلـى حـدوث التفكيـر المنطقـي، غيـر أنهـا                  
مرتبطـة علـى نحـو وثيـق باألفعـال الماديـة الملموسـة، ويصـبح الطفــل         

ــادراً فــي هــذه المرح  ــة ق ــى ســلوكه مــن      ل ــر بمــا يترتــب عل ــى التفكي  عل
ــائج، والتنبــؤ بــالحوادث علــى المســتوى المــادي المحســوس        أبــو (نت

 ).2000جادو، 
 عـدة  علـى  األردن فـي  األساسـي  التربويـة للتعلـيم   الفلسـفة  وترتكز

وظيفيـة   مجانيـة  أساسـية  مرحلـة  بأنهـا  تتمثـل  ومتكاملـة،  مترابطـة  أسـس 
فرصـة   وتهيـئ لـه المدرسـة    اجتمـاعي،  ككـائن  لالطفترعى  ،ةعام إلزامية
 إن القـول  يمكـن مـن هنـا   و وميولـه وقدراتـه المختلفـة،    تـه احاج إشـباع 
عليم في الصفوف الثالثـة  تبشكل عام، وهدف ال األساسي التعليم هدف

 جميـع  مـن  الشـامل والمتكامـل   النمـو  تحقيـق  األولى بشكل خـاص؛ هـو  
 واالجتماعيـة للطفـل،   انيـة والوجد والعقليـة  النمائيـة الجسـمية   جوانبـه 
 لجميـع  واسـتيعابه  األساسـي  التعلـيم  تعمـيم  قضـية  أن فيـه  شـك  ال وممـا 

 التعليمـي  المسـتوى  إلـى  كفايتـه  مسـتوى  ورفـع  اإللـزام،  سـن  في األطفال
 واسـتوعبوها؛  تعلموهـا  التـي  المهـارات  توظيـف  من األطفال يمكن الذي
 .لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وسيلة أفضلهي 

جـــاء اهتمـــام عـــدد مـــن البـــاحثين بدراســـة القـــيم العلميـــة،  لـــذا 
دراسـة   :مثـل  ؛العلميـة  فـي القـيم   البحـوث  مـن  مزيـد  إجـراء  ودعـوا إلـى  
، )2003(عبد المجيـد   ودراسة ، )Butkhardt, 1999 (بوتكهاردت 

 ، ودراســة)2004(مكــروم  ودراســة ،)2003( الكســباني ودراســة
 الدراسـة  إجـراء   إلـى الباحـث  دعـا  الـذي  األمـر ). 2004 (إسـماعيل  

كتـب العلـوم فـي الصـفوف      أن سـيما  ال العلميـة؛  القـيم  الحاليـة وتنـاول  
إذ يـرى   الثالثـة األولـى فـي األردن يـتم تغييرهـا وتطويرهـا باسـتمرار،       

 ينبغـي  التـي  العلميـة  القـيم  تقتـرح  علميـة  دراسـة  إلـى  تحتـاج  الباحث أنها
 عــن لكشــفوا تكامليــة،متتابعــة و بصــورة محتوياتهــا تضــمينها فــي

 .منها المتوافر
 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

تعــد الكتــب المدرســية مــن أهــم المصــادر الرئيســة التــي يســتمد  
 تخضــــع للنقــــد هــــالــــذا فإن. منهــــا الطلبــــة ثقــــافتهم وقــــيمهم العلميــــة

ــويم والتطــوير    ــة والتق ــين الحــين والمراجع ــرة ب ــى كــيخــر، واآل فت  تبق

ــة    ــة والعلميـ ــدافها التربويـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــة فـ ــياق  . فعالـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
تتعــرض كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى فــي المرحلــة األساســية   
األولى إلـى تسـاؤالت نقديـة كثيـرة مـن التربـويين فيمـا إذا كانـت هـذه                
الكتـــب مالئمـــة أم ال مـــن حيـــث مضـــامينها التربويـــة وقيمهـــا العلميـــة؛  
فيــرى بعــض التربــويين أن كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى مــن      
المرحلة األساسية األولى تتضمن منظومة القيم العلمية بدرجـة كافيـة           

 تحقيــق األهــداف التربويــة والعلميــة بفاعليــة، بينمــا يــرى    مــنيمكنهــا 
البعض اآلخر أن هذه الكتب ال تتضمن منظومة القـيم العلميـة بدرجـة              

 وجــود القــيم   أنَّتظــنكافيــة، فــي حــين أن هنــاك فئــة مــن المعلمــين       
ــ  ال تكســـب هـــي ف. وجودهـــا ســـواءعـــدمأو ب العلـــوم العلميـــة فـــي كتـ

 .الطلبة منظومة القيم العلمية المتضمنة فيها
ومن خالل هذا التباين في وجهات نظر المربين بشـأن منظومـة          
القيم العلميـة المتضـمنة فـي كتـب العلـوم لصـفوف المرحلـة األساسـية                 
ة األولى، وفي تصورات المعلمين لدور كتـب العلـوم فـي إكسـاب الطلبـ            

 ت إشـكالية تحتـاج إلـى دراسـة، دفعـ          ثمـة منظومة القـيم العلميـة، تبـدو        
الباحث إلى إجراء هذه الدراسـة للوقـوف علـى منظومـة القـيم العلميـة                
المتضــمنة فــي كتــب العلــوم لصــفوف المرحلــة األساســية األولــى فــي         

 :اآلتي السؤال خالل من ويمكن توضيح مشكلة الدراسة. األردن
 المدرسـية  الكتـب  محتويـات  فـي  تضـمنة الم العلميـة  القـيم  مـا 

 عنـه  تفرعـت  وقـد  فـي األردن؟  األولـى  األساسـية  لصـفوف المرحلـة  
 :التالية األسئلة

العلـوم لصـفوف    كتـب  فـي  ينبغـي تضـمينها   التـي  العلميـة  القـيم  مـا  •
 األردن؟في المرحلة األساسية األولى 

 العلـوم  كتـب  فـي  المتضـمنة  العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    مـا  •
 األردن؟في ف المرحلة األساسية األولى لصفو

 كتــب العلــوم كيــف توزعــت المظــاهر الســلوكية المتضــمنة فــي  •
األردن علــــى القــــيم فــــي لصــــفوف المرحلــــة األساســــية األولــــى  

 ؟العلمية
لصـفوف  ما مسـتوى التتـابع بـين القـيم العلميـة فـي كتـب العلـوم                •

 األردن؟في المرحلة األساسية األولى 
 القـيم العلميـة المتضـمنة فـي محتويـات           ما مستوى التكامل بـين     •

صــفوف المرحلــة جزئــي كتــاب العلــوم لكــل صــف علــى حــدة مــن  
 األردن؟في األساسية األولى 

ما مستوى التكامل بين القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم           •
 األردن؟في لصفوف المرحلة األساسية األولى 

 :الدراسة أهداف
 ينبغـي  التـي  العلميـة  لقيمبـا  قائمـة  اقتـراح  إلـى  الدراسـة  تسـعى 

 األولـى  األساسـية  لصـفوف المرحلـة   العلـوم  محتويات كتب في تضمينها
 المحتويــات، تلــك فــي مــدى توافرهــا عــن الكشــف ثــم ألردن،افــي 

 والكشـف  المتضـمنة فيهـا،   العلمية القيم تتابع مستوى على واالستدالل
 تـب ك محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القـيم  بـين  عـن مسـتوى التكامـل   

 كتب العلوم لصفوف المرحلة بين جزئي الكتاب من جهة، وبين العلوم
 .األولى كلها األساسية
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 :الدراسة أهمية
تنبثق أهمية الدراسة مـن أهميـة القـيم العلميـة فــي حيــاة الفــرد           
عـامة والطلبة خاصــة باعتبارها موجهات للسـلوك العلمـي لهـم، فضـًال             

ين شخصـياتهم مـن خـالل التفاعـل      إسهامها بنصيب وافــر فـي تكـو      عن
 .مع األصول الدينية والثقافية واالجتماعية والعلمية

تعد المرحلـة التعليميـة األساسـية األولـى مـن التعلـيم المدرسـي           
مرحلة مبكرة في السلم التعليمي بـالمجتمع، إذ يمثـل طلبتهـا شـريحة              

يـة  هامة وحساسة في المنظومة االجتماعية، لهذا تبذل األنظمة التربو 
الغالي والنفيس من أجل تـوفير أسـباب التعلـيم األساسـي المبكـر علـى              

 .نحو سليم، حتى تمكن الطلبة من مواجهة تحديات العصر باقتدار
  وكتبهـا  إلـى تطـوير منـاهج العلـوم       دائمـًا    لذا فإن األردن يتطلع     

 ،بالمرحلـة األساسـية بشـكل خـاص       وكتبها   ومناهج العلوم    ،بشكل عام 
لبـة القـيم والمهـارات العلميـة الضـرورية والالزمـة            من أجل إكسـاب الط    

لهم، إذ يعد اكتساب القـيم العلميـة هـدفًا أساسـيًا مـن أهـداف العلـوم                  
 . في المرحلة األساسية األولى

السـابقة   ومن خالل مراجعة الباحـث لـألدب التربـوي والدراسـات    
 غيــاب -وبحســب حــدود علمــه -التــي تناولــت القــيم العلميــة، يجــد  

األردنيـة بشـكل    المدرسية في الكتب العلمية القيم حثتبالتي  الدراسات
 للـدعوات  ونظـراً  .خاص وندرة وجودها في الكتب العربية بشكل عام

والكتـب   المنـاهج التربويـة   بنـاء  القـائمون علـى   وجههـا  التـي  المتكـررة 
 بينهـا  ومـن ، عناصـرها  مـن  عنصـر  كـل  فـي  اآلراء المدرسـية إلبـداء  

 علـى  الضـوء  إلـى تسـليط   الباحـث  قـد سـعى  ف محتوياتهـا ومضـامينها،  
 تضمينها ينبغي العلمية التي بالقيم قائمة كتب العلوم القتراح محتويات

 .وتكاملها وتتابعها درجة توافرها تحديد إلى في محتواها، باإلضافة
 :أنها إلى الدراسة أهمية  وترجع

فهــم بــأمس   الصــفوف الثالثــة األولــى،   تنبثــق مــن أهميــة طـــلبة     •
 ،إلعداد التربوي حتى يمتلكوا مصفوفة القـيم التربويـة        الحاجة ل 

 .ومنها القيم العلمية
لصـفوف المرحلـة األساســية    العلـوم  منـاهج  مخططـي  تفيـد  قـد  •

 العلميـة  بـالقيم  اهتمـامهم   ليزيـدوا مـن   وكتبهـا األولـى فـي األردن  
 .العلمية التربية أهداف تحقيق في يسهم بما

 انتبـاه  توجيـه  فـي  بـويين التر القـادة  الدراسـة  نتـائج  تفيـد  ربمـا  •
 اإليجابيـة،  العلميـة  بـالقيم  تالميـذهم  ضرورة إلمام إلى المدرسين

عمليـة   فـي  والمهـاري  العقلـي  الجـانبين  علـى  مـن االقتصـار   بـدال 
 .التدريس

وكتبهــا  العلــوم منــاهج بنــاء عــن للمســئولين توصــيات اقتــراح •
 .لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن وتطويرها

 العلميـة  عـن القـيم   الكشـف  فـي  البـاحثين  الدراسـة  أدوات تفيد قد •
الرياضـيات، واللغـة   : مثـل  أخـرى  مدرسـية  كتـب  فـي  المتضـمنة 

ــة ، اإلســالمية  والتربيــة الوطنيــة واالجتماعيــة، والتربيــة   ،العربي
 .اإلنجليزية واللغة

 :الدراسة حدود
 :انحصرت حدود الدراسة باآلتي

 :، ويتمثل باآلتيالحد الموضوعي -

 .م العلمية لكتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولىالقي •
األول، والثـاني،   األساسـية   تحليل محتوى كتب العلوم للصـفوف        •

 .والثالث
استثنت الدراسة تحليـل مضـمون الصـور والرسـومات واألسـئلة             •

 .التقويمية في نهاية كل وحدة دراسية
ل أجريــت الدراســة فــي منتصــف الفصــ    : الحــد الزمــاني والمكــاني   -

 .في األردن) 2007/2008(الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 :الدراسة مصطلحات

 العلـم  بقضـايا  المتعلقـة  االنفعاليـة  األحكـام العقليـة   هـي  : العلميـة  القـيم 
 نحو بإيجابية اإلنسان لسلوك موجهات تعد التي ومواقفه وموضوعاته،

ــة المواقــــف العلميــــ   تلــــك ــادرًا علــــى مواجهــ ــه قــ ــايا، وتجعلــ ة القضــ
والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية باقتدار، إذ يأخذ بقيمة العقالنية        
في المواقف التـي تتطلـب التصـرف الـواعي، ويأخـذ بالمثـابرة العلميـة           

 الكشـف عنهـا   يمكن التي في حالة تحصيل العلم من مدرسيه، وهكذا؛
 .المحتوى تحليل عملية خالل من العلوم كتب محتويات في

 فـي  العلميـة  القـيم  بين قوية عالقة  وجود:العلمية يمالق تتابع مستوى
الثـاني   الصـف  كتـاب  األول األساسـي، ومحتـوى   الصـف  كتـاب  محتـوى 

 بصـورة  التـوالي،  على الثالث األساسي الصف كتاب ومحتوى األساسي،
 فـي  المعالجـة  مـن  يـا العل المسـتويات  يؤكـد  مـا م وأكثـر اتسـاعًا،   أعمـق 

 .اهمحتويات في العلمية القيم تضمين
 فـي  العلمية القيم بين قوية عالقة وجود :العلمية القيم تكامل مستوى
 القـيم العلميـة   تضـمين  بـين  التـرابط  بـرز ت بصـورة  العلوم، كتب محتويات

 عملية معالجة في التماسك مستويات يؤكد مام المحتويات، تلك كل في
 للتكامل المثالي للمستوى الوصول ويمكن .فيها القيم العلمية وتضمين

 كتـب  محتويات من ينئجز بين كل الثمانية العلمية القيم توافر خالل من
 .كلهاالعلوم ولكل صف على حدة مرة، وبين كتب العلوم 

 :الدراسات السابقة
 بالتقصـي  العلميـة  القـيم  الدراسـات السـابقة   من عدد تلقد تناول

 ,Eichinger and Roth) وروث كـل مـن أيكنجـر   قـام  ، إذ والتحليـل 
سة لتحليل مناهج العلوم في المرحلة األساسية من أجـل           بدرا (1991

تحديد أهدافها ودرجة تتابع المحتـوى وتسلسـله، واألنشـطة العلميـة           
وبينــت نتــائج الدراســة ارتبــاط األهــداف بــالمحتوى،   . وطــرق تقييمهــا

ــهوتسلســـل المحتـــوى ــًال  وتتابعـ ــن، فضـ ــة  عـ ــاط األنشـــطة العلميـ  ارتبـ
  .علمية السابقة من جهة أخرى وبالمعلومات ال،بالمحتوى من جهة

 إلــى (Anderson et al., 1992)وهــدفت دراســة أندرســون  
جـل تحديـد نوعيـة      أتحليل نشاطين علميين للمرحلـة المتوسـطة مـن          

المحتــوى فيهمــا، وتحديــد مــدى تــرابط المحتــوى مــع أجــزاء هــذين      
 فـي المحتـوى     النشاطين، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ترابطـاً        

 .ء هذين النشاطينبين أجزا
دراسة هدفت إلى تحليل محتـوى      ) 1994(وأجرى أبو الراغب    

كتب العلوم وأسئلتها للصـف السـادس األساسـي، وتقويمـه مـن وجهـة               
نظر معلمـي العلـوم فـي المرحلـة األساسـية فـي األردن، وإيجـاد نسـبة                  

وأشـــارت . األنشـــطة والتجـــارب العلميـــة المتـــوافرة فـــي الكتـــاب نفســـه 
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 -نشـاطًا علميـًا   ) 50( إلى أن الكتاب قد احتـوى علـى         نتائج الدراسة 
ــا  ــي    -دون تحديـــد ألنواعهـ ــوم فـ ــدريس العلـ ــع أهـــداف تـ ــجمة مـ  منسـ

 .اكتساب الطلبة للمهارات العلمية
هــدفت إلــى   فقــد (Johnson, 1995)جونســون  وأمــا دراســة 

  مسـئولية تحديد أخالقيات التربية العلمية، إذ أظهرت نتائج الدراسـة 
العلـم وقيمـه    أخالقيـات  التركيز على تنـاول  الكبيرة في بويةاألنظمة التر
 . بعمق أكبر

 بدراســة هــدفت إلــى تحليــل (Morrow, 1994)وقامــت مــورو 
ــرابط       ــدى تـــ ــد مـــ ــى؛ لتحديـــ ــة األولـــ ــفوف الثالثـــ ــوم للصـــ ــب العلـــ كتـــ
االستراتيجيات المتوافرة فيها لتطـوير الثقافـة البيئيـة، وأظهـرت نتـائج             

، وأن  لية عا بدرجةتطوير االهتمام بالعلوم    الدراسة مقدرة الكتب على     
 .قلأ ت بدرجةاستخدام المهارات العلمية كان

التـي هـدفت إلـى التعـرف     ) Kyle, 1996(وأكـدت دراسـة كايـل    
 آفاق التربية العلميـة والتكنولوجيـة فـي مسـتقبل أفريقيـا، إذ بينـت                إلى

 نتــــائج الدراســــة أن االهتمــــام بالتربيــــة العلميــــة والتكنولوجيــــة لــــدى  
ــة هـــذا     ــر، وأســـندت الدراسـ ــا يحتـــاج إلـــى إعـــادة نظـ الطـــالب بأفريقيـ
القصـــور إلـــى التربيـــة، وحـــددت الدراســـة مجـــاالت االهتمـــام بالتربيـــة   
العلميــة فــي مهــارات التعامــل مــع قضــايا المجتمــع المرتبطــة بــالعلم،         

التحليل العلمي لهذه القضايا، وتوافر الثقافـة العلميـة المسـئولة         : مثل
 .  لقضايا وما يترتب عليها من آثار عن تفسير هذه ا

 إلـى بنـاء منهـاج     (Campoy, 1997)وهـدفت دراسـة كـامبوي    
 القـيم  األطفـال  إكسـاب  تربوي قيمي، وأظهـرت نتـائج الدراسـة ضـرورة    

 فـوق  المعرفـة  خاللهـا  مـن  متقـد  إذ ينبغـي أن  األطفـال،  أدب خـالل  مـن 
  .الحسية

اإلسـالمية  إلى الكشف عن القـيم      ) 1999(وهدفت دراسة بنجر    
التـــي  القيم العلميـــةكـــ ،الواجـــب إكســـابها للطفـــل فـــي ريـــاض األطفـــال 

 محور القـيم االجتماعيـة الذاتيـة؛ كاألمانـة واحتـرام رأي             ضمنحددت  
 محور القيم االجتماعيـة مـع       ضمناآلخرين والمساواة، وحددت أيضا     

 ، والمثـــابرة، واحتـــرام الوقـــت، والمناقشـــة،؛ كـــأدب الحـــديثاآلخـــرين
 واإلخـــالص، وأســـفرت ، وتحمـــل المســـئولية، علـــى الـــنفسواالعتمـــاد

ــا    ــل؛ ومنهـ ــابها الطفـ ــيم الواجـــب إكسـ ــن القـ ــة عـ ــائج الدراسـ ــيم : نتـ القـ
 .األمانة وتحمل المسئولية والمثابرة واحترام الوقت: العلمية التالية
 القـيم  إلى دراسة هدفت إلى التعرف) 1999(الحديدي  وأجرت

نتـائج   وبينت باألقطار العربية، بويةالتر األهداف في والمتضمنة السائدة
 واالجتماعيـة  والعلميـة  والوطنيـة  والحياتيـة  الفردية القيم ورود الدراسة

 بصـورة  والقوميـة  األخالقيـة  القـيم  تـرد  لـم  بينمـا  والدينيـة واإلنسـانية،  
 .صريحة

إلـى الكشـف   Butkhardt, 1999) (وهـدفت دراسـة بوتكهـاردت    
ــن أهـــداف تعلـــيم القـــيم العلميـــة فـــي       العمليـــة التعليميـــة والطـــرق   عـ

ــوم، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن        ــيم منــاهج العل المســتخدمة فــي تعل
ــل  ــدة، مثــ ــداف عــ ــابهم   : أهــ ــالب، وإكســ ــي للطــ ــاء العلمــ ــق البنــ تحقيــ

ــه،       أخالقيــات العلــم كالتــأدب مــع المعلــم واآلخــرين، والفطنــة لمــا حول
ائق والمعرفة بقضايا المجتمع العلمي والمجتمع الكبير، وتعريفهم بحق       

 .عن شخصية الطالب واهتماماته اآلنية والمستقبلية

 محتــوى تحليــل بدراســة هــدفت إلــى) 2000(وقامــت الغنــام 
 أبعـاد  بعـض  ضـوء  فـي  واإلعداديـة  بـالمرحلتين االبتدائيـة   العلـوم  مناهج
  القيمعدَّمنهاج العلوم قد  أن، وأظهرت نتائج الدراسة العلمي ريالتنو

 العلمـي، لكنهـا تجنبـت    ريللتنـو  سـية األسا إحـدى المكونـات   العلميـة 
 .المناهج تلك محتويات في عنها الكشف

 مدى معرفة إلى هدفت دراسة) 2000(والزعانين  غاوأجرى اآل
 للمرحلـة  السـتة  العلـوم  كتـب  فـي  العلمـي  ريالتنـو  بعـض عناصـر   تـوافر 

 تـدني  إلـى  وتوصـلت  الصـف السـادس،   إلـى  األول الصـف  مـن  االبتدائيـة 
والبالغــة  المحللــة العلــوم كتــب فــي العلميــة اتاالتجاهــ تــوافر نســبة

)54.6(% . 
 بدراســة لتحليــل كتــب العلــوم   (Haury, 2000) ورياوقــام هــ 

ــوم حســـب      ــدريس العلـ ــداف تـ ــا ألهـ ــدى تحقيقهـ ــد مـ ــة؛ لتحديـ الحياتيـ
المعايير الوطنية بالواليات المتحـدة األمريكيـة، وبينـت نتـائج الدراسـة          

ــاهيم      ــت معظــم المف ــب قــد أهمل  المهمــة، إذ ركــزت علــى   أن هــذه الكت
المعلومات السطحية بدال من المعلومات المهمة، وانـه قـد تـم عـرض              

، وأن ة حســيا أكثــر منهــة مجــردبطريقــةاألمثلــة والتوضــيحات للطلبــة  
الطلبــة يحصــلون علــى مســاعدة قليلــة جــدًا مــن الكتــب عنــد القيــام          

 .بإجراء األنشطة العلمية
دفت إلــى الكشــف بدراســة هــ) 2002(وقــام النــاجي والرواجفــة  

عن مدى تضمين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الثامن األساسـي         
ــي األردن  ــي  افــ ــة؛ وهــ ــة المطلوبــ ــيم الرئيســ ــة  : لقــ ــة، والقوميــ الروحيــ

ــل      ــة، وتكامـــ ــة الثقافيـــ ــانية، والمعرفيـــ ــة اإلنســـ ــة، واالجتماعيـــ الوطنيـــ
الشخصـــية، والعمليـــة االقتصـــادية، والصـــحية الوقائيـــة، والترويحيـــة      

 وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن أعلـى القـيم الفرعيـة تكـرارًا              .الجمالية
قل القيم الفرعية تكـرارًا     أهي قيمة اإليمان بالله عقيدة وممارسة، أما        

 .هي قيمة احترام الملكية العامة والخاصةف
 فعاليـة  معرفـة  إلى هدفت فقد) 2003(عبد المجيد  وأما دراسة

القـيم   بعـض  تنميـة  فـي  مالعلـو  لتـدريس  مقترحـة  سـتراتيجية ا اسـتخدام 
 اإلعـدادي، وتوصـلت   الثـاني  الصـف  تالميـذ  لـدى  والتحصـيل  العلميـة 

 العلميـة،  واألمانـة  المثابرة العلمية، :هي علمية قيم خمس الدراسة إلى
  .وأخالقيات العلم العلمي، والتواضع التفكير العلمية، بطرق والتمسك

إلـــــى تحليـــــل ) 2003(وهـــــدفت دراســـــة الشـــــعيلي وخطايبـــــة  
نشطة العلمية في كتـب العلـوم للصـفوف األربعـة األولـى مـن مرحلـة                 األ

التعلــيم األساســي فــي ســلطنة عمــان، وتحديــد نــوع عمليــات العلــم         
 ، والتنبــؤ، واالســتدالل، واالســتنتاج، وكــل مــن االســتقراء ،المتضــمنة
ــة       . واالتصــال ــوزع األنشــطة العلمي ــائج الدراســة عــدم ت وقــد بينــت نت

 كتـــب عينـــة الدراســـة دون اطـــراد  بالتســـاوي مـــن صـــف آلخـــر ضـــمن 
وظهور اخـتالف فـي عـدد عمليـات العلـم بكتـب             للزيادة بين الصفوف،    

العلــوم؛ إذ جــاءت المالحظــة األكثــر نســبة فــي كتــاب العلــوم للصــف         
األول، واالتصال األكثر نسبة في كتابي الثاني والرابـع، أمـا االسـتقراء       

 خلـو  عـن فضـال  فكان األكثر نسـبة فـي كتـاب الصـف الرابـع األساسـي،             
األنشطة العلمية في كتب العلوم من بعـض العمليـات العلميـة؛ إذ خـال               
كتاب الصف األول من عملية القياس، وكتاب الصف الرابع مـن عمليـة             
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ــفوف الثـــاني والثالـــث         ــارة االســـتدالل مـــن الصـ ــال، وغيـــاب مهـ االتصـ
 .والرابع، في حين وجدت في الصف األول

ــباني    ــة الكسـ ــدفت دراسـ ــل   إ) 2003(وهـ ــم أفضـ ــاد فهـ ــى إيجـ لـ
 العلميـة   مـن القـيم  ًاعـدد  قـد أكـدت نتـائج الدراسـة    و. للتربيـة العلميـة  

 المعرفـة  في الرغبة :هي ؛المثقف علميًا الشخص في وجودها المفترض
 والتحقيـق، واحتـرام   اإلثبات في والرغبة األشياء، عن والتحري والفهم،
 عن والبحث ناية،بع النتائج وتدارس بعناية، المقدمات وتدارس المنطق،

 .السليمة المعلومات ومعانيها
 عـن  الكشـف  إلـى  التـي هـدفت   )2004(إسـماعيل   وفـي دراسـة  

قــيم  لتنميــة التربيــة األخالقيــة فــي مقترحــة دراســية وحــدة فاعليــة
 األساســي الســادس الصــف لتالميــذ وعلميــة وأخالقيــة اجتماعيــة

 التفكيـر  ةقيمـ  هي علمية واحدة وقد تناولت الدراسة قيمة بالسعودية،
تنمية قيمـة التفكيـر    الوحدة في فاعلية وأظهرت نتائج الدراسة .العلمي
  .العلمي

 مـدى  معرفـة  إلـى  بدراسـة هـدفت  ) 2004(عبـد المجيـد    وقـام 
العلـم   طبيعـة  ألبعـاد  بالمرحلـة اإلعداديـة   العلـوم  منهـاج  محتـوى  تنـاول 

 الستةالعلوم  كتب من ثالثة تحليل خالل من لها الطالب وفهم وعملياته،
وجـاءت نتـائج الدراسـة     .بمصـر  اإلعداديـة  المرحلـة  طـالب  على المقررة
علـى   الثالثـة  فـي الكتـب   العلـم  أخالقيـات  تـوافر  نسـب  بلغـت : كـاألتي 

 %).14، %0، %50(الترتيب 
إلـى الكشـف عـن أثـر منهـاج        ) 2004(وهدفت دراسة أبـو هـوال       

اهــات التجا إكســاب طالبــات المرحلــة األساســية  فــيالعلــوم فــي األردن 
الســـــابع، (العلميـــــة، واخـــــتالف ذلـــــك بـــــاختالف المســـــتوى الصـــــفي   

 فـي رتـب أبعـاد       ًا وقد وجدت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت       .)والعاشر
االختبار لدى طالبـات الصـفين السـابع، والعاشـر، إال أن أبعـاد النفعيـة                
ــدى       ــة لـ ــب المتقدمـ ــي المراتـ ــا فـ ــانية جاءتـ ــرة اإلنسـ ــة والنظـ والتقدميـ

 .الصفين
دراســـة هـــدفت إلـــى ) 2005(أبـــو جحجـــوح وحمـــدان وأجـــرى 

 واللغـة  العلـوم  منـاهج  محتويـات  في المتضمنة  العلميةالقيم عن الكشف
 األساسـية  المرحلـة  مـن  األولـى  الثالثـة  للصـفوف  الوطنية والتربية العربية

 ،وتكاملهـا  تتابعها مستوى وتحديد بفلسطين واقتراح قيم علمية لها،
 عـن  والكشـف  علميـة،  قـيم  ثمـاني  اقتـراح  :تـي الدراسـة اآل  وبينـت نتـائج  

 منـاهج  محتويـات  وافتقـار  العربيـة،  واللغـة  العلـوم  منـاهج  محتويـات  ثـراء 
 القـيم  بـين  التتـابع  مسـتوى  وانخفـاض  العلميـة،  لقـيم  لالوطنيـة  التربيـة 
 مسـتوى  وتـوافر  الثالثـة،  المنـاهج  محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة 
 .%)50(بنسبة  الثالثة المناهج محتويات بين التكامل

تحديــد  إلــى)  (Taussaint, 2005وهــدفت دراســة تاوســينت
القيم العلمية من دراسة أنـواع الكائنـات الحيـة التـي تعـيش فـي الحيـاة                

ســتراليا، وركــزت هــذه الدراســة علــى القــيم  أالبريــة وأســلوب غــذائها ب
العلميــة المعرفيــة لـــدى األطفــال األســتراليين نحـــو الحيــاة الطبيعيـــة،      

ت الحية المهـددة بـاالنقراض، ومـدى تـوافر الرغبـة فـي العمـل             والكائنا
الجماعي لدى هذه الشرائح فـي المحافظـة علـى تلـك الكائنـات النـادرة           

 .الوجود

 فـي  تباينـت  أنهـا  السـابقة  الدراسـات  اسـتعراض  مـن  ويتضـح 
 : اآلتيإذ يرى الباحث ،اهتماماتها

ج فـي منهـا   المتضـمنة  العلميـة  القـيم  الدراسـات عـن  بعـض  كشفت  -
غـــــــا ؛ واآل2000الغنـــــــام، ؛ Butkhardt, 1999(العلـــــــوم 

ــانين،  ؛ وأبـــو جحجـــوح  2004 ؛ وعبـــد المجيـــد، 2000والزعـ
 ).2005وحمدان، 

 سعت دراسات إلى تنمية القيم العلمية لدى الطلبـة عـن طريـق              -
عبـد  ( ولـيس مـن خـالل تحليلـه          ،تدريس مضامين منهاج العلـوم    

ت دراسة بنجـر    ، بينما أكد  )2004؛ إسماعيل،   2003المجيد،  
إكســــاب أطفــــال الريــــاض القــــيم العلميــــة مــــن خــــالل  ) 1999(

 .المناهج التعليمية

العلـوم بعيـدًا   وكتـب  الدراسـات بتحليـل منـاهج       عـدد مـن      قامت   -
) 2002(عن القيم العلمية، إذ حللت دراسة الناجي والرواجفـة          

 Eichinger and(فـي حـين قـام دراسـة كـل مـن       ، القـيم العامـة  
Roth, 1991; Anderson et al., 1992 ،ــو الراغــب  ؛ أب

 بتحليل األنشطة واألسـئلة     )2003 ؛ الشعيلي وخطايبة،  1994
 .الواردة فيها

 عـن الثقافـة العلميـة    (Morrow, 1994)كشـفت دراسـة مـورو      -
؛ Kyle, 1996; Johnson, 1995 (بينما أكدالعلوم،  منهاج في

ــباني،  ــى ) 2003الكسـ ــة  علـ ــة والبيئيـ ــة العلميـ ــة الثقافـ ــي أهميـ  فـ
 .العملية التربوية

 التعـرف ) 1999؛ الحديدي،  (Campoy, 1997حاول كل من -
 المتنوعة العامة في المناهج، وتناولت دراسة هاوري   القيمإلى

(Haury, 2000)ــاراتالمفــاهيم ــة،  والمه واســتهدفت  العلمي
العلميـــة لـــدى  قيـــاس االتجاهـــات) 2004(دراســـة أبـــو هـــوال 

 .الطالبات

تحليــل بتناولهــا يــة مــع الدراســات الســابقة   تتفــق الدراســة الحال  -
ــى      ــة األولـ ــفوف الثالثـ ــة الصـ ــوم لمرحلـ ــب العلـ  ,Morrowكتـ

؛ الشــــعيلي 2000غـــا والزعـــانين،   ؛ اآل2000؛ الغنـــام،  (1994
 لـم يكـن     إذ) 2005؛ أبو جحجوح وحمـدان،      2003وخطايبة،  

تحليــل القــيم العلميــة فــي كتــب  قامــت بمــن بينهــا دراســة أردنيــة  
 .العلوم

دراسـة  : هـي فدراسـات األردنيـة التـي تناولـت كتـب العلـوم؛             أما ال  -
ــة   ــاجي والرواجفـ ــة بكتـــب   ) 2002(النـ ــيم العامـ التـــي حللـــت القـ

ــة،      ــالقيم العلميـ ــم تبحـــث بـ ــي ولـ ــامن األساسـ ــوم للصـــف الثـ العلـ
ــوال    ــو هـ ــة أبـ ــة    ) 2004(ودراسـ ــاب طلبـ ــي إكسـ ــت فـ ــي بحثـ التـ

 .الصفين السابع والعاشر لالتجاهات العلمية
 كتب العلوم محتويات تحليل أهمية جليا يظهر قسب ما ضوء وفي

لـدى   العلميـة  التربيـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  كبيـر وعميـق   أثـر  لهـا مـن   لمـا 
 صفوف ةالعلوم لصفوف في ثالث كتب من سلسلة دراسة  إن.المتعلمين

 اكتسـاب  ألن متفرقـة لصـف واحـد؛    كتب دراسة من جدوى متتالية أكثر
 والمشـرفين  المدرسـين  مـن  لينطـوي وجهـد   لوقـت  يحتاج القيم العلمية



 خــزعلــي

 121

 العلـوم   لمحتـوى الدراسـية  تنـاول محتويـات الكتـب    تم لذلك التربويين؛
 .المتضمنة فيها العلمية القيم عن للكشف بالتحليل

  :ة اآلتيالسابق للدراسات الحالية الدراسة  وقد أضافت
القـيم    تضـمين أهميـة  مـن  السـابقة  الدراسـات  هأكدتـ  مـا  تأكيـد  -

 .بالمرحلة األساسية األولى لعلومفي كتب ا العلمية
لمرحلـة  صـفوف ا ل القيم العلميـة فـي كتـب العلـوم     بدراسة تفردت  -

 .األساسية األولى في األردن
 .الدراسات من كاف بعدد يحظ لم دراسة مجتمع لتشمل اتسعت -

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها 
 :البنائي المنهج: أوال

 العلميـة  القـيم  قائمـة  إلـى  اتبـع الباحـث المـنهج البنـائي للتوصـل     
للصـفوف الثالثـة األولـى، إذ     في محتوى كتب العلـوم  تضمينها المقترح
إليجـاد هيكـل    منظمـة  أن المـنهج البنـائي خطـوات    )2001(غـا  يـرى اآل 
 يتعلق قبل فيما من نفسها بالكيفية معروفًا يكن لم جديد تربوي معرفي

 إلمكانـات وا المتوقعـة  الظـروف  مـع  مسـتقبلية، ويتـواءم   باسـتخدامات 
 التي يبـديها الخبـراء   الرؤى التشاركية من الباحث إذ يستفيد الواقعية،

 .معينة أهداف لتحقيق معين مجال في المعنيون أو
ــة األدب       ــث بمراجعـ ــام الباحـ ــد قـ ــبق، فقـ ــا سـ ــى مـ ــًا علـ وتأسيسـ
النظـــري والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت القـــيم العلميـــة، كمـــا قـــام 

مـن المختصـين فـي الكتـب والمنـاهج،           عـدد    إلـى بتوجيه سؤال مفتـوح     
لـى عـدد مـن معلمـي        إلى عدد من معلمي الصفوف الثالثة األولـى، و        إو

: مبحث العلوم في الصـفوف األساسـية، ويـنص السـؤال المفتـوح علـى              
ــوم         " ــب العل ــي كت ــد بضــرورة تضــمينها ف ــي تعتق ــة الت ــيم العلمي ــا الق م

القـــيم وبعـــد ذلـــك قـــام الباحـــث بتحديـــد " للصـــفوف الثالثـــة األولـــى؟
العلميــة الــواردة فيهــا، ووضــعها فــي قائمــة أوليــة مقترحــًا تصــنيفًا لهــا   

 .ضمن مجاالت
 :أسلوب حلقة البحث: ثانيا

 مــن البحــث بــدعوة مجموعــة حلقــة أســلوبالباحــث اســتخدم 
 وأصـول  التـدريس،  وطرائـق  تصـميم الكتـب،   فـي  والخبـراء  المختصـين 

 ، إذبيـة االبتدائيـة  وعلم النفس التربوي، ومعلـم الصـف، والتر   التربية،
وتـم إجـراء عصـف ذهنـي      علـيهم،  األوليـة  العلميـة  القـيم  وزعـت قائمـة  

بعـد ذلـك   منهم  ، وطلب وفقراتهاالقيم العلمية المقترحةمجاالت حول 
 مــع تــرك هــا،فيالــرأي  إبــداءتــدوين مالحظــاتهم ومناقشــتها معــًا، و

عـن حلقـة    نـتج  وقـد  .الباحـث حولهـا   مـن  الستفسـار ل للجميـع  المجـال 
 ةثمانيـ  إلـى مجـاًال   عشـر  ةتسـع  مـن  العلميـة  قائمـة القـيم   اختصـار  لبحثا

 تقبل قيمة :العلمية مثل القيممجاالت  بعض تعديل أسماء مع ،مجاالت
، واحتـرام العلمـاء إلـى إجـالل العلمـاء، وطـرح       النقـد  قبـول  إلـى  النقـد 

 .األسئلة إلى التساؤل وطرح األسئلة
 :المنهج الوصفي: ثالثا

المحتوى الـذي يعـد    تحليل بأسلوبه الوصفي لمنهجالباحث ا اتبع
 العلميـة  القـيم  عـن  فـي الكشـف   حد أسـاليب البحـث العلمـي؛ لمناسـبته    أ

 .للصفوف الثالثة األولى في األردن العلوم كتب المتضمنة في
 

 :الدراسة أداة
الخاصـة بتحليــل المضــامين   الدراســة أداة إعـداد ب قـام الباحــث 

لعلـــوم لصـــفوف المرحلـــة األساســـية  والمحتويـــات الـــواردة فـــي كتـــب ا 
 ومظاهرهـا  القـيم العلميـة   تحديـد  مـن خـالل  األولـى فـي األردن، وذلـك    

 قـــد تـــموم، الســـلوكية المقتـــرح تضـــمينها فـــي محتويـــات كتـــب العلـــو  
 :منها عدة مصادر من االستفادة

 .متخصصة علمية مصادر من تضمنه وما النظري اإلطار •
كـل   دراسـة  خاصـة  تـائج ن مـن  إليـه  توصـلت  ومـا  السـابقة  الدراسـات  •

؛ وأبــــو هـــــوال،  2004؛ عبــــد المجيــــد،   1995عطــــوة،  (مــــن  
 ).2005جحجوح وحمدان،  ؛ وأبو2004

 ، مـن الخبـراء والمحكمـين بمنـاهج العلـوم     )15( آراء اسـتطالع  •
ومشــرفي صــفوف المرحلــة األساســية األولــى فــي وزارة التربيــة    

ــيم ــةوالتعل ــة فــ      األردني ــوم التربوي ــات العل ــي كلي ي ، ومختصــين ف
الجامعات األردنيـة، ومعلمـي صـفوف المرحلـة األساسـية األولـى             

مـا هـي القـيم    ": يهم؛ ونصـه إلـ  مفتـوح  سـؤال  توجيـه  خـالل  مـن 
 العلـوم  محتويـات كتـب  العلمية التي تعتقد ضرورة تضمينها في 

 ".؟للصفوف الثالثة األولى في األردن
 األوليـة  الصـورة  إلـى  التوصـل  تـم  السـابقة  اإلجـراءات  ضـوء  فـي  •

 ،العلـوم  كتـب  ياتمحتو في تضمينها الواجبالقيم العلمية  مةلقائ
قيم : ؛ هيمجاالت توزعت على ثمانية مظاهر سلوكية توتضمن

ــة العلميــة، وتقبــل النقــد، والتــأني فــي       حــب االســتطالع، واألمان
الحكـــم، واألخـــالق العلميـــة، والتفكيـــر العلمـــي، وتقـــدير العلـــم،  

فــــي الصــــورة مظهــــر ســــلوكي ) 43 (شــــملتوإجــــالل العلمــــاء 
 .األولية ألداة الدراسة

ى لجنــة الخبــراء  علــ فقــرات األداة بصــورتها األوليــةأعيــد عــرض •
عليهـا   مـرة أخـرى إلبـداء مالحظـاتهم واقتراحـاتهم        والمختصين

 لتصــبح عــدد فقراتهــا فــي صــورتها  االعتبــار التــي أخــذت بعــينو
  ).41(األولية المعدلة 

 :صدق األداة
 على مجموعـة مـن المحكمـين بلـغ          تم عرض قائمة القيم العلمية    

محكمــًا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة البلقــاء  ) 21(عــددهم 
التطبيقية، وجامعة اليرموك، والمشرفين التربويين، ومعلمي الصـفوف    

ــة     ــيم األردنيـ ــة والتعلـ ــوزارة التربيـ ــى بـ ــة األولـ ــن   . الثالثـ ــب مـ ــد طلـ وقـ
قــيم العلميــة المحكمــين إبــداء آرائهــم بالقائمــة مــن حيــث شــموليتها لل  

الــالزم تضــمينها فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى،    
ومـــدى وضـــوح القـــيم العلميـــة، وســـالمة صـــياغاتها اللغويـــة، ومـــدى   
ــذ الصــفوف األولــى، فضــال عــن إضــافة أو حــذف أو        ــا لتالمي مالءمته

وبناء علـى هـذه المرحلـة تـم تسـجيل بعـض             . تعديل ما يرونه مناسبا   
دمـــج عـــدد مـــن المظـــاهر    :  علـــى ســـبيل المثـــال  المالحظـــات، منهـــا 

 تجزئـة  تتمـ و. السلوكية بجانـب التفكيـر تحـت مسـمى التفكيـر العلمـي           
قيمـة تقـدير    : عدد من المظاهر السلوكية إلى قيمتـين علميتـين؛ همـا          

االبتعـاد عـن    "إضافة المظهر السلوكي    و .العلم، وقيمة إجالل العلماء   
 . لقيمة التفكير العلمي"التفكير الخرافي
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انخفضـت  وبعد إجراء التعديالت المقترحة من لجنة المحكمين،    
تمثــل كــل  إذ  ؛فقــرة) 37 (إلــىفقــرة ) 41(قائمــة القــيم العلميــة مــن   

، وبــذلك أصــبحت  قيمــة علميــة معينــةينتمــي إلــىمنهــا مظهــرًا ســلوكيًا 
قـيم  : ؛ هـي ثماني قيم علميـة   منتكون تالنهائية بصيغتهاأداة الدراسة 

ألمانـة العلميـة، وقبـول النقـد، والتـأني فـي الحكـم،              حب االستطالع، وا  
 .وأخالقيات العلم، والتفكير العلمي، وتقدير العلم، وإجالل العلماء

 :المحتوى تحليل
لصـفوف   العلـوم  كتـب  محتويـات  بهـدف تحليـل   الباحـث  اسـتخدم 

 علـى  اشـتملت  التـي  تحليـل المحتـوى،   المرحلـة األساسـية األولـى أداة   
علـى   اشـتملت  كمـا  السـلوكية،  ومظاهرهـا  المقترحـة  العلميـة  القـيم  قائمـة 

 ووحـدة  التحليـل،  وفئـات  التحليـل،  وعينـة  التحليـل،  عمليـة  مـن  الهـدف 
 تكرارات رصد استمارة إلى باإلضافة عملية التحليل، وضوابط التحليل،

العلميـة بهـدف تحقيـق درجـة      المظاهر السلوكية وتوزيعهـا علـى القـيم   
ــــ    ــة، مسـ ــوعية والدقـــ ــن الموضـــ ــة مـــ ــوي  عاليـــ ــن األدب التربـــ تفيدا مـــ

؛ عبـد المجيـد،     1995عطـوة،   (والدراسات السابقة فـي هـذا المجـال         
، )2005جحجــــوح وحمــــدان،  ؛ وأبــــو2004؛ وأبــــو هــــوال، 2004

ــامعي    ــي والجـ ــيم المدرسـ ــي التعلـ ــرة الباحـــث فـ ــذه  . وخبـ ــراض هـ وألغـ
وهـي  (الدراسة تم تصنيف المظاهر السلوكية إلى القيم العلمية اآلتية          

 ):ليلفئات التح
وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية باستشــارة  : قيمــة حــب االســتطالع 

المختصــين عنــد تقصــي المعلومــات، والســؤال وطــرح األســئلة،   
واالنتبــــاه إلــــى المواقــــف الجديــــدة، واالستفســــار عــــن جوانــــب 
المواقف الجديدة في الموضـوعات والقضـايا العلميـة، والتعبيـر           

 .عن الرغبة في الحصول على معلومات جديدة
ــة العلميــــة ق  ــة  : يمــــة األمانــ ــا الســــلوكية بكتابــ وتتمثــــل مظاهرهــ

المالحظـــات وتـــدوينها باســـتمرار، واالعتـــراف بفضـــل اآلخـــرين 
 أفكـار اآلخـرين لنفسـه، واألخـذ بجميـع           ةوبجهودهم، وعدم نسب  

 .المعلومات والبيانات عند عمل التعميمات واالستنتاجات
تماع إلــى وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية باالســ : قيمــة تقبــل النقــد 

ــا،      ــدم إهمالهــ ــادات وعــ ــام باالنتقــ ــرين، واالهتمــ ــادات اآلخــ انتقــ
وتحديــــد جوانــــب االســــتفادة مــــن االنتقــــادات، والتعــــديل مــــن  

 .مواقفه في ضوء االنتقادات الموجهة إليه
وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية بتجنـــب    : قيمــة التــأني فــي الحكــم     

طـات  الصبر علـى اإلحبا   وإصدار أحكام سريعة قبل التثبت منها،       
التي يمكن أن تظهر، ومواجهة العوائـق التـي تظهـر عنـد إجـراء               

ني عند القيام   أنشاط علمي أو الوصول إلى معلومة علمية، والت       
 .بنشاط عملي

وتتمثل مظاهرها السلوكية بالتعـاون مـع       : قيمة األخالق العلمية   
الــزمالء وترســيخ العمــل الجمــاعي، واالبتعــاد عــن التحيــز فــي        

ــام،  ــ إصــدار األحك ــآلراء الشخصــية  وع ــاح ،دم التعصــب ل  واالنفت
ومراعاة آثار التطبيقات العلمية علـى المجتمـع،         على آراء الغير،  

 .ونشر العلم وعدم إنكاره
وتتمثـل مظاهرهـا السـلوكية بـالتحقق مـن          : قيمة التفكير العلمي   

ــائج صــحيحة، والتحقــق مــن        ــى نت صــدق المقــدمات للوصــول إل

مقــدمات، واقتــراح عــدة  صــدق المعلومــات التــي تتكــون منهــا ال  
ــة التجريــب فــي       فرضــيات للمشــكلة المطروحــة، واإليمــان بأهمي

 .التوصل إلى نتائج موثوقة، واالبتعاد عن الخرافات
وتتمثل مظاهرها السلوكية باستيعاب الصلة     : قيمة تقدير العلم   

الوثيقــة بــين العلــم والتقانــة، واإليمــان بأهميــة العلــم للمجتمــع،     
 .لبشرية، واالهتمام بالقراءة عن العلموإدراك فوائد العلم ل

وتتمثـــل مظاهرهـــا الســـلوكية باالهتمـــام : قيمـــة إجـــالل العلمـــاء 
بسير العلماء، وتقـدير العلمـاء ، واالعتـراف بـدور العلمـاء فـي             
مناحي الحياة المختلفة، والشـعور بالمكانـة الرفيعـة للعلمـاء فـي             

 :يةالتال الخطوات باتباع األداة هذه بنيت وقد. المجتمع
 كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  المقتـرح  العلمية القيم قائمة اعتماد •

 .للصفوف الثالثة األولى العلوم
 القـيم  علـى   والمتمثـل باالسـتدالل  :لالتحليـ  مـن  الهـدف  تحديـد  •

للصـفوف الثالثـة    العلـوم  كتـب  فـي محتويـات   المتضـمنة  العلميـة 
 .منها قيمة كل تكرارات رصد مع األولى،

للصـفوف   العلـوم  كتـب  محتويـات  شـملت : التحليـل  عينـة  تحديـد  •
 .الثالثة األولى

 الثمانيـة  العلميـة  القـيم  فئـات  علىاالعتمـاد :التحليـل  فئـات  تحديـد  •
 .أهداف الدراسة لتحقيق األنسب لكونها

 أو فقـرة  أو جملـة  حولهـا  تدور  وهي التي:التحليل وحدة تحديد •
 الرئيسـة مـن   الباحـث الفكـرة   ، إذ اختـار (Theme)فقـرات   عـدة 
 .التحليل عملية هدف لمناسبتها نظرًا للتحليل؛ وحدة توىالمح

 خـالل حسـاب   مـن وذلـك   :التحليـل  وحدة ظهور تكرارات تحديد •
 تحليـل  المـراد  ؛الثمانيـة  العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    تكـرار 

 .في ضوئها العلوم كتب محتويات
 المحتويات، إطار في التحليل  تم:التحليل عملية تحديد ضوابط •

 كتب محتويات التحليل شمل، والعلمية للقيم اإلجرائي يفوالتعر
 الصفوف األساسـية األولـى،   لمرحلة  الستةابأجزائه الثالثة العلوم

، دراسـية  وحـدة  كـل  نهايـة  فـي  الـواردة  التقويم أسئلة وتم استبعاد
كتـاب،   كـل  فـي  الموجـودة  والرسـومات  والصـور  الغـالف  اسـتبعاد و

 وحـدة  كـل  وتكـرار ، النتـائج  لرصـد  المعـدة  االسـتمارة  واسـتخدام 
 .تحليل وفئة

 :التحليل عملية تحديد خطوات •
 كتـاب،  كـل  في التحليل لعملية خصصت التي الصفحات تحديد -

 .جيدًا قراءتها مع
 عـدة  أو فقـرة  كـل  فقـرات، لتشـمل  ة عـد  إلـى  صـفحة  كل تقسيم -

 .واحدة فكرة صغيرة فقرات
 .يةالعلم مظاهر سلوكية للقيمتضمنت  التي األفكار تحديد -
 بـأداة  المحـددة  التحليـل  فئـات  إحـدى  إلـى  فكـرة  كـل  تصـنيف  -

 .المذكورة المحتوى تحليل
ونسـبها  ، العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    تكـرارات  حسـاب  -

 .التحليل فئات من فئة كل في المئوية
اعتمــاد النســب المئويــة التاليــة فــي تفســير نتــائج الدراســة؛         -

-%70(فمــــا فــــوق نســــبة عاليــــة جــــدًا،     %) 80: (وهــــي
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نســبة متوســطة، %) 69.9-%60(نســبة عاليــة، %) 79.9
%) 50(؛ نســــبة منخفضــــة، وأقــــل مــــن    %)59.9-50%(

 . نسبة منخفضة جدًا في تضمين كتب العلوم للقيمة العلمية
بتحديـد   التحليـل  صـدق  مـن  التأكـد  تـم  :وثباتـه  التحليـل  صدق •

 ةتفصيالت ما يقصـد بـه فـي كـل قيمـة علميـة، وتـم عـرض أمثلـ                   
ــاهر ا  ــن المظـ ــة   مـ ــة علميـ ــا كـــل قيمـ ــدل عليهـ ــلوكية التـــي تـ . لسـ

 :وللتحقق من ثبات التحليل؛ تم تنفيذ اإلجراءات اآلتية

ــة، ثـــم أعـــاد     - ــة الدراسـ ــام الباحـــث بتحليـــل كتـــب العلـــوم عينـ قـ
ن علــى التحليــل يالباحــث التحليــل مــرة أخــرى بعــد مــرور شــهر

األول، ومــن أجــل تحديــد نســبة االتفــاق بــين التحليــل وإعــادة  
ــت  ــولزير التحليـــل اسـ ــة سـ ــاير -خدام الباحـــث معادلـ  أزاروف ومـ

(Sulzer-Azaroff and Mayer, 1977)اآلتية : 
عـدد اإلجابـات    /(عدد اإلجابات المتفـق عليهـا     = نسبة االتفاق 
؛ إذ  %100×)عدد اإلجابات المختلـف حولهـا     +المتفق عليها 

بلغت نسبة االتفاق بين التحليل وإعـادة التحليـل لكتـب العلـوم             
 %).91.2(تمعة مج

وللتأكــد مــن ثبــات التحليــل الــذي أجــراه الباحــث، تــم تكليــف       -
زميلين متخصصين فـي المنـاهج بـإجراء عمليـة التحليـل، بعـد              

. أن وضح لهما الباحث اإلجراءات التي ينبغي أن يسيرا عليهـا    
وتــــم حســــاب نســــبة االتفــــاق بــــين تحليــــل الباحــــث وتحليــــل  

ر، إذ بلغــــت نســــبة  الــــذكآنفــــةالــــزميلين باســــتخدام المعادلــــة 
وقــد عــدت هــذه النســب     %). 88.6(االتفــاق بــين الــزميلين   

مقبولة ألغراض هـذه الدراسـة، سـواء منهـا مـا يتعلـق بالثبـات                
االتسـاق  (عبر األشـخاص، أو الثبـات عبـر الـزمن           ) أو االتفاق (

 ).الزمني
 :الدراسة خطوات

 :التالية الخطوات الباحث اتبع الدراسة أهداف لتحقيق
 كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  المقتـرح  العلميـة  القـيم  ةقائمـ  بنـاء  -

 .للصفوف الثالثة األولى العلوم
 إعـداد  مـع  الحاليـة،  الدراسـة  ألهـداف  مناسـبة  تحليـل  أداة بنـاء  -

 العلمية للقيمالمظاهر السلوكية من  تكونت التي التحليل استمارة
 .وتكراراتها المقترحة،

المظـاهر   ضـوء   فـي  السـتة، ابأجزائهـ  العلـوم  كتـب  محتويـات  تحليل -
 صـدق  مـن  التأكـد  بعـد  بناؤهـا،  تـم  التـي  العلميـة  للقـيم السـلوكية  

 .وثباتها التحليل عملية
 .محتوى كل في الثماني العلمية القيم من قيمة كل تكرارات تحديد -
 علـى حـدة   كـل  العلـوم  كتـب  محتويات في العلمية القيم تتابع تقدير -

 .الثالثة األولى الدراسية الصفوف في
 لكل صـف  معًا العلوم كتب محتويات في العلمية القيم تكامل تقدير -

 . مرة أخرىدراسي مرة، وللصفوف الثالثة األولى معًا
 .ومناقشتها الدراسة نتائج تحليل -
 دراسـات  اقتـراح  ثـم  الدراسـة،  نتـائج  ضـوء  فـي  التوصـيات  صـياغة  -

 .لمجال الدراسة الحالية مكملة

 :ومناقشتها  الدراسةنتائج
 :األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :أوال

 في ينبغي تضمينها التي العلمية القيم ما"نص هذا السؤال 

فــي العلــوم لصــفوف المرحلــة األساســية األولــى   كتــب محتويــات
 "؟األردن

 هـذا السـؤال قـام الباحـث بمراجعـة األدب التربـوي              علىلإلجابة  
ــة، وطــُـ     ــة الحاليـ ــلة بالدراسـ ــابقة ذات الصـ ــات السـ ــؤال َحِروالدراسـ  سـ

ــالقيم      ــرأي بـ ــداء الـ ــين إلبـ ــراء والمختصـ مفتـــوح علـــى عـــدد مـــن الخبـ
العلمية الواردة فـي كتـب العلـوم المقتـرح تضـمينها فـي أداة الدراسـة،                 

 علميـة  قـيم   ثمـاني فتكونـت أداة الدراسـة فـي صـورتها النهائيـة مـن       
للصـفوف الثالثـة األولـى فـي      العلـوم  كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  ينبغـي 
 .يوضح ذلك) 1(الجدول رقم ، واألردن

القيم العلميـة ومظاهرهـا السـلوكية المقتـرح تضـمينها           : )1(جدول  ال
 )أداة الدراسة(من قبل لجنة الخبراء والمحكمين

ــة   العلميةالمظهر السلوكي للقيمة رقمهاالقيمـــــــ
 .المعلومات تقصي عند المختصين استشارة1
 األسئلة التساؤل وطرح2
 .الجديدة المواقف االنتباه إلى3
 والقضـايا  الموضـوعات  فـي  الجديـدة  المواقـف  جوانـب  عن االستفسار4

ــب  حـــ
 االستطالع

 .جديدة معلومات على في الحصول الرغبة عن التعبير5
 . باستمرار كتابة المالحظات وتدوينها6
 .وبجهودهم اآلخرين بفضل االعتراف7
 .لنفسه اآلخرين رأفكا نسب عدم8

ــة  األمانـ
 العلمية

ــع األخــذ9  التعميمــات عمــل عنــد والبيانــات المعلومــات بجمي
 .اآلخرين انتقادات إلى االستماع10
 .باالنتقادات وعدم إهمالها االهتمام11
  .االنتقادات من تحديد جوانب االستفادة12
 .االنتقادات ضوء في مواقفه التعديل من13

 قبــــول 
 النقد

 .دون انزعاج والنصائح لتوجيهاتا تقبل14
 .سريعة قبل التأكد منها أحكام تجنب إصدار15
 .يمكن أن تظهر التي اإلحباطات على الصبر16
 إلـى  الوصـول  أو علمـي  نشـاط  إجـراء  التي تظهر عنـد  العوائق مواجهة17

التــأني فــي  
 الحكم

 .عملي بنشاط القيام عند التأني18
 وترسيخ العمل الجماعي الزمالء مع التعاون19
 .األحكام إصدار االبتعاد عن التحيز في20
 .الغير آراء على الشخصية، واالنفتاح لآلراء عدم التعصب21
 .المجتمع على العلمية آثار التطبيقات مراعاة22
 نشر العلم  وعدم إنكاره23

 أخالقيـات 
 العلم

 تقدير قيمة الوقت24
 .صحيحة نتائج إلى للوصول المقدمات دقص من التحقق25
 .المقدمات منها تتكون التي المعلومات صدق من التحقق26
 .المطروحة للمشكلة فرضيات عدة اقتراح27
 .موثوقة نتائج إلى التوصل في التجريب بأهمية اإليمان28

ــر  التفكيـــــــــ
 العلمي

 .الخرافات عن االبتعاد29
 .تقانةوال العلم بين الوثيقة الصلة استيعاب30
 .للمجتمع العلم بأهمية اإليمان31
 .للبشرية العلم فوائد إدراك32

 رتقــــدي
 العلم

 .العلم عن بالقراءة االهتمام33
 .العلماء بسير االهتمام34
 .العلماء واحترامهم تقدير35
 .الحياة المختلفة مناحي في بدور العلماء االعتراف36

 إجــــالل
 العلماء

 .المجتمع الرفيعة للعلماء في الشعور بالمكانة37
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قائمـة القـيم العلميـة التـي تـم التوصـل        ) 1(يوضح الجدول رقم    
مظهرًا سلوكيًا للقيم العلمية موزعة على ثماني       ) 37(إليها، إذ تمثل    

قيم علمية رئيسة مقتـرح تضـمينها فـي كتـب العلـوم لصـفوف المرحلـة              
 .األساسية األولى

لهـا القـيم    ويفسر الباحث هذه النتيجـة لألهميـة الكبيـرة التـي تمث           
العلمية في إكساب الطلبة نمط التفكير العلمـي الـذي يمكـن أن يشـكل       

كــان أســواء  الطلبــة تجاهــاتهم العلميــة، ممــا يــنعكس علــى ســلوكيات   إ
 زيـادة الـوعي  ب مإلـى التفكيـر الخـالق والبنـاء، أ    هم بتوجيـه تفكيـر  ذلـك  
تطبيقاتــه فــي شــؤون الحيــاة اليوميــة، وهــذا    وبأهميــة ،العلــم بقيمــة

جـة  يوقـد اتفقـت نت    .  أن تكون لدى الطلبة قيمًا علمية إيجابية       يشترط
؛ الكســباني، 2003عبــد المجيــد، ؛ 1999بنجــر، (ع هــذه الدراســة مــ 

 فــي طبيعــة القــيم العلميــة    )2005أبــو جحجــوح وحمــدان،    ؛2003
 .التي ينبغي تضمينها في كتب العلوم

 
 
 
 
 

 :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :ثانيا
 العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    مـا "نـص هـذا السـؤال علـى     

لصـفوف المرحلـة األساسـية     العلـوم  كتـب  محتويات في المتضمنة
 "األولى في األردن؟

ــوم      ــام الباحـــث بتحليـــل كتـــب العلـ ــذا الســـؤال قـ ــة عـــن هـ لإلجابـ
ــى فــي األردن، واســتخراج       ــة األساســية األول ــررة لصــفوف المرحل المق

ة فيهـــا، وبيـــان تكـــرارات المظـــاهر الســـلوكية  القـــيم العلميـــة المتضـــمن
للقـــيم العلميـــة فـــي كـــل كتـــاب، وجمـــع التكـــرارات واســـتخراج نســـبها   
المئويــة، وبيــان رتبــة كــل قيمــة علميــة منهــا، وتــم التعليــق علــى نتــائج  
هـــذا الســـؤال بشـــكل متكامـــل بعـــد عـــرض الجـــداول المتعلقـــة بـــالقيم 

 .العلمية الثماني
 قيمة حب االستطالع: أوال

) 5(أن هذه القيمة قد تكونت من       ) 2(ح من الجدول رقم     يتض
ــلوكية بمجمـــوع   ــاهر سـ ــرارا، ) 1150(مظـ ــرارات  تكـ ــع تكـ ــان توزيـ وكـ

) 520، 376، 254 (المظـــاهر الســـلوكية علـــى كتـــب العلـــوم الثالثـــة 
لصـــفوف األول والثـــاني والثالـــث علـــى التـــوالي، وقـــد احتـــل المظهـــر   

 .األولىالمرتبة " التساؤل وطرح األسئلة"السلوكي 

للصفوف الثالثة األولى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة      المظاهر السلوكية للقيمة العلمية حب االستطالع في محتويات كتب العلوم          :)2(جدول  ال
 والرتبة

 التكرارات 
 الرقم

 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية
 الثالث الثاني األول حب االستطالع

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 سلوكيال

الرتبة للمظهر على 
 األداة كلها

 17 5 0.44 8 2 5 1 .أصحاب االختصاص استشارة1
 1 1 42.39 766 395 244 127 .األسئلة التساؤل وطرح2
 2 2 11.23 203 54 71 78 .الجديدة المواقف االنتباه إلى3
 5 3 6.70 121 47 41 33 .علميةال في القضايا الجديدة الجوانب عن االستفسار4
 7 4 2.88 52 23 15 14 .جديدة معلومات على بالحصول الرغبة عن التعبير5

   63.64 1150 520 376 254 المجموع

 
 قيمة األمانة العلمية: ثانيا

أن هذه القيمـة العلميـة قـد تكونـت مـن            ) 3(يتضح من الجدول    
ان توزيــع تكــرارات ، وكــتكــرارًا) 247(مجمــوع مظــاهر ســلوكية ب) 4(

ــة      ــوم الثالثـــ ــب العلـــ ــى كتـــ ــلوكية علـــ ــاهر الســـ ) 96، 76، 75(المظـــ

 المظهر السـلوكي    جاءو. لصفوف األول والثاني والثالث على التوالي     ل
األخــــــذ بجميــــــع المعلومــــــات والبيانــــــات عنــــــد عمــــــل التعميمــــــات "

 .المرتبة األولىفي " واالستنتاجات

 
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية األمانة العلمية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة: )3(جدول ال

التكرارات
 الرقم

المظاهر السلوكية للقيمة العلمية
الثالثالثانياألول األمانة العلمية

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

 الرتبة للمظهر
 األداة كلهاعلى 

 6 2 3.04 55 21 26 8  باستمرار كتابة المالحظات وتدوينها6
 18 3 0.39 7 6 1 0 وبجهودهم اآلخرين بفضل االعتراف7
 25 4 0.06 1 0 1 0 لنفسه اآلخرين أفكار نسب عدم8
 عمـل  عنـد  والبيانـات  المعلومـات  بجميـع  األخـذ 9

 جاتواالستنتا التعميمات
67 48 69 184 10.18 1 3 

   13.67 247 96 76 75 المجموع
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 قيمة تقبل النقد: ثالثا
أن هذه القيمة العلمية قـد تكونـت        ) 4(يتضح من الجدول     

، وكان توزيع تكـرارات    تكرارًا) 28(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 5(من  

لصــفوف ل) 17، 3، 8(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة   
وقــد احتــل المظهــر الســلوكي    . ل والثــاني والثالــث علــى التــوالي   األو
 .المرتبة األولىفي  "االنتقادات ضوء في مواقفه منالتعديل "

 
 للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة لعلمية تقبل النقد في كتب العلومالمظاهر السلوكية للقيمة ا:)4(جدول ال

 التكرارات
 الرقم

 لسلوكية للقيمة العلميةالمظاهر ا
 الثالث الثاني األول تقبل النقد

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر على 
 األداة كلها

 21 4 0.22 4 3 0 1 اآلخرين انتقادات إلى االستماع  10
 21 4 0.22 4 3 0 1 باالنتقادات وعدم إهمالها االهتمام  11
 19 3 0.33 6 6 0 0 االنتقادات من تحديد جوانب االستفادة  12
 16 1 0.50 9 7 1 1 االنتقادات ضوء في مواقفه التعديل من  13
 18 2 0.39 7 0 2 5 دون انزعاج والنصائح التوجيهات تقبل  14

   1.55 28 17 3 8 المجموع

 
 قيمة التأني بإصدار األحكام: رابعا
ذه القيمة العلمية قـد تكونـت       أن ه ) 5(يتضح من الجدول     

، وكان توزيع تكـرارات    تكرارًا) 22(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 4(من  
لصــفوف لتكــرارًا ) 19، 3، 0(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم   

ــى التـــوالي    ــث علـ ــاني والثالـ ــل . األول والثـ ــران الســـلوكيان  وحـ المظهـ
د القيـام  والتـأني عنـ  "؛ "تجنب إصدار أحكام سريعة قبل التثبت منها   "

 .المرتبة األولىفي " بنشاط عملي

 
للصـفوف الثالثـة األولـى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة               المظاهر السلوكية للقيمة العلمية التأني بإصـدار األحكـام فـي كتـب العلـوم              : )5(جدول  ال

 والرتبة
 التكرارات

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول التأني بإصدار األحكام

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر 
 على األداة كلها

 15 1 0.55 10 8 2 0سـريعة قبـل التأكـد أحكـام تجنـب إصـدار  15
 25 2 0.06 1 1 0 0يمكــن أن التــي حباطــاتاإل علــى الصــبر16
 25 2 0.06 1 1 0 0 راءإجـ  التـي تظهـر عنـد العوائـق  مواجهـة 17
 15 1 0.55 10 9 1 0 عملي بنشاط القيام عند التأني18

   1.22 22 19 3 0 المجموع

 
 قيمة األخالق العلمية: خامسا

أن هذه القيمة العلمية قـد تكونـت        ) 6(يتضح من الجدول     
، وكان توزيع تكـرارات    تكرارا) 76(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 6(من  

تكــرارًا ) 44، 17، 15(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة  

لصـــفوف األول والثـــاني والثالـــث علـــى التـــوالي، وقـــد احتـــل المظهـــر   
ــزمالء وترســيخ العمــل الجمــاعي    "الســلوكي  ــع ال ــاون م ــة " التع المرتب

 .األولى

 
للصــفوف الثالثــة األولــى بحســب التكــرار والنســبة المئويــة    فــي كتــب العلــوم" الق العلميــةاألخــ"المظــاهر الســلوكية للقيمــة العلميــة  : )6(جــدول ال

 والرتبة
 التكرارات         

 األخالق العلمية المظاهر السلوكية للقيمة العلمية الرقم
 الثالث انيالث األول

مجموع 
 التكرارات

النســـبة 
المئوية 

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

ــر   ــة للمظهــ الرتبــ
 على األداة كلها 

 9 1 2.16 39 17 11 11 وترسيخ العمل الجماعي الزمالء مع التعاون19
 26 4 0 0 0 0 0 .األحكام إصدار االبتعاد عن التحيز في20
 26 4 0 0 0 0 0 الغير آراء على الشخصية، واالنفتاح لآلراء عدم التعصب21
 12 2 1.22 22 14 4 4 .المجتمع في العلمية آثار التطبيقات مراعاة22
 26 4 0 0 0 0 0 نشر العلم  وعدم إنكاره23
 13 3 0.83 15 13 2 0 تقدير قيمة الوقت24

   4.21 76 44 17 15 المجموع
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 قيمة التفكير بالطريقة العلمية: سادسًا
) 5(أن هذه القيمة قد تكونت من       ) 7(رقم  يتضح من الجدول    

ــلوكية، ب  ــاهر سـ ــوع مظـ ــرارًا) 166(مجمـ ــع  تكـ ــان توزيـ ــرارات ، وكـ تكـ
تكــرارًا ) 82، 51، 33(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة  

لصــفوف األول والثــاني والثالــث علـــى التــوالي، وقــد احتــل المظهـــر       ل
" اإليمان بأهميـة التجريـب فـي التوصـل إلـى نتـائج موثوقـة              "السلوكي  

 .المرتبة األولىفي 

 
للصـفوف الثالثـة األولـى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة         كير بالطريقة العلمية في كتب العلـوم المظاهر السلوكية للقيمة العلمية التف : )7(جدول  ال

 والرتبة
 التكرارات        

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول التفكير بالطريقة العلمية
مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر 
 اعلى األداة كله

 14 2 0.72 13 8 5 0 صحيحة نتائج إلى وصوال المقدمات صدق من التحقق25
 21 4 0.22 4 3 1 0 المقدمات منها تتكون التي المعلومات صدق من التحقق26
 20 3 0.28 5 4 1 0 المطروحة للمشكلة فرضيات عدة اقتراح27
 4 1 7.97 144 67 44 33 موثوقة نتائج ىإل التوصل في التجريب بأهمية اإليمان28
 26 5 0 0 0 0 0 الخرافات عن االبتعاد29

   9.19 166 82 51 33 المجموع
 
 قيمة تقدير العلم: سابعا

أن هذه القيمـة العلميـة قـد تكونـت مـن            ) 8(يتضح من الجدول    
تكــرار، وكــان توزيــع تكــرارات  ) 100(مجمــوع مظــاهر ســلوكية ب) 4(

تكــرارًا ) 31، 21، 48( علــى كتــب العلــوم الثالثــة المظــاهر الســلوكية
لصــفوف األول والثــاني والثالــث علـــى التــوالي، وقــد احتــل المظهـــر       ل

 . األولىالمرتبةفي " إدراك فوائد العلم للبشرية"السلوكي 
 

 التكرار والنسبة المئوية والرتبةللصفوف الثالثة األولى بحسب  المظاهر السلوكية للقيمة العلمية تقدير العلم في كتب العلوم:)8(جدول ال
 التكرارات

 الرقم
المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول تقدير العلم

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر على
 األداة كلها

 10 2 1.83 33 14 15 4والتقانة العلم بين الوثيقة الصلة استيعاب30
 11 3 1.27 23 7 3 13 للمجتمع العلم بأهمية اإليمان31
 8 1 2.27 41 8 2 31للبشرية العلم فوائد إدراك32
 22 4 0.17 3 2 1 0 العلم عن بالقراءة االهتمام33

   5.53 100 31 21 48 المجموع

 
 قيمة إجالل العلماء: ثامنًا

  قـد تكونـت مـن      أن هذه القيمـة العلميـة     ) 9( يتضح من الجدول  
ــع تكــرارات   ) 9( مجمــوعمظــاهر ســلوكية ب ) 4( تكــرارات، وكــان توزي

تكــــرارًا ) 4، 5، 0(المظــــاهر الســــلوكية علــــى كتــــب العلــــوم الثالثــــة  

وحـل المظهـر السـلوكي    . لصفوف األول والثاني والثالث على التوالي     ل
 المرتبــةفــي " االعتــراف بــدور العلمــاء فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة   "

 .األولى

 

 المظاهر السلوكية لقيمة إجالل العلماء في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة:)9(جدول ال
 التكرارات

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول احترام العلماء
مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

 الرتبة للمظهر على
 األداة كلها

 23 3 0.11 2 1 1 0 .العلماء بسير االهتمام34
 26 4 0 0 0 0 0 .العلماء واحترامهم تقدير35
 21 1 0.22 4 0 4 0 .الحياة المختلفة مناحي في بدور العلماء االعتراف36
 22 2 0.17 3 3 0 0 .المجتمع الرفيعة للعلماء في الشعور بالمكانة37

   0.50 9 4 5 0 المجموع
 

أن مجمـوع تكـرارات     ) 9-2(وبصورة عامة يتضح من الجـداول       
المظــاهر الســلوكية للقــيم العلميــة فــي كتــب العلــوم عينــة الدراســة بلــغ  

مظهــرًا ) 37(موزعــة علــى ثمــاني قــيم علميــة بواقــع  ًا تكــرار) 1800(
ــي؛ إذ ورد   ــلوكيًا لكــــل صــــف دراســ ــلوكيًا مــــن  ) 72(ســ ــاهرًا ســ مظــ

ــ ــطة بلغــــــت    مجمــــ ــة متوســــ ــبة مئويــــ ــلوكية وبنســــ ــاهر الســــ وع المظــــ
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اهتمـام لجنـة تـأليف       %). 64.86(

كتب العلوم كانت موجهة نحو توفير القيم العامة أكثـر مـن اهتمامهمـا              
بالقيمــة العلميــة بحــد ذاتهــا؛ ممــا انعكــس علــى نســبة توفرهــا بدرجــة    
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ة مع دراسة أبو جحجوح وحمـدان        هذه النتيج  متوسطة، وقد اختلفت  
 التي أشـارت إلـى وفـرة القـيم العلميـة فـي كتـب العلـوم، كمـا                  ) 2005(

؛ عبـد  Haury, 2000 ؛ 2000والزعـانين،   األغا(اختلفت مع كل من 
 فـي  العلميـة   واألخـالق االتجاهـات  تـوافر  تـدني فـي  )  2004المجيـد،  

 .العلوم كتب
ئلة المنتمــي وقــد حــل المظهــر الســلوكي التســاؤل وطــرح األســ   

ــة   ــة العلميـ ــتطالع "للقيمـ ــب االسـ ــوع   " حـ ــين مجمـ ــى بـ ــة األولـ بالمرتبـ
المظــاهر الســلوكية المتضــمنة فــي كتــب العلــوم عينــة الدراســة وعلــى     

تكـــــــرارًا وبنســـــــبة مئويـــــــة بلغـــــــت  ) 766(األداة كلهـــــــا؛ بمجمـــــــوع 
 ويعـــــزو الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة إلـــــى طبيعـــــة الطفـــــل  .%)42.56(

ح األســـئلة باســـتمرار، واتفقـــت هـــذه المتســـائلة وميلهـــا الشـــديد لطـــر
التــي أشــارت إلــى رغبــة الطفــل ) 2003(النتيجـة مــع دراســة الكســباني  

 .في الفهم والتحري عن األشياء
 وحــل بالمرتبــة الثانيــة المظهــر الســلوكي االنتبــاه إلــى المواقــف  

) 203(؛ بمجمــوع  "حــب االســتطالع "الجديــدة المنتمــي إلــى قيمــة    
، ومـــن أســـباب هـــذه   %)11.28(ارها ، وبنســـبة مئويـــة مقـــد  تكـــرارًا

 األشياء الجديدة، فهي تلفـت نظـره      نحو النتيجة أن الطفل ينزع دائماً    
بوتكهــــاردت  وتثيــــر اهتماماتــــه، وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة       

)(Butkhardt, 1999       ــة ــة الطلب ــى ضــرورة فطن ــي أشــارت إل ــا لالت م
 . والمعرفة بقضايا المجتمع العلمي،حولهم

ــة   بجميــع األخــذ الثالثــة المظهــر الســلوكي   وحــل فــي المرتب
 المنتمـي إلـى   واالسـتنتاجات  التعميمـات  عمـل  عنـد  والبيانات المعلومات

تكــرارًا وبنســبة  ) 184(بمجمــوع " األمانــة العلميــة "القيمــة العلميــة  
؛ إذ يـــرى الباحـــث أن الطفـــل فـــي هـــذه  %)10.22(مئويـــة مقـــدارها 

 يتثبـت منهـا؛ لـذا جـاء          جزافية دون أن   المرحلة العمرية يطلق أحكاماً   
ــلوكي لـــدى      ــر السـ ــذا المظهـ ــأليف الكتـــب بتضـــمين هـ ــة تـ ــام لجنـ اهتمـ

 الرغبـة فـي  ) 2003(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الكسباني . الطلبة
 .بعناية والنتائج المقدمات وتدارس ،والتحقق بالتثبت

 التوصـل  فـي  التجريـب  بأهميـة  اإليمـان " وحـل المظهـر السـلوكي   
فـي  " التفكيـر بالطريقـة العلميـة   " المنتمي إلى قيمة "موثوقة نتائج إلى

ــة؛ بمجمـــوع   ــة الرابعـ ــرارًا) 144(المرتبـ ــة  تكـ ــبة مئويـ  .%)8(، وبنسـ
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أهميــة التجــارب العلميــة فــي إكســاب  
ــا مــع خصــائص         ــة، فضــال علــى اتفاقه ــة المهــارات والقــيم العلمي الطلب

واتفقـت هـذه النتيجـة مـع        . راسـية الطلبة الحسية في هـذه المرحلـة الد       
ــب    ــو الراغـ ــة أبـ ــارب    ) 1994(دراسـ ــوم بالتجـ ــب العلـ ــمين كتـ ــي تضـ فـ

 ,Morrow, 1994; Campoy)العلمية، وتعارضـت هـذه النتيجـة مـع     
1997; Haury, 2000)قلــة حصــول الطلبــة علــى  التــي أشــارت إلــى 

ــطة       ــإجراء األنشــــ ــام بــــ ــد القيــــ ــوم عنــــ ــب العلــــ ــن كتــــ ــاعدة مــــ المســــ
 .، وان تقدم لهم المعرفة فوق الحسية)التجريب(العلمية

 عــن االستفســار وحــل بالمرتبــة الخامســة المظهــر الســلوكي   
فــي الموضــوعات؛ والمنتمــي إلــى القيمــة   الجديــدة المواقــف جوانــب

، وبنســبة مئويــة تكــرارًا) 121(بمجمــوع " حــب االســتطالع"العلميــة 
ــرورة   .%)6,72(مقــــدارها  ــة إلــــى ضــ ــذه النتيجــ ــزو الباحــــث هــ  ويعــ

رة تساؤالت الطلبة حـول الموضـوعات العلميـة وخاصـة الجديـد             استثا

ــة      ــع دراسـ ــة، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـ ــا غيـــر المألوفـــة لـــدى الطلبـ منهـ
 المعلومـات ومعانيهـا    عـن التـي دعـت إلـى البحـث    ) 2003(الكسـباني  

 .السليمة
 وقــد توزعــت هــذه المظــاهر الســلوكية التــي احتلــت المراتــب        

االســــتطالع، واألمانــــة العلميــــة، حــــب "األولــــى علــــى القــــيم العلميــــة 
علــى التــوالي، إذ يتفــق هــذا التوزيــع مــع   " والتفكيــر بالطريقــة العلميــة 

ــى       ــال علـ ــئة األطفـ ــي تنشـ ــاعد فـ ــي تسـ ــة التـ ــيم العلميـ ــذه القـ ــة هـ أهميـ
ــة عمليـــات االســـتطالع مـــن خـــالل التفكيـــر العلمـــي     االهتمـــام بممارسـ

ألمر الذي يتفـق    السليم بمراعاة األمانة العلمية في مناشطه العلمية، ا       
مــع فلســفة التربيــة والتعلــيم األردنيــة، التــي تحــث بــدورها علــى تنميــة   

كمــا أن التركيــز علــى عمليــات  . عمليــات التفكيــر العلمــي لــدى الطلبــة 
التفكير العلمي ينسجم مع التوجهات التربوية الحديثة التي تسعى إلـى       

 .إيجاد طلبة يمتلكون مهارات التفكير العلمي والبحث العلمي
أن المظهــر الســلوكي كتابــة  ) 9-2(ويتضــح مــن الجــداول رقــم   

األمانـة  "المالحظات وتدوينها باسـتمرار المنتمـي إلـى القيمـة العلميـة        
، وبنسـبة   تكـراراً ) 55(قد احتل المرتبة السادسة؛ بمجموع      " العلمية

 ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى اعتنــاء .%)3.06(مئويــة مقــدارها 
ف كتــــب العلــــوم بتضــــمين المظهــــر الســــلوكي  الفريــــق الــــوطني لتــــألي

فــي محتويــات كتــب العلــوم كونــه مــن مهــارات     " تــدوين المالحظــات "
العلــم الرئيســة، ولعالقتــه الكبيــرة بمهــارات العلــم األخــرى كالتجريــب،     

عبـد المجيـد،   (وتتفق هـذه النتيجـة مـع كـل مـن       . والبحث عن المعرفة  
 .انة العلميةبالرغبة باإلثبات واألم) 2003؛ الكسباني، 2003

 فـي الحصـول   الرغبـة  عـن  التعبيـر "بينما احتل المظهر السلوكي 
" حب االستطالع"المنتمي إلى القيمة العلمية " جديدة معلومات على

ــة الســـابعة بمجمـــوع    ــرارًا) 52(المرتبـ ، وبنســـبة مئويـــة مقـــدارها   تكـ
 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى أهميـة تـوافر الرغبـة فـي               .%)2.88(

لــى أثرهــا فــي إثــارة دافعيــة الطلبــة   إ وتحصــيل المعرفــة؛ وطلــب العلــم
التـي  ) 2003(نحو التعلم، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة الكسـباني           

 .المعرفة  تحصيلفي تشير إلى أهمية الرغبة
المنتمـي  " إدراك فوائـد العلـم للبشـرية      "وحل المظهر السلوكي    

) 41(ة بمجمـوع  المرتبـة الثامنـ  في " تقدير العلم"إلى القيمة العلمية  
ــرارًا ــدارها  تكـ ــة مقـ ــبة مئويـ ــذه  .%)2.27(، وبنسـ ــزو الباحـــث هـ  ويعـ

النتيجــة إلــى ضــرورة التركيــز علــى تطبيقــات العلــم فــي منــاحي الحيــاة، 
وخدمـــة البشـــرية بتـــوفير ســـبل بقائهـــا وتحضـــرها، وتقـــدمها صـــحيًا، 

وتعارضــــت هـــذه النتيجــــة مـــع دراســــة أبـــو هــــوال    . وزراعيـــًا، وتقنيـــاً  
 .احتل مرتبة متقدمةقد تجاه علمي ا ُبعد النفعية أنفي ) 2004(

ــع        ــاون مـ ــلوكي التعـ ــر السـ ــعة المظهـ ــة التاسـ ــي المرتبـ ــاء فـ  وجـ
ــة     ــة العلميــ ــاعي المنتمــــي إلــــى القيمــ ــيخ العمــــل الجمــ ــزمالء وترســ الــ

قليلة جـدًا  ، وبنسبة مئوية  تكرارًا) 39(؛ بمجموع   "األخالق العلمية "
ــة غــرس قي   .%)2.17(بلغــت  ــدى    ويــرى الباحــث أهمي ــاون ل مــة التع

تتفـق هـذه النتيجـة     و .الطلبة، ليعتادوها في حياتهم وفي طلبهم للعلـم       
 إلـى أهميـة    (Taussaint, 2005) دراسة تاوسـينت  ما توصلت إليهمع

 .توافر الرغبة في العمل الجماعي
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 فقـد حـل المظهـر السـلوكي اسـتيعاب      ، أما في المرتبة العاشـرة   
تقـدير  "المنتمي إلـى القيمـة العلميـة      الصلة الوثيقة بين العلم والتقانة      

 مقــدارها قليلــة جــدًا، وبنســبة مئويــة تكــرارًا) 33(؛ بمجمــوع "العلــم
ــة      . %)1.83( ــى عــدم وضــوح العالقــة بــين العلــم والتقان ويعزوهــا إل

لدى لجنة تـأليف كتـب العلـوم بسـبب عـدم اشـتراك مختصـين بالتربيـة                  
النتيجــة مــع دراســة التقنيــة، لــذا ينبغــي إعــادة النظــر بهــا، وتتفــق هــذه 

أن االهتمـام بالتربيـة العلميـة     التي أشـارت إلـى   )Kyle, 1996 (كايل 
والتكنولوجيـــة لـــدى الطلبـــة يحتـــاج إلـــى إعـــادة نظـــر، وأســـندت هـــذا  

 . القصور إلى التربية
لقــد تراوحــت تكــرارات القــيم آنفــة الــذكر التــي احتلــت المراتــب     

ــين   أساســية ومهمــة،  ، علمــا أنهــا قــيم   تكــرارًا) 55-33(المتوســطة ب
حــري بكتــب العلــوم التركيــز عليهــا أكثــر فــي هــذه المرحلــة العمريــة          

ثـر كبيـر فـي      أالمبكرة كي يعتادها الطلبـة وتتطـور معهـم، لمـا لهـا مـن                
غرس القيم العلمية لدى الناشئة األمر الذي يتفق والنتاجات التعلمية          

 .المشتقة من فلسفة التربية والتعليم األردنية
ــن الجــــ   ــين مــ ــًا) 9-2(داول ويتبــ ــاهر  أيضــ ــرارات المظــ ، أن تكــ

-11(راتب متدنيـة مـن   مالسلوكية للقيم العلمية المتبقية التي احتلت       
) 23-0(بـــين تكراراتهـــا بـــين المظـــاهر الســـلوكية، إذ تراوحـــت  ) 26

، وقد توزعت هذه المظاهر السلوكية على جميع القـيم العلميـة          تكرارًا
كـرارات بعـض هـذه المظـاهر        ألداة الدراسة، ومن الممكن قبول عدد ت      

 آثـار التطبيقـات   مراعـاة السـلوكية كاإليمـان بأهميـة العلـم للمجتمـع، و     
 صـدق  مـن  التحقـق ، وتقـدير قيمـة الوقـت، و   المجتمـع  علـى  العلميـة 

ة، إذ يمكـن التركيـز عليهـا فـي     صـحيح  نتـائج  إلـى  للوصـول  المقـدمات 
ــة المظــاهر الســلوكية التــي احتلــت المراتــ       ــة، وأمــا بقي ب مراحــل الحق

، األحكـام  إصـدار  االبتعـاد عـن التحيـز فـي    "األولى كالمظاهر السلوكية 
نشـر العلـم   ، والغير آراء على الشخصية واالنفتاح لآلراء عدم التعصبو

المظهـر  ، و"األخـالق العلميـة  " المنتمية للقيمـة العلميـة    "وعدم إنكاره 
التفكيـر  " المنتمـي للقيمـة العلميـة    "الخرافـات  عـن  االبتعـاد "السـلوكي  

" العلمـاء واحتـرامهم   تقـدير "المظهـر السـلوكي   ، و"بالطريقـة العلميـة  
ينبغــي التركيــز عليهــا  إذ ، "احتــرام العلمــاء"المنتمــي للقيمــة العلميــة  

في كتب العلوم؛ لما لها من انعكاسات إيجابية على الشخصية العلمية           
 ويفســـر الباحـــث هـــذه النتيجــة بعـــدم وضـــوح هـــذه المظـــاهر  .لطلبــة ل

ــي ــأليف، فضـــال   الســـلوكية للقـ ــة التـ ــة لـــدى لجنـ ــم عـــنم العلميـ ــم لـ  أنهـ
يعتمدوا خارطة أو مصفوفة توضح نسب القيم العلمية المتـوافرة فـي            

 ،ن اهتمامـاتهم كانــت منصــبة علـى تنويــع الموضــوعات  أكتـب العلــوم، و 
، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة    ونســبهاال علــى نــوع القــيم العلميــة 

 أن كتـب علـوم الحيـاة قـد     ى التـي أشـارت إلـ   (Haury, 2000) هاوري
أهملــــت معظــــم المفــــاهيم العلميــــة المهمــــة، وتعارضــــت نتيجــــة هــــذه  

التــي أشــارت إلــى Campoy, 1997) (الدراســة مــع دراســة كــامبوي  
ــوم     ــب العل ــيمضــرورة تضــمين كت ــة، للق دعــت دراســة بنجــر   إذ  العلمي

 .تضمين قيمتي المثابرة واحترام الوقتإلى ) 1999(
 الثالث السؤال عن باإلجابة قةالمتعل النتائج :ثالثا

كيـف توزعـت المظـاهر السـلوكية     "نـص هـذا السـؤال علـى     
للصـفوف الثالثـة األولـى فـي      العلـوم  كتـب  محتويات المتضمنة في

 "األردن على القيم العلمية؟
لإلجابــة عــن هــذه الســؤال قــام الباحــث بجمــع تكــرارات المظــاهر 

ل صـف مـن صـفوف    السلوكية التي تنتمي لكل قيمة علمية في كتاب ك     
المرحلــة األساســية األولــى، وحســاب نســبها المئويــة، وبيــان رتبــة كــل  

 .يوضح ذلك) 10 ( رقمقيمة علمية، والجدول

 

  كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى حسب التكرارات والنسب المئوية والرتبة توزيع المظاهر السلوكية على القيم العلمية في: )10(جدول ال
 الثالث الثاني األول

 لعلميةالقيمة ا الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار

مجموع 
 التكرارات

النسبة المئوية 
 لألداة كلها

الرتبة في 
 المجال

 1 63.89 1150 63.85 521 68.12 376 58.56 253 االستطالع حب1
 2 13.72 247 11.76 96 13.77 76 17.36 75 العلمية األمانة2
 6 1.67 30 2.33 19 0.54 3 1.85 8 النقد قبول3
 7 1.22 22 2.33 19 0.54 3 0 0 التأني في الحكم4
 5 4.22 76 5.39 44 3.08 17 3.47 15 العلم أخالقيات5
 3 9.22 166 10.05 82 9.24 51 7.64 33 التفكير العلمي6
 4 5.56 100 3.80 31 3.80 21 11.11 48 العلم رتقدي7
 8 0.5 9 0.49 4 0.91 5 0 0 العلماء إجالل8

  %100 1800 45.33 816 30.67 552 24 432 المجموع

 
أن القـيم العلميـة التـي وردت فـي     ) 10(يتضح من الجدول رقم  

 تكـرارات  ورد لهـا  والتي األولى األساسية المرحلةكتب العلوم لصفوف 
مــن إجمــالي القــيم %) 91.67(بنســبة عاليــة جــدًا بلغــت   قــد جــاءت

قيمـــة علميـــة؛ إذ لـــم ) 24(قيمـــة مـــن أصـــل ) 22(العلميـــة والبالغـــة 
ــة تكــرارات  ) 4(تحصــل  ويمكــن تفســير ذلــك باالهتمــام   . قــيم علــى أي

الكبير الذي أبداه الفريق الـوطني لتـأليف كتـب العلـوم بتضـمينه القـيم                
وتتفـق  . العلمية، األمر الذي انعكس على درجـة توافرهـا بنسـبة عاليـة            

؛ أبــو  2000 الغنــام، ؛1999الحديــدي،  (هــذه النتيجــة مــع كــل مــن     
  دراســةنتيجــة مــعال، بينمــا اختلفــت هــذه )2005جحجــوح وحمــدان ،
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 إلى انخفاض ةريشم )2004؛ عبد المجيد، 2000والزعانين،  غااآل(
 .في كتب العلوم األخالق العلمية توافر نسب

المرتبـــة األولـــى بمجمـــوع " حـــب االســـتطالع" واحتلـــت قيمـــة 
، إذ يظهـر مـن      %)63.89(ارها  ، وبنسبة مئوية مقـد    تكرارًا) 1150(

أن هـــذه القيمـــة قـــد تضـــمنت المظـــاهر الســـلوكية ) 2(الجـــدول رقـــم 
، أما توزيع تكراراتها على كتب العلـوم        )األولى، والثانية (األعلى مرتبة   
تكــرارًا فــي الصــفوف األول والثــاني   ) 521، 376، 253(فقــد كانــت  

مــن المظــاهر وال غرابــة فــي تــوافر هــذا العــدد . والثالــث علــى التــوالي
حــــب "الســــلوكية للقــــيم العلميــــة نظــــرًا ألهميتهــــا فــــي تنميــــة قيمــــة  

يجابيـًا علـى سـلوكهم    إلـدى الطلبـة، األمـر الـذي يـنعكس          " االستطالع
ما يسهل عليهم تمثل وتطبيق مظاهرهـا السـلوكية الخاصـة           مالعلمي،  

في تصرفاتهم وأفعالهم اليومية، لذا ينبغي تضمين المظاهر السلوكية         
فــي كتــب العلــوم بشــكل مــدروس    " حــب االســتطالع "بقيمــة الخاصــة 

ومخطــط لــه؛ فيقبــل الطلبــة علــى ممارســة األنشــطة العلميــة بــدوافع         
ــة ــارف       عالي ــة فــي تحصــيل المع ــدراتهم العلمي ــة بق ــديهم الثق ــع ل ، لترتف

. والخبـــرات فـــي حقـــل العلـــوم ضـــمن خصائصـــهم وقـــدراتهم النمائيـــة  
؛ أبـــو جحجـــوح 2003الكســـباني، (وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة 

 .، وحب االستطالعاألشياء عن  في التحري)2005وحمدان، 
المرتبــــة الثانيــــة بمجمــــوع " األمانــــة العلميــــة"واحتلــــت قيمــــة 

ــدارها   ) 247( ــة مقـ ــبة مئويـ ــرارًا، وبنسـ ــر  %). 13.72(تكـ ــذا أمـ وهـ
متوقع إذ أن كتب العلوم موجودة في مجتمـع يحـث أبنـاءه علـى تمثـل                 

 أهمية غـرس هـذه   عنمانة وممارستها، فضًال  القيم الحميدة كقيمة األ   
القيمــة لــدى طلبــة هــذه المرحلــة األساســية التــي تعــد بدايــة لمرحلــة     

قيمـة األمانـة    : "تأسيسية يتم فيها تدريب الطلبة علـى قـيم عـدة منهـا            
ــة ــدريبهم      "العلمي ؛ ليكتســبوا مظاهرهــا الســلوكية فــي ســن مبكــرة، وت

لبــة اتجاهــات علميــة   عليهــا فــي مراحــل الحقــة، ممــا يولــد لــدى الط      
كـان ذلـك   أإيجابية قادرة على توليد تفكير منظم دقيـق لـديهم؛ سـواء             

وتتفـــق هـــذه . تفـــاعلهم مـــع أفـــراد مجـــتمعهمفـــي أثنـــاء دراســـتهم، أو 
، أبـــو 2003؛ عبـــد المجيـــد،  1999بنجـــر، (النتيجـــة مـــع كـــل مـــن    

 .بوجوب إكساب الطلبة قيمة األمانة) 2005جحجوح وحمدان، 
 بــين النســب تفــاوت كبيــر جـداً ) 10(رقـم   ويتضـح مــن الجــدول 

المئويــة التــي حصــلت عليهــا كــل قيمــة مــن القــيم العلميــة الثمــاني، إذ   
وربمـا يعـود    %). 63.89 - %0.5(تراوحت نسبها المئوية ما بـين       

ذلك إلى عدم اعتماد مصـفوفة ثابتـة لتوزيـع المظـاهر السـلوكية للقـيم              
العلميـة الثمـاني بصـورة      العلمية المتضمنة في كتب العلوم علـى القـيم          
فلــم تحــظ بعــض القــيم    . مخطــط لهــا مــن قبــل واضــعي كتــب العلــوم      

العلميـــة إال بعـــدد قليـــل مـــن المظـــاهر الســـلوكية وبنســـبة قليلـــة مـــن   
التــي ) 2004(التكــرارات، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو هــوال    

 . لكتب العلومتفاوت في رتب كل بعد من أبعاد االختبارتشير إلى 
لقـيم العلميـة    ابالنسبة لترتيب كتب العلوم من حيث تناولها        أما   

أن كتـــاب العلـــوم ) 10(بشـــكل عـــام، فإنـــه يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  
ــتملللصـــف األول  ــى اشـ ــبة   ) 432( علـ ــة، وبنسـ ــيم العلميـ ــرارًا للقـ تكـ

، يليــه كتــاب العلــوم للصــف الثــاني، إذ بلــغ      %)24(مئويــة مقــدارها  
، وبنسـبة مئويـة   تكـراراً ) 552 (مجموع تكـرارات القـيم المتضـمنة فيـه        

؛ وبزيــادة مطــردة عــن الصــف األول مــا نســبته   %)30.67(مقــدارها 
، ويليــــه كتــــاب العلــــوم للصــــف الثالــــث، إذ بلــــغ مجمــــوع   %)6.67(

ــه   ــمنة فيـــ ــيم المتضـــ ــرارات القـــ ــرارًا) 816(تكـــ ــة تكـــ ــبة مئويـــ  ، وبنســـ
؛ وبزيـــــادة مطـــــردة عـــــن الصـــــف الثـــــاني مـــــا نســـــبته       %)45.23(
لــت الزيــادة بتقــدم الصــف مــن األول إلــى الثــاني    ، إذ تمث%)14.56(

نجــد أن تكــرارات القيمــة : انتهــاًء بالصــف الثالــث، فعلــى ســبيل المثــال
قد ازدادت بتقـدم الصـف، إذ بلـغ مجمـوع           " حب االستطالع "العلمية  

، وفـي الصـف   تكـراراً ) 253(تكراراتها فـي كتـاب العلـوم للصـف األول          
وتعـد هـذه    . تكـراراً ) 521(الث  ، وفي الصف الث   تكرارًا) 376(الثاني  

نمــو الالزيــادة للقــيم العلميــة بتقــدم الصــف زيــادة منطقيــة متوافقــة مــع 
المعرفــــي والعقلــــي والوجــــداني والجســــمي واالجتمــــاعي للطلبــــة؛ إذ  
يتطلـــب مـــن واضـــعي كتـــب العلـــوم تطـــوير المظـــاهر الســـلوكية للقـــيم 

 .خرىالعلمية الواردة فيها على أن تنمو وتتطور من مرحلة إلى أ
أن هــذه الزيــادة لــم تظهــر فــي ) 10(ويتضــح مــن الجــدول رقــم 

ــع القــيم العلميــة، إذ نجــد أن هنــاك ثــالث قــيم علميــة لــم تــزدد          جمي
قبـــول النقـــد، وتقـــدير العلـــم، : بصـــورة مطـــردة بتقـــدم الصـــف، وهـــي

المرتبـة الثالثـة، وكـان    " قبول النقد "وإجالل العلماء، إذ احتلت قيمة      
، 8( العلـوم للصـف األول والثـاني والثالـث           مجموع تكراراتها فـي كتـب     

ــوالي  ) 19، 3 ــى التـ ــرارًا علـ ــة     . تكـ ــة قيمـ ــة الرابعـ ــي المرتبـ ــاءت فـ وجـ
، وكان مجمـوع تكراراتهـا فـي كتـب العلـوم للصـف              "التأني في الحكم  "

واحتلـــت . تكـــرارًا علـــى التـــوالي) 19، 3، 0(األول والثـــاني والثالـــث 
وبلغ مجموع تكراراتهـا فـي   المرتبة الخامسة،   " أخالقيات العلم "قيمة  

تكـــرارًا ) 44، 17، 15(كتـــب العلـــوم للصـــف األول والثـــاني والثالـــث 
فقـــد احتلـــت المرتبـــة   " التفكيـــر العلمـــي "أمـــا قيمـــة  . علـــى التـــوالي 

، 33(السادسة، وبلغ مجموع تكراراتها في كتب العلـوم للصـف األول            
لمرتبـة  ا" تقدير العلـم  "واحتلت قيمة   . تكرارًا على التوالي  ) 82،  51

، 48(السابعة، وكان مجموع تكراراتها فـي كتـب العلـوم للصـف األول              
فــي " إجــالل العلمــاء"وجــاءت قيمــة . تكــرارًا علــى التــوالي) 31، 21

ــة واألخيــرة، وكــان مجمــوع تكراراتهــا فــي كتــب العلــوم       ــة الثامن المرتب
ــبتها   ) 4، 5، 0(للصــــف األول  ــوالي؛ إذ بلغــــت نســ ــى التــ ــرارًا علــ تكــ

 . على الرغم من أهميتهاوهي نسبة ضئيلة جدًا%) 0.5(المئوية 
أما بالنسبة للقيم العلميـة التـي لـم تظهـر أبـدًا فـي كتـاب العلـوم                   
للصف األول، بينما ظهرت في كتـابي العلـوم للصـفين الثـاني والثالـث؛               

التـي احتلـت المرتبـة الرابعـة، وقيمـة          " التأني في الحكـم   "قيمة  : هماو
ــاء " ــالل العلمـ ــت " إجـ ــي احتلـ ــز    التـ ــان التركيـ ــرة؛ إذ كـ ــة األخيـ  المرتبـ

 جدًا على الرغم من ضرورة تضمينهما في كتب العلـوم  ًاعليهما ضعيف 
 .لصف األول باوخاصة 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: رابعًا
مــا مســتوى التتــابع بــين القــيم   : "نــص هــذا الســؤال علــى  

 األولــى فــي العلميــة فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة
 "األردن؟

 العلميـة  القـيم  فـي  التتـابع  مسـتوى  أن )10(رقـم   الجـدول  يبـين 
العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولـى مـن حيـث     كتب في المتضمنة
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إلــى تتــابع أربــع  ) 10(زيــادة الصــف كانــت متدنيــة، إذ يشــير الجــدول   
ــة     ــة فقــط، بنســبة مئوي ــغ ؛ %)50(مقــدارها منخفضــة قــيم علمي إذ بل

العلـوم   كتـاب  محتـوى  فـي  "االسـتطالع  حـب " قيمـة تكـرارات  مجمـوع  
تكرارًا فـي الصـف   ) 376( إلى تدرجت ثم ،تكرارًا) 253( األول للصف
قيمـة األمانـة    ووردت ،تكـرارًا فـي الصـف الثالـث    ) 521( إلـى  ثم الثاني،
 تكـرارًا، ) 75(بمجموع  األول للصف كتاب العلوم محتوى في العلمية

تكـرارًا  ) 96(ثـم إلـى    ارًا فـي الصـف الثـاني،   تكـر ) 76( إلـى  تـدرجت  ثم
الثالــث، بينمــا حصــلت قــيم أخالقيــات العلــم علــى مجمــوع  الصــف فــي
) 17(تكــرارًا فــي كتــاب العلــوم للصــف األول، ثــم تــدرجت إلــى   ) 15(

تكـــرارًا فـــي الصـــف ) 44(تكـــرارًا فـــي الصـــف الثـــاني، وتـــدرجت إلـــى  
كتـاب العلـوم    محتـوى  فـي  قيمـة التفكيـر العلمـي فقـد وردت     أمـا  ،الثالـث 
تكـرارًا، وتـدرجت فـي الصـف الثـاني إلـى       ) 33(األول بمجموع  للصف

 .الثالث الصففي تكرارًا ) 82( إلى ثم ،تكرارًا) 51(
قبــول : "تابعــة، هــيفــي حــين جــاءت خمــس قــيم علميــة غيــر مت 

تكـرارات فـي الصـف األول، فـي     ) 8(، إذ حصلت علـى مجمـوع       "النقد
تكـــرارات فـــي الصـــف الثـــاني، وارتفعـــت فـــي  ) 3(حـــين انحـــدرت إلـــى 

فلـم تظهـر   " التأني بالحكم"أما قيمة  . ًاتكرار) 19(الصف الثالث إلى    
قط في الصف األول، بينما ظهرت القيمـة فـي الصـف الثـاني بمجمـوع                

بينمـا  . ًاتكـرار ) 19(ارات، ثم تدرجت في الصـف الثالـث إلـى           تكر) 3(
فــي كتــاب العلــوم للصــف " تقــدير العلــم"كــان مجمــوع تكــرارات قيمــة 

تكــرارًا، ثــم ارتفعــت ) 21(تكــرارًا، إال أنهــا انحــدرت إلــى  ) 48(األول 
ــى  ــرارًا) 31(إلـ ــة     . تكـ ــرار لقيمـ ــر أي تكـ ــم يظهـ ــين لـ ــي حـ ــالل "فـ إجـ

األول، ولكن القيمـة ظهـرت فـي الصـف     في كتب علوم الصف    " العلماء
تكرارات فـي الصـف   ) 4(تكرارات، وانحدرت إلى ) 5(الثاني بمجموع   

 .الثالث
 

ويعــزو الباحــث تــدني نســبة التتــابع فــي القــيم العلميــة بــين كتــب  
العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى؛ إلـــى أن هـــذه الكتـــب كثيـــرة التغييـــر 

ــة التطــوير؛ إذ ين     ــدًا عــن عملي ــديل بعي ــوم    والتب ــة كتــب العل بغــي متابع
ــميمها       ــتم تصــ ــى يــ ــؤولين حتــ ــن المســ ــث مــ ــكل حثيــ ــتمرار وبشــ باســ
وتطويرها بما يتفـق مـع الخصـائص النمائيـة للطلبـة، كمـا أن اخـتالف            
مـــؤلفي محتويـــات كتـــب العلـــوم لكـــل صـــف دراســـي، وتعـــدد منســـقي    

 مــن انخفــاض التنســيق بــين ظهــر قــدرًاأمحتــوى كــل كتــاب قــد يكــون 
 أن اســـم فـــي الصـــفوف الثالثـــة األولـــى، علمـــًاأعضـــاء لجـــان التـــأليف 

 أو بـين أسـماء   ،المنسـق لـم يظهـر بـين أسـماء أعضـاء لجـان التـأليف        
ــلباً       ــس سـ ــا انعكـ ــأليف، ممـ ــى التـ ــراف علـ ــوطني لإلشـ ــق الـ ــى الفريـ  علـ

وتتفق هذه النتيجة مـع  . مستوى التتابع في القيم العلمية الواردة فيها 
 انخفـاض رات إلـى  التـي إشـا  ) 2005( دراسـة أبـو جحجـوح وحمـدان    

كتـب العلـوم،    محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القيم بين التتابع مستوى
 ,Anderson et. al(بينما اختلفـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع كـل مـن        

1992; Eichinger and Roth, 1991 (  وجـود تتـابع فـي كتـب     فـي
 .العلوم وارتباطها معًا

  الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال: خامسًا
مــا مســتوى التكامــل بــين القــيم  : "نــص هــذا الســؤال علــى 

العلميــة المتضــمنة فــي محتويــات جزئــي كتــب العلــوم لكــل صــف   
 "على حدة من الصفوف الثالثة األولى في األردن؟

اإلحصاء الكمـي    باستخداملإلجابة عن هذه السؤال قام الباحث       
لتكامـل بـين     لتحديـد عالقـة ا     (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   المتمثل ب 

القيم العلمية من خـالل تكـرارات المظـاهر السـلوكية التـي تنتمـي لكـل                 
 ولكــل صــف علــى ،قيمـة علميــة فــي كــل جــزء مــن أجـزاء كتــاب العلــوم  

 .يوضح ذلك) 11(حدة، والجدول رقم 

  من الصفوف الثالثة األولىالتكرارات والنسب المئوية للقيم العلمية في محتويات جزئي كتاب العلوم ولكل صف على حدة: )11(جدول ال
 الثالث الثاني األول

 القيمة العلمية الرقم  التكرارات التكرارات التكرارات
 الجزء الثاني الجزء األول

% 
 الجزء الثاني الجزء األول

% 
 الجزء الثاني الجزء األول

% 

 63.8 270 251 68.1 137 239 58.6 157 96 االستطالع حب1
 11.8 51 45 13.8 32 44 17.4 45 30 يةالعلم األمانة2
 2.3 11 8 0.5 2 1 1.9 5 3 النقد قبول3

4
التــــــــأني فــــــــي  

 الحكم
0 0 0 1 2 0.5 9 10 2.3 

 5.4 35 9 3.1 12 5 3.5 10 5 العلم أخالقيات5
 10 38 44 9.2 27 24 7.6 23 10 التفكير العلمي6
 3.8 20 11 3.8 2 19 11.1 30 18 العلم رتقدي7
 0.5 4 0 0.9 1 4 0 0 0 العلماء إجالل8

 100 439 377 100 215 337 100 270 162 المجموع

 
أن جزئــي كتــاب العلــوم للصــف  ) 11(يتضــح مــن الجــدول رقــم  

األول األساسي قد تضمنا قيمًا علمية بتكـرارات متباينـة، فقـد جـاءت            
مـا يعنـي    م؛  %)75( إذ بلغـت     ،نسبة ورودها في كال الجزئين مرتفعـة      

ــة مـــن أصـــل  ) 12(ورود  قيمـــة بـــين جزئـــي كتـــاب  ) 16(قيمـــة علميـ

ــي  ــي؛ هــ ــوم للصــــف األول األساســ ــة  : العلــ حــــب االســــتطالع، واألمانــ
العلميــة، وقبــول النقــد، وأخالقيــات العلــم، والتفكيــر العلمــي، وتقــدير    

 علـى  ، التأني في الحكم، وإجالل العلماء   ابينما لم تحصل قيمت   . العلم
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ها فـي جزئـي كتـاب العلـوم للصـف           ا يعنـي عـدم تضـمين      مأية تكرارات م  
 . األول األساسي

قيمة علميـة قـد وردت فـي    ) 16(أن  ) 11(ويظهر من الجدول    
بنســبة ) 16(جزئــي كتــاب العلــوم للصــف الثــاني األساســي مــن أصــل    

قيمــة علميــة بــين جزئــي كتــاب    ) 15(، بينمــا وردت %)100(بلغــت 
غــت قيمــة بنســبة بل ) 16(العلــوم للصــف الثالــث األساســي مــن أصــل     

ــي؛ %)94( ــد،    : هـ ــول النقـ ــة، وقبـ ــة العلميـ ــتطالع، واألمانـ حـــب االسـ
والتأني في الحكم، وأخالقيات العلم، والتفكير العلمي، وتقدير العلـم،           

 تكرارات  لقيمة إجـالل العلمـاء فـي الجـزء األول مـن          ةبينما لم ترد أي   
كتاب العلوم للصف الثالـث األساسـي فـي حـين حصـلت بـالجزء الثـاني             

 .كراراتت) 4(على 
ــي جزئــي         ــة ف ــين القــيم العلمي وللكشــف عــن مســتوى التكامــل ب

قـــام كتــاب العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى ولكـــل صـــف علـــى حـــدة،  
ــار الباحــث باســتخدام اإلحصــاء الكمــي المتمثــل ب    -Chi)" ²كــا"اختب

square)    لتكــرارات القــيم العلميــة بــين جزئــي كتــاب العلــوم، كمــا هــو 
 ).12(موضح في الجدول رقم 

 

 لمستوى التكامل بين القيم العلمية في جزئي كتاب العلوم للصفوف الثالثة األولى ولكل صف             (Chi-square)" ²كا"نتائج اختبار   : )12(جدول  ال
 على حدة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
قيمة  القيمة

 )²كا(
درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 االستطالع حب

 0.24 6 8 0.09 4 8 0.46 1 3.96 العلمية األمانة

 0.66 2 0.83 0.17 1 1.86 0.17 1 1.86 النقد قبول

 0.09 4 8 0.25 1 1.33 0.05 1 4 التأني في الحكم

 0.11 3 6 0.11 3 6 0.05 2 6 العلم أخالقيات

 0.24 12 15 0.13 6 10 0.03 1 5 التفكير العلمي

 0.24 6 8 0.29 4 5 0.21 9 12 العلم رتقدي

 0.37 2 2 0.51 1 0.44 0.05 1 4 العلماء إجالل

 0.24 42 48 0.11 30 40 0.09 36 48 جزئي كل صف كلها

 
ــة   ) 12( رقــم يتضــح مــن الجــدول   عــدم وجــود فــروق ذات دالل

فــي مســتوى التكامــل بــين القــيم العلميــة فــي    " α=0.05"إحصــائية 
" ²كــا "جزئــي كتــاب العلــوم للصــف األول األساســي؛ إذ بلغــت قيمــة       

ــائية  ) 48( ــة إحصـ ــة   ). 0.09(وبداللـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ وعـ
فـي مسـتوى تكامـل القـيم العلميـة بـين جزئـي              " α=0.05"إحصائية  

ــ ــاني األساســي؛ إذ بلغــت قيمــة     كت ــوم للصــف الث ــا"اب العل ) 40" (²ك
وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ). 0.11(وبداللــة إحصــائية 

"α=0.05 "       في مستوى التكامل في القيم العلمية بـين جزئـي كتـاب
وبداللـة  ) 48" (²كـا "العلوم للصف الثالـث األساسـي؛ إذ بلغـت قيمـة            

ى عــدم وجــود مســتوى تكامــل فــي   ؛ ممــا يشــير إلــ )0.24(إحصــائية 
القيم العلمية بين جزئي كتـاب العلـوم للصـف األول، والثـاني، والثالـث               

 . ولكل صف على حدة،األساسية
ويعـزو الباحـث هــذه النتيجـة إلـى ضــعف اهتمـام الفريـق الــوطني       
ــين        ــة بموضــوع التكامــل ب ــيم األردني ــة والتعل ــي وزارة التربي ــأليف ف للت

، وعـدم مراعـاة المنحنـى التكـاملي عنـد           جزئي كتـاب العلـوم لكـل صـف        
ــاني الجــزء األول، إذ يشــعر المــتعلم بوجــود       تأليفــه ليكمــل الجــزء الث
فجوة وعـدم تـرابط بـين جزئـي كتـاب العلـوم مـن حيـث القـيم العلميـة،                
والمفــاهيم والمعــارف والخبــرات الــواردة فيهمــا، فيقــل ثبــات المعرفــة     

ن، أو الشــعور بعــدم ممــا قــد يســبب لهــم النســياوعمقهــا لــدى الطلبــة 
ــى          ــدفعهم إل ــذي قــد ي ــوم األمــر ال ــة فــي كتــب العل ــيم العلمي ــة الق أهمي

ــا   ــا وعــدم تمثله ــع دراســة    . إهماله  أيكنجــر إذ تختلــف هــذه النتيجــة م
 التــي بينــت وجــود ارتبــاط (Eichinger and Roth, 1991) وروث

ــالً   ــالمحتوى، فضــ ــداف بــ ــين األهــ ــن بــ ــة   عــ ــطة العلميــ ــاط األنشــ  ارتبــ
 وبالمعلومات والمعارف العلمية السابقة من جهـة        ،هةبالمحتوى من ج  

 Anderson)مـع دراسـة أندرسـون    هذه النتيجـة   اختلفت  كما.أخرى
et. al, 1992)   أجـزاء  ووجـود تـرابط فـي المحتـوى     إلـى   التـي أشـارت

 .األنشطة
أما فيما يتعلق بمجاالت القيم العلمية، يتضح من الجدول           

صائية في مسـتوى تكامـل قيمـة        وجود فروق ذات داللة إح    ) 12(رقم  
بـين جزئـي كتـاب العلـوم للصـف األول األساسـي؛             " التأني في الحكـم   "

، ووجدت فـروق    )0.05(وبداللة إحصائية   ) 4" (²كا"إذ كانت قيمة    
بـين  " أخالقيـات العلـم   "ذات داللة إحصائية في مسـتوى تكامـل قيمـة           

) 6" (²كـا "جزئي كتاب العلوم للصف األول األساسي؛ إذ كانت قيمة          
، ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي   )0.05(وبداللــة إحصــائية 

بين جزئي كتاب العلوم للصف     " التفكير العلمي "مستوى تكامل قيمة    
ــة   ــي؛ إذ كانـــــت قيمـــ ــا"األول األساســـ ــائية  ) 5" (²كـــ ــة إحصـــ وبداللـــ

، ولم تظهـر أيـة فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين جزئـي كتـاب                   )0.03(
ين جزئــــي كتــــاب العلــــوم للصــــف الثالــــث العلــــوم للصــــف الثــــاني، وبــــ

 .األساسيين
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ويفسر الباحث مستوى التكامل بين جزئي كتـاب العلـوم للصـف            
األول األساسـي فـي قيمتــي التـأني فـي الحكــم وإجـالل العلمـاء بــالرغم       

أنهمـــا إال فـــي جزئـــي الكتـــابين،  تكـــرارأي حصـــولهما علـــى عـــدم مـــن 
 وإجالل  ،في الحكم متوافقان ومنسجمان في عدم ظهور قيمتي التأني        

ــرًا لوجـــود مســـتوى مـــن    ،العلمـــاء ــة مؤشـ  وبالتـــالي تعـــد هـــذه النتيجـ
أما قيمة أخالقيات العلم؛ فهي متـوافرة بشـكل طبيعـي           . التكامل فيهما 

ويرجـع  . في المنظومة القيمية العامة للمجتمـع بشـكل مباشـر وصـريح           
تضــمين قيمــة التفكيــر العلمــي إلــى طبيعــة مضــامين كتــاب العلــوم فــي     

ــا    الصــــ ــالج بهــ ــة التــــي يعــ ــة العلميــ ــى الطريقــ ــي، وإلــ ف األول األساســ
ويعــزو الباحــث عــدم التكامــل فــي مجــاالت  . الموضــوعات الــواردة فيــه

القــيم العلميــة بــين جزئــي كتــاب العلــوم للصــفين الثــاني والثالــث، إلــى     
التخــــبط الــــذي وقــــع بــــه الفريــــق الــــوطني لتــــأليف كتــــب العلــــوم فــــي  

العلميـــة المـــراد تضـــمينها فـــي  تصـــميمها، وإلـــى عـــدم وضـــوح القـــيم  
ــايير محــــددة     ــادهم معــ ــة لعــــدم اعتمــ محتويــــات الكتــــب، وذلــــك نتيجــ

 مسـتوى   إلـى وموضوعية، ونماذج تقييم ومتابعة تسمح لهـم بـالتعرف          
 ولكـل صـف علـى حـدة بمـا يتضـمنه       ،جزئـي كتـاب العلـوم   بين  تكامل  ال

 . من قيم علمية توضح وتعمق وتثبت ما تم اكتسابه سابقًا
 لنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادسا: سادسًا

مــا مســتوى التكامــل بــين القــيم  : "نــص هــذا الســؤال علــى 
العلميــة المتضــمنة فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة   

 "األولى في األردن؟
اإلحصاء الكمـي   لإلجابة عن هذه السؤال قام الباحث باستخدام        

ديـد عالقـة التكامـل بـين         لتح (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   المتمثل ب 
القيم العلمية من خـالل تكـرارات المظـاهر السـلوكية التـي تنتمـي لكـل                 
قيمــة علميــة فــي كــل كتــاب وبــين الصــف الــذي يليــه، والجــدول رقــم      

 .يوضح ذلك) 13(

 
 التكرارات والنسب المئوية للقيم العلمية في محتويات كتب العلوم كلها للصفوف الثالثة األولى: )13(جدول ال

 التكرارات التكرارات التكرارات التكرارات
 القيمة العلمية الرقم

 الثاني األول
% 

 الثالث الثاني
% 

 الثالث األول
% 

الصفوف كلها
% 

 63.9 1150 62 521 253 65.6 521 376 63.9 376 253 االستطالع حب1
 13.7 247 13.7 96 75 12.6 96 76 15.3 76 75 العلمية األمانة2
 1.7 30 2.2 19 8 1.6 19 3 1.1 3 8 النقد لقبو3
 1.2 22 1.5 19 0 1.6 19 3 0.3 3 0 التأني في الحكم4
 4.2 76 4.7 44 15 4.5 44 17 3.3 17 15 العلم أخالقيات5
 9.2 166 9.2 82 33 9.7 82 51 8.5 51 33 التفكير العلمي6
 5.6 100 6.3 31 48 3.8 31 21 7 21 48 العلم رتقدي7
 0.5 9 0.3 4 0 0.7 4 5 0.5 5 0 العلماء لإجال8

 100 1800 100 816 432 100 816 552 100 552 432 المجموع

 
أن كتــابي العلــوم للصــف األول  ) 13(يتضــح مــن الجــدول رقــم   

 علميــة بتكــرارات متباينــة، فقــد   ًاوالثــاني األساســيين قــد تضــمنا قيمــ  
ا مـ ؛ م %)75(ت  جاءت نسبة ورودها في كال الكتابين مرتفعـة إذ بلغـ          

بـــين كتــابي العلـــوم  ) 16(قيمــة علميـــة مــن أصــل    ) 12(يعنــي ورود  
للصــف األول والثــاني األساســيين؛ إذ وردت جميــع القــيم العلميــة فــي   

 التـأني فـي الحكـم،    اكتاب العلوم للصف الثاني، في حين لـم تـرد قيمتـ          
 . وإجالل العلماء في الصف األول

لمية قد وردت فـي كتـابي     قيمة ع ) 16(أن  ) 13(ويظهر من الجدول    
بنسـبة مئويـة   ) 16(العلوم للصف الثاني والثالث األساسيين من أصل   

) 16(قيمـــة علميـــة مـــن أصـــل ) 12(، بينمـــا وردت %)100(بلغـــت 
عاليـة  بين كتابي العلوم للصف األول والثالث األساسيين بنسبة مئويـة      

ف ؛ إذ وردت جميع القيم العلمية في كتاب العلوم للصـ          %)75(بلغت  

ــرد قيمتـــ    ــم تـ ــين لـ ــي حـ ــث، فـ ــم  "االثالـ ــي الحكـ ــأني فـ ــالل "، "التـ وإجـ
 .في الصف األول" العلماء

ومن أجل تحديد مسـتوى التكامـل بـين القـيم العلميـة فـي كتـب              
 اإلحصـــاء الكمـــي العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى، اســـتخدم الباحـــث

 لتكـرارات القـيم العلميـة بـين         (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   ب المتمثل
 ).14(ب العلوم، كما هو موضح في الجدول كت
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  لمستوى التكامل بين القيم العلمية في كتاب العلوم وبين الصف الذي يليه(Chi-square)" ²كا"نتائج اختبار :)14 (جدولال
 الصفوف الثالثة كلها  الثالث–األول   الثالث–الثاني    الثاني–األول 

قيمــــة  القيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

اللة الد
 اإلحصائية
(2-sided) 

قيمة 
 )²كا(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

ــات  درجــ
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا (

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 االستطالع حب

 0.24 6 8 0.24 6 8 0.24 6 8 0.09 4 8 العلمية األمانة

 0.09 9 15 0.13 6 10 0.13 6 10 0.24 4 5.56 النقد قبول

 0.14 2 4 0.78 2 0.5 0.09 4 8 0.78 2 0.5 التأني في الحكم

 0.04 9 18 0.06 6 12 0.04 9 18 0.06 6 12 العلم أخالقيات

 0.24 12 15 0.29 4 5 0.24 12 15 0.17 3 5 التفكير العلمي

 0.24 6 8 0.21 9 12 0.21 9 12 0.21 9 12 العلم رتقدي

 0.24 6 8 0.78 2 0.5 0.287 4 5 0.78 2 0.5 العلماء إجالل

 0.82 24 17.73 0.23 36 42 0.09 36 48 0.23 36 42 الصفوف كلها

 
ــة   ) 12(يتضــح مــن الجــدول رقــم    عــدم وجــود فــروق ذات دالل

 بــين القــيم العلميــة فــي  فــي مســتوى التكامــل " α=0.05"إحصــائية 
كتـــاب العلـــوم لصـــفوف المرحلـــة األساســـية األولـــى ؛ إذ بلغـــت قيمـــة   

، ممــا يشــير إلــى عــدم    )0.82(وبداللــة إحصــائية  ) 17.73" (²كــا"
ــة          ــوم للصــفوف الثالث ــي كتــب العل ــة ف ــيم العلمي ــين الق وجــود تكامــل ب
األولــى وذلــك علــى القــيم العلميــة، فــي حــين وجــدت فــروق ذات داللــة  

ة لقيمة واحـدة فقـط فـي كتـب العلـوم للصـفوف الثالثـة األولـى                  إحصائي
) 17.73" (²كــا"وذلــك علــى قيمــة أخالقيــات العلــم؛ إذ بلغــت قيمــة    

 ).0.04(وبداللة إحصائية 
 ًالــة إحصــائياعــدم وجــود فــروق د) 12(ويوضــح الجــدول رقــم 

"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق
ــا"ثــــاني األساســــيين؛ إذ بلغــــت قيمــــة  للصــــفين األول وال ) 42" (²كــ

ــائية   ــة إحصــ ــائي   ). 0.23(وبداللــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــدم وجــ  اوعــ
"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق

ــة     ــت قيمـ ــيين؛ إذ بلغـ ــث األساسـ ــاني والثالـ ــفين الثـ ــا"للصـ ) 48" (²كـ
ــائية   ــة إحصــ ــائي   ). 0.09(وبداللــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــدم وجــ  ًاوعــ

"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق
) 42" (²كــــا"للصــــفين األول والثالــــث األساســــيين؛ إذ بلغــــت قيمــــة  

ــائية لــــوبدال ــين   ). 0.23(ة إحصــ ــتوى التكامــــل بــ ــبة لمســ ــا بالنســ أمــ
ــد          ــابعين؛ فق ــوم لكــل صــفين متت ــب العل ــي كت ــة ف ــيم العلمي مجــاالت الق

فـي مســتوى تكامـل قيمــة   " α=0.05 "ًاوجـدت فــروق دالـة إحصــائي  
 بـين كتـابي العلـوم للصـفين     "أخالقيـات العلـم  "واحدة فقـط هـي قيمـة       

وبداللــة ) 17.73" (²كــا"الثـاني والثالــث األساســيين؛ إذ بلغــت قيمــة  
)0.04.( 

عـــدم وجـــود تكامـــل بـــين القـــيم  لويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة  
لتربيــة العلميــة إلــى ضــعف اهتمــام الفريــق الــوطني للتــأليف فــي وزارة ا 

والتعليم األردنية في تصميم كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى وفق          
المنحى التكـاملي بـين الصـفوف المتتابعـة ليكمـل كتـاب العلـوم للصـف                 

 كــم القــيم العلميــة فــي ًاا يــؤثر ســلبيمــاألعلــى كتــاب الصــف األدنــى، م 
ــة   ــة للطلبــ ــاهيم والمعــــارف المقدمــ ــا والمفــ ــوم  ونوعهــ فــــي كتــــب العلــ

متقدمة؛ فتقل بذلك استمرارية المعرفة وتثبيتها وتعميقهـا        للصفوف ال 
ــيم          ــى  اضــطراب فــي ق ــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إل فــي ســلوك الطلب
ــة األمــر       ــر متكامل ــة؛ فيدرســونها بطريقــة غي ــة ومفــاهيمهم العلمي الطلب

 مستوى البنائية في مضامين كتب العلوم، فتصـبح غيـر         فيالذي يؤثر   
 علـى القـيم العلميـة    ًايـنعكس ذلـك سـلبي    إذ ،بعضالمتوافقة مع بعضها    

 ،لدى الطلبة، األمر الذي قد يسبب ضعف تمثل الطلبة للقيم العلميـة      
وبالتــالي عــزوفهم عــن ممارســتها ونســيانها فيمــا بعــد، ليضــعف بــذلك  

 وتتفـق  .سلوكهم العلمي القائم علـى منظومـة قيميـة ذات أبعـاد علميـة           
بضعف توافر  ) 2005(دراسة أبو جحجوح وحمدان     هذه النتيجة مع    

بينمـا اختلفـت هـذه    . الثالثـة  المنـاهج  محتويـات  بـين  التكامـل  مسـتوى 
فـي قـدرة كتـب العلـوم     Butkhardt, 1999) (النتيجـة مـع بوتكهـاردت    

 .على تحقيق البناء العلمي للطلبة
ويفسر الباحث وجـود تكامـل بـين كتـابي العلـوم للصـفين الثـاني          

ن هـذا التكامـل قـد جـاء عرضـًا           أبـ والثالث على قيمة أخالقيات العلم،      
ــة        ــة األخالقي ــة المنظوم ــة تعكــس طبيع ــر مقصــود، وكنتيجــة واقعي وغي
العامــة المحافظــة للمجتمــع األردنــي األمــر الــذي انعكــس علــى طريقــة     
تعامــــل الفريــــق الــــوطني لتــــأليف كتــــاب العلــــوم مــــع الجانــــب القيمــــي 

ثــاني واألخالقــي الــذي ينبغــي أن ُيضــمَّن فــي كتــابي العلــوم للصــفين ال  
والثالــث مــن أجــل تثبيــت هــذه القيمــة فــي ســلوكيات الطلبــة؛ فهــم فــي    

 مـن طلبـة المرحلـة العمريـة         هذه المرحلـة العمريـة أكثـر وعيـًا وإدراكـاً          
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة     . الســـابقة بالســـلوكيات األخالقيـــة  

)Butkhardt, 1999   ،أخالقيـات  تـوافر  فـي ) 2004؛ عبـد المجيـد 
م، وإكساب الطلبة ألخالقيات العلم، بينما اختلفـت  العلوفي كتب  العلم

 لـم  األخالقيـة  في أن القيم) 1999(الحديدي  دراسةهذه النتيجة مع 
 .ةباألقطار العربي التربوية األهداف صريحة في بصورة ترد
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 :الدراسة توصيات
 الحاليـة، يوصـي   الدراسـة  إليهـا  توصـلت  التـي  النتـائج  علـى  بنـاء 

 :باآلتي الباحث

 للصفوف الثالثة األولى في األردن، العلوم كتب محتويات تطوير -
 مخطـط  بشـكل  الطلبـة  لـدى  العلميـة  تنميـة القـيم   فـي  يسـهم  بمـا 

 .ومدروس ومنظم

 بنـاء  عمليـات  فـي  المقترحـة  العلمية القيم قائمةاالهتمام ب ضرورة -
 مسـتمرين  متابعـة وتحليـل   عمليـات  وإجراء العلوم األردنية، كتب
 .اله

 التأني في الحكم وإجالل العلماء في محتويـات  بقيمتي االهتمام -
األولــى بشــكل عــام؛  األساســية األردنيــة للمرحلــة العلــوم كتــب

 عنـه  كشـفت  مـا  فـي ضـوء   وللصفين األول والثالث بشكل خاص،
 .ىالمحتو تحليل عملية

 كـل  محتويـات  فـي  العلميـة  القيم تضمين في التتابع مستوى تأكيد -
 .ةالثالث من الكتب حدة على كتاب

ــة،        - ــن جهـ ــوم مـ ــب العلـ ــي كتـ ــين جزئـ ــل بـ ــتوى التكامـ ــد مسـ تأكيـ
ن أومســـتوى التكامـــل بـــين كتـــب العلـــوم للصـــفوف المتتابعـــة، و

  عمليـــة التكامـــل فـــي القـــيم العلميـــة إلـــى نمـــاذج قيميـــة  تســـتند
 .مدروسة ضمن أوزان محددة مسبقًا

لكشف عن العالقة بـين القـيم العلميـة         لإجراء مزيد من األبحاث      -
ــيل العلمـــ  ــفوف   والتحصـ ــة الصـ ــدى طلبـ ــة لـ ــارات العلميـ ي والمهـ

درجـــة اكتســـاب طلبـــة الصـــفوف    والثالثـــة األولـــى فـــي األردن،   
 .للقيم العلمية من الكتب الدراسيةالثالثة األولى 

 
 لمراجعاالمصادر و

تحليـل محتـوى وأسـئلة كتـاب العلـوم         ). 1994(أبو الراغب، هيثم    
للصف السـادس األساسـي وتقويمـه مـن وجهـة نظـر معلمـي               

 رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،         .لعلوم في المرحلة األساسية   ا
 .جامعة مؤتة

: ، عمـان  )2( ط   .علـم الـنفس التربـوي     ). 2000(أبو جـادو، صـالح      
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

). 2005(أبــو جحجــوح، يحيــى محمــد وحمــدان، محمــد عبــدالفتاح   
 سـية المدر المنـاهج  محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القـيم 

 مـؤتمر  إلـى  مقـدم   بحـث .بفلسـطين  الـدنيا  األساسـية  للمرحلـة 
 الواقــع تحــديات بــين الفلســطيني الطفــل" الثــاني التربــوي

 الجامعــة فــي التربيــة بكليــة المنعقــد" بلالمســتق وطموحــات
 .23/11/2005غزة، .اإلسالمية

اثـر منهـاج العلـوم علـى اكتسـاب طالبـات       ). 2004(أبو هوال، مفضـي    
ية لالتجاهـات العلميـة واخـتالف ذلـك بــاختالف     المرحلـة األساسـ  
 .319، )4(10المنارة، . المستوى الصفي

دراســـة مقـــارنة بــين القــيم ). 2002(اسـتيتية، دالل وصــبحي، تيســير  
المعرفيـــة واالجتماعيـــة والثقافــــية والعــــلمية واألخالقــــية لطلبـــة  

ـــامعة األردنيـــة  مجلـــة مركـــز البحـــوث  . جــــامعة آل البيـــت والجـ
 .165 -129، )21(11، جامعة قطر، يةالتربو

 التربيـة  في مقترحة دراسية وحدة فاعلية). 2004(إسماعيل، مجدي 
 والعلميـة  االجتماعيـة واألخالقيـة   القـيم  بعـض  لتنميـة  األخالقيـة 

 ،)2(7 العلمية، التربية مجلة االبتدائي، السادس الصف لتالميذ
71-120. 

 التربويـة  البـرامج  فـي  البنـائي  البحـث   منهج).2001(األغا، إحسان 

 .دمقداال دار: ، غزةللمستقبل المقترحة

 عناصـر  بعـض  تـوافر  مدى). 2000(والزعانين، جمال  األغا، إحسان

 المـؤتمر . للمرحلـة االبتدائيـة   العلـوم  كتـب  فـي  العلمـي  التنـور 

ــع العلمــي ــة الراب ــة المصــرية للجمعي ــة للتربي ، 1، العلمي
 .201–163 أغسطس، 3-و يولي31  اإلسماعيلية

ــة   ــل    ). 1999(بنجــر، آمن ــيم اإلســالمية الواجــب إكســابها للطف الق
وعالقتهــــا بــــبعض المتغيــــرات الخاصــــة بمعلمــــة ريــــاض      

رسالة دكتوراه غيـر     .دراسة ميدانية بمدينة الرياض   :األطفال
 .منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض

 العامـة  األهـداف  في المتضمنة القيم واقع ).1999( الحديدي، فايز

 والتربية القيم مؤتمر مقدم إلى بحث .العربي األقطار في ربيةللت
 األردن، اليرمـوك،  جامعـة ، والفنـون  التربيـة  كليـة . متغيـر  عـالم  فـي 
27-29/7/1999.  

 والتجربـة  العلـوم  تعلـيم  إصـالح  ).1998(اللطيـف   حيـدر، عبـد  

 الثـاني  العلمـي  المـؤتمر  .منهـا  االسـتفادة  ومـدى  األمريكيـة 
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