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  التربويةمجلة العلوم  ٩ 
 هـ١٤٣٧ والش السابع العدد

 :التعريف
 

مجلة علمية فصلية محكمة متخصصة، تصدر عن جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود      
اإلسالمية، وتعنى بنشر الدراسات والبحوث األصيلة التـي تتـوافر فيهـا مقومـات البحـث           
العلمي من حيث أصـالة الفكـرة، ووضـوح المنهجيـة، ودقـة التوثيـق، فـي مجـاالت أصـول                     

ــة، وال  ــة، واإلدارة التربويــ ــتعلم    التربيــ ــة، والــ ــة الخاصــ ــدريس، والتربيــ ــاهج وطــــرق التــ منــ
ــة األخـــرى، والمكتوبـــة بإحـــدى اللغتـــين     ــا مـــن التخصـــصات التربويـ ــي، وغيرهـ اإللكترونـ

 .العربية أو اإلنجليزية

 :الرؤية
  . ونشرها وتطبيقها المعرفة تسعى نحو إنتاج تربويةمجلة 

 :الرسالة
بويين، عبر نشر البحـوث التربويـة       تسعى المجلة لتصبح مرجعاً علمياً للباحثين التر      

المحكمة ذات األصـالة والتميـز وفـق معـايير مهنيـة عالميـة متميـزة، وتحقيـق التواصـل                    
 . العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في العلوم التربوية

 :األهداف
نــشر المعرفــة التربويــة وإثراؤهــا بمــا   : تتبنــى مجلــة العلــوم التربويــة هــدفا عامــا هــو   

 :تطوير العمل التربوي، وتحديدا فإن المجلة تهدف إلى تحقيق ما يلييسهم في 
المساهمة في تنمية العلوم التربويـة وتطبيقاتهـا، وإثـراء المكتبـة التربويـة العربيـة                  .١

 . من خالل نشر البحوث النظرية والتطبيقية في المجاالت التربوية المختلفة
ــوم الت     .٢ ــاحثين فــي العل ــاجهم العلمــي    إتاحــة الفرصــة للمفكــرين وللب ــة لنــشر نت ربوي

 .والبحثي
المــساهمة فــي تطــوير التخصــصات التربويــة مــن خــالل نــشر األبحــاث ذات الجــودة       .٣

 .العالية التي تتسم بمعالجة الواقع المحلي والعربي
 . تعزيز االتجاهات البحثية الجديدة في المجاالت التربوية .٤
 . والعالميتبادل اإلنتاج العلمي والمعرفي على المستوى اإلقليمي  .٥
 

@    @    @ 
 



 

 ١٠ 

 قواعد النشر
تنــشر المجلـــة البحــوث والدراســـات العلميــة فـــي المجــاالت التربويـــة وفــق قواعـــد      

 : النشر التالية

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة: أوالً 
 .أن يتسم باألصالة واالبتكار، والجدة العلمية والسالمة المنهجية .١
 . والوسائل العلمية المعتبرة في مجالهأن يلتزم بالمناهج واألدوات .٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق .٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية .٤
 .أال يكون قد سبق نشره .٥
أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتـاب، سـواء أكـان ذلـك للباحـث نفـسه، أم                  .٦

 . لغيره

 :يشترط عند تقديم البحث: ثانياً 
وإقـراراً يتـضمن    ) مختـصرة ( مشفوعاً بسيرته الذاتيـة      ،أن يقدم الباحث طلباً بنشره     .١

امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم نـشر البحـث           
 .إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير

 ).٤ A(صفحة مقاس ) ٣٥(أن يكون البحث في حدود  .٢
 Times )١٢ (واللغـة اإلنجليزيـة   ، Traditional Arabic) ١٦(أن يكـون حجـم المـتن     .٣

New Roman ،   مفرد(وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر. ( 
 .أال يكون البحث منشوراً أو مقبوالً للنشر في وعاء نشر آخر  .٤
يقدم الباحث نسخة مطبوعة من البحـث، ونـسخة حاسـوبية مـع ملخـص بـاللغتين         .٥

 . مة أو صفحة واحدةالعربية واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل
 .توضع أسفل الملخص ) Key Words( أن يرفق بالبحث الكلمات المفتاحية  .٦

 :التوثيق: ثالثاً
 ).APA(يتم التوثيق واالقتباس من خالل جمعية علم النفس األمريكية  .١
 .تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .٢
البحـث، علـى أن تكـون مرتبـة     ترفق جميع الجداول والـصور والرسـومات المتعلقـة ب         .٣

 .وواضحة جلية



 

  التربويةمجلة العلوم  ١١ 
 هـ١٤٣٧ والش السابع العدد

يشار إلى المراجع في المـتن بـذكر اسـم المؤلـف األخيـر، ثـم سـنة النـشر، ثـم رقـم                         .٤
الصفحة بين قوسين، وترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبـاً هجائيـاً حـسب اسـم         
العائلة، ثم االسم األول للمؤلف، ثم سنة النشر، ثم العنـوان، ثـم مكـان النـشر، ثـم           

 .دار النشر

 عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب بحــروف     :رابعــاً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينية، مع االكتفاء بذكر االسم كـامالً      

 .عند وروده ألول مرة

 تُحكَّـم البحـوث المقدمـة للنـشر فــي المجلـة مـن قبـل اثنـين مـن المحكمــين          :خامـساً 
 . على األقل

ــاً  أو ترســـل علـــى البريـــد CD علـــى أســـطوانة مدمجـــة ، تُعـــاد البحـــوث معدلـــة:سادسـ
 .اإللكتروني للمجلة

 . ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر:سابعا ً

ــاً ــة بـــل تمثـــل رأي الباحـــث وال تتحمـــل     :ثامنـ  البحـــوث المنـــشورة ال تمثـــل رأي الجامعـ
 .  ترد في هذه البحوثالجامعة أي مسؤولية معنوية أو قانونية

 . يُعطى الباحث خمس نسخ من المجلة، وعشرة  مستالت من بحثه:تاسعاً
 

 التواصل مع المجلة
 جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية
 عمادة البحث لعلمي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 ٥٧٠١ ص ب ١١٤٣٢الرياض 

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس(ناسوخ  ٢٥٨٧٢٠٣ / ٢٥٨٢٠٥١هاتف  
http://imamudsr.com/ 
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  التربويةمجلة العلوم  ١٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال
 

 
 المحتويات

 
واقــع بحــوث التأصــيل والتوجيــه اإلســالمي للعلــوم التربويــة فــي جامعــات      

 المملكة العربية السعودية 
 إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا العيسى. د

١٥ 

مــن وجهــة نظــر طــالب  مــدى تــوافر الثقافــة الحقوقيــة فــي البيئــة الجامعيــة 
 ودبكلية التربية بجامعة الملك سع قسم الثقافة اإلسالمية

 عبد اهللا بن محمد السهلي. د

٧٥ 

مــدى امــتالك جامعــة تبــوك لمعــايير المنظمــة المتعلمــة مــن وجهــة نظــر       
 أعضاء هيئة التدريس فيها

 سعود عيد العنزي. د 

١٠٥ 

فـي جامعـة األميـرة     األقـسام األكاديميـة   تقويم األداء الـوظيفي لرئيـسات  
 س من وجهة نظر أعضاء هيئة التدري بنت عبد الرحمنةنور
 ةسوسن بنت محمد بن زرع.د

١٥١ 

واقــع ممارســة رؤســاء األقــسام التربويــة للقيــادة الموزعــة بكليــة العلــوم   
 االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فاطمة عبد اهللا البشر. د

٢١٣ 

 المرحلة المتوسطةبعلوم التضمين مجاالت طبيعة العلم في كتب مدى 
  عبده نعمان محمد المفتي. أ - جبر بن محمد الجبر. د
 فهد بن سليمان الشايع. د. أ

٢٧١ 

ــائج البحــث التربــوي  توظيــفمعوقــات  ــةمــنهج اللغــة  فــي تطــوير    نت   العربي
 مـن وجهـة نظـر خبـراء تطـوير            والحلول المقترحـة    التعليم العام   مراحلب

 المناهج والمشرفين التربويين
 فهد بن عبد العزيز الدخيل. د

٣١٩ 



 



 

 
 
 

 

علوم التضمين مجاالت طبيعة العلم في كتب مدى 
 ١المرحلة المتوسطةب

 
 
 
 
 

 جبر بن محمد الجبر. د
قسم المناهج وطرق 

كلية التربية،  -التدريس
 .جامعة الملك سعود

 عبده نعمان محمد المفتي. أ
قسم المناهج وطرق 

كلية التربية،  -التدريس
 .جامعة الملك سعود

 الشايعفهد بن سليمان . د. أ
قسم المناهج وطرق 

كلية التربية،  -التدريس
 .جامعة، الملك سعود

 
السعودية العربية المملكة – سعود الملك جامعة –مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات   

 
 
 
 

                                                 
وبـدعم مـن مركـز    " تقـويم وتحليـل منـاهج العلـوم والرياضـيات بـالتعليم العـام        " تم إنجاز هذا البحث ضمن أعمال المجموعة البحثيـة  ١

  بالمملكة العربية السعودية ليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعودالتميز البحثي في تطوير تع



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 المرحلة المتوسطةبعلوم التضمين مجاالت طبيعة العلم في كتب مدى  

 
  بن محمد الجبرجبر. د

قسم المناهج وطرق 
كلية التربية،  -التدريس

 .جامعة الملك سعود

 عبده نعمان محمد المفتي. أ
قسم المناهج وطرق 

كلية التربية،  -التدريس
 .جامعة الملك سعود

 فهد بن سليمان الشايع. د. أ
قسم المناهج وطرق 

كلية التربية،  -التدريس
 .جامعة، الملك سعود

 
 
 :ثملخص البح 

 فـي المملكــة  المرحلــة المتوسـطة بعلـوم  الالدراسـة إلــى التعـرف علـى مــدى تـضمين كتـب      هـذه  هـدفت  

 تحليل المحتوى، التي أعدها الشمراني بطاقةاستخدم الباحثون  و.  لمجاالت طبيعة العلم   العربية السعودية 

)Alshamrani, ١٢( مـن  البطاقـة  تكونت). ٢٠١٣(والشايع  والشمراني ترجمها وواءمها األسمريو، )٢٠٠٨ (

 .مجــاالً مــن مجــاالت طبيعــة العلــم، كمــا شــملت عمليــة التحليــل جميــع كتــب العلــوم للمرحلــة المتوســطة    

فـي  ) %١١(تضمين، حيث بلغت نسب تضمين مجاالت طبيعة العلم مدى ال أظهرت النتائج نسبًا متفاوتةً في      و

، بينمــا بلغــت )الثـامن  (متوســطالفـي كتــاب الــصف الثـاني   ) %٧٫٧ (، و)الــسابع (متوسـط الكتـاب الــصف األول  

كتـب تـضمنت جميـع    الارت النتـائج إلـى أن جميـع    وأشـ . )التاسـع  (متوسـط الفي كتاب الـصف الثالـث      ) %١٢٫١(

 أقـل المجـاالت تـضمينًا    وكـان ، "المعرفة العلمية ليست موضوعية تمامًا"مجاالت طبيعة العلم، ما عدا مجال      

ــالي الل فــــي الــــصف األو  ــداع : "متوســــط مجــ ــاء اإلبــ ــة   "و، "يــــستخدم العلمــ ــالنواحي الثقافيــ ــدمج بــ العلــــم منــ

في الصف الثـاني  " عدم وجود طريقة علمية محددة الخطوات: "، بينما كان أقلها تضمينًا مجال   "واالجتماعية

ثقافيــة العلــم منــدمج بــالنواحي ال "متوســط المتوســط، كمــا كــان المجــال األقــل تــضمينًا فــي الــصف الثالــث    ال

المعرفة العلميـة ذات أسـاس   " تمثلت مجاالت طبيعة العلم األكثر تضمينًا في مجال          في حين ". واالجتماعية

يوجد فرق بين المـشاهدات واالسـتدالالت   "متوسط، ومجال   الفي الصف األول    " تجريبي معتمد على الحواس   

فـي الـصف    " علمـي والنظريـة العلميـة       يوجـد فـرق بـين القـانون ال        "متوسـط، ومجـال     الفي الصف الثـاني     " العلمية

  .متوسطالالثالث 

 . طبيعة العلم، كتب العلوم، المرحلة المتوسطة:الكلمات المفتاحية



 

 
 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٧٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :مقدمةال
ــد  ــدرمان يؤكــ ــة العلــــم مــــصطلح يــــشير أ  ) (٢٠٠٧ ,Ledermanليــ    إبــــستمولوجيا إلــــىن طبيعــ

ــا طريقـــــــــة للمعرفـــــــــة، والقـــــــــيم، والمعتقـــــــــدات   ) Epistemology(العلـــــــــم  باعتبارهـــــــ

ــا    ــة وتطورهـ ــة العلميـ ــي المعرفـ ــضمنة فـ ــرقالمتـ ــدرمان ، ويفـ ــين ) ١٩٩٢ ,Lederman( ليـ بـ

يعتمـــد علـــى المالحظـــة، والتجريـــب، والقابليـــة   حيـــث يـــرى أن العلـــم  ؛العلـــم وغيـــر العلـــم 

للقيــــاس، وإمكانيــــة تكــــراره مـــــن قبــــل علمــــاء آخــــرين، كمـــــا ال يــــستند العلــــم علـــــى         

لمعلمـــي العلـــوم  األمريكيـــة  الرابطـــة الوطنيـــة   وتحـــدد.التقاليـــد أو األعـــراف المجتمعيـــة  

(National Science Teachers Association, NSTA)  طبيعــــة العلــــم مــــن 

ــصه  ــالل خصائــ ــي خــ ــل فــ ــي تتمثــ ــة،    : ، التــ ــة ال نهائيــ ــا، وتجريبيــ ــوق بهــ ــة موثــ العلــــم معرفــ

ــاء، إال أن      ــا جميـــع العلمـ وعـــدم وجـــود طريقـــة تحـــدد خطـــوات البحـــث العلمـــي يلتـــزم بهـ

هنــــاك عــــدداً مــــن المواصــــفات والقــــيم مــــن شــــأنها تحديــــد المنحــــى العلمــــي فــــي فهــــم  

ــياغة ا       ــي صــــ ــل فــــ ــم يتمثــــ ــائي للعلــــ ــدف النهــــ ــى أن الهــــ ــافة إلــــ ــة، إضــــ ــوانين الطبيعــــ لقــــ

والنظريـــات، عـــن طريـــق مـــساهمة للبـــشر فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم فـــي بنـــاء العلـــم، مـــع 

 ).٢٠٠٠ ,NSTA (اختالف تفسير نتاجه بحسب الخلفية الثقافية والمجتمعية

 أهميــــــة المــــــنهج العلمــــــي المنــــــضبط فــــــي الحــــــصول علــــــى مــــــا ســــــبقويالحــــــظ م

عرفـــة العلميـــة، وطــــرق   المعرفـــة العلميـــة، إضـــافة إلــــى تأكيـــدها علـــى التكامـــل بــــين الم      

ــات البحـــث  ــاليب وأخالقيـ ــضًا –ويتـــضح . وأسـ ــة أن – أيـ ــارة العلـــم طبيعـ ــن عبـ ــومٍ عـ  مفهـ

 بأبعـــاد يـــسمى مـــا تـــشكل التـــي والخـــصائص، العناصـــر مـــن مجموعـــةً يـــشمل مركـــبٍ

ــاالت أو ــة مجـــ ــم، طبيعـــ ــذه إن حيـــــث العلـــ ــاد هـــ ــاالت أو األبعـــ ــات، تتعلـــــق المجـــ  بالعمليـــ

 .  المنظمة، وطرق االستقصاء العلميعدوالقوا واألخالقيات، والنواتج،

ــر، وليـــتش،       ــا يـــذكرها درايفـ ــة طبيعـــة العلـــم فـــي الموقـــف التعليمـــي كمـ وتبـــرز أهميـ

، جوانـــبفـــي عـــدة ) ١٩٩٦ ,Driver, Leach, Millar & Scott(وميلـــر، وســـكوت 

ــي ــة ) ١:هـــ ــاء     ): Utilitarian(النفعيـــ ــروري لبنـــ ــة العلـــــم ضـــ ــا أن فهـــــم طبيعـــ ــصد بهـــ ويقـــ
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ــو  ــاني مــــــن العلــــ ــة   المعــــ ــاة اليوميــــ ــات فــــــي الحيــــ ــة والعمليــــ ــواد التقنيــــ ) ٢ .م وإلدارة المــــ

ــة  ــي      ): Democratic(الديمقراطيـــ ــيًا فـــ ــر أساســـ ــم يعتبـــ ــة العلـــ ــم طبيعـــ ــي أن فهـــ وتعنـــ

ــة     ــة واالجتماعيــــــ ــضايا العلميــــــ ــال القــــــ ــرارات حيــــــ ــاذ القــــــ ــه اتخــــــ ــة ) ٣ .توجيــــــ الثقافيــــــ

)Cultural :(    ــدي ــا فــــي تقــ ــامال مهمًــ ر قيمــــة وتــــشير إلــــى أن فهــــم طبيعــــة العلــــم تعــــد عــ

إن فهـــم طبيعـــة العلـــم   ): Moral(األخالقيـــة ) ٤ .العلـــم كجـــزء مـــن الثقافـــة المعاصـــرة    

يــــــساعد علــــــى تنميــــــة وفهــــــم معــــــايير المجتمــــــع العلمــــــي التــــــي تجــــــسد االلتزامــــــات   

ــع     ــي المجتمــ ــا فــ ــد قيمًــ ــي تعــ ــة التــ ــوم  ) ٥ .األخالقيــ ــم العلــ ): Science Learning(تعلــ

 .يل تعلم موضوعات العلومسهم في تسهيشير إلى أن فهم طبيعة العلم يو

ــصر  ــشمراني وحـــ ــم   ) ٢٠٠٨ ,Alshamrani(الـــ ــة العلـــ ــاالت طبيعـــ ــرز مجـــ ــي أبـــ فـــ

 :اآلتي

ــا  )١ وتعنــــي أن عمليــــة بنــــاء وتــــصميم  : المعرفــــة العلميــــة ليــــست موضــــوعية تمامًــ

ــي      ــسائدة فـــ ــة الـــ ــأثر بالنمذجـــ ــات تتـــ ــئلة، واالستكـــــشاف، وتفـــــسير البيانـــ األســـ

  .الجانب العلمي

ــاء اإلبـــداع   )٢ ــستخدم العلمـ ــداع وخيـــال      : يـ ــشتمل علـــى إبـ ــشاطاً يـ ــر العلـــم نـ يعتبـ

 .العلماء

ــة نـــــسبية   )٣ ــر المعرفـــــة العلميـــ ــر   :  تعتبـــ ــة تعتبـــ ــة الحاليـــ وتـــــشير إلـــــى أن المعرفـــ

ــا توصـــل إليـــه اإلنـــسان  ــا مؤقتـــة، وغيـــر ثابتـــة، وقابلـــة للتغييـــر فـــي   ، أفـــضل مـ لكنهـ

  .المستقبل عند اكتشاف دليل جديد، أو إعادة تفسير دليل قديم

ــدم  )٤ ــة العلــــم منــ ــة واالجتماعيــ ــالنواحي الثقافيــ ــة   : ج بــ ــأثر العلــــم بالثقافــ حيــــث يتــ

  .والمجتمع الذي يُمارس فيه

تعتبــــــر القــــــوانين  : يوجــــــد فــــــرق بــــــين القــــــانون العلمــــــي والنظريــــــة العلميــــــة       )٥

ــة         ــالقوانين العلميـ ــة، فـ ــة العلميـ ــن المعرفـ ــةً مـ ــا مختلفـ ــة أنواعًـ ــات العلميـ والنظريـ
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــوا     ــين الظــ ــة بــ ــات تــــصف العالقــ ــن تعميمــ ــارة عــ ــين أن  عبــ ــي حــ ــة، فــ هر الطبيعيــ

 .النظريات العلمية عبارة عن تفسيرات مُستنتجة من الظواهر الطبيعية

أي أنهــــــا : المعرفــــــة العليمــــــة ذات أســــــاس تجريبــــــي معتمــــــد علــــــى الحــــــواس   )٦

  .تستند أو تُستمد من مالحظة العالم الطبيعي

ويقـــــصد بـــــذلك أن : عـــــدم وجـــــود طريقـــــة علميـــــة عالميـــــة محـــــددة الخطـــــوات )٧

دم مجموعــــــة مــــــن الطــــــرق واألســــــاليب المتعــــــددة؛ وبــــــذلك ال العلــــــم يــــــستخ

ــستخدم        ــاً وتُــ ــا عالميــ ــارف عليهــ ــشتركة متعــ ــة ومــ ــة ثابتــ ــة علميــ ــد طريقــ يوجــ

  .للوصول إلى جميع المعارف العلمية المختلفة

ــة   )٨ ــتدالالت العلميـــ ــين المـــــشاهدات واالســـ ــد فـــــرق بـــ يقـــــوم العلـــــم علـــــى  : يوجـــ

ــواء، إال أن ا    ــد ســ ــى حــ ــتدالالت علــ ــشاهدات واالســ ــن   المــ ــارة عــ ــشاهدات عبــ لمــ

ــين        ــواس، فـــي حـ ــه الحـ ــا تتوصـــل إليـ ــالل مـ ــالم الطبيعـــي مـــن خـ ــة وصـــف العـ عمليـ

أن االســـــــتدالل يعتبـــــــر إجـــــــراءً منطقيًـــــــا لالنتقـــــــال مـــــــن البيانـــــــات التـــــــي تـــــــتم 

مالحظتهــــــا بــــــالحواس بــــــشكل مباشــــــر إلــــــى مــــــا ال يمكــــــن التوصــــــل إليــــــه         

  .بالحواس

لـــــم بالطـــــابع   يتـــــصف الع: ال يمكـــــن أن يجيـــــب العلـــــم عـــــن جميـــــع األســـــئلة      )٩

ــن         ــب عـ ــن أن يجيـ ــالي ال يمكـ ــر، وبالتـ ــم ومتغيـ ــور دائـ ــي تطـ ــو فـ ــذا فهـ ــي؛ لـ التجريبـ

  .كل التساؤالت التي تظهر في الحياة اليومية

يعتبـــر مـــا يقدمـــه اإلنـــسان    : التعـــاون واالشـــتراك فـــي تطـــوير المعرفـــة العلميـــة      )١٠

ــا يــــتم      ــادة مــ ــرة، إال أن العلــــم عــ ــردي مــــساهمة كبيــ للعلــــم علــــى المــــستوى الفــ

صــــــل إليــــــه مــــــن خــــــالل العمــــــل الجمــــــاعي المــــــستمر، حيــــــث إن المعرفــــــة التو

  .العلمية الجديدة ال بد أن يقبلها مجتمع العلماء
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ــة  )١١ ــبعض، بحيـــث يهـــدف     : العلـــم والتقنيـ ــى بعـــضهما الـ ــة علـ ــد العلـــم والتقنيـ يعتمـ

العلـــم إلـــى فهـــم العـــالم الطبيعـــي، بينمـــا تهـــدف التقنيـــة إلـــى إحـــداث تغيـــرات          

  .ات اإلنسانفي العالم لتلبية احتياج

ــاً  –يــــستخدم العلــــم : دور التجــــارب فــــي العلــــم  )١٢ ــادة ولــــيس دائمــ ــارب – عــ  التجــ

ــادراً مـــا تكـــون كافيـــة          ــة العلميـــة الواحـــدة نـ ــار وفحـــص األفكـــار، فالتجربـ الختبـ

 .لترسيخ المعرفة العلمية

وتأسيــــساً علــــى مــــا تقــــدم، بــــدأ التحــــول فــــي منــــاهج التربيــــة العلميــــة إلــــى المنــــاداة  

مين طبيعــــة العلــــم فــــي منــــاهج العلــــوم وتدريــــسها فــــي ضــــوء        بــــضرورة وأهميــــة تــــض  

 ,Craven؛ ١٩٩٨ ,Lederman(حركـــات إصـــالح التربيـــة العليمـــة فـــي أنحـــاء العـــالم       

ــى ). ٢٠٠٧ ,Lederman؛ ٢٠٠٤ ,Abd-El-Khalick & Akerson؛ ٢٠٠٢ وعلـــ

المـــستوى العربـــي، فقـــد أكـــدت وثيقـــة كفايـــات العلـــوم الـــصادرة عـــن مكتـــب التربيـــة          

ل الخلـــيج علـــى أهميـــة تـــضمين طبيعـــة العلـــم فـــي منـــاهج العلـــوم كبعـــد مـــن العربـــي لـــدو

ــادة العلميــــة   ــالرغم مــــن حركــــات  ). ٢٠٠٧مكتــــب التربيــــة لــــدول الخلــــيج،  (أبعــــاد المــ وبــ

ــية، إال         ــاهج الدراسـ ــي المنـ ــم فـ ــة العلـ ــضمين طبيعـ ــة تـ ــادي بأهميـ ــي تنـ ــوي التـ ــالح التربـ اإلصـ

فــــــضل (م علــــــى نحــــــو دقيــــــق  ال تتــــــرجم طبيعــــــة العلــــــ–ا غالبًــــــ –أن منــــــاهج العلــــــوم 

ــوص،  ــراج، ١٩٩٧وبوقحــ ــد، ٢٠٠٠؛ فــ ــل،  ٢٠٠٤؛ عبدالمجيــ ــشايع والعقيــ  ,Hsu ؛٢٠٠٦؛ الــ

 ).٢٠٠٧؛ البشايرة والمعايطة، ٢٠٠٧

ــيم         ــة التعلـ ــي أنظمـ ــة فـ ــنهج، وخاصـ ــر المـ ــم عناصـ ــد أهـ ــية أحـ ــب المدرسـ ــد الكتـ وتعـ

لــــوم ولعــــل مــــا يلفــــت النظــــر، أن المعرفــــة العلميــــة المقدمــــة فــــي كتــــب الع  المركزيــــة، 

ــة     ــورها النهائيــ ــي صــ ــة فــ ــاهيم العلميــ ــائق والمفــ ــى الحقــ ــد علــ ــائج  ؛تؤكــ ــد نتــ  حيــــث تؤكــ

مـــــن محتـــــوى ) %٩٨(بعـــــض الدراســـــات التـــــي أجريـــــت فـــــي البيئـــــة العربيـــــة أن نـــــسبة  

المعرفـــــة المقـــــدم فـــــي الكتـــــاب المدرســـــي يتـــــصل بالطبيعـــــة النهائيـــــة للعلـــــم، والتـــــي   

فقــــط ) %٢(وأن مــــا نــــسبة تظهــــر فــــي صــــور الحقــــائق والمفــــاهيم والقــــوانين العلميــــة،   
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ــم    ــصائية للعلــــ ــة االستقــــ ــصل بالطبيعــــ ــراج، (تتــــ ــوص   ). ٢٠٠٠فــــ ــضل وبوقحــــ ــزو فــــ ويعــــ

ــي       ) ١٩٩٧( ــة فــ ــة العلميــ ــداف التربيــ ــة أهــ ــوء أهميــ ــي ضــ ــة العلــــم فــ ــة طبيعــ قــــصور ترجمــ

ــتخدام         ــة الســـ ــة يدويـــ ــرد ممارســـ ــة مجـــ ــارب العلميـــ ــار التجـــ ــى اعتبـــ ــوم إلـــ ــب العلـــ كتـــ

ــة ال   ــرض الممارســ ــيس لغــ ــواد، ولــ ــردة األدوات والمــ ــة المجــ ــون   . عقليــ ــد زيتــ ــه؛ يؤكــ وعليــ

 التخطـــيط  عمليـــات أثنـــاء  فـــي –علـــى أنـــه ينبغـــي علـــى مـــصممي منـــاهج العلـــوم       ) ٢٠١٠(

ــوير ــي والتطــ ــل فــ ــتعلم مراحــ ــة الــ ــار    – المختلفــ ــين االعتبــ ــة العلــــم بعــ ــذوا طبيعــ  أن يأخــ

كفكـــــر موحـــــد، بحيـــــث تعكـــــس هـــــذه المنـــــاهج طبيعـــــة العلـــــم، وبنيتهـــــا كمـــــادة،         

 .وطريقة، وبحث، وتعلم

 الكثيــــر مــــن توألهميــــة طبيعــــة العلــــم كبعــــد رئــــيس فــــي التربيــــة العلميــــة، ســــع   

لتكـــــون ضــــمن أهــــداف تـــــدريس العلــــوم؛ بغـــــرض    ؛الــــدول لتــــضمينها بطـــــرق مختلفــــة    

ــة   ــاهيم الثقافـــــة العلميـــ ــات  اهتمـــــت ؛حيثإكـــــساب الطـــــالب مفـــ ــد مـــــن الدراســـ  العديـــ

ــدى         ــى مـ ــرف علـ ــة للتعـ ــة المختلفـ ــل التعليميـ ــي المراحـ ــوم فـ ــب العلـ ــل كتـ ــضمين بتحليـ تـ

ــم    ــة العلـ ــاالت طبيعـ ــب لمجـ ــذه الكتـ ــضل وبوقحـــوص   . هـ ــة فـ ــدفت دراسـ ــى ) ١٩٩٧(فهـ إلـ

ــداف         ــق األهـ ــي تحقيـ ــية فـ ــوم المدرسـ ــب العلـ ــوى كتـ ــساهمة محتـ ــدى مـ ــى مـ ــرف علـ التعـ

 حيــــث ؛المرتبطــــة بالثقافــــة العلميــــة مــــن وجهــــة نظــــر معلمــــي العلــــوم بدولــــة البحــــرين  

ــة مــــن األهــــداف المر   ــان أداةً تــــشمل مجموعــ تبطــــة بجوانــــب الثقافــــة  اســــتخدم الباحثــ

المعرفــــــة العلميــــــة األساســــــية، : العلميــــــة، وموزعــــــة علــــــى أربعــــــة محــــــاور أساســــــية 

والطبيعـــــة االستقـــــصائية للعلـــــم، والعلـــــم كطريقـــــة فـــــي التفكيـــــر، وتفاعـــــل العلـــــم         

ــع  ــا والمجتمـــ ــتفتاء   . والتكنولوجيـــ ــائج اســـ ــرت نتـــ ــد أظهـــ ــمٍ) ٣٠٦(وقـــ ــةٍمعلـــ  أن  ومعلمـــ

ــ       . داف الثقافـــة العلميـــة بدرجـــة ضـــعيفة   محتـــوى كتـــب العلـــوم يـــسهم فـــي تحقيـــق أهـ

ــد    ــام عبدالمجيــ ــاول محتــــوى كتــــب   ) ٢٠٠٤(وفــــي دراســــة مــــشابهة، قــ بتقــــصي مــــدى تنــ

العلــــوم بالمرحلــــة المتوســــطة فــــي مــــصر ألبعــــاد طبيعــــة العلــــم وعملياتــــه، باســــتخدام   

أهـــــداف العلـــــم، : أداة تحليـــــل فـــــي ضـــــوء أربعـــــة أبعـــــاد مقترحـــــة لطبيعـــــة العلـــــم، هـــــي 
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وقــــد أظهــــرت النتــــائج ضــــعف     . أخالقيــــات العلــــم و العلــــم،  وخــــصائص العلــــم، ونتــــائج  

 .تناول محتوى منهج العلوم ألبعاد طبيعة العلم

ــر    ــرى الجبـ ــا أجـ ــصف      ) ٢٠٠٥(كمـ ــوم للـ ــاب العلـ ــوى كتـ ــل محتـ ــدفت لتحليـ ــة هـ دارسـ

القوميـــــة الـــــسادس االبتـــــدائي فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية فـــــي ضـــــوء المعـــــايير   

ــة ــة األمريكيــ ــة العلميــ  ,National Science Education Standards)  للتربيــ

NSES)  والــــــصادرة عــــــن المجلــــــس الــــــوطني لألبحــــــاث)National Research 

Council, NRC ( ــام ــة    . ١٩٩٦عـ ــة العلـــم والتقنيـ ــار طبيعـ ــائج أن معيـ ــد أظهـــرت النتـ وقـ

ــسبة         ــدائي بنـ ــسادس االبتـ ــوم للـــصف الـ ــاب العلـ ــي كتـ ــوافراً فـ ــر تـ ــان األكثـ ). %٢٥٫٤٩(كـ

دارســـــة للكـــــشف عـــــن مـــــدى  ) ٢٠٠٦( الـــــشايع والعقيـــــل ، أجـــــرىهوفـــــي الـــــسياق ذاتـــــ 

ــايير القوميـــــة األمريكيـــــة لل  فـــــي محتـــــوى كتـــــب  ) NSES(تربيـــــة العلميـــــة تحقـــــق المعـــ

مـــــن األول، والثـــــاني، والثالـــــث، والرابـــــع : الـــــصفوفالعلـــــوم لـــــصفوف ريـــــاض األطفـــــال، و

ــة  ــة االبتدائيــ ــة الــــسعودية المرحلــ ــة العربيــ ــن   ؛ بالمملكــ ــة مــ  حيــــث تكونــــت أداة الدراســ

ــضمنت   بط ــل تـــ ــة تحليـــ ــةً ) ٧٠(اقـــ ــفةً معياريـــ ــل أن    . مواصـــ ــائج التحليـــ ــفرت نتـــ ــد أســـ وقـــ

ــي        ــة العلـــم لـــم تتحقـــق فـ ــاريخ وطبيعـ ــار تـ ــة بمعيـ ــة المتعلقـ ــفات المعياريـ ــع المواصـ جميـ

خطايبــــة والــــشعيلي  الأجــــرى فــــي األردن؛ و .كتــــب العلــــوم لهــــذه المراحــــل الدراســــية    

ــادة العل   ) ٢٠٠٧( ميــــة لكتــــاب الــــصف  دراســــة للكــــشف عــــن مــــدى تــــضمين محتــــوى المــ

، )NSES( للتربيــــــــة العلميــــــــة  األمريكيــــــــةالخــــــــامس األساســــــــي للمعــــــــايير الوطنيــــــــة 

ــاوأظهـــــرت نتائج ــاريخ وطبيعـــــة    هـــ ــار تـــ ــاول كتـــــاب الـــــصف الخـــــامس لمعيـــ  ضـــــعف تنـــ

ــدات      ؛العلــــم ــر فــــي ثــــالث وحــ ــا ظهــ ــدات تدريــــسية، كمــ ــر فــــي خمــــس وحــ إذ لــــم يظهــ

 ).%٢٫٥(بنسبة متدنية بلغت 

بدراســــة هــــدفت إلــــى معرفــــة مــــدى احتــــواء      ) ٢٠٠٧(وقــــام البــــشايرة والمعايطــــة   

ــة         ــة ودرجــ ــة العلميــ ــاد الثقافــ ــي األردن ألبعــ ــي فــ ــامن األساســ ــصف الثــ ــوم للــ ــاب العلــ كتــ

ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة، طــــوَّر الباحثــــان نمــــوذج تحليــــل، تــــضمن . إلمــــام الطلبــــة بهــــا
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ــة    ــة العلميـــ ــات للثقافـــ ــة مكونـــ ــة البحثيـــــة      (أربعـــ ــم، والطبيعـــ ــة للعلـــ ــة المعرفيـــ الطبيعـــ

. )م، والطبيعـــة التفكيريـــة للعلـــم، والتفاعـــل بـــين العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمـــع       للعلـــ

ــسبة        و ــوم بنـ ــاب العلـ ــي كتـ ــم فـ ــة للعلـ ــة المعرفيـ ــسبة الطبيعـ ــاع نـ ــائج ارتفـ ــرت النتـ أظهـ

ــة،       )%٦٥٫٥( ــة التفكيريــــ ــم، والطبيعــــ ــة للعلــــ ــة البحثيــــ ــسب الطبيعــــ ــت نــــ ــا كانــــ ، بينمــــ

ــا   ــم والتكنولوجيـــ ــين العلـــ ــل بـــ ــى– والتفاعـــ ــوالي   علـــ ). %٤٫٣(، )%٨٫٩(، )%٢١٫٣٥( -التـــ

 وأقـــــل مـــــن ياًإضـــــافة إلـــــى ذلـــــك، كـــــان مـــــستوى الثقافـــــة العلميـــــة لـــــدى للطلبـــــة متـــــدن   

 حيـــث عـــزى الباحثـــان ســـبب هـــذه النتيجـــة إلـــى أن منـــاهج العلـــوم        ؛المـــستوى المتوقـــع 

ــى         ــز علـ ــان يركـ ــا كـ ــة والمراحـــل الـــسابقة لهـ ــذه المرحلـ ــة فـــي هـ ــا الطلبـ التـــي تعـــرض لهـ

 .الطبيعة المعرفية

 دراســـــة تناولـــــت تحليـــــل جوانـــــب     (٢٠٠٨ ,Alshamrani)جـــــرى الـــــشمراني   وأ

طبيعـــة العلـــم فـــي ســـبعة كتـــب مـــن كتـــب الفيزيـــاء، التـــي تعتبـــر األكثـــر اســـتخداماً فـــي   

وقــــد توصــــلت نتــــائج ). ٢٠٠٥(المرحلــــة الثانويــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة عــــام 

الدراســـية، مـــا عـــدا   الدراســـة إلـــى أنـــه تـــم تـــضمين جوانـــب طبيعـــة العلـــم فـــي الكتـــب          

، فـــــي حـــــين تمثـــــل أكثـــــر جوانـــــب "التمييـــــز بـــــين المالحظـــــات واالســـــتنتاجات"مجـــــال 

ــة العلـــم   ــي –طبيعـ ــضمينها تـــم التـ ــي تـ ــي – الكتـــب تلـــك فـ ــارب دور "فـ ــي التجـ  ،"العلـــم فـ

ــا ــا موضـــوعية ليـــست العلميـــة المعرفـــة "جانـــب كـــان بينمـ  منـــدمج العلـــم "وجانـــب" تمامًـ

ــالنو ــة بــ ــة واالجتماعيــ ــب      " احي الثقافيــ ــي كتــ ــم وروداً فــ ــة العلــ ــب طبيعــ ــل جوانــ ــن أقــ مــ

 . الفيزياء عينة الدراسة

للكــــشف عــــن مــــدى معالجــــة محتــــوى األنــــشطة  دراســــة ) ٢٠١٠(الزعــــانين أجــــرى و

ــسطين        ــة بفلــ ــة العامــ ــة الثانويــ ــاء لمرحلــ ــاب الفيزيــ ــي كتــ ــواردة فــ ــئلة الــ ــة واألســ العلميــ

احــــث أداة تحليــــل ولتحقيــــق ذلــــك، اســــتخدم الب . لطبيعــــة العلــــم وعملياتــــه التكامليــــة 

ــاب الفيزيــــاء، وهــــي          ــا فــــي كتــ ــم الواجــــب توافرهــ ــاد طبيعــــة العلــ ــملت قائمــــة بأبعــ : شــ

وأظهـــــرت النتـــــائج أن األنـــــشطة   . خـــــصائص العلـــــم، ووظائفـــــه، ونتائجـــــه، وأخالقياتـــــه    
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 لــم يــتم مراعــاة   فــي حــين أنــه   العلميــة الــواردة فــي الكتــاب تراعــي أبعــاد طبيعــة العلــم،       

 .فيزياء في المرحلة الثانويةكتاب الأسئلة تلك األبعاد في 

دراســــة هــــدفت إلــــى تعــــرف مــــدى  ) ٢٠١٣(األســــمري والــــشمراني والــــشايع  وأجــــرى 

ــانوي        ــصف األول الثــ ــاء للــ ــاب األحيــ ــي كتــ ــم فــ ــة العلــ ــب طبيعــ ــضمين جوانــ ــلت و. تــ توصــ

 وأن ،) جانبــــا١٢ً(الدراســــة إلــــى أن كتــــاب األحيــــاء حــــوى جميــــع جوانــــب طبيعــــة العلــــم   

ن بـــــين جزئـــــي الكتـــــاب وفـــــصوله وكـــــذلك بـــــين تـــــضمينها جـــــاء بـــــشكل غيـــــر متـــــواز

ــدات التحليـــــل  ــو     . وحـــ ــضميناً هـــ ــة العلـــــم تـــ ــى جوانـــــب طبيعـــ ــان أعلـــ ــة "وكـــ أن المعرفـــ

 فــــي حــــين أن أقلهــــا تــــضميناً     ،"العلميــــة ذات أســــاس تجريبــــي معتمــــد علــــى الحــــواس      

ــالنواحي  "و " المعرفـــــة العلميـــــة ليـــــست موضـــــوعية بـــــشكل كامـــــل  " العلـــــم منـــــدمج بـــ

 ".الثقافية واالجتماعية

الكيفيــــة التــــي رأي الخبــــراء حــــول طبيعــــة العلــــم، و   أخــــرىكمــــا تناولــــت دراســــات

يفهـــــم بهـــــا المعلمـــــون والطـــــالب طبيعـــــة العلـــــم، وقيـــــاس مـــــستوى الثقافـــــة العلميـــــة  

 إلـــــى (٢٠٠٧ ,Hsu) هـــــسوهـــــدفت دراســـــة حيـــــث  ،للمعلمـــــين قبـــــل وبعـــــد الخدمـــــة 

ن التعـــــرف علـــــى وجهـــــات نظـــــر الخبـــــراء فـــــي تـــــايوان حـــــول مـــــا يجـــــب أن يُـــــدرَّس مـــــ  

.  االبتدائيــــة، واإلعداديــــة، والثانويـــــة  :احـــــلموضــــوعات تتعلــــق بطبيعـــــة العلــــم فــــي المر    

ــشارة     ــم استـ ــة، تـ ــدف الدراسـ ــي    ) ٢٠(ولتحقيـــق هـ ــة فـ ــة العلميـ ــي التربيـ ــراء ومربـ ــن خبـ مـ

موضــــوعات فــــي المرحلــــة ) ٩(وأســــفرت نتــــائج الدراســــة عــــن أهميــــة تــــدريس . التعلــــيم

موضــــــوعاً فــــــي المرحلــــــة ) ٢٨(داديــــــة، وموضــــــوعًا فــــــي المرحلــــــة اإلع) ٢٢(االبتدائيــــــة، و

والحــــظ الباحــــث وجــــود فروقــــات جليــــة بــــين الموضــــوعات التــــي اتفــــق عليهــــا . الثانويــــة

 . الخبراء والمربون وبين ما هو موجود في المناهج العلوم الوطنية في تايوان

 بدراســـة للتعـــرف علـــى  ٢٠١٠ ,Canan & Mustafa)(وقـــام كنعـــان ومـــصطفى  

لمـــين نحـــو طبيعـــة العلـــم كنـــوع مـــن المعرفـــة المقدمـــة        وجهـــات نظـــر الطـــالب والمع  

ــدتها     ــة وفائـ ــذه المعرفـ ــة هـ ــدارس مـــن حيـــث أهميـ ــي المـ ــن   . فـ ــة مـ ــة الدراسـ تكونـــت عينـ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــاً و) ٢٥( ــول        ) ٨٥(معلمـ ــي األناضـ ــا فـ ــين العليـ ــة المعلمـ ــع بمدرسـ ــصف التاسـ ــالب الـ ــن طـ مـ

حيـــث نوعـــاً مـــن أنـــواع المعرفـــة،    ) ١٥( اشـــتمل علـــى  اســـتبيانًاصـــمم الباحثـــان  . بتركيـــا

ــا وفائـــدتها، إضـــافة إلـــى عـــرض      طُلـــب مـــن عينـــة الدراســـة تـــصنيف هـــذه األنـــواع وأهميتهـ

ــيهم  ــا ) ١١(علــ ــؤاالً مفتوحًــ ــة العلــــم   ؛ســ ــدى فهمهــــم لطبيعــ ــى مــ ــلت .  للتعــــرف علــ وتوصــ

ــم،        ــة العلـ ــول طبيعـ ــة حـ ــاهيم خاطئـ ــين والطـــالب مفـ ــدى المعلمـ ــى أن لـ ــة إلـ ــائج الدراسـ نتـ

ــ     ــة العلـ ــول طبيعـ ــين حـ ــر المعلمـ ــة نظـ ــة،    إال أن وجهـ ــت إيجابيـ ــة كانـ ــث األهميـ ــن حيـ م مـ

ــو           ــالب نحـ ــر الطـ ــة نظـ ــت وجهـ ــين كانـ ــي حـ ــدتها، فـ ــث فائـ ــن حيـ ــة مـ ــت معتدلـ ــا كانـ بينمـ

 . ومعتدلة من حيث فائدتهااألهمية،طبيعة العلم ضئيلة 

  :مشكلة الدراسة
يعـــــد الكتـــــاب المدرســـــي مـــــصدراً مهمـــــاً ورئيـــــساً مـــــن مـــــصادر الـــــتعلم، وعنـــــصراً    

ة يرافــــق المراحــــل الدراســــية بكــــل مــــستوياتها خاصــــة أساســــياً فــــي العمليــــة التعليميــــ

ويمثـــــل أحـــــد أهـــــم مـــــدخالت هـــــذه األنظمـــــة، وأكثـــــر  . فـــــي نظـــــم التعلـــــيم المركزيـــــة

الــــسويدي، والخليلــــي، (مــــصادرها التعليميــــة المتداولــــة والمــــؤثرة فــــي الموقــــف التعليمــــي  

ــد         )١٩٩٧ ــذي يعـ ــوى الـ ــى المحتـ ــشتمل علـ ــه يـ ــن كونـ ــي مـ ــاب المدرسـ ــة الكتـ ــرز أهميـ ؛ وتبـ

بــــن ســــلمة  (د الوســــائط المهمــــة فــــي إتاحــــة بنــــاء الخبــــرات التربويــــة وتنظيمهــــا        أحــــ

ــا أنــــه يمكــــن أن يــــشجع الطالــــب علــــى الــــتعلم إذا تــــم إخراجــــه    ). ٢٠٠٥والحــــارثي،  كمــ

ــذاب    ــد وجــ ــشكل جيــ ــدج(بــ ــت وزارة التربيــــة    ). ٢٠٠٤ وزمــــالؤه، تروبريــ ــه تبنــ ــاءً عليــ وبنــ

 منــــــاهج الرياضــــــيات والتعلــــــيم فــــــي المملكــــــة العربيــــــة الــــــسعودية مــــــشروع تطــــــوير 

ــاد علــــــى ترجمــــــة ومواءمــــــة سالســــــل عالميــــــة     ــة، وذلــــــك باالعتمــــ والعلــــــوم الطبيعيــــ

سالســـــل ماجروهيـــــل (واســـــعة االســـــتخدام لمنـــــاهج الرياضـــــيات والعلـــــوم الطبيعيـــــة  

McGraw-Hill(،  ــام ــانوي ( لجميــــع مراحــــل التعلــــيم العــ ــدائي، المتوســــط، الثــ فــــي ) االبتــ

ــرات ا   ــتفادة مــــن الخبــ ــة، بغــــرض االســ ــا يواكــــب    المملكــ ــال بمــ ــذا المجــ ــة فــــي هــ لعالميــ

 ).  ٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، ( الدول المتقدمة
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ــراً ألن فهـــم  ــة ونظـ ــن العلـــم طبيعـ ــداف مـ ــة األهـ ــي المهمـ ــدريس فـ ــوم، تـ ــون العلـ  كـ

ــنعكس ذلـــك ــاً يـ ــي إيجابيـ ــم فـ ــالب تعلـ ــوم، الطـ ــسد للعلـ ــى ويجـ ــي المعنـ ــم،  الحقيقـ للعلـ

  وتكــــوين،التحــــصيل علــــوم تطــــويرال تــــدريس أهــــداف مــــن العديــــد تحقيــــق عــــن فــــضالً

ــات ــة االتجاهـ ــو اإليجابيـ ــوم، نحـ ــر وتعلـــم العلـ ــي التفكيـ ــة العلمـ ــكاله بكافـ ــم  .أشـ ــد تـ  فقـ

االتفـــاق عليـــه مـــن قبـــل غالبيـــة العلمـــاء والتربـــويين العلميـــين فـــي العقـــود الماضـــية، وتـــم    

ــسها        ــوم وتدريـــ ــاهج العلـــ ــة ومنـــ ــة العلميـــ ــالح التربيـــ ــات إصـــ ــي حركـــ ــه فـــ ــد عليـــ التأكيـــ

(NSTA, ٢٠٠٠; NRC, ١٩٩٦) .    ــة ــال التربيـ ــات البحـــث التربـــوي فـــي مجـ ــد أدبيـ وتؤكـ

ــى األبحــــــاث          ــز علــــ ــم والتركيــــ ــة العلــــ ــضمين قــــــضايا طبيعــــ ــة تــــ ــى أهميــــ ــة علــــ العلميــــ

ــارف        ــي ربـــط المعـ ــابي فـ ــا مـــن دور إيجـ ــا لهـ ــة، ومـ ــة العلميـ ــي تمثيـــل المعرفـ ــة فـ المفاهيميـ

ــاهي       ــتيعاب المفــ ــسير تعلــــم واســ ــسابقة، وتيــ ــالبني المعرفيــــة الــ ــدة بــ م العلميــــة، الجديــ

ــدة     ــة جديــ ــي مواقــــف تعليميــ ــا فــ ــي(وتوظيفهــ ــدر،الخليلــ ــونس، ،  وحيــ ــون، ١٩٩٦ويــ ؛ وزيتــ

ــالخطا؛ ٢٠٠٢ ,Craven؛ ١٩٩٦ ــي، يبــــ  & Abd-El-Khalick؛ ٢٠٠٣ة والعريمــــ

Akerson, ؛ ٢٠٠٤Lederman, ٢٠٠٧(. 

وعلـــــى الـــــصعيد نفـــــسه، أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــات التربويـــــة فـــــي مجـــــال تعلـــــيم   

ــتيعاب المعـــــارف والعلـــــوم والعالقـــــات   العلـــــوم وجـــــود صـــــعوبة لـــــ  دى المتعلمـــــين الســـ

 وضـــعف القـــدرة علــــى الـــربط بـــين األفكـــار العلميــــة نتيجـــة للتـــراكم المعرفــــي        ،بينهمـــا 

، ونظــــــرًا لقلــــــة )٢٠٠٥ ،؛ المــــــزروع٢٠٠٤عبدالمجيــــــد، (فــــــي منــــــاهج العلــــــوم الدراســــــية 

 Akerson ;٢٠٠٢ ,Schwarts & Lederman( المعرفــة واإلدراك بطبيعــة العلـــم  

& Abd-El-Khalick, ــداف    ).  ;٢٠٠٣ ــة العلــــم مــــن األهــ وحيــــث إن فهــــم طبيعــ

المهمـــة فـــي تـــدريس العلـــوم، نظـــرًا لمـــا لهـــا مـــن أثـــر إيجـــابي فـــي تعلـــم الطـــالب للعلـــوم،   

وتجــــــسيدها للمعنــــــى الحقيقــــــي للعلــــــم، وإســــــهامها فــــــي تحقيــــــق أهــــــداف تــــــدريس  

 -يــــة نحــــو العلــــوم، العلــــوم وتنميــــة التحــــصيل الدراســــي، وتكوينهــــا لالتجاهــــات اإليجاب 

ــاهج العلــوم            Akerson(فقــد أصــبح فهــم طبيعــة العلــم مــن القــضايا األساســية فــي من
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& Abd-El-Khalick, ؛ ٢٠٠٣Abd-El-Khalick & Akerson, ؛  ٢٠٠٤

ــا يـــــأتي ).٢٠١٢؛ الـــــشمراني، ٢٠١٠ ,McDonald؛ ٢٠١٠؛ زيتـــــون، ٢٠٠٤عبدالمجيـــــد،    وهنـــ

ــوى و ــا توصـــي التـــي –معلمـــي العلـــوم  دور المحتـ  العلـــوم لتقـــدم األمريكيـــة الجمعيـــة بهـ

)American Association for the Advancement of Science, AAAS, 

، National Research) Council لألبحـــاثاألمريكـــي والمجلـــس الـــوطني  ، (١٩٩٣

NRC,ــل  –(١٩٩٦ ــساب     والمتمثــ ــم واكتــ ــيس فقــــط لفهــ ــم لــ ــساعدتهم لطالبهــ ــي مــ فــ

 يتعــــدى لالزمــــة إلجـــراء االستقــــصاء العلمــــي، بــــل المعـــارف العلميــــة وتنميــــة المهــــارات ا 

 . ليصل إلى مساعدة الطالب فهم طبيعة العلم

 : أهداف الدراسة
ــوم          ــب العلـ ــوى كتـ ــضمين محتـ ــدى تـ ــن مـ ــشف عـ ــى الكـ ــة إلـ ــة الحاليـ ــدف الدراسـ تهـ

فــــي المملكــــة العربيــــة   الــــسابع، والثــــامن، والتاســــع   : بالمرحلــــة المتوســــطة للــــصفوف  

ــة العلـــ   ــاالت طبيعـ ــب، ومـــن ثـــم     الـــسعودية لمجـ ــذه الكتـ ــوى هـ ــالل تحليـــل محتـ م مـــن خـ

 . العلم األساسية المتضمنة فيهامجاالت طبيعةالتعرف على 

 :أسئلة الدراسة
ــا ســــبق تناولــــه وعرضــــه فــــي     ــاءً علــــى مــ ــدافها،مــــشكلة الدارســــة الحاليــــة وبنــ   وأهــ

تتمثـــل فـــي الكـــشف عـــن مـــدى تـــضمين أبعـــاد طبيعـــة   فـــإن مـــشكلة الدراســـة الرئيـــسة  

وذلـــــك مـــــن خـــــالل التحقـــــق مـــــن   لمرحلـــــة المتوســـــطة، لعلـــــوم الالعلـــــم فـــــي منـــــاهج  

 :اآلتيةاألهداف 

مـــا مجــــاالت طبيعــــة العلـــم األساســــية المتــــضمنة فـــي كتــــب العلــــوم بالمرحلــــة     .١

 المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

ــي كتــــــب      .٢ ــم فــــ ــة العلــــ ــاالت طبيعــــ ــضمين مجــــ ــدى تــــ ــا مــــ ــوم المــــ ــة لعلــــ لمرحلــــ

 المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟
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 :الدراسةأهمية 
 :تظهر أهمية الدراسة في كونها قد

ن يتُبــــرز مجــــاالت طبيعــــة العلــــم بأبعادهــــا المختلفــــة، وخاصــــة أن بعــــض التربــــوي .١

والمهتمـــــين بتـــــدريس العلـــــوم ينظـــــرون إلـــــى المعرفـــــة العلميـــــة بمعـــــزلٍ عـــــن    

 . الطرق العلمية، التي من خاللها يتم التوصل إلى المعرفة العلمية

 –ظــــر القــــائمين علــــى تــــصميم وتخطــــيط منــــاهج العلــــوم  ساعد فــــي توجيــــه نتــــ .٢

 – الطبيعيــــة والعلــــوم الرياضــــيات تطــــوير ومــــشروع والتعلــــيم التربيــــة وزارة فـــي 

 ومجاالتهــــا بأبعادهــــا العلــــم طبيعــــة وأنــــشطة تطبيقــــات تــــضمين أهميــــة إلــــى

 .المختلفة في محتوى مناهج العلوم في مراحل التعليم العام

معرفــــة مجــــاالت لمــــي ومعلمــــات العلــــوم فــــي تُــــساعد نتــــائج هــــذه الدراســــة مع .٣

طبيعــــة العلــــم المــــضمنة فــــي كتــــب العلــــوم وذلــــك مــــن أجــــل مراعاتهــــا أثنــــاء   

 .التدريس

 :حدود الدراسة
ــى تحليـــــل كتـــــب     ــة علـــ ــدود الدراســـ ــوم الاقتـــــصرت حـــ ــطة  بعلـــ ــة المتوســـ المرحلـــ

 :للتعرف على مدى تضمينها لمجاالت طبيعة العلم، وفق اآلتي

 األول والثــــــاني :للفــــــصلين) الــــــسابع(متوســــــط الكتــــــاب علــــــوم الــــــصف األول    .١

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(

ــاني    .٢ ــاب علــــــوم الــــــصف الثــــ ــامن (متوســــــطالكتــــ ــاني :للفــــــصلين) الثــــ  األول والثــــ

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(

 األول والثـــــاني  :للفـــــصلين) التاســـــع (متوســـــطالكتـــــاب علـــــوم الـــــصف الثالـــــث     .٣

 .هـ١٤٣٢، طبعة )كتاب الطالب(
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 : لدراسةمصطلحات ا
ــا ليــــدرمان : طبيعــــة العلــــم .١ بــــستمولوجيا إبأنهــــا ) ١٩٩٢ ,Lederman(يعرفهــ

ــدات   )Epistemology(العلـــــــــم  ــيم والمعتقـــــــ ــة أو القـــــــ ــة للمعرفـــــــ ــاره طريقـــــــ ، باعتبـــــــ

ــضمنة فـــي المعرفـــة العلميـــة وتطورهـــا     ــا يقـــصد بهـــا البنـــاء المعرفـــي المـــنظم،      . المتـ كمـ

ــ      ــى المعرفـ ــصول علـ ــي الحـ ــضبطة فـ ــة المنـ ــة العلميـ ــة   والطريقـ ــا لمنفعـ ــرض توظيفهـ ة؛ بغـ

اإلنــــسان لتحقيــــق أهــــداف محــــددة مــــسبقًا، فــــي ضــــوء أخالقيــــات يلتــــزم بهــــا اإلنــــسان  

 ).٢٠٠٤؛ عبدالمجيد، ٢٠٠٠فراج، (

مجموعــــــة مــــــن الخــــــصائص العامــــــة للمعرفــــــة العلميــــــة، : ويقــــــصد بهــــــا إجرائيًــــــا

ــا، وتتمثـــــل فـــــي     ــا، وتطورهـــ ــتمرارها، ونموهـــ ــا، واســـ ــاالً، هـــــي ) ١٢(وظـــــروف تكونهـــ : مجـــ

ــر      ا ــداع، تعتبــــ ــاء اإلبــــ ــا، يــــــستخدم العلمــــ ــوعية تمامًــــ ــة ليــــــست موضــــ ــة العلميــــ لمعرفــــ

ــة، يوجــــد      المعرفــــة العلميــــة نــــسبية، يتــــداخل العلــــم مــــع النــــواحي الثقافيــــة االجتماعيــ

ــة، تعتمــــد المعرفــــة العلميــــة علــــى الحــــواس، عــــدم وجــــود      ــانون والنظريــ فــــرق بــــين القــ

لمـــــــشاهدات طريقـــــــة علميـــــــة عالميـــــــة موحـــــــدة الخطـــــــوات، يوجـــــــد فـــــــرق بـــــــين ا      

واالســـــتنتاجات العلميـــــة، ال يمكـــــن أن يجيـــــب العلـــــم عـــــن جميـــــع األســـــئلة، التعـــــاون   

ــة، ودور       ــين العلــــــم والتقنيــــ ــة بــــ ــة، العالقــــ ــارف العلميــــ ــوير المعــــ ــي تطــــ ــتراك فــــ واالشــــ

 ).    ٢٠١٣األسمري والشمراني والشايع، (التجارب في العلم 

ــوى  .٢ ــة  : تحليــــــل المحتــــ ــه طعيمــــ ــتم ببحــــــ  ) ٢٠٠٤(يعرفــــ ــلوب يهــــ ــه أســــ ث بأنــــ

ووصـــــف مـــــضمون المحتـــــوى، وتفـــــسيره، والتنبـــــؤ بـــــه، ويتـــــصف بالموضـــــوعية كـــــأداة        

ــصائياً         ــاً وإحـ ــه كميـ ــر عنـ ــن التعبيـ ــنظم ويمكـ ــشكل مـ ــي، بـ ــي البحـــث العلمـ ــة فـ ومنهجيـ

 . واستداللياً

ــا علــــوم العمليــــة تــــصنيف الفقــــرات المكونــــة لمحتــــوى كتــــب  : ويقــــصد بــــه إجرائيًــ

ــة المتوســــطة ب ــة الــــسعو   المرحلــ ــة العربيــ ــا مــــن  فــــي المملكــ ــا يتعلــــق بهــ : دية، وكــــل مــ

حـــواش جانبيـــة، أو ســـفلية، وأشـــكال، وجـــداول، وصـــور، وأنـــشطة معمليـــة، وأنـــشطة         
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العنـــــاوين الرئيـــــسة والفرعيـــــة، وأهـــــداف الوحـــــدة أو الفـــــصل، : وتمـــــارين، مـــــع اســـــتثناء

وصــــندوق مقترحــــات القــــراءات الخارجيــــة، ومنظمــــات األفكــــار، وذلــــك وفــــق مجــــاالت   

 .أداة التحليلطبيعة العلم والموضحة في 

المرحلــــــة المتوســــــطة بجميــــــع   بعلــــــوم الوتمثــــــل كتــــــب  : كتــــــب العلــــــوم  .٣

، طبعــــة )كتــــاب الطالــــب( األول والثــــاني :للفــــصلين) الــــسابع، الثــــامن، التاســــع: (صــــفوفها

هــــــــ، والمعتمـــــــدة مـــــــن وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم ويدرســـــــها طـــــــالب المرحلـــــــة       ١٤٣٢

 .المتوسطة في المملكة العربية السعودية

ــية المتوســــطةالمرحلــــة ال .٤  المرحلــــة االبتدائيــــة تتوســــطمرحلــــة وهــــي : دراســ

الــــــسابع، والثــــــامن، ( وتمثــــــل الــــــصفوف والمرحلــــــة الثانويــــــة، ومــــــدتها ثــــــالث ســــــنوات

ــع ــة      )والتاســ ــام المرحلــ ــهادة إتمــ ــد الحــــصول علــــى شــ ــا الطــــالب بعــ ، حيــــث يلتحــــق بهــ

 .االبتدائية

 :منهج الدراسة
ى كأحـــد أنـــواع المـــنهج   ســـلوب تحليـــل المحتـــو  أاتبعـــت الدراســـة فـــي منهجيتهـــا    

إلــــى أن أســــلوب تحليــــل المحتــــوى يعــــد مــــن  ) هـــــ١٤٢١( حيــــث يــــشير العــــساف ؛الوصــــفي

أنــــواع البحــــوث فــــي المــــنهج الوصــــفي، ويعتمــــد أساســــاً علــــى األســــلوب الكمــــي فــــي          

ــل         ــدة التحليـــ ــراري لوحـــ ــد التكـــ ــالل الرصـــ ــن خـــ ــتها، مـــ ــراد دراســـ ــاهرة المـــ ــل الظـــ تحليـــ

ــارة ــنه   . المختــ ــة المــ ــت الدراســ ــه؛ اتبعــ ــلوب    وعليــ ــتخدام أســ ــي، باســ ــفي التحليلــ ج الوصــ

تحليــــــل المحتــــــوى الــــــذي يــــــستند إلــــــى جمــــــع المعلومــــــات حــــــول الظــــــاهرة موضــــــوع   

الدراســـــة، وتحليلهـــــا، والوصـــــول إلـــــى االســـــتنتاجات الممكنـــــة، بغيـــــة تحقيـــــق أهـــــداف  

 . الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٨٩

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 : مجتمع الدراسة وعينتها
 حيـــث تتمثـــل فـــي كتـــب الطالـــب      ؛تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن كامـــل مجتمعهـــا     

ــصلين   ــوم للفــــ ــادة العلــــ ــطة  :لمــــ ــة المتوســــ ــصفوف المرحلــــ ــاني لــــ ــسابع،  ( األول والثــــ الــــ

ــامن، التاســـع  ــة   ) الثـ ــة الـــسعودية، الطبعـ ــة العربيـ ــدد   ١٤٣٢فـــي المملكـ ــإن عـ ــالي فـ ـــ، وبالتـ هـ

 .كتب بواقع كتابين لكل صف دراسي) ٦(كتب العلوم التي تم تحليلها 

 :أداة الدراسة
ــ احثون فــــي هــــذه الدراســــة مــــن أداة التحليــــل التــــي صــــممها الــــشمراني   اســــتفاد البــ

)Alshamrani, حيـــث كانـــت اللغـــة األصـــلية لـــألداة اللغـــة اإلنجليزيـــة، ومـــن ثـــم    )٢٠٠٨ ،

ــشايع     ــشمراني، والـــــ ــمري، والـــــ ــام األســـــ ــب   ) ٢٠١٣(قـــــ ــا لتناســـــ ــا ومواءمتهـــــ بترجمتهـــــ

مملكــــة العربيــــة المحتــــوى العربــــي لتحليــــل كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول الثــــانوي فــــي ال 

ــو    ) ١٢(وتتكـــــون األداة مـــــن . الـــــسعودية ــا هـــ ــم، كمـــ ــاالً مـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــ مجـــ

 .)١ (جدولفي الموضح 
 )١ (جدولال

 مجاالت طبيعة العلم ومؤشراتها
 

 عدد المؤشرات مجاالت طبيعة العلم م
 ٣ المعرفة العلمية ليست موضوعية تمامًا ١
 ٢ يستخدم العلماء اإلبداع ٢
 ٤ المعرفة العلمية نسبيةتعتبر  ٣
 ٣ يتداخل العلم مع النواحي الثقافية االجتماعية ٤
 ٤ يوجد فرق بين القانون والنظرية ٥
 ٢ تعتمد المعرفة العلمية على الحواس ٦
 ٣ عدم وجود طريقة علمية عالمية موحدة الخطوات ٧
 ٥ يوجد فرق بين المشاهدات واالستنتاجات العلمية ٨
 ٣ يجيب العلم عن جميع األسئلةال يمكن أن  ٩
 ٣ التعاون واالشتراك في تطوير المعارف العلمية ١٠
 ١ العالقة بين العلم والتقنية ١١
 ٣ دور التجارب في العلم ١٢

 ٣٦ مجموع المؤشرات الكلي
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 : وحدة وفئة التحليل
فقــــرات الــــدرس : تتــــضمنوحــــدة التحليــــل فــــي هــــذه الدراســــة اعتبــــر البــــاحثون أن 

، وصــــــندوق محتــــــوى الفكــــــرة أو التمــــــرين أو النــــــشاط العملــــــي، واألســــــئلة       الرئيــــــسة

ــة،       ــة العلميــــ ــة، والنــــــصوص اإلثرائيــــ ــسفلية والجانبيــــ ــي الــــ ــل الحواشــــ ــسة، وجمــــ الرئيــــ

إضــــافة إلــــى ذلــــك،  . والــــصورة أو الرســــم البيــــاني أو الجــــداول التــــي تحــــوي جمــــال كاملــــة  

ف الوحــــــدة أو اســــــتثنى البــــــاحثون مــــــن ذلــــــك العنــــــاوين الرئيــــــسة والفرعيــــــة، وأهــــــدا 

الفــــــصل، والمفــــــردات الجديــــــدة، والمطويــــــات، ومراجعــــــة الــــــدرس أو الفــــــصل، ودليــــــل  

مراجعــــــة الفــــــصل أو األفكــــــار العامــــــة، واالختبــــــارات المقننــــــة، وصــــــندوق مقترحــــــات   

وبالنـــــسبة لفئـــــة التحليـــــل، فقـــــد حـــــدد البـــــاحثون فئـــــات التحليـــــل  . القـــــراءة الخارجيـــــة

 . رج تحت كل مجال من مؤشراتبمجاالت طبيعة العلم االثني عشر وما يند

 :  وثباتهاأداة الدراسة صدق

فـــي ضـــوء جوانـــب طبيعـــة   م أداة تحليـــل محتـــوى الكتـــب المدرســـية ااســـتخدتـــم 

، )٢٠٠٨ ,Alshamrani ( بإعــــدادها الــــشمراني قــــام التــــي  –) ١ (رقــــم ملحــــق  –العلــــم 

 وواءمهـــــا وترجمهـــــا اإلنجليزيـــــة، اللغـــــة هـــــي لـــــألداة األصـــــلية اللغـــــة كانـــــتحيـــــث 

 صــــدق الترجمــــة مــــن مــــن بالتأكــــد قــــاموا كمــــا ،)٢٠١٣( والــــشايع والــــشمراني ســــمرياأل

 . العلوم تعليم في مختصين من تحكيمها خالل

باتبــــاع أســــلوب فعاليــــة  فــــي الدراســــة الحاليــــة  وقــــد تــــم التحقــــق مــــن ثبــــات األداة   

ــل  ــدرة   )Interrecorder(المحلـــ ــى قـــ ــشير إلـــ ــذي يـــ ــين  ، والـــ ــين اثنـــ ــرمحلّلَـــ ــى ،أو أكثـــ  علـــ

 بـــــشكل مـــــستقل عـــــن اآلخـــــر باســـــتخدام معـــــايير تحليـــــل  نفـــــسهمحتـــــوىتحليـــــل ال

، كمــــــا اعتبــــــر البــــــاحثون أن النــــــسبة المعتبــــــرة     )١٩٨٠ ,Krippendorff(موحــــــدة 

المحلّلَــــين مــــساوية أو  للحكــــم علــــى ثبــــات األداة عنــــدما تكــــون نــــسبة االتفــــاق بــــين        

 ولحـــساب ثبـــات األداة، فقـــد تـــم). ١٩٨٩ ,Kaid & Wadsworth ()%٨٥(أكبـــر مـــن 

ــار ــشوائيًا – اختيـــ ــصلين - عـــ ــصف األول    فـــ ــوم الـــ ــاب علـــ ــن كتـــ ــة  المـــ ــط كعينـــ متوســـ
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 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــاق       ــين، حيــــث كانــــت نــــسبة االتفــ ــا مــــن قبــــل محللــــين اثنــ ــل، ومــــن ثــــم تحليلهــ للتحليــ

 .، وتعد هذه النسبة معتبرة لثبات أداة التحليل)%٨٩(بينهما 

 : التحليل إجراءات
ــ لدليـــلطـــور البـــاحثون  ــاد البيانـــاتع جمـ ــدليل الـــذي أعـــده  ، مـــن خـــالل االعتمـ  علـــى الـ

ــمري، والــــــشمراني، والــــــشايع   ــة   )٢٠١٣(األســــ ــئلة الدراســــ ــع أســــ ، وذلــــــك ليتناســــــب مــــ

 :تكون من أربعة أجزاء كما يليو. الحالية ويحقق أهدافها

ــزء ــرح :األول الجـ ــاالت شـ ــة مجـ ــم طبيعـ ــرات العلـ ــة والمؤشـ ــا المثاليـ ــشتم: لهـ ل يـ

ــ ــزء ذاهـ ــى الجـ ــاالت علـ ــة مجـ ــم طبيعـ ــرحها العلـ ــرات وشـ ــة والمؤشـ ــا المثاليـ ــصور. لهـ  ويـ

ــا، مجـــــال كـــــل مـــــن المقـــــصود لمعنـــــى االـــــشرح ــر بينمـــ ــالي المؤشـــــر يعتبـــ ــارة المثـــ  عبـــ

ــة ــال محتملــ ــة لمجــ ــا يمكــــن العلــــم طبيعــ ــي وجودهــ ــوم كتــــب فــ ــر للملحــــق   (العلــ أنظــ

 ).١رقم 

 التحليــــــل حـــــدة وتتمثـــــل و : لتحليـــــل  اوحـــــدة  اختيـــــار  قواعـــــد  :الثـــــاني  الجـــــزء 

ــسيطة ــات    البــ ــد المكونــ ــة أحــ ــذه الدراســ ــي هــ ــشمل    فــ ــاب، وتــ ــي الكتــ ــمنت فــ ــي ضُــ : التــ

ــرةال ــة الفقــ ــي كاملــ ــوى فــ ــرئيس المحتــ ــاب الــ ــر، الللكتــ ــةة الفقــ ــي كاملــ ــندوق فــ ــ صــ ي فــ

 سؤالالـــو مثـــال والمعملـــيط النـــشاالون تمـــري والتعريـــف، الللكتـــاب الـــرئيس المحتـــوى

ب، كمـــــا تـــــشمل وحـــــدة التحليـــــل األشـــــكال،  الكتـــــا محتـــــوىموجـــــودة فـــــي الإلـــــخ، ... 

ــ ، واألنـــــشطة العكاملـــــة لتـــــي تحتـــــوي علـــــى جمـــــل    ، والمخططـــــات اولاجـــــدالو . ةمليـــ

إضــــافة إلــــى ذلــــك، لــــم تــــشتمل وحــــدة التحليــــل فــــي هــــذه الدراســــة بعــــض المكونــــات، 

ــل ــوان ال: مثــ ــعنــ ــيالرئيس والــ ــة، والفرعــ ــرةالو جملــ ــي فقــ ــدة الفــــصل ملخــــص فــ ، والوحــ

ــزءو ــة جــ ــار، والمراجعــ ــدة للفــــصل الرئيــــسة األفكــ ــداف، وأوالوحــ ــدة،  ال هــ فــــصل والوحــ

ــ المقترحـــــات وقوصـــــند مربـــــعو ، والتقـــــويم خارجيـــــة الضـــــافيةالقراءات والتمـــــارين اإلبـــ

ــات    ــنن، والمطويـــ ــار المقـــ ــدرس، واالختبـــ ــة الـــ ــي نهايـــ ــار ( فـــ ــات األفكـــ ــل، وال)منظمـــ  جمـــ
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 أدوات اســـــــتخدام أو الحاســــــبة  اآللــــــة  اســــــتخدام  كيفيــــــة  تــــــشرح ات التــــــي  فقــــــر الو

 . المعمل

 سيطةبـــــ التحليـــــل الوحـــــدة علـــــى للحكـــــم وأمثلـــــة قواعـــــد :الثالـــــث الجـــــزء

ــاو ــدة اعتبارهــ ــة وحــ ــم طبيعــ ــم : العلــ ــارتــ ــدة اعتبــ ــل وحــ ــدة التحليــ ــوي وحــ ــاالً تحــ  مجــ

ــ فـــي العلـــم لطبيعـــة . العلـــم طبيعـــة مؤشـــرات مـــن األقـــل علـــى واحـــد مؤشـــر تـــوفرة حالـ

ــىف ــبيل علـ ــال سـ ــر : المثـ ــدةتعتبـ ــل وحـ ــدةً التحليـ ــةً وحـ ــدما تحليليـ ــوي عنـ ــ تحـ ات اقتباسـ

 فــــي  هائلــــة  نجاحــــات إلــــى  قــــادت والتجريبيــــة  الرياضــــية الطــــرق : "، مثــــلكمــــا محــــددة 

، والمؤشــــر العلــــم فــــي التجــــارب دور): ١٢(، حيــــث تنــــدرج تحــــت المجــــال رقــــم   "العلــــوم

ــم   ــة): ١-١٢(الثالـــث رقـ ــة التجربـ ــي مهمـ ــة فـ ــك،   . العلـــم ممارسـ ــن ذلـ ــى العكـــس مـ ال وعلـ

ــر ــدة تعتبـ ــل وحـ ــسيطة التحليـ ــاالً   البـ ــوي مجـ ــةً تحـ ــدةً تحليليـ ــاً وحـ ــة أساسـ ــم لطبيعـ  العلـ

ــدما ــ المؤشــــرات مــــن مؤشــــر يأ تحــــوي ال عنــ ــا المــ ــذا مــــن األول الجــــزء فــــيشار إليهــ  هــ

 أو، اســــتنتاج أو، مالحظــــة أو، نظريــــة أو، قــــانون: مثــــل كلمــــات ذكــــروفــــي حالــــة . الــــدليل

 فـــــي تجربـــــة أو، علميـــــة طريقـــــة أو، علمـــــي اكتـــــشاف تـــــاريخ أو، العلمـــــاء حـــــد ألاســـــم

ــدة ــذا  تحليــــل الوحــ ــإن هــ ــي ال، فــ ــا يعنــ ــر أنهــ ــاالت مؤشــ ــة لمجــ ــان إذا إال العلــــم طبيعــ  كــ

 وحـــدة: علـــى ســـبيل المثـــالف. العلـــم طبيعـــة مجـــاالت مـــن لمجـــال داللـــة الكلمـــات لهـــذه

ــر ال التحليــــل ــد تعتبــ ــوي  وحــ ــةً تحــ ــاًةً تحليليــ ــة جانبــ ــدما العلــــم لطبيعــ ــوي عنــ ، فقــــط تحــ

 عنــــدما: للحركــــة الثالــــث نيــــوتن قــــانون ":مثــــل، علمــــي لقــــانون وصــــف أو، تعريــــف: مثــــل

 لتلــك معاكــسة قــوة يبــذل الثــاني الجــسم فــإن ثــانٍ جــسم علــى قــوة مــا جــسم يبــذل

 .لها ومساوية القوة

تــم تقييــد جمــع البيانــات فــي جــداول أعــدت       : ســجل قيــد البيانــات   :الجــزء الرابــع 

ــدد  ــذا الغــــرض تحــ ــصفحة،     : لهــ ــرة، الــ ــصل، الفقــ ــدرس، الفــ ــي، الــ ــصف، الفــــصل الدراســ الــ

 .المؤشر، نوع المحتوى، مالحظات

 



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٣

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

 :المعالجة اإلحصائية

 هـــــدف الدراســـــة، اســـــتخدم البـــــاحثون المعالجـــــات واألســـــاليب      وللتحقيـــــق مـــــن 

 . اإلحصائية، والتي تمثلت في حساب التكرارات والنسب المئوية

 :عرض النتائج ومناقشتها
ــي كتـــــب    : ولالـــــسؤال األ ــية المتـــــضمنة فـــ ــة العلـــــم األساســـ ــاالت طبيعـــ ــا مجـــ مـــ

 المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟بعلوم ال

 تــــم حــــساب التكــــرارات والنــــسب المئويــــة لمجــــاالت  ول الــــسؤال األلإلجابــــة عــــن

ــطة          ــة المتوسـ ــوم بالمرحلـ ــب العلـ ــي كتـ ــضمنتها فـ ــم تـ ــي تـ ــية التـ ــم األساسـ ــة العلـ طبيعـ

 .)٢(جدول ال األول والثاني، كما يوضح :للفصلين الدراسيين
 التكرارات والنسب المئوية )٢ (جدولال

 ةالمتوسط لةالمرحبعلوم ال لمجاالت طبيعة العلم في كتب 
 المرحلة الدراسية

ثاني  أول متوسط
 متوسط

ثالث 
 متوسط

 الكلي

ال
مج
م ال
رق

 

 مجاالت طبيعة العلم

 % ت % ت %ت % ت

ــى    ٦ ــة علـ ــة العلميـ ــد المعرفـ تعتمـ
 ١٥٫٢ ٤٩ ٨٫٦ ١٠ ١٤٫٧ ١٠ ٢١٫٠ ٢٩ الحواس

 ١٤٫٣ ٤٦ ١٤٫٧ ١٧ ١٤٫٧ ١٠ ١٣٫٨ ١٩ دور التجارب في العلم ١٢

بـــــــين القـــــــانون يوجـــــــد فـــــــرق  ٥
 ١٣٫٧ ٤٤ ١٨٫١ ٢١ ٨٫٨ ٦ ١٣٫٢ ١٧ والنظرية

 ١٢٫٧ ٤١ ١٢٫٩ ١٥ ١١٫٨ ٨ ١٣٫٠ ١٨ تعتبر المعرفة العلمية نسبية ٣

 ١٠٫٩ ٣٥ ١٥٫٥ ١٨ ١٠٫٣ ٧ ٧٫٣ ١٠ العالقة بين العلم والتقنية ١١

ــشاهدات    ٨ ــين المـ ــرق بـ ــد فـ يوجـ
 ٩٫٠ ٢٩ ٦٫٠ ٧ ١٧٫٧ ١٢ ٧٫٣ ١٠ واالستنتاجات العلمية

عـاون واالشـتراك فـي تطـوير     الت ١٠
 ٨٫٧ ٢٨ ٧٫٨ ٩ ٤٫٤ ٣ ١١٫٦ ١٦ المعارف العلمية

عــــدم وجـــــود طريقـــــة علميـــــة   ٧
 ٤٫٧ ١٥ ٦٫٠ ٧ ٢٫٩ ٢ ٤٫٤ ٦ عالمية موحدة الخطوات

 ٤٫٠ ١٣ ٦٫٠ ٧ ٥٫٩ ٤ ١٫٥ ٢ يستخدم العلماء اإلبداع ٢
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 المرحلة الدراسية

ثاني  أول متوسط
 متوسط

ثالث 
 متوسط

 الكلي

ال
مج
م ال
رق

 

 مجاالت طبيعة العلم

 % ت % ت %ت % ت

ال يمكــن أن يجيــب العلــم عــن     ٩
 ٣٫٧ ١٢ ٥٫٣ ٣ ٤٫٤ ٣ ٤٫٤ ٦ جميع األسئلة

ــواحي     ٤ ــع النــ ــم مــ ــداخل العلــ يتــ
 ٣٫١ ١٠ ١٫٧ ٢ ٤٫٤ ٣ ٣٫٧ ٥ الثقافية االجتماعية

ــة ليــــــــست   ١ ــة العلميــــــ المعرفــــــ
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ موضوعية تمامًا

 ١٠٠ ٣٢٢ ٣٦٬٠ ١١٦ ٢١٫١ ٦٨ ٤٢٫٩ ١٣٨ المجموع

ضمن جميــــع تــــعلــــوم المرحلــــة المتوســــطة ت  ال أن كتــــب )٢(جــــدول اليتــــضح مــــن  

ــدا    ــا عــ ــة العلــــم مــ ــاالت طبيعــ ــال األول مجــ ــوعية   "المجــ ــة ليــــست موضــ ــة العلميــ المعرفــ

ويعلــــل البــــاحثون هــــذه النتيجــــة إلــــى غيــــاب التأســــيس النظــــري لطبيعــــة العلــــم ". تمامًــــا

ــذه       ــاحثون هـ ــزو البـ ــا يعـ ــل، كمـ ــدات التحليـ ــة المتـــضمنة فـــي بعـــض وحـ ــارف العلميـ والمعـ

النتيجـــــة إلـــــى أن طبيعـــــة خـــــصائص المتعلمـــــين فـــــي هـــــذه المرحلـــــة العمريـــــة قـــــد ال          

ــتيعاب تعقــــــد وصــــــعوبة دهم علــــــى تــــــساع ــا أن  وفلــــــسفتهالعلــــــمطبيعــــــة  اســــ ، كمــــ

المحتــــوى المعرفــــي لموضــــوعات كتــــب علــــوم هــــذه المرحلــــة الدراســــية قــــد ال يــــساعد  

علـــــى تـــــضمين محتـــــوى تعلمـــــي يـــــشير إلـــــى تـــــأثير القـــــيم والمعتقـــــدات الشخـــــصية،          

والمعــــارف العلميــــة والخبـــــرات الــــسابقة علـــــى الكيفيــــة التـــــي تــــم الوصـــــول بهــــا إلـــــى       

 . لعلما

أقـــــل المجـــــاالت  إلـــــى أن – بالنـــــسبة لكـــــل كتـــــاب علـــــى حـــــدة  –وتـــــشير النتـــــائج 

ــي الـــــصف األول   ــضمينًا فـــ ــاال التـــ ــداع  "متوســـــط مجـــ ــاء اإلبـــ ــستخدم العلمـــ ــم "و، "يـــ العلـــ

ــة    ــة واالجتماعيــ ــالنواحي الثقافيــ ــدمج بــ ــال   "منــ ــضمينًا مجــ ــا تــ ــان أقلهــ ــا كــ ــدم : "، بينمــ عــ

ــوات   ــددة الخطــ ــة محــ ــة علميــ ــود طريقــ ــان  الاني فــــي الــــصف الثــــ " وجــ ــا كــ متوســــط، كمــ

ــي الـــصف الثالـــث     ــضمينًا فـ ــال األقـــل تـ ــة   "متوســـط الالمجـ ــالنواحي الثقافيـ ــدمج بـ العلـــم منـ

ــة ــال    فــــي حــــين". واالجتماعيــ ــاالت طبيعــــة العلــــم األكثــــر تــــضمينًا فــــي مجــ  تمثلــــت مجــ



 

 
  التربويةمجلة العلوم   ٢٩٥

 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

ــواس    " ــى الحـــ ــد علـــ ــي معتمـــ ــة ذات أســـــاس تجريبـــ ــة العلميـــ ــي الـــــصف األول  " المعرفـــ فـــ

ــال  ال ــط، ومجـ ــ  "متوسـ ــرق بـ ــد فـ ــة  يوجـ ــتدالالت العلميـ ــشاهدات واالسـ ــي الـــصف  " ين المـ فـ

فــــي " يوجــــد فــــرق بــــين القــــانون العلمــــي والنظريــــة العلميــــة "متوســــط، ومجــــال الالثــــاني 

  .متوسطالالصف الثالث 

 كانـــــت  العلـــــم  طبيعـــــة  مجـــــاالت  تـــــضمين  نـــــسب  أن – أيـــــضًا  –وتوضـــــح النتـــــائج   

ــة ــ    متفاوتـ ــال الـ ــصل المجـ ــب، حيـــث حـ ــي الكتـ ــة ال  "سادس فـ ــة علـــى  تعتمـــد المعرفـ علميـ

دور "المجـــــال الثـــــاني عـــــشر    ، ويليـــــه  )%١٥٫٢(علـــــى أعلـــــى نـــــسبة تـــــضمين     " الحـــــواس

ــوم   ــي العلـ ــارب فـ ــضمين  " التجـ ــسبة تـ ــال     )%١٤٫٣(بنـ ــي المجـ ــسبة فـ ــل نـ ــا كانـــت أقـ ، بينمـ

، حيـــــث بلغـــــت نـــــسبته "يتـــــداخل العلـــــم مـــــع النـــــواحي الثقافيـــــة واالجتماعيـــــة"الرابـــــع 

)٣٫١%.( 

ــا      ــاع نـــــسب تـــــضمين مجـــ ــن إيعـــــاز ارتفـــ ــم فـــــي المجـــــال    ويمكـــ الت طبيعـــــة العلـــ

دور "والمجـــــال الثـــــاني عـــــشر   " تعتمـــــد المعرفـــــة العلميـــــة علـــــى الحـــــواس     "الـــــسادس

فـــصول الكتـــب التـــي  علـــى مـــستوى الـــصفوف الثالثـــة، إلـــى طبيعـــة   " التجـــارب فـــي العلـــوم 

ــل      ــي، مثـ ــالم الطبيعـ ــة بالعـ ــوعات المتعلقـ ــن والموضـ ــددًا مـ ــضمن عـ ــا،  : تتـ ــادة وتغيراتهـ المـ

ــادن، ا  ــصخور والمعـــــ ــات،    الـــــ ــصادر األرض، النباتـــــ ــة، مـــــ ــة والالفقاريـــــ ــات الفقاريـــــ لحيوانـــــ

ــا مـــن المواضـــيع التـــي ســـاعدت علـــى تـــضمين مؤشـــرات توضـــح      الـــصوت والـــضوء، وغيرهـ

. أن العلــــم يعتمــــد علــــى مالحظــــات العــــالم الطبيعــــي، وأن العلــــم يعتمــــد علــــى الحــــواس

ــا يتعلــــق بالمجــــال الرابــــع   ــداخل العلــــم مــــع النــــواحي الثقافيــــة واال  "وفيمــ ــةيتــ ، "جتماعيــ

يــــرى البــــاحثون أن تــــدني نــــسبة تــــضمينه تعــــد منطقيــــة وتعــــزى إلــــى طبيعيــــة فــــصول           

الـــــذرات والعناصـــــر،  : الكتـــــب التـــــي تركـــــز علـــــى موضـــــوعات معرفيـــــة علميـــــة، مثـــــل       

ــاليط والمحاليــــــــل، أجهــــــــزة    الكهربــــــــاء والمغناطيــــــــسية، الحركــــــــة والقــــــــوة، المخــــــ

يـــــة، قـــــوانين نيـــــوتن، الجـــــسم، الـــــصوت والـــــضوء، الجـــــدول الـــــدوري والـــــروابط الكيميائ 

ــسارع  ــة والتـ ــة      . الحركـ ــة العلميـ ــى المعرفـ ــز علـ ــوعات تتطلـــب التركيـ ــذه الموضـ ــل هـ فمثـ
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ــن الجوانـــب           ــر مـ ــات، بنـــسبة أكبـ ــوانين، ونظريـ ــاهيم، وقـ ــن حقـــائق، ومفـ ــضمنه مـ ــا تتـ بمـ

 .االجتماعية والثقافية

ــسؤال ال ــانيالــ ــب       : ثــ ــي كتــ ــم فــ ــة العلــ ــاالت طبيعــ ــضمين مجــ ــدى تــ ــا مــ ــوم المــ علــ

 طة في المملكة العربية السعودية؟المتوسبالمرحلة 

 تـــم حـــساب التكـــرارات والنـــسب المئويـــة لوحـــدات      الثـــانيلإلجابـــة عـــن الـــسؤال   

 الــــصفوفالتحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر مــــن مجــــاالت طبيعــــة العلــــم حــــسب  

 :بالمرحلة المتوسطة للفصلين األول والثاني، على النحو اآلتي
 يل المتضمنةزيع وحدات التحلنتائج تو) ٣ (جدولال

 علوم المرحلة المتوسطةمجاالت طبيعة العلم في كتب 

 الصف
الفصل 
 الدراسي

عدد وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل المتضمنة 
 مجاالت طبيعة العلم

نسبة 
 تضمينال

 %١٤٫٨ ٨٩ ٦٠٣ األول
 %٦٫٢ ٢٩ ٤٧٠ الثاني

 األول
 المتوسط

 %١١٫٠ ١١٨ ١٠٧٣ المجموع
 %١١٫٢ ٥٢ ٤٦٣ لاألو
 %٣٫٨ ١٦ ٤١٨ الثاني

 الثاني
 المتوسط

 %٧٫٧ ٦٨ ٨٨١ المجموع
 %١٥٫٧ ٦٣ ٤٠٢ األول
 %٨٫١ ٢٩ ٣٥٧ الثاني

 الثالث
 المتوسط

 %١٢٫١ ٩٢ ٧٥٩ المجموع
 %١٠٫٢ ٢٧٨ ٢٧١٣ المجموع الكلي

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ أن عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   ) ٣ (جــ

ــاالً ــا مجــ للمرحلــــة المتوســــطة علــــوم الالت طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــب   أو أكثــــر مــــن مجــ

. )%١٠٫٢(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٢٧١٣(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل    ) ٢٧٨(بلغـــــت 

ــاالت        ــضميناً لمجــ ــى تــ ــان األعلــ ــوم الــــصف الثالــــث المتوســــط كــ ــاب علــ ويالحــــظ أن كتــ

طبيعــــة العلــــم، فقــــد بلغــــت عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر مــــن   

وحـــدة تحليليـــة، بنـــسبة   ) ٧٥٩(وحـــدة تحليليـــة مـــن أصـــل    ) ٩٢( طبيعـــة العلـــم  مجـــاالت

، ويليـــــه كتـــــاب علـــــوم الـــــصف األول المتوســـــط، حيـــــث بلغـــــت عـــــدد وحـــــدات    )%١٢٫١(
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وحـــدة تحليليـــة ) ١١٨(التحليـــل التـــي تـــضمنت مجـــاالً أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم    

لمرتبـــة األخيـــرة كتـــاب   ويـــأتي فـــي ا ). %١١٫٠(وحـــدة تحليليـــة، بنـــسبة   ) ١٠٧٣(مـــن أصـــل  

علـــــوم الـــــصف الثـــــاني المتوســـــط؛حيث بلغـــــت عـــــدد وحـــــدات التحليـــــل التـــــي تـــــضمنت 

) ٨٨١(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل  ) ٦٨(مجـــــاالً أو أكثـــــر مـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم  

إضــــافة إلــــى ذلــــك، توضــــح النتــــائج أن كتــــب علــــوم       ). %٧٫٧(وحــــدة تحليليــــة، بنــــسبة   

ــة   ــة   الفــــصل الدراســــي األول فــــي الــــصفوف الثالثــ ــاالت طبيعــ  كانــــت أعلــــى تــــضميناً لمجــ

 . العلم من الفصل الدراسي الثاني

ــة العلــــم       ــاالت طبيعــ ــضمين مجــ ــائج مــــستويات تــ ــي عــــرض ومناقــــشة نتــ ــا يلــ وفيمــ

ــم    ــي، حيـــــث تـــ ــل صـــــف دراســـ ــدات    لكـــ ــة لوحـــ ــرارات والنـــــسب المئويـــ ــساب التكـــ  حـــ

ــصول          ــم حــــسب فــ ــة العلــ ــاالت طبيعــ ــن مجــ ــر مــ ــاالً أو أكثــ ــضمنت مجــ ــي تــ ــل التــ التحليــ

 :لوم بالمرحلة المتوسطة للفصلين األول والثاني، على النحو اآلتيكتب الع

 ):السابع (متوسطالكتاب علوم الصف األول : أوالً
ــدولال يبـــين ــر مـــن     ) ٤ (جـ ــاالً أو أكثـ ــائج توزيـــع وحـــدات التحليـــل التـــي تـــضمنت مجـ نتـ

متوســـــــط للفـــــــصلين المجـــــــاالت طبيعـــــــة العلـــــــم فـــــــي كتـــــــاب علـــــــوم الـــــــصف األول   

 .الثاني األول و:الدراسيين
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٤ (جدولال

 متوسطاللصف األول لعلوم ال مجاالت طبيعة العلم في كتاب 

ل 
فص
ال

سي
درا
ال

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم
 تضميننسبة ال

 %٥٩٫٧ ٣٧ ٦٢ طبيعة العلم
 %١٧٫٦ ٩ ٥١ المادة وتغيراتها
 %١٣٫٣ ١٠ ٧٥ الحركة والقوة
 %١٢٫٧ ٧ ٥٥ الذرات والعناصر
 %١٠٫٢ ١١ ١٠٨ المصطلحات

 األول

 %٧٫٣ ٣ ٤١ القياس
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ل 
فص
ال

سي
درا
ال

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم
 تضميننسبة ال

 %٦٫٨ ٥ ٧٤ القوى المشكلة لألرض
 %٥٫٣ ٣ ٥٧ الصخور والمعادن

الكهربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 والمغناطيسية

٥ ٤ ٨٠% 

 %١٤٫٨ ٨٩ ٦٠٣ المجموع
 %١٥٫١ ٨ ٥٣ الحيوانات الفقارية
 %١٤٫٧ ٥ ٣٤ الخاليا لبنات الحياة

 %١٢٫٨ ٦ ٤٧ علم البيئة
 %٦٫٩ ٥ ٧٢ استكشاف الفضاء

 %٤٫٢ ٢ ٤٨ الغالف الجوي المتحرك
 %٢٫٥ ١ ٤٠ دور الجينات في الوراثة

 %٢ ١ ٥١ مصادر األرض
 %١٫٩ ١ ٥٤ الحيوانات الالفقارية

 ٠ ٠ ٧١ المصطلحات

 الثاني

 %٦٫٢ ٢٩ ٤٧٠ المجموع
 %١١ ١١٨ ١٠٧٣ المجموع الكلي 

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ ــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   ) ٤ (جــ ــدد وحــ أن عــ

متوســـط المجـــاال أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم فـــي كتـــاب علـــوم الـــصف األول          

وحـــــدة ) ٦٠٣(وحــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل  ) ٨٩(للفــــصل الدراســـــي األول، حيـــــث بلغـــــت  

ــسبة   ــة، بنـــ ــاني     ، )%١٤٫٨(تحليليـــ ــي الثـــ ــصل الدراســـ ــي الفـــ ــت فـــ ــا بلغـــ ــدة ) ٢٩(بينمـــ وحـــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عــــــدد    )%٦٫٢(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة    ) ٤٧٠(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل    

ــاب     ــل الكتـ ــي كامـ ــة فـ ــدات التحليليـ ــل   ) ١١٨(الوحـ ــن أصـ ــة مـ ــدة تحليليـ ــدة ) ١٠٧٣(وحـ وحـ

 ). %١١(تحليلية، وبنسبة 
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 ):الثامن (متوسطاللصف الثاني لعلوم الكتاب : ثانيًا
ــائج توزيــــع وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــــاالً أو أكثــــر    )٥(جــــدول الوضــــح ي  نتــ

متوســـــط للفـــــصلين المـــــن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــاب علـــــوم الـــــصف الثـــــاني  

 . األول والثاني:الدراسيين
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٥(جدول ال

 متوسطالمجاالت طبيعة العلم في كتاب علوم الصف الثاني 

ل 
فص
ال ال

سي
درا

 

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل المتضمنة 
 مجاالت طبيعة العلم

نسبة 
 تضمينال

 %٤٧٫٦ ٢٠ ٤٢ طبيعة العلم
 %١٨٫٣ ١٣ ٧١ جهاز الدوران والمناعة

 %٧٫٦ ٥ ٦٦ حاالت المادة
 %٦٫٣ ٦ ٩٦ المصطلحات

 %٦ ٤ ٦٧ الطاقة ومصادرها
الهـــــــــــــــضم والتـــــــــــــــنفس 

 راجواإلخ
٥٫٢ ٣ ٥٨% 

 %١٫٦ ١ ٦٣ المخاليط والمحاليل

 األول

 %١١٫٢ ٥٢ ٤٦٣ المجموع
 %١٣٫٥ ٧ ٥٢ النباتات

 %٧٫٨ ٤ ٥١ التنظيم والتكاثر
 %٥٫٩ ٣ ٥١ الطاقة الحرارية

 %١٫٧ ١ ٥٨ موارد البيئة وحمايتها
 %١٫٧ ١ ٦٠ الموجات والصوت والضوء
 ٠ ٠ ٧٢ أجهزة الدعامة والحركة

 ٠ ٠ ٧٤ مصطلحاتال

 الثاني

 %٣٫٨ ١٦ ٤١٨ المجموع
 %٧٫٧ ٦٨ ٨٨١ المجموع الكلي

ــائج المبينــــة فــــي   ــدولالتوضــــح النتــ  أن عــــدد وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   )٥ (جــ

ــاني        ــوم الـــصف الثـ ــاب علـ ــي كتـ ــة العلـــم فـ ــاالت طبيعـ ــن مجـ ــر مـ ــاال أو أكثـ متوســـط المجـ

وحـــــدة ) ٤٦٣(وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل ) ٥٢( حيـــــث بلغـــــت ؛للفـــــصل الدراســـــي األول
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ــا بلغــــــت فــــــي الفــــــصل الدراســــــي الثــــــاني   )%١١٫٢(تحليليــــــة، بنــــــسبة  وحــــــدة ) ١٦(، بينمــــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عـــــدد     )%٣٫٨(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٤١٨(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل   

وحــــدة ) ٨٨١(وحــــدة تحليليـــة مــــن أصـــل   ) ٦٨(الوحـــدات التحليليــــة فـــي كامــــل الكتـــاب    

 ). %٧٫٧(تحليلية، وبنسبة 

 ):التاسع (متوسطالالصف الثالث كتاب علوم : ثالثًا
ــر    )٦(جــــدول اليوضــــح  ــاالً أو أكثــ ــائج توزيــــع وحــــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت مجــ  نتــ

متوســــط للفــــصلين  المــــن مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب علــــوم الــــصف الثالــــث         

 .الدراسيين األول والثاني
 توزيع وحدات التحليل المتضمنة) ٦ (جدولال

 متوسطاللصف الثالث للوم عالمجاالت طبيعة العلم في كتاب 

الفصل 
 الدراسي

 فصول الكتاب
عدد 

وحدات 
 التحليل

عدد وحدات التحليل 
المتضمنة مجاالت طبيعة 

 العلم

نسبة 
 تضمينال

 %٥٣٫٢ ٣٣ ٦٢ طبيعة العلم
 %١٥٫٨ ٩ ٥٧ تركيب الذرة

البنــــــــاء الــــــــذري والـــــــــروابط   
 الكيميائية

٩٫٣ ٥ ٥٤% 

 %٧٫٨ ٦ ٧٧ المصطلحات
 %٧٫٣ ٤ ٥٥ ات األرضتغير

 %٦٫٣ ٣ ٤٨ الجدول الدوري
 %٦٫١ ٣ ٤٩ التفاعالت الكيميائية

 األول

 %١٥٫٧ ٦٣ ٤٠٢ المجموع
 %٢٨٫٦ ١٤ ٤٩ القوة وقوانين نيوتن

 %١٦٫١ ٥ ٣١ الوراثة
 %%٧٫٩ ٣ ٣٨ الكهرباء

 %٥٫٧ ٣ ٥٣ الحركة والتسارع
 %٥٫٣ ٣ ٥٧ أنشطة وعمليات بالخلية

 %٢٫٠ ١ ٥٠ سيةالمغناطي
 ٠ ٠ ٧٩ المصطلحات

 الثاني

 %٨٫١ ٢٩ ٣٥٧ المجموع
 %١٢٫١ ٩٢ ٧٥٩ المجموع الكلي
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ــائج المبينــــة فــــي   ــدات التحليــــل التــــي تــــضمنت   )٦(جــــدول التوضــــح النتــ ــدد وحــ  أن عــ

متوســـط العلـــوم الـــصف الثالـــث المجـــاال أو أكثـــر مـــن مجـــاالت طبيعـــة العلـــم فـــي كتـــاب  

وحـــــدة ) ٤٠٢( وحـــــدة تحليليـــــة مـــــن أصـــــل )٦٣( حيـــــث بلغـــــت ؛للفـــــصل الدراســـــي األول

ــسبة   ــة، بنـــ ــاني     )%١٥٫٧(تحليليـــ ــي الثـــ ــصل الدراســـ ــي الفـــ ــت فـــ ــا بلغـــ ــدة ) ٢٩(، بينمـــ وحـــ

، فـــــي حـــــين بلـــــغ عـــــدد    )%٨٫١(وحـــــدة تحليليـــــة، بنـــــسبة   ) ٣٥٧(تحليليـــــة مـــــن أصـــــل   

وحـــدة  ) ٧٥٩(وحـــدة تحليليـــة مـــن أصـــل     ) ٩٢(الوحـــدات التحليليـــة فـــي كامـــل الكتـــاب     

 ).%١٢٫١(تحليلية، وبنسبة 

أن ) ٤(، )٣(، )٢ (:وبنظـــــرة شـــــمولية لنتـــــائج الـــــسؤال األول، فقـــــد أظهـــــرت الجـــــداول

طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب العلــــوم لكــــل صــــف    بعنــــوان  كــــامالًا تدريــــسيًهنــــاك فــــصالً

، حيــــث بلغــــت نــــسبة مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي       )الفــــصل الدراســــي األول (دراســــي 

ــا كانـــــت ، ب)%٥٩٫٧(متوســـــط الالفـــــصل األول مـــــن كتـــــاب الـــــصف األول   ) %٤٧٫٦(ينمـــ

ــاب   ــاني  الفــــي كتــ ــين بلغــــت   العلــــوم الــــصف الثــ ــط، فــــي حــ ــاب  ) %٥٣٫٢(متوســ فــــي كتــ

ن تخـــصيص فـــصل تدريـــسي كامـــل يعنـــى بطبيعـــة      إ. متوســـطاللـــصف الثالـــث  لعلـــوم ال

ــم  ــا –العلــــ ــضمنه بمــــ ــن تتــــ ــتراتيجيات مــــ ــسية، إســــ ــاط تدريــــ ــم، وأنمــــ ــشطة تعلــــ  وأنــــ

ــصاء ــن استقــــ ــع مــــ ــاة، واقــــ ــشطة الحيــــ ــة، والتحفإثر وأنــــ ــراءة   ائيــــ ــز، والقــــ ــز والتعزيــــ يــــ

ــارف الــــسابقة    ــربط بالمعــ ــة، والــ ــاع يفــــسر دراســــي صــــف لكــــل –الموجهــ  نــــسب ارتفــ

ــوافر ــاالت تــ ــة مجــ ــذه فــــي العلــــم طبيعــ ــزو. الكتــــب هــ ــاحثون ويعــ ــاالت تــــضمين البــ  مجــ

المرحلــــة المتوســــطة إلــــى األهميــــة التــــي  بعلــــوم ال كتــــب مــــن األول الفــــصل فــــي العلــــم

لــــوم، وإســــهامها فــــي تنميــــة التحــــصيل      تحظــــى بهــــا طبيعــــة العلــــم فــــي تــــدريس الع      

كونهــــــا مــــــن القــــــضايا إضــــــافة إلــــــى الدراســــــي واالتجاهــــــات اإليجابيــــــة نحــــــو العلــــــوم، 

العديــــد مــــن األساســــية التــــي تبنــــى عليهــــا موضــــوعات منــــاهج العلــــوم، وهــــذا مــــا أكــــده  

ــاحثين ــون ؛٢٠٠٤ ,Abd-El-Khalick & Akerson( البـ  ,McDonald ؛)٢٠١٠( زيتـ

 .)٢٠١٢( الشمراني ؛٢٠١٠
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تتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع مـــا توصـــلت إليـــه دراســـة األســـمري والـــشمراني والـــشايع          و

) األول الدراســــي  الفــــصل  (–ثــــانوي  المــــن تــــضمين كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول     ) ٢٠١٣(

العلم؛حيـــــث أشـــــارت إلـــــى أن  طبيعـــــة لمجـــــاالت – الـــــسعودية العربيـــــة المملكـــــة فـــــي

جوانـــب طبيعـــة العلـــم بلـــغ     مؤشـــراً أو أكثـــر ل التـــي تـــضمنت إجمـــالي وحـــدات التحليـــل   

ــدرها ، وحـــــدة)٨٩٣( مـــــن أصـــــل )٧٨( ــالي عـــــدد وحـــــدات  )%٨٫٧( بنـــــسبة قـــ  مـــــن إجمـــ

ــ  . التحليــــل فــــي الكتــــاب ككــــل    ، تتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع دراســــة     هوفــــي الــــسياق ذاتــ

التــــي كــــان مــــن أبــــرز نتائجهــــا تــــضمن كتــــاب العلــــوم للــــصف التاســــع   ) ٢٠٠٨(شــــحادة 

ــي ال      ــم فقـــط فـ ــة العلـ ــاد طبيعـ ــسطين ألبعـ ــي فلـ ــاب الدراســـي،     فـ ــن الكتـ ــى مـ ــدة األولـ وحـ

ــراج        ــة فـ ــه دراسـ ــلت إليـ ــا توصـ ــع مـ ــذا الـــسؤال مـ ــائج هـ ــا تتفـــق نتـ ــضمين  ) ٢٠٠٠(كمـ مـــن تـ

 فـــــي المملكـــــة متوســـــطالعلـــــوم الـــــصف األول المجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــاب  

توصــــــلت إلــــــى أن مــــــستوى تــــــضمين ) ٢٠٠٠(، إال أن دراســــــة فــــــراج العربيــــــة الــــــسعودية

ــصف  ــوم الـ ــابي علـ ــا:ينكتـ ــط،ني الثـ ــطال والثالـــث  المتوسـ ــم   ،متوسـ ــة العلـ ــاالت طبيعـ  لمجـ

ــأمول  ــستوى المـــ ــان دون المـــ ــة    . كـــ ــى أن الدراســـ ــتالف إلـــ ــذا االخـــ ــاحثون هـــ ــسر البـــ ويفـــ

الحاليـــة طبقـــت علـــى كتـــب مـــشروع تطـــوير الرياضـــيات والعلـــوم الطبيعيـــة المطـــورة،          

بينمــــا دراســــة فــــراج تــــم تطبيقهــــا علــــى كتــــب العلــــوم بالمرحلــــة المتوســــطة عــــام          

 .، أي قبل بدء المشروع)٢٠٠٠-١٩٩٩(
 العلـــــوم كتـــــب فـــــصول جميـــــع أن إلـــــى – أيـــــضًا –وتوصـــــلت نتـــــائج الـــــسؤال األول  

 بنـــــسبٍ العلـــــم طبيعـــــة مجـــــاالت مـــــن أكثـــــر أو مجـــــاالً تـــــضمنت المتوســـــطة للمرحلـــــة
متفاوتــــة، عــــدا فــــصل المــــصطلحات فــــي الفــــصل الدراســــي الثــــاني لكــــل صــــف دراســــي،   

ــا    ــي كتـــ ــة فـــ ــة والحركـــ ــزة الدعامـــ ــوم الب وفـــــصل أجهـــ ــاني  لعلـــ متوســـــط اللـــــصف الثـــ
ويرجــــع البــــاحثون غيــــاب مجــــاالت طبيعــــة العلــــم فــــي فــــصل  . للفــــصل الدراســــي الثــــاني

 المرحلـــــة جميـــــع كتـــــب علـــــوم لجميـــــع لفـــــصل الدراســـــي الثـــــاني  االمـــــصطلحات فـــــي 
 قـــــد تـــــم  المـــــصطلحات إلـــــى أن مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم الخاصـــــة بفـــــصل  المتوســـــطة

ــي األول، وبال   ــي الفــــصل الدراســ ــها فــ ــي الفــــصل    عرضــ ــا فــ ــة لتكرارهــ ــالي انتفــــت الحاجــ تــ
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ــي هــــذا الفــــصل عبــــارة عــــن تعريفــــات           ــي الثــــاني، كمــــا أن طبيعــــة المعــــارف فــ الدراســ
 .للمصطلحات الواردة في الكتب فقط

ويـــــرى البـــــاحثون أن تفـــــاوت نـــــسب تـــــضمين مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم فـــــي كتـــــب  
وجـــــود  )١: لعـــــدة اعتبـــــارات، منهـــــا مبـــــرر العلـــــوم لـــــصفوف المرحلـــــة المتوســـــطة أمـــــر 

) ٢فـــصل دراســـي كامـــل يعنـــى بطبيعـــة العلـــم فـــي كـــل صـــف دراســـي ويؤســـس لهـــا،           
ــب،         ــوعات الكتـ ــة لموضـ ــى المعرفيـ ــات البنـ ــين مكونـ ــوازن بـ ــود التـ ــرورة وجـ ــة ) ٣ضـ طبيعـ

ــا،       ــم ومجاالتهـ ــة العلـ ــي ال تعكـــس طبيعـ ــصول التـ ــوعات بعـــض الفـ ــود  ) ٤موضـ ــدم وجـ عـ
ــاالت     ــدد نـــــسب مجـــ ــة تحـــ ــات مرجعيـــ ــة محكـــ ــضم طبيعـــ ــي العلـــــم الواجـــــب تـــ ينها فـــ

وعليــــه؛ فــــإن مــــا توصــــلت إليــــه هــــذه الدراســــة مــــن تفــــاوت فــــي          . المراحــــل الدراســــية 
 التـــــي )٢٠٠٠(تـــــضمين مجـــــاالت طبيعـــــة العلـــــم يتفـــــق مـــــع مـــــا توصـــــلت دراســـــة فـــــراج  

أشـــارت نتائجهـــا إلـــى تـــدني تأكيـــد كتـــب العلـــوم بالمرحلـــة المتوســـطة فـــي المملكـــة          
ركيــــز علــــى الجانــــب المعرفــــي العربيــــة الــــسعودية ألبعــــاد طبيعــــة العلــــم؛ حيــــث تــــم الت

ــة        ــة دراسـ ــع نتيجـ ــة مـ ــذه الدراسـ ــة هـ ــق نتيجـ ــا تتفـ ــم، كمـ ــد للعلـ ــي ،)٢٠٠٤(عبدالمجيـ  التـ
ــطة        ــة المتوسـ ــوم المرحلـ ــي كتـــب علـ ــة العلـــم فـ ــاد طبيعـ ــزء مـــن أبعـ ــاب جـ أظهـــرت غيـ

ــصر  ــي مــ ــة   . فــ ــة الحاليــ ــائج الدراســ ــق نتــ ــذلك –وتتفــ ــة   – كــ ــة دراســ ــع نتيجــ ــحادة  مــ شــ
ــاد طبيعــــة العلــــم بــــين الفــــصول    والتــــي أشــــارت إلــــى عــــدم تــــ ،)٢٠٠٨( وازن تــــضمين أبعــ

ــسطين،        ــطة بفلــ ــة المتوســ ــوم المرحلــ ــي كتــــب علــ ــصول فــ ــدات والفــ ــية والوحــ الدراســ
ــق  ــضًا –وتتفــ ــائج دراســــة   – أيــ ــانين  مــــع نتــ ــب الفيزيــــاء    )٢٠١٠(الزعــ ــي بينــــت أن كتــ ، التــ

ــي        ــي األنـــشطة، فـ ــة العلـــم فـ ــاد طبيعـ ــي أبعـ ــي فلـــسطين تراعـ ــة فـ ــة العامـ ــة الثانويـ لمرحلـ
ــين ال ــاب  حــ ــئلة الكتــ ــا فــــي أســ ــي أبعادهــ ــة   .  يراعــ ــة الحاليــ ــائج الدراســ ــرًا، تتفــــق نتــ وأخيــ

ــة   ــع دراســ ــائج مــ ــمرينتــ ــا أن  )٢٠١٣(والــــشمراني والــــشايع   األســ ــي أظهــــرت نتائجهــ ، التــ
تــــضمين أبعــــاد طبيعــــة العلــــم فــــي كتــــاب األحيــــاء للــــصف األول الثــــانوي فــــي المملكــــة    

ــي ا     ــين جزئـ ــوازن بـ ــر متـ ــاء بـــشكل غيـ ــة الـــسعودية جـ ــذلك  العربيـ ــصوله وكـ ــاب، وفـ لكتـ
 .بين وحدات التحليل
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 :التوصيات
فـــي ضـــوء مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن نتـــائج فـــي هـــذه الدراســـة، يوصـــي البـــاحثون بعـــدة  

 :توصيات إجرائية على النحو اآلتي

تــــضمين كتــــب العلــــوم لــــدالئل تــــشير إلــــى مجــــال طبيعــــة العلــــم المتعلــــق           .١

مــــن خــــالل تقــــديم محتــــوى    ، "المعرفــــة العلميــــة ليــــست موضــــوعية تمامًــــا    "بكــــون أن 

يتناســــــــب مــــــــع الخــــــــصائص العقليــــــــة والمعرفيــــــــة لطــــــــالب المرحلــــــــة المتوســــــــطة، 

تـــــأثير القـــــيم  وفلـــــسفته، ومـــــدى العلـــــمويـــــساعدهم علـــــى اســـــتيعاب تعقـــــد طبيعـــــة  

 .التي تم الوصول بها إلى العلم على الطرق والمعتقدات الشخصية

ثير تـــــضمين فقـــــرات علميـــــة إثرائيـــــة فـــــي محتـــــوى كتـــــب العلـــــوم توضـــــح تـــــأ  .٢

ــأثير ذلــــك علــــى تطــــور العلــــم      تــــداخل العلــــم مــــع الجوانــــب الثقافيــــة واالجتماعيــــة، وتــ

 .وتقدمه

ــة للمــــشاركة فــــي تــــصميم      .٣ ــة العلميــ ــة الفــــرص للمتخصــــصين فــــي التربيــ إتاحــ

 .وتأليف كتب العلوم في مراحل التعليم العام

تــــشجيع معلمــــي العلــــوم فــــي مراحــــل التعلــــيم العــــام علــــى ضــــرورة إبــــراز           .٤

ــة ا  ــاالت طبيعـ ــشطة        مجـ ــي األنـ ــا فـ ــوم، وتوظيفهـ ــررات العلـ ــدريس مقـ ــاء تـ ــي أثنـ ــم فـ لعلـ

 .والتجارب العملية

 :مقترحات بحثية مستقبلية

ــى    .١ ــة علــ ــات مماثلــ ــراء دراســ ــة    إجــ ــي المرحلــ ــاء فــ ــاء، والفيزيــ ــررات الكيميــ مقــ

 .الثانوية، ومقرر العلوم في المرحلة االبتدائية

 .ة العلمتصورات المعلمين والطالب حول طبيعإجراء دراسة لمعرفة  .٢

ــة     .٣ ــع ممارســـ ــة واقـــ ــة لمعرفـــ ــراء دراســـ ــة   إجـــ ــين لطبيعـــ ــين والمتعلمـــ المعلمـــ

 .العلم

@      @      @ 
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 :المراجع
 :المراجع العربية

ــراهيم؛   -١ ــمري، إبــ ــعيد؛  واألســ ــد  والــــشمراني، ســ ــة   ). ٢٠١٣(الــــشايع، فهــ مــــدى تــــضمين جوانــــب طبيعــ

مجلـــة رســـالة   .لـــسعوديةالعلـــم فـــي كتـــاب األحيـــاء للـــصف األول الثـــانوي فـــي المملكـــة العربيـــة ا        

 .هـ١/٣/١٤٣٤، مقبول للنشر بتاريخ السعودية-العربي الخليج

مـــدى احتـــواء كتـــاب العلـــوم للـــصف الثـــامن األساســـي       ). ٢٠٠٧(المعايطـــة، صـــباح  والبـــشايرة، زيـــد؛   -٢

مجلـــــة العلـــــوم . فـــــي األردن ألبعـــــاد الثقافـــــة العلميـــــة ودرجـــــة إلمـــــام طلبـــــة منطقـــــة القـــــصر بهـــــا   

 .٣٠٠-٢٧٥، )١٢(، جامعة قطر-التربوية

ــلمة، -٣ ــارثي، منــــــصور؛ بــــــن ســــ ــراهيم والحــــ ــدا). ٢٠٠٥ (إبــــ ــي لمرشــــ ــأليف فــــ ــاب تــــ ــي الكتــــ  المدرســــ

 .الخليج لدول العربي التربية مكتب: الرياض. ومواصفاته

ــة المـــــــــدارس فـــــــــي العلـــــــــوم تـــــــــدريس). ٢٠٠٤. (ل تروبريـــــــــدج،؛ ج بويـــــــــل، و؛.ر بيبـــــــــي، -٤ : الثانويـــــــ

ــتراتيجياتإ ــوير ســــ ــة تطــــ ــة الثقافــــ ــدالمنعم عبدالحميــــــد، محمــــــد (.العلميــــ ــادر حــــــسن، وعبــــ  ونــــ

 ).٢٠٠٠ (الجامعي الكتاب دار: العين مارات،اإل). ، مترجموحسن تيراب السنهوري،

دراســـة تحليليـــة لمحتـــوى كتـــاب العلـــوم للـــصف الـــسادس   ). ٢٠٠٥يوليـــو،  (.الجبـــر، جبـــر بـــن محمـــد  -٥

ــايير تـــدريس العلـــوم     ــوء معـ ــة العربـــي الـــسعودية فـــي ضـ ــدائي بالمملكـ ــ.االبتـ لمـــؤتمر دم ل بحـــث مقـ

 .٩٠٤-٨٨٤، ٣  مناهج التعليم والمستويات المعيارية،:العلمي السابع عشر

ــة، الخطا -٦ ــداهللا؛ يبــــ ــيوعبــــ ــمة ،العريمــــ ــي    ). ٢٠٠٣( باســــ ــاهيم فــــ ــرائط المفــــ ــتخدام خــــ ــة اســــ فاعليــــ

ــدة      ــة بوحــ ــة المتعلقــ ــاهيم العلميــ ــانوي للمفــ ــات الــــصف األول الثــ ــات  "تحــــصيل طالبــ ــصنيف الكائنــ تــ

 .٩١-٤١ ،)٨٨(، السعودية-مجلة رسالة الخليج العربي. واحتفاظهن بها" الحية

ــداهللا؛  ال -٧ ــة، عبــ ــي  وخطايبــ ــامس    ). ٢٠٠٧(الــــشعيلي، علــ ــوم للــــصف الخــ ــاب العلــ ــوى كتــ ــاة محتــ مراعــ

مجلــــة جامعــــة الــــشارقة    .األساســــي فــــي األردن للمعــــايير القوميــــة األمريكيــــة لمحتــــوى العلــــوم      

 .١٩٨-١٧٣، )٤(١، للعلوم الشرعية واإلنسانية
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ــي -٨ ــدر  ،الخليلــ ــل؛ وحيــ ــونس  ، خليــ ــف؛ ويــ ــد اللطيــ ــد ،عبــ ــل   ). ١٩٩٦( محمــ ــي مراحــ ــوم فــ ــدريس العلــ تــ

 .دار القلم للنشر والتوزيع: دبي، ١ط .التعليم العام

دراســـــة تحليليـــــة لألنـــــشطة العلميـــــة واألســـــئلة الـــــواردة فـــــي كتـــــاب        ). ٢٠١٠(الزعـــــانين، جمـــــال   -٩

ــم وعم        ــة العلـ ــاد طبيعـ ــوء أبعـ ــي ضـ ــسطين فـ ــة بفلـ ــة العامـ ــاء للثانويـ ــة الفيزيـ ــه التكامليـ المجلـــة . لياتـ

 .٤٧-٢١، )٢٨(، جامعة األمارات العربية المتحدة–الدولية لألبحاث التربوية

 .الشروق دار : عمان،٢ ط.العلوم تدريس أساليب). ١٩٩٦(. عايش زيتون، -١٠

ــايش  -١١ ــون، عــ ــسها   ). ٢٠١٠ (.زيتــ ــوم وتدريــ ــاهج العلــ ــي منــ ــرة فــ ــة المعاصــ ــات العالميــ : األردن. االتجاهــ

 .دار الشروق

ــس -١٢ المنهـــاج مفهومـــه وتـــصميمه وتنفيـــذه    ). ١٩٩٧(ويدي، خليفـــة علـــي؛ والخليلـــي، خليـــل يوســـف     الـ

 .دار القلم للنشر والتوزيع: اإلمارات. وصيانته

مــــدى تحقــــق معــــايير المحتــــوى مــــن ريــــاض ). ٢٠٠٦أغــــسطس، (العقيــــل، محمــــد والــــشايع، فهــــد؛  -١٣

ــع   ــى الـــصف الرابـ ــال إلـ ــة للترب   (٤ -K)األطفـ ــايير القوميـ ــة  بمـــشروع المعـ ــة األمريكيـ ــة العلميـ يـ

)NSES ( لمـــــؤتمر بحـــــث مقـــــدم ل .ةفـــــي محتـــــوى كتـــــب العلـــــوم بالمملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودي

 .٣٤٥-٣٢١، )١ (تحديات الحاضر ورؤى المستقبل، مصر،: العلمي العاشر للتربية العلمية

مفـــــاهيم طبيعـــــة العلـــــم وعملياتـــــه المتـــــضمنة فـــــي كتـــــاب العلـــــوم   ). ٢٠٠٨ (.شـــــحادة، ســـــلمان -١٤

ــع  ــا  للـــصف التاسـ ــة لهـ ــدى اكتـــساب الطلبـ ــزة،    .  ومـ ــر منـــشورة، فلـــسطين، غـ ــالة ماجـــستير غيـ رسـ

 .كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

أولويــــــات البحــــــث فــــــي التربيــــــة العلميــــــة بالمملكــــــة العربيــــــة  ). ٢٠١٢(الــــــشمراني، ســــــعيد محمــــــد  -١٥

ــسعودية ــعود   . الـ ــك سـ ــة الملـ ــة جامعـ ــوممجلـ ــالمية   للعلـ ــات اإلسـ ــة والدراسـ ــسعودية- التربويـ ، الـ

٢٢٨-١٩٩، )١(٢٤. 

ــه، أســـــــسه، : تحليـــــــل المحتـــــــوى فـــــــي العلـــــــوم اإلنـــــــسانية  ). ٢٠٠٤(طعيمـــــــة، رشـــــــدي  -١٦ مفهومـــــ

 .دار الفكر العربي: مصر. استخدامه
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مـــــدى تنـــــاول محتـــــوى مـــــنهج العلـــــوم بالمرحلـــــة اإلعداديـــــة   ). ٢٠٠٤(عبدالمجيـــــد، ممـــــدوح محمـــــد   -١٧

 .١٤٤-١٠٣، )٧(٣ ة،مجلة التربية العلمي .ألبعاد طبيعة العلم وعملياته وفهم الطالب لها

ــالح   -١٨ ــساف، صــــ ــسلوكية   ). ١٤٢١(العــــ ــوم الــــ ــي العلــــ ــث فــــ ــى البحــــ ــدخل إلــــ ــة : الريــــــاض. المــــ مكتبــــ

 .العبيكان

ــد   -١٩ ــراج، محــــــسن حامــــ ــطة     ). ٢٠٠٠(فــــ ــة المتوســــ ــوم بالمرحلــــ ــنهج العلــــ ــوى مــــ ــاول محتــــ ــدى تنــــ مــــ

ــم التالميـــــذ لهـــــا        ــة العربيـــــة الـــــسعودية ألبعـــــاد العلـــــم وعملياتـــــه وفهـــ مجلـــــة التربيـــــة  . بالمملكـــ

 .٤١-١، )٣(٢، ةالعلمي

ــل؛   -٢٠ ــضل، نبيــ ــد  وفــ ــوص، خالــ ــوء    ). ١٩٩٧أغــــسطس، (بوقحــ ــي ضــ ــوم فــ ــوى كتــــب العلــ ــيم محتــ تقيــ

ــرين         ــة البحـ ــي العلـــوم بدولـ ــر معلمـ ــة نظـ ــن وجهـ ــة مـ ــة العلميـ ــداف التربيـ ــة أهـ ــدم  .أهميـ ــث مقـ  بحـ

 .٢٦-١، )١ ( التربية العلمية للقرن الحادي والعشرين، مصر،،لمؤتمر العلمي األولل

إســــتراتيجية شــــكل البيــــت الــــدائري فاعليتهــــا فــــي تنميــــة مهــــارات   ). ٢٠٠٥ ( هيــــا محمــــد،المــــزروع -٢١

مــــــا وراء المعرفــــــة وتحــــــصيل العلــــــوم لــــــدى طالبــــــات المرحلــــــة الثانويــــــة ذوات الــــــسعة العقليــــــة  

 .٦٧-١٣، )٩٦(، السعودية-مجلة رسالة الخليج العربي. المختلفة

س ادم لنهايــــة الــــصف الــــسوثيقــــة كفايــــات العلــــو). ٢٠٠٧(مكتــــب التربيــــة لــــدول الخلــــيج العربــــي  -٢٢

 .مكتب التربية لدول الخليج العربي: الرياض. االبتدائي

ــيم   -٢٣ ــة والتعلـــ ــي      ). ٢٠٠٦(وزارة التربيـــ ــة فـــ ــوم الطبيعيـــ ــيات والعلـــ ــاهج الرياضـــ ــوير منـــ ــشروع تطـــ مـــ

أمانـــــة مـــــشروع تطـــــوير منـــــاهج الرياضـــــيات والعلـــــوم الطبيعيـــــة،   . المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية

 .مطابع ركن الطباعة: الرياض

 :المراجع األجنبية
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 )١(الملحق رقم 
  طبيعة العلم ومؤشراتها المثاليةمجاالت

 المؤشر الوصف المجال م

المعرفــــة العلميــــة  ١
ليــست موضــوعية  

 تمامًا

عمليـــــــــــــة وضـــــــــــــع األســــــــــــــئلة   
واالستكشاف وتفـسير البيانـات     
ــالنموذج الـــسائد المقبـــول    ــأثر بـ تتـ
ــب العلمـــــــــــــــي    ــي الجانـــــــــــــ فـــــــــــــ

"Paradigm"ــشاهدة  أي أن ال مـ
كما أن  . تستند إلى نظرية سابقة   

القـــــــيم الشخـــــــصية والمعرفـــــــة 
ــؤثر    ــرة تـ ــسابقة والخبـ ــة الـ العلميـ
 .على ماهية وكيفية إجراء العلم

ــة   ) ١-١( ــى النظريـــ العلـــــم يـــــستند علـــ
(Science is Theory-laden) 

ــر   ) ٢-١( ــر غيــــ ــوي عناصــــ ــم يحــــ العلــــ
 .موضوعية

مثال يوضح أن العلـم يبنـى علـى         ) ٣-١(
أن العلم يحوي عناصر غير النظرية أو  
 .موضوعية

يــستخدم العلمــاء   ٢
 اإلبداع

العلم يعتبر نـشاطاً يـشتمل علـى      
 . إبداع وخيال

ــال  ) ١-٢( ــاء الخيـــــ يـــــــستخدم العلمـــــ
 .واإلبداع للوصول للعلم

مثــــال يوضــــح أن أحــــد العلمــــاء  ) ٢-٢(
 .استخدم اإلبداع إلنتاج العلم

ــة   ٣ ــر المعرفـــــ تعتبـــــ
ــسبية   ــة نــــ العلميــــ

 غيــــــــرومؤقتــــــــة، (
 )ثابتة

ــة    ــة الحاليـ ــة العلميـ ــر المعرفـ تعتبـ
أفضل ما توصل له اإلنسان لكنها    
قابلــة للتغيــر فــي المــستقبل عنــد   
ــادة    ــد أو إعـ ــل جديـ اكتـــشاف دليـ

 .تفسير دليل قديم

 .المعرفة العلمية قابلة للتغير) ١-٣(
المعرفــة العلميــة المقبولــة فــي  ) ٢-٣(

وقت ما تعتبر أفضل وصـف أو تبريـر أو     
 .  الوقتتفسير في ذلك

ــن    )٣-٣( ــة ال يمكــــ ــار العلميــــ األفكــــ
 .إثباتها

مثــال يوضــح أن إحــدى األفكــار  ) ٤-٣(
العلمية تـم اسـتبدالها بفكـرة علميـة         

 أحدث
يتــداخل العلــم مــع  ٤

النــــواحي الثقافيــــة 
 االجتماعية

ــع    ــة والمجتمـ ــأثر العلـــم بالثقافـ يتـ
 .الذي يمارس فيه

 .العلم يتأثر بالمجتمع والثقافة) ١-٤(
هم العديد مـن المجتمعـات      سا) ٢-٤(

 .والثقافات في العلم
مثــــــال يوضــــــح كيفيــــــة تــــــأثير ) ٣-٤(

المجتمـــــــع والثقافـــــــة فـــــــي األفكـــــــار 
 .العلمية

ــين    ٥ ــرق بــ ــد فــ يوجــ
ــانون   ــة والقـ النظريـ

 العلمي

ــات    ــوانين والنظريــــــ ــر القــــــ تعتبــــــ
ــن     ــة مــــ ــواع مختلفــــ ــة أنــــ العلميــــ

القــــــــوانين . المعرفــــــــة العلميــــــــة
ــات     ــن تعميمــ ــارة عــ ــة عبــ العلميــ

العالقــة أو التبــاين بــين القــانون    ) ١-٥(
 .والنظرية العلمية

 .تعريف للقانون العلمي) ٢-٥(
 .تعريف للنظرية العلمية) ٣-٥(
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 المؤشر الوصف المجال م

قــــات بــــين الظــــواهر   تــــصف العال
الطبيعيــة، فــي حــين أن النظريــات 
العلميــــة عبــــارة عــــن تفــــسيرات 

 .مستنتجة للظواهر الطبيعية

ــة    ) ٤-٥( ــة علمي مثــال لقــانون أو نظري
خدامهما فـــــي  توضـــــح كيفيـــــة اســـــت  

 .العلم

ــة   ٦ ــد المعرفــــ تعتمــــ
العلميــــــــــة علــــــــــى 

 الحواس

المعرفــــــــة العلميــــــــة تــــــــستند أو  
ــالم     ــة العـــ ــن مالحظـــ ــستمد مـــ تـــ

 الطبيعي

المعرفــــــة العلميــــــة تعتمــــــد أو   ) ١-٦(
 .تستمد من مالحظة العالم الطبيعي

ــم يعتمـــد    ) ٢-٦( ــح أن العلـ ــال يوضـ مثـ
ــواس   -Empirically)علـــــــــى الحـــــــ

based) 
ــود   ٧ ــدم وجـــــــــ عـــــــــ

يــــــــة طريقــــــــة علم
عالميــــــة محــــــددة  

 الخطوات

ــن    ــة مـ يـــستخدم العلـــم مجموعـ
ــددة، وال والـــــسبلالطـــــرق   المتعـــ

يوجـــــــد طريقـــــــة علميـــــــة ثابتـــــــة 
ــع    تــــستخدم للوصــــول إلــــى جميــ

 .المعارف العلمية

ــارس العلـــم مـــن   ) ١-٧( يمكـــن أن يمـ
 .أو طرق عديدة خالل مناح

ال يوجـــــــــد طريقـــــــــة وحيـــــــــدة ) ٢-٧(
لممارســة العلــم تــتم وفــق خطــوات     

 .ةمتتالية محدد
مثال يوضـح أن طـرق ممارسـة        ) ٣-٧(

ــئلة     ــى الجانـــب وأسـ ــد علـ العلـــم تعتمـ
 .البحث ومدى براعة العالم

ــين    ٨ ــرق بــ ــد فــ يوجــ
المـــــــــــــــــــشاهدات 
واالســــــــــــــــتدالالت 

 العلمية

ــة    ــى المالحظـــ يقـــــوم العلـــــم علـــ
ــواء،   ــتدالل علـــــى حـــــد ســـ واالســـ
المـــــشاهدة هـــــي عمليـــــة وصـــــف  
ــا    ــالل مــ ــة مــــن خــ ــالم الطبيعــ العــ
تتوصـــــــل إليـــــــه الحـــــــواس، أمـــــــا    

ــي   اال ــراء منطقـ ــو إجـ ــتدالل فهـ سـ
لالنتقـــال مـــن البيانـــات المالحظـــة 
مباشرة بالحواس إلى ما ال يمكن      
 .التوصل إليه مباشرة بالحواس

ــة  ) ١-٨( يعتمـــد العلـــم علـــى المالحظـ
 .واالستنتاج أو أحدهما

الفـــــــــــرق أو العالقـــــــــــة بـــــــــــين ) ٢-٨(
 .المالحظة واالستنتاج

 .تعريف المالحظة) ٣-٨(
 .تعريف االستنتاج) ٤-٨(
مثال يوضح معنى المالحظة أو     ) ٥-٨(

 .االستنتاج أو الفرق بينهما

ال يمكن أن يجيب     ٩
 جميــع عــنالعلــم 
 األسئلة

ــة     بعــض األســئلة ال يمكــن اإلجاب
عليها من خـالل اسـتخدام طـرق        

 البحث العلمية

ال يمكــن أن يجيــب العلــم عــن    ) ١-٩(
 .كل األسئلة

ــار  ) ٢-٩( ــار العلميـــة هـــي األفكـ األفكـ
الختبار مقابل العالم الطبيعي    القابلة ل 

 ).قابلة للدحض(المالحظ 
ضـح أن العلـم ال يمكـن      يومثال  ) ٣-٩(

 .أن يجيب عن جميع األسئلة
التعـــــــــــــــــــــــــــــــــاون  ١٠

واالشــــــتراك فــــــي 
علــى الــرغم مــن أن الفــرد يمكــن   
أن يقــــدم مــــساهمة كبيــــرة فــــي  

يتواصــل العلمــاء ويعملــون مــع  ) ١-١٠(
بعـــضهم الـــبعض ويراجعـــون أعمـــال 
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تطـــــوير المعـــــارف 
 العلمية

العلــم إال أن العلــم عــادة مــا يــتم     
ل العمــــل التوصــــل إليــــه مــــن خــــال

الجمــــــاعي، والمعرفــــــة العلميــــــة  
الجديــدة ال بــد أن يقبلهــا مجتمــع     
العلمـــــاء فـــــي الجانـــــب وال بـــــد أن  
تتجاوز عملية المراجعـة الدقيقـة      

 .من قبل األقران في الجانب

 .بعضهم البعض
يشترك العلماء كمجتمع في   ) ٢-١٠(

ــيم   مجم وعــــــة مــــــن المعــــــارف والقــــ
 ...واألخالقيات

ــاء   ) ٣-١٠( ــح أن العلمــــــ ــال يوضــــــ مثــــــ
يتعاونون للحصول على أفكار علميـة       
أو يتواصــلون مــع بعــضهم الـــبعض أو    
يتفقـــــون أو يختلفـــــون حـــــول بعـــــض 

 .القضايا ذات العالقة بعملهم
يعتمــد العلــم والتكنولوجيــا علــى    العلم والتقنية ١١

يهـــدف العلـــم . بعـــضهما الـــبعض
ى فهم العالم الطبيعي والهدف إل

من التكنولوجيا إحداث تغييرات    
ــات     ــة احتياجـــ ــالم لتلبيـــ ــي العـــ فـــ

 .اإلنسان

الفــرق أو العالقــة أو الخلــط بــين ) ١-١١(
 .العلم والتكنولوجيا

ــارب فــــي   ١٢ دور التجــ
 العلم

ــيس    ــادة ولــ ــم عــ يــــستخدم العلــ
دائما التجارب الختبار األفكـار، إال      

دة نـادراً   أن التجربة العلمية الواحـ    
دعـاء  ما تكون كافيـة لترسـيخ اال      

 العلمي

تعتبـــر التجربـــة طريقـــة مهمـــة  ) ١-١٢(
 .لممارسة العلم

يوجـــد حاجـــة إلعـــادة إجـــراء    ) ٢-١٢(
 .التجربة لتأكيد المعرفة العلمية

ــاء  ) ٣-١٢( مثـــال يوضـــح أن أحـــد العلمـ
اســــــتخدم تجربــــــة علميــــــة أو أعــــــاد 

 .إجراءها للوصول لفكرة علمية

 

 
   @      @@    



Ministry of Education (2006). Project of Mathematics & Natural Sciences 

Curricula Development in Saudi Arabia. Project Secretariat of 

Mathematics & Natural Sciences Curricula Development. Riyadh: Rokn  

Press.

ShaHHada, S. (2008). Concepts of science nature and its processes 

included in the science textbook of the 9th grade and the level of students 

acquiring them(Unpublished Master's thesis). Faculty of Education, 

Islamic UniversityGaza, Palestine. 

Tu`aimah, R. (2004). Content analysis  of humanities: Its concept, 

foundations & uses. Egypt: Daar Al-Fikr Al-Arabi . 

Zaytoon, A. (1996).Methods of teaching science (2nd ed). Amman: Daar 

Al-Shurooq. 

Zaytoon, A. (2010). Contemporary global trends in science curricula and 

teaching them. Amman: Daar Al-Shorooq.  

@    @    @



 .- .- . .

Al-Za`aneen, J. (2010). An analysis of Palestinian secondary school 

science physics’ textbook activities and questions in light of the nature of 

science dimensions and its supplemental Processes. International Journal 

for Educational Research, United Arab Emirates, (28), 21-47. 

Bureau of Education for the Arabian Gulf States (2007). End of grade 6 

Science Competences bill. Riyadh: Bureau of Education for Arabian Gulf 

States.

Bybee, R., Powell, J. & Trowbridge, L. (2000). Science teaching at 

secondary school: strategies for scientific culture development (9thed). M. 

AbdulHameed, A. Hassan, N. Sanhoori, & H. Teerab, (Trans.). Al-Ain: 

Daar Al-Kitaab Al-Jaami`ee. 

FaDHl, N. & BuquHooS, K. (1997, August). Evaluation of science 

textbook content in light of the importance of science education goals: 

Science Teachers in Bahrainperspective. Paper presented at the 1st

Scientific Conference: Science Education in the 21st Century. Egypt, (1), 

1-26. 

Farraj, M.(2000). Extent of Saudi intermediate school level science 

curriculum content approaching the dimensions of the nature of science, 

its processes and students understanding. Journal of Scientific  Education, 

2(3), 1-41. 

Ibn Salamah, M.; & Al-Harthy, I. (2005). Guidebook of writing school 

textbook and its specifications. Riyadh: Bureau of Education of Arabian 

Gulf States. 



standards. Journal of the University of Sharjah for Humanities and 

Islamic Sciences, 1(4), 173-198. 

Al-KhaTaaybah, A.,& Al-Oraimi, B. (2003).  Efficiency of using concept 

maps in female 10th grade students' achievement in the unit 

"Classification of Organisms" and retaining them. Majallat Risaalat Al-

Khaleej Al-Arabi (Journal of Arab  Gulf Message), Saudi Arabia, (88), 

41-91. 

Al-Mazroo`, H. (2005). Roundhouse diagram strategy and its efficiency 

in developing metacognitive skills and science achievement of secondary 

school female students of different mental capacity. Majallat Risaalat Al-

Khaleej Al-Arabi (Journal of Arabian Gulf Message), Saudi Arabia, (96), 

13-67. 

Al-Shaaye`, F. & Al-Aqeel, M. (2006, August). The extent of actualizing 

the KG – grade 4 content standards of the American national science 

education standards (NSES) in science textbooks in Saudi Arabia. Paper 

presented at the 10th Science Education Conference: Current Challenges 

and visions of the future, Egypt, (1), 321-345. 

Al-Shamrani, S. (2012). Research priorities in science education in Saudi 

Arabia. Journal of King Saud University for Educational Sciences and 

Islamic Studies, Saudi Arabia, 24(1), 199-228. 

Al-Suwaidi, K. & Al-Khalili, K.(1997). Curriculum: its concept, design, 

implementation & improvement.  United Arab Emirates: Daar Al-Qalam 

Publishing and Distribution. 



 .- .- . .

List of References:

AbdulMajeed, M. (2004). The inclusion of nature of science and its 

processes in the science textbooks of intermediate school and students' 

understanding. Journal of Science Education, 3(7), 103-144. 

Al-Asmari, I., Al-Shamraani, S. & Al-Shaaye`, F. (2013). The level of 

inclusion of the nature of science aspects in the 10th grade biology 

textbook in Saudi Arabia. Majallat Risaalat Al-Khaleej Al-Arabi (Journal 

of Arab Gulf Message), Saudi Arabia, accepted for publication on 

01/03/1434H. 

Al-Assaaf, S. (1421H). The Introduction to Research in Behavioral 

Sciences. Riyadh: Obaikan Bookstore. 

Al-Bashaairah, Z., & Al-Ma`aiTah, S. (2007). The  inclusion level of 

scientific literacy dimensions in the 8th grade science textbook in Jordan 

and the degree of Al-Qasr province students' knowledge about them. 

Journal of Educational Sciences, University of Qatar, (12), 275-300. 

Al-Jabr, J. M. (2005, July). An analytical study of the content of 6th grade 

science textbook in Saudi Arabia in light of science teaching standards. 

Paper presented at the 17th Scientific Conference: Educational Curricula 

and Standards,3, 884-904. 

Al-Khalili, K., Haidar, A. & Younis, M. (1996). Teaching science in 

general education levels. Dubai:Daar Al-Qalam Publishing and 

Distribution. 

Al-KhaTaaybah, A. & Al-Shu`aily, A. (2007). Jordanian 5thgradescience 

textbook content consideration of  the national American science content 



 

  التربويةمجلة العلوم  
 هـ١٤٣٧ العدد السابع شوال

  
  
  

 
The Degree of Inclusion  of the Domains of the Nature of Science  in Science 
Textbooks of Intermediate School Level1 
Dr. Jabr Ibn MuHammad Al-Jabr. 
Abdu Nu`maan MuHammad Al-Mufti 
Dr. Fahad Ibn Sulaimaan Al-Shaaye` 
The Excellence Research Center for the development of Science and 
Mathematics  
 King Saud University - Saudi Arabia 

 
 
Abstract: 

This study seeks to identify the inclusion of the nature of science topics in 
the science text books of intermediate school level (7th, 8th, and 9th) in Saudi 
Arabia. Researches adopted a content analysis form which was prepared by 
Alshamrani (2008), translated by Alasmari, Alshamrani and Alshaya (2013). The 
form consisted of 12 areas of the nature of science. While the analysis process 
included all science textbooks. The study found varying rates of inclusion. The 
percentage of including the areas of the nature of science was (11%) in science 
text book of 7th grade, and (7.7%) in 8th grade, while reached (12.1%) in 9th 
grade. The findings of the study indicated that all textbooks have included all 
areas of the nature of science, except the area "Scientific Knowledge is 
Subjective". The least included areas were "Scientists Use Creativity," and 
"Science is Culturally and Socially Embedded", while the least included area in 
8th grade was "The absence of a Universal step wise Scientific Method", and the 
least included area 9th grade was "Science is Culturally and Socially Embedded 
". While the most included areas of the nature of science in 7th grade was 
"Scientific Knowledge is Empirically Based", and the most included areas in 8th 
grade was "There is a Distinction Between Observations and Inferences", and the 
area "There is a Distinction Between Scientific Laws and Theories" was the most 
included area in the 9th grade 
Keywords: Nature of Science, Science Textbooks, Intermediate School Level. 




