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 ملخص

 بالعلوم، وفيما إذا لبة المرحلة األساسيةة اهتمام طالتعرف إلى درج الدراسةهذه  هدفت
الطالب، ومستواه الصفي، ومستوى تحصيله   جنس آانت هذه االهتمامات تختلف باختالف

أهداف الدراسة استخدمت أداة لقياس درجة اهتمام الطلبة بالعلوم، تكونت من  ولتحقيق. الدراسي
طالبًا ) ٣٥٧(تكونت عينة الدراسة من . على نمط مقياس ليكرت خماسي التدريج فقرة )٢٠(

. مديرية التربية والتعليم التابعة لمنطقة إربد األولىوطالبة من طلبة المرحلة األساسية في 
 بالعلوم آانت مرتفعة، وأشارت لبة المرحلة األساسيةأشارت نتائج الدراسة أن درجة اهتمام ط

 بالعلوم لبة المرحلة األساسية اهتمام ط إلى وجود فروق دالة إحصائيا في درجة أيضاالنتائج
ُتعزى لمتغير المستوى الصفي لصالح طلبة الصف السادس األساسي، ولمتغير مستوى التحصيل 
لصالح طلبة التحصيل المرتفع، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في درجة اهتمامهم بالعلوم 

  . للجنسُتعزى 

 .لة األساسيةاالهتمام، العلوم، المرح :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

This study aimed at identifying the degree of the basic stage 
student’s interest in science, and whether these interests differ according 
to their gender, class level, and academic achievement. To achieve the 
aims of the study, a questionnaire consisted of (20) items were 
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constructed. The sample of the study consisted of (357) male female 
students randomly selected from the schools of Irbid the first directorate 
of education. The results of the study indicated that the degree of the 
students interest in science was high, and there were statistical significant 
differences in these interests due to the variable of class level in the favor 
of the sixth grade, and due to the academic achievement in the favor of 
the higher achievers, and there were no statistical significant differences 
in their interests due to the gender. 

Keywords: Interests, Science, Basic Stage. 
  

  مقدمة

واد                 يشكو آثير من المعلمين واألهالي من تراجع المستوى األآاديمي للطلبة في آثير من الم
ى الكشف  احثين إل ع الب ا دف ة، مم ى   التعليمي ضهم إل زاه بع ا ع و م ع، وه ذا التراج باب ه  عن أس

ة                رتبط بطبيع ظروف ذات عالقة بقدرات الطالب واهتماماته، وميوله، ودوافعه، أو إلى ظروف ت
ين، وباتجاهات األسرة            المنهاج، وصعوبته، أو مستوى تعقيده، أو أمور ترتبط بالمدرسة والمعلم

  . والمجتمع نحو التعليم بشكل عام

سبب                    وأشار آثير  ام؛ ب يم الع ى ضرورة إصالح التعل ضا إل وي أي  من المهتمين بالشأن الترب
ية   ي مختلف المراحل الدراس ة ف ي المدرس ة وتحصيلهم الدراسي ف ستوى أداء الطلب دني م ي ت ف

ة   ام، وخاص يم الع ي التعل ارفهم     ف ستوى مع اض م ذلك انخف ة، وآ ية والثانوي رحلتين األساس الم
ة                  ومهاراتهم، وعدم قدرتهم على    ة الواقعي اة العملي  تطبيق ما تعلموه في المدرسة في مواقف الحي

ة  دعوة لكل من      (Ysseldyke, Algozzine, & Thurlow, 1992) اليومي ذه ال ، وترآزت ه
يم   ساءلة عن جودة التعل ادة الم ب، وزي ستوى أداء الطال ع م ة رف ى أهمي ين عل ين والمعلم اإلداري

تعلم داخل         الصفي، ورفع سقف التوقعات بالنسبة لتح      يم وال ادة وقت التعل صيل الطالب، وآذلك زي
  ).Struyk, etal., 1995(الصف الدراسي وخارجه 

تعلم؛        ويرى بعض العلماء أن اهتمام الطالب بالمادة التعليمية يعد جزءا ال يتجزأ من عملية ال
ف           الل المواق ا خ ون تجاهله ستطيع المعلم ي ال ي صيل الت ة التح ددات عملي د مح ه أح آون

يفيل   .  (Wandersee, 1986)صفيةال  اع    (Schiefele, 1991)ويعرف ش ه انطب ام بأن  االهتم
ة          شعور والقيم ات ال ة يتضمن مكون ة معين ف، أو معرف ا، أو موق ا هدي   . ذاتي نحو موضوع م أم

ين          (Hidi & Renninger, 2006)وريننجر   تج من تفاعل ب ة تن ه حال ام بأن ا االهتم د عرف  فق
ا                 شخص ما ومادة معينة، بو     شكل نظام ة بحيث ت ة والوجداني جود مجموعة من العناصر المعرفي

  .تفاعليا

وارتبط االهتمام بشكل إيجابي بالتعلم قصير المدى والتعلم طويل المدى، إذ تبين أن األطفال            
شط   ام باألن ديهم اهتم ذين ل شكـد تعلمـة قـات العلميـة والموضوعـال م ـر، وأن تعلمهـل أآثـوا ب
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تمر لفت رهم م ـول، وتمتعـرات أطـاس ة بغي شارآة مقارن ر للم ة أآث   ةـن الطلبـوا بدافعي
(Hidi & Harackiewicz, 2000) .بّين لونج  آما (Long, 2003)    ادة ة بالم ام الطلب أن اهتم

د   (Daponte, 1992)أما دابونت . التعليمية يعد مصدرا مناسبا لزيادة دافعيتهم نحو التعلم د أآ  فق
ين اهت ة ب ة قوي ود عالق ة وتحصيلهم الدراسي وج ادة التعليمي ة بالم ام الطلب ديموت . م ار ماآ وأش

(McDemott, 1981)  أن االهتمام متغير مهم في نجاح تعلم طلبة المرحلة األساسية، وأنه لمن 
اداتهم   اتهم وع دراتهم واهتمام ن ق شف ع م بالك دأ تعلمه م أن يب دي  . المه ي وهي د أنيل ا أآ آم

ام      (Ainley, Hidi, &  Berndorff, 2002)وبيرندورف  ين االهتم ة ب ة إيجابي اك عالق  أن هن
ى       اظ عل وى، والحف ع المحت ة م صال الطلب ي ات هامه ف الل إس ن خ ك م تعلم، وذل ة ال وعملي

  .االستمرارية في القدرة على التعلم، وفي تحديد المستقبل الوظيفي للطلبة
  

 ة وأسئلتهاسمشكلة الدرا

وم وا   دريس العل ة لت ة الوطني ي    أصدرت اللجن شرين ف ادي والع رن الح ي الق يات ف لرياض
وان    را بعن ة تقري دة األمريكي ات المتح ام   "الوالي ي ع وات األوان ف ل ف ار  "٢٠٠٠قب ث أش ، حي

ذلك انخفاض                التقرير إلى انخفاض مستوى التحاق الطلبة في المراحل الثانوية بدراسة العلوم، وآ
ر من الدراسات     . توسطة االهتمام واالتجاهات نحو العلوم خصوصا في المرحلة الم  وأشارت آثي

 & Jarvis & Pell, 2002; Murphy)بأن هذا االنخفاض منتشر حتى في المدارس األساسية 
Beggs, 2003) .    رودين د الحظ بي ذين     (Perrodin, 1966)وق ة ال ار الطلب أن متوسط أعم  ب

شرة     ة ع رة والرابع ني العاش ين س ع ب العلوم تق ون ب سح أل  . يهتم راء م الل إج ن خ ن  وم ر م آث
شكل                ) ١٤٠٠( دراسة، أشار العلماء أن نسبة الطلبة الذين أبدوا اهتماما بالعلوم قبل سن العاشرة ت

اقص بمجرد دخول         (Bayer, 1997)%) ٦١(حوالي   العلوم يتن ة ب ام الطلب د أن اهتم ا يؤآ ، مم
وم في ت    (Mcphail, 2000)الطلبة المرحلة المتوسطة  تعلم العل راجع  ، وأن االهتمام والحماس ل

(Osborne, Simon & Collins, 2003; Resnick, 2005; Simon, 2000; Simpson 
& Oliver, 1990)  .  

ة  ر المراحل التعليمي سبونها عب ي يكت ة الت ى المعرف ي نظرتهم إل ون ف ة يختلف ا أن الطلب وبم
وم   المختلفة، األمر الذي يسهم في تشكيل اهتماماتهم بالمعرفة العلمية، فمنهم من يتجه لدر   اسة العل

ا ه وبينه ة بين ادة، فتضعف العالق ذه الم ستهويه ه نهم من ال ت ة، وم ة عالي ذه . بدافعي ذا جاءت ه ل
ة األساسية                      العلوم في صفوف المرحل ة ب ام الطلب ع  (الدراسة بهدف التعرف إلى درجة اهتم الراب

را  )والخامس والسادس  اختالف متغي ت الجنس،  ، والكشف فيما إذا آانت هذه االهتمامات تختلف ب
صيل   ستوى التح صفي، وم ستوى ال ن      .والم ة ع ي اإلجاب ة ف شكلة الدراس تلخص م د ت  وبالتحدي

  :التساؤلين اآلتيين

  ؟درجة اهتمام طلبة المرحلة األساسية بالعلومما  .١

 باختالف جنس الطالب، أو مستواه اهتمامات طلبة المرحلة األساسية بالعلومهل تختلف  .٢
 الصفي، أو مستوى تحصيله؟
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 ة الدراسةأهمي

الحالية في جانبين، األول من الناحية النظرية، حيث تكشف عن تكمن أهمية الدراسة 
اهتمامات طلبة صفوف الرابع والخامس والسادس األساسي بمادة العلوم، وفيما إذا آان هذا 
االهتمام يختلف تبعا لمتغيرات جنس الطالب، ومستواه الصفي، وتحصيله األآاديمي، مما يعد 

 إلى المكتبة العربية في مجال االهتمامات بشكل عام، واالهتمامات بمادة العلوم بشكل إضافة
والجانب الثاني من الناحية . خاص، ومعرفة موقع الطلبة في األردن بين نظرائهم عالميا

التطبيقية، إذ إن التعرف إلى درجة اهتمامات الطلبة بمادة العلوم قد يساعد األهل والتربويين في 
 عامل هام قد يؤثر في تحصيل الطلبة األآاديمي، وبالتالي فإنهم قد يدعمون االهتمامات تحديد

آما يمكن أن يستفيد من . اإليجابية لدى الطلبة، وتطوير اهتماماتهم بالعلوم إن آانت سلبية أو قليلة
بصورة نتائج هذه الدراسة المعنيون بالعملية التعليمية والمشرفون التربويون، وذلك بتبصيرهم 

واضحة حول نظام القيم والفلسفات، واألفكار التي يتبناها الطلبة في المدارس األردنية تجاه 
منهاج العلوم التي يمكن أن تستخدم أساسا ألي إصالح تربوي مستقبلي، وقد تساعد المعلمين 

  .أنفسهم في التعرف إلى مدى تحقيق ما هو متوقع منهم في العملية التعليمية التعلمية
  
  دف الدراسةه

درجة اهتمام طلبة صفوف الرابع والخامس جاءت الدراسة الحالية بهدف التعرف إلى 
 من خالل استطالع آراء الطالب والطالبات أنفسهم، إضافة إلى تعرف فيما إذا والسادس بالعلوم

آانت هذه االهتمامات تختلف باختالف الجنس، والمستوى الصفي، ومستوى التحصيل األآاديمي 
 . لبةللط
  

  التعريفات اإلجرائية

ام   :Student Interest in Science االهتمام بالعلوم هو حالة نفسية إيجابية من االهتم
ي، و شاط المعرف ي الن راط ف دى  واالنخ ة، وم شوقهم للمعرف تعلم وت ة لل ة الطلب تثارة دافعي اس

ي  شاطهم العقل تهم لن دى ممارس م، وم ع المعل شارآتهم م ة الت. م دد بالدرج ا وتتح ي يحصل عليه
  .الطلبة على المقياس المعد لذلك

هو عالقة طويلة األمد لشخص ما بشيء معين تطورت  :  Self -Interestاالهتمام الذاتي
  . وتتحدد بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة على فقرات هذا البعد،على مدى فترة من الزمن

م   وم ب    : Teacher Modelingنمذجة المعل ي يق شطة الت ة     هي األن م خالل العملي ا المعل ه
ي      التدريسية مثل اآتساب المهارات وترميزها ونقلها، واإلمكانيات اإلنسانية،          وتتحدد بالدرجة الت

  .يحصل عليها الطلبة على فقرات هذا البعد

التعلم الذي يعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف    هو: Active Learningالتعلم النشط 
ل دور               التعليمي، ويشمل جميع ال    ي تفعي ي تهدف إل سية الت ممارسات التربوية واإلجراءات التدري
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ه                   ى ذات تعلم عل اد الم المتعلم وتعظيمه، حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب، واعتم
ارات،             ساب المه ى المعلومات واآت ة            في الحصول عل ا الطلب ي يحصل عليه وتتحدد بالدرجة الت

  .على فقرات هذا البعد

ذين    : Social Interactionعل االجتماعي تفاال ة ال اح للطلب هو العملية التي بمقتضاها يت
شطة                       ار واألن م في األفك أثر به نهم في اآلخرين، ويت ؤثر آل م يتصل بعضهم ببعض اآلخر أن ي

اوني،              تعلم التع ة            على السواء، وهو شكل من أشكال ال ا الطلب ي يحصل عليه وتتحدد بالدرجة الت
  .لبعدعلى فقرات هذا ا

ة   ذين يدرسون      :Elementary Stage Studentsاألساسية  طلبة المرحل ة ال م الطلب ه
د من الصف األول                   ي تمت في الصف الرابع والخامس والسادس من صفوف المرحلة األساسية الت

  .األساسي إلى الصف العاشر األساسي

درجة الطالب في مادة العلوم  : Academic Achievementالتحصيل الدراسي
المسجلة في سجل العالمات المدرسية الخاص بالطالب في مدرسته، ويصنف في ثالثة 

وتقابل ) ٧٩ – ٦٠(فما فوق وتقابل تقدير ممتاز وجيد جدا، ومتوسط ) ٨٠(مرتفع : مستويات
  .وتقابل تقدير مقبول وضعيف) ٦٠أقل من (تقدير جيد ومتوسط، ومنخفض 

  
 حدود الدراسة

  تتحدد الدراسة في اآلتية

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة المرحلة األساسية التابعة لمديرية : لحدود المكانيةا
  .التربية والتعليم التابعة لمنطقة إربد األولى في األردن

أجريت الدراسة حسب المعطيات الموجودة في زمانها المحدد خالل : الحدود الزمانية
  .٢٠١١ -٢٠١٠الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة المرحلة األساسية في المدارس التي : الحدود البشرية
  .طبقت فيها الدراسة وفق العاملين السابقين

  
  الخلفية النظرية والدراسات السابقة

ة                     ة الطالب خالل العملي ى إيجابي ا عل ز فيه د من الترآي ي ال ب واد الت م الم وم من أه تعد العل
ة ا اء التعليمي ي أثن ون ف ها المعلم ي يمارس سية الت اليب التدري ة مباشرة باألس ذا عالق ة، وله لتعلمي

أشار أن عددا قليال من معلمي العلوم في المرحلة         ) ١٩٩١(المواقف الصفية، ففي دراسة معوض      
ة                    ارس الغالبي ا تم ة، بينم يم الحديث اذج التعل األساسية يمارس األداءات التدريسية التي تتضمنها نم

ن  ال شودة م داف المن ق األه ة القاصرة عن تحقي سية التقليدي ين األداءات التدري ن المعلم عظمى م
اده عن                         ة وابتع ة التعليمي تعلم خالل العملي ة الم تدريس العلوم، مما ُيسفر عن انخفاض في إيجابي

  .التعلم
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حرصه وُيعد المعلم من أهم العوامل التي تزيد من اهتمام الطلبة بالتعلم، وذلك من خالل 
 هذه الممارسات دورا على تطبيق أفضل الممارسات التدريسية داخل الغرفة الصفية؛ إذ تؤدي

آبيرا خالل عملية التدريس بصفة عامة وتدريس العلوم بصفة خاصة؛ فلم َيُعد دور المعلم موجها 
نحو تزويد المتعلم بقدر من المعارف، وإنما أصبح عملية تستهدف تهيئة الفرص لمساعدة 

آتساب مهارات التعلم الذاتي، والقدرة على التعلم المستمر، اتعلمين على التفكير واإلبداع، والم
وتوظيف ما اآتسبوه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم وطرق تفكير في حل ما يواجههم من 

فالمعلم مطالب بأن يكون مربيا ومرشدا ومنسقا ومحفزا وموجها للمتعلمين، بحيث . مشكالت
اتهم ومهاراتهم إلى أقصى حد مستطاع، ويأخذ بأيديهم ليدربهم على األسلوب العلمي ينمي قدر

في الدراسة والتفكير؛ ليضعهم على أول الطريق، لتصبح مهمتهم األساسية التعُلم والبحث عن 
المعرفة، وتطبيقها تطبيقا عمليا، واآتساب الخبرات من خالل الممارسة العملية، وهذا آله يعني 

نتقال من التعليم إلى التعُلم، وهو مطالب بتطبيق األساليب التربوية الحديثة في أثناء ضرورة اال
 ,Collette & Chiappetta)آما أشار آوليتا وشابيتا ). ١٩٨٨جابر والشيخ، (العملية التعليمية 

ن  أن المعلمين الذين لديهم القدرة على تطوير تحصيل الطلبة يعتنون باهتماماتهم، ويهيئو(1994
  .ظروف التعلم المالئمة التي يمكن من خاللها زيادة اهتمامهم أيضا

وقد حدد الباحثون دراسة هذه المسألة من خالل منهجيات متنوعة، وأبرزت الدراسات أن 
 ,Jarvis & Pell)العامل الذي له أعظم تأثير على موقف الطلبة نحو العلوم هو الجانب التربوي 

2002; Kind, Jones & Barmby, 2007; Logan & Skamp, 2008; Murphy & 
Beggs, 2003) ؛ لذلك آان هناك اهتمام متجدد في اهتمام الطلبة بالعلوم، وخرجت معظم

وهي ). (Nolen, 2003الدراسات بتوجهات عملية لمعلمي العلوم لتعزيز اهتمام الطلبة به 
 ,Krapp, Hidi & Renninger)ظاهرة تنبثق من تفاعالت فردية مع جوانب البيئة المختلفة 

 & Kim) آما أن الخبرات السابقة للطلبة ذات عالقة وثيقة باهتمام الطلبة بالعلوم ،  (1992
Song, 2009; Lavonen, Byman, Uitto, Juuti & Meisalo, 2008; Trumper, 

2006)   .  

بة اهتمام الطلوبمراجعة األدب التربوي السابق، فقد أجريت العديد من الدراسات حول 
 دراسة هدفت تحديد أي نوع من (Myers & Fouts, 1992)أجرى مايرز وفوتس ، فقد بالعلوم

تكونت عينة الدراسة . البيئات الصفية المتعلقة بالتدريس أفضل لزيادة اهتمامات الطلبة بالعلوم
مدرسة من المدارس الثانوية في الواليات المتحدة ) ٢٧(طالبا موزعين على ) ٦٩٩(من 

أشارت نتائج الدراسة أن البيئات الصفية التي آانت أآثر تأثيرا في اهتمامات الطلبة . ةاألمريكي
وأظهرت النتائج أيضا أن االتجاهات آانت . بتعلم العلوم هي تلك المتعلقة بالمناهج التعليمية

إيجابية نحو العلوم خالل التدريب العملي على األنشطة، واشتراك الطالب في األنشطة، 
 األنشطة التعاونية، وعمليات التواصل، واإليجابية في العمل، واستخدام استراتيجيات واستخدام

متنوعة، إذ أظهر الطلبة اهتماما واضحا بدراسة العلوم؛ بسبب تغير الممارسات التعليمية التي 
  .يقوم بها المعلمون داخل الصف في أثناء تدريسهم العلوم
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 بدراسة هدفت تقييم درجة (Piburn and Baker, 1993)وقام آل من ببورن وبيكر 
تكونت عينة الدراسة من .  الطلبة بالعلوم، وتحديد العوامل التي تؤثر في هذه االهتماماتاهتمام

 من المستوى ٣١ من المستوى المتوسط، ٣٥ من المستوى االبتدائي، ٨٣(طالبا ) ١٤٩(
تكونت أداة الدراسة من أسئلة . من طلبة مدارس الواليات المتحدة الشمالية الغربية) الثانوي

مفتوحة حول اهتمامات الطلبة بالعلوم، والتقنيات التعليمية المستخدمة، وطبيعة العلم، واألهداف 
ماذا ستفعل داخل الغرفة "األآاديمية والمهنية في مجال العلوم، وتخللت المقابالت سؤاال حول 

أن الطلبة في المرحلتين االبتدائية أشارت نتائج الدراسة ". الصفية لو آنت معلمًا للعلوم؟
والمتوسطة عبروا بشكل أآبر عن استمتاعهم بالتجارب واستخدام األجهزة، وأن هذا النوع من 

آما أن هؤالء الطلبة . األنشطة يعطي للطالب فرص تعلم أفضل من النصوص وأوراق العمل
لتفاعل والعمل في مهام ذات أظهروا عدم اهتمام باألنشطة الكتابية في العلوم، وأنهم يفضلون ا

معنى، وأشاروا إلى ضرورة مشارآتهم في إبداء الرأي حول بناء المناهج واألساليب التدريسية 
 .المستخدمة

توصلت إلى وجود عالقة بين (Weinburgh, 1995) وفي دراسة أجرتها واينبيرغ 
انت أقوى بالنسبة لإلناث تحصيل الطلبة في العلوم واتجاهاتهم نحوه لدى الجنسين، وأن العالقة آ

  .من الذآور، مشيرة إلى وجود مواقف إيجابية أآثر للفتيات لتحقيق أعلى الدرجات

نوعية  دراسة (Osborne and Collins, 2000)آما أجرى آل من أوسبورن وآولينز 
. هدفت استقصاء تصورات الطلبة والمعلمين وأولياء األمور واهتماماتهم نحو تدريس العلوم

. معلما ومعلمة) ٢٦(من أولياء األمور و) ١١٧( طالبا وطالبة و)١٤٤(  عينة الدراسة منتكونت
آشفت نتائج الدراسة أن الطريقة . جمعت البيانات النوعية باستخدام المقابلة مع عينة الدراسة

المستخدمة في تدريس الطلبة مادة العلوم في المدارس الثانوية هي من النوع الذي يرآز على 
 التعلم السلبي، مثل آتابة المذآرات والمالحظات، وهذا النوع من الطرق ال يحفز الطلبة أنشطة

     .على التعلم، ويقلل من اهتمامهم بالعلوم

) ١٨( دراسة مسحية على مجموعة من الطلبة في عمر  (Falk, 2002)وأجرى فولك
واد ومصادر االهتمام عاما، هدفت معرفة مدى اهتمام الطلبة بالعلوم مقارنة بغيرها من الم

أشارت نتائج الدراسة إلى ضعف اهتمام الطلبة بالعلوم، وأن مادة العلوم ال تحتل المقام . بالعلوم
آما أشارت النتائج أيضا أن نسبة آبيرة من تعلم الطلبة للعلوم من . األول في المدرسة لدى الطلبة

ون، والمتاحف، وحدائق الكتب والمجالت، وتجارب الحياة، والتلفزي: مصادر أخرى هي
  .الحيوان، واألسرة واألصدقاء

بهدف الكشف عن وجهات نظر الطلبة حول أهمية األنشطة التي تجرى لهم في زيادة و
 ,Freeman)اهتمامهم ومعرفتهم بالعلوم، فقد أجرى آل من فريمان وماآفيل وبيرندت 

McPhail & Berndt, 2002) وطالبة في الصف طالبا ) ٤٧( دراسة نوعية على عينة من
: السادس األساسي، توصل فيها إلى ثالثة أبعاد تشترك معا في تحسين ونمو المعرفة وهي

توصلت الدراسة إلى أن الطلبة ذوي المستويات . التنوع، والشروح المختلفة، ومستوى المهارة
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طيعون المنخفضة فيما يتعلق ببعد التنوع هم الذين يتعرضون لشروح متنوعة من المحتوى، ويست
وأشارت . االستفادة من جانب الشخصية القوية، ويحافظون على قدر أآبر من االهتمام في التعلم

النتائج أيضا أن انغماس الطلبة في األنشطة بشكل آبير، وبقاءهم العمل مدة أطول يعطيهم الثقة 
 .بالنفس، ويزيد من اهتمامهم بالعلوم

 على (Singh, Granville, & Dika, 2002)وفي دراسة أجراها سينغ وجرانفيل وديكا 
طالبا، أشارت نتائجها أن ) ٧٩٤١(عينة من طلبة المرحلة االبتدائية في اليابان تكونت من 

التحصيل في العلوم يتأثر باهتمام الطلبة بالعلوم وخبراتهم الصفية، وهذا يؤآد العالقة بين المنهج 
  .التعليمي وتحصيل العلوم في المدرسة

 دراسة هدفت معرفة أثر اهتمام المعلمين بالتعليم على (Long, 2003)وأجرى لونج 
طالبا وطالبة، فحصت اهتماماتهم من ) ٢٧٥(تكونت عينة الدراسة من . اهتمام الطلبة بالتعلم

خالل إجراء المقابالت، وتدوين المالحظات، ومتابعة تطور تحصيل الطلبة الذين يقومون 
م الطلبة بالتعلم يزداد ويتأثر بزيادة اهتمام المعلمين بالتعليم، وأن بينت النتائج أن اهتما. بتدريسهم

 . الممارسات التدريسية لها أآبر األثر على زيادة اهتمام الطلبة بالتعلم

 فقد قاما بدراسة مسحية على عينة (Murphy & Beggs, 2003)أما مورفي وبجز 
سنة في عدة مدارس ) ١١(و) ٨(طالبا وطالبة، تراوحت أعمارهم بين ) ١٠٠٠(تكونت من 

تابعة لبريطانيا؛ بهدف إثبات أن العامل األآثر داللة وتأثيرا في اهتمامات الطلبة بالعلوم في 
أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض ملحوظ في ). السن(المرحلة االبتدائية هو المرحلة العمرية 

 أشارت النتائج أيضا أن مناهج آما. استمتاع الطلبة بدروس العلوم خالل المراحل االبتدائية
العلوم في المرحلة االبتدائية ترآز على المحتوى أآثر من االهتمام بتقييم المهارات العلمية 

وأآد الطلبة من جميع الفئات العمرية، ومن آال الجنسين أنهم يفضلون الطريقة العملية . والتفكير
ل االجتماعي في الدروس العملية وذلك المخبرية في دروس العلوم، آما تشير إلى أهمية التفاع
  . من خالل العمل في مجموعات صغيرة وفرق االستقصاء

 Uitto, Juuti, Lavonen, and)وقام آل من يوتو وجوتي والفونين وميسالو 
Meisalo, 2006) ،بدراسة هدفت معرفة أثر الجنس على العالقة بين اهتمام الطلبة باألحياء 

طالبا وطالبة ممن ) ٣٦٢٦(تكونت عينة الدراسة من . تعلقة بالعلومواألنشطة الالمنهجية الم
أآملوا المرحلة المتوسطة في المدارس الفنلندية، وزعت عليهم استبانة بنيت على نظام ليكرت 

  .أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطالبات على الطالب في االهتمام بدراسة األحياء. الخماسي

 دراسة هدفت استقصاء أثر التجارب واألنشطة (Gendjova, 2007)وأجرت جندوفا 
تجريبية وضابطة، بلغ : تكونت عينة الدراسة من مجموعتين. البيتية على اهتمام الطلبة بالكيمياء

قام طلبة المجموعة . طالبا وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي) ٢١٣(عدد الطلبة فيهما 
 في الصف، بينما قام طلبة المجموعة التجريبية الضابطة بإجراء مجموعة من التجارب التقليدية

بتنفيذ مجموعة من األنشطة اإلضافية في المنزل إلى جانب األنشطة التقليدية، ولجمع البيانات 
أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة المجموعة . استخدمت الباحثة طريقة المالحظة واالختبار
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هم اهتمام أآبر بالكيمياء، وأصبحت لديهم التجريبية على المجموعة الضابطة، وقد تشكل لدي
  .القدرة على تنفيذ المزيد من األنشطة

 بدراسة هدفت فحص اهتمامات الطلبة بالعلوم نتيجة (Groen, 2009)وقام جروين 
طالبا وطالبة موزعين على ) ١٧٨(تكونت عينة الدراسة من . تعرضهم ألساليب تدريس متنوعة

من صفوف المرحلة االبتدائية في مدارس منطقة أونتاريو ) سالرابع والخامس والساد(الصفوف 
ولجمع البيانات قام الباحث بتطبيق استبانة تضمنت فقرات تكشف عن اهتمام الطلبة . في آندا
أشارت نتائج الدراسة أن مهام التعلم مثل األعمال الكتابية، وأخذ المالحظات القت . بالعلوم

ن الطالبات حافظن على قدر أآبر من االهتمام خالل مهام وأ اهتماما أقل مع تزايد المرحلة،
. التعلم السابقة من الذآور، مما يشير إلى أن هذه المهام  لها أآبر األثر على اهتمام الطلبة بالعلوم

وعالوة على ذلك، أفادت النتائج بأن الطلبة آانوا يؤدون بشكل أفضل خالل االستراتيجيات 
 . ريب، والتعاون، والتواصل ، والجديةالتعليمية التي تميزت بالتج

 دراسة هدفت فحص العالقة بين (Soric & Palekcic, 2009)وأجرى سورك وبالكسيك 
اهتمامات الطلبة، واستراتيجيات التعلم التي يستخدمونها في عملية التعلم، وأثر ذلك في تحصيلهم 

ة الكليات الفلسفية التابعة طالبا وطالبة من طلب) ١٧٦(تكونت عينة الدراسة من . األآاديمي
جمعت البيانات من الطلبة من خالل استبانة تضمنت أربعة مجاالت . لجامعتي آرواتيا وزادار

أشارت نتائج الدراسة أن استراتيجيات التعلم يمكن أن تكون وسيطا محتمال في العالقة . رئيسة
م أشارت النتائج إلى الطبيعة وبشكل عا. بين اهتمام الطلبة بعملية التعلم وتحصيلهم األآاديمي

  .الدينامية والدورية لعملية التعلم، وهي جزء ال يتجزأ من هذه العملية

رج       ز ووين ام آل من البراي  بدراسة مسحية هدفت    (Laprise & Winrich, 2010)وق
طالبا ) ١٣٦(تكونت عينة الدراسة من     . معرفة أثر أفالم الخيال العلمي على اهتمام الطلبة بالعلوم        

وعات         ي موض ة ف الم العلمي ن األف ة م وا لمجموع ة، تعرض ستويات عمري ة م ن ثالث ة م وطالب
ارهم    ع أعم ب م ا يتناس ة، بم زأين    . مختلف ن ج ة م تخدمت أداة مكون ات اس ع البيان األول : ولجم

اني مجموعة       مجموعة من األسئلة مفتوحة النهاية يعبر فيها الطالب عن اهتمامه بالموضوع، والث
ب عل  رات يجي ي    فق رت الخماس اس ليك سب مقي تجابة ح ار اس ب باختي ا الطال ائج  . يه ارت نت أش

ذا                  العلوم، وأن ه ة ب ام الطلب ادة اهتم الدراسة إلى أن أفالم الخيال العلمي آان لها أآبر األثر في زي
  .االهتمام يزداد بازدياد المرحلة العمرية

انغ   رى ي العل   (Yang, 2010)وأج ة ب ام الطلب دفت فحص اهتم ة ه وم، أو ضعف  دراس
ه           ام أو عدم ذا االهتم ة الدراسة من         . اهتمامهم والعوامل التي تحدد ه ا من   ) ٢٤(تكونت عين طالب

ات ة الكلي دِّد     . طلب ث ُح ة، حي ع الطلب ابالت م راء المق الل إج ن خ ة م ن الطلب ات م ت البيان جمع
ة محاور       سة مستوى فهم الطلبة وخبراتهم في العلوم، ودرجة اهتمامهم بالعلوم في أربع م  : رئي تعل

ة،        ارج المدرس ة خ اهيم العلمي ائق والمف م الحق ة، وتعل ل المدرس ة داخ اهيم العلمي ائق والمف الحق
ة ارج المدرس ة خ ة العلمي شاف المعرف ة، واآت ة داخل المدرس ة العلمي شاف المعرف أشارت . واآت

ة    نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة لديهم مستويات اهتمام مختلفة في آل محور من الم              حاور األربع



 "......و ألساسية بالعلوم درجة اهتمام طلبة المرحلة ا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

العلوم،                     . ذات العالقة بالعلوم   ين ب ر مهتم أنهم غي سهم ب دموا أنف ذين ق ة ال ع الطلب إن جمي وتقريبا، ف
  .آانوا مهتمين بالعلوم بسياقات أخرى من مجاالت العلوم

را في                       را آبي ا أث العلوم، إذ إن له ة ب ام الطلب ة دراسة اهتم يالحظ من الدراسات السابقة أهمي
ذا                  زيادة تحصيل الط   ا، حيث يتضح من ه شطة وغيره لبة، وإقبالهم على التعلم، واشتراآهم باألن

ان                        رى الباحث ذا ي العلوم، وبه ام ب ي تناولت موضوع االهتم ة الت درة المحاوالت العربي العرض ن
    .إجراء هذه الدراسة إلثراء المكتبة العربية في هذا المجال من البحث

  
  إجراءات الدراسة

  ة الحالية في اآلتيةتتمثل إجراءات الدراس

  الدراسةمنهجية 

 .المنهج الوصفي، وذلك لمناسبته طبيعة الدراسةاستخدم لتحقيق أهداف الدراسة 

  عينة الدراسة

طالبا وطالبة من طلبة المدارس الحكومية التابعة لمديرية ) ٣٥٧(تكونت عينة الدراسة من 
-٢٠١٠ي األول من العام الدراسي التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى، خالل الفصل الدراس

، اختيروا بالطريقة المتيسرة، حيث قام بتوزيعهم الباحث األول ومجموعة من المعلمين ٢٠١١
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ) ١(ويوضح الجدول . المكلفين من إدارة المدارس

 .)الجنس والمستوى الصفي ومستوى التحصيل الدراسي(

دول  ع): ١(ج رات الجنس توزي ًا لمتغي ة وفق ة  الدراس راد عين صفي والتحصيل  أف ستوى ال والم
  .الدراسي

 النسبة المئوية  العدد مستويات المتغير المستقل  المتغير المستقل
 الجنس ٥١.٣ ١٨٣ ذآر
 ٤٨.٧ ١٧٤ أنثى
 ٣٢.٢ ١١٥ رابع

 ٣٢.٨ ١١٧ خامس
 المستوى الصفي

 ٣٥.٠ ١٢٥ سادس
 ١١.٢ ٤٠ متدني
 ٦٠.٢ ٢١٥ متوسط

 مستوى التحصيل

 ٢٨.٦ ١٠٢ مرتفع
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  أداة الدراسة 

  :تكونت أداة الدراسة من قسمين

  . معلومات شخصية عن المستجيب، وأخرى تتعلق بمتغيرات الدراسة:القسم األول

، حيث تم االعتماد ”اهتمام طلبة المرحلة األساسية بالعلوم“مقياس تطوير  :القسم الثاني
ذي الصلة، وبشكل رئيس تم االعتماد على األداة التي طورها جروين على األدب التربوي 

(Groen, 2009) والمعنونة بـ Science Interest Questionnaire”"  بعد ترجمة هذه
وقد اشتملت أداة الدراسة في صورتها . األداة، وإجراء التعديالت عليها لتالئم البيئة األردنية

  ).١ملحق (فقرة ) ٢٠(النهائية على 
  

  صدق المقياس

ى        اس       : تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين، األول الصدق الظاهري، حيث عرض المقي
م             وم، وعل اهج العل على لجنة مكونة من عشرة محكمين من أساتذة الجامعات المتخصصين في من
النفس التربوي، والقياس والتقويم، وآان الغرض من التحكيم التحقق من وضوح الفقرات، ومدى           

ديالت    . ماء الفقرة للبعد الذي وردت فيه، ومدى قياسها لذلك البعد الذي تنتمي إليه            انت وقد ُأخذ بالتع
ا   ق عليه ي اتف ات الت رة  %) ٧٠(والمالحظ ل فق ى آ ين عل ن المحكم ر م ت . أو أآث د آان وق

  .مالحظاتهم على األداة مرآزة على تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات التي أخذ بها جميعها

ة من            ا الطريقة الثانية فهي صدق البناء، حيث        أم ة استطالعية مكون ى عين وزع المقياس عل
د من             طالبا وطالبة من خارج عينة الدراسة، و      ) ٤٠( ين درجة آل بع حسبت معامالت االرتباط ب

ي  ا هو موضح ف اس، آم ة للمقي د بالدرجة الكلي ذلك آل بع اد األخرى، وآ اس واألبع اد المقي أبع
  ).  ٢(الجدول 

  .معامالت ارتباط بيرسون بين آل بعد مع األبعاد األخرى ومع األداة آكل): ٢(جدول 

 العالقة االرتباطية
االهتمام 
 الذاتي

نمذجة 
 المعلم

  التعلم
 لنشط

  التفاعل
 االجتماعي

  اهتمام الطلبة
 بالعلوم

     ١.٠٠  االهتمام الذاتي
    ١.٠٠ ٠.٤٩ نمذجة المعلم
   ١.٠٠ ٠.٣٣ ٠.٢٦ التعلم النشط

  ١.٠٠ ٠.٥١ ٠.٣١ ٠.٤١ التفاعل االجتماعي
 ١.٠٠ ٠.٧٩ ٠.٧٥ ٠.٦٩ ٠.٧٠ اهتمام الطلبة بالعلوم

بين ) ٠.٥١-٠.٢٦(أن قيم معامالت ارتباط بيرسون تراوحت بين ) ٢(يالحظ من الجدول 
بين آل بعد والمقياس آكل، مما يؤآد تمتع ) ٠.٧٩-٠.٦٩(آل بعد واألبعاد األخرى، وبين 

 .اس بدالالت صدق مقبولة ألغراض هذه الدراسةالمقي
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  ثبات المقياس

وللتحقق من ثبات المقياس، استخدمت طريقة ثبات االستقرار عن طريق االختبار وإعادة 
، حيث وزع المقياس على عينة من خارج عينة الدراسة مكونة من )test- re-test(االختبار 

ي مقداره أسبوعان بين التطبيقين األول والثاني، ، وبفارق زمن)عينة الصدق(طالبا وطالبة ) ٤٠(
آما حسب معامل الثبات أيضا بطريقة االتساق الداخلي . )٠.٨٦(وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

، )٠.٧٦(، وقد بلغت )عينة االختبار القبلي(على المقياس الكلي ) آرونباخ ألفا(باستخدام معادلة 
  ).٣(سة الحالية، وتظهر هذه القيم في الجدول وهي معامالت ثبات مقبولة ألغراض الدرا

  .معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي على المقياس الكلي وأبعاده): ٣(جدول 

 ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي المقياس وأبعاده
 ٠.٨٨ ٠.٧٣   االهتمام الذاتي
 ٠.٨٩ ٠.٨١ نمذجة المعلم
 ٠.٨٥ ٠.٨٣ التعلم النشط
 ٠.٨٣ ٠.٧٥ جتماعيالتفاعل اال

 ٠.٨٦ ٠.٧٦ اهتمام الطلبة بالعلوم
  

  تصحيح المقياس

دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، (آان نمط االستجابة على األداة وفق تدريج ليكرت الخماسي 
وعليه فإن . على التوالي لتدريج اإلجابة) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(وقد أعطيت الفقرات الدرجات ). أبدا

 ).٢٠(، وأدنى درجة هي )١٠٠(صل عليها المفحوص على األداة هي أعلى درجة يمكن أن يح
درجات، وذلك ) ٥-١(وللحكم على االهتمامات فقد حولت هذه الدرجات بحيث تنحصر بين 

وبما . بتقسيم الدرجة الكلية للمقياس على عدد فقراته، وقسمة درجة البعد على عدد فقراته أيضا
اهتمامات آبيرة، اهتمامات متوسطة، : (إلى ثالث فئات هيأن االهتمامات في هذه الدراسة تقسم 

وقسمة الناتج ) ٥(من الدرجة العليا ) ١(، فقد ُطرحت الدرجة الدنيا على المقياس )اهتمامات قليلة
وقد اعتمد آطول للفئة التي ) ١.٣٣(، فكان الناتج )٣(، على عدد فئات االهتمامات وهو)٤(وهو 

  :يتحدد االهتمامات، وهي آما يل

  ٥ -٣.٦٨(اهتمام آبير من .(  

  ٣.٦٧ -٢.٣٤(اهتمام متوسط .(  

  ٢.٣٣ -١(اهتمام قليل .( 
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 إجراءات تطبيق المقياس

  :أجريت الدراسة وفق الخطوات اآلتية

  ترجمة األداة من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية، ثم عرضها على اثنين ممن يجيدون
مناهج والتدريس، وعلم النفس التربوي، للتحقق من اللغة اإلنجليزية، والمتخصصين في ال

وقد أفادا أن الترجمة دقيقة، واقترحا إجراء تعديالت طفيفة على بعض . دقة الترجمة
 .المفردات، وقد أخذ بها جميعها

  مخاطبة مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى للحصول على إذن رسمي لتطبيق
 . لتوزيع أداة الدراسةالدراسة في المدارس المخصصة

  طالبا وطالبة؛ من أجل التحقق ) ٤٠(توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية تكونت من
من صدق المقياس وثباته، وللتأآد فيما إذا آانت فقرات المقياس واضحة ومفهومة لعينة 

 .الدراسة

  مع مجموعة من توزيع المقياس على أفراد العينة من قبل الباحث األول، وذلك بالتعاون
المعلمين التابعين لمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى التي آلفتهم إدارات مدارسهم 

 .بذلك، واستغرقت مدة التوزيع أسبوعا، وبعدها استرجعت االستبانات

  إدخال البيانات إلى ذاآرة الحاسوب، واستخدام برنامج الرزم اإلحصائيةSPSS في تحليل 
 .جابة عن أسئلة الدراسةالبيانات لإل

  
 تصميم الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

 المتغيرات التصنيفية  

  ).ذآور، إناث(وله فئتان : الجنس -

 ).الرابع، والخامس، والسادس(وله ثالثة مستويات : المستوى الصفي -

 ).مرتفعمنخفض، ومتوسط، و(وله ثالث مستويات : التحصيل الدراسي -

 اهتمامات الطلبة بالعلوم: تابعالمتغير ال. 
  

  المعالجات اإلحصائية

بعد االنتهاء من عملية جمع المقياس، أدخلت البيانات إلى الحاسب اآللي، وعولجت 
  :باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية وباستخدام التصاميم اإلحصائية اآلتية
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  . سؤال األولحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لإلجابة عن ال .١

) Scheffe(واختبار شافيه  ،)way ANOVA-3(تحليل التباين الثالثي استخدام  .٢
وتحليل التباين متعدد المتغيرات ، (Games-Howell)للمقارنات البعدية، واختبار 

)MANOVA( ،لإلجابة عن السؤال الثاني.  
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة اهتمام طلبة المرحلة " : علىالنتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص
   "األساسية بالعلوم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة 
بالمقياس على آل بعد من أبعاده مع مراعاة ترتيب األبعاد ترتيبا تنازليا وفقا للمتوسطات 

  .يوضح ذلك) ٤( الحسابية، والجدول

دول  اس     : )٤(ج ى مقي ة عل تجابات الطلب ة الس ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .بالعلوم وأبعاده  مرتبة تنازليًااالهتمامات 

 رقم
المجال

 الرتبة
 رقم
 الفقرة

 الفقرة مضمون
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٠.٨١ ٥.٦٥٧ أعتبر تعلُّم العلوم ضروريًا ١٦  ١
 ٠.٩٢ ٤.٥٦٦ أتشوق لحضور حصة العلوم ١ ٢
 ١.١٨ ٤.٢١٠ أقرأ عن العلوم في الصف ١٥ ٣
 ١.٢٨ ٣.٩٨٦ أقوم بمطالعة آتب ومواد العلوم ١١ ٤

ي
ذات
 ال
ام
تم
اله
ا

 ١.٤٤ ٣.٦٨٩ أشاهد عروض العلوم على شاشة التلفزيون ٦ ٥ 

 ٠.٦٣ ٤.٢٢٢ االهتمام الذاتي  ٢ 
 ٠.٩٤ ٤.٥٩٩ ظاهرة علميةأشاهد معلمي وهو يثبت  ٧ ١
 ٠.٩٥ ٤.٥٨٥ أمارس األعمال الكتابية في حصة العلوم ٥ ٢
 ٠.٩٨ ٤.٥٧٧أتابع معلمي أثناء قيامه بالتجارب أمام الصف ١٢ ٣

٢ ٤ 
ة في           ياء مختلف أراقب معلمي وهو يعرض أش

 العلوم
١.١٢ ٤.٥٢٩ 

علم
لم
ة ا
ذج
نم

 

١٧ ٥ 
وم           م العل أبحث في األشياء التي ُيحضرها معل

 الى الصف
١.٢٩ ٤.١١٥ 

 ٠.٦٤ ٤.٤٨١ نمذجة المعلم  ١ 
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

 رقم
المجال

 الرتبة
 رقم
 الفقرة

 الفقرة مضمون
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٠.٧١ ٤.٧٧٣ أنسخ ما ُيكتب على السبورة في حصة العلوم ٢٠ ١
 ١.٣٧ ٣.٧٠٦ أصنع أشياء مختلفة في العلوم ١٣ ٢
 ١.٥٣ ٣.٦٥٤ أستخدم المواد واألدوات في تجارب العلوم ٨ ٣
ط ١.٥٨ ٣.٣٩٢ أعمل بيدي في حصة العلوم ١٨ ٤

نش
 ال
علم
الت

 ١.٥٩ ٢.٤٥٧ أقوم بإجراء التجارب العلمية ٣ ٥ 

 ٠.٨٢ ٣.٥٩٦ التعلم النشط  ٤ 
 ١.٠٨ ٤.٣٣١ أقدم المساعدة في حصة العلوم ١٠ ١
 ١.٢٣ ٤.١٧١ العمل في حصة العلومأشارك زميلي في  ٤ ٢

٩ ٣ 
ع       ة م ة العلمي شاف المعرف ى استك ل عل أعم

 اآلخرين
١.٥١ ٣.٧٢٠ 

 ١.٥٧ ٣.٦٥٣ أشارك في الرحالت العلمية الثقافية ١٩ ٤

ي
اع
تم
الج
ل ا
اع
لتف
ا

 ١٤ ٥ 
ام   ن خالل نظ ة م شاريع العلمي ي الم ل ف أعم

  المجموعات
١.٥٦ ٣.٥٣٥ 

 ٠.٨٠ ٣.٨٨٢ التفاعل االجتماعي  ٣ 
 ٠.٥٣ ٤.٠٤٥ الكلي

آانت بدرجة آبيرة ) االهتمامات(أن الدرجة الكلية للمقياس ) ٤(يالحظ من الجدول 
 ، آما تشير النتائج أن المتوسطات)٠.٥٣(، وانحراف معياري )٤.٠٤٥(مقداره  بمتوسط حسابي

 االهتمام الذاتي، ونمذجة: (الحسابية لدرجة اهتمام الطلبة بالعلوم على آل بعد من األبعاد األربعة
ق ـوتتف، )٤.٤٨١ – ٣.٥٩٦(ن ـت بيـد تراوحـق) يـالمعلم، والتعلم النشط، والتفاعل االجتماع

التي أشارت نتائجها أن ) Myers & Fouts, 1992(مايرز وفوتس هذه النتيجة مع دراسة 
الطلبة أظهروا اهتماما واضحا بدراسة العلوم؛ بسبب تغيير الممارسات التعليمية التي يقوم بها 

فريمان  آما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة آل من .مون داخل الصف في أثناء تدريسهمالمعل
ا ـ جندوفةـ، ودراسFreeman, McPhail & Berndt, 2002)(دت ـوماآفيل وبيرن

(Gendjova, 2007)  ،اللتين أشارت نتائجهما إلى أن انغماس الطلبة في األنشطة بشكل واسع
 تختلففي حين . وبقاءهم في العمل مدة أطول يعطيهم الثقة بالنفس، ويزيد من اهتمامهم بالعلوم

التي أشارت  (Osborne and Collins, 2000) أوسبورن وآولينز  مع دراسةهذه النتيجة
علم مثل آتابة المذآرات والمالحظات ال يحفز الطلبة على التعلم، أنشطة التنتائجها أن استخدام 

 التي أشارت نتائجها إلى ضعف (Falk, 2000) ويقلل من اهتمامهم بالعلوم، ودراسة فولك
التي توصلت إلى أن غالبية الطلبة لديهم  (Yang, 2010) ودراسة يانغ اهتمام الطلبة بالعلوم،

  .ور من المحاور األربعة ذات العالقة بالعلوممستويات اهتمام مختلفة في آل مح



 "......و ألساسية بالعلوم درجة اهتمام طلبة المرحلة ا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٣٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وعلى صعيد األبعاد، فقد تصدر بعد نمذجة المعلم الترتيب األول، ويالحظ أنه يختلف 
، وقد ُتعزى )التفاعل االجتماعي، واالهتمام الذاتي، والتعلم النشط(اختالفا جوهريا عن المجاالت 

يدرآون أهمية ما يقوم به المعلم في حصة العلوم، هذه النتيجة إلى أن الغالبية العظمى من الطلبة 
وأهمية الترآيز على الطرق واالستراتيجيات التي يستخدمها المعلم لعرض المحتوى العلمي، 

في المرتبة األولى، مما يشير إلى " أشاهد معلمي وهو يثبت ظاهرة علمية"حيث جاءت الفقرة 
لذات، إذ إن طبيعة مادة العلوم تتطلب أن يكون أهمية الترآيز على هذا البعد في مبحث العلوم با

العرض بطريقة نظرية وعملية، وُيعد معلم العلوم رآيزة أساسية من رآائز الموقف التدريسي، 
   .لذا عليه أن يحرص على تفعيل الجانب العملي في العلوم

 حيث حّل ،)التعلم النشط(أيضا إلى أن أقل األبعاد آان بعد ) ٤(وتشير النتائج في الجدول 
في المرتبة الرابعة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن القائمين على أمور التدريس في األردن ما 
يزالون ال يعطون الجانب التجريبي في تعلم الطلبة لمبحث العلوم األهمية المطلوبة، إذ إن العديد 

، ويكون تطبيقها من دروس العلوم يقوم بتنفيذها معلمو العلوم سواء آان ذلك نظريا أو عمليا
بشكل قليل من الطالب، على الرغم من أن المناهج الدراسية تحتاج في عملية تطبيقها إلى 
توظيف العديد من االستراتيجيات والمناحي المختلفة في التدريس، حتى يتمكن الطلبة من التعامل 

لى امتالك مهارات مع المواقف الحياتية المستجدة، وتحسين اتجاهاتهم العلمية، وتحسين قدرتهم ع
  .عملية

أيضا أن المتوسطات الحسابية على فقرات بعد االهتمام الذاتي ) ٤(ويتضح من الجدول 
، في "أعتبر تعلم العلوم ضروريا) "١٦(، حيث جاءت الفقرة )٤.٦٥٧-٣.٦٨٩(تراوحت ما بين 

 شاشة أشاهد عروض العلوم على) "٦(المرتبة األولى، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة 
جاءت ضمن اهتمام بدرجة آبيرة؛ ) االهتمام الذاتي(، وهذا يعني أن فقرات هذا البعد "التلفاز

ويعزى السبب إلى أن طلبة المرحلة األساسية وجدوا أن معظم فقرات هذا المجال أبرزت 
 اهتماماتهم الشخصية، وعبرت عما يدور بداخلهم، وأظهرت أهميته في أثناء عملية التعلم، إذ إن
االهتمام بذات الطلبة يحفزهم ويشجعهم على التعلم، ويختبر قدرتهم على استخدام معرفتهم 

  . العلمية وتوظيفها في مواقف مختلفة

ين            ا ب سابية م طات الح ت المتوس د تراوح م، فق ة المعل د نمذج رات بع ق بفق ا يتعل ا فيم أم
رة؛ إذ احتلت       وهذا يعني أن فقرات هذا البعد جاءت ضمن اهتمام ب         . )٤.٥٩٩-٤.١١٥( درجة آبي

ة         ) "٧(الفقرة   رة           " أشاهد معلمي وهو يثبت ظاهرة علمي ى، وجاءت الفق ة األول ) ١٧(في المرتب
ى الصف      " وم إل م العل سير      " أبحث في األشياء التي ُيحضرها معل رة، ويمكن تف ة األخي في المرتب

ة، إذ إ              ة التعليمي ع العملي ا يحصل في واق ك بالفعل هو م وم     هذه النتيجة أن ذل م هو من يق ن المعل
ة    ة الذهني ة والمتابع ال الكتابي ى األعم ب يتوقف عل ب الطال دريس، وأن جان راءات الت ل إج بكام

  .فحسب

ام بدرجة               ه ضمن اهتم ائج الخاصة ب د جاءت النت شط، فق تعلم الن وفيما يتعلق بفقرات بعد ال
وربما . )٤.٧٧٣-٣.٧٠٦(، وبمتوسطات حسابية تراوحت ما بين       )١٣،  ٢٠(آبيرة على الفقرات    
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سيطة في                   ال الب يعزى السبب في ذلك إلى أن الطلبة يرون أن األمور الكتابية وعمل بعض األعم
رات          . العلوم يؤدونها واقعيا بشكل آبير     ) ٣،  ١٨،  ٨(في حين تراوحت المتوسطات الحسابية للفق

د           )٣.٦٥٤-٢.٤٥٧(ما بين    ذا البع رات ه شط   (، وهذا يعني أن فق تعلم الن ام   جاءت ض   ) ال من اهتم
ى              . بدرجة متوسطة  و قد تعزى هذه النتيجة إلى أن معظم الطلبة يرون أن هذه العبارات ال ُتنفذ عل

اك   درآون أن هن ذا ي م به ط، وه د فق ون عن بع م يراقب ا، وه وم به ن يق و م م ه ع، وأن المعل الواق
ون             ذلك يحمل م ب ة، وه سهم باستخدام التجرب المسؤولية  تقصيرا من جانب المعلم حول أهمية تدري

  . للمعلم

ام           ه ضمن اهتم ائج الخاصة ب وأما فيما يتعلق بفقرات بعد التفاعل االجتماعي فقد جاءت النت
رات    ن الفق ل م ى آ رة عل ة آبي ين  )٩، ٤، ١٠(بدرج ا ب ت م سابية تراوح طات ح ، وبمتوس

ل       . )٤.٣٣١-٣.٧٢٠( ة داخ ات االجتماعي رون أن العالق ة ي ى أن الطلب سبب إل زى ال ا يع وربم
وب    ال اون مطل رورية، وأن التع ي ض صل الدراس سابية     . ف طات الح ت المتوس ين تراوح ي ح ف

رات  ين  ) ١٤، ١٩(للفق ا ب د    . )٣.٦٥٣-٣.٥٤٥(م ذا البع رات ه ي أن فق ذا يعن ل (وه التفاع
ا،               ) االجتماعي ة الصحيحة تقريب جاءت ضمن اهتمام بدرجة متوسطة، والطلبة هنا أعطوا اإلجاب

ي  ن المعلم د م ث إن العدي رحالت   حي تخدام ال ة، واس شاريع العلمي ذ الم ي تنفي دون صعوبة ف ن يج
ا المعلمون داخل                  العلمية باعتبارها أسلةب تدريس، وقد يعود ذلك لعدد من المعيقات التي يواجهه

  .المدرسة

هل تختلف اهتمامات طلبة المرحلة " : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني؛ الذي ينص على
  ؟ )الف جنس الطالب، أو مستواه الصفي، أو مستوى تحصيلهاألساسية بالعلوم باخت

ولإلجابة عن هذا السؤال، حسبت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الخاصة 
بالدرجة الكلية الهتمامات الطلبة بمادة العلوم تبعا الختالف مستويات متغيرات الدراسة المستقلة 

  ).٥(، وذلك آما في الجدول )صيلالجنس، والمستوى الصفي، ومستوى التح(

دول  اس   ): ٥(ج ة لمقي ة الكلي ة بالدرج ة الخاص ات المعياري سابية واالنحراف طات الح المتوس
  .وفقًا لمتغيراتها المستقلة الدراسة

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغير المستقل المتغير المستقل
 الجنس ٠.٥٣ ٣.٩٩٤ ذآر
 ٠.٥٣ ٤.٠٩٩ أنثى
 ٠.٤٧ ٤.٠٥٥ رابع

 المستوى الصفي ٠.٥٤ ٣.٩١٤ خامس
 ٠.٥٥ ٤.١٥٨ سادس

 ٠.٦٧ ٣.٩٢٩ منخفض
 مستوى التحصيل ٠.٥٢ ٣.٩٩٧ متوسط
 ٠.٤٧ ٤.١٩٢ مرتفع



 "......و ألساسية بالعلوم درجة اهتمام طلبة المرحلة ا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٣٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة ) ٥(يالحظ من الجدول 
عا الختالف مستويات متغيرات الدراسة المستقلة تبالهتمامات الطلبة بمادة العلوم، الكلية 

، وللكشف عن داللة هذه الفروق أجري تحليل )الجنس، والمستوى الصفي، ومستوى التحصيل(
  ).٦(وذلك آما في الجدول رقم ) way ANOVA-3(التباين الثالثي 

ة بم             ): ٦(دول  ج ة الهتمامات الطلب ى الدرجة الكلي ي عل ًا   نتائج تحليل التباين الثالث وم وفق ادة العل
 .لمتغيرات الدراسة المستقلة

  مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة 
 الحرية

  متوسط 
 المربعات

  ف 
 المحسوبة

  الداللة 
 اإلحصائية

 ٠.١٨٤ ١.٧٧٣ ٠.٤٧٠ ١ ٠.٤٧٠ الجنس
 ٠.٠٠١ ٧.٥٦٧ ٢.٠٠٦ ٢ ٤.٠١٢ المستوى الصفي
 ٠.٠٠٤ ٥.٧٤٢ ١.٥٢٢ ٢ ٣.٠٤٥ مستوى التحصيل

   ٠.٢٦٥ ٣٥١ ٩٣.٠٥١ الخطأ
    ٣٥٦ ١٠٠.٧٣٧ الكلي

عدم وجود فروق بين الجنسين في اهتماماتهم بالعلوم، األمر الذي قد ) ٦(يتبين من الجدول 
يعود إلى األساليب واالستراتيجيات التي يستخدمها المعلمون والمعلمات في تقديم المعلومات 

، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )ث، وذآورإنا(وتدريس مادة العلوم، وهي نفسها لكال الجنسين 
 التي أشارت نتائجها أن اهتمامات الطلبة (Murphy and Beggs, 2003)مورفي وبجز 

بالعلوم في المرحلة االبتدائية ال تتأثر باختالف مستوى الجنس، وأن آال الجنسين يفضالن 
ن ـة جرويـع دراسـمة ـوتختلف هذه النتيج. الطريقة العملية المخبرية في دروس العلوم

(Groen, 2009) التي أشارت نتائجها إلى أن الطالبات حافظن على قدر أآبر من االهتمام 
. خالل مهام التعلم المختلفة، وأن هذه المهام لها أآبر األثر على اهتمام الطالب المتوقع بالعلوم

ستراتيجيات التعليمية وعالوة على ذلك، أفادت النتائج بأن الطلبة آانوا يعملون أفضل خالل اال
آما تختلف هذه النتيجة مع دراسة . التي تميزت بالتجريب، والتعاون، والتواصل، والجدية

 التي بينت أن العالقة آانت أقوى بالنسبة لإلناث من الذآور، (Weinburgh, 1995)واينبيرغ 
 آذلك مع دراسة وتختلف. مشيرة إلى وجود مواقف إيجابية أآثر للفتيات لتحقيق أعلى الدرجات

 (Uitto, Juuti, Lavonen, and Meisalo, 2006)آل من يوتو وجوتي والفونين وميسالو 
  .التي أشارت نتائجها إلى تفوق الطالبات على الطالب في االهتمام بدراسة األحياء

بين المتوسطات )  = 0.05(وجود فروق عند مستوى الداللة ) ٦(آما يتبين من الجدول 
خاصة بالدرجة الكلية الهتمامات الطلبة بمادة العلوم يعزى لمتغير المستوى الصفي؛ الحسابية ال

ولكون متغير المستوى الصفي متغيرا متعدد المستويات، فقد أجري اختبار شافيه للمقارنات 
البعدية المتعددة على المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية لمقياس الدراسة وفقا لمتغير 

  ).٧(الصفي، وذلك آما في الجدول رقم المستوى 



  ٢٣٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــوصال العمري، وعبد الناصر الجراح

  ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 للمقارنات البعدية المتعددة على المتوسطات الحسابية   Scheffeنتائج اختبار شافيه  ): ٧(جدول  
  .الهتمامات الطلبة بمادة العلوم وفقًا لمتغير المستوى الصفي الخاصة بالدرجة الكلية

 سادس رابع خامس  المستوى الصفي
Scheffe ٤.١٥٨ ٤.٠٥٥ ٣.٩١٤ يالمتوسط الحساب 
    ٣.٩١٤ خامس
   ٠.١٤١ ٤.٠٥٥ رابع
  ٠.١٠٣ *٠.٢٤٤ ٤.١٥٨ سادس

  .)α=0.05(دالة عند مستوى الداللة   *

وجود فرق جوهري بين المتوسطين الحسابيين الخاصين بالدرجة ) ٧(يتضح من الجدول 
نة بنظرائهم من طلبة الكلية الهتمامات الطلبة بمادة العلوم لصالح طلبة الصف السادس، مقار

وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة الصف السادس لديهم قدرة على فهم المفاهيم العلمية  .الصف الخامس
وإدراآها تزداد بتقدمهم بالعمر، آما أن الخبرات التي يكون الطالب قد حصلها خالل السنوات 

تعرف إلى المفاهيم العلمية، السابقة تساعده على تقبل منهج العلوم، وقد تزيد من درجة اهتمامه بال
طلبة الصف الخامس والرابع، آما أن لديهم تعلما سابقا يساعدهم على االهتمام بالمعرفة مقارنة ب

دراسة مورفي وتتفق هذه النتيجة مع  .العلمية، وإدراك أهميتها لمعالجة مشاآل الحياة بشكل اآبر
 اهتمامات الطلبة بالعلوم في  التي أشارت نتائجها أن(Murphy and Beggs, 2003)وبجز 

؛ فقد أشارت النتائج إلى انخفاض ملحوظ في )السن(المرحلة االبتدائية تتأثر بالمرحلة العمرية 
آما تتفق هذه النتيجة مع  .استمتاع الطلبة بدروس العلوم خالل تقدم الطلبة في المرحلة االبتدائية

 أن مهام التعلم مثل األعمال الكتابية،  التي أشارت نتائجها إلى(Groen, 2009)دراسة جروين 
  . وأخذ المالحظات القت اهتماما أقل مع تزايد المرحلة العمرية

بين )  = 0.05(وجود فروق جوهرية عند مستوى الداللة ) ٦(آما يتبين من الجدول 
المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية الهتمامات الطلبة بمادة العلوم ُيعزى لمتغير 

ستوى التحصيل؛ ولكون متغير مستوى التحصيل متغيرا متعدد المستويات، فقد أجري اختبار م
شافيه للمقارنات البعدية المتعددة على المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية الهتمامات 

  ).٨(الطلبة بمادة العلوم وفقا لمتغير مستوى التحصيل، وذلك آما في الجدول 

ى المتوسطات الحسابية     Scheffeختبار شافيه نتائج ا): ٨(جدول   ددة عل  للمقارنات البعدية المتع
  .)مستوى التحصيل(الخاصة بالدرجة الكلية لمقياس الدراسة وفقًا لمتغير الدراسة المستقل 

 عالي متوسط منخفض   مستوى التحصيل
Scheffe ٤.١٩٢ ٣.٩٩٧ ٣.٩٢٩ المتوسط الحسابي 
    ٣.٩٢٩ منخفض
   ٠.٠٦٨ ٣.٩٩٧ متوسط
  *٠.١٩٥ *٠.٢٦٣ ٤.١٩٢ مرتفع

  .)α=0.05(دالة عند مستوى الداللة   *



 "......و ألساسية بالعلوم درجة اهتمام طلبة المرحلة ا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة

وجود فرق في المتوسطين الحسابيين الخاصين بالدرجة الكلية ) ٨(يتضح من الجدول 
الهتمامات الطلبة بمادة العلوم لصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع مقارنة بنظرائهم من طلبة 

وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة التحصيل المرتفع هم من لديهم  .خفضالتحصيل المتوسط والمن
وتتفق . القدرة على فهم المفاهيم العلمية وإدراآها أآثر من غيرهم مما يزيد من اهتمامهم بالعلوم

ة ـود عالقـى وجـت إلـي توصلـ الت(Weinburgh, 1995)رغ ـ واينبيةـدراسع ـة مـهذه النتيج
  اـل وديكـغ وجرانفيـة سينـوه، ودراسـم نحـوم واتجاهاتهـالعلي ـة فـل الطلبـن تحصيـبي

(Singh, Granville, & Dika, 2002) التي توصلت إلى أن التحصيل في العلوم يتأثر 
  .باهتمام الطلبة بالعلوم وخبراتهم الصفية

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فقد أما على مستوى األبعاد، 
االهتمام الذاتي، ونمذجة المعلم، (الطلبة على األبعاد الفرعية لمقياس االهتمامات الستجابات 

تبعا الختالف مستويات متغيرات الجنس، والمستوى ) والتعلم النشط، والتفاعل االجتماعي
  ).٩(الصفي، ومستوى التحصيل، وذلك آما في الجدول 

الخاصة بالدرجة الفرعية ألبعاد مقياس     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ): ٩(جدول  
  .وفقًا لمتغيرات الجنس والمستوى الصفي ومستوى التحصيل االهتمامات

  المتغير التفاعل االجتماعي التعلم النشط نمذجة المعلم االهتمام الذاتي
 المستقل

 مستويات
  المتغير
 المستقل

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

 حرافاالن
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 ٠.٧٧ ٣.٨٠٧ ٠.٨١ ٣.٥٤٥ ٠.٧٠ ٤.٤٠٩ ٠.٦٧ ٤.٢١٤ ذآر
 الجنس

  ٠.٨٤ ٣.٩٦١ ٠.٨٢ ٣.٦٥٠ ٠.٥٥ ٤.٥٥٧ ٠.٥٨ ٤.٢٣٠ أنثى

 ٠.٧٢ ٤.٠١٧ ٠.٧٧ ٣.٥٠٩ ٠.٦٦ ٤.٤٢١ ٠.٦٠ ٤.٢٧٩ رابع

المستوى  ٠.٨٧ ٣.٧١٨ ٠.٧٣ ٣.٢٣٤ ٠.٦٤ ٤.٤٣٦ ٠.٦٥ ٤.٢٦٨ مسخا
 الصفي

 ٠.٧٩ ٣.٩١٠ ٠.٧٥ ٤.٠١٦ ٠.٦٠ ٤.٥٧٩ ٠.٦٢ ٤.١٢٦ سادس

 ٠.٨٤ ٣.٦٧٥ ٠.٩٠ ٣.٦٨٠ ٠.٧٥ ٤.٣٣٥ ٠.٧٥ ٤.٠٢٥ منخفض

مستوى  ٠.٨١ ٣.٨٤٧ ٠.٨٠ ٣.٥١٥ ٠.٦٨ ٤.٤٠٧ ٠.٦٣ ٤.٢١٩ متوسط
التحصيل

 ٠.٧٦ ٤.٠٣٧ ٠.٨٠ ٣.٧٣٤ ٠.٤٠ ٤.٦٩٤ ٠.٥٥ ٤.٣٠٧ مرتفع

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجات ) ٩(ُيالحظ من الجدول 
الفرعية ألبعاد مقياس االهتمامات بالعلوم، تبعا الختالف فئات متغيرات الجنس والمستوى 

تحليل تباين متعدد أم تحليل (الصفي ومستوى التحصيل، ولتحديد أي نوع من تحليل التباين 
توجب استخدامه، بهدف الكشف عن الفروق الظاهرية السالفة الذآر، حسبت معامالت ) ينتبا

االرتباط الخاصة بالعالقات االرتباطية بين الدرجات الفرعية ألبعاد مقياس الدراسة مع إجراء 
االهتمام الذاتي، (اختبار بارتلت للكروية؛ للكشف عن العالقات االرتباطية بين أبعاد المقياس 

  ).١٠(، وذلك آما في الجدول )جة المعلم، والتعلم النشط، والتفاعل االجتماعيونمذ



  ٢٣٣٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــوصال العمري، وعبد الناصر الجراح

  ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

دول  ات   ): ١٠(ج اس االهتمام اد مقي ين أبع ة ب ات االرتباطي اط الخاصة بالعالق امالت االرتب مع
  . لهاBartlettونتائج اختبار بارتلت   بالعلوم

 التفاعل االجتماعي نشطالتعلم ال نمذجة المعلم االهتمام الذاتي العالقة االرتباطية
    ١ االهتمام الذاتي
   ١ ٠.٤٩ نمذجة المعلم
  ١ ٠.٣٣ ٠.٢٦ التعلم النشط

التفاعل 
 االجتماعي

١ ٠.٥١ ٠.٣١ ٠.٤١ 

 Bartlett اختبار الداللة اإلحصائية درجة الحرية  التقريبة٢آا نسبة األرجحية
 ٠.٠٠٠ ٩.٠٠٠ ٣٣٠.٥١١ ٠.٠٠٠ للكروية

أن العالقات االرتباطية بين الدرجات الفرعية ألبعاد مقياس ) ١٠ (يتبين من الجدول
؛ مما ترتب عليه إجراء تحليل ) = 0.05(الدراسة هي عالقات جوهرية عند مستوى الداللة 

  ).١١(وذلك آما في الجدول  ؛)MANOVA(التباين المتعدد 

اس      على الدرجات ال  ) MANOVA(نتائج تحليل التباين المتعدد     ): ١١(جدول   اد مقي ة ألبع فرعي
  .الدراسة آلٍّ على حدٍة وفقًا لمتغيرات الدراسة المستقلة

 التباين مصدر
  أبعاد

 المقياس
  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 ٠.٨٩٥ ٠.٠١٨ ٠.٠٠٧ ١ ٠.٠٠٧ االهتمام الذاتي
 ٠.١٢٢ ٢.٤٠٨ ٠.٩١٩ ١ ٠.٩١٩ نمذجة المعلم
 ٠.٢٩٢ ١.١١٤ ٠.٦٢٢ ١ ٠.٦٢٢  التعلم النشط

 الجنس

 ٠.١٦٥ ١.٩٣٢ ١.٢٠٦ ١ ١.٢٠٦ التفاعل االجتماعي
Hotelling's Trace   ٢.٤١٠ ٣.٧٨١  ٤ 

 ٠.٢١٦ ١.٥٤١ ٠.٥٩٦ ٢ ١.١٠٧ االهتمام الذاتي
 ٠.٠٤٥ ٣.١٣٧ ١.١٩٧ ٢ ٢.٣٩٦ نمذجة المعلم
 ٠.٠٠٠ ٣٣.٦٠٧ ١٨.٧٨١ ٣٧.٣٢٨٢ التعلم النشط

 المستوى الصفي

 ٠.٠١٥ ٤.٢٥٤ ٢.٦٥٧ ٢ ٥.٥٤٣ التفاعل االجتماعي
Wilks' Lambda   ٠.٠٠٠ ١٢.٦١٢  ٨ 
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

 التباين مصدر
  أبعاد

 المقياس
  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحرية

  متوسط
 المربعات

  ف
 المحسوبة

  الداللة
 اإلحصائية

 ٠.١١٣ ٢.١٩٦ ٠.٨٥٠ ٢ ٠.٨٠٠ االهتمام الذاتي
 ٠.٠٠٠ ٧.٨٤١ ٢.٩٩٢ ٢ ٤.٠٨٥ نمذجة المعلم
 ٠.١٣٤ ٢.٠٢٢ ١.١٣٠ ٢ ٢.١٧٣ التعلم النشط

 مستوى التحصيل 

 ٠.٠٥٩ ٢.٨٥١ ١.٧٨٠ ٢ ٤.١٥٦ التفاعل االجتماعي
Wilks' Lambda   ٠.١٨٠ ٢.٣٢٩  ٨ 

   ٠.٣٨٧ ١٣٥.٨٨٤٣٥١ االهتمام الذاتي
   ٠.٣٨٢ ١٣٣.٩٣٥٣٥١ نمذجة المعلم
   ٠.٥٥٩ ١٩٦.١٥١٣٥١ التعلم النشط

 الخطأ

   ٠.٦٢٤ ٢١٩.١٩٢٣٥١ التفاعل االجتماعي
    ١٣٩.٣٦٤٣٥٦ االهتمام الذاتي
    ١٤٣.٨٤٤٣٥٦ نمذجة المعلم
    ٢٣٧.٨٤٥٣٥٦ التعلم النشط

 الكلي

      ٢٣٠.١٧٢٣٥٦ التفاعل االجتماعي

لمتغير )  = 0.01(مستوى الداللة عدم وجود أثر جوهري عند ) ١١(يتبين من الجدول 
ة ـوى الداللـد مستـر عنـود أثـ ووجة،ـاس الدراسـاالت مقيـالجنس على الدرجات الفرعية لمج

) = 0.05 ( لكل من متغير الصف ومتغير مستوى التحصيل على الدرجات الفرعية ألبعاد
تبين آما ، )والتفاعل االجتماعياالهتمام الذاتي، ونمذجة المعلم، والتعلم النشط، (مقياس الدراسة 

 اتبين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرج)  = 0.05(وجود فروق عند مستوى الداللة 
ُتعزى لمتغير المستوى ) نمذجة التعلم، والتعلم النشط، والتفاعل االجتماعي(الفرعية ألبعاد 

توجب استخدام أحد الصفي؛ ولكون متغير المستوى الصفي متغيرا متعدد المستويات، فإنه 
اختبارات المقارنات البعدية، وال يتم هذا إال بعد التحقق من انتهاك تجانس التباين، بهدف تحديد 

، فقد اختير المستوى الصفيأي اختبار من اختبارات المقارنات البعدية يمكن استخدامه لمتغير 
   ).١٢(اختبار ليفين آما في الجدول 
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دول  ار ): ١٢(ج ائج اختب طات       Leveneنت ى المتوس اين عل انس التب اك تج ن انته شف ع  للك
  .الدرجات الفرعية لمجاالت المقياسالخاصة ب الحسابية

الداللة اإلحصائيةدرجة حرية المقامدرجة حرية البسطف المحسوبة المجال
 ٠.١٧٨ ٣٣٩.٠٠٠ ١٧.٠٠٠  ١.٣١٨ االهتمام الذاتي
  ٠.٠٠٢ ٣٣٩.٠٠٠ ١٧.٠٠٠ ٢.٣٦٧ نمذجة المعلم

 ٠.٣٠٤ ٣٣٩.٠٠٠ ١٧.٠٠٠ ١.١٥١ علم النشطالت
 ٠.١٢٨ ٣٣٩.٠٠٠ ١٧.٠٠٠ ١.٤١٣التفاعل االجتماعي

ة        )١٢(يتضح من الجدول   د مستوى الدالل اين عن اك لتجانس التب ؛ )α = 0.05( وجود انته
للمقارنات البعدية، لتحديد مصدر الفروق بين  ) Games-Howell(ولهذا توجب استخدام اختبار     

طات ال درج  المتوس ة بال سابية الخاص ن        اتح ستوى م ل م ى آ م عل ة المعل د نمذج ة لبع  الفرعي
  ). ١٣(مستويات متغير المستوى الصفي، وذلك آما في الجدول 

دول  ار  ): ١٣(ج ائج اختب طات     Games-Howellنت ى المتوس ددة عل ة المتع ات البعدي للمقارن
  .لمتغير المستوى الصفيالحسابية الخاصة بالدرجات الفرعية لمجال نمذجة التعلم وفقًا 

 سادس خامس رابع   المستوى الصفي
Games-Howell ٤.٥٧٩ ٤.٤٣٦ ٤.٤٢١ المتوسط الحسابي 

    ٤.٤٢١ رابع
   ٠.٠١٥ ٤.٤٣٦ خامس
  ٠.١٤٣ *٠.١٥٨ ٤.٥٧٩ سادس

  .)٠.٠٥= (ذات داللة إحصائية عند مستوى   *

دول   ن الج ضح م ة ال  ) ١٣(يت ام طلب ة اهتم ين درج رق ب ود ف ي وج سادس األساس صف ال
ة الصف الخامس           ة بطلب بالعلوم مقارنة بطلبة الصف الرابع األساسي في المرتبة األولى، ومقارن

م ة المعل د نمذج ى بع ة عل ة الثاني ي المرتب ي الصف . ف ة ف ى أن الطلب ة إل ذه النتيج ود ه ا تع وربم
ائل، وت     تعلم    السادس هم أآثر مهارة وحيوية في تطبيق األنشطة، واستخدام الوس ارات ال ق مه طبي

اهيم      ل المف ي تقب ع ف ات أوس سمية وإدراآ درات ج ديهم ق وم، ول تهم للعل اء دراس ي أثن ة ف المختلف
اء    ي أثن م ف شارآة المعل ردي دون م ل الف ام بالعم سؤولية والقي ل الم ى تحم درة عل تيعابها وق واس

ى من الفضول، وح         د   إجراء التجارب العلمية المختلفة، آما أن لديهم درجة أعل شاف تزي ب االآت
  .من درجة اهتمامهم بالعلوم

بين المتوسطات الحسابية الخاصة   )  = 0.05(آما يتبين وجود فروق عند مستوى الداللة    
ستوى    ر م ون متغي ستوى التحصيل؛ ولك ر م زى لمتغي تعلم ُتع ة ال د نمذج ة لبع درجات الفرعي بال

ات      Games-Howellالتحصيل متغيرا متعدد المستويات، فقد أجري اختبار          للكشف عن الفروق
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ستوى من  ى آل م تعلم عل د نمذجة ال ة لبع درجات الفرعي ين المتوسطات الحسابية الخاصة بال ب
ا ظهر في الجدول                   اين آم اك تجانس التب سبب انته ر مستوى التحصيل، ب ، )١٢(مستويات متغي

  . Games-Howellيظهر نتائج اختبار ) ١٤(والجدول 

دول  ار ): ١٤(ج ائج اختب ى المتوسطات Games-Howell نت ددة عل ة المتع ات البعدي  للمقارن
  .الحسابية الخاصة بالدرجة الفرعية لمجال نمذجة المعلم وفقًا لمتغير مستوى التحصيل

 مرتفع متوسط منخفض   مستوى التحصيل
Games-Howell ٤.٦٩٤ ٤.٤٠٧ ٤.٣٣٥ المتوسط الحسابي 

    ٤.٣٣٥ منخفض
   ٠.٠٧٢ ٤.٤٠٧ متوسط
   *٠.٢٨٧ *٠.٣٥٩ ٤.٦٩٤ فعمرت

  .)٠.٠٥= (ذات داللة إحصائية عند مستوى   *

دول  ن الج ضح م ع  ) ١٤(يت ستوى التحصيل المرتف ة م ام طلب ة اهتم ين درج رق ب ود ف وج
ستوى       ة م ة بطلب ى، ومقارن ة األول ي المرتب دني ف صيل المت ستوى التح ة م ة بطلب العلوم مقارن ب

ة           ة الثاني م       التحصيل المتوسط في المرتب د نمذجة المعل ى بع ى أن        . عل ذه النتيجة إل ود ه ا تع وربم
اء                    ة في أثن تعلم المختلف ارات ال الطلبة ذوي التحصيل المرتفع هم أآثر نشاطا وإدراآا وتطبيقا لمه
ى من                 دراستهم للعلوم، ولديهم قدرات أوسع في تقبل المفاهيم واستيعابها، آما أن لديهم درجة أعل

  .من درجة اهتمامهم بالعلومالفضول وحب االآتشاف تزيد 

درج            ر      اتولتحديد مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية الخاصة بال ا لمتغي ة تبع  الفرعي
ار    تخدم اختب شط ، اس تعلم الن د ال ى بع صفي عل ستوى ال ة، )Scheffe(الم ات البعدي  للمقارن

  . يظهر ذلك) ١٥(والجدول 

دول  ار ): ١٥(ج ائج اختب ات البعScheffe نت سابية  للمقارن ى المتوسطات الح ددة عل ة المتع دي
  .الخاصة بالدرجة الفرعية لمجال التعلم النشط وفقًا لمتغير المستوى الصفي

 سادس رابع خامس  المستوى الصفي
 ٤.٠١٦ ٣.٥٠٩ ٣.٢٣٤ المتوسط الحسابي 

    ٣.٢٣٤ خامس
   *٠.٢٧٥ ٣.٥٠٩ رابع
  *٠.٥٠٧ *٠.٧٨٢ ٤.٠١٦ سادس

  .)٠.٠٥= (عند مستوى ذات داللة إحصائية   *

ة        ) ١٥(يتضح من الجدول     العلوم مقارن سادس ب وجود فرق بين درجة اهتمام طلبة الصف ال
ى                     ة عل ة الثاني ع في المرتب بطلبة الصف الخامس في المرتبة األولى، ومقارنة بطلبة الصف الراب
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شط، تعلم الن د ال م  بع سادس ه صف ال ة ال ى أن طلب ك إل زى ذل د يع ة ف وق ر إيجابي ي الموقف أآث
التعليمي، ولديهم القدرة على مشارآة المعلمين جميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية           
التي تهدف إلي تفعيل دورهم، حيث يتم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب، ويعتمد المتعلم               

ة ا  مقارنة ب وذلكعلى ذاته في الحصول على المعلومات واآتساب المهارات،        لصف الخامس   طلب
رج    . والرابع ز ووين ي  (Laprise & Winrich, 2010)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البراي  الت

ا أن  ارت نتائجه زداد  أش العلوم ي ة ب ام الطلب ريض   اهتم د تع ك بع ة، وذل ة العمري اد المرحل بازدي
  .الطلبة لمجموعة من األنشطة التعليمية آمشاهدة أفالم الخيال العلمي

درج         ولتحديد مصدر    ر      اتالفروق بين المتوسطات الحسابية الخاصة بال ا لمتغي ة تبع  الفرعي
ار   تخدم اختب اعي، اس د التفاعل االجتم ى بع صف عل ستوى ال ة، )Scheffe(م ات البعدي  للمقارن

  . يظهر ذلك) ١٦(والجدول 

دول  ار ): ١٦(ج ائج اختب سابية Scheffe نت ى المتوسطات الح ددة عل ة المتع ات البعدي  للمقارن
  .االجتماعي وفقًا لمتغير المستوى الصفي خاصة بالدرجة الفرعية لمجال التفاعلال

 رابع سادس خامس  المستوى الصفي
 ٤.٠١٧ ٣.٩١٠ ٣.٧١٨  المتوسط الحسابي 

    ٣.٧١٨ خامس
   *٠.١٩٢ ٣.٩١٠ سادس
  ٠.١٠٧ *٠.٢٩٩ ٤.٠١٧ رابع

  .)٠.٠٥= (ذات داللة إحصائية عند مستوى   *

وجود فرق بين درجة اهتمام طلبة الصف الرابع بالعلوم مقارنة بطلبة ) ١٦(يظهر الجدول 
الصف الخامس في المرتبة األولى، ومقارنة بطلبة الصف السادس في المرتبة الثانية على بعد 

بحيث وقد يعزى ذلك إلى أن طلبة الصف الرابع هم أآثر مهارة وحيوية . التفاعل االجتماعي
آل منهم في اآلخرين، ويتأثر بهم في األفكار واألنشطة على يتصل بعضهم ببعض، ويؤثر 

السواء، وربما أن ازدياد اهتمامات الطلبة المعرفية بتقدم العمر وارتفاع مستوى الصف تؤثر 
بشكل سلبي على عالقات الطلبة االجتماعية، فيصبح تفاعل الطالب مع المادة أآثر من تفاعله مع 

د هذه النتيجة ضرورة تفعيل أشكال التعلم التعاوني بين الطلبة زميله خالل الموقف الصفي، وتؤآ
  .من قبل المعلمين

  
 توصيات الدراسة

  :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن التوصية بما يأتي

  ترآيز المعلمين وأولياء األمور على تنمية اهتمامات طلبة الصفين الرابع والخامس
  .األساسي بمادة العلوم
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 ز المعلمين وأولياء األمور على تنمية اهتمامات الطلبة ذوي التحصيل المنخفض ترآي
 .والمتوسط بمادة العلوم

 
 مقترحات الدراسة

 تطوير المناهج والمقررات الدراسية التي تعمل على تدعيم اهتمامات الطلبة بالعلوم.  

 متغيرات أخرى إجراء مزيد من الدراسات تتناول العالقة بين اهتمام الطلبة بالعلوم، و
 .آأساليب التعلم، والتفكير العلمي، وغيرها من المتغيرات

 إجراء دراسة للكشف عن العالقة بين اهتمام الطلبة بالعلوم، واهتمام المدرسين بالعلوم. 

  استخدام المعلمين ألساليب متنوعة في التدريس، ترآز على األساليب الحديثة لدى طلبة
 .هتمامات الطلبة بالمواد الدراسية المختلفةالصفوف األولى من أجل زيادة ا

  
  والعربية األجنبيةالمراجع 

 مشكالت المعلمين المبتدئين وعالقتها ). "١٩٨٨. ( سليمان، والشيخ. عبد الحميد،جابر
  . الدوحة.  جامعة قطر.دراسات في علم النفس. "باتجاهاتهم التربوية

 وم في ضوء بعض النماذج التعليميةتقويم تدريس العل). "١٩٩١. ( ليلى إبراهيم،معوض ."
المؤتمر العلمي الثالث للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس رؤى مستقبلية للمناهج 
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  )١(ملحق 
 مقياس الدراسة

  
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة الرقم

      أتشوق لحضور حصة العلوم ١

      أراقب معلمي وهو يعرض أشياء مختلفة في العلوم ٢

      أقوم بإجراء التجارب العلمية ٣

      أشارك زمالئي في العمل في حصة العلوم ٤

      أمارس األعمال الكتابية في حصة العلوم ٥

       شاشة التلفازأشاهد عروض العلوم على ٦

      أشاهد معلمي وهو يثبت ظاهرة علمية ٧

      أستخدم المواد واألدوات في تجارب العلوم ٨

      أعمل على استكشاف المعرفة العلمية مع اآلخرين ٩

      أقدم المساعدة في حصة العلوم ١٠

      أقوم بمطالعة آتب ومواد العلوم ١١

       قيامه بالتجارب أمام الصفأتابع معلمي أثناء ١٢

      أصنع أشياء مختلفة في العلوم ١٣

      أعمل في المشاريع العلمية من خالل نظام المجموعات ١٤

      أقرأ عن العلوم في الصف ١٥

      أعتبر تعلُّم العلوم ضروريًا ١٦

      أبحث في األشياء التي ُيحضرها معلم العلوم الى الصف ١٧

      أعمل بيدي في حصة العلوم ١٨

      أشارك في الرحالت العلمية الثقافية ١٩

      أنسخ ما ُيكتب على السبورة في حصة العلوم ٢٠

  
 


