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 د. راشد حممد راشد حممد

وللية     السعوديةاناج  ورق  ددري  العلوم  للية الرتبية  اامعة املل  االداملأستاذ مشارك 

   مرص  اامعة بانهاالرتبية

rashed_17@hotmail.com 

 م 14/1/2019قبلت للنرش يف    م   28/10/2018قدمت للنرش يف 

جدفت الدراسة اىل دعقف دور مانه  علوم املقحلة اإلعدادية يف التواهات واملامرسات  :امللخص

واالجتاممات العلمية للطالب  وذل  من االل مجع البيانات حول املوضوعات العلمية التي هيتم هبا 

ملستقبلية التي هيتمون هبا  وموقفهم رالب املقحلة اإلعدادية ويفضلون دراستها  وجماالت العمل ا

من البيئة ومحايتها  ونظقهتم للدور االاتامعي للعلم ودكانولوايا  إيل اانب األنشطة العلمية التي 

  ولتحقيق جذا اهلدف دم دراسة مققر العلوميامرسها الطالب اارج املدرسة  وموقف الطالب من 

دطبيقها عىل جمموعة من الطالب الصف الثالث (   ومن ثم ROSEدقمجة وضبط أداة مرشوع )

( رالبا ؛ جذا باإلضافة إيل حتليل املحتوى العلمي ملققرات مانه  علوم 227اإلعدادي بلغ عددجا )

املوضوعات العلمية التي دعرب عن اجتاممات  وقد الصت الدراسة اىل أن عدد:  املقحلة االعدادية

ل املستقبلية التي استحوذت عىل اجتامم الطالب بلغت  ( موضوعا  و جماالت العم97الطالب بلغت )

( جماال  جذا  اىل 29                                                               ( جماال    وجماالت األنشطة العلمية التي يامرس الطالب اارج املدرسة بلغت)21)

للعلم   االاتامعياانب واود نظقة إجيابية من اانب الطالب نحو لل من: البيئة ومحايتها   والدور 

 لعلوم.واالستمقار يف دراسة ا

 أمهية دعليم العلوم. مرشوع –املقحلة االعدادية   علومالمانه   :الدالليةالكلامت 
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Abstract: The purpose of this study was investigating the role of the preparatory stage 

science curriculum in the scientific practices, activities and interests of the students. 

By collecting data on scientific topics, the future fields of work and out–of –school 

Experiences that the student's preparatory stage are interested and their Opinions 

about Environmental Challenges, Science &Technology and science classes. To 

achieve this goal, the ROSE tool was applied to a group of (227) students in the third 

grade of preparatory stage   after its translation and control. This is in addition to 

analysis the scientific content of the preparatory stage curriculum. The study 

concluded that the number of scientific topics that reflect the interests of the students 

reached (97) topics, and the fields of future work reached (21) fields, the fields of 

scientific activities that the students practice outside the school reached (29) This is in 

addition to a positive attitude of the students towards the environment and its 

protection, the social role of science, and the continuation of the study of science.  

Key Words:  preparatory stage, science curriculum, the relevance of science 

education project (ROSE) 
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Summary of the Study:  

Study Problem: 

Science curricula have received many reform efforts to develop them, notably 

Science for All Americans, National Science Education Standards (NSES), Next 

Generation of Science Standards (NGSS), and others Reform efforts. 

In spite of the many reform efforts that dealt with science curricula in recent 

times, it is noted that there is a kind of reluctance on the part of students about science 

and study, and many specialists attributed this reluctance to several reasons, the most 

important that these efforts focused mainly on the content of the curriculum; 

Negatively affect the emotional aspects of students. 

This requires a new trend that encourages students to take an interest in 

science, One of the pioneering efforts in this field is the ROSE project, which is 

supervised by the Faculty of Education, University of Oslo, Norway, in collaboration 

with the Norwegian Research Council, Which is one of the largest survey projects in 

the world, where more than 40 countries participate in the world. 

It is a survey project aimed at identifying the emotional aspects that affect the 

study of students in the preparatory stage of science and continue to study, Through 

the project tool, which includes (250) items  distributed in the following main areas: 

- What I want to Learn about? 

- My Future Job. 

- Me and Environmental Challenges. 

- My Science Classes. 

- My Opinions about Science &Technology. 

- My out–of –school Experiences. 
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Therefore, the current study sought to identify the factors affecting the 

orientations, preferences and scientific interests of the students in the preparatory 

stage and the role of the science curriculum in this, based on relevance of science 

education project (ROSE).  

Study Questions 

The present study seeks answers to the following questions: 

1. What are the students of the preparatory stage want to Learn about in light of 

relevance of science education project (ROSE)? 

2. What are the Future Job that the students of the preparatory stage interests  in 

light of relevance of science education project (ROSE)? 

3. How interested preparatory stage students in Environmental Challenges in 

light of relevance of science education project (ROSE)? 

4. To what extent preparatory stage students Benefits from studies of science 

curriculum in light of relevance of science education project (ROSE)? 

5. What are Opinions of the students of the preparatory stage about Science 

&Technology   in light of relevance of science education project (ROSE).? 

6. What scientific activities practiced by students in the preparatory stage 

outside the school in light of relevance of science education project (ROSE)? 

7. To what extent is the current science curriculum reflect students' scientific 

interests in light of relevance of science education project (ROSE)? 

8. What is the proposal for science curriculum at the preparatory stage in light 

of relevance of science education project (ROSE)? 

Significance of the Study: 

This study may help in: 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8


 د/راشد حممد راشد حممد

 م2019( 3( العدد )2املجلد )

 
 

328 
 

 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

- Identifying the scientific topics, Future Jobs and scientific activities that 

preparatory stage students are interested and also their attitude toward 

environment, social role of science and continuation of the study of science 

can be guidelines for curriculum developers. 

- Setting a proposal for developing science curriculum at the preparatory stage 

in the light of the relevance of science education project (ROSE) can be 

guidelines for curriculum developers. 

Methodology 

analytical descriptive approach was used in the current study to collect data 

related to the results of the application of the ROSE tool on the study sample of 

preparatory stage students and their treatment and then content analyze of the science 

courses in the preparatory stage in light of the students' scientific interests and thus to 

present the proposal for science curriculum at the preparatory stage in light of 

relevance of science education project (ROSE)? 

Procedures: 

      The present study is conducted according to the following framework: 

1. Reviewing pertinent literature and studies related to some of the international 

projects conducted to develop science curriculum at the preparatory stage, in 

particular relevance science education project (ROSE).  

2. Translating the relevance science education project tool and establishing its 

validity and reliability. 

3. Designing a scale to analyze the content of the science curriculum at 

preparatory stage in light of relevance of science education project (ROSE) , 

and then establishing their validity and reliability. 

4. Choosing the study sample. 
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5. Administering the relevance science education project tool on a sample from 

third year prep-school students at the end of the academic year. 

6. . Analyzing the content of the curriculum in light of relevance of science 

education project (ROSE) . 

7. Data analysis and discussion of results. 

8. Designing a proposal for the science curriculum at preparatory stage and 

validating this proposal by specialized panel. 

9. Recommendations and suggestions of further research. 

Results: 

This study concluding the following results 

 The study concluded that the number of scientific topics that reflect the 

interests preparatory stage of students reached (97) topics. which distributed 

on the following felids: 

1. Scientific issues. 

2. Human biology. 

3. Human health and disease. 

4. Plant and animal. 

5. Physics. 

6. Chemistry. 

7. .Earth and space. 

8. Environmental Education. 

9. Technological Education. 

 the fields of Future Jobs that preparatory stage students  are interested 

reached (21) field 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8
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 the fields of scientific activities that preparatory stage students are practiced 

outside the school reached (29) field  

 positive attitude of preparatory stage students towards the environment and 

its protection 

 positive attitude of preparatory stage students towards the social role of 

science and technology 

 positive attitude of preparatory stage students towards continuation of the 

study of science 

There are some shortcomings in the processing of science books in the 

preparatory stage of scientific topics that students are interested 
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 مقدمة

لافة اوانب احلياة  وااتياز  يفمن دطورات علمية ودكانولواية  احلايلالعرص  هما يشهد يعد

نانتقل معها  ثورة اديدةلبداية إال دالئل  جيأن يصل إليها ما  املايض يفت مل يتصور عقل االالعلم ملج

العديد فحل شفقة اجليانوم البرشى فتح الباب للقضاء عىل ؛ من جمقد مقاقبني للطبيعة إىل مصممني هلا

أصاناف عديدة من الرسران دون احلااة إىل اقاحة واسعة أو معاجلة و  األمقاض الوراثيةمن 

حتسني الصفات الوراثية تصانيع أدوية اديدة  اىل اانب ب سمحتسة الوراثية ليميائية   لام أن اهلاند

أدوات ووسائل غزو الفضاء فتح الباب أمام إقامة املستعمقات  يف  لام أن التطور للانبات واحليوان

الفضاء  والتشكيل األريض للكوالب األاقى  لام أن  يفالفضائية  واستغالل الثقوات املعدنية 

 سيغري من رقيقة دعاملانا مع األشياء من حولانا.  ال الكمبيودق ودكانولوايا التصغريجم يفالتطور 

ققها أثريت حوهلا عالمات استفهام لثرية دم حتومع دزايد مكتسبات العرص واإلنجازات التي 

ودضمن حسن استغالهلا لصالح البرشية إىل اانب   األاالقية التي حتكم دوظيفها دتعلق باملعايري

هتدد احلياة عىل لولب األرض؛ فهاناك انتشار التي الصحية  والبيئية ق رخاشكالت واملدزايد امل

  واالاتالالت البيئية التي جتاوزت قدرة الانظم البيئية عىل استيعاهبا أو حتملها  ألمقاض واألوبئةل

 هيدد حق األايال القادمة يف احلياة. ىجذا إىل اانب نفص املوارد وفسادجا الذ

بكل إنجازاده وما عليها من حتفظات أاالقية  وما يتضمانه من أاطار ومشكالت جذا العرص 

شارك بإجيابية يف حتقيق اودة إعداد فقد يمتل  القدرات واملهارات الانااحة التي متكانه من امل يتطلب

  وجذا يتطلب دغيري يف مانطلقات مانظومة الرتبية احلياة سواء عىل املستوى الشخيص أم االاتامعي

نادى به  ماجذا . ومن املحتوى املعقيف إىل املتعلم نفسه العلمية ودواهاهتا بحيث يانتقل مقلز ثقلها

رضورة دطويق ماناج  حيث أشار إىل مؤمتق الرتبية العلمية ومتطلبات التانمية للققن احلادي والعرشين 

املتعلمني واهات                                                            وأن ختضع بشكل  دوري للمقااعة والتطويق املستمقين بام يتامشى مع د  العلوم

 .(Chreiner,2006) واجتامماهتم العلمية 
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رضورة مشارلة املتعلمني يف صياغة عىل  Swarat,et al. (2012) ألد سوارات وآاقونوقد 

ها لام أهنم يشارلون يف دانفيذجا؛ وأن الرتبية العلمية ال يمكن أن حتقق أجدافها إال ئماناج  العلوم وبانا

 Eyvind, et al.  (2017) إيفيد وآاقون أيضا أشار .عانهم بشكل شخيصإذا شعق الطالب أهنا دعرب 

أن ماناسبة ماناج  العلوم للطالب واردبارها بميوهلم واجتامماهتم من األمور اجلوجقية يف الرتبية إىل 

 وإفقاملقيستيان لام يقى العلمية؛ وأن باناء جذه املاناج  جيب أن يتم من االل الطالب أنفسهم. 

Christian&Ivarm   (2018) أن ماناج  العلوم جيب أن دتسم بالتانوع بحيث دعك  التواهات

الكتابات واألدبيات املقدبطة بالرتبية العديد من دواه عام يف . وجذا لله يعك  الشخصية للمتعلمني

العلمية يف الوقت احلايل للتأليد عىل دور املتعلمني ودواهاهتم الشخصية ودفضيالهتم العلمية يف باناء 

 دطويقجا.اج  العلوم ومان

 مانظومة الرتبية العلمية  طويقصبح استيعاب صوت الطالب وسيلة لتي طلقمن جذا املان 

أن  Fielding (2004)  ويقى فيليان  الحتيااات الطالب واجتامماهتم واعل املانه  ألثق مالءمة

لققن املايض من بدأ مع الستيانات من اوالتكانولوايا  االجتامم بموقف الطالب واجتاممهم بالعلوم

للحد من    والدراسة باعتباره وسيلةالعمل  ويف التعليم "سامع صوت الطالبب"االل ما يسمى 

 الكثري من الطالب. الذي يشعق به الدرايس االغرتاب 

يف العامل العقيب مرشوع مقاصد                                                        ومن اجلهود القائدة يف جذا املجال ومل دلق  بعد االجتامم الكاف 

(  والذى درشف عليه للية الرتبية ROSE) Relevance Of Science Educationدعليم العلوم 

واضح  دصور وضعل والذى سعىاامعة أوسلو بالانقوي  بالتعاون مع جمل  البحوث الانقوجيي  

حتكم ااتيارات الطالب العلمية سواء التي دتعلق بمجال الدراسة أو جمال احلياة بصفة  للعوامل التي

  لتانوعات الفقدية واجلامعية عىل مستوى العاملاالنفتاح عىل االاتالفات وا ل عامة  وذل  من اال

دورجا اجلوجقي جو هتيئة  أن  وللجميعالرتبية العلمية والتكانولواية                          باناء  عىل اعتقاد مفاده أن و

 .(Sjoberg, 2018)ملوااهة التحديات التي دوااههم يف بيئاهتم وحياهتم اليومية تعلمنيامل
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بمشارلة دولية واسعة  ا        دعاوني      ي ابحث ا      مرشوع   (ROSE)وع مقاصد دعليم العلوم مرشويعد 

الغقض  املتعلمني الصغار بالعلم والتكانولوايا.التي حتكم عالقة الانطا   يعال  األبعاد الوادانية 

اة   وذل  باالستعانة بأدالعلوم املدرسية والعلم بشكل عامومواقفهم املقدبطة بآراء الطالب  رصد همان

اإلاابة معظمها عن رقيق ااتيار  ن  يمكن اإلاابة ع مفقدة 217تكون من مصممة هلذه الغقض د

أن حب أ ذالتغطية ستة مواضيع رئيسة: مااملفقدات . دم دصميم القباعيقياس ليكقت مل املاناسبة وفقا

العلم  من موقفيأنا والتحديات البيئية  أنا والعلوم املدرسية    وظيفتي املستقبلية  عن أدعلم

 .اارج املدرسة العلمية وأنشطتيوالتكانولوايا  

 ,Manninen دراسة  مانها: العامليوقد دعددت الدراسات التي داناولت املرشوع عىل املستوى 

et al. (2005) التكانولوايا املقحلة املتوسطة املقدبط بالعلم و رالب دصوراتفحص  التي جدفت إىل

املقحلة رالب واهات نظق Jenkins & Pell (2006 )وداناولت دراسة  .يف فانلاندا والقضايا البيئية

لام جدفت .   والتحديات البيئيةالتكانولواياالعلم وواملدرسية   العلومالثانوية يف إنجلرتا املقدبطة ب

رالب املقحلة املتوسطة بغانا املقدبطة بالعلم والتكانولوايا آراء إىل حتليل Anderson (2006 )دراسة  

فحص آراء إىل  Stefansson (2006 )  لام جدفت دراسة.ROSE) مرشوع ) مكوناتوء يف ض

 (2007) املقدبطة بدراسة العلوم واالستمقار يف دراستها. وجدفت دراسةالطالب األيسلانديني 

Matthews من العلوم املدرسية  والتحديات  أيقلانداإىل دعقف موقف رالب املقحلة املتوسطة يف

   Shimode &  Ogava(. وجدفت دراسة  (ROSEمرشوع البيئية  والعلم والتكانولوايا يف ضوء 

يف هناية املقحلة املتوسطة املقدبطة بالعلم الطالب اليابانيني  واهات نظقإىل حتليل ( 2008)

حتليل واهات  إىلChang et al. (2009 )(. وجدفت دراسة (ROSEمرشوع والتكانولوايا يف ضوء 

 وداناولت. علميةجتاممات الواالالعلوم والتكانولوايا  املقدبطة ب نظق رالب الصف التاسع يف دايوان

ة يعلوم املدرسالالعلم والتكانولوايا  و منالطالب اإليقانيني  موقف .Sarjou,et al (2012) دراسة

 (.(ROSEإىل مرشوع  ا                البيئة  استاناد  التحديات و
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ا بتواهات الطالب يف ض ا مزايد                                                                 وء العقض السابق يمكن استخالص واود اجتامم 

واجتامماهتم املقدبطة بالعلم والتكانولوايا لمدال يف باناء ماناج  العلوم ودطويقجا  ومن اجلهود 

 Relevance Of Science Educationمرشوع مقاصد دعليم العلوم القائدة يف جذا املجال 

(ROSE) االنفعالية املؤثقة يف دراسة رالب املقحلة اإلعدادية للعلوم  عواملف الإىل دعق الذى سعى

لل  ستة حماور رئيسة( مفقدة موزعة عىل 250واالستمقار يف دراستها  وذل  من االل أداة دضم )

  وقد  التي دؤثق يف دراسة الطالب للعلوم واالستمقار يف دراستها عواملمن ال عامليعال   حمور

دعددت الدراسات التي داناولت املرشوع عىل املستوى العاملي  وقد دبايانت جذه الدراسات فيام بيانها يف 

عدد ونوعية حماور املرشوع التي داناولتها جذه الدراسات؛ فهاناك دراسات اقترصت عىل بعض حماور 

رة واضحة يف الدراسات املرشوع  ومانها من داناولت حماور املرشوع لكل  باإلضافة إىل ذل  جاناك ند

 التي داناولت املرشوع عل ى املستوى العقيب. 

 مشكلة الدراسة

التقدم العلمي والتكانولواي احلايل التي يفقضها يف ظل دغريات الواقع وحتديات املستقبل 

                                                                                    وانعكاساده عىل مجيع اوانب احلياة يالحظ واود دقااع  ملحوظ  يف اجتامم الطالب بالعلوم والقغبة 

 وجذا ما داناولتهه.                                                             ستها  وجذا العزوف أضحى يمثل ظاجقة عاملية ال دقترص عىل جمتمع  بعيانيف درا

                                             إىل واود دقاريق عديدة دقصد واود ضعف  ملحوظ  يف  تأشار ثحي Schreiner  (2006)رشايانق 

التحا  الطالب بالواليات املتحدة االمقيكية يف مجيع الصفوف الدراسية بتخصصات العلوم 

دققيق اللجانة الورانية لتدري  العلوم والقياضيات يف الققن احلادي   وجذا ما داناوله اياوالتكانولو

إىل انخفاض مستوى التحا  الطالب يف املقحلة الثانوية حيث أشار والعرشين يف الواليات املتحدة 

  بدراسة العلوم  وأن مستوى االجتامم واحلامس بدراسة العلوم يف دقااع وأنه يقل بمجقد التحا

 الطالب باملقحلة املتوسطة.
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عن دراسة العلوم الطالب أن جذا العزوف من اانب  Trumper  (2006)ويقى دقامرب   

عىل التانور ا           ولكن أيض    لي  فقط عىل استمقارية املسعى العلمي لبريةله دداعيات والتكانولوايا 

اهود اإلصالح التي  تدعددأسباب جذا العزوف البحث عن  سيا   يف  ولألايال القادمة  العلمي

دعليم والتعلم عملية عىل اجلوانب املعقفية ل معظم جذه اجلهود رلزت ولكن حظيت هبا ماناج  العلوم 

املؤثقة يف دواهات واجتاممات ودفضيالت الطالب املقدبطة  الوادانية وأمهلت العوامل  العلوم

 بالعلم والتكانولوايا.

أن التطويق الذي شمل ماناج  العلوم بمقاحل التعليم  ىيق ( حيث2010وجذا ما أشار إليه زيتون )

ن؛ إذ زال التأليد عىل املوضوعات العلمية جو السائد دون مازال دون املستوى املطلوب حتى اآل

 خلزرايااللتفات ملوقف الطالب أنفسهم من جذه املوضوعات ومدى اجتاممهم هبا. لام يقى 

أن ذل  العزوف من اانب الطالب عن العلوم ودراستها يقاع يف األساس إيل  الانظق  (2011)

للطالب باعتبارجم مستهلكني وليسوا مشارلني يف العملية التعليمية  وجو ما يتطلب مقااعة بل 

الطالب ودواهاهتم واجتامماهتم عاند باناء املاناج   آلراءوإعادة نظق من االل إعطاء االنتباه الكاف 

عزوف Christian&Ivarm (2018)                             أراع لل  من لقيستيان وإفارم وقد   اسية ودطويقجاالدر

الطالب عن دراسة العلوم بالقغم من دعدد اهود التطويق واإلصالح ملانظومة الرتبية العلمية إيل 

                                                                             أسباب عديدة من أمهها أن جذه اجلهود رلزت بشكل  أسايس عىل املحتوى العلمي للمانه ؛ مما 

 سلبي عىل اجلوانب االنفعالية لدى الطالب.   انعك  بشكل

رضورة أن دعك  ماناج  العلوم البعد ب Swarat,et al.   (2012) سوارات وآاقونوقد أوىص 

الطالب العلمية واجتامماهتم وميوهلم عاند  مقاعاهتا حلاااتاإلنساين للمتعلمني  وذل  من االل 

صوت "نسمع  برضورة أن Sjoberg(2018) ودطويقجا. لام أوىص سيوبريجباناء جذه املاناج  

   واعادة الانظق يف ماناج  العلوم ودطويقجا بام يتاناسب ودواهاتالعلوم ودعلم يف دعليم  "الطالب

واسع االنتشار الللقلق التي ظهقت استجابة اجلهود القائدة ومن  .  وحاااهتم واجتامماهتم.املتعلمني

راسة العلوم وأسبابه؛ مرشوع مقاصد دعليم العلوم عن د الطالب عزوفيف العديد من البلدان حول 
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(ROSE) العلم ممارساهتم احليادية املقدبطة بو العلمية اجتاممات الطالب  الذى يقوم عىل دبانى

لمدال لتطويق ماناج  العلوم  وىف حدود علم الباحث دواد ندرة واضحة ــــ بصفة والتكانولوايا 

لمدال لباناء ودطويق (ROSE)ـ يف الدراسات التي داناولت مرشوع  العقيبااصة عىل املستوى 

 ماناج  العلوم.

                                                                       دعدد اهود دطويق ماناج  العلوم  ومع ذل  يالحظ واود نوع  من العزوف من اانب  يتضح مما سبق

االجتاممات العلمية لطالب وعليه سعت الدراسة احلالية إيل دعقف   الطالب عن العلوم ودراستها

دادية  ودواهاهتم املقدبطة بدراسة العلوم واالستمقار يف دراستها  وجماالت العمل املقحلة اإلع

املستقبلية املقدبطة بالعلم والتكانولوايا  والدور االاتامعي للعلم والتكانولوايا. لمدال لتقييم 

 (.ROSE                                    انطالق ا من مرشوع مقاصد دعليم العلوم )مانه  علوم املقحلة اإلعدادية ودطويقه 

 لدراسة:أسئلة ا

ما املوضوعات العلمية التي هيتم هبا رالب املقحلة اإلعدادية يف ضوء مرشوع مقاصد  -1

 (؟ROSEدعليم العلوم )

ما جماالت العمل املستقبلية التي يفضلها رالب املقحلة اإلعدادية يف ضوء مرشوع مقاصد  -2

 ؟ (ROSEدعليم العلوم )

ومحايتها يف ضوء مرشوع مقاصد دعليم العلوم قف رالب املقحلة اإلعدادية من البيئة اما مو -3

(ROSE) ؟ 

يف ضوء مرشوع مقاصد  ة العلوم املدرسيةالطالب ملدى استفادهتم من دراس اتما دقديق -4

 (؟ROSEدعليم العلوم )

رالب املقحلة اإلعدادية للدور االاتامعي للعلم والتكانولوايا يف ضوء  اتما دقديق -5

 ؟(ROSEمرشوع مقاصد دعليم العلوم )
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التي يامرسها رالب املقحلة اإلعدادية اارج املدرسة يف الالمانهجية ما األنشطة العلمية  -6

 ؟(ROSEضوء مرشوع مقاصد دعليم العلوم )

 ما مدى مقاعاة مانه  علوم املقحلة االعدادية احلايل لتفضيالت الطالب العلمية؟ -7

ع مقاصد دعليم العلوم ما التصور املقرتح ملانه  العلوم باملقحلة اإلعدادية يف ضوء مرشو  -8

(ROSE؟) 

 أمهية الدراسة:

 :ام يىلمتثلت أمهية الدراسة في

ودوره يف دطويق الرتبية  (ROSE)لفت نظق خمططي ومطور ماناج  العلوم والباحثني ملرشوع  -1

 يمكن أن يفيد الباحثني واملهتمني باملجال. (ROSE) العلمية؛ إىل اانب دقمجة أداة مرشوع

املوضوعات العلمية  وجماالت العمل املستقبلية التي هيتم هبا رالب املقحلة  دعقف -2

اإلعدادية إىل اانب األنشطة العلمية التي يامرسوهنا اارج املدرسة يمكن أن يفيد الباحثني 

 ومطوري ماناج  العلوم واملهتمني باملجال.

والدور االاتامعي دعقف موقف رالب املقحلة اإلعدادية من لل من: البيئة ومحايتها   -3

يمكن أن يفيد    والقغبة يف دراسة العلوم واالستمقار يف دراستهاللعلم والتكانولوايا

 الباحثني ومطوري ماناج  العلوم والقائمني عىل بقام  الرتبية البيئية.

دقييم مانه  علوم املقحلة اإلعدادية  وباناء دصور مقرتح لتطويقه يتضمن: األجداف   -4

مرشوع مقاصد    ورق  التدري   وأساليب التقييم  وذل  يف ضوءواملحتوى  واألنشطة

 دعليم العلوم يمكن أن يفيد الباحثني ومطوري املاناج  واملهتمني باملجال.
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 تلتزم الدراسة باملحددات التالية حدود الدراسة: 

 .اإلعداديجمموعة من رالب الصف الثالث  -

حتليل املحتوى العلمي ملققرات علوم الصف األول والثاين والثالث اإلعدادي يف العام  -

 (.2017\2016الدرايس )

 مصطلحات الدراسة:

  مقاصد دعليم العلوم مرشوع The Relevance Of Science Education (ROSE) 

املقحلة حتليل العوامل الوادانية املؤثقة يف ققارات رالب مرشوع استقصائي هيدف إىل 

اإلعدادية املقدبطة بالعلم والتكانولوايا سواء عىل مستوى الدراسة أم عىل مستوى املامرسة احليادية أم 

يعال   حمور  لل ستة حماور( مفقدة موزعة عىل 250وذل  من االل أداة  دضم ) عىل مستوى العمل 

 سؤال مفتوح الانهاية يسأل باإلضافة إىل  التواهات العلمية للطالباانب من اجلوانب التي دؤثق يف 

الطالب عن جماالت العمل املستقبلية التي يفضلها ومربرات جذا االاتيار  وسؤال آاق يتاناول عدد 

 &Sjoberg)جي حاورجذه املللحالة االقتصادية واالاتامعية   الكتب املواودة يف املانزل لمؤرش

Schreiner,2005):   

 What I want to Learn about     عن ماذا أحب أن أدعلم -1

 My Future Job وظيفتي يف املستقبل                                                 -2

   Me and Environmental Challenges أنا والتحديات البيئية -3

 My Science Classes أنا وحصص العلوم                                          -4

  My Opinions about Science &Technology موقفي من العلم والتكانولوايا -5

             My out–of –school Experiences أنشطتي العلمية اارج املدرسة -6
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 م مانه  علوم املقحلة اإلعداديةييدق 

جمموعة من اإلاقاءات املانظمة التي دتاناول دراسة دور مانه  علوم املقحلة اإلعدادية يف 

التواهات واملامرسات واالجتاممات العلمية للطالب  وذل  من االل مجع البيانات حول 

املوضوعات التي هيتم هبا رالب املقحلة اإلعدادية ويفضلون دراستها  وجماالت العمل املستقبلية 

مون هبا  وموقفهم من البيئة ومحايتها  ونظقهتم للدور االاتامعي للعمل والتكانولوايا  إيل التي هيت

اانب األنشطة العلمية التي يامرسها الطالب اارج املدرسة  وموقف الطالب من حصص العلوم  

عىل جمموعة من الطالب يف هناية الصف الثالث  (ROSE)وذل  من االل دطبيق أداة مرشوع 

جذا باإلضافة إيل حتليل املحتوى العلمي ملققرات مانه  علوم املقحلة االعدادية يف العام  اإلعدادي؛

(  ودراسة جذه البيانات بأسلوب علمي ومن ثم وضع التصور املقرتح لتطويق 16/2017) الدرايس

 املانه .

 اإلطار النظري للدراسة:

ماناج  العلوم بالتعليم  دعددت اجلهود ودانوعت املرشوعات والتواهات التي داناولت دطويق

العام  وبالقغم من دعدد اجلهود اإلصالحية ملانظومة الرتبية العلمية فإهنا يمكن أن دانتظم يف دواهني 

 لإلصالح  ومن جذه اجلهود:                            من بانية املانه  وحمتواه مداال   هاختذ أصحاب  التواه األول رئيسني:

 Scienceالتكانولوايا واملجتمعحقلة إصالح ماناج  العلوم يف ضوء التفاعل بني العلم و

Technology and Society (STS)( العلم لكل األمقيكان2061مرشوع )  و Science for All 

American املعايري القومية للرتبية العلمية  وNational Science Education Standards 

(NSES)رشوع التكانولوايا من أال مجيع األمقيكان  ومTechnology for All Americans  

بجمهورية مرص العقبية  املستويات املعيارية ملحتوى مادة العلوم يف مجيع مقاحل التعليم قبل اجلامعيو

ا و    . Next Generation Science Standards (NGSS)معايري العلوم للجيل القادم       أاري 
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ودطويقجا؛  العلميةالرتبية                      من املتعلم مداال  إلصالح  هاختذ أصحابفقد  التواه الثاينوأما 

دواهات الطالب واجتامماهتم ودفضيالهتم العلمية يمكن صياغة ماناج  علوم  دعقففمن االل 

 Science And Scientists والعلامءمرشوع العلم :ألثق واقعية وألثق ماناسبة  ومن جذه اجلهود

project (SAS) وقد انطلق من للية الرتبية اامعة أوسلو بالانقوي    والذى أرشفت عىل إعداده  

مسلمة مفادجا أن ماناج  العلوم وما دتاناوله من موضوعات جيب أن دكون ذات معانى بالانسبة 

  The Relevance Of Science Education (ROSE)مرشوع مقاصد دعليم العلوم . وللطالب

 التعليم   ووزارةوجمل  البحوث الانقوجيي  للية الرتبية اامعة أوسلووالذى دم إعداده حتت إرشاف  

  وسعى املرشوع إيل دعقف العوامل املؤثقة يف العلوم لتعليم الانقوجيي الوراني الانقوجيية  واملقلز

للعلوم واالستمقار يف دراستها  وذل  من االل يف هناية مقحلة التعليم اإللزامي طالب الدراسة 

ة اإلعدادية ويفضلون رصد املوضوعات والقضايا العلمية والتكانولواية التي هيتم هبا رالب املقحل

دراستها   إيل اانب دعقف موقفهم من دراسة العلوم  والبيئة ومحايتها  والوظيفة االاتامعية للعلم 

والتكانولوايا إيل اانب األنشطة العلمية التي يامرسها الطالب اارج املدرسة  

(Schreiner,2006;Sjoberg,2001). 

  بودسوانا  بانغالديش  الانمسا عىل مستوى العامل مانها: دولة 40نحو شارلت يف املرشوع  

  إيقلاندا  فانلاندا  أملانيا  غانا  اليونان  أيسلاندا  اهلاند استونيا   انجلرتا  الدنامرك  مجهورية التشي 

سكتلاندا  إ ليسودو  ماليزيا  ايقلاندا  الانقوي   الفلبني  بولاندا  الربدغال  روسيا  اليابان  الدفيا 

يف  املرشوع وقد ااتمع رشلاء .وزيمبابوي  أوغاندا  سوازيالند  السويد  دقليا  إسبانياا  سلوفياني

 European Science Education لبحوث الرتبية العلمية معية األوروبيةعديدة مانها: اجلمؤمتقات 

Research Association (ESERA)  رتبية العلمية والتكانولواية املانظمة الدولية للو International 

 IOSTE)) Organisation of Science and Technology Education    باإلضافة إىل ورش العلم

 .(Sjoberg,2002) العديد من الدول األوروبيةو  ماليزيا هااستضافتالتي 

  مانطلقات املرشوع 
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بمشارلة دولية واسعة  ا        دعاوني      ي ابحث ا      مرشوع  (ROSE)يعد مرشوع مقاصد دعليم العلوم 

  وجو يتاميز املتعلمني الصغار بالعلم والتكانولوايا التي حتكم عالقة ا  يعال  األبعاد الوادانية الانط

 Trends inلقياضيات والعلوم الدراسة الدولية ليف  تواهاتدراسة العن اهود دولية أاقى مثل 

International Mathematics and Science Study(TIMSS)   للطالب الدويلالتقييم  وبقنام 

Programme for International Student Assessment (PISA)  حتصيل قياس يسعى ل الحيث

العوامل املؤثقة يف مع معلومات حول الطالب للمعارف واملهارات املقدبطة بالعلوم  ولكانه يسعى جل

                                                                         دراسة الطالب للعلوم يف املدرسة واجتاممهم بالعلم بشكل عام  استاناد ا للمانطلقات 

 :  (Sjoberg,2018; Eyvind, et al.,2017)اليةالت

                   Students’ interests and science education ميةالعلوالرتبية  طالباجتاممات ال -1

 رشعيفانيني  واخلرباء عمل الوعدد لبري من العلامء واملهاندسني  تخقي لعد سعى الدول ي

ااصة بالانسبة  -م أو مهانهم ألهنا مفيدة القتصاد بلدجم ال خيتارون دراساهت تعلمونلكن امل ومقبول 

  وقيمهم اجتامماهتم                     يفعلون ذل  باناء  عىل لكن  -هبذه االاتيارات فقاداأل ايتمتع فيه انلبلد

اجتاممات  وأولويات املتعلمني  يف املدرسةالعلوم ودعلم لذل  من املهم أن يعك  دعليم  ؛وأولوياهتم

(Sjøberg,2002) . 

حيث يقون أن املالئمة الشخصية  Manninen,et al., (2005)وأاقون  مانياننيوجذا ما داناوله 

التي دعك  اجتاممات املتعلمني الشخصية  وحااات املجتمع اوجق باناء املاناج  الدراسية 

 Aikenhead (2005). وىف ذات السيا  نظق إيكانهيد العلوم ودعلم يف دعليم مل رئي اعو ودطويقهيا 

الذى خيتار فيه املتعلمون املوضوعات العلمية  "فضول الشخيصالعلم " باعتبارهالعلوم  ودعلم يمتعلل

 التي يدرسوهنا وفقا الجتامماهتم الشخصية.

الذى يتم دقديمه من اجلاجز  العلمياملحتوى  ياناقض ذل  واقع ددري  العلوم القائم عىلو 

للمتعلمني  الشخصية إىل املالءمة    والذى يفتقق املدريساالل الكتب املدرسية أو ما يسمى بالعلم 
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  Sjobergوجذا ما أشار إليه رشانري وسيوبقي   االاتامعية.و فقديةال م حتياااهتودانفصل عن ا

Schreiner & (2004 )  عن حااات املتعلمني دهاحمتوى دعليم العلوم وممارسحيث يقيا انفصال 

اختاذ الققارات الشخصية  صبح معه املتعلمون عاازون عناألمهية والقيم  ويإىل الشعور بعدم  يؤدى

 املختلفة.املجتمعية احليادية وحول القضايا 

 Students’ out-of-school experiences and والرتبية العلمية اارج املدرسة طالبال اربات -2

science education 

  وجتارهبم الشخصية  يأيت الطالب للمدرسة وجم متاميزون  وخمتلفون يف ارباهتم احليادية

والسيا    الفضول الشخيص يتوافق مع واجتامماهتم العلمية  وأن ددري  العلوم الفعال جو الذى

  سيوبريجم الشخصية  وجذا ما داناوله هتاواربحاااهتم   للمتعلمني بحيث يعك  املجتمعي

Sjoberg(2002 )بصفة عامة  وددري  العلوم بصفة  قبول عام بأن التدري  حيث أشار اىل واود

حاااده   للمتعلم بحيث يعك  والسيا  املجتمعي  الفضول الشخيص يتوافق معجيب أن        ااصة  

دعلم ليفية التعامل مع التحديات اليومية والتحضري حلياة ذات                        الشخصية؛ انطالق ا من أن  دهاوارب

 معانى خيتلف بااتالف اخللفيات املختلفة لألرفال. 

انظق لواقع ددري  العلوم يتم مالحظة واود فجوة بني ما يتم دقديمه من االل لكن بال

وجذا ما أشارت إليه  .دروس العلوم يف املدرسة  واخلربات احليادية والتجارب الشخصية للمتعلمني

العلوم املدرسية وحصص العلوم يف نظقة  دور  والتي داناولت(Baker and Learry,1995) دراسة 

يف  11و  8  5  2:يف الصفوف عدد من الطالبمقابالت مع وذل  من االل إاقاء  الطالب للعلم 

ال دعود للعلوم  جتاه العلمللطالب ملواقف اإلجيابية   وقد الصت الدراسة إىل أن االواليات املتحدة

: مثلبشكل واضح للمامرسات العلمية الالمانهجية للمتعلمني اارج الصف  يعود  املدرسية  ولكن 

 .التلفزيون العلمية يف  مشاجدة الربام و  الكتابات العلميةققاءة   ة العلمية املانزليةاألنشط
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         Environmental challenges and science education والرتبية العلمية التحديات البيئية -3

عديدة من التدجور البيئي  صور اجليل احلايل من املتعلمني يف وقت دوااه فيه األرضيعيش 

تطلب املشارلة الكاملة من مجيع يالتحديات للمامرسات البرشية اخلارئة  وموااهة جذه  نتيجة 

  مع التحديات البيئية اإلجيايبللتعامل  فقادا يف إعداد األ        ا رئيس              العلوم دور   دري د ؤدييو املوارانني 

 Nationalلدى املتعلمني  وجذا ما داناوله  امةاملامرسات البيئية املستد وذل  من االل دعزيز قيم

Research Council(NRC) (1996)  ققارات  اختاذ عىل  الطالبحيث أشار إىل أن دانمية قدرة

والعاملية من األجداف اجلوجقية لتدري   املحلية مستانرية بشأن نمط احلياة الشخصية  والتحديات

 العلوم.

أبعد من املستدامة متتد ملا جو  البيئية السلولياتن أ    Sjoberg (2001) سيوبريج ويقى

إىل العوامل  الوادانية  التي  البيئية القائمة عىل األفكار واملفاجيم العلميةالعلمية التساب املعقفة 

  وجذا يشري إىل أن الفهم السليم لقضايا البيئة ومشكالهتا  وااالقيات الترصف البيئي  حتكم السلوك

يقوم عليه ددري  العلوم جيب أن مل حالمة للسلوك البيئي املستدام الذى البيئي القشيد عوا

دصورات رالب   & Sjoberg,2003)  (Schreiner وممارساده . وىف ذات السيا  داناولت دراسة 

املقحلة املتوسطة املقدبطة بحامية البيئة يف الانقوي   وقد الصت الدراسة إىل واود اجتامم عام بالبيئة  

ا باملسئولية فقدية نحو  نمتفائلون بشكل عام بوضع البيئة يف املستقبل  وأب أن الطالو                                  جاناك مشعور 

ا لافي ا لدور العلوم املدرسية يف نرش الوعى البيئي  وددعيم  و البيئة ومحايتها                                                                               لكانهم مل يظهقوا دقديق 

  .السلوك البيئي القشيد

 and science education  Future career path    والرتبية العلمية                  مسار مهاني مستقبيل -4

الاتيار مسارات  ودأجليهم  يتمثل أحد األجداف القئيسة لتدري  العلوم إعداد الطالب

  عىل سبيل املثال   الطب واهلاندسة والصاناعة واملهن والتكانولوايا مهانية وجماالت عمل دقدبط بالعلم

من دم  املحتوى ومتكانهم الطالب  دساعدبشكل عام أن ماناج  العلوم املفرتض من من   والتعليمية
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 (Aikenhead, 2005)العلمي يف دفكريجم بحيث يتم دوفري جذا املحتوى يف وقت الحق يف عامل العمل 

سو  واحتيااات .وبالقغم من ذل  جاناك دفاوت واضح بني خمقاات عملية دعليم ودعلم العلوم 

(حيث أشار إىل  واود دفاوت (Duggan and Gott 2002جذا ما داناوله دواان واوت و  العمل

ونوع الفهم العلمي الالزم ماناج  العلوم  دقديمه من االلبني املحتوى العلمي الذي يتم  واضح 

 Lewis and Collinsلوي  ولوليانز .ويدعم ذل  نتائ   دراسة للانجاح يف املهن العلمية 

الطالب ملجاالت العمل والوظائف املقدبطة   والتي داناولت العوامل املؤثقة يف ااتيارات(2001)

بالعلم  وقد الصت الدراسة إىل غياب واضح  لدور ماناج  العلوم يف ااتيارات الطالب املهانية   

وأن جاناك حمددات أاقى دؤثق يف  ااتيارات الطالب للمسار املهاني مانها: القغبة يف مساعدة 

طالب ورموحاهتم وأجدافهم   متيز اخليارات املهانية االاقين  مدى اردباط اخليارات املهانية  بحياة ال

باحلداثة واإلثارة   دعدد ودانوع اخليارات املهانية املتاحة أمام الطالب  لفاية ودقة املعلومات حول 

 اخليارات املهانية املتاحة.

  أجداف املرشوع 

 ودصوراهتم الطالب نظق واهات معقفة من مسلمة مفادجا: (ROSE) مرشوع انطلق

 جتقيبية ونتائ  نظق واهات دوليد العام هالفعال. وجدف العلمي للتدري  رضوري رشط لمتعلمني

 اجتامم ودعزيز العلوم ماناج  لتحسني السبل أفضل حول املاناقشات إثقاء عىل دساعد أن يمكن

 الصلة اجلانسني  ودعزيز بني واملساواة الثقايف التانوع ماحرتا عن رقيق: والتكانولوايا بالعلوم الطالب

 املاناقشاتاالل  نوم واملوارانة. الديمققارية املشارلة من املتعلم واالاتامعية  ومتكني الشخصية

دم الرشوع يف باناء املرشوع هبدف:   (ROSE)املجموعة االستشارية ملرشوع  وورش العمل الدولية بني

((Anderson,2006;Sjoberg,2001     
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 .حوااز الثقافيةالعابق للحتفيز التعاون البحثي  -

ألثق أمهية ومغزى للمتعلمني  مستانرية بشأن ليفية اعل دعليم العلوم اتدشجيع ماناقش -

 . الثقافية واحلضاريةحترتم الفقو   يقةبطق

عوامل التي دشجع الطالب عىل ااتيار جماالت الدراسة والعمل دسليط الضوء عىل ال -

 بالعلم والتكانولوايا. املقدبط

ا العلم والتكانولوايامل االنفعالية احلالمة لعالقة الطالب بللعودوفري فهم أفضل  -

 .لاالجتاممات  واألولويات  واخلربات احليادية

 ة.ثقافتانا املشرتل لجزء مندقديق العلم والتكانولوايا  -

 ذات ودصوراهتم وأولوياهتم واجتامماهتم الطالب جتارب عن البيانات جلمع أداة دطويق -

 .لعلم والتكانولوايابا الصلة

 نطا  واسع يف خمتلف الثقافات.  أداة املرشوع عىل استخدام -

 املشارلة يف املرشوع باستخداممجع وحتليل وماناقشة البيانات من جمموعة واسعة من البلدان  -

 ة املرشوع.أدا

الرتبية العلمية من ماناج  ومققرات وأنشطة علمية  واملقرتحات لتطويقتوصيات دقديم ال -

 .ورق  ددري 

 ربيعة مرشوع (ROSE) 

دم عمل دراسة مسحية استمقت ملا يققب من عام ونصف شارك املرشوع لتحقيق أجداف 

                                                                                     فيها عدد  لبري  من الطالب واملعلمني والباحثني من دول العامل املختلفة املشارلة يف املرشوع لصياغة 

دم جتقيب األداة عىل عيانات خمتلفة   وبعد عمل املقااعات املطلوبة (ROSEمفقدات أداة مرشوع )

من دول العامل من خمتلف الثقافات واملستويات االقتصادية  وعليه دم اخللوص للصورة الانهائية ألداة 
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وأمام لل مفقدة   رئيسة حماور ستة( مفقدة موزعة عىل 250دتكون من )  التي (ROSEمرشوع )

ا لانمط ليكقت        سؤاال   (ROSE)دتضمن أداة لام القباعي                                                مقياس متدرج حيدد نمط االستجابة وفق 

ا من نمط األسئلة املفتوحة دسمح للطالب أن يعرب عن أفكاره و ه واجتامماده بحقية  ودفصيل ئراآ                                                           واحد 

 :      (Sjoberg& Schreiner,2005; Sjoberg,2003)ذل  فيام يىل 

  عناملحور األول: ماذا أحب أن أدعلم (A,C,E):What I want to Learn about   

ن هيتم هبا رالب املقحلة اإلعدادية أيعال  جذا املحور املوضوعات العلمية التي يمكن 

ويقغبون يف دراستها  وجذا يساعد يف باناء حمتوى ماناج  العلوم ودطويقجا يف ضوء التفضيالت 

دعال  املوضوعات التي يمكن أن هيتم هبا مفقدة ( 108العلمية للطالب  ويتضمن جذا املحور )

  مفقدة (48)؛ يتضمن القسم األول  (A,C,E)اإلعدادية  وجى  موزعة عىل ثالثة أقسامالب املقحلة ر

وأمام لل مفقدة مقياس مفقدة؛  (42)مفقدة   ويتضمن القسم الثالث   (18) الثاينويتضمن القسم 

ا إيل غري مهتم  . )                                                 ليكقت القباعي الذى يتدرج من) مهتم اد 

  املستقبلاملحور الثاين: وظيفتي يف  (B): My Future Job 

دتحدد الانظقة املستقبلية للطالب يف ضوء عوامل عديدة مانها: الثقافية  واالاتامعية 

والشخصية ونوعية التعليم  وغريجا من العوامل؛ فمعقفة دصور الطالب الصغري ورؤيته ملستقبله وما 

ا  يقغب أن يصل إليه أو حيققه يف املستقبل يساعد يف الفهم الصحيح                           لدافعيته واجتامماده وأيض 

( 26درصفاده  لام يعطى معلومات لافية حول دفضيالده وأولوياده العلمية  ويتكون جذا املحور من )

ا   (. مهتم غري –                                                               مفقدة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي يتدرج من ) مهتم اد 

 أنا والتحديات البيئيةثالثاملحور ال : Me and Environmental  Challenges (D) 

ويعال  جذا املحور عالقة الطالب بالبيئة ورؤيته للمخارق التي هتددجا وموقفه من محايتها 

                                                                                    واحلفاظ عليها  وجذا يساعد يف باناء ماناج  العلوم ودطويقجا بشكل  يعزز البعد البيئي ويشجع 
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دة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي ( مفق18الطالب عىل محايتها  ويتكون جذا املحور من )

 (. املوافقة غري –الذى يتدرج من ) املوافقة 

 أنا ودروس العلوم قابعاملحور ال : My Science  Classes(F) 

ويساعد جذا املحور يف دعقف رؤية رالب املقحلة اإلعدادية وموقفهم من حصص العلوم يف 

املدرسة ودافعيتهم نحوجا وما يتم االستفادة مانها اارج املدرسة  ومدى دقديقجم ألمهية االستمقار 

يف دراستها  وجذا يساعد يف دقديم رؤية واضحة عام يقاه الطالب حول دور دراسة العلوم وما 

( مفقدة وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت 16تفيده مانها يف حياده اليومية  ويتكون جذا املحور من )يس

 القباعي الذى يتدرج من )املوافقة إيل عدم املوافقة(.

 موقفي من العلم والتكانولواياام املحور اخل :(G)My Opinions about Science and 

Technology   

رؤية واضحة عن موقف الطالب ونظقده للوظيفة االاتامعية يساعد جذا املحور يف دقديم 

للعلم والتكانولوايا  إيل اانب دوقعاده املستقبلية لدور العلم والتكانولوايا يف اوانب احلياة 

( مفقدة  وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي الذى يتدرج 16املختلفة  ويتكون جذا املحور من )

 قة(.من )املوافقة إيل عدم املواف

 أنشطتي العلمية اارج املدرسة سادساملحور ال :                   (H)My out – of – school 

Experiences  

يساعد جذا املحور يف دقديم رؤية واضحة عن ربيعة األنشطة العلمية التي يامرسها الطالب 

ا قد يكون له دور يف اارج املدرسة التي دكشف عن اجتامماهتم وميوهلم العلمية والتكانولواية  وجذ

معقفة أي نوع من العلم والتكانولوايا يتم دقديمه من االل ماناج  العلوم يف مدراسانا  ويتكون جذا 

ا(.61املحور من )                                                                            ( مفقدة وأمام لل مفقدة مقياس ليكقت القباعي الذى يتدرج من )دائام  إيل أبد 

 My self as aأنا لعامل  " بـ:باإلضافة إىل املحاور الستة دضمانت أداة مرشوع  سؤال معانون 

Scientist" من نمط األسئلة املفتوحة  التي دسمح للطالب لي يعرب عن أفكاره واجتامماده   وجو
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األول: يسأل الطالب عن املوضوعات أو املجاالت التي حيب أن ؛ بحقية  وجو يتكون من ازئني

ت ااتياره  يف اجلزء األول  وجذا يعمل هبا يف املستقبل  واجلزء األاق : يسأل الطالب عن مربرا

ا  دميكشف عن القيم الشخصية والدافعية الذادية   واالقتصادية االاتامعية اخللفية يف التحقيق             . وأاري 

Secio- Economic Status(SES) أداة املرشوع داناول عدد هناية يف وضع سؤال رقيق عن للطالب 

  ودم دقديم سبعة بدائل أمام .How many books are there in your home مانازهلم يف الكتب

 يف املستخدم يتشابه مع ذل   السؤال   وجذالتاب 500الطالب دتدرج من : ال يواد إىل ألثق من

 &Sjoberg)واالقتصادي االاتامعي الوضع عىل لمؤرش ويعمل PISA 2000 دراسة

Schreiner,2004). 

 وإجراءاهتا:منهج الدراسة 

 منهج الدراسة:    

استخدم مانه  البحث الوصفي يف الدراسة احلالية بغقض مجع البيانات املقدبط بانتائ  دطبيق 

عىل عيانة الدراسة من رالب املقحلة اإلعدادية ومعاجلتها  وحتليل حمتوى  (ROSE)أداة مرشوع 

للطالب  ومن ثم دقديم التصور  مققرات العلوم باملقحلة اإلعدادية يف ضوء االجتاممات العلمية

 املقرتح ملانه  العلوم باملقحلة اإلعدادية. 

 جمتمع الدراسة

متثل جمتمع الدراسة من رالب الصف الثالث االعدادي  واملحتوى العلمي ملققرات العلوم 

 (.م2017|2016باملقحلة االعدادية بصفوفها الثالثة يف العام اجلامعي)

 :الدراسةأداتا 

 بعد دقمجتها. (ROSE)مرشوع أداة  -

 .(ROSE) أداة حتليل حمتوى مانه  علوم املقحلة اإلعدادية يف ضوء مرشوع -
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 إجراءات الدراسة:

 لإلاقاءات التالية: ا               ت الدراسة وفق  مت

  (ROSE) أوال: تطبيق أداة مرشوع 

هبدف الكشف عن دور مانه  العلوم باملقحلة االعدادية يف  (ROSE)دم دطبيق أداة مرشوع 

التواهات والتفضيالت واالجتاممات العلمية لطالب املقحلة اإلعدادية يف ضوء أبعاد أداة مرشوع 

(ROSE):وذل  وفق اخلطوات التالية   

 دقمجة أداة املرشوع وضبطها وفقا ملا ييل: ت مت  وقد وضبطها (ROSE)دقمجة أداة مرشوع  -1

حماور  ستة( مفقدة موزعة عىل 250من )(ROSE) دتكون أداة مرشوع ربيعة األداة:حتديد  -أ 

وأمام لل مفقدة مقياس    (A,C,E)جي  أقسام ةاملحور األول: دم دقسيمه إيل ثالث ؛رئيسة

من نمط ا       واحد         سؤاال   إىل اانب                                                متدرج حيدد نمط االستجابة وفقا  لانمط ليكقت القباعي

 . (1ملحق باإلضافة إىل سؤال واحد عن عدد الكتب يف املانزل )انهاية األسئلة مفتوحة ال

( ومقااعة مفقداهتا ألثق من مقة  وبفار  ROSEدم دقمجة أداة )حيث  (ROSEدقمجة أداة ) -ب 

 زمانى ماناسب  وعمل التعديالت املطلوبة.

 دم صياغة دعليامت األداة بحيث دكون بسيطة ومبارشة و  (ROSEصياغة دعليامت أداة ) -ج 

 ودوضح ليفية اإلاابة عن مفقداهتا.

( باإلضافة إيل الانسخة االنجليزية ROSEدم عقض الانسخة املرتمجة ألداة ): صد  األداة  -د 

إلبداء القأي من حيث: صحة الرتمجة  ودقة الصياغة  (2ملحق )عىل جلانة من املحكمني

ويف ضوء آراء واللغوية والعلمية للمفقدات  باإلضافة إيل وضوح التعليامت ولفايتها  

 السادة املحكمني دم عمل التعديالت املطلوبة.
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أمتوا الذين طالب ال                     ( استطالعي ا عىل جمموعة ROSEدم جتقبة أداة ): التجقبة االستطالعية -ه 

دعقف مدى استيعاب الطالب وفهمهم  هبدفا         ( رالب  64املقحلة اإلعدادية دتكون من )

حتديد زمن   و(ROSEواملعلمني ودعليقاهتم عىل أداة )راء الطالب آدعقف   وملفقدات األداة

 حساب ثبات األداة .و دطبيق األداة.

بلغ معامل ثبات األداة  خباالستعانة بمعادلة ألفا لقونباودم :  حساب ثبات األداة -و 

  دتمتع بدراة مقبولة من الثبات. (ROSE) إىل أن أداة مرشوع شري(مما ي0.82)

نسختها العقبية  (ROSE)يف ضوء ما سبق أصبحت أداة : (ROSE)الصورة الانهائية ألداة  -ز 

 صاحلة للتطبيق  ودانفيذ جتقبة البحث. (3ملحق)

 ااتيار جمموعة الدراسة -2

دم ااتيار جمموعة من رالب الصف الثالث اإلعدادي بإدارة شبني الكوم التعليمية بلغ 

          ( رالب ا.227عددجا )

عىل جمموعة الدراسة  ومجع البيانات ومعاجلتها وحتليليها  (ROSE)دطبيق أداة مرشوع  -3

  ودفسريجا. 

                                                                        ثاني ا: حتليل حمتوى منهج علوم املرحلة اإلعدادية يف ضوء اهتاممات الطالب العلمية

ا للخطوات التالية:                                         متت عملية التحليل وفق 

املوضوعات جدفت عملية التحليل إيل الكشف عن دراة دوافق جدف عملية التحليل:  -أ 

العلمية التي هيتم هبا الطالب ويفضلون دراستها يف حمتوى مققرات مانه  العلوم باملقحلة 

 .عداديةاإل

دكونت أداة التحليل يف صورهتا األولية من املوضوعات العلمية التي إعداد أداة التحليل:  -ب 

سئلة الدراسة هيتم هبا الطالب  التي دم اخللوص إليها عاند اإلاابة عن السؤال األول من أ

    ويقابلها مقياس متدرج للتحليل مكون من مستويني للمعاجلة:-( 5) ملحق –
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 املستوى األول: حيدد شكل التاناول  وذل  يف بعدين: رصيح أو ضماني.  -

 املستوى األاق: حيدد مستوى التاناول  وذل  يف بعدين: دفصييل أو مواز.       -

داة يف صورهتا املبدئية عىل جلانة من السادة التحقق من صد  أداة التحليل: بعد عقض األ -ج 

املحكمني من ارباء الرتبية العلمية  وعمل التعديالت املطلوبة أصبحت األداة صادقة من 

 الاناحية املانطقية.

ثبات أداة التحليل: من االل حتليل املحتوى العلمي لثالثة لتب من لتب العلوم املققرة  -د 

حتليل( مقدني بفاصل زمانى قدره أربعة أسابيع  عىل رالب املقحلة اإلعدادية )عيانة 

( 2004)رعيمة   يوبحساب معامل االدفا  بني نتائ  التحليلني باستخدام معادلة جولست

(  وللكتاب الثالث 0.86(  وللكتاب الثاين )0.89بلغ معامل الثبات للكتاب األول )

 الثبات. (  وجذه القيم دشري إيل أن األداة دتمتع بدراة مقبولة من0.83)

( فئة حتليل يف 97الصورة الانهائية ألداة التحليل: دتكون أداة التحليل يف صورهتا الانهائية من ) -ه 

مستويني للمعاجلة  املستوى األول حيدد شكل التاناول  وذل  يف بعدين: رصيح  وضماني. 

      (.9ملحق )واملستوى الثاين حيدد مستوى التاناول  وذل  يف بعدين: دفصييل  ومواز 

عيانة التحليل: متثلت عيانة التحليل يف املحتوى العلمي ملققرات العلوم للصفوف األول  -و 

والثاين والثالث اإلعدادي بالفصلني الدراسيني األول والثاين للعام 

 (م2016/2017الدرايس)

وحدة للتحليل؛ بام حيقق اهلدف من عملية  "املوضوع والفققة"وحدة التحليل: دم ااتيار  -ز 

 التحليل  

فيذ عملية التحليل: باستخدام استامرة حتليل ااصة لكل مققر لتسجيل نتائ  عملية دان -ح 

 التحليل. وما جذا ما سيتم عقضه يف إاابة السؤال السابع من نتائ  الدراسة.
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                                                     ثالث ا: إعداد التصور املقرتح ملنهج علوم املرحلة اإلعدادية

 دم إعداد التصور املقرتح وفقا لإلاقاءات التالية:

 حتديد أس  التصور املقرتح -أ 

 دم االنطال  من األس  التالية عاند باناء التصور املقرتح:

 االستاناد يف باناء التصور املقرتح إيل قائمة املوضوعات العلمية  اجتاممات الطالب العلمية: دم

سيا   يفالتي دعرب عن اجتاممات الطالب ويفضلون دراستها  التي دم اخللوص إليها 

 .(5ملحق )الدراسة  أسئلةمن  األولؤال عن الس اإلاابة

  مرشوع أداة دطبيق نتائ (ROSE) دم االستاناد يف باناء التصور املقرتح إيل نتائ  دطبيق أداة : 

  وما أسفق عن ذل  من نتائ  دم اخللوص إليها يف سيا  اإلاابة عن   ROSE مرشوع

 األسئلة الست األوىل من أسئلة الدراسة.

  :لطالب املقحلة اإلعدادية مجلة من اخلصائص اصائص نمو رالب املقحلة اإلعدادية

الانفسية واالاتامعية والعقلية واجلسمية. التي جيب مقاعاهتا عاند باناء املاناج  الدراسية 

 ودطويقجا. وقد دم مقاعاة دل  اخلصائص عاند باناء التصور املقرتح.

 وااز والفواصل التقليدية بني فقوع املعقفة العلوم: يقصد بالتكامل: إزالة احل دكامل

العلمية  ودقديم املعقفة العلمية يف نمط وظيفي يعك  وحدهتا ودكاملها   ودورجا يف احلياة 

حيث ألد   (Anderson,2012)اليومية  ودم ذل  من االل  وجذا ما أوىص به أندرسون 

طالب بحيث دربز عىل رضورة ااتصار عدد موضوعات ماناج  العلوم  التي دقدم لل

ا دعطى الفقصة للطالب للرتليز واستيعاب                                                                          التكامل والرتابط بني فقوع العلم  وأيض 

األفكار األساسية للموضوع  و دم دبانى ثالثة مفاجيم رئيسة دانتظم حوهلا اربات التصور 

 املقرتح للمانه   وجى: التانوع  والتغري  التوازن. 
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 إعداد الصورة األولية للتصور املقرتح  -ب 

يف ضوء األس  السابقة دم إعداد الصورة األولية للتصور املقرتح ملانه  العلوم باملقحلة 

اإلعدادية لتشمل: األجداف  واملحتوى  وأنشطة التعليم والتعلم  واسرتاديجيات ورق  التدري   

 وأساليب التقييم.

 ضبط التصور املقرتح: -ج 

كمني إلبداء القأي يف مدى لفاية من االل عقض التصور املقرتح عىل جلانة من السادة املح

املقحلة االعدادية  ويف ضوء أراء السادة  طالبعانارص التصور املقرتح وانسجامها  وماناسبتها ل

املحكمني  وعمل التعديالت الالزمة أصبح التصور املقرتح ملانه  علوم املقحلة اإلعدادية يف صورده 

 الانهائية.

 :الدراسةاألساليب اإلحصائية املستخدمة يف 

ا لانمط استجابة الطالب عىل مفقدات أداة مرشوع  دقاوحت دراة الطالب  (ROSE)                                             وفق 

بالانسبة لكل مفقدة من دراة واحدة إيل أربع دراات. وقد دم حساب املتوسط احلسايب لدراات 

الطالب بالانسبة لكل مفقدة من مفقدات لل حمور من حماور األداة؛ ومن ثم دقديب مفقدات لل حمور 

ا للمتوسطات احلسابية لدراات الطالب.دان                                              ازلي ا وفق 

( 2.5ويف ضوء ربيعة الدراسة احلالية وعدد من الدراسات السابقة دم حتديد حد االجتامم بـ )

(  ويف ضوء حد االجتامم دم حتديد املفقدات التي دعرب (Anderson,2006: Schreiner,2006دراة 

 التي ال دعرب عن اجتاممهم وعدم موافقتهم حيث: عن اجتامم الطالب أو موافقتهم  واألاقى 

دعد املفقدة دعرب عن اجتامم الطالب عاندما يكون املتوسط احلسايب الستجابات الطالب عىل  -

 ( دراة.2.5جذه املفقدة ألرب من )
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يكون املتوسط احلسايب الستجابات الطالب عىل  مادعد املفقدة ال دعرب اجتامم الطالب عاند -

 ( دراة.  2.5جذه املفقدة أقل من أو يساوى )

 "   والبعد الثامن"أنا لعامل "إيل اانب ذل  دم حتليل استجابات الطالب عىل البعد السابع 

من أداة املرشوع  وسيتم داناول ذل  يف سيا  اإلاابة عن السؤالني الثاين   "مانزل عدد الكتب يف 

 والسادس يف نتائ  الدراسة.  

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما املوضوعات العلمية التي هيتم هبا رالب املقحلة اإلعدادية يف ضوء  : إاابة السؤال األول:     أوال  

 ؟(ROSE)مرشوع مقاصد دعليم العلوم 

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات  (ROSE) جذا السؤال دم دطبيق أداة إلاابة

( ماذا أحب أن أدعلم  ويف ضوء ذل  دم دقديب A):األول بعددراات الطالب ملفقدات ال

. ويف ضوء حد االجتامم دم استبعاد املوضوعات (4ملحق)        دانازلي ا بعداملوضوعات الواردة هبذا ال

( موضوعا 11( دراة  وعليه دم استبعاد )2.5سط حسايب أقل من )العلمية التي حصلت عىل متو

 يبيانها اجلدول التايل:

 (: املوضوعات العلمية التي مل حتصل عىل اجتامم الطالب ودم استبعادجا1ادول )

 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 A35 1 ليف أعقف رقيقي وأحدد موقعي باستخدام الانجوم. 0.32 2.49

 A16 2 ربيعة العالقة املتبادلة بني األفقاد  واحليوانات  والانبادات  والبيئة. 0.33 2.48

 A17 3 اجلزيئات والذرات. 0.37 2.43

 E01 4 التامثل والتانوع يف أورا  الانبادات والزجور. 0.39 2.4

 A21 5 ليفية دانت  اآلالت املوسيقية املختلفة أصوات خمتلفة. 0.39 2.39

 E37 6 حياة مشاجري العلامء. 0.39 2.39
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 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 A10 7 حتديد الانسل ومانع احلمل. 0.41 2.37

 C01 8 ليفية حتويل الانفط اخلام إيل مواد ااق مثل البالست  واملانسواات. 0.48 2.32

 A41 9 اقاحات التجميل ومستحرضات التجميل. 0.55 2.17

 C09 10 البرش.التانجيم واألبقاج وليف دؤثق الكوالب يف سلوك  0.59 2.15

 A47 11 ليف دعمل حمطة الطاقة الانووية. 0.65 2.03

ا مل دستحوذ عىل اجتامم الطالب ودم 11(يتم مالحظة أن جاناك )1من ادول )                                       ( موضوع 

استبعادجا  وااء يف مقدمة جذه املوضوعات: ليف دعمل حمطة الطاقة الانووية  والتانجيم واألبقاج 

البرش  واقاحات التجميل ومستحرضات التجميل  وحتديد الانسل وليف دؤثق الكوالب يف سلوك 

 التي الصت إىل Jenkins & Pell (2006) وجذا يتفق إىل حد ما مع ما ااءت به دراسة ومانع احلمل.

أاقى ااء يف مقدمة املوضوعات التي دستحوذ عىل  مواد إىل اخلام الانفط حتويل يتم أن موضوع ليف

 اجتامم الطالب.

دم حصول املوضوعات السابقة عىل اجتامم رالب املقحلة االعدادية إيل أن وقد يعود ع

ببيئتهم وبعيدة عن مواقف وأحداث حياهتم اليومية  والبعض األاق                          بعضها ال يقدبط بشكل  مبارش

 قد ال يتوافق مع ربيعة جذه املقحلة السانية واصائصها يف مرص.

ىل اجتامم رالب املقحلة اإلعدادية وعليه أصبح عدد املوضوعات العلمية التي حصلت ع

ا  ويستعقض اجلدول التايل املوضوعات العرش األوىل التي ااءت يف مقدمة اجتامم 97)                                                                           ( موضوع 

 الطالب.
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 ااءت يف مقدمة اجتاممات الطالب(:املوضوعات العرش األوىل التي 2ادول )

 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 C07 1 الكمبيودق.ليف يعمل  0.54 3.75

 E13 2 األثار املختلفة للمخدرات عىل اسم اإلنسان. 0.46 3.62

 A40 3 التمقيانات القياضية واحلفاظ عىل اللياقة البدنية. 0.45 3.6

 A07 4 دقليب اسم اإلنسان وعمله. 0.43 3.56

 E08 5 مقض الرسران وعالاه. 0.43 3.56

 E12 6 والكحوليات عىل اسم اإلنسان.األثار املختلفة للتداني  0.42 3.54

 A26 7 األوبئة واألمقاض التي دتسبب يف وفيات لثرية. 0.38 3.49

 E09 8 األمقاض املانقولة اانسيا وليفية موااهتها. 0.36 3.46

 A06 9 دطور احلياة عىل سطح األرض. 0.36 3.46

 E11 10 املاناعة املكتسبة)اإليدز( وليفية السيطقة عليه. مقض نقص 0.31 3.39

ا من اانب الطالب باملوضوعات يتم  (2من ادول )                                                      مالحظة أن جاناك اجتام ما واضح 

املقدبطة بالصحة واحلفاظ عليها  حيث دضمانت املوضوعات العرش األوىل التي ااءت يف مقدمة 

اجتامم الطالب ثامنية موضوعات دقدبط بالصحة حيث دضمانت القائمة: اآلثار املختلفة للمخدرات 

قياضية واحلفاظ عىل اللياقة البدنية. ودقليب اسم اإلنسان عىل اسم اإلنسان. والتمقيانات ال

وعمله. ومقض الرسران وعالاه. واآلثار املختلفة للتداني والكحوليات عىل اسم اإلنسان  

                                                                                 واألوبئة واألمقاض التي دتسبب يف وفيات لثرية. واألمقاض املانقولة اانسي ا وليفية موااهتها. 

 -3.6وليفية السيطقة عليه. بمتوسطات اجتامم دقاوحت بني ) ومقض نقص املاناعة املكتسبة)اإليدز(

(  لام ااء يف مقدمة املوضوعات التي حصلت عىل اجتامم الطالب موضوع: الكمبيودق وليف 3.39

 (.3.75يعمل. وذل  بمتوسط حسايب بلغ )

أن الطالب لدهيم اجتامم واضح بدراسة املوضوعات العلمية الوظيفية  إيل يشريوجذا 

قاهتا ذات الصلة املبارشة بحياهتم اليومية سواء التي دقدبط بالصحة واحلفاظ عليها أم ودطبي
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                                                                                 بتكانولوايا املعلومات واالدصاالت احلديثة  ويتفق جذا إيل حد  ما مع ااءت به دراسة لل  من 

chreiner, 2006) (Anderson,2006;  حيث دم اخللوص إيل أن املوضوعات املقدبطة بالصحة

التي   Matthews (2007)  دراسةو                                        يها حصلت عىل اجتامم  واضح  من اانب الطالبواحلفاظ عل

  أشارت نتائجها إيل واود اجتامم ألثق من اانب الطالب باملوضوعات التي دقدبط باإلنسان وصحته

( التي أشارت نتائجها إيل دفضيل 2009) .Chang, et al ودراسة   ألثق من غريجا والكون والفضاء

 .لدراسة املوضوعات العلمية األلثق اردبارا بمواقف احلياة اليومية الطالب 

يف ضوء ما سبق دم اخللوص لقائمة املوضوعات العلمية التي هيتم هبا رالب الصف الثالث 

عة عىل املجاالت التالية:5ملحق ) ا         ( موضوع  97اإلعدادي ويفضلون دراستها  التي دتكون من )                            (موز 

 اجتاممات الطالب العلمية (: جماالت3ادول )

 عدد املوضوعات املجال املجال

 10 قضايا علمية. األول

 8 بيولوايا اإلنسان. الثاين

 19 صحة اإلنسان ومقضه. الثالث

 11 الانبات واحليوان. القابع

 11 الفيزياء. اخلام 

 6 الكيمياء. السادس

 13 األرض والفضاء. السابع

 9 الرتبية البيئية. الثامن

 10 الرتبية التكانولواية. التاسع

 97 9 املجموع
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ما جماالت العمل املستقبلية التي يفضلها طالب املرحلة اإلعدادية يف ضوء : إجابة السؤال الثاين: ا      ثاني  

 ؟(ROSE)مرشوع مقاصد تعليم العلوم 

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات  (ROSE)دطبيق أداة  دمإلاابة جذا السؤال 

( وظيفتي يف املستقبل  ويف ضوء ذل  دم دقديب جماالت Bالثاين:) بعدالدراات الطالب ملفقدات 

 التي. ويف ضوء حد االجتامم دم استبعاد جماالت العمل (6ملحق(                                العمل الواردة هبذا املحور دانازلي ا

 يه دم استبعاد املجاالت اخلمسة التالية:( دراة  وعل2.5حصلت عىل متوسط حسايب أقل من )

 (:جماالت العمل التي مل حتصل عىل اجتامم الطالب ودم استبعادجا4ادول)

 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 B14 1 العمل بشكل مستقل عن األاقين. 0.37 2.45

 B05 2 العمل يف أشياء بسطة وسهلة. 0.47 2.36

 B08 3 .واألديبالعمل يف التأليف الفاني  0.51 2.3

 B03 4 العمل يف جمال محاية احليوان. 0.53 2.26

 B20 5 لسب لثري من املال. 0.59 2.18

                                                          يتم مالحظة أن العمل يف جمال لسب لثري  من املال. ااء يف هناية سلم  (4من ادول)

ثم العمل يف جمال محاية احليوان.  ( 2.18اجتاممات رالب الصف الثالث اإلعدادي بمتوسط دراة )

( ثم جمال 2.3( ثم جمال العمل يف التأليف الفاني واألديب. بمتوسط دراة )2.26بمتوسط دراة )

                                    ويشري جذا إيل عديد  من املؤرشات التي قد   (2.36العمل يف أشياء بسطة وسهلة. بمتوسط دراة )

يمة لدى الطالب  وموضوع القبح واانى املال أن العمل يف حد ذاده يمثل ق مانها:دفيد ارباء املاناج  

ااء يف أاق سلم اجتاممات الطالب. لام أن جمال محاية احليوان مل يستحوذ عىل اجتاممات الطالب؛ مما 

إيل رضورة مقااعة الصورة التي دانقلها ماناج  العلوم عن احليوان وأمهية رعايته ومحايته  يشريقد 

 واحلفاظ عليه. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8


Dr. Rashed Mohammed Rashed  

Volume (2) No. (3) 2019 

 

359 
 
 

International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8 

 

                      العمل بشكل  مستقل  عن  يفضلون إن رالب املقحلة االعدادية الباإلضافة إيل ذل  ف

عىل األنشطة  االل الرتليزقيمة التعاون بني الطالب من  أمهية دعزيزاآلاقين  وجذا يشري إيل 

ا يفضل رالب   يتم دانفيذجا يف إرار مجاعي من االل فق  العمل التيوالتكليفات واملهام                 أيض 

والعمل ودقبل التحدي  حيث إن العمل مع األشياء البسيطة والسهلة مل املقحلة االعدادية التعقيد 

أنشطة علمية دتحدى قدرات الطالب  أمهية دقديمإيل  يشريدستحوذ عىل اجتاممات الطالب  وجذا قد 

 مجاعي.   دانفذجا بشكلودشجعهم عىل إعامل العقل ويتم 

       ( جماال  21 اجتامم الطالب )وعليه بلغت عدد جماالت العمل املستقبلية التي استحوذت عىل

جماالت العمل املقدبطة باختاذ الققارات ودوظيف القدرات واملهارات  ااء يف مقدمتها:(  7ملحق(

ودطويقجا  والتعامل مع األفكار اجلديدة وغري املألوفة  ودصميم األشياء وابتكارجا  والعمل لفقيق 

الب املقحلة اإلعدادية بمتوسطات حسابية هنا ااءت يف مقدمة سلم اجتاممات رإمع اآلاقين حيث 

إيل أمهية دبانى مانه  العلوم ألجداف ويعال  حمتواجا  ريوجذا قد يش  ) (3.81-22 .3دقاوحت بني 

مواقف وأنشطة علمية دتحدى قدرات الطالب ودشجعهم عىل ممارسة التفكري واالبتكار  وذل  لله 

 & Jenkins)        لل  من  ويتفق جذا إيل ااءت دراسة  يف سيا  مجاعي من االل فق  العمل

Pell,2006; Matthews, 2007)  توظيف القدرات بجماالت العمل املقدبطة   إيلحيث دم اخللوص

واملهارات ودطويقجا  ودصميم األشياء وابتكارجا  والعمل لفقيق مع اآلاقين ااءت يف مقدمة 

  يف هناية سلم اجتاممات رالب ءاملال. اا      ري  من العمل يف جمال لسب لثأ  بيانامطالب الاجتاممات 

البعد الشخيص املقدبطة باستثامر  اتذالتي اصلت إىل أن العوامل  Lavonen, et al. (2008)ودراسة 

القدرات واملهارات الشخصية  وعوامل التواه االاتامعية املقدبطة بمساعدة االاقين  إىل اانب 

 ثري مبارش يف ااتيار الطالب للمهن املستقبلية.العوامل املقدبطة باالبتكار هلا دأ

 Myأنا لعامل (I) ولكن عاند سؤال الطالب عن وظيفية املستقبل  وذل  من االل املحور 

self as a Scientist    الوارد بأداة املرشوع دقلزت معظم إاابات الطالب حول: الطب  واهلاندسة

 ولانت مربرات االاتيار ددور حول: الانجاح والتفو . ومساعدة األاقين. ولسب املال.
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دقى يف االلتحا   بكلية الطب أو  التي                                                وجذا االاتيار قد يعود بشكل  أسايس إيل ثقافة املجتمع 

                                                       إيل أن ماناج  العلوم عليها دور  لبري  يف دغري جذه الثقافة رية  وجذا قد يشاهلاندسة هناية حلم لل أرس

واالنتقال إيل ثقافة العمل احلق واملرشوعات اإلنتااية ودكانولوايا املعلومات وغريجا  من جماالت 

 العمل التي دطقح نفسها يف الوقت احلايل. 

وجذا يتوافق   الانجاح والتفو  ولانت مربرات االاتيار مانطقية حيث لان السبب األول جو

مع ثقافة املجتمع يف أن معيار التفو  جو االلتحا  بكلية الطب أو اهلاندسة  ولان املربر الثاين مساعدة 

وجذا يتوافق مع ما دم اخللوص إليه من االل استجابات الطالب عىل مفقدات املحور   اقيناآل

املال. يف هناية سلم اجتاممات الطالب بمتوسط                                 حيث ااء العمل يف جمال لسب لثري  من   الثاين

 .(2.177حسايب)

قف رالب املقحلة اإلعدادية من البيئة ومحايتها يف ضوء مرشوع اما موإاابة السؤال الثالث: :ا      ثالث  

 ؟(ROSE)مقاصد دعليم العلوم 

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات دراات  (ROSE)دطبيق أداةدم إلاابة جذا السؤال 

                                      ويف ضوء ذل  دم دقديب املفقدات دانازلي ا  ( أنا والتحديات البيئية  Dالثالث: ) بعدالطالب ملفقدات ال

 ويفصل ذل  اجلدول التايل:

 (: موقف الطالب من البيئة ومحايتها5ادول )

 م الكود املفردة االنحراف املتوسطات

 D18 1 الطبيعة نعمة من اهلل وجيب املحافظة عليه. 0.69 3.98

 D10 2 جيب ان يكون جاناك اجتامم لبري بالبيئة من اانب مجيع األفقاد. 0.47 3.66

 D12 3 اعتقد أن لل فقد يمكن أن يكون هلا دور يف حل املشكالت البيئية. 0.45 3.63

 D06 4 أدأثق بشكل لبري بسبب ما حيدث للبيئة. 0.41 3.56

 D04 5 املشكالت البيئية. بالعلم والتكانولوايا يمكانانا حل 0.28 3.39
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 م الكود املفردة االنحراف املتوسطات

 D15 6 جيب أن يكون للحيوانات حق العيش واحلياة لام لإلنسان. 0.26 3.36

 D14 7 أنا متفائل بالانسبة للمستقبل. 0.23 3.31

 D07 8 مازال أمامانا الوقت للتغلب عىل مشكالت البيئة. 0.19 3.26

3.1 0.28 
دم ذل  بالتضحية ببعض  أمتانى التغلب عىل مشكالت البيئة حتى وإن

 املميزات واملانافع التي نستمتع هبا.
D05 9 

 D08 10 الاناس يف حالة قلق شديد بسبب املشكالت البيئية. 0.23 2.94

 D02 11 املشكالت البيئية جتعل صورة العامل يف املستقبل قامتة. 0.15 2.92

2.77 0.15 
إن لان ذل  خيدم من املقبول استخدام احليوانات يف التجارب الطبية 

 اإلنسان
D16 12 

 D17 13 معظم األنشطة التي يقوم هبا االنسان هتدد البيئة. 0.16 2.77

 D09 14 يمكانانا حل املشكالت البيئية بدون أن نخرس لثريا. 0.2 2.71

 D03 15 جاناك مبالغة لبرية بالانسبة للمخارق التي هتدد البيئة. 0.39 2.44

 D11 16 املشكالت البيئية عىل الدول املتقدمة فقط. دقع مسئولية حل 0.42 2.39

 D01 17 املخارق التي هتدد البيئة ال دعانياني. 0.77 1.89

 D13 18 حل املشكالت البيئية جيب ان يرتك للخرباء واملتخصصني. 0.95 1.64

 توسط الكىلامل 0.7 2.98

نحو البيئة ومحايتها  يمكن مالحظة أن جاناك نظقة إجيابية من اانب الطالب (5)من ادول

( وجو أعىل من 2.98                                                                بشكل  عام حيث بلغ املتوسط الكىل لدراات الطالب عىل مفقدات جذا البعد )

حد االجتامم  وجتيل ذل  بوضوح من االل استجابات الطالب اإلجيابية نحو: املحافظة عىل الطبيعة 

بمتوسط عامة من اانب الطالب ومحايتها باعتبارجا نعمة اهلل  حيث حصلت عىل شبه قبول وموافقة 

 (.3.98)حسايب بلغ  

                                                                            وااءت االستجابات اإلجيابية من اانب الطالب عىل املستوى نفسه دققيب ا بالانسبة لكل من 

املفقدات التالية: جيب أن يكون جاناك اجتامم لبري بالبيئة من اانب مجيع األفقاد  ولل فقد يمكن أن 
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                                              وأدأثق بشكل  لبري  بسبب ما حيدث للبيئة  وبالعلم  يكون له دور يف حل املشكالت البيئية 

والتكانولوايا يمكانانا حل املشكالت البيئية  وجيب أن يكون للحيوانات حق العيش واحلياة لام 

لإلنسان  وأنا متفائل بالانسبة للمستقبل  ومازال أمامانا الوقت للتغلب عىل مشكالت البيئة؛ وذل  

 (.3.26–3.66بمتوسطات حسابية دقاوحت بني )

ويف السيا  ذاده مل حتصل املفقدات التالية عىل موافقة الطالب: جاناك مبالغة لبرية بالانسبة 

( ـــ دقع مسئولية حل املشكالت البيئية عىل 2.44للمخارق التي هتدد البيئة  وذل  بمتوسط حسايب )

دعانياني بمتوسط حسايب ( ـــ املخارق التي هتدد البيئة ال 2.39الدول املتقدمة فقط بمتوسط حسايب )

(  وجذا (1.64( ـــ حل املشكالت البيئية جيب أن يرتك للخرباء واملتخصصني بمتوسط حسايب1.89)

مع ااءت به دراسة لل من ويتفق جذا   يعك  وعى الطالب بأمهية محاية البيئة واملحافظة عليها

(Manninen,et al.,2005; Schreiner & Sjoberg,2005; Anderson,2006; Matthews,  

Sarjou,et al.,2012; Cavas,et al.,2009;2007  والتي دم اخللوص إىل أن موقف الطالب من )

لعلم   وأهنم متفائلون بقدرة ا لل فقد له دور يف حل املشكالت البيئيةالبيئة  بشكل عام إجيايب   و أن 

ال يتوافق مع ما ااءت به دراسة يف املستقبل  وجذا قد  حل املشكالت البيئيةعىل والتكانولوايا 

(Jenkins,et al.,2006)  حيث الصت إىل أن جاناك ثقة أقل يف قدرة العلم والتكانلوايا عىل حل

املشكالت البيئية  لم ال يواد دوافق بني الطالب حول األاطار البيئية لي  من ااتصاصهم  لام 

فضل دقك حلها للخرباء واملتخصصني  يقى العديد من الطالب أن املشالل البيئية مبالغ فيها  واأل

 وبالقغم من ذل  أبدى بعض الطالب استعداد لتقديم بعض التضحيات الشخصية من محاية البيئة. 

يف ضوء  ة العلوم املدرسيةالطالب ملدى استفادهتم من دراس اتما تقدير: إجابة السؤال الرابع: ا      رابع  

 ؟(ROSE)مرشوع مقاصد تعليم العلوم 

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات  (ROSE)دطبيق أداةدم إلاابة جذا السؤال 

( أنا ودروس العلوم  ويف ضوء ذل  دم دقديب املفقدات Fالقابع : ) بعدالدراات الطالب ملفقدات 

                             دانازلي ا ودفصيل ذل  فيام يىل :
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 العلوم(: دقديق رالب املقحلة اإلعدادية ملدى استفادهتم من دراسة 6ادول )

 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 F13 1 دعلمت من مادة العلوم ليف أعتانى بصحتي واحفاظ عليها. 0.45 3.52

3.39 0.36 
دراستي ملادة العلوم زادت من فضويل للبحث حول الظواجق واألحداث 

 التي مل يتم دفسريجا بعد.
F10 2 

 F02 3 مادة العلوم شيقة وممتعة. 0.28 3.29

 F12 4 من االل دراستي للعلوم أدرلت أمهية ودور العلم يف حيادانا. 0.28 3.29

 F11 5 دراستي ملادة العلوم زادت من دقديقي للبيئة وأمهية محياهتا. 0.27 3.28

3.15 0.18 
اعتقد أن دراستي ملادة العلوم سوف يزيد من فقيص يف احلصول عىل 

 وظيفة يف املستقبل.
F08 6 

3.08 0.14 
دراستي للعلوم ساعدين يف التعقف عىل فقص العمل املتاحة يف 

 املستقبل.
F04 7 

 F07 8 استفيد مما أدعلمه من مادة العلوم يف حيايت اليومية. 0.12 3.05

 F14 9 أمتانى أن أصبح عاملا يف املستقبل. 0.27 2.98

 F16 10 يف املستقبل أمتانى أعمل يف جمال التكانولوايا. 0.35 2.95

 F06 11 دراسة العلوم جيب أن دكون جلميع األفقاد. 0.24 2.94

 F03 12 العلوم مادة سهلة بدراة لافية لي أدعلمها. 0.19 2.76

 F05 13 أعتقد أن مادة العلوم أفضل مادة دراسية. 0.21 2.59

 F15 14 أمتانى أن دزداد احلصص املخصصة ملادة العلوم. 0.47 2.23

 F01 15 العلوم مادة صعبة. مادة 0.68 1.93

 F09 16 دراستي للعلوم اعلتاني مشككا. 0.79 1.76

 املتوسط الكىل 0.44 2.89

                                                           ( محاس  واضح  من اانب الطالب نحو دراسة العلوم حيث بلغ املتوسط 6دول )ايظهق من 

  (2.5) ( وجو أعىل من حد املوافقة والبالغ2.89احلسايب لدراات الطالب عىل مفقدات جذا البعد )
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وجذا يظهق من االل االستجابات اإلجيابية الواضحة من اانب الطالب نحو اعتبار دراسة العلوم 

ساعدهتم يف االعتاناء بصحتهم واحلفاظ عليها  وأهنا أثارت فضوهلم نحو الظواجق واألحداث التي مل 

لعلوم أمهية العلم دفرس بعد  وأن العلوم مادة شيقة وممتعة  لام أهنم أدرلوا من االل دراستهم ل

ودوره يف احلياة  لام أهنا زادت من دقديقجم للبيئة وأمهية محايتها  جذا باإلضافة إيل اعتقادجم بأن 

دراستهم للعلوم دزيد من فقص حصوهلم عىل وظيفة يف املستقبل  وذل  بمتوسطات دراات 

 (.3.17  -3.25دقاوحت بني )

ب الطالب عىل أن دراسة العلوم جيب أن دكون إيل اانب ذل  جاناك نوع من املوافقة من اان

                                                                                            للجميع  وأن يكون جمال العمل يف املستقبل مقدبط ا بالعلم والتكانولوايا  وأن مادة العلوم مادة سهلة 

ويف السيا  نفسه مل حتصل  (  2.59-2.94وأهنا أفضل مادة دراسية  وذل  بمتوسطات دقاوحت بني )

ب :أمتانى أن دزداد احلصص املخصصة ملادة العلوم  وأن مادة العلوم املفقدات التالية عىل موافقة الطال

 (.  76 .1-2.23مادة صعبة  وأن دراستي للعلوم اعلتاني مشككا  وذل   بمتوسطات دقاوحت بني )

وجذا يظهق نظقة اجيابية من اانب الطالب نحو العلوم ودراستها  وجذا يتفق مع ما الصت 

 ; ; Anderson,2006  ; Jenkins & Pell,2006 ؛ 2011  اجلقحى و لل من )العمقىإليه دراسة 

Stefansson,2006 Matthews,2007 ;  Ogawa & Shimode,2008  ;  Sarjou,et al.,2012 ) حيث

حيث  دم اخللوص إيل واود دراة من االجتامم امللحوظ من اانب الطالب بامدة العلوم ودراستها

أن ما يتم دعمله من االهلا و   العلوم املدرسية مثرية لالجتاممبار اعت يفيواد شبه ادفا  بني الطالب 

 & Ogawa) (لل من دراسة بعض نتائ   جذا قد ال يتوافق معواحلياة اليومية  مواقف مفيد يف

Shimode,2008; Matthews,2007  حيث دم اخللوص إىل أنه بالقغم من اجتامم الطالب بدراسة مادة

يانظقون ٪ من الطالب  50حوايل ملاناج  العلوم  وأن  العلميالعلوم إال أهنم  رفضوا زيادة املحتوى 

إىل أن اجتاممات الطالب  ) Trumper  (2006ملادة العلوم باعتبارجا صعبة. لام الصت دراسة 

ا بالفيزياء ودراستها لان   وجذا التعارض يف الانتائ  قد يعود إيل أن اجتامم الطالب بامدة العلوم       حمايد 
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 السامت الشخصية للمعلم و دتدال فيه عوامل عديدة مانها: املحتوى العلمي وموضوعاده 

 واملعاجلات واملامرسات التدريسية  وغريجا.

طالب املرحلة اإلعدادية للدور االجتامعي للعلم  اتما تقدير: إجابة السؤال اخلامس: ا      خامس  

 ؟(ROSEوالتكنولوجيا يف ضوء مرشوع مقاصد تعليم العلوم )

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات  (ROSE)دطبيق أداةدم إلاابة جذا السؤال 

( موقفي من العلم والتكانولوايا  ويف ضوء ذل  دم Gاخلام :) بعدالدراات الطالب ملفقدات 

 يب املفقدات دانازليا  ودفصيل ذل  فيام ييل :دقد

 موقف رالب املقحلة اإلعدادية من الدور االاتامعي للعلم والتكانولوايا(: 7ادول )

 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

3.68 0.44 
يمكن للعلم والتكانولوايا الوصول لعالج للكثري من االمقاض اخلطقة 

 مثل اإليدز
G02 1 

 G11 2 العلم والتكانولوايا وسيلة أي جمتمع للتقدم والتطور. 0.41 3.64

 G01 3 العلم والتكانولوايا مهامن بالانسبة للمجتمع. 0.39 3.61

3.48 0.29 
لل التقديق للعلم والتكانولوايا  حيث يعتربا مستقبال مرشقا لألايال 

 القادمة.
G03 4 

 G16 5 الانظقيات العلمية دتعدل ودتطور باستمقار. 0.27 3.44

 G13 6 يتبع العلامء الطقيقة العلمي يف البحث وحل املشكالت. 0.22 3.37

 G05 7 التكانولوايا احلديثة جتعل العمل ألثق متعة. 0.21 3.36

 G04 8 بالعلم والتكانولوايا دصبح حيادانا ألثق صحة  ومتعة  وراحة. 0.29 3.33

 G07 9 لبري يف القضاء عىل الفقق واجلوع يف العامل. للعلم والتكانولوايا دور 0.28 3.18

 G08 10 بالعلم والتكانولوايا يمكن حل غالبية املشكالت التي دوااهانا. 0.18 3.17

 G06 11 مانافع العلم وفوائده ألثق بكثري من املخارق التي قد يسببها. 0.26 2.97

 G09 12 لعلم والتكانولوايا دورا لبريا يف مساعدة الفققاء .من ا يلعب لل 0.21 2.77
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 م الكود املفردة االنحراف توسطاتامل

 G10 13 العلم والتكانولوايا مها سبب املشكالت التي دعاين مانها البيئة. 0.41 2.48

 G15 14 العلامء حمايدين ويتجانون التحيز. 0.43 2.45

 G14 15 جيب أن نثق يف لل ما يصدر عن العلامء. 0.59 2.21

 G12 16 والتكانولوايا يف ادمة املجتمعات املتقدمة فقط.العلم  0.93 1.75

 املتوسط الكىل 0.48 3.06

( يمكن مالحظة أن املتوسط احلسايب الستجابات الطالب عىل مفقدات جذا 7دول )ا من

ا من اانب الطالب  (  2.5( وجو ألرب من حد االجتامم )3.06البعد بلغ) ا واضح                                          وجذا يظهق دقديق 

 لدور العلم والتكانولوايا يف املجتمع .

وجذا يظهق من االل االستجابات اإلجيابية الواضحة من اانب الطالب واملتمثلة يف الثقة 

الكبرية يف قدرة العلم والتكانولوايا عىل الوصول لعالج الكثري من األمقاض اخلطقة  وأن العلم 

جتمع للتقدم والتطور  وأن العلم والتكانولوايا مهامن بالانسبة لكل جمتمع  املوسيلة  مها اياوالتكانولو

إيل اانب التفاؤل الكبري بالانسبة لقدرة العلم والتكانولوايا يف القضاء عىل الفقق واجلوع يف العامل  

ر  وأن العلامء وحل غالبية املشكالت التي دوااهانا  وأن الانظقيات العلمية دتعدل ودتطور باستمقا

 -3.68يتبعون الطقيقة العلمية يف البحث وحل املشكالت  وذل  بمتوسطات حسابية دقاوحت بني )

3.17. ) 

ا جاناك موافقة مقبولة من اانب الطالب عىل أن مانافع العلم وفوائده ألثق بكثري من                                                                                 أيض 

ا  ا لبري  يف مساعدة الفققاء  وذل                                                                   املخارق التي قد يسببها  وأن لكل من العلم والتكانولوايا دور 

 (.2.77-2.97بمتوسطات حسابية دقاوحت بني )

ويف السيا  نفسه مل حتصل العبارات التالية عىل موافقة الطالب: العلم والتكانولوايا مها 

سبب املشكالت التي دعاين مانها البيئة  وأنه جيب الثقة يف لل ما يصدر عن العلامء  وأن العلم 
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-2.48املجتمعات املتقدمة فقط. وذل  بمتوسطات حسابية دقاوحت بني )والتكانولوايا يف ادمة 

1,75 .) 

يف ضوء استجابات الطالب عىل البعد اخلاص بعالقة العلم والتكانولوايا واملجتمع فإن نظقة 

إليه  دوصلت                                                                           الطالب بشكل  عام نحو دور العلم والتكانولوايا يف املجتمع اجيابية وجذا يتفق مع ما 

 ; Schreiner &Sjoberg,2005)  ;Anderson,2006  Jenkins & Pell,2006; لل مندراسة 

Stefansson,2006 ; Matthews,2007 : Ogawa & Shimode,2008  ;   Sarjou,et al.,2012 )

حيث دم اخللوص إىل أن اجتاجات الطالب نحو العلم والتكانولوايا لانت إجيابية بشكل عام حيث 

العلوم أن جد العالج ألمقاض مثل اإليدز   والرسران  ونالعلم والتكانولوايا سوف يقون بفضل 

ا  وأن والتكانولوايا مهمة للمجتمع فوائد العلم   و                                          التكانولوايات اجلديدة جتعل العمل ألثق دشويق 

  .دثهاحيألرب من اآلثار الضارة التي يمكن أن 

االجتاه اإلجيايب من اانب الطالب من  إيل أن مانه  العلوم جيب أن يعزز جذا يشريوجذا قد 

االل حمتواه وأنشطته وأساليب ددريسه بحيث يتم اظهار دور العلم يف حتسني حياة األفقاد وحل 

 مشكالهتم  وذل  من االل دقديم العلم بصورة وظيفية.

التي يامرسها رالب الالمانهجية ما األنشطة العلمية : إاابة السؤال السادس: ا      سادس  

 ؟(ROSEاإلعدادية اارج املدرسة يف ضوء مرشوع مقاصد دعليم العلوم )املقحلة 

عىل جمموعة الدراسة  وحساب متوسطات  (ROSE)إلاابة جذا السؤال دم دطبيق أداة

(أنشطتي العلمية اارج املدرسة  ويف ضوء ذل  Hالسادس:) بعددراات الطالب ملفقدات ال

. ويف ضوء حد االجتامم دم استبعاد ( 8ملحق) )                                           دم دقديب األنشطة الواردة هبذا املحور دانازلي ا 

(  وعليه دم استبعاد 2,5األنشطة العلمية التي حصلت عىل متوسط حسايب أقل من حد االجتامم )

ويوضح اجلدول التايل األنشطة العلمية العرشة التي                                   ( نشار ا مل دستحوذ عىل اجتامم الطالب 31)

 ااءت يف هناية سلم اجتاممات الطالب.
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 (:األنشطة العلمية العرشة التي ااءت يف هناية سلم اجتاممات الطالب8ادول)

 م الكود اتاملفرد االنحراف توسطاتامل

 H33 1 استخدام باندقية ضغط اهلواء. 0.48 1.96

 H01 2 األبقاج ومتابعة التجمعات الانجمية يف املساء.حتديد  0.46 1.88

 H24 3 جتميع الانفايات واملخلفات وإعادة استخدامها. 0.45 1.88

 H34 4 استخدام مضخة املياه. 0.45 1.85

 H61 5 شحن بطارية السيارة. 0.43 1.78

 H02 6 التعقف عىل احلظ من الانجوم. 0.44 1.77

 H56 7 عقبة اليد. استخدام 0.41 1.71

 H37 8 استخدام رواحني اهلواء  رواحني املياه. 0.41 1.69

 H57 9 استخدام العتلة. 0.37 1.64

 H18 10 صاناعة السامد البلدي من الانفايات واملخلفات. 0.39 1.61

مل دستحوذ عىل اجتامم الطالب ومل  التييمكن مالحظة أن األنشطة العلمية  (8)دول امن 

يتم ممارستها اارج املدرسة بالشكل الكايف قد دكون غري مقدبطة بثقافة املجتمع أو مقدبطة باملستوى 

الثقايف واالاتامعي واالقتصادي مثل: استخدام باندقية ضغط اهلواء  وحتديد األبقاج  ومتابعة 

احلظ من  ياه  وشحن بطارية السيارة  ودعقفالتجمعات الانجمية يف املساء  استخدام مضخة امل

الانجوم  واستخدام عقبة اليد  واستخدام رواحني اهلواء  واملياه  وذل  بمتوسطات حسابية 

 (.1.64 - 1.96)  دقاوحت بني

أما بالانسبة لتجميع الانفايات واملخلفات وإعادة استخدامها  وصاناعة السامد البلدي من 

ستحوذ عىل اجتامم الطالب بالقغم من أن مرص دعانى من مشكلة الانفايات واملخلفات فهى مل د

إيل أمهية نرش ثقافة إعادة االستخدام وددويق الانفايات   يشريالانفايات وإعادة ددويقجا  وجذا قد 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8


Dr. Rashed Mohammed Rashed  

Volume (2) No. (3) 2019 

 

369 
 
 

International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.3.8 

 

وذل  من االل ماناج  العلوم ووسائل اإلعالم وأدوات املجتمع املختلفة حتى يتحول إعادة التدويق 

 واملخلفات إيل ممارسة يومية يف حيادانا.واستخدام الانفايات 

          ( نشار ا  29وعليه أصبح عدد األنشطة العلمية التي استحوذت عىل اجتامم الطالب بلغت )

 ويوضح اجلدول التايل األنشطة العلمية العرشة التي ااءت يف مقدمة سلم اجتاممات الطالب.

 جتاممات الطالب(:األنشطة العلمية العرشة التي ااءت يف مقدمة سلم ا9ادول)

 م الكود اتاملفرد االنحراف توسطاتامل

 H47 1 ممارسة بعض ألعاب الكمبيودق. 0.84 3.41

 H12 2 ققاءة بعض املجالت والكتب عن العلم والطبيعة. 0.83 3.35

 H29 3 الذجاب إيل املستشفى يف حالة اإلصابة بمقض. 0.81 3.28

 H25 4 دانظيف ودطهري اقح. 0.81 3.27

 H54 5 الطهي وجتهيز الوابات الغذائية. 0.82 3.26

 H13 6 مشاجدة بقام  الطبيعة يف التليفزيون أو السيانام. 0.79 3.24

 H31 7 استخدام الكامريا. 0.77 3.15

 H27 8 العاناية بمقيض أو مصاب. 0.78 3.14

 H38 9 التسجيل عىل أاهزة التسجيل الصويت أو الفيديو. 0.75 3.09

 H48 10 استخدام القاموس وبعض دوائق املعارف املواودة عىل الكمبيودق. 0.74 3.07

ا من اانب الطالب باألنشطة العلمية  (9)دول امن  ا واضح                                                                  يمكن مالحظة أن جاناك اجتامم 

املقدبطة باستخدام املواد التكانولواية ودوظيفها حيث دضمانت قائمة األنشطة العلمية التي ااءت يف 

مقدمة اجتامم الطالب مخسة أنشطة دقدبط باستخدام املواد التكانولواية حيث دضمانت ممارسة بعض 

بيودق  واستخدام القاموس وبعض دوائق املعارف املواودة عىل الكمبيودق  واستخدام ألعاب الكم

الكامريا  والتسجيل عىل أاهزة التسجيل الصويت أو الفيديو  ومشاجدة بقام  الطبيعة يف التليفزيون 

 ( 3.07-3.41أو السيانام  وذل  بمتوسطات حسابية دقاوحت بني )
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ة أنشطة دقدبط بالصحة حيث دضمانت: العاناية بمقيض إيل اانب ذل  دضمانت القائمة ثالث

أو مصاب  ودانظيف اقح ودطهريه  والذجاب إيل املستشفى يف حالة اإلصابة بمقض بمتوسطات 

وجذا قد ال يتوافق مع  بعض نتائ   دراسة لل من)  (.3.14 -3.27حسابية دقاوحت بني )

Anderson,2006 Matthews,2007  ;      ;    Sarjou,et al.,2012 حيث دم اخللوص إىل أن )

األنشطة امليكانيكية  والطبيعية  مثل زراعة البذور   وممارسة احلقف  اليدوية   وأعامل الانسي  لان 

حمور اجتامم الطالب   وجذا االاتالف قد يكون مانطقي حيث إن ممارسة الطالب لألنشطة العلمية 

ارشة املستوى لثقافية واالاتامعي واالقتصادي  اارج املدرسة يقدبط بعوامل عديدة حيكمها بشكل مب

 لألرسة واملجتمع بشكل عام. 

إيل أن مانه  العلوم عليه أن يؤلد من االل أجدافه وحمتواه عىل مهارات التعلم  يشريوجذا  

املستمق ودعزز قدرة الطالب عىل استثامر مصادر التعلم  وذل  من االل دوظيف املزارع واحلقول  

الز الصيانة  والورش  ومعامل الكليات واملعاجد العلمية  واملكتبات العامة وشبكة واملصانع  ومق

 اإلنرتنت يف عملية التعليم والتعلم.

مكتبة املانزل. الذي داناول عدد الكتب (J) وبالانسبة الستجابات الطالب عىل املحور العارش:

أن جذا املحور مل هيتم الكثري من  يف املكتبة املانزلية؛ فمن االل استجابات الطالب يمكن اخللوص إىل

ا ما حيث دقك عديد من الطالب اإلاابة عانه                                                                                    الطالب باإلاابة عانه  ولانت استجاباهتم اجلة نوع 

                                                                              بشكل  ليل  والبعض األاق قدم استجابات عشوائية ال دعك  داللة معيانة  وجذا قد يعود إيل 

لكل حيث أصبحت الققاءة واالرالع ال املستوى االقتصادي والثقايف لألرسة وإىل ثقافة املجتمع 

                                                                                  أولوية يف حياة الكثري بشكل  عام  إيل اانب دعدد مصادر املعقفة  وجذه الانتيجة قد حيتاج إيل  نيمثال

                         مزيد  من البحث والدراسة.
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                                                                                        سابعا : إجابة السؤال السابع: ما مدى مراعاة منهج علوم املرحلة االعدادية احلايل لتفضيالت الطالب 

 العلمية؟

إلاابة جذا السؤال دم حتليل حمتوى مققرات علوم املقحلة اإلعدادية يف ضوء قائمة 

 :(  و يستعقض اجلدول التايل نتائ  جذه العملية5ملحق ) املوضوعات العلمية التي هيتم هبا الطالب

 (: نتائ  حتليل مققرات علوم املقحلة اإلعدادية10ادول )

 املوضوعات م
تكرار 

 التناول

 شكل التناول مستوى التناول

 ضمني رصيح موجز تفصييل

 املجال األول: قضايا علمية عامة

 ×××  ×××  3 أحدث االلتشافات واالارتاعات العلمية. 1-2

 املجال الثاين: بيولوايا اإلنسان

 ××  ××  2 الوراثة  ودور اجليانات يف دطور اإلنسان. 2-5

  ××  ×× 2 اجلان  والتكاثق. 2-6

  ×  × 1 ليف دسمع األذن األصوات املختلفة. 2-7

 املجال الثالث: صحة اإلنسان ومقضه

 ×  ×  1 اهلاندسة الوراثية ودورجا يف حماربه األمقاض. 3-5

  ×  × 1 الضوضاء ودأثرياهتا الضارة عىل حاسة السمع. 3-12

 ×  ×  1 دأثري الصدمات الكهقبائية القوية عىل اسم اإلنسان 3-13

 املجال القابع : الانبات واحليوان

  ×  × 1 ليفية احلفاظ عىل األشجار واألزجار يف احلدائق واملزارع. 4-2

 ×   × 1 احليوانات املتوحشة واخلطقة 4-3

 ×   × 1 حياة الدياناصورات وليف انققضت 4-4

  ×  × 1 الانبادات التي دانمو يف بيئتي. 4-7

 ×   × 1 التي دعيش يف بيئتي. احليوانات 4-8

  ×  × 1 احليوانات يف البيئات املختلفة من العامل. 4-10

 البعد اخلام : الفيزياء

  ×  × 1 ما جيه الطاقة الكهقبية وليفية استخدامها يف املانزل. 5-8
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 املوضوعات م
تكرار 

 التناول

 شكل التناول مستوى التناول

 ضمني رصيح موجز تفصييل

5-9 
 فو  األشعة –األشعة الضوئية غري املقئية )األشعة حتت احلمقاء 

 (.البانفسجية
2 × × × × 

5-10 
األاهزة البرصية وليفية عملها )التليسكوب  الكامريا  

 امليكقوسكوب(.
2 ××  ××  

 ×  ×  1 واملواات فو  الصودية يف الطب.  Xليف دستخدم أشعة  5-12

 املجال السادس: الكيمياء

 ××  ××  2 ليف ختترب نقاء اهلواء  وصالحية مياه الرشب. 6-1

 ×  ×  1 املتفجقات الكيميائية. 6-4

  ×××  ××× 3 املواد الكيميائية  واصائصها وليف دتفاعل معا. 6-5

 املجال السابع: األرض والفضاء

  ×  × 1 الكوارث التي قد دسببها الشهب والانيازك عىل سطح األرض. 7-1

  ××  ×× 2 الانجوم  الكوالب والكون 7-2

  ×  × 1 الزالزل والربالني 7-3

 الثامن: الرتبية البيئية البعد

 × × × × 2 ربقة األوزون ودورجا يف حياه اإلنسان. 8-2

 × × × × 2 األنواع املهددة باالنققاض وسبل احلفاظ عليها. 8-3

 ×  ×  1 املصادر اجلديدة واملتجددة للطاقة مثل الشم  والقياح. 8-6

 ××  ××  2 األنشطة اإلنسانية ودورجا يف رفع دراة حقارة األرض. 8-7

 املجال التاسع : الرتبية التكانولواية

9-6 
ليفية التعامل السليم مع األاهزة املختلفة التي دقابلانا يف 

 احلياة اليومية.
1  ×  × 

 × × × × 2 استخدامات الطاقة الانووية . 9-9

9-

10 
 ×  ×  1 ليف أثقت الطاقة الكهقبائية يف دطور جمتمعانا
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 مالحظة ما يىل: (يتم10باستقراء جدول )

  بفصليه األول والثاين املققر عىل رالب الصف األول  "العلوم واملستقبل  "لتاب

ا فقط من املوضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  18اإلعدادي قد داناول )                                                          ( موضوع 

ا  بانسبة مئوية )97والبالغ عددجا ) ٪(  عال  مانها لتاب الفصل الدرايس  18.5                        ( موضوع 

ا  يف حني عال  لتاب الفصل الدرايس الثاين )( 11) عة عىل 7                                            موضوع                      ( موضوعات موز 

املجاالت التالية: الانبات واحليوان  واألرض والفضاء  والكيمياء  والفيزياء  والرتبية 

 البيئية  والرتبية التكانولواية.

  عدادي قد بفصليه األول والثاين املققر عىل رالب الصف الثاين اإل "           فكق  ودعلم  "لتاب

( موضوعا فقط من املوضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  والبالغ عددجا 12داناول )

( 8٪(  عال  لتاب الفصل الدرايس األول مانها )12.3  بانسبة مئوية )ا         ( موضوع  97)

عة عىل 4موضوعات  يف حني عال  لتاب الفصل الدرايس الثاين )                     ( موضوعات موز 

ايا اإلنسان  وصحة اإلنسان ومقضه  والانبات واحليوان  الفيزياء  املجاالت التالية: بيولو

 والكيمياء  والرتبية البيئية.

  بفصليه األول والثاين املققر عىل رالب الصف الثالث اإلعدادي  "العلوم واحلياة  "لتاب

ا فقط من املوضوعات العلمية الواردة بأداة التحليل  والبالغ عددجا 12قد داناول )                                                                        ( موضوع 

ا  بانسبة مئوية )97) ( 8٪(  عال  لتاب الفصل الدرايس األول مانها )12.3                        ( موضوع 

عة عىل                                                                     موضوعات  يف حني عال  لتاب الفصل الدرايس الثاين أربعة موضوعات موز 

املجاالت التالية: بيولوايا اإلنسان  وصحة اإلنسان ومقضه  والفيزياء  والكيمياء  

 واية.واألرض والفضاء  والرتبية التكانول

 ( ا من املوضوعات الواردة بأداة 30مققرات العلوم باملقحلة اإلعدادية قد داناولت                                     ( موضوع 

ا بانسبة مئوية )97التحليل والبالغ عددجا ) إىل بعض  يشري                 ٪( دققيب ا  وجذا 31                       ( موضوع 
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القصور يف معاجلة لتب العلوم املققرة عىل رالب املقحلة اإلعدادية للموضوعات العلمية 

 تم هبا الطالب ويفضلون دراستها.التي هي

                                                                                           ثامنا : إجابة السؤال الثامن: ما التصور املقرتح ملنهج العلوم باملرحلة اإلعدادية يف ضوء مرشوع مقاصد 

 ؟(ROSE)تعليم العلوم 

يف ضوء اإلاقاءات التي سبق داناوهلا إلعداد التصور املقرتح؛ أصبح التصور املقرتح يف 

 يتكون من: (10ملحق)صورة الانهاية

 األهداف: -1

دضمن التصور املقرتح األجداف العامة ملانه  علوم املقحلة اإلعدادية  إيل اانب األجداف 

عة عىل اجلوانب: املعقفية  والانف  حقلية  واملهارات                                                                                 اخلاصة بكل صف من الصفوف الثالث موز 

 احليادية  واستثامر مصادر التعلم  والوادانية.

 املحتوى: -2

 تصور املقرتح حول املفاجيم القئيسة التالية:انتظم حمتوى ال

  :يعال  جذا املفهوم مظاجق التانوع املختلفة املقدبطة باجتاممات الطالب من االل التانوع

ا دانوع عانارصه ومكوناده  واسم اإلنسان ودانوع أاهزده                                                                             التأليد عىل وحدة الكون وأيض 

 اجلويصخورجا  والغالف وحواسه  والبيئة ودانوع مواردجا  واألرض ودانوع ربقاهتا و

 ودانوع ربقاده ووظائفه  واملادة ودانوع حاالهتا  والطاقة ودانوع صورجا. 

  :يعال  جذا املفهوم عوامل التغري املختلفة املقدبطة باجتاممات الطالب من االل  التغري

التعقض لعوامل التغري الصحي وما دتضمانه من مسببات األمقاض واألمقاض واحلوادث 

ا مظاجق التغري يف املادة                                                                                 الصحية إيل اانب السلوليات اخلطأ  وعوامل التغري البيئي  وأيض 

 الكيميائية  والطاقة وحتوالهتا إيل اانب مظاجق التغري يف الفضاء. سواء الطبيعية مانها أم 
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 :يعال  جذا املفهوم عوامل حفظ التوازن  وموااهة عوامل التغري املختلفة املقدبطة  التوازن

باجتاممات الطالب  وذل  من االل التعقض لـوسائل محاية اهلواء واحلد من ملوثاده  

رتبة ومحايتها  وحفظ الطاقة وختزيانها إيل اانب املصادر البديلة واملوارد املائية وصيانتها  وال

للطاقة وليفية استثامرجا ودوظيفها  جذا إيل اانب عوامل التوازن الصحي  ومقاومة 

 املخارق التي هتددجا.

 أنشطة التعليم والتعلم:  -3

 دضمن التصور املقرتح األنشطة التالية:

 ـلمتاحف واملعارض  واملكتبات العامة  واملصانع القحالت العلمية والزيارات امليدانية ل

والورش  ومقالز الصيانة  واحلقول واملزارع  ومعامل وورش املدارس الفانية ولليات 

اهلاندسة  ومعامل ومزارع املدارس الزراعية ولليات الزراعة  واملستشفيات ولليات الطب 

 مقالز األرصاد اجلوية. ولليات التمقيض  واملقالز الصحية  وحمطات دوليد الطاقة  و

 .اللقاءات والاندوات مع الفانيني واملتخصصني 

 .البيئة املانزلية: حديقة املانزل  وحوض زراعة  وصيدلية املانزل  واألاهزة املانزلية 

 ااراها مثل: مرشوعات إلنتاج  مدانفيذ املرشوعات العلمية املختلفة سواء داال املدرسة أ

 الغذاء  ومرشوعات لتصانيع الغذاء  وصيانة األاهزة  واستصالح الرتبة  وغريجا. 

  .دكليف الطالب بجمع املقاالت من الصحف واملجالت والانرشات 

  السلبية املقدبطة بموضوع ما.ودكليف الطالب بقصد السلوليات اإلجيابية 

 الكاريكادوريةيات السلبية بالقسوم دكليف الطالب بالتعبري عن السلول. 

 .مجع الانامذج والعيانات  ودانفيذ التجارب املعملية 

 .دكليف الطالب بعمل جمالت حائط وملصقات  ووسائل دعاية مبتكقة 
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 .احلاسب اآليل  وشبكة اإلنرتنت  واملوسوعات العلمية 

 .دكليف الطالب بعمل البحوث والتقاريق 

  اسرتاتيجيات التدريس املقرتحة: -4

 دضمن التصور املقرتح اسرتاديجيات التدري  التالية:

   .املاناقشة واحلوار 

  .حلقات العصف الذجاني 

  .حل املشكالت 

   .متثيل الواقع ولعب األدوار 

 .البحث والتقيص 

  .املرشوعات العلمية 

 .فق  العمل 

                            .املاناظقات واملؤمتقات 

 التقييم:  -5

 دضمن التصور املقرتح أساليب التقييم التالية:    

    .ااتبارات الورقة والقلم 

     .دقديقات األداء 

     .ملفات االنجاز 

    .معارض بلوغ املانتهى 

    .التقييم بالتواصل 
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 توصيات الدراسة

 يف ضوء نتائ  الدراسة يوىص الباحث بام يىل:

 دأليد مانه  العلوم عىل املرشوعات العملية بوصفها فقص عمل مستقبلية 

 دأليد مانه  العلوم عىل أنشطة التعلم املستمق والقدرة عىل استثامر مصادر التعلم 

  دضمني مانه  العلوم أنشطة علمية دشجع عىل إعامل العقل وممارسة مهارات التفكري العليا 

  قيام  عليا. اوالعمل باعتبارمهالعلم قيمتي دأليد مانه  العلوم عىل           

 .مقاعاة اجتاممات الطالب العلمية عاند باناء ماناج  العلوم وختطيطها ودانفيذجا 

 الدراسة مقرتحات

 يف ضوء نتائ  الدراسة يقرتح الباحث إاقاء الدراسات األدية:

  .جتقيب وحدة من وحدات التصور املقرتح 

 دقييم مانه  العلوم باملقحلة االبتدائية يف ضوء مرشوع العلم والعلامء 

 إاقاء جذه الدراسة عىل جمموعة ألرب من الطالب ويف بيئات خمتلفة 

  مرشوع بحثي يقوم عىل دقييم ماناج  العلوم يف ضوء مرشوع(ROSE)   يف عدد  من الدول                

 العقبية.
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 املراجع

دار (:األردن) معارصة يف ددري  العلوم. عامن (.أساليب2011  سليم ابقاجيم)اخلزراي .1

 سامة للانرش والتوزيع. أ

 عامن (. االجتاجات العاملية املعارصة يف ماناج  العلوم وددريسها.2010زيتون  عايش حممود ) .2

 دار الرشو  للانرش والتوزيع. (:األردن)

 .  العقيبدار الفكق  (. حتليل املحتوى يف العلوم اإلنسانية. القاجقة:2004أمحد ) رشدي رعيمة  .3

(.دراة اجتامم رلبة املقحلة األساسية بالعلوم 2011العمقى  وصال  و اجلقحى عبد الانارص ) .4

. جملة اامعة الانجاح الدرايسوحتصيله  الصفيوعالقة ذل  بجان  الطالب ومستواه 

 .2344-2315( 9) 25األبحاث )العلوم اإلنسانية ( 

(. 2005) اهلادي  مانى عبد سعودي  أمحد عبد القمحن   راشد  عىل حمى الدين   الانجدي .5

اجتاجات حديثة يف دعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ودانمية التفكري والانظقية البانائية. 

 .  العقيبالقاجقة: دار الفكق 
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