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 ملخص

وفق االستطالع العلمي لدى طلبة المرحلة  STSالدراسة إلى استقصاء أثر منحى هذه هدفت 

( طالبة من طالبات 59تكونت عينة الدراسة من ) األساسية في فلسطين في اكتساب القيم العلمية.

، والثانية STSالصف التاسع األساسي، تم توزيعها في مجموعتين؛ األولى درست باستخدام منحى 

، كما تم إعداد STSعتيادية. وتم إعداد المادة التعليمية المبنية وفق منحى بالطريقة اإل درست

تم تطبيق أدوات الدراسة  مقياس القيم العلمية، واستخدام مقياس االستطالع العلمي الذي أعده كامبل.

ً على مجموعتي الدراسة، وتم تدريس المجموعة التجريبية من خالل المادة ً قبليا التعليمية  تطبيقا

، فيما درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. وتم تطبيق أداة STSالمبنية وفق منحى 

الدراسة تطبيقاً بعدياً على مجموعتي الدراسة، وجمعت البيانات وحللت إحصائياً من خالل استخدام 

قد ظهر  STSحى (.وقد أظهرت المعالجة اإلحصائية أن من2×2تحليل التباين الثنائي المصاحب )

أثره في المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة في اكتساب القيم العلمية. وبناء على 

في التدريس من قبل معلمي العلوم لدى طالبات الصف  STSذلك؛ أوصت الدراسة بتضمين منحى 

 التاسع األساسي في فلسطين.

 القيم العلمية، االستطالع العلمي.العلم والتكنولوجيا والمجتمع،  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study aimed to investigate the effect of using STS approach based 

on scientific curiosity among basic stage students in Palestine in acquiring 
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scientific values. The sample of the study consists of (59) female 9th grade 

students, was distributed over two groups; the first was taught by using 

STS approach, and the second was taught using the traditional method. 

The instructional material based on STS, and the scientific values scale, 

and Campbell’s scientific curiosity scale were prepared. Then the tool of 

the study was pre-applied on both experimental and control groups. The 

tool of the study then posts applied on both groups. The results of the study 

were statistically analyzed using 2-way ANCOVA (2X 2). Statistical 

treatments have shown that the STS approach has appeared impact in the 

experimental group compared to the control group in the acquiring of 

scientific values. Based on that, it was recommended to use STS approach 

in science teaching. 

Keywords: Science, Technology & Society, Scientific Values, 

Scientific Curiosity. 

 

 المقدمة

إن العصر الذي نعيش فيه هو عصر العلم والتكنولوجيا؛ وحتى يصبح المجتمع البشري قادراً 

ت على اكتساب المعرفة والعلم والثقافة العلمية )العلمية، والرياضية، والتكنولوجية( كغاية من الغايا

الكبرى لتدريس العلوم، وانطالقاً من األهمية التي تحظى بها العلوم والتكنولوجيا على المستوى 

العالمي، فإن الجهود تتوالى إلصالح مناهج العلوم وتدريسها، بما يساهم في تحقيق متطلبات التنمية 

اهج عامة والعلوم االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية. فالمتتبع لحركات تطوير المن

م، حيث كانت 1900خاصةً، يلحظ أنها مرت بمراحل إصالح وتطوير عالمية مختلفة منذ عام 

بداية برامج التربية العلمية، وصوالً إلى تقرير "أمة في خطر" الذي غير من وجهة التعليم في 

والتكنولوجيا، أمريكا بما أفرزه من حركات إصالحية في التربية العلمية، كما في حركة العلم، 

(، ومالمح الثقافة العلمية، والمعايير STS) Science, Technology, & Societyوالمجتمع 

 (.2061ومشروع )(، NSESالوطنية للتربية العلمية )

هذا وقد دعت معظم الدراسات والبحوث التربوية في أمريكا إلى إصالح مناهج العلوم بفعل 

الذي يعتمد باألساس على  من تدهور االقتصاد األمريكي يناألمريكيعاملين؛ أولهما القلق لدى 

المسعى العلمي والتكنولوجي األمريكي، وثانيهما التوجهات العامة التي حدثت في تراجع التربية 

العلمية ومناهج العلوم ومن أبرزها: نتائج االختبارات المتدنية، وتجنب الطلبة دراسة العلوم 

في المدارس، وتصنيف نتائج الطلبة في مستويات متدنية في والرياضيات، وإحباط المعلمين 

االختبارات الدولية للعلوم والرياضيات، وتغطية وسائل اإلعالم المختلفة لقضايا التربية وإبرازها 

 (.2010وجود ضعف في التعليم )زيتون، 
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علوم ( إلى أن واقع تدريس ال2008الواردة في )زيتون،  Krajcik لقد أشارت دراسة كراجيك

غير مشجع؛ فالطلبة ال يفهمون المفاهيم العلمية بعمق، وال يربطونها بالظواهر الكونية، ويحفظونها 

دون فهم، كما أنهم يحفظون كيفية حل المشكلة، ويحملون اتجاهات سلبية نحو العلم، ويتراجعون 

كامل مع قضايا في حب العلوم واالهتمام بها، وال يتعلمون عن طبيعة العلوم والتكنولوجيا والت

ثالثة إخفاقات في تدريس العلوم بالمنحى  (Aikenhead, 2009)المجتمع. كما حدد ايكنهيد 

التقليدي هي: االنخفاض المستمر في أعداد الطلبة الملتحقين بدروس العلوم في المدارس خاصة 

مبنية على الخرافات بالنسبة لإلناث والفئات المهمشة، وفقد اهتمام الطلبة للعلوم بفعل اعتقاداتهم ال

فيما يخص العلم والعلماء، والجوانب االجتماعية للعلم، كما أن معظم الطلبة ال يميلون إلى معرفة 

المحتوى العلمي، فهو لم يصل إلى مستوى التعلم ذي المعنى بالنسبة إليهم، وبالتالي صعوبة إدماج 

 المفاهيم العلمية في حياتهم وأماكن عملهم. 

ً في أ ، 2010، 2008فلسطين، فقد أجريت دراسات التقويم الوطني في األعوام )ما محليا

(، لقياس مهارات تراكمية محورية في مبحث العلوم للصفين الرابع والعاشر األساسيين، 2012

ولتقديم مؤشرات حول نوعية وجودة تعليم العلوم، إذ أشارت النتائج إلى أداء متدٍن بالنسبة إلى 

 (.2013وجودتها )وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، نوعية  تعليم العلوم 

وفي ضوء ذلك، يمكن تطوير مناهج العلوم وتدريسها من خالل ربطها بالواقع. ومن أهم 

أوائل (، والذي ظهر في STSالمداخل التي سعت لذلك، منحى العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع )

الذي تمركز  Project synthesisروع التوليف حيث ظهر عن مشثمانينيات القرن الماضي، 

، والعلم لحل Personal needsحول أربعة تجمعات هدفية، هي: العلم لتلبية الحاجات الشخصية 

، Career choices، والعلم للمساعدة على اختيار المهنة Societal issuesالقضايا المجتمعية 

 (.2010)زيتون،  Preparing for future studyوالعلم للمساعدة على الدراسة المستقبلية 

، وهي: قدرة العلم على تزويد الثروة، والصحة STSوهناك عدة أسباب أدت لظهور منحى 

للمجتمع، والرغبة في اجتذاب الحرفيين وعامة الناس نحو فهم العلم، وصدمة العلوم في الحرب 

دة تقييم حيادية األدلة العلمية وعمل والبيئة وبالتالي الحاجة إلى القيم والمسؤولية في العلم، وإعا

منحى تدريسياً يضم  STSويُعد منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع(. Solomon, 1993) المعرفة

ً مناسبة مرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع، إذ تتميز  معارف، ومهارات، واتجاهات، وقيما

بتركيزها على القضايا الجارية المتعلقة باهتمامات الطلبة وبموضوع المحتوى، إذ ينخرط فيها 

عمل أحكام حول قضايا  الطلبة بتطوير مهارات اتخاذ القرار واالتجاهات التي تشجع الطلبة على

العلم والتكنولوجيا، ويتكامل فيها التعليم والتعلم حول مواضيع مختلفة، ويحفز الثقافة العلمية 

(. وقد أكد هذا االتجاه العديد من الهيئات والمشاريع العالمية المعنية Heath, 1992والتكنولوجية )

(، والجمعية األمريكية NSTAعلمي العلوم )بالتربية العلمية والتكنولوجية مثل الرابطة القومية لم

( العلوم لكل 2061(، ومشروع )NSF(، والهيئة القومية للعلوم )AAASلتقدم العلوم )

األمريكيين، ومشروع العلم والتكنولوجيا في المجتمع الذي قدمته مؤسسة تعليم العلوم في المملكة 

 (.2006)عودة والسعدني،  المتحدة
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 في تدريس العلوم، هي: فهم التهديدات  STSت عدة لمناهج ميزاوفي السياق، ثمة 

 البيئية والعالمية لنوعية الحياة، والجوانب االقتصادية والصناعية للتكنولوجيا، وبعض الفهم 

لطبيعة العلم، ومناقشة اآلراء والقيم الشخصية والعمل الديمقراطي، والبعد المتعدد الثقافات 

(Solomon, 1993 .)ويتضمن مدخل STS  متنوعة، شخصية واجتماعية ومهنية ً أهدافا

وأكاديمية، وإتاحة الفرصة للمتعلم الكتشاف ماهية العلم وعملياته، واستقصاء القضايا المعاصرة 

ومحاولة حلها، وتحليل وتقويم وجهات النظر حول دور العلم والتكنولوجيا، واكتشاف المضمون 

 (.2006االجتماعي لهما )عودة والسعدني، 

يجب االهتمام بها في ، والتي تتعلق بتعلم الطالب STS هناك أربعة جوانب لبرامج تعليمو

 (، وهي:2010الوارد في زيتون ) Aikenhead ، كما حددها آيكنهيدSTSتعليم 

 وتتعلق باألهداف والغايات لتعليم العلوم: مثل المعرفة، والمهارات، والقيم،  الوظيفة

 واالجتماعي. واالتجاهات من المنظور الشخصي

 ويتعلق بالمادة التعليمية التي ينبغي تعليمها في برامج  المحتوىSTS  من حيث المحتوى

 .STSالعلمي ومحتوى 

  البنية التكاملية وتتعلق بكيفية دمج وتكامل المحتوى العلمي ومحتوىSTS. 

  التسلسل والتتابع، ويتعلق بتصميم تدريسSTSاهتمام  ، حيث يبدأ بطرح مشكلة مجتمعية تثير

 .STSالطالب، ومن ثم حفزه إلى االنخراط في دروس 

فهم القيم وتنميتها في سياق األمور الشخصية والمجتمعية، هي من أبرز معالم الثقافة ولعل 

العلمية التي تمكن الشخص من التفاعل مع المجتمع والبيئة بشكل متسق مع القيم، فيتولد لدى 

والتساؤل، والبحث عن المعلومات ومعانيها، وإعطاء قيمة الشخص الرغبة في المعرفة والفهم، 

للبيئة الطبيعية، واحترام المنطق، واعتبار النتيجة، والطلب لغرض التحقق، واعتبار المبادئ؛ 

فالقيم هي معتقدات أو مواقف أو موضوعات تنمو وتستقر في المجتمع من قبل األفراد فيه وتعتبر 

 (.2010، )زيتون مؤشرات للحكم على سلوكهم

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن المتتبع لتطور مناهج العلوم عالمياً، يلحظ اهتماماً واسعاً في الثقافة العلمية كأحد أهم أهداف 

تدريس العلوم عالمياً، خاصة في ظل التسارع العلمي والتكنولوجي من حولنا. وبناًء عليه؛ فقد 

لمناهج العلوم ظهرت العديد من الدعوات لتطوير مناهج العلوم الفلسطينية وفق التوجهات الحديثة 

التي دعت إلى ضرورة  (Abualroub, 2012)ومبادئ الثقافة العلمية، ومنها دراسة أبو الرب 

ألنموذج مناسب للمجتمع  في مناهج العلوم الفلسطينية، وحاولت وضع تصور STSدمج محتوى 

وم وذلك بناًء على معتقدات المعلمين. لكن بالنظر إلى كتب العل STSعكس خصائص  الفلسطيني

في المناهج الحالية، ياُلحظ أن كتب العلوم تعرض الحقائق والمفاهيم العلمية بدرجة كبيرة وبعيداً 

عن مشكالت الطالب الحياتية أو قضايا مجتمعه وعالمه. كما أن تضمينها لقضايا العلم والتكنولوجيا 
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( 2013) ده عيطةوالمجتمع والبيئة ال يتم ضمن منهجية واضحة أو بالقدر المطلوب، وهذا ما أك

. %(46.58بنسبة ) STSفي دراسته من أن كتب المرحلة األساسية في فلسطين تعرض قضايا 

كما لوحظ ضعف تناول محتوى كتب العلوم للثقافة العلمية، باإلضافة إلى انخفاض مستوى الثقافة 

دراسة (. واستجابة لذلك؛ جاءت هذه ال2006؛ الزعانين، 2006العلمية لدى الطلبة )الصادق،

(، في تنمية الثقافة العلمية لدى طلبة STSالستخدام منحى العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع)منحى 

اكتساب القيم العلمية. وبالتحديد فإن الدراسة حاولت اإلجابة عن السؤال  المرحلة األساسية في مجال

 الرئيس اآلتي: 

وفق االستطالع العلمي لدى طلبة المرحلة األساسية في  STSما أثر استخدام منحى 

 فلسطين في اكتساب القيم العلمية؟

 وفي ضوء السؤال الرئيس السابق، حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:

هل يختلف اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية باختالف طريقة  السؤال األول:

 ، والطريقة االعتيادية(؟STSنحى التدريس )م

هل يختلف اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية باختالف مستوى  السؤال الثاني:

، والطريقة STSاستطالعهم العلمي )مرتفع، منخفض( عند تدريسهم بالطريقتين )منحى 

 االعتيادية(؟

دى طلبة المرحلة األساسية يعزى إلى هل هناك أثر في اكتساب القيم العلمية ل السؤال الثالث:

 التفاعل بين طريقة التدريس واالستطالع العلمي؟

 فرضيات الدراسة

 يمكن أن يزيد STSفي ضوء السؤال الرئيس، فإن فرضية البحث تتمثل في أن تطبيق منحى 

لدى طلبة المرحلة األساسية في فلسطين. والختبار هذه الفرضية  العلميةاكتساب القيم من درجة 

 البحثيّة، حاولت الدراسة اختبار الفرضيات الصفرية )اإلحصائية( اآلتية:

( في α = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

، والطريقة STSلطريقة التدريس )منحى اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية يعزى 

 االعتيادية(.

( في α = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية:

اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية يعزى إلى مستوى االستطالع العلمي )مرتفع، 

 لطريقة االعتيادية(.، واSTSمنخفض( عند تدريسهم بالطريقتين )منحى 

( في α = 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس 

 واالستطالع العلمي.
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 أهمية الدراسة

، STSى العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تبحث في منح

ً مع التوجهات الحديثة ل مناهج العلوم وتدريسها واستكماالً للجهود حركات إصالح وذلك تماشيا

هذا، وتتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين: النظرية والعملية  البحثية السابقة في هذا االتجاه.

تأليف مناهج العلوم الفلسطينية وتوفير أدلة تجريبية )التطبيقية( في تقديم مقترحات للقائمين على 

تحقق متطلبات الثقافة العلمية، وذلك من خالل تضمين قضايا العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع في 

مناهج العلوم وتدريسها. وقد تعطي هذه الدراسة مؤشرات لمعلمي العلوم لالهتمام بمخرجات 

مفاهيم العلمية وتطبيقها، وربطها بحياة الطلبة وبقضايا تعليمية تعلّمية متنوعة تتعلق بفهم ال

مجتمعهم، وتنمية قيمهم وقدراتهم اإلبداعية. كما أنه يتوقع أن تساهم الدراسة أيضاً في إثراء المكتبة 

العربية )األدبيات( بما تتوصل إليه من نتائج ربطت ثالثة متغيرات تابعة معاً )فهم المفاهيم العلمية، 

يم العلمية، وتنمية التفكير اإلبداعي(، ودراستها في ضوء مستوى االستطالع العلمي واكتساب الق

 للطلبة في فلسطين.

 حدود الدراسة ومحدداتها

 تم تطبيق الدراسة وفق الحدود والمحددات اآلتية:

  اقتصرت الدراسة على طالبات الصف التاسع األساسي من مدرسة مختارة قصدياً وهي من

 م.2015/  2014ربية والتعليم في الخليل في فلسطين للعام الدراسي إحدى مديريات الت

  اقتصرت الدراسة على وحدة دراسية للصف التاسع األساسي في مبحث العلوم وتم إعادة

 .STSصوغها وفق المنحى 

 أدوات الدراسة التي تم استخدامها في جمع البيانات، ومدى تحددت نتائج الدراسة وتعميمها ب

 وثباتها.صدقها 

 اإلجرائية مصطلحات الدراسة وتعريفاتها

 تم تعريف بعض المصطلحات الواردة في الدراسة نظرياً وإجرائياً، كما يأتي:

  ,Science, Technology, & Societyمنحى التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

(STS:)  هو مدخل للتدريس يهتم بتنمية فهم المتعلمين بالقضايا الشخصية واالجتماعية، عن طريق

 .(Yager, 2007) ايجاد عالقات بين العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع

هي محصلة مجموع االتجاهات الراسخة لدى الفرد : scientific values القيم العلمية

قياس اكتساب الطلبة للقيم العلمية من خالل العالمة التي وإجرائياً تم  حول موضوع معين توثيق.

 حصلها أفراد عينة الدراسة على مقياس القيم العلمية.

هو فضول الفرد ورغبته في معرفة ما يجري : scientific curiosityاالستطالع العلمي 

وإجرائياً  حوله من أحداث وميله إلى االستكشاف والتساؤل عن أسباب األحداث والظواهر توثيق.
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تم قياس االستطالع العلمي ألفراد الدراسة من خالل العالمة التي حصلها أفراد عينة الدراسة على 

مقياس االستطالع العلمي. وتم تقسيم االستطالع العلمي إلى مستويين )مرتفع، منخفض( بناًء على 

 ( لعالمات الطلبة على المقياس.50القيمة الوسيطية )المئين 

 سةأهمية الدرا

، STSتكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تبحث في منحى العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع 

ً مع التوجهات الحديثة ل مناهج العلوم وتدريسها واستكماالً للجهود حركات إصالح وذلك تماشيا

ة هذا، وتتمثل أهمية الدراسة من الناحيتين: النظرية والعملي البحثية السابقة في هذا االتجاه.

)التطبيقية( في تقديم مقترحات للقائمين على تأليف مناهج العلوم الفلسطينية وتوفير أدلة تجريبية 

تحقق متطلبات الثقافة العلمية، وذلك من خالل تضمين قضايا العلم، والتكنولوجيا، والمجتمع في 

بمخرجات مناهج العلوم وتدريسها. وقد تعطي هذه الدراسة مؤشرات لمعلمي العلوم لالهتمام 

ً في إثراء  تعليمية تعّلمية متنوعة تتعلق بتنمية قيم الطلبة. كما أنه يتوقع أن تساهم الدراسة أيضا

المكتبة العربية )األدبيات( بما تتوصل إليه من نتائج ربطت متغير اكتساب القيم العلمية، ودراستها 

 في ضوء مستوى االستطالع العلمي للطلبة في فلسطين.

 السابقة ذات الصلةالدراسات 

لدى مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة، تم استعراض بعض الدراسات السابقة التي 

 :كما يأتيتناولت منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع واالستطالع العلمي، 

 STSهدفت الستقصاء منحى  ( بدراسة(Akcay, & Akcay, 2015قام بيركنز وبيركنز 

س المتوسطة لطبيعة العلم واتجاهاتهم نحو العلوم، مقارنة بالطلبة الذين درسوا على فهم طلبة المدار

( وزعوا على ثماني شعب، 356بلغ عدد الطلبة ) بالطريقة االعتيادية الموجهة بالكتاب المدرسي.

كان له اثر على تحسين فهم الطلبة  STSتوصلت الدراسة الى ان منحى درسوا لمدة تسعة اسابيع. 

 فهم النظريات العلمية والعلماء. وباألخصلطبيعة العلم وفي تحسين اتجاهاتهم نحو العلوم، 

( دراسة هدفا من خاللها إلى استقصاء Smitha & Aruna, 2014وأجرى سميثا وأرونا )

 Activityموجهة باألنشطة على دافع اإلنجاز في مادة األحياء مقارنة بالطريقة ال STSأثر منحى 

oriented method  على عينة عشوائية من طلبة المدارس الثانوية في الهند. واستخدم الباحثان

( من الطلبة قسموا إلى مجموعتين؛ إحداهما 90التصميم التجريبي الحقيقي، وتكونت العينة من )

باألنشطة. وجمعت ، والثانية ضابطة درست بالطريقة الموجهة STSتجريبية درست بمنحى 

في تحقيق دافع اإلنجاز لدى طلبة المدرسة  STSالبيانات وحللت، وأظهرت النتائج فاعلية منحى 

 الثانوية.

 -STS contextبدراسة هدفت إلى بحث أثر منحى  (Perkins, 2011)وقام بيركنز 

based type) لدى طلبة ( مقارنة بالمنحى الموجه بالكتاب المدرسي على التحصيل واالتجاهات

الكيمياء في كلية المجتمع. وبعد التعيين العشوائي للمجموعتين الضابطة والتجريبية، تم استخدام 

مقياس االتجاهات العلمية، واختبار المفاهيم العلمية، كما تم إجراء مقابالت مع بعض الطلبة. 
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( 10( طالبة و)29و)( طالباً في المجموعة التجريبية، 14( طالبة و)20وتكونت عينة الدراسة من )

ً في  طالب في المجموعة الضابطة. توصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق دال إحصائيا

االتجاهات والتحصيل تعود لطريقة التدريس، بينما لوحظ وجود فرق ظاهري في المتوسطات 

 الحسابية التي تعود للمجموعة التجريبية.

تأثير  باستقصاءAkcay, Iskander, & Turut, 2010)واهتمت دراسة اكاي وزمالئه )

منحى العلوم والتكنولوجيا المجتمع في تعزيز اتجاهات إيجابية  للطلبة نحو العلوم. تكونت عينة 

(  طالب من الصفوف ) السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر( بحيث 609الدراسة من )

، والمجموعة STSت باستخدام منحى قسم كل صف في مجموعتين: المجموعة التجريبية درس

 STSالضابطة درست بالكتاب المدرسي. وأشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين درسوا بمنحى

استطاعوا تطوير المزيد من االتجاهات اإليجابية نحو العلم بالمقارنة مع الطلبة الذين درسوا 

ر واإلناث من حيث تحسين بالكتاب المدرسي. ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين الذكو

 االتجاهات اإليجابية بشأن دراسة العلوم.

فاعلية منحى العلم والتكنولوجيا ( Akcay & Yager, 2010وبحثت دراسة اكاي وياجر )

والمجتمع في تعلم الطلبة في خمسة مجاالت هي: التمكن من مفاهيم العلوم األساسية، وفهم عمليات 

ت اإلبداع، وتحسين االتجاهات نحو العلم، والقدرة على تطبيق العلم الرئيسة، واستخدام مهارا

المفاهيم والعمليات العلمية في مواقف جديدة. وشارك في الدراسة التجريبية اثنا عشر معلماً، 

استخدموا استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والمجتمع. وتكونت المجموعة التجريبية من أربع 

( طالباً موزعين على صفوف السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، تم 365وعشرين شعبة فيها )

( طالباً موزعين 359، بينما تكونت المجموعة الضابطة من )المتمركز حول الطالب STSتعليمهم 

. وقد تم المتمركز حول المعلم STSعلى صفوف السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، تم تعليمهم 

المتمحور  STSام األساليب الكمية. وأشارت النتائج إلى أن الطالب في أقسام تحليل البيانات باستخد

الموجه نحو المعلم من حيث فهم  STSحول الطالب كان إنجازها أفضل بكثير من الطالب في 

واستخدام المهارات العملية، واستخدام مهارات اإلبداع، وتطوير المزيد من االتجاهات اإليجابية، 

يق مفاهيم العلوم في سياقات جديدة. ومع ذلك، لم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية والقدرة على تطب

 فيما يتعلق بالتمكن من مفاهيم العلوم األساسية.

 & ,Pewnim, Ketpichainarong)وطور بينم، وكتبشانارونج، ورينونجسا

Ruenwongsa, 2010) ) وحدة دراسية  في المكافحة البيولوجية القائمة على منحىSTS  

لطالب المدارس الثانوية لتعزيز فهمهم للمكافحة البيولوجية، ورفع مستوى الوعي بالنسبة لبيئتهم 

المحلية. وركزت الدراسة على التعاون بين الطالب والمدرسين والمجتمع المحلي في سياق التعلم 

 STSن منحى الحقيقي باستخدام تجربة المكافحة البيولوجية كدراسة حالة. وقد استخدم المعلمو

لبناء خطة الدرس باستخدام المواد المحلية من محيط المدرسة. وتم تشجيع الطلبة  لتنفيذ مشاريع 

خاصة بهم من أجل حل المشكالت في منطقتهم. وتم استخدام أربع أدوات لتقييم تحصيل الطلبة، 

الحظة الصفية. هي: االختبار القبلي والبعدي، واستبيان حول الوعي، ومقابلة شبه منظمة، والم
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وأظهرت النتائج زيادة كبيرة في فهم الطالب للمفاهيم، والوعي بالمشكلة المحلية  في المكافحة 

 الحيوية. 

ً على المعايير الحديثة 2010وفي دراسة أبو عمر ) ( التي صمم من خاللها محتوًى قائما

واالستطالع العلمي لدى  للتربية العلمية، واستقصى أثره في التحصيل، ومهارات العلم األساسية،

( طالباً من طالب الصف الثامن األساسي في دولة االمارات العربية 34عينة قصدية مكونة من )

المتحدة قسمت إلى مجموعتين؛ ضابطة وتجريبية. وقام الباحث بإعداد اختبار التحصيل العلمي 

الع العلمي. وقد توصلت واختبار عمليات العلم األساسية، كما تم استخدام مقياس كامبل لالستط

الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً في التحصيل، وعمليات العلم األساسية، واالستطالع العلمي 

 لصالح أفراد المجموعة التجريبية.

 STSأثر منهاج العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  ((Umoren, 2007وبحثت دراسة أمورين 

ً من طلبة 480في الثقافة العلمية، وحل المشكالت، واتخاذ القرارات، حيث تم اختيار ) ( طالبا

المرحلة الثانوية، بحيث تم توزيع طالب من تخصص علمي وآخر تخصصه غير علمي عشوائياً 

في ست مدارس ثانوية في نيجيريا. وتم تعيين المجموعات التجريبية والضابطة عشوائياً حيث 

ً من طلبة التخصصات العلمية، و)120ل مجموعة من )تألفت ك ( طالباً من طلبة 120( طالبا

التخصصات غير العلمية. تعرضت المجموعة التجريبية للمنهاج المصمم في العلوم والتكنولوجيا 

( أسبوعاً بواقع ساعتين في األسبوع، بينما درست المجموعة الضابطة منهج 24والمجتمع لمدة )

ية )االعتيادي( القائم. وتم استخدام تصميم شبه تجريبي، وحللت البيانات باستخدام العلوم الطبيع

أداء أفضل )دال  أظهروا STSتحليل التباين، وأظهرت النتيجة أن الطالب الذين درسوا باستخدام 

 إحصائياً( في مجال الثقافة العلمية، وحل المشكالت، واتخاذ القرار.

( التي تم فيها تحليل أطر المناهج لخمسين والية من Tobias, 2007أما دراسة توبياز )

الواليات المتحدة األمريكية بهدف التأكد من امتثالها للمعايير الوطنية لتعليم العلوم بدمج 

في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية، أظهرت نتائج التحليل أن هناك  STSموضوعات 

ً كبيراً في مدى إدراج مواضيع بين المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية، كما  STS اختالفا

 .STSأظهرت النتائج زيادة الثقافة العلمية للطلبة لما تم إدراجه من مواضيع 

( دراسة تم من خاللها تحليل كتب العلوم للصف العاشر وفق أبعاد 2006وأجرت الصادق )

ومهارات حل المشكلة، والبيئة وكيفية التعامل الثقافة العلمية وهي المعرفة العلمية، وعمليات العلم، 

وقد أظهرت نتائج الدراسة نسبة المعرفة العلمية  معها، والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.

%، مما يعكس تركيز 0%، وأدنى نسبة للنظريات 13.4%، وكان أعلى نسبة فيها للتعميمات 58.5

%، أعلى نسبة 32.2، ونسبة عمليات العلم ومهاراته المحتوى على المعرفة العلمية بشكل كبير

%. أما بعد البيئة وكيفية التعامل 0.081%، وأدنى نسبة لالستنباط 2.19فيها لجمع المعلومات 

%، وأدنى 0.935%، جاء فيه أعلى معيار استغالل مصادر البيئة بنسبة 4.39معها فقد كان بنسبة 

%. أما بعد التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 0.285معيار مناقشة فكرة عمل األجهزة بنسبة 

%، وجاء فيه أعلى معيار التأثير االيجابي للعلم والتكنولوجيا في المجتمع 4.75فقد كانت نسبته 
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%. 0.366%، وأدنى معيار مناقشة القضايا العلمية من منطلق القضايا السائدة بنسبة 1.87بنسبة 

ة العلمية لدى الطلبة فقد وجد أنها منخفضة عن حد الكفاية )المعيار( أما عند قياس مستوى الثقاف

80.% 

( أثر استخدام منحى العلم والتقانة والمجتمع 2005واستقصت دراسة امبو سعيدي وناصر )

(STS) ( 143على التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو مادة العلوم. وقد تكونت عينة الدراسة من )

التاسع من التعليم العام، تم اختيارهن بطريقة عشوائية. وقد تم اختيار طالبة من طالبات الصف 

المدرسة بطريقة قصدية لتوافر ظروف تطبيق المنحى فيها. وقد قُسمت عينة الدراسة إلى 

( طالبة، واألخرى ضابطة  72مجموعتين: األولى تجريبية دُّرست باستخدام المنحى وضمت ) 

تحصيلي ومقياس لالتجاهات نحو مادة العلوم. وقد تم التحقق من ( طالبة. وأُعد اختبار 71ضمت )

صدق أدوات الدراسة، وجرى حساب ثبات االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات باستخدام 

أظهرت نتائج االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات، وجود فرق دال إحصائيا معادلة ألفا كرونباخ. و

 لصالح المجموعة التجريبية.

هدفت إلى تقصي اكتساب الطلبة لمحتوى ( وBarron, 2005دراسة أجراها بارون ) وفي

العلم والتكنولوجيا والمجتمع في كندا، وأثر الممارسات التدريسية للمعلمين بخصوص تلك المعرفة، 

جمعت البيانات من خالل استبانة آراء الطلبة حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، والمقابالت شبه 

ية، والمالحظات الصفية، ومقاطع الفيديو للمعلمين. وأظهرت النتائج تحسن معرفة الطلبة المبن

بمحتوى العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وأن الجنس والتحصيل ليس لهما أثر في اكتساب المعرفة. 

تولد   STSوتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات التدريس البنائي ومعرفة المعلمين القوية بمحتوى 

مكاسب أفضل بالنسبة إلى معرفة الطالب، كما أن التدريس البنائي يتغلب على ضعف المعلمين ب 

STS وهناك مهارات يحتاجها الطلبة في إطار التدريس ب ،STS   .مثل حل المشكلة واتخاذ القرار

 وفي هذا أوصت الدراسة بتطبيقه على مجموعة أوسع من الطلبة وفي مواد دراسية أخرى.

( أثر تعليم العلوم القائم على توجه العلم والتكنولوجيا 2004بحثت دراسة المحتسب )و

( طالبة موزعات على أربع شعب؛ دّرست شعبتان 150والمجتمع، إذ تكونت عينة الدراسة من )

وشعبتان بالطريقة االعتيادية. وقامت الباحثة بإعداد المادة التعليمية لوحدة الثروات  STSبطريقة 

عية المتضمنة في منهاج العلوم، مع االستعانة بوحدة إثرائية حول الثروة المائية في فلسطين، الطبي

كما طورت استبانة لقياس متطلبات التنور العلمي لدى الطالبات في مجاالت فهم طبيعة العلم 

رسة والمعرفة العلمية، وفهم اجتماعية العلم، واتخاذ القرار، واالتجاهات نحو العلوم، ونحو مما

مهنة مرتبطة بالعلوم، وحل المشكلة. وحللت النتائج بحساب النسب المئوية ومربع كاي. وأظهرت 

النتائج تفوق المجموعات التجريبية في اكتساب متطلبات التنور العلمي في جوانب: الفهم المالئم 

ير االيجابي للعلوم لطبيعة الطريقة العلمية والتكنولوجيا، والعالقة بين العلوم والتكنولوجيا، والتأث

والتكنولوجيا في تحسين حياة المجتمع، وتأثير المجتمع على التطور التكنولوجي، وتأثر سلوك 

العلماء باالتجاهات العلمية التي يحملونها، واالعتقاد بالمسؤولية االجتماعية، ودور المعرفة في 

 شكلة.اتخاذ القرار، ونمو اتجاهات ايجابية نحو العلوم، ومهارات حل الم
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( دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين حب االستطالع العلمي وكل 2003وأجرى عساكرة )

( من طلبة المرحلة 131من التحصيل، ومفهوم الذات، واالتجاهات العلمية لدى عينة تكونت من )

 األساسية في فلسطين تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. وتم استخدام ثالثة مقاييس، هي:

مقياس حب االستطالع العلمي لكامبل، ومقياس مفهوم الذات، ومقياس االتجاهات العلمية. 

وأظهرت الدراسة عدم وجود عالقة ارتباطية بين متوسطات حب االستطالع العلمي والتحصيل 

الدراسي، وكذلك عدم وجود عالقة ارتباطية بين متوسطات حب االستطالع العلمي واالتجاهات 

 د عالقة ارتباطية بين متوسطات حب االستطالع العلمي ومفهوم الذات.العلمية، ووجو

( إلى استقصاء أثر استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 2001وهدفت دراسة محمود )

 (STS في تدريس وحدة مقترحة على تنمية االتجاهات نحو البيئة والتفكير اإلبداعي لدى عينة )

( طالباً تم اختيارهم 40دي في مصر. تكونت عينة الدراسة من )من طلبة الصف األول اإلعدا

بالطريقة القصدية. وقام الباحث بإعداد مقياس االتجاهات نحو البيئة، واختبار التفكير اإلبداعي، 

كما قام بتصميم وحدة تعليمية عن التلوث البيئي. أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً 

 االتجاهات نحو البيئة والتفكير اإلبداعي.( في 0.01عند مستوى )

( دراسة لتوضيح أثر استخدام منحى العلم والتقنية في المجتمع على 1999وأجرى عمر )

االتجاهات والتحصيل الفوري والمؤجل في الفيزياء في موضوع التيار الكهربائي وآثاره الحرارية 

ً من 124والكيميائية. تكونت عينة الدراسة من ) طلبة الصف العاشر في مدينة طولكرم ( طالبا

بفلسطين، موزعين على أربع شعب. وتم إعداد االختبار التحصيلي في موضوع الوحدة واختبار 

االتجاهات نحو مادة الفيزياء ومعلمها، وتم التحقق من صدقها وثباتها. وُحلّلت بيانات الدراسة 

صائياً في التحصيل، وفي االتجاه نحو باستخدام تحليل التباين، وتوصلت إلى وجود فروق دالة إح

، ووجود STSمادة الفيزياء واالتجاه نحو المعلم لصالح المجموعة التي درست باستخدام منحى 

 فرق دال إحصائياً لصالح اإلناث في المجموعات التجريبية والضابطة.

قارن من خاللها خمسة من مخرجات التعلم هي:  (Mackinnu, 1991)في دراسة لمّكين 

المفاهيم العلمية، وعمليات العلم، وتطبيق المعرفة العلمية، واإلبداع، واالتجاهات، من خالل منحى 

STS ( معلماً للصفوف الرابع إلى السابع، بحيث 15والمنحى االعتيادي. وقام الباحث باختيار )

واألخرى تجريبية، واستخدم الباحث الحقيبة التقويمية يدرس كل معلم شعبتين: إحداهما ضابطة، 

لقياس مخرجات التعلم الخمس. أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائياً  Iowaلجامعة 

بالنسبة الكتساب المفاهيم العلمية يعزى لطريقة التدريس، بينما ظهر الفرق في عمليات العلم، 

واالتجاهات. كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائياً وتطبيق المعرفة العلمية، واإلبداع، 

بين الذكور واإلناث في اكتساب المفاهيم العلمية، وعمليات العلم، وتطبيق المعرفة العلمية، 

 واإلبداع، وتفوقت اإلناث على الذكور في االتجاهات نحو العلوم.

 بعد مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة، تبين ما يأتي:

  أظهرت بعض الدراسات أن منحىSTS  عمر، يساهم في تحسين التحصيل واالتجاهات(

 ,Akcayوفي فهم طبيعة العلم واالتجاهات نحو العلوم(، 2005؛ امبوسعيدي ونادر، 1999
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B. &Akcay, H., 2015) ) ،(، وفي اكتساب 2004وفي فهم التنور العلمي )المحتسب

(، وفي حل المشكالت، واتخاذ القرار Tobias, 2007؛ Umoren, 2006ثقافة علمية )

(Umoren, 2006 ومعرفة ،) محتوىSTS (Barron, 2005 وفي عمليات العلم ،)

(Akcay & Yager, 2010 ؛Mackinnu, 1991 والتفكير اإلبداعي ،)

(Akcay&Yager, 2010 ،؛ 2001؛ محمودMackinnu, 1991 وفي االتجاهات نحو ،)

 ,Pewnim)(، وفي فهم المفاهيم والوعي بالمشكالت المحلية 2001البيئة     )محمود، 

Ketpichainarong, & Ruenwongsa, 2010)( وفي تحقيق دافع اإلنجاز ،Smitha 

& Aruna, 2014)( بينما أظهرت دراسة .Perkins, 2011 عدم وجود أثر في )

 .االتجاهات

 دراسات أن الجنس والتحصيل ليس لهما أثر على االتجاهات أظهرت بعض ال 

(Akay, et al 

 . 2010،1999 (، بينما أظهرت دراسات أخرى تفوق اإلناث مثل )عمرMackinnu, 

1991 .) 

  أظهرت دراسات أخرى عدم وجود عالقة ارتباطية بين االستطالع العلمي والتحصيل

دراسات أخرى نمو االستطالع العلمي لدى (، كما أظهرت 2003واالتجاهات )عساكرة، 

(، لكن لم يتم العثور 2010أفراد درسوا باستخدام منحى قائم على المعايير العالمية )أبو عمر، 

 على دراسات بحثت في أثر االستطالع العلمي في اكتساب القيم العلمية.

  استخدمت الدراسات عدة مستويات من منحىSTS ًوجه باألنشطة استخدم المنحى الم، فمثال

واستخدمت ممارسات التدريس البنائي مثل ، (Smitha & Aruna, 2014مثل )

(Barron, 2005)( واستخدم المنحى المتمركز حول الطالب ،Akcay & Yager, 

2010.) 

تختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها في متغيراتها، فهي تتناول بعض نتاجات التعلم وعليه؛ 

وفق مستوى االستطالع العلمي  STSلعلمية وذلك في ضوء استخدام منحى المتمثلة في: القيم ا

لطلبة المدارس األساسية في فلسطين. وفي هذا تُعد هذه الدراسة من الدراسات األُول التي بحثت 

ذلك وحاولت اإلجابة )نظرياً( في ضوء أسئلتها البحثية الثالثة، و)تطبيقياً( في ضوء استفادة وزارة 

ً مع التربية والت عليم الفلسطينية من نتائجها المتمثلة في مناهج العلوم وتدريسها وذلك انسجاما

 .حركات إصالح التربية العلمية العالمية وانعكاساتها على مناهج العلوم وتدريسها في فلسطين

 أفراد الدراسة

تمثل مجتمع الدراسة بجميع طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية التربية والتعليم / شمال 

( طالباً 2827م للفصل الدراسي األول، وقد بلغ عددهم )2014/2015الخليل للعام الدراسي 

( طالبة. هذا، وقد اختارت الباحثة أفراد الدراسة بالطريقة 1283( طالباً و)1544وطالبة، منهم )

قصدية من إحدى مدارس اإلناث وهي مدرسة القادسية الثانوية للبنات، وذلك لعمل الباحثة في ال
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 4)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

المدرسة، وبالتالي سهولة تطبيق الدراسة ومتابعتها. وقد تم االعتماد على التوزيع العشوائي المعتمد 

نة الدراسة الكلي ألفراد الدراسة كما تتبعه وتطبقه إدارة المدارس الفلسطينية. وقد بلغ عدد أفراد عي

( طالبة، وتم التعيين العشوائي لمجموعتي الدراسة: التجريبية، والضابطة بحيث بلغ عدد أفراد 59)

( 30، وبلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة )STS( طالبة درسن بمنحى 29المجموعة التجريبية )

 طالبة درسن بالطريقة االعتيادية.

 أدوات الدراسة

مقياس القيم العلمية، ومقياس االستطالع  مع بيانات الدراسة، وهي:تم استخدام أداتين لج

 العلمي، وتم عرض هذه األدوات كاآلتي:

 أوالً: مقياس القيم العلمية

؛ خزعلي، 2010تم تطوير مقياس القيم العلمية باالعتماد على األدب التربوي )زيتون، 

(، حيث تكون AAAS, 1990؛  Moore  & Foy, 1997؛Lee,2004؛2008؛ أحمد، 2009

( فقرة وزعت على عدة مجاالت، هي: احترام العلماء وجهودهم، 45المقياس بصورته النهائية من )

وتقدير العلم، واالنفتاح العقلي، واألمانة العلمية، وتقبل النقد، والتفكير العلمي، وحب االستطالع، 

(. هذا وقد تنوعت 1لجدول )والتأني في الحكم، بحيث احتوى كل مجال على عدة فقرات يوضحها ا

( فقرة كما 13( فقرة، وفقرات سلبية بلغ عددها )32فقرات المقياس بين فقرات ايجابية بلغ عددها )

(. وقد جرى تدريج المقياس حسب ليكرت الخماسي، وبهذا كانت العالمة القصوى 1في الجدول )

 ( عالمة.45( عالمة، والدنيا )225للطالب )

 .الفقرات على مجاالت مقياس القيم العلميةتوزيع  (:1جدول )

 عدد الفقرات الفقرات المجال

 6 6 – 1 احترام العلماء وجهودهم

 6 12 – 7 تقدير العلم

 5 17 – 13 االنفتاح العقلي

 6 23 – 18 األمانة العلمية

 7 30 – 24 تقبل النقد

 5 35 – 31 التفكير العلمي

 6 41 – 36 حب االستطالع

 4 45 – 42 في الحكمالتأني 

 وقد توزعت فقرات االستبانة حسب المؤشرات السلوكية اآلتية للقيم العلمية:

 :وتضمنت االهتمام بسير العلماء، واالعتراف بدور العلماء في  احترام العلماء وجهودهم

 مناحي الحياة المختلفة، وتقدير العلماء واحترامهم.
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 :الوثيقة بين العلم والتقانة، واالهتمام بالقراءة عن العلم، استيعاب الصلة  وتضمن تقدير العلم

 وإدراك فوائد العلم للبشرية.

 :احترام الرأي اآلخر، واالستفادة من رأي اآلخرين، واعتبار عدة  وتضمن االنفتاح العقلي

 خيارات محتملة عند حل المشكلة.

 :رص على عرض وتضمنت االعتراف بفضل اآلخرين وجهودهم، والح األمانة العلمية

النتائج كما هي، وكتابة المالحظات وتدوينها باستمرار، واعتبار جميع البيانات المتوفرة عند 

 عمل التعميمات.

 :وتضمن االستماع إلى انتقادات اآلخرين، وتحدي اآلراء والجمل غير المدعومة  تقبل النقد

 علمياً، وتعديل المواقف في ضوء االنتقادات، والبحث عن برهان امبريقي لدعم التفسيرات.

 :التحقق من صدق المقدمات للوصول إلى النتائج، واقتراح عدة  وتضمن التفكير العلمي

 بالتجريب للوصول إلى النتائج، واالبتعاد عن الخرافات.فرضيات للمشكلة، واالهتمام 

 :وتضمن االنتباه إلى المواقف الجديدة وإبداء الرغبة في االستفسار، والبحث  حب االستطالع

 عن برهان امبريقي لدعم التفسيرات، والتساؤل وطرح األسئلة.

 :ر أحكام سريعة وتضمن الصبر على االحباطات التي تظهر، وتجنب إصدا التأني في الحكم

 قبل التأكد، والتعميم بمقدار ما يظهر من أدلة، واإلدراك بأن االستنتاجات هي أولية.

االعتماد على الصدق الظاهري  تم، صدق مقياس القيم العلمية وللتحقق من صدق المقياس:

وصدق المحتوى من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من أهل الخبرة واالختصاص في 

لعلوم وتدريسها. وقد تم التحقق من مدى مالءمة الفقرات للموضوع، وللمجال الذي وضعت مناهج ا

وقد تم حذف بعض الفقرات في فيه، باإلضافة إلى الصياغة اللغوية، ودرجة الوضوح للطالب. 

 ضوء مالحظات المحكمين نظراً لطول المقياس.

االتساق الداخلي  االعتماد علىتم  ثبات مقياس القيم العلمية، ولحساب ثبات المقياس:

باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وذلك بتطبيقه على عينة استطالعية من طالبات الصف التاسع في 

(، وهي 0.69( طالبة. وبلغت قيمة الثبات )24مدرسة فلسطين األساسية للبنات التي تكونت من )

 يقة.( دق30كما تم تحديد زمن تطبيق المقياس وهو ) قيمة متوسطة.

 ثانياً: مقياس االستطالع العلمي

 )1998) وترجمه زيتون  Campbellتم استخدام مقياس االستطالع العلمي الذي أعده كامبل

إلى اللغة العربية بهدف تصنيف الطالبات إلى فئتين وفق االستطالع العلمي، حيث تكون المقياس 

( سؤاالً مصنفة في خمس مجموعات تغطي أبعاد االستطالع العلمي لمواد العلوم المختلفة، 29من )

حيث يضم مجموعتين من األحياء، ومجموعتين من الفيزياء، ومجموعة من الكيمياء، وقد درج 
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 4)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

لمقياس وفق مقياس ليكرت الثالثي بسلم تقديري )دائماً، أحياناً، نادراً(، حيث بلغ مدى الدرجات ا

 ( درجة. 87 – 29التي يمكن ألفراد عينة الدراسة الحصول عليها يتراوح بين )

االعتماد على الصدق  تم صدق مقياس االستطالع العلمي،وللتحقق من صدق المقياس:

ن خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من أهل الخبرة الظاهري وصدق المحتوى م

 واالختصاص في مناهج العلوم وتدريسها، باإلضافة إلى الصدق األصلي للمقياس. 

حساب االتساق الداخلي  تم ثبات مقياس االستطالع العلمي، وللتحقق من ثبات المقياس:

عية من طالبات الصف التاسع في باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وذلك بتطبيقه على عينة استطال

( طالبة، حيث بلغ معامل االتساق الداخلي 24مدرسة فلسطين األساسية للبنات التي تكونت من )

 ( دقيقة.20(، وهو معامل ثبات مرتفع. كما تم تحديد زمن تطبيق المقياس ب )0.80)

 المادة التعليمية

تضمنت مواضيع أجهزة جسم اإلنسان تم اختيار وحدة من كتاب العلوم للصف التاسع التي 

 الهضمي، والدوراني، والتنفسي، وذلك لمناسبتها ألغراض الدراسة، كما يأتي:

لوحظ وجود صعوبة لدى الطالبات في تحقيق متطلبات الثقافة العلمية، وبخاصة فهم المفاهيم  .1

مفاهيم مجردة العلمية الواردة في الوحدة وانعكاسها على حياتهن حيث إنّها عرضت بشكل 

 بعيدة عن واقع الطالبات.

في الوحدة الدراسية، فقد اكتفت الوحدة بعرض بعض  STSلوحظ ضعف في عرض قضايا  .2

التطبيقات في حواشي الكتاب، أو من خالل المحتوى لكن دون إشراك فاعل للطالبة في عملية 

 التعلم.

، STSية التي تتفق وبرامج يمكن أن تتضمن الوحدة المختارة العديد من المفاهيم البيولوج .3

الغذاء، وزراعة األعضاء، والسرطان،  والخاصة في مواضيع الصحة والمرض مثل:

 والتقنيات الحيوية. 

، وبما يالئم توزيع المنهاج من STSتم إعادة صوغ المادة التعليمية وإثرائها وفق منحى وقد 

تم إعداد دليل للمعلمة يوضح حيث عدد الحصص وطبيعة األنشطة ووقتها. واستناداً لذلك فقد 

، والخطط التدريسية للمادة التعليمية، باإلضافة إلى إعداد سجل STSالمكونات الرئيسية لمنحى 

 بالمراحل اآلتية: STSوقد مر إعداد المادة التعليمية وفق منحى  نشاط الطالبة.

  مراجعة البحوث والدراسات السابقة التي تناولت استخدام منحىSTS س العلوم مثل في تدري

(Mackinnu, 1991 ؛ 2010؛ زيتون، 2004؛ المحتسب، 1999 عمر،؛Quinlan, 

 (.Aboalrob, 2012؛ 2012

  االستفادة من بعض الكتب العلمية، ومواقع االنترنت، بهدف إثراء المادة التعليمية بقضايا

الحرة ويكبيديا، وأنشطة ذات أبعاد علمية وتكنولوجية واجتماعية مناسبة مثل موقع الموسوعة 
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موسوعة الملك عبد هللا بن عبد العزيز للمحتوى الصحي، وموقع صحة االلكتروني، وموقع و

 .وزارة الصحة الفلسطينية االلكتروني، وموقع ويب طب االلكتروني

 .تحليل محتوى الوحدة المختارة، وحصر المفاهيم العلمية الواردة فيها 

 لتي تم إثراء المحتوى التعليمي بها بحيث كانت أنشطة اختيار األنشطة والمقاالت والقضايا ا

تم اعتماد التدريس المتمركز . وSTSذات ارتباط بحياة الطالبات، وبما يتناسب مع منحى 

 حول الطالبة بدرجة كبيرة في أثناء إعداد الدروس التعليمية.

  بمنحى ً تحضيرية  ، ومبادئه ومكوناته، ومذكراتSTSإعداد دليل للمعلمة يتضمن تعريفا

للمادة التعليمية الخاصة بوحدة أجهزة جسم اإلنسان، باإلضافة إلى إعداد سجل نشاط الطالبة 

 الذي يتضمن أوراق عمل مرتبطة بمذكرات التحضير.

 صدق المادة التعليمية

تم التحقق من صدق المادة التعليمية، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين 

تصاص في مناهج العلوم وتدريسها، إلبداء الرأي في مدى مناسبتها لما أعدت من أهل الخبرة واالخ

له، من حيث صياغة األهداف، وشمولية المادة التعليمية، والدقة العلمية، والوضوح، ومدى 

 .STSاالنسجام ومنحى 

 اإلحصائيالتصميم 

المتغيرات وفق تصميمها  وتضمنت ،اتبعت الدراسة المنهج التجريبي بتصميم شبه تجريبي

 اآلتية:

 المتغيرات المستقلة .1

  طريقة التدريس، ولها مستويان، هما: منحىSTS.والطريقة االعتيادية ، 

 االستطالع العلمي، وهو متغير تصنيفي له مستويان، هما: مرتفع، ومنخفض. 

 المتغير التابع .2

 .اكتساب القيم العلمية 

 المعالجة اإلحصائية

باستخدام اإلحصاء  اإلجابة عن أسئلة الدراسة الثالثة، واختبار فرضياتها الصفرية تمت

الوصفي المتمثل بالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واإلحصاء االستداللي من خالل 

(. ولمعرفة حجم Two – wayANCOVA( )2×  2استخدام تحليل التباين الثنائي المصاحب )

وإيجاد نسبة التباين المفسر  Eta squareوفاعليته، تم استخدام مربع ايتا  (STSاألثر للمنحى )
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على كل من درجات الطالبات في المتغير التابع وهو: القيم العلمية لدى طالبات المرحلة األساسية 

 في فلسطين وذلك في ضوء تباينهم في حب االستطالع العلمي.

 ومناقشتها نتائج الدراسة

 ومناقشته ولاأل المتعلقة بالسؤالنتائج ال

هل يختلف اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية  على: السؤال األولنص 

 األولىالصفرية الفرضية ونصت  ، والطريقة االعتيادية(؟STSباختالف طريقة التدريس )منحى 

ي اكتساب القيم العلمية ( فα = 0.05: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )على

 ، والطريقة االعتيادية(.STSلدى طلبة المرحلة األساسية يعزى لطريقة التدريس )منحى 

فقد ُجمعت البيانات الالزمة عن مستوى القيم العلمية القبلي والبعدي ، هذا السؤالعن  ولإلجابة

على مقياس القيم العلمية المكون في مادة العلوم ألفراد عينة الدراسة، من خالل قياس أداء الطالبات 

( فقرة مدرجة وفق ليكرت الخماسي. كما ُحسبت اإلحصاءات الوصفية المتمثلة 45من )

بالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات على مقياس القيم العلمية القبلي 

( ملخص هذه 2لجدول )والبعدي حسب متغيري طريقة التدريس واالستطالع العلمي، ويبين ا

 اإلحصاءات.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد الدراسة على مقياس القيم (: 2جدول )

 العلمية القبلي والبعدي وفقاً لمتغيري طريقة التدريس واالستطالع العلمي.

طريقة 

 التدريس

االستطالع 

 العلمي
 العدد

 البعدياالختبار  االختبار القبلي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

منحى 

STS 

 13.45 180.30 13.74 173.90 20 مرتفع

 13.82 168.89 16.62 163.44 9 منخفض

 14.36 176.76 15.21 170.66 29 المجموع

 االعتيادية

 11.24 170.58 15.41 174.04 24 مرتفع

 10.44 150.33 4.23 141.33 6 منخفض

 13.67 166.53 19.20 167.50 30 المجموع

المجموع 

 الكلي

 13.20 175.00 14.51 173.98 44 مرتفع

 15.38 161.47 17.03 154.60 15 منخفض

 14.82 171.56 17.28 169.05 59 المجموع

( وجود فروق ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية لمقياس القيم العلمية 2يالحظ من الجدول )

القبلي بين المجموعات حيث بلغ المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات ذوات االستطالع العلمي 

(، بينما بلغ 13.74( عالمة وبانحراف معياري )173.90) STSالمرتفع اللواتي درسن بمنحى 
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( عالمة وبانحراف 163.44الحسابي للطالبات ذوات االستطالع العلمي المنخفض ) المتوسط

(. كما بلغ المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات ذوات االستطالع العلمي المرتفع 16.62معياري )

(، بينما بلغ 15.41( عالمة وبانحراف معياري )174.04اللواتي درسن بالطريقة االعتيادية )

( عالمة وبانحراف 141.33ي للطالبات ذوات االستطالع العلمي المنخفض )المتوسط الحساب

 (.4.23معياري )

( وجود فروق ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية لمقياس القيم العلمية 2ويبين الجدول )

البعدي بين المجموعات حيث بلغ المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات ذوات االستطالع العلمي 

(، بينما بلغ 13.45( عالمة وبانحراف معياري )180.30) STSواتي درسن بمنحى المرتفع الل

( عالمة وبانحراف 168.89المتوسط الحسابي للطالبات ذوات االستطالع العلمي المنخفض )

(. كما بلغ المتوسط الحسابي لعالمات الطالبات ذوات االستطالع العلمي المرتفع 13.82معياري )

(، بينما بلغ 11.24( عالمة وبانحراف معياري )170.58ة االعتيادية )اللواتي درسن بالطريق

( عالمة وبانحراف 150.33المتوسط الحسابي للطالبات ذوات االستطالع العلمي المنخفض )

 (.10.44معياري )

ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في اإلحصاءات الوصفية ذات داللة إحصائية 

( 2×  2(، فقد تم تطبيق اختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب )α = 0.05عند مستوى الداللة )

ANCOVA  لمعالجة عالمات أفراد الدراسة على مقياس القيم العلمية البعدي، وكانت النتائج كما

 (.3في الجدول )

( لعالمات أفراد الدراسة على مقياس 2×  2نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب )(: 3جدول )

 .القيم العلمية البعدي وفقاً لطريقة التدريس واالستطالع العلمي والتفاعل بينهما

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 0.00 31.82 3120.46 1 3120.46 القيم العلمية القبلي

 0.01 6.95 681.18 1 681.18 طريقة التدريس

 0.22 1.56 152.70 1 152.70 االستطالع العلمي

طريقة التدريس* االستطالع 

 العلمي

19.39 1 19.39 0.20 0.66 

   98.07 54 5295.80 الخطأ 

    58 12734.54 الكلّي المعدّل

 %(55.3التباين المفّسر المعدّل للنموذج )

(، 6.946( هي )54، 1( أن قيمة "ف" لمتغير طريقة التدريس عند )3يالحظ من الجدول )

( مما يعني وجود فرق ذي داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية 0.011ومستوى الداللة )
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( لعالمات أفراد الدراسة على اختبار القيم العلمية يعزى لطريقة التدريس، وجاء 9المعدّلة )الجدول 

( وجود تباين في 4، ويبين الجدول )STSلصالح الطالبات اللواتي درسن بمنحى  الفرق

المتوسطات الحسابية المعدّلة ألفراد الدراسة في مقياس القيم العلمية البعدي حسب طريقة التدريس، 

 STSفقد بلغ المتوسط الحسابي المعدّل لعالمات الطالبات اللواتي درسن باستخدام منحى 

( عالمة، بينما بلغ المتوسط الحسابي المعدّل للطالبات اللواتي درسن بالطريقة 174.793)

وقبلت الفرضية البديلة  ذلك رفضت الفرضية الصفرية االولى( عالمة. وب166.417االعتيادية )

المتضمنة أن القيم العلمية للطالبات في مادة العلوم تختلف باختالف طريقة التدريس، وأن هنالك 

 لصالح طالبات المجموعة التجريبية. STSأثراً لمنحى 

  .المتوسطات الحسابية المعدّلة لمقياس القيم العلمية البعدي وفقاً لطريقة التدريس(: 4جدول )

 طريقة التدريس
المتوسط الحسابي 

 البعدي

المتوّسط الحسابي 

 المعّدل
 الخطأ المعياري

 STS 176.76 174.80 1.99منحى 

 2.50 166.42 166.53 االعتيادية

 Effect sizeوفاعليته في اكتساب القيم العلمية، تم إيجاد حجم األثر STSوإليجاد أثر منحى 

(؛ وهذا يعني أن منحى 2η  =0.053، حيث وجد أنه يساوي )Eta squareباستخدام مربع ايتا 

STS ( من التباين الكلي في اكتساب القيم العلمية لدى الطالبات أفراد 5.34يفّسر حوالي )%

ع إلى عوامل أخرى غير متحّكم بها. مما يعني %( غير مفّسر ويرج 94.66الدراسة، بينما الباقي )

 قد أحدث تبايناً صغيراً في اكتساب القيم العلمية. STSأن منحى 

 ,Akcay) مثل دراسات: STSوتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسات سابقة تناولت منحى 

B. & Akcay, H., 20152010؛ أبو عمر، 2005؛ أمبو سعيدي وناصر،  2001محمود،  ؛ ،)

اللّتين  (Akcay et al., 2010؛ Perkins, 2011لكنها تختلف مع دراسات أخرى مثل دراستي )

. ويمكن تفسير STSإحصائياً في االتجاهات نتيجة التدريس بمنحى  لأظهرتا عدم وجود فرق دا

هذه النتيجة بأن طبيعة المادة التعليمية وارتباطها بالحياة، ساعدت باستمتاع الطالبات بها وإدراكهن 

ألهميتها، مما زاد من استثارتهن نحو القيم العلمية التي تتفق مع المنهج العلمي وطبيعة العلم؛ 

المادة تطلبت البحث في المصادر المتنوعة، ومناقشتها، والخروج بالنتائج مما  فطريقة عرض

ساعد الطالبات على استخدام التفكير العلمي، وتقديم الدليل، والموضوعية في الحكم، وتقدير جهود 

العلماء في التوصل إلى المعرفة، وإدراك أهمية العلم في حياتهن، باإلضافة إلى إظهار األمانة 

ية والتفتح الذهني لديهن. وقد لوحظ في أثناء التدريس، اهتمام الطالبات واستثارتهن نحو العلم

 المادة، فقد تعرفن على سلوك العلماء، وحاولن تعميم هذا السلوك على حياتهن.

 متعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتهانتائج الال

هل يختلف اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية  :على السؤال الثانينص 

، STSباختالف مستوى استطالعهم العلمي )مرتفع، منخفض( عند تدريسهم بالطريقتين )منحى 
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: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند على الثانيةالصفرية الفرضية ونصت  والطريقة االعتيادية(؟

تساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية يعزى إلى ( في اكα = 0.05مستوى الداللة )

، والطريقة STSمستوى االستطالع العلمي )مرتفع، منخفض( عند تدريسهم بالطريقتين )منحى 

 االعتيادية(.

( أن قيمة "ف" لمتغير االستطالع العلمي 3يالحظ من الجدول ) عن السؤال الثاني، ولإلجابة

إحصائياً في اكتساب القيم  (، مما يعني عدم وجود فرق دال0.22)( ومستوى الداللة 1.56هي )

وتتفق نتيجة هذه ذلك قُبلت الفرضية الصفرية الثانية. العلمية تعزى لمتغير االستطالع العلمي، وب

( التي أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطية 2003الدراسة مع دراسات سابقة مثل دراسة )عساكرة، 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن منحى  ع العلمي واالتجاهات العلمية.بين متوسطات حب االستطال

STS  ،كان له األثر نفسه على جميع الطالبات بغض النظر عن مستوى االستطالع العلمي )مرتفع

ساعدت جميع الطالبات في إدراك  STSأي أن طريقة عرض المادة في منحى  منخفض( لديهن؛

 القيم العلمية بشكل أكبر.

 متعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتهاج النتائال

هل هناك أثر في اكتساب القيم العلمية لدى طلبة المرحلة األساسية  نص السؤال الثالث على:

يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس واالستطالع العلمي؟ ونصت الفرضية الصفرية الثالثة 

( في اكتساب القيم العلمية α = 0.05على: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 لدى طلبة المرحلة األساسية يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس واالستطالع العلمي.

( وأن مستوى 0.20( أن قيمة "ف" هي )3، فيالحظ من الجدول )عن السؤال الثالث ولإلجابة

مما يعني عدم وجود فرق  الثالثةذلك قبلت الفرضية الصفرية ( غير دالة إحصائياً، وب0.69الداللة )

ً للتفاعل بين االستطالع العلمي وطريقة التدريس في اكتساب القيم العلمية لطالبات  دال إحصائيا

الصف التاسع في العلوم، وبالتالي فإّن المتغيرين مستقالن في إحداث التباين في اكتساب القيم 

ن تفسير هذه النتيجة بأن المادة التعليمية وفرت ولم تجد الباحثة أي دراسة لمقارنتها. ويمك العلمية.

فرص التعلم النشط لجميع الطالبات بغض النظر عن مستوى االستطالع العلمي لديهن، مما ساهم 

في دمج جميع الطالبات في التعلم. هذا باإلضافة إلى أّن المتغيرين )طريقة التدريس، ومستوى 

 ين الكلّي في اكتساب القيم العلمية لدى طالبات الدراسة.االستطالع العلمي( مستقالن في إحداث التبا

 التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها، فإن الباحثة توصي بما يأتي:

في تدريس العلوم في المرحلة األساسية العليا )الصف التاسع  STSتبني استخدام منحى  .1

 األساسي( وذلك في ضوء أثره وفاعليته في اكتساب القيم العلمية.
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ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2019(، 4)33بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد مجلة جامعة النجاح لألــــــــــــ

عقد دورات تدريبية للمعلمين يتم من خاللها تدريب معلمي العلوم STSيتطلب تبني منحى  .2

تمام باالستطالع العلمي ، وتوجيههم نحو االه STSفي أثناء الخدمة على منحى  ذوي العالقة

 كركيزة أساسية في تعليم العلوم.

من خالل زيادة  STSحث القائمين على إعداد مناهج العلوم الفلسطينية لالهتمام بموضوعات .3

هذه الموضوعات وتضمينها في كتب العلوم المقررة، باإلضافة إلى االنطالق في تصميم 

 توفير فرص التعلم النشط لهم.المحتوى من اهتمامات الطلبة وفضولهم العلمي، و

لتنمية مكونات أخرى للثقافة العلمية  STSإجراء دراسات أخرى يتم فيها استخدام منحى  .4

 مثل: عمليات العلم، وطبيعة العلم، وعادات العقل العلمية.
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 المالحق

 القيم العلميةمقياس 

 عزيزتي الطالبة

وفق االستطالع العلمي لطلبة المرحلة األساسية في  STSحول أثر استخدام منحى  اء دراسةتقوم الباحثة بإجر

 فلسطين في فهم المفاهيم العلمية، واكتساب القيم العلمية، وتنمية التفكير االبداعي، ويعد هذا المقياس جزءاً منها.

( فقرة تمثل مواقف مختلفة لألفراد نحو عدد من القيم 45مقياساً للقيم العلمية، مكوناً من )ولذلك، أضع بين يديك 

( الذي يعبر عن وجهة نظرك بصراحة وموضوعية، ية، والمطلوب منك اختيار موقفك )موافقتك أو معارضتكالعلم

 وفق التدريج اآلتي: أوافق بشدة، أوافق، ال أدري، غير موافق، غير موافق بشدة.

 تعليمات االختبار

أمام العبارة وتحت )×( ( فقرة، والمطلوب منك قراءة كل فقرة، ووضع إشارة 45* يتكون االختبار من )

 الدرجة التي تتفق وموقفك.

 ( دقيقة40* الزمن )

 

  االسم

  الشعبة

  التاريخ

 

 عبارات المقياس الرقم
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

ً بالبحث في سير حياة العلماء  1 أهتُم دائما

 والمكتشفين

     

أعتقدُ أن للعلماء دوراً كبيراً في الوصول إلى  2

 حلول للمشكالت التي تواجهنا في حياتنا

     

أتجنب االهتمام بمعرفة أسماء العلماء  3

 واكتشافاتهم

     

أرى أن قراءة المجالت العلمية أمر ضروري  4

 للتعرف على ما يقوم به العلماء 

     

أقدر الدور العظيم الذي يقوم به العلماء لتحسين  5

 حياتنا

     

      أحترم كل انسان يكتشف شيئاً جديداً في العلوم 6

أعتقد بأن االكتشافات العلمية أنتجت الثورة  7

 الحاليالتكنولوجية في عصرنا 

     

ال أهتم بالقراءة عن االكتشافات العلمية فمعظمها  8

 غير ضروري في مجتمعنا
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 عبارات المقياس الرقم
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

أعتقد أن بعض االكتشافات العلمية تعود بنتائج  9

 سلبية على البيئة

     

أؤيد دعم مؤسسات المجتمع للبحوث العلمية في  10

 مختلف مجاالت العلوم

     

الكثير من الظواهر حولنا أعتقد أن العلم جعل  11

 غير مفهومة

     

      أعتقد أن تقدم العلم والتكنولوجيا مفيد للعلماء فقط 12

أعتقد بأنه يمكن حل أي مشكلة علمية تواجهنا من  13

 خالل وضع عدة فرضيات لحلها

     

أعتقد بأن حل أي مشكلة علمية يتم من خالل عدد  14

 من المختصين 

     

العلم يجب أن ال يتعارض مع المعتقدات أرى أن  15

 السائدة في المجتمع

     

      ال أهتم بأي بحث علمي يتعارض مع معتقداتي 16

أعتقد أن بعض النظريات ال تزال غير كافية  17

 لتفسير بعض الظواهر التي تحدث من حولنا

     

عند قيامي ببحث علمي، أكتب أسماء جميع  18

 التي استفدت منهامصادر المعلومات 

     

أعتقد بأن جهود العلماء السابقين ساعدت العلماء  19

في عصرنا الحديث على تحقيق المزيد من 

 االكتشافات العلمية

     

أعتقد بأن العلماء يعلنون النتائج التي يتوصلون  20

 إليها حتى لو ناقضت فرضياتهم

     

كما عندما أقوم بتجربة علمية أكتب النتائج  21

 حصلت عليها حتى لو كانت عكس توقعاتي

     

      أعتقد أن العلماء يسجلون مالحظاتهم بدقة 22

أرى أن إعادة التجربة عدة مرات حتى تتفق مع  23

 وجهة نظر الباحث أمر ال فائدة منه

     

أستمع جيداً إلى نقد اآلخرين ألعمالي ألن  فيه  24

 إثراًء لعملي

     

عن فرضياتي العلمية بسهولة حتى لو ال أتخلى  25

 ثبت خطؤها

     

أعتقد أن العلماء يهتمون بجميع المالحظات عند  26

 قيامهم بأي بحث علمي

     

أرى أنه من غير المفيد االستماع لألفكار الجديدة  27

 حتى يوافق عليها الجميع
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 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

أعتقد أنه من واجب العلماء الوقوف على وجهات  28

 اآلخرين حول ما يقومون به من عملنظر 

     

أعتقد أنه من واجب العلماء أن يؤمنوا بأي فكرة  29

 ادعى أحدهم التوصل اليها

     

أعتبر أن األفكار العلمية يمكن أن تتغير عند توفر  30

 أدلة علمية جديدة

     

من المهم أن أحدد خطوات واضحة قبل القيام  31

 أواجههابحل أي مشكلة علمية 

     

أعتقد بوجود أفكار علمية سخيفة ال تستحق عناء  32

 البحث

     

أعتقد بأن هناك عدة طرق يمكن اقتراحها لحل أي  33

 مشكلة علمية

     

أرى أن معرفة أسباب حدوث ظاهرة ما مهم جداً  34

 لفهمها

     

أرى أنه من الواجب توفر دليل علمي يدعم حكمي  35

 على شيء ما

     

أواظب على قراءة ومتابعة التطورات العلمية  36

 المختلفة

     

ً إلى األفكار والمعلومات  37 أوجه اهتمامي دائما

 الجديدة

     

ً إلبداع أفكار  38 أعتقد أن العالم لديه خياالً واسعا

 جديدة حول موضوع ما

     

أعتقد أن المالحظة وسيلة جيدة لإلجابة عن  39

 العلميةتساؤالتي 

     

أعتقد أن كثرة التساؤل حول الظواهر المحيطة  40

 بنا مضيعة للوقت

     

أرى أن استخدام الحواس وسيلة جيدة الستكشاف  41

 العالم المحيط

     

أعتقد أن االحباطات هي شيء طبيعي يمكن  42

 مواجهته عند القيام بالنشاط العلمي

     

إذا استمعت لمعلومة علمية جديدة، فإّني أعتبرها  43

 صحيحة وأتقبلها 

     

أتحفظ على أي فكرة جديدة ما لم توجد براهين  44

 تجريبية تؤيدها

     

ً إلى مزيد  45 أعتقد أن المعرفة العلمية بحاجة دائما

 من الدراسات

     

 


