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حل املشكلة وفهم املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ومفهوم الذات 

   لدى عينة من طلبة جامعة تعز العلمي
     * عبد احلكيم حممد أمحد حسن.د                                                                                              

  **يفعبد اهللا حممد عثمان املخال.    د
 

هدف البحث إىل التعرف على مستوى القـدرة علـى حـل املـشكلة وفهـم املظـاهر الثقافيـة                      
طالباً وطالبـة مـن قـسمي    ) ١١٥(  العلمي لدى عينة مكونة من واالجتماعية للعلم ومفهوم الذات  

اخـتالف يف قـدرم   الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلوم ، وكذا التعرف عن ما إذا كان هناك      
على حل املـشكلة ويف فهمهـم هلـذه املظـاهر ويف مـستوى مفهـومهم لـذام العلمـي ، يعـزى               

  .للجنس أو التخصص أو الكلية  
ولتحقيق هذا اهلدف استخدام الباحثـان اختبـار حـل املـشكلة العلميـة ، ومقيـاس املظـاهر                       

لمي ، وذلك بعد التأكد من صـالحية هـذه   الثقافية واالجتماعية للعلم ، ومقياس مفهوم الذات الع 
  األدوات لقياس ما أعدت لقياسه ، وبالطرق املعروفة

    وقد أظهرت النتائج تدنيا يف قدرة الطلبة على حل املشكلة العلميـة ، ويف فهمهـم للمظـاهر            
ائج كمـا أظهـرت النتـ     . الثقافية واالجتماعية للعلم ، بينما كان مفهومهم لذام العلمي إجيابياً           

يف قدرة الطلبة على حل املشكلة ويف فهمهم هلذه  ) ٠,٠٥ = α( عدم وجود اختالفات دالة إحصائيا      
( أو التخـصص  ) ذكـور ، إنـاث   ( املظاهر ، ويف مستوى مفهوم الذات العلمي لديهم ، تعزى للجـنس            

ية بينـها باسـتثناء وجـود    أو للتفاعالت الثنائية أو الثالث ) تربية ، علوم    ( أو الكلية   ) فيزياء ، بيولوجي    
اختالفات دالة يف قدرم على حل املشكلة تعزى للتفاعل بـني اجلـنس والكليـة ، وكـذا يف مـستوى       

  .مفهوم الذات العلمي لديهم تعزى للتفاعل بني اجلنس والتخصص والكلية 
راء املقررات ضرورة إث:     ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات واملقترحات أمهها 

شكلة    العلمية اليت تدرس بقسمي الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلوم مبواقف تعليمية مـ
، وإشراك املتعلمني يف حل املشكالت املضمنة يف هذه املواقف ، وإجـراء دراسـات وحبـوث مماثلـة علـى            

كُليـات األخـرى مبختلـف    الطلبة يف التخصصات األخرى يف الكُليـتني ، مـن ناحيـة ، وعلـى طلبـة ال            
وذلك دف التوصل إىل صورة حقيقية لقـدرة الطلبـة علـى حـل            . ختصصام ، من ناحية أخرى      

املشكالت العلمية وملستوى فهمهم للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلـم وملـستوى مفهـومهم         
  . لذام العلمي

                                                        
تدر  س * ناجه وطرق ا سم ا شارك  تاذ  لأ مل بق م ية الرتية -س  ب     امعة تعز–لك

تدر س**  ناجه وطرق ا سم ا شارك  تاذ  لأ مل بق م ية الرتية -س  ب     امعة تعز–لك
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Problem Solving , Understanding Science Social and Cultural Aspects and Academic Self-
Concept by a Sample of Taiz University Students 

:Abstract  
The aim of this research was to  identify the level of the students' ability to solve problems and to 
understand the Science social and cultural aspects , and academic self-concept having conducted a 
research sample consists of (115) students in Physics and Biology departments in Education and 
Science Colleges . It aimed also to identify the differenc es in the i r abi lities , to understand the Sci enc e 
social and cultural aspects , and academic self-concept based on sex , specialization or College .  
     To realize this aim , the researchers used Scientific pr obl em sol vi ng t est  , Science social and 

cultural aspects measurement , and academic self-concept measurement . This was done after 
making sure that all the measurements were reliable by using the common methods . 

     Results showed that the level of Students is low in a ability of solving Scientific pr obl ems  and 
understanding the social and cultural aspects of Science , but the level of their academic self-
concept was positive . They also showed that there was no statistically significant  di fference s (   = 
0.05 ) in their ability of problem solving and understanding these aspects or in their academic 
selves-concept that can be attribut ed to sex ( ma l e ,  fema l e ) ,  speci al izat ion ( Physics ,  Bi ol ogy ),  
College (Education , Science ) or can be attribut ed to two  and thr ee wa y int eract ion amo ng these 
variables . The  only significant  di fference s wer e f ound i n t hei r probl em s olving abi l ities due to t he 
two way interaction between sex and College , and in their academic selves-concept due to the three 
way interaction among sex , specialization and College .   

     In the light of these findi ngs  ,  the  researchers put  for wa rd a numb er of  recomme ndat ions  and 
suggestions . The most important ones were the following . The need to enrich the courses taught 
in the two departments with problematic situations and to engage the students in solving the 
problems . They also  recommend carrying out similar studied on students of other departments in 
the two Colleges and other Colleges with all different  pr ograms  ,  to know the real ity of  student s'  
abilities to solve Scientific pr obl ems  ,  the i r understandi ng of   Sci enc e soci al  and cul tur al  aspects ,  
and how far their academic selves – concept . 
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تعد القدرة على حل املشكلة مثرة من مثـار الـتفكري الـيت وهبـها اهللا سـبحانه وتعـاىل لإلنـسان               

ه اهللا من قدرات عقلية لفهـم   نـحوفضله به على سائر املخلوقات يف الكون ، وتوظيف اإلنسان ملا م           
 واستخدامها االستخدام األمثل ملصلحته وملصلحة جمتمعه يعد تنفيـذا ملـا أمـره     املعرفة وإدراكها 

   .اهللا به
وحل املشكلة العلمية من األهداف املهمة اليت تسعى التربية العلمية إىل إكساا للمتعلمني      

لتركيز على اختالف مستويام الدراسية ، وذلك من منطلق أن تعليم األفراد كيف يفكرون بدال من ا
على حفظهم ملا يتعلمون هو الطريق السليم جلعلهم قـادرين علـى توظيـف معـارفهم يف حـل مـا                 
يقابلهم من مشكالت ، عالوة على أن ذلك يكسبهم مهارات استخدام الطريقة العلمية يف البحث               

حلياة ، بـل  والتفكري اليت تعد ، يف رأينا ، ركيزة أساسية ملواكبة ما نلحظه من تطورات يف شىت مناح ا 
  .وحتمية ملساعدة األفراد على جتاوز املشكالت اليت تزامنت مع هذا التطور 

    إن إجياد جيل قادر على مواجهة مـا يقابلـه مـن مـشكالت يتطلـب تـوفري بيئـة مناسـبة للـتعلم                   
مشجعة لإلبداع تسمح باخلطأ يف أثناء التعلم ؛ ألن حل املشكلة املعقدة الـيت هلـا أكثـر مـن حـل                

 أن املتعلم ميكن أن خيطـئ ، لكـن األخطـاء ينظـر إليهـا هنـا علـى أـا فـرص جيـب اغتنامهـا               يعين
  ) .٢٠٠٦حيدر وحممد ، (واالستفادة منها أكثر من كوا أحداثاً جيب جتنبها 

موقف يكون فيه الفرد مطالبـا بإجنـاز    " بأا     )  ٣٠٠ ، ص    ٢٠٠٤(     واملشكلة العلمية عرفها زيتون     
جهه من قبل للوصول إىل اهلدف ، وتكون املعلومات املزود ـا هـذا الفـرد غـري حمـددة         مهمة مل توا  

نشاط عقلي حيوي كثرياً من العمليات العقلية : " بينما عرف حل املشكلة بأنه    " . متاما لطريقة احلل    
لبديهـة  التصور والتذكر والتخيل والتجريد والتعميم والتحليل والتركيب وسرعة ا        : املتداخلة ، مثل    

واالستبصار ، هذا باإلضافة إىل توظيف كثري من املعلومـات واملهـارات والقـدرات العامـة والعمليـات         
شكل يف حماولته للتغلب علـى             االنفعالية الكثرية مثل الرغبة والدوافع عند مواجهة الفرد ملوقف م

   ) .١٧١ ، ص ٢٠٠٨البنا وآدم ، " . ( الصعوبات اليت حتول دون الوصول إىل حل ذلك املوقف 
    ويعد أسلوب حل املشكلة مـن األسـاليب املناسـبة لتنميـة الـتفكري العلمـي إضـافة إىل جانـب          
مساعدته املتعلمني على اكتساب املعلومـات والتعامـل معهـا ، فهـذا األسـلوب يعمـل علـى إثـارة                   

حفزهم على العمل اجلاد يف سبيل الوصول إىل حل املشكلة املثارة           فهو يعـرف بأنـه   .انتباههم وي  " :
استقصاء ملهمة ميكن بواسطتها يستكشف الفرد طريق احلل للوصـول إىل اهلـدف مـن معلومـات      

فـاملتعلم يف سـياق حبثـه عـن احلـل يقـوم جبمـع املعلومـات ويـصوغ           . ( Dhillon , 1998 , P 380 )" معطاه 
لـيت هـي أسـاس حـل     الفرضيات وجيري التجارب للتحقق من صحة الفرضيات وصـوال إىل النتـائج ا     

أي أنه ميارس خطوات الطريقة العلميـة جنبـا إىل جنـب مـع مهـارات الـتفكري العلمـي                   . للمشكلة  
فهـو يف هـذه احلالـة ال     ) . ١٩٩٤زيتون ، ( وعمليات العلم يف اكتشاف املعرفة العلمية وحل املشكلة         
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 ).لى الوصول إىل هدفه يستخدم أسلوبا مبفرده ، ولكنه يوظف العديد من األساليب اليت تساعده ع
Dhillon , 1998 ) .      وبذلك يكون املتعلم قد أسهم  يف تطور العلم ويف اكتشاف املعرفة العلمية الـيت

سيستخدمها  يف حل ما يعترضه ويعترض جمتمعه من مـشكالت ، والـذي بـدوره سـيجعله أكثـر                 
  .إدراكا للوظيفة االجتماعية للعلم 

اإلنسان ، وإمنا ينشأ يف إطار اجتمـاعي ، فهـو يـؤثر يف اتمـع ويغـري مـن               فالعلم ال ينشأ مبعزل عن      
و العامل نـحأسلوب احلياة فيه ، كما أنه يتأثر باتمع وبالظروف احمليطة به ، فاملعرفة العلمية تتوجه 

 ،) ١٩٩٠املوسـى ،  ( الذي يعيش فيه ويكون هلـذا التوجـه تـأثريات إجيابيـة وأخـرى سـلبية يف اتمـع             
فالعلم  يتصدى للمشكالت اليت تواجه اتمع واليت ال ميكن التوصـل حللـول مناسـبة هلـا إال مـن          
م فيـه اجلهـل وينتـشر بـني أفـراده ، وإمنـا                  خالل العلم وأدواته ، كما أن العلم ال يزدهـر يف جمتمـع يعـ

 توجـه العلمـاء   يكتسب قوة وديناميكية من اتمع الذي يهتم بالعلم والعلماء وتسوده القيم اليت        
إىل ما يعود بالنفع على اتمع وأفراده ، لذلك ميكن القول أن اتمع قد يكـون أرضـا خـصبة لتقـدم       
العلم وتثبيت جذوره وارتفاع شأنه وحتسني مثاره ، وقد يكون أرضا صلبة ال تساعد على منوه وال تعمل 

     .  على ازدهاره 

ا بذاته ، وال تظهر قيمته إال من خالل انعكاسه إجيابيا على        وملا كان العلم ليس نشاطا عقليا قائم      
حياة اتمع ، كما أن ترعـرع العلـم وتطـوره املتواصـل ال حيـدث إال يف جمتمعـات ذات نظـام معـني ،                       
وخاضعة ملركب متميز من االفتراضات األولية املضمرة ، والضغوط الثقافية الراسخة ، لذلك ميكن             

 يتطلـب اسـتمراره     Science is Complex Social Activityال نـشاط اجتمـاعي معقـد    القول إن العلم ما هو إ
مسامهة فعالة من أشخاص أكفاء يكرسون جهدهم كلـه يف البحـث العلمـي ، وال يتأكـد تـدعيم            

مبعىن أن الروح العلمية ال تنتشر يف جمتمـع  . العلم ومده بالعون إال يف ظروف وأحوال ثقافية مالئمة       
 سرت يف ثقافته وتناقلتها أجياله ، جـيال عـن جيـل ، وذلـك ملـا للثقافـة مـن سـيطرة علـى                 ما إال إذا  

فالثقافة السائدة هي الرحم اليت  ) . ٢٠٠٤اهلنداوي ، (السلوك الفردي واالجتماعي يف أمة من األمم  
بـاألحرى  يتصل فيها العلم بأسباب احلياة ، كما أن النظم الثقافية األخرى هي الروافـد الرئيـسة ، أو       

 ؛ ١٩٩٨ ؛ قنـصوة ، ٢٠٠٤زيتـون ،  ( هي املنابع األصلية اليت ا إما يتفجر ر العلـم أو جتـف مياهـه      
Atkin , 1998  ، تمع مـن ناحيـة ، وبـني العلـم      ) ١٩٩٤ ؛ زيتونوهذا يعين أن هناك تفاعال بني العلم وا ،

  .  الثة والثقافة من ناحية أخرى ، وبني اتمع والثقافة من ناحية ث
    ويعد مفهوم الذات أحد املتغريات أو النواتج املهمة للتعليم ، ويعترب مـن أكثـر احملـددات أمهيـة يف       
خربات التعلم لدى املتعلم ، ويتفق علماء النفس على أن اكتساب الفرد للمهارات املختلفة ، ومنـها                

 ) . ٢٠٠٢هنـدي ، (ت اإلجيابية لديه مهارة حل املشكلة ، ينبغي أن ميضي قدما يف تالزم مع مفهوم الذا        
إذ إن قدرة املتعلم على استخدام معرفته يف حل ما يواجهه من مشكالت ، ينمي لديه ثقتـه بذاتـه ،        

فالنجـاح يقـود إىل النجـاح ، ويـساعد املـتعلم يف اختبـار قدراتـه وتطـوير         . ويولد لديـه تعزيـزاً ذاتيـاً        
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مـن أن تعلـم وممارسـة      ) ( Conweel , 1998 اسـة كونويـل    وهو ما أظهرتـه نتـائج در  . مفاهيمه الذاتية 
  .مهارات حل املشكالت العلمية أدى إىل تطور مستوى تقدير املتعلمني لذام وإجنازهم العلمي 

    وملا كان امتالك الفرد القدرة على حل املشكالت وفهمه السليم للعلم يؤثر إجيابا علـى مفهومـه            
تغيري النظرة إىل تدريس العلوم ، وخاصة يف اجلامعات ، حبيث تكون مركزة لذاته ، فإن ذلك يتطلب منا 

و مواجهة املشكالت اليت تقابل املتخرج بعد التحاقه بسوق العمل ، وتكون قادرة على مـساعدة   نـح
الفرد على مواجهة املشكالت اتمعية ، وهذا ال يتأتى إال إذا تضمنت الربامج التعليمية اليت تقـدم           

اجلامعة التغريات الثقافية واالجتماعية والتعريفـات اجلديـدة للعلـم ، علـى أن تقـدم يف أطـر             لطلبة  
جديدة متكن الدارسني هلا من إدراكها واإلملام ا وتوظيفهـا يف حـل املـشكالت ، ممـا ينمـي مفهـوم            

لفهـم يف  و العلم ، وبذلك تربز العالقة بني فهم املتعلم للعلوم وقدرته على توظيف هـذا ا   نـحذام  
  . حل املشكالت ، وتنمية الذات العلمية لديه ، وهو ما دف إليه دراسة العلوم يف العصر الراهن 

    ويف ضوء ما سبق يتضح أمهية قدرة املتعلم على حل املشكالت وفهمه للعلم مبنظـوره احلـديث       
وظيف معارفـه يف مـا   يف تعزيز فاعلية التعلم لديه ، ويف تنمية مفهومه لذاته ، ويف تشجيعه على ت           

من شأنه تيسري سبل احلياة ، لذلك فإن احلاجة تبدو ملحة للكشف عن قدرة الطلبة اجلامعيني على            
حل املشكالت العلمية والتعـرف علـى مـستوى فهمهـم للمظـاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم             

وث ، ليكـون  ومستوى فهمهم لذام العلمية، يف ظل ندرة مثـل هـذا النـوع مـن الدراسـات والبحـ            
نتائجها مؤشرا على جودة الربامج اليت تقدمها كليتا التربية والعلوم يف حتقيق هـذا اهلـدف، لـذلك        

       . جاء هذا البحث 

 
 الوقت احلاضر على أا املؤسـسة االنـصهارية املؤمنـة لإلشـعاع الفكـري ،                  ينظر إىل اجلامعة يف   

 ) ١٩٩٧التـل وآخـرون ،   ( وعنوان على يقظتـها وحـضارا ورقيهـا    وأا رمز لنهضة األمم وتقدمها      
   .فهي مصنع القيادات والكوادر اليت تقود حركة احلياة يف اتمع ، تربويا ومهنيا واقتـصاديا وخلقيـا                 

إذ إن مستقبل التعليم اجلامعي يف سياق التحول التقين يتوقف إىل حد كبري علـى    ) ٢٠٠٠األغربي ،   ( 
   )٢٠٠٨املطري ، .( عي للجامعة يف إنتاج املعرفة واكتساا وتوطينها ونشرها الدور النو

     ومن البديهي القول إن قدرة اجلامعة على القيام بواجباا يتوقف على توفر املناخ املناسب لذلك        
 لـه  ، إال أن الواقع يشري إىل عكس ذلك ، فالتعليم اجلامعي يف الدول العربيـة ، ومنـها الـيمن ، حـدث                  

توسع كمي ال يتناسب مع ما خيصص له من موازنات ، ومع ما يتوفر من أعضاء هيئة تدريس ومراكـز      
  .لألحباث ، األمر الذي انعكس سلبا على نوعية التعليم اجلامعي وجودته 

    وملا كان إعداد األفراد املؤهلني علميا و مهاريا واجتماعيا مبا يتوافـق واحتياجـات سـوق العمـل يعـد        
 كون حتقق هـذا  ( McCammon , 1999 ). األهداف األساسية اليت يسعى التعليم اجلامعي إىل حتقيقهأحد

اهلدف لدى الدارسني باجلامعة مؤشرا على فهمهم ملا تعلموه يف اجلوانب املختلفة للعلـم واملعرفـة       
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مي مفهوم والذي سينعكس أثره بدون شك على الفرد واتمع ، كما أن قدرم على حل املشكلة ين
الذات لديهم ، عالوة على أن حتقق هذا اهلدف يعد شرطا من شروط التنمية اإلنسانية ، بـل وعـامال             
فاعال يف تطور القدرات الذاتية ، فضال عن كونه املصدر الرئيس للرفاهية االجتماعية الـيت ينـشدها           

لطلبـة اجلـامعيني وفهمهـم    وملا كان تنمية مهارات حل املـشكلة لـدى ا   ) . ٢٠٠٨املطري ،  .( اإلنسان  
للعلم مبنظوره احلديث وفهمهم لذام ، ال يزال موضـوعا مطروحـا للبحـث والدراسـة حـىت اآلن ،                  
ونظرا لندرة وجود دراسات وحبوث من هذا النوع يف البيئة اليمنية ، وسعيا من الباحثين للكشف عـن     

ف يف ظـل ظروفهـا احلاليـة املتمثلـة     قدرة برنامج األقسام العلمية جبامعة تعز على حتقيق هذا اهلد         
بنقص أعضاء هيئة التدريس ، وبكثافة عدد الطلبة امللتحقني فيها ، وبـضعف مـا يرصـد هلـا مـن            

لذا فإن مشكلة البحث احلايل تتمثـل بغمـوض املعرفـة فيمـا إذا            . موازنات ، جاءت فكرة هذا البحث       
ييت العلوم والتربية جبامعة تعز ميتلكـون       كان طلبة املستوى الرابع بقسمي الفيزياء والبيولوجي بكل       

القدرة على حل املشكالت العلمية ، ولديهم فهم مناسب لـذام العلميـة و للمظـاهر الثقافيـة          
  :وبالتحديد حياول البحث احلايل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية . واالجتماعية للعلم 

   ما مستوى قدرة الطلبة على حل املشكلة العلمية ؟-
فيزيـاء ،  ( والتخـصص  ) ذكـور ، إنـاث   ( تلف قدرة الطلبة على حل املشكلة باختالف اجلـنس      هل خت  -

 ؟) تربية ، علوم (  والكلية ) بيولوجي 
  ما مستوى فهم الطلبة للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ؟-

) ، إنـاث  ذكـور  (  هل خيتلف فهم الطلبة للمظاهر الثقافية واالجتماعيـة للعلـم بـاختالف اجلـنس           -
 ؟) تربية ، علوم ( والكلية ) فيزياء ، بيولوجي ( والتخصص 

  ما مستوى مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة ؟-
فيزيـاء ،  ( والتخصص ) ذكور ، إناث (  هل خيتلف مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة باختالف اجلنس      -

  ؟) تربية ، علوم (  والكلية )بيولوجي
 

 
ع أمهية البحث احلايل من أمهية موضوعه ، إذ إن قدرة املتعلم على حل املشكلة العلمية لـه             تنب

أمهية كبرية يف زيادة مستوى حتصيله العلمي ، ويف جعله منظما يف تفكريه وعمله ، من حيث قدرته 
على حتديد املشكلة وحتليل عناصرها ومجـع املعلومـات وفـرض الفـروض ومـن مث التوصـل إىل احلـل                
الصحيح للمشكلة ، وبذلك يتطـور مـستوى تفكـري املـتعلم ، كمـا أن فهمـه للمظـاهر الثقافيـة             
واالجتماعية للعلم جيعله أكثر إدراكا ملفهوم العلم مبنظوره احلديث ، وأكثر إدراكـا لألثـر املتبـادل بـني       

ة اليت يتحلى ا العلم واتمع من جهة ، وبني العلم والثقافة من جهة أخرى ، وبني اتمع والثقاف          
عالوة على أن ما ستوصل إليه البحث من نتائج حول مفهوم الذات العلمـي       . اتمع من جهة ثالثة     

ه مؤشرا على مستوى الكفاءة التحصيلية أو القدرة العقلية لديهم ،  لدى أفراد العينة ميكن عد
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 مـن حتـصيل الطلبـة    فقد توصلت الدراسات إىل أن هنـاك عالقـة إجيابيـة بـني مفهـوم الـذات وكـل            
   ) .Marsha , et al   1985 ؛ ١٩٨٩حداد وآخرون، (  .وقدرم األكادمييـة

    ويف ضوء ما سبق ميكن عد نتـائج البحـث احلـايل مؤشـرا علـى جـودة برنـاجمي اإلعـداد بقـسمي            
لة الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلوم جبامعة تعز يف تنمية قدرة الطلبـة علـى حـل املـشك        

العلمية وتنمية فهمهم للمظاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم وتطـوير مفهـوم الـذات العلمـي                
لديهم ، عالوة على أن النتائج اليت سيتوصل إليهـا البحـث ستكـشف عـن مـا إذا كـان هنـاك أثـر                     
للجنس أو التخصص أو الكلية يف قدرة الطلبة على حل املشكلة العلمية  و يف فهمهم للمظـاهر             

 – وحبسب علم الباحثني -فية واالجتماعية للعلم و يف مفهومهم لذام العلمية، خاصة أنه  الثقا
  .مل جتر دراسة مماثلة يف اليمن 

 
       عدالعنصر األهم يف النمو االقتصادي واالجتمـاعي والثقـايف يف   ملا كان االستثمار يف املوارد البشرية ي

و يتوقع منهم املسامهة الفاعلـة  امعة بحث على وشك التخرج من اجل وملا كان أفراد عينة ال    . أي بلد 
  :فإن البحث احلايل يهدف إىل يف تطور البلد وازدهاره

                   التعرف على مستوى قدرة أفراد العينة علـى حـل املـشكلة العلميـة وكـذا التعـرف علـى
يـة  مستوى فهمهم للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ومستوى مفهوم الـذات العلم         

علـى التعامـل مـع مـا     مؤشـرا علـى قـدرم    قدرم على حـل املـشكلة      لديهم، باعتبار 
 للمظـاهر الثقافيـة    هـم وباعتبـار فهم   .بعـد ختـرجهم   الت يف احلياة    كشسيواجههم من م  

 العلـم والثقافـة واتمـع،    يةثر املتبادل بني ثالثعية للعلم مؤشراً على اداركهم لأل   واالجتما
م االكـادميي، خاصـة   توى جنـاه  س من مفهوم ذات علمي مؤشراً على م       اعتبار ما ميتلكونه  بو

وأن األدب التربوي يشري إىل االرتباط الوثيق بني مفهوم الـذات العلمـي للطلبـة وحتـصيلهم         
  .األكادميي

       التعرف على أثر اجلنس والتخصص األكادميي والكلية على قدرة الكلية على حـل املـشكلة
  . العلمية وفهمهم للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلمالعلمية، وعلى مفهوم لذوام

 
  :     يتحدد البحث احلايل باآليت 

        عينة من طلبة املستوى الرابع بقسمي الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلـوم جبامعـة
   .٢٠٠٧/٢٠٠٨تعز يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي 

     لعينة على حل املشكلة العلمية باستخدام اختبـار تـضمن جمموعـة مـن       قياس قدرة أفراد ا
شكلة اليت اُشتقت من فروع العلم         ، من إعداد ) فيزياء ، كيمياء ، بيولوجي ، بيئة   ( املواقف املُ

الباحثني ، وقياس فهمهم للمظاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم باسـتخدام مقيـاس               
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رة تعرب عن مظهر من مظاهر تأثري العلم على الثقافـة  تضمن جمموعة من العبارات ، كل عبا   
أو على اتمع أو العكس ، من إعداد الباحثني أيضاً ، وقياس مفهـوم الـذات العلمـي  لـديهم        

  وترمجتـه إىل اللغـة   ( Peterson & Yaakobi )باسـتخدام املقيـاس الـذي أعـده باترسـون ويـاكويب       
د تكييفه مع البيئة اليمنية ، وقـد تـضمن املقيـاس         ،  وذلك بع    ) ١٩٨٩(العربية حداد وآخرون    

جمموعة مواقف تكشف عن مفهوم املتعلم لذاته العلمي ، ومن مثً فإن نتائج البحث ستظل   
  .حمددة مبدى صالحية كل أداة لقياس ما أعدت لقياسه 

 
   :حل املشكلة العلمية *

ن معرفة ، يف حتديد عناصـر املـشكلة وإدراك أبعادهـا         هو قدرة املتعلم على استخدام ما ميتلكه م       
ويقاس يف البحـث  . وكذا إدراك العالقة بني هذه األبعاد ، ومن مث التوصل إىل حل للمشكلة املطروحة          

  .احلايل بالدرجة اليت حيصل عليها املتعلم على االختبار الذي أعد هلذه الغاية
 :فهم املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم *

        هو امتالك املتعلم لقدر من املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم واألخالقيات والسلوكيات الـيت            
متكنه من إدراك اآلثار املتبادلة بني العلم واتمع والثقافة واليت تعد الزمة إلعداده ملواجهة مشكالت      

ويقـاس يف البحـث احلـايل    . ح له من معـارف     احلياة واتمع ، وجلعله قادرا على االستفادة املثلى مما يتا         
  . بالدرجة اليت حيصل عليها املتعلم على املقياس الذي أعد هلذه  الغاية 

 : مفهوم الذات العلمي *

       هــو تقيــيم الفــرد لذاتــه ، أو فكرتــه عمــا ميتلكــه مــن معتقــدات واجتاهــات وآراء حــول العلــم   
ويقـاس  .  وسلوكياته ومتثل أساسا يبىن عليه حياتـه    وموضوعات العلوم اليت تنعكس على ممارساته     

  .يف البحث احلايل بالدرجة اليت حيصل عليها املتعلم على املقياس الذي أعد هلذه الغاية 
 

 : طلبة اجلامعة *
  .سنة ) ٢٣-١٩(  هم الطلبة املنتظمون يف مرحلة الدراسة اجلامعية ، وعادة ما يتراوح أعمارهم بني 

  

 
  

  :اإلطار النظري: أوال 
    املشكلة العلمية تعرف بأا صعوبة تواجه املتعلم وجتعله يشعر حبالة مـن التـوتر والقلـق ، ممـا               

أما حل املـشكلة فـريى جانيـه أنـه     . يدفعه للبحث عن طرق خمتلفة متكنه من الوصول إىل حل هلا      
" ون من مثانية أنواع يكون حل املشكلة أرقاهـا فـريى أنـه     نوع من أنواع التعلم ضمن بنية هرمية تتك       

ناتج متوقع ومنطقي لتعلم املفاهيم واملبادئ ومهارة مولدة  قادرة على توليد األفكـار واملبـادئ الـيت            
 فقد عـرف حـل   ( Sternberg )أما سيترنربغ  .  Gagne , ( 1977 )يتطلبها املتعلم لتحقيق درجة اإلبداع  
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العتـوم  .( عملية يسعى الفرد من خالهلا إىل ختطي العوائق اليت تقف يف طريق احلل " املشكلة  بأنه    
، فهو حيوى الكثري من العمليات العقليـة املتداخلـة مثـل التخيـل والتـصور والتـذكر         ) ٢٣٨ : ٢٠٠٤،  

يتون ، ز( والتعميم والتحليل والتركيب باإلضافة إىل استخدام عدد من أمناط البىن املعرفية املختلفة 
الرغبـة  : وكذا توظيف املعلومات واملهـارات والقـدرات العامـة والعمليـات االنفعاليـة مثـل                ) . ٢٠٠٥

والدوافع عند مواجهة الفرد ملوقـف مـشكل يف حماولتـه التغلـب علـى الـصعوبات الـيت حتـول دون              
ة حـل املـشكلة   لـذلك تعـرف مهـار    ) . ٢٠٠٦ ؛ إبـراهيم ،  ٢٠٠٨البنـا وآدم ،  ( الوصول إىل ذلك املوقف    

،  ) ٢٠٠٥زيتـون ،  . ( بوصفها سلسلة متعاقبة من العمليات ، اليت تعد املسئولة عن الوصول للحل    
  .   وهذه املهارة قابلة للتطور والنمو لدى املتعلم 

حل املشكلة كوا هدف من أهداف تعلم املادة  :    وحل املشكلة ينظر إليه من ثالثة جوانب ، أوهلا          
حل املـشكلة كوـا طريقـة أو عمليـة إذ يكـون فيـه االهتمـام بأسـلوب احلـل                   : وثانيها  الدراسية ،   

حل املشكلة كوا مهـارة ينبغـي تعليمهـا للطلبـة وتدريبـهم        : وإجراءاته واستراتيجياته ، وثالثها     
 وذلك ألن تدريب الطلبة على حل املشكلة وامتالكهم هلذه املهارة له فوائد ) . ١٩٨٤أمحد ،   ( عليها  

أنه يطور لديهم مهارات االتصال والكتابة اللفظية ، وعمليات اإلبداع ومهارات العمـل  : عديدة منها   
اجلماعي ومهارات البحث ، كما يؤدي إىل تكامل مناذج حل املشكلة مع احلياة ، ويؤدي إىل تطوير تصور               

 إبداعيـة بالنـسبة   ويشجع املتعلمني على طرح أفكار  ) . ١٩٩٠قطامي ،   ( غين لديهم عن املستقبل     
للموضوعات اليت يدرسوا وينمي ثقتهم بـذام ومبـدركام اخلاصـة وأفكـارهم الشخـصية ،              

 ، مسلم ، ٢٠٠٢إبراهيم ، . ( ويثري قدرم على اإلحساس باملشكلة والرغبة يف البحث عن حلول هلا       
أي أن قـدرة   . ارتباطهـا   وجيعلهم يدركون اجلوانب الوظيفية والفوائـد العلميـة للمعلومـات و           ). ١٩٩٣

املتعلمني على حل املشكلة جيعلهم يـدركون العلـم يف سـياقه االجتمـاعي ، فـالعلم يقـدم احللـول         
للمشكالت اليت يقابلها اتمع ويوجه طرق تفكريه ، كما أن العلم ال ميكن له أن يتطور إال إذا تغلغل     

العلمي يـتم مـن خالهلـا البحـث عـن احللـول         يف البيئة االجتماعية ، إذ يوفر له اتمع حرية العمل           
  ( Piet and Estelle, 2006 ; Alonso and Manassero , 2005 )   للمشكالت اليت أثارها اتمع 

    وإذا كان العلم نشاطاً اجتماعياً فهو نشاط ثقايف أيضا ، إذ إن العلم بـدون ثقافـة جيعـل اإلنـسان        
كمـا أن الثقافـة   . ، وال يشعر مبا حدث حولـه مـن أحـداث       ينعزل عن جمتمعه ، ويعيش يف برج عاجي         

  ) .٢٠٠٠إبراهيم ، (بدون علم ، جتعل اإلنسان من املدعني ، ولن يدخل أبدا يف زمرة املثقفني احلقيقيني 
     ويلعب فهم الفرد للعلم يف إطاره الثقايف دورا كبريا يف اختاذ قراراته ، فالثقافة العلمية هي مفتاح  

لدميقراطي ، إذ إن اتمع سوف يشارك يف اختاذ قرارات عقالنية يف حل املسائل االجتماعية          للمجتمع ا 
أضف إىل ذلك أنه ينبغي إدراك أن احلفاظ على الدميقراطية ال ميكن أن يتم عند غياب املواطن القـادر     . 

 تمع الذي يعيش فيهعلى االختيار من بني اخليارات املتاحة بوعي تام يف نشاطه وتفاعله اليومي يف ا )
   ).١٩٩٣احلدايب ومشسان ، 
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    من هذا املنطلق أصبح أمرا الزما حلركة التقدم والتنمية أن يكون الـوعي العلمـي أحـد العناصـر            
الرئيسة يف الوعي العام ويف التكوين االجتماعي واملنظومـة الثقافيـة ، فنجـاح األنـشطة العلميـة               

ادة مجاعية واعية تدفع به إىل الواجهـة الثقافيـة واالجتماعيـة           والبحثية والتطور التقين مرهون بإر    
والفكرية ، ليصبح اإلنتاج العلمي منطا بارزا ضـمن أمنـاط احليـاة اليوميـة ويكـون الـتفكري العلمـي              

   ) .٢٠٠٦الشيباين ، . ( معلما ثابتا يف املمارسات والتعامالت 
همة للتعليم ، ولعل مـن أهـم العوامـل الـيت تـؤثر          ويعد مفهوم الذات أحد املتغريات أو النواتج امل  

على سلوك الفرد هو فكرته عن نفسه ومدى إدراكه هلا ، فإذا كانـت هـذه الفكـرة حـسنة مـشوبة        
بالرضا فإن ذلك يدفعه للعمل والتوافق مع أفراد اتمع ، أما إذا كانت فكرته مـشوبة بعـدم الرضـا                  

، فـالفرد   ) ٢٠٠٢هنـدي ،  . (  جتعله يشعر بالعجز والفشل    فإنه كثريا ما يتعرض ملواقف اإلحباط اليت      
الذي يكون مفهوم الذات لديه عاليا يتصف بالصرب واحتـرام اآلخـرين وبتقبـل املـسئولية ، وبالقـدرة         

   . ( Reasoner , 2000 ). على التحكم يف حياته وضبطها 
فهو ينمو ويتطور من خـالل  . ية إحدامها إدراكية واألخرى وجدان  :     ويتضمن مفهوم الذات عمليتني     

عملية إدراكية تتمثـل يف تقيـيم الفـرد لنفـسه ، مـن خـالل عمليـة وجدانيـة تتمثـل يف إحـساسه               
   ) .٢٠٠٦راشد ، .( بأمهيته وجدارته 

 إىل أن هنـاك مـن يقـرر بـأن ملفهـوم الـذات       ( Gage )    أما عن مستويات مفهوم الـذات فيـشري جـيج    
ة العمومية أو التخصص الـيت متيـزه ، ومـن أبـرز اآلراء يف هـذا اـال أن            مستويات متعددة تبعا لدرج   

ملفهوم الذات عند األفراد ثالثة مستويات ميثل مفهوم الذات العام املستوى العـام منـها ، مث ينقـسم          
مفهوم الذات اجلسمي ، ومفهـوم الـذات االجتمـاعي ، ومفهـوم       : املفهوم العام إىل ثالثة أقسام هي       

درسي ، وهذا هو املستوى الثاين  ، أما املستوى الثالث فهو أكثر املستويات حتديدا إذ ينقسم             الذات امل 
كل مفهوم يف املستوى الثالث إىل أقسام فرعية متخصـصة ممـا يـؤدي إىل ظهـور مفهـوم الـذات يف         

م الرياضة واحلساب ، ومفهوم الذات يف الدراسات االجتماعيـة ، ومفهـوم الـذات يف العلـوم ، ومفهـو        
   ) .١٩٨٩حداد وآخرون ، . ( الذات يف الصداقة إىل غري ذلك من األقسام الفرعية احملددة 

    ويف ضوء ما سبق يتضح أمهية قدرة املتعلم على حل املشكلة العلمية وفهمه لذاته وامتالكـه             
لفهم مناسب للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ، لذلك جاء هـذا البحـث ليكـشف عـن قـدرة       

اجمي قسمي الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلوم جبامعة تعز على حتقيـق هـذا اهلـدف ،        برن
كما جاء ليكشف أيضا عن ما إذا كان هناك اختالف يف قدرة الطلبة على حل املشكلة العلميـة ويف      
 فهمهم للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم وكذا يف فهمهـم لـذام العلمـي ، تبعـا الخـتالف             

  .الكلية اليت يدرسون فيها وختصصهم وجنسهم 
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        قام الباحثان مبراجعة األدبيات والدوريات للبحث عن الدراسـات والبحـوث ذات الـصلة مبـتغريات                
حبثهما ، وقد مت احلصول على عدد من هذه الدراسات والبحوث متت االستفادة منها يف البحث احلايل ،           

 إىل أن قـدرة   ( Streveler  , 2000 )ويف ما خيص القدرة على حل املشكلة ، فقد أظهـرت دراسـة سـتريفلر    
وكـشفت دراسـة كلـني    . الطلبة على حل املشكلة يسهم يف تطوير وتعديل تعلمهـم إىل األفـضل         

شكالت  أن ممارسة الطلبة أنشطة استقصائية يـشجعهم علـى حـل املـ    ( Klein , et al., 2002 ) وآخرون 
 ( Good & Halpin , 2002 )وأظهرت دراسة جود وهالبني . العلمية اليت يقابلوا يف أثناء تعلمهم للعلوم 

وبينت دراسة جريفتثس . فعالية مدخل حل املشكالت يف منو معرفة املتعلمني يف العلوم والرياضيات        
( Griffiths , و الـتعلم وينمـي لـديهم    نـح دافعية  أن قدرة الطلبة على حل املشكلة يولد لديهم( 2005 

 أمهيـة  ( Thomson & Stewart , 2003 )وبينت دراسة تومسون وستوارت . مهارات التفكري الناقد واإلبداعي 
مشاركة املتعلمني يف أنشطة التعلم وممارستهم للعمليات االستقصائية يف تنمية سـلوكيات حـل       

يف  ) ٢٠٠٢-١٩٨٩( دراسة أجريت خالل الفترة ) ١٢٠(ـ ويف دراسة حتليلية ل   . املشكالت العلمية لديهم    
 أظهرت نتائجها عدم وجود فرق بني ( Heppner , et al , 2004 )أسلوب حل املشكالت أجراها هيبنر وآخرون  

  .الذكور واإلناث يف القدرة على حل املشكلة العلمية 
عيـة للعلـم ، أظهـرت دراسـة            ويف ما خيص الدراسات ذات الصلة باملظاهر الثقافيـة واالجتما         

  أن معظــم الطلبــة ال يــدركون أن للطريقــة العلميــة خطــوات حمــددة  ( Aikenhead , 1987)أيكنهــد 
 , Smith )وأكـد مسيـث   . ومنظمة ، وأن نسبة كبرية منهم يرون أن للمجتمع أثر على حمتـوى العلـم   

وكـشفت  . لوظيفيـة للعلـم     على أن أسلوب حل املشكالت ميكن الطلبة مـن إدراك القيمـة ا   (1989
أن املعلمــني واملعلمــات ميتلكــون معرفــة مناســبة للمظــاهر االجتماعيــة   ) ١٩٩٠(دراســة اخلليلــي 

والثقافية للعلم والتكنولوجيا ، وأن هناك اختالف دال إحـصائيا يف معرفتـهم هلـذه املظـاهر يعـزى              
 الثقافة العلميـة لـدى املـتعلمني     تدين( wen , 2001 )وأرجعت دراسة وين .  للجنس ، ولصاحل املعلمني 

وأكدت . إىل أن مناهج العلوم قد ختلو من مفاهيم وقضايا التكامل بني العلم والتكنولوجيا واتمع             
على أمهية تدريس القضايا البيولوجية يف تنمية القيم االجتماعيـة ويف           ) ٢٠٠٣( دراسة عبد الكرمي    

أن إسـتراتيجية   ) ٢٠٠٦( وكـشفت دراسـة غـازي    .لـم  فهم الطلبة للجانب الثقايف واالجتمـاعي للع  
طرح املتعلم للمشكالت تلعب دورا فاعال يف تعديل املعتقدات حول البنية املعرفية ملادة الفيزياء لدى           

إىل أن معلمي علوم التعليم األساسي يف مـصر ميتلكـون          ) ٢٠٠٦( وتوصلت دراسة شاهني    . الطلبة  
. علـم ، بينمـا كـان فهمهـم للمكـون االجتمـاعي ضـعيفا              فهما مناسبا للخـصائص الثقافيـة لل      

أن للعوامل الثقافيـة واالجتماعيـة دوراً مهمـاً يف تطـوير      ) ٢٠٠٧ (   وأظهرت دراسة عودة و السعدين   
  .املعرفة العلمية وفهمها 

إذ أظهرت دراسة .    وبالنسبة للدراسات اليت تناولت مفهوم الذات فقد توصلت إىل عدد من النتائج 
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 عدم وجود فرق يف مفهوم الذات بني الـذكور واإلنـاث لـدى    ( Cannon & Simpson , 1980 )انون ومسبسون ك
 وجـود عالقـة    ( Handley & Morse , 1984 )وكشفت دراسة هانديل ومـورس  . عينة من الطلبة األمريكيني 

إىل ) ١٩٨٩(حداد وآخرين وتوصلت دراسة  . بني فهم املتعلم لذاته وحتصيله األكادميي ودافعيته لإلجناز         
     أو اجلـنس ) تربيـة ، علـوم   ( عدم وجود فرق يف مفهوم الذات العلمي لدى طلبة اجلامعة يعزى للكلية             

 أن اسـتخدام اسـتراتيجيات   ( Anderman & Young , 1994 )وبينـت دراسـة أنـدرمان ويـنج     ) . ذكور ، إنـاث  ( 
يادة الثقة بالنفس ، وتقدير قيمة االنشغال بالعلوم      التعلم املتمركزة حول نشاطات املتعلم أدت إىل ز       

وتوصلت دراسة قام ـا عـدد مـن البـاحثني األملـان إىل أن      . وتنمية االهتمامات العلمية لدى الطلبة    
وأظهـرت دراسـة    . ( Cropley , 1994 )األفراد الذين يظهرون حتصيال أقل يعانون من نقص يف فهم ذاـم  

 أن تعلم وممارسة حل املشكلة تعاونيا أدى إىل تطور مستوى تقدير املـتعلمني  ( Conwell , 1998  )كونويل 
عدم فاعليـة تـدريس العلـوم البيولوجيـة        )  ٢٠٠٢( وكشفت دراسة هندي  . لذام وإجنازهم العلمي    

. باستخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط يف حتسني مستوى تقـدير فهـم املـتعلمني لـذام                 
إىل عدم وجود فرق يف مفهوم الـذات لـدى طلبـة الـصف الـسابع           ) ٢٠٠٧(و حجلة   وتوصلت دراسة أب  

  ) .   ذكور ، إناث ( األساسي  يعزى للجنس 
 )    يتضح من الدراسات السابقة أن قدرة الطلبة على حل املشكالت ينمي لديهم مهارات التفكري  

Griffiths ,  , Streveler &  2000 & Good & Halpin )   ضل   ، ويسهم يف تطوير وتعديل تعلمهـم إىل األفـ  ( 2005 
, Griffiths )(و الــتعلم نــح  ، ويولـد لـديهم الدافعيـة    (  2002  ، وأن ممارسـة املـتعلمني األنــشطة   2005 

 &  Klein , et al., 2002 )االستقصائية يشجعهم على حل املشكالت العلمية اليت تقابلـهم يف العلـوم   
Thomson & Stewart , 2003 ) موينمي ميوهلم واهتمامهم بالعلوم ويزيد من ثقتهم بذا ، ( Anderman & 

Young , 1994 ) .  وأن أسلوب حل املشكالت ميكن الطلبة من إدراك القيمة الوظيفية للعلم( Smith , 1998 
ة  ، وأن أسلوب طرح املتعلمني للمشكالت يلعب دورا فاعال يف تعديل معتقدام حول البنية املعرفي(

 وأن ( Conwell , 1998  )ويف تطـوير مـستوى تقـديرهم لـذام وإجنـازهم العلمـي        ) ٢٠٠٦غازي ،(للمادة 
   ) . ٢٠٠٧السعدين ، ( للعوامل الثقافية واالجتماعية دور مهم يف تطوير املعرفة وفهمها 

  أو  Heppner , et al , 2004 )(      كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر للجنس يف القدرة على حل املشكالت 
؛ أبـو حجلـة ،     Cannon & Simpson , 1980   ؛١٩٨٩حـداد وآخـرون ،   ( يف مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة 

حـداد  (يف مفهوم الـذات العلمـي لـديهم       )  تربية ، علوم    ( وكذلك عدم وجود أثر للتخصص       ) ٢٠٠٧
ملعلمـني واملعلمـات للمظـاهر الثقافيـة     ، بينما وجد أثر للجنس يف مستوى معرفة ا        ) ١٩٨٩وآخرون ،   

  ) .١٩٩٠اخلليلي . (واالجتماعية للعلم ، ولصاحل املعلمني 
 

ه ، ووصفا لنوع البحث      يبني هذا اجلزء من البحث وصفا تمع البحث وعينته ولكيفية إعداد أدوات
  .نات اليت مت احلصول عليها  وللمعاجلات اإلحصائية اليت استخدمت لتحليل البياومتغرياته
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*جمتمع البحث:  
    تكون جمتمع البحث من مجيع طلبة املستوى الرابع بقسمي الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية 

 والبـالغ عـددهم   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ جامعة تعز يف الفصل الدراسي الثـاين مـن العـام اجلـامعي          –والعلوم  
طالباً وطالبـة مـن كليـة    ) ٢٣٥(اً وطالبة من كلية العلوم ، و طالب) ٧٣(طالب وطالبات ، منهم    ) ٣٠٨(

طالباً وطالبة ) ١٢٠(طالباً وطالبة على قسم الفيزياء و    ) ١٨٨(التربية ، وموزعني على القسمني بواقع       
  .على قسم البيولوجي 

  

:عينة البحث    * 
لبحــث ، مت اختيارهــا مــن جمتمــع ا%) ٣٧,٣٤(طالبــاً وطالبــة وبنــسبة ) ١١٥(    تكونــت العينــة مــن 

  يبني توزيع عينة البحث وفقا ملتغريات الكلية والتخصص واجلنس ) ١(بالطريقة الطبقية ، واجلدول 
  

  توزيع عينة البحث وفقا ملتغريات الكلية والتخصص واجلنس )١(جدول 

        العلوم     التربية  الكلية
  اجلنس

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  التخصص
  اموع

  فيزياء
  ولوجيبي

21  
6  

27  
23  

8  
11  

8  
11  

64  
51  

  115  19  19  50  27 اموع
:أدوات البحث*  

اختبـار حـل املـشكالت العلميـة ، ومقيـاس      :     لتحقيق أغراض البحث اُستخدمت ثالث أدوات هـي        
املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ، ومقياس مفهوم الذات العلمي ، ويف ما يأيت وصفاً للخطـوات   

  :بعت عند إعدادها اليت ات
  : اختبار حل املشكالت العلمية -أ

موقفا اختباريا ميثل كل موقف منها مشكلة علمية متبوعة بأربعة اختيـارات            ) ٢٠(     أعد الباحثان   
وقـد مت عـرض االختبـار    . يطلب من املتعلم اختيار احلل الصحيح للمشكلة من بني هـذه االختيـارات        

فيزيـاء ، بيولـوجي ، منـاهج      ( ة التدريس باألقسام ذات الـصلة       متخصصني من أعضاء هيئ   ) ٩(على  
بكلييت التربية والعلوم ، وطلب منهم إبداء آرائهم يف االختبار من حيث الدقـة   ) وطرق تدريس العلوم    

العلمية ، ومن حيث كون كل موقف ميثل مشكلة علمية قابلة للحل ، ومدى مناسبة هـذه املواقـف    
ى احملكمون بعض املالحظـات متثلـت يف إعـادة صـياغة بعـض املواقـف وبعـض          وقد أبد . ألفراد العينة   

د االختبار صادقا  ذه املالحظات ، وبذلك ع البدائل املقترحة للحل ، وقد مت األخذ.  
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   ولغرض تقدير معامل الثبات وإجياد معامالت الصعوبة والتمييز لفقراته وكذا تقـدير الـزمن الـالزم            
طالبا وطالبة من قسم الفيزياء بكلية التربيـة ،  ) ٣٢(يقه على عينة مكونة من لإلجابة عنه ، مت تطب  

من خارج عينة البحث األصلية مث حللت إجابام واستخرج الثبات بطريقة ألفا كرونبـاخ فوجـد أن                 
، وتراوحـت    ) ٠,٦٥ – ٠,٢١( ، بينمـا تراوحـت معـامالت الـصعوبة لفقراتـه بـني              ) ٠,٨٣(قيمته بلغـت    

، كما قدر الزمن الالزم لتطبيق االختبار حبساب متوسـط الـزمن    ) ٠,٥٩ – ٠,٢٩( تمييز بني معامالت ال 
وبـذلك  .دقيقـة  ) ٢٥(الذي استغرقه أول طالب والزمن الذي استغرقه آخر طالب لإلجابة عنـه فكـان              
  ). ١ملحق(أصبح االختبار بصورته النهائية الصاحلة للتطبيق على عينة البحث األصلية

  

  : املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم  مقياس-ب
عبارة ، متثل كل عبـارة مظهـرا مـن املظـاهر الثقافيـة أو االجتماعيـة للعلـم ،                   ) ٢٤(    أعد الباحثان   

نصفها لقياس فهم الطلبة للمظاهر الثقافية للعلم ، ونصفها اآلخر لقيـاس فهمهـم للمظـاهر               
موافـق بقـوة ، موافـق ، ال أدري ، معـارض ،     ( اسي االجتماعية للعلم ، وضع أمام كل عبارة تدريج مخ     

  . للفقرات اإلجيابية والعكس للفقرات السلبية  ) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥( مقابل الدرجات ) معارض بقوة 
    ومت عرض املقياس على املتخصصني أنفسهم الذين عرض عليهم اختبار حل املشكالت ، إذ طلـب        

 العلمية واللغوية لكل عبـارة ، ومـدى انتمـاء كـل منـها اهلـا       منهم إبداء آرائهم يف دقة الصياغة    
احملدد ، ومدى مالئمة التدريج املستخدم ، وقد أبدى احملكمون بعـض املالحظـات علـى املقيـاس متثلـت        
بإعادة صياغة بعض العبارات وحبذف عبارة من جمال املظاهر الثقافيـة وعبـارتني مـن جمـال املظـاهر        

كما مت حساب معامل االرتباط بني درجـة كـل عبـارة    .  تعرب عن أي من جماالا       االجتماعية لكوا ال  
ويعد ذلك مؤشرا على صدق البناء  ) ٠,٦٣ – ٠,٣٣( والدرجة الكلية  للمقياس فوجد أا تراوحت بني    

د املقياس صادقا  ذا اإلجراء عللمقياس ، و.  
سها اليت طبق عليها اختبار حل املـشكالت ،      كما مت تطبيق املقياس على العينة االستطالعية نف    

لغرض التأكد من مدى وضوح عباراته للطلبـة وكـذا حـساب معامـل الثبـات وتقـدير الـزمن الـالزم                   
لإلجابة عنه ، حيث أستخرج الثبات بطريقة ألفا كرونباخ فوجد أن قيمتـه للمقيـاس الكلـي بلغـت              

وتعد هـذه القـيم مناسـبة ألغـراض البحـث      ) . ٠,٧٩(، وللمجال الثاين ) ٠,٨٦(، وللمجال األول  ) ٠,٩٢(
كما قدر الزمن الالزم لإلجابة عن املقياس بالطريقة نفسها اليت قدر ا الزمن الالزم لإلجابة          . احلايل  

د املقياس صاحلا للتطبيق على عينـة  . دقيقة  ) ١٥( عن اختبار حل املشكالت ، فكان       ذا اإلجراء عو
  ) . ٢ملحق ( البحث األصلية 

  :  مقياس مفهوم الذات العلمي -ج
 وترمجتـه إىل اللغـة   ( Peterson & Yaakobi )    استخدم الباحثان املقياس الذي صممه باترسون وياكويب 

العربية واستخدمته لقياس مفهوم الذات العلمـي لـدى عينـة مـن طلبـة كلـييت التربيـة والعلـوم          
عبـارة خيـضع احلكـم عليهـا     ) ٢٠( ، ويتكـون مـن    )١٩٨٩( جبامعة الريموك األردنية حداد وآخـرون      
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متثـل درجـة موافقـة    ) كبرية جدا ، كـبرية ، متوسـطة ، ضـعيفة ، ضـعيفة جـدا             ( لتدريج مخاسي   
للفقرات اإلجيابية والعكس للفقرات السلبية ،  ) ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥( املستجيب عليها ، مقابل الدرجات     

من أعضاء هيئة التـدريس بقـسمي علـم الـنفس        ) ٦ (وقد مت التأكد من صدق املقياس بعرضه على       
كما طبق املقياس على عينة الثبات نفسها الختبار حـل املـشكالت ومقيـاس فهـم        . وطرق التدريس   

، ) ٠,٨٧(املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم فوجد أن قيمة معامل الثبـات بطريقـة ألفـا كرونبـاخ                 
د املقياس صاحلا للتطبيـق علـى عينـة    . قيقة د) ١٢(وقدر الزمن الالزم لإلجابة عنه بـ    ذا اإلجراء عو

حـدا للحكـم علـى نـوع مفهـوم        % ) ٥٠(هذا وقد اعتمدت النـسبة         ) . ٣ملحق  ( البحث األصليـة     
مـن الدرجـة الكليـة     % ) ٥٠( الذات الذي ميتلكه املستجيب ، فإذا حصل املستجيب علـى أكثـر مـن        

أمـا إذا حـصل علـى أقـل مـن هـذه النـسبة ، اعتـرب           .  إجيابياً   للمقياس اعترب مستوى مفهومه لذاته    
د مفهوم الذات إجيابياً بدرجة عالية إذا حصل املستجيب على نـسبة   .مفهومه لذاته سلبيا     كما ع )

، % ) ٨٣,٤ أقل مـن  -% ٦٦,٧( فأكرب ، وإجيابياً بدرجة متوسطة إذا حصل على نسبة تتراوح بني  % ) ٨٣,٤
  .%)٦٦,٧ أقل من -% ٥٠(ا بدرجة ضعيفة إذا حصل على نسبة تتراوح بنيبينما اعترب إجيابي

تطبيق أدوات البحث*  
    بعد أن مت استئذان األقسام واحملاضرين بكلييت التربية والعلوم ، قام الباحثان بتطبيق األدوات علـى       

حثـان للطلبـة   ، وقـد أوضـح البا   ) ٢٧/٥/٢٠٠٨ -٢٤( عينة البحث بنفسهما ، وذلك يف الفتـرة مـن          
اهلدف من البحث وكيفية اإلجابة عن كـل أداة ، وعنـدما اطمـأن الباحثـان مـن وضـوح التعليمـات                      
للطلبة ، اُذن هلم بالبدء باإلجابة ، وحبسب الزمن املخصص لإلجابة عن كل أداة ، والـذي مت إبالغهـم                 

  .به مسبقا 
  

  :نوع البحث ومتغرياته * 
لوصفية املـسحية ، وقـد متـت التحلـيالت فيـه وفقـا للتـصميم              يعد البحث احلايل من البحوث ا     

( ، والكليـة  ) فيزيـاء ، بيولـوجي     ( والتخـصص   ) ذكور ، إناث    ( وفقا ملتغريات اجلنس    ) ٢×٢×٢(العاملي  
بينما مثلت القدرة على حل املشكلة العلمية ، وفهـم املظـاهر       . كمتغريات مستقلة   ) تربية ، علوم    

  .لعلم ، ومفهوم الذات العلمي ، لدى عينة البحث متغريات تابعة الثقافية واالجتماعية ل
  

 *املعاجلات اإلحصائية 
) واخلامس األول ، والثالث ،(  األسئلة     استخدمت املتوسطات احلسابية  والنسب املئوية لإلجابة عن

مـن أسـئلة   )  ، والـسادس  الثاين ، والرابع( ، بينما استخدم حتليل التباين الثالثي لإلجابة عن األسئلة          
  .    البحث 

  

:نتائج البحث وتفسريها  
    لإلجابة عن السؤال األول الذي يهدف إىل التعرف على مستوى قدرة الطلبـة علـى حـل املـشكلة                 
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العلمية ، مت حساب املتوسطات احلسابية والنسب املئويـة ألداء الطلبـة علـى اختبـار حـل املـشكلة        
  .يبني ذلك ) ٢(حث اجلنس والتخصص والكلية ، واجلدول العلمية وفقا ملتغريات الب

 املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ألداء الطلبة على اختبار حل املشكلة العلمية وفقا )٢(جدول 
  و التخصص و الكليةللجنس 

   
       

 تربية  
)21(  

  علوم
)8(  

  تربية
)6(  

  علوم
)11(  

  تربية
)27(  

  علوم
)19(  

  تربية
)27(  

  علوم
)8(  

  تربية
)23(  

  علوم
)11(  

  تربية
)50(  

  علوم
)19(  

 
 

11.2  
56%  

10.6  
53%  

12  
60%  

11.4  
57%  

11.6  
58%  

11.05  
55.3%  

10.96  
54.8%  

13 
65%  

10.6  
53%  

11.7  
85.5%  

10.8  
54%  

12.3  
61.5%  

        . األرقام بني األقواس تشري إىل عدد الطلبة يف كل فئة  )  (

أن نسبة أداء الطلبة يف أي فئـة مـن فئـة املـتغريات علـى اختبـار حـل املـشكلة                   ) ٢(يتبني من جدول    
    يف أحسن األحوال ، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا ، فيزيـاء أم بيولـوجي ، تربيـة أم           %) ٦٥(العلمية مل تتعد

 النتيجة تعين أن مستوى قدرة الطلبة على حل املشكلة العلميـة مل يكـن باملـستوى        و هذه . علوم  
املطلوب ، خاصة أن أفراد العينة هم من طلبة املستوى الرابع وأنه مل يتبـق علـى ختـرجهم إال شـهر                

  .بعدها سينطلقون إىل مواقع العمل واإلنتاج . واحد  من تاريخ إجراء البحث 
ة الطلبة يف أثناء تأديتهم الختبار حل املشكلة املـستخدم يف البحـث احلـايل ،         وإذا ما افترضنا جدي   

فإنه ميكن القول بأن إسهامهم يف حل املشكالت اليت ميكـن أن تقابلـهم يف مواقـع العمـل واإلنتـاج                
اليت سيتبوؤا بعد خترجهم ، وكذا إسهامهم يف تطور اتمـع ورقيـه سـيكون دون املـستوى الـذي        

  .نطمح إليه 
     إن التدين يف مستوى قدرة الطلبة على حل املشكالت الذي أظهرتـه نتـائج البحـث احلـايل  ميكـن         

أن ما يتم تدريسه للطلبة يف خمتلف املقررات الدراسـية يؤكـد علـى       : إرجاعه إىل  أسباب عدة منها       
ي إال جتارب حتقـق  السرد النظري للمعلومات ، وأن التجارب املعملية املرافقة لدراستهم النظرية ما ه     

ملا يتم تدريسه نظريا  ، بينما يندر إثارة بعض املشكالت يف أثناء الدراسة النظرية ، كمـا ينـدر أيـضا                  
شكًلة             ا وضـع الطلبـة يف مواقـف مـاستخدام التجارب االستقصائية أو الكشفية اليت من شـأ

لالزمة لتدريس اجلزء العملـي      ورمبا يكون لضعف توافر اإلمكانات ا     . تستدعي منهم التفكري يف حلها      
، وكذا للنقص امللحوظ يف أعـضاء هيئـة التـدريس ومـساعديهم الـذين يقومـون بتـدريس املقـررات                 
العلمية ، نظرية وعمليـة ، يف كلـييت التربيـة والعلـوم ، والـذي بـدوره أدى  إىل حتمـل أعـضاء هيئـة                  

ي التخـرج بـالكليتني ، بتـدريس    التدريس أعباء إضافية يف التدريس ، وتكليـف متعاقـدين مـن حـديث          
اجلانب العملي ، رمبا جعلهم يبتعدون عن إثارة بعض املشكالت العلميـة الـيت تتطلـب مـن الطلبـة             
البحث عن حلول هلا حتت مربر عدم امتالكهم للوقت الكاف ملتابعة الطلبة ومساعدم علـى        
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كـل ذلـك رمبـا يكـون     .  التعليميـة    إجياد احللول املناسبة ملا سيطرحونه من مشكالت يف أثناء املواقف         
  .  لعب دوراً يف هذا التدين يف مستوى قدرة الطلبة على حل املشكلة العلمية 

   ولإلجابة عن السؤال الثاين الذي يهدف إىل التعرف على ما إذا كان هنـاك اخـتالف دال إحـصائيا يف              
أو ) فيزيـاء ، بيولـوجي   ( ص أو التخـص ) ذكـور ، إنـاث   ( قدرة الطلبة على حل املشكلة يعزى للجنس       

   .يبني ذلك ) ٣(، مت استخدام حتليل التباين الثالثي ، واجلدول ) تربية ، علوم ( الكلية 
  :نتائج حتليل التباين الثالثي ألداء الطلبة على اختبار حل املشكالت العلمية وفقا ملتغريات  )٣(جدول 

  اجلنس والتخصص والكلية

  درجات  اتجمموع املربع  مصدر التباين
  احلرية

  متوسط
  املربعات

  "قيمة 
  "ف 

  الداللة
  اإلحصائية

  اجلنس
  التخصص

  الكلية
  التخصص× اجلنس
  الكلية× اجلنس

  الكلية× التخصص
  الكلية× التخصص× اجلنس
  اخلطأ
  الكلي

3.42  
0.003  
8.583  
15.772  
20.943  
1.703  
0.559  

432.622  
479.774  

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

107  
114  

3.42  
0.003  
8.583  
15.772  
20.943  
1.703  
0.559  
4.43  
4.208  

0.846  
0.001  
2.123  
3.901  
5.180*  

0.421  
0.183  

0.360  
0.979  
0.148  
0.081  
0.025  
0.518  
0.711  

         ) .  ٠,٠٥ = α( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *   

ل بـة علـى حـ   يف قـدرة الطل  )  ٠,٠٥ = α( عـدم وجـود اخـتالف دال إحـصائيا         ) ٣(يتبني من جدول         
، ) تربيـة ، علـوم   ( أو الكلية ) فيزياء ، بيولوجي    ( أو التخصص   ) ذكور ، إناث    ( املشكلة يعزى للجنس    

باستثناء وجود اختالف دال إحصائيا يف قدرم على حل املشكلة يعزى للتفاعل بني اجلنس والكليـة     
 املـشكلة العلميـة ،   وميكن إرجاع عدم ظهور اختالف دال إحصائيا يف أداء الطلبة علـى اختبـار حـل          . 

وتتفق . يعزى للجنس  إىل أن كل من الذكور واإلناث يعطى الفرصة نفسها للتعلم دون متييز بينهما           
اليت أظهرت عدم  . Heppner , et al ( 2004 ) هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة هابينر وآخرين 

كن إرجاع انعدام أثر التخـصص يف هـذا األداء      كما مي . وجود أثر للجنس يف القدرة على حل املشكالت         
إىل أن معظم املقررات اليت تدرس للقسمني هي مقررات علمية وأن هناك عدداً منها مـواد مـشتركة    

أما انعدام أثر الكلية يف هذا األداء فيمكن إرجاعه إىل أن اإلمكانات املتـوافرة يف الكليـتني          . للقسمني  
يس الذين يقومون بتـدريس املقـررات العلميـة بكليـة العلـوم هـم       متشاة ، وأن أعضاء هيئة التدر 

أنفسهم الذين يقومون بتدريسها بكلية التربية ، وأم غالبا مـا يقومـون بتـدريس احملتـوى نفـسه               
  .  لطلبة التخصص نفسه يف الكليتني 
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ى للتفاعل بـني  يف قدرة الطلبة على حل املشكلة يعز )  ٠,٠٥ = α(     أما ظهور اختالف دال إحصائيا  
فيمكن إرجاعه إىل أن أداء الذكور يف كلية ) ١(ومن الشكل ) ٣(اجلنس والكلية، كما يتضح من جدول     

التربية كان أعلى من أداء الذكور يف كلية العلوم ، بينما كان العكس بالنسبة ألداء اإلناث ، إذ كان أداء    
فوجـود التفاعـل مـرده أن للكليـة آثـارا      . تربيـة  اإلناث يف كلية العلوم أعلى من أداء اإلناث يف كليـة ال      

   .  خمتلفة يف عينيت الذكور واإلناث
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح أثر التفاعل بني اجلنس والكلية يف أداء عينة البحث على )١(شكل 
   اختبار حل املشكلة العلمية

          
فهـم الطلبـة للمظـاهر    ولإلجابة عن السؤال الثالـث الـذي يهـدف إىل التعـرف علـى مـستوى            

الثقافية واالجتماعية للعلم ، مت حساب املتوسطات احلـسابية والنـسب املئويـة ألداء الطلبـة علـى             
) ذكـور ، إنـاث  (مقياس فهـم املظـاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم وفقـا ملـتغريات البحـث اجلـنس          

  ) .٤( كما يف اجلدول ، وكانت  النتائج) تربية ، علوم(والكلية ) فيزياء، بيولوجي(والتخصص 

 
  الكـلـية

  تربية 
 لومع

 ذكر أنثى
 الجنس

12.50 

10.00 

12.00 

11.00 

11.50 

 المتوسط
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والنسب املئوية ألداء الطلبة على مقياس فهم املظاهر الثقافية املتوسطات احلسابية  )٤(جدول 
  وفقا للجنس والتخصص والكلية واالجتماعية

   

       

 
  تربية

)21(  
  علوم

)8(  
  تربية

)6(  
  علوم

)11(  
  تربية

)27(  
  علوم

)19(  
  تربية

)27(  
  علوم

)8(  
  تربية

)23(  
  علوم

)11(  
  تربية

)50(  
  علوم

)19(  

 

41.20  
74.9% 

37.6  
70.9% 

38.4  
69.8% 

42   
76.4% 

39.8  
72.36% 

40.5  
73.6% 

39.5  
71.8% 

40.3  
73.3% 

38.3  
69.6% 

40.1  
72.9% 

38.9  
70.7% 

40.2  
73.1% 


 

40.7  
٨١,٤% 

36.6   
73.2% 

36.8  
73.6% 

40.3  
80.6% 

39.8  
79.6% 

38.45  
76.9% 

38.96  
77.9% 

39.88  
79.8% 

37.87  
75.7% 

38.2  
76.4% 

38.5  
77% 

38.9  
77.8% 


 

81.90  
78% 

74.2  
70.7% 

75.2  
71.6% 

82.3  
78.4% 

79.1  
75.3% 

78.95  
75.2% 

78.46   
74.4% 

80.18   
76.4% 

76.17  
٧٢,٥% 

78.3  
74.6% 

77.4  
73.7% 

79.1   
75.3% 

  .األرقام بني األقواس تشري إىل عدد الطلبة يف كل فئة ( ) 
  

 سـواء أكـانوا ذكـوراً أم إناثـا ، فيزيـاء أم         -أن النـسبة املئويـة ألداء الطلبـة           ) ٤(يتضح من جدول        
االجتماعية للعلم أو أدائهم  على املقياس الكلي لفهم املظاهر الثقافية و–بيولوجي ، تربية أم علوم   

، مل تـصل بـأي حـال مـن     ) املظـاهر الثقافيـة ، املظـاهر االجتماعيـة     ( على أي من جماالته الفرعيـة    
، وتعد هذه النسبة للفهم غري مقبولـة ، مقارنـة بـالفترة الزمنيـة الـيت قـضاها               %) ٨٠(األحوال إىل   

، ومقارنـة مبـا يتـوافر اليـوم مـن مـصادر       الطلبة يف التعليم واليت قد تصل إىل سدس قرن من الزمن     
احلصول على املعرفة ، عالوة على كوم على وشك التخرج ، ينتظر منهم القيام بدور فاعل يف بناء           

ويعين ذلك تدين فهم عينة البحـث للمظـاهر الثقافيـة واالجتماعيـة      .  وطنهم وخدمة جمتمعهم    
 اليت أظهرت أن نـسبة كـبرية   (Aikenhead , 1987)وختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة أيكنهد .للعلم 

الـيت  ) ١٩٩٠(من الطلبة يدركون أن للمجتمع أثر كبري على حمتوى العلم ، ومع نتائج دراسة اخلليلي            
  . أظهرت امتالك عينة الدراسة لفهم مناسب للمظاهر االجتماعية والثقافية للعلم 

للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم إىل ضعف    وميكن إرجاع هذا التدين يف مستوى فهم الطلبة 
إبراز املقررات اليت يدرسوا هلذه املظاهر ، وندرة اطالعهم على الكتب واالت العلمية ، وندرة توافر 
الظروف واإلمكانيات الضرورية للبحث واالطالع ، عالوة على كثافة عدد املقررات اليت يدرسوا اليت      

كل ذلك رمبـا تكـون أسـباباً لتـدين فهمهـم       . الكيف يف ما ينبغي تعلمه      جاءت على حساب العمق و    
للعالقة التبادلية بني العلم الثقافة من جهة ، وبني العلم واتمع من ناحيـة أخـرى ، وبـني الثقافـة                 

  .واتمع من جهة ثالثة 
ختالف دال إحصائيا يف        ولإلجابة عن السؤال الرابع الذي يهدف إىل التعرف على ما إذا كان هناك ا      

أو ) ذكـور ، إنـاث   ( مستوى فهم الطلبة للمظـاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم  ، يعـزى للجـنس               
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، مت استخدام حتليل التباين الثالثي واجلـدول  ) تربية ، علوم ( أو الكلية ) فيزياء ، بيولوجي    ( التخصص  
  .يبني ذلك ) ٥(

ألداء الطلبة على مقياس املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم نتائج حتليل التباين الثالثي  )٥(جدول 
  اجلنس والتخصص والكلية: وجماالته وذلك وفقا ملتغريات 

  جمموع  مصدر التباين  اال
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

"قيمة
 "ف

  الداللة
 اإلحصائية

  املظاهر 
 الثقافية

  اجلنس
  التخصص

  الكلية
  التخصص× اجلنس

  الكلية× نساجل
  الكلية× التخصص

  الكلية× التخصص× اجلنس
  اخلطأ
 الكلي

57.953  
23.348  
0.921  
5.839  
63.754  
10.971  
4.737  

1953.223  
2114.487 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

107  
114  

57.953  
23.348  
0.921  
5.839  
63.754  
10.971  
4.737  
18.254  
18.548 

3.175  
1.279  
0.050  
0.320  
3.493  
0.601  
0.259 

0.078  
0.261  
0.826  
0.573  
0.063  
0.440  
0.612 

  املظاهر 
 االجتماعية

  اجلنس
  التخصص

  الكلية
  التخصص× اجلنس
  الكلية× اجلنس

  الكلية× التخصص
  الكلية× التخصص× اجلنس
  اخلطأ
 الكلي

4.200  
27.665  
11.262  
1.634  
0.234  
39.685  
59.396  

2240.128  
2400.574 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

107  
114  

4.200  
27.665  
11.262  
1.634  
0.234  
39.685  
59.396  
20.936  
20.058 

0.201  
1.321  
0.538  
0.078  
0.011  
1.869  
2.836 

0.655  
0.253  
0.465  
0.871  
0.919  
0.171  
0.095 

  اجلنس الكلي
  التخصص

  الكلية
  التخصص× اجلنس
  الكلية× اجلنس

  الكلية× التخصص
  الكلية× التخصص× اجلنس
  اخلطأ
 الكلي

93.358  
101.843  
5.742  
1.295  
71.707  
92.387  
97.678  

2765.425  
6305.130 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

107  
114  

93.358  
101.843  
5.742  
1.295  
71.707  
92.387  
97.678  
54.163  
55.308 

1.724  
1.880  
0.106  
0.025  
1.324  
1706.  
1.803  

0.192  
0.173  
0.745  
0.877  
0.252  
0.194  
0.184 
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يف أداء الطلبة علـى املقيـاس    ) ٠,٠٥ = α( حصائيا عدم وجود اختالف دال إ) ٥(يتبني من جدول   

املظـاهر  (الكلي لفهم املظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ، أو يف أدائهم على أي جمال من جماالته        
اجلنس أو التخصص أو الكلية أو للتفاعل : ، تعزى ملتغريات البحث ) الثقافية ، أو املظاهر االجتماعية  

. احملسوبة أقل من قيمها احلرجة عند نفس مستوى الداللـة املـذكور         ) ف( قيم   إذ كانت مجيع  . بينها  
ويعين ذلك تقارب مستوى فهم هذه املظاهر بني الذكور واإلناث من جهة ، وبني طلبة الفيزياء وطلبة          

  . البيولوجي من جهة أخرى ، وكذا تقاربه بني طلبة كلييت العلوم والتربية من جهة ثالثة  
ذكـوراً أم  ( جاع انعدام االختالف بني فهم الطلبة هلذه املظاهر إىل أن الطلبة سواء أكـانوا            وميكن إر 

، يتعرضـون خلـربات تكـاد تكـون متـشاة داخـل الغرفـة        ) إناثا ، فيزياء أم بيولوجي ، تربية أم علـوم        
حمتواها الدراسية لكون معظم املقررات اليت يدرسها الطلبة يف القسمني مقررات علمية ، يتعرض         

لبعض التأثريات العلمية يف احلياة مبختلف جوانبها ، ويتزود الطلبة بواسطتها بثقافة علمية معينة          
 عن ما يدرسونه ، كمـا أن الطلبـة يف التخـصص الواحـد  بكلـييت التربيـة و           – وإن مل تكن كافية      –

ر ختصـصي مـا يف   العلوم يدرسون احملتوى نفسه ، ألن عضو هيئة التدريس الذي يكلف بتـدريس مقـر   
أحد األقسام يف أي من الكليتني يكلف بتدريس املقرر نفسه للقسم املناظر يف الكلية األخرى ، عالوة      

ويف ضوء ذلك فإنه ميكن القول بـأن عـدم   . عن إعطاء اإلناث والذكور فرص متكافئة للتعلم دون متييز         
  .  د أمرا طبيعيا ظهور اختالف يف فهم هذه املظاهر بني الطلبة مبختلف فئام يع

       ولإلجابة عن السؤال اخلامس الذي يهدف إىل التعرف على مستوى مفهوم الـذات العلمـي لـدى         
الطلبة ، مت حساب املتوسطات احلسابية والنسب املئوية ألداء الطلبة علـى مقيـاس مفهـوم الـذات                

        و الكليـة ) يـاء ، بيولـوجي   فيز( و التخـصص  ) ذكـور ، إنـاث   ( اجلـنس   : العلمي وفقا ملتغريات البحث     
  ) .٦(، وكانت النتائج كما يف اجلدول ) تربية ، علوم ( 

  

فهوم الذات الكلي ملقياس املاملتوسطات احلسابية والنسب املئوية ألداء الطلبة على  )٦(جدول 
  للجنس  و التخصص و الكلية العلمي ، وفقا

  إناث  ذكور  اجلنس
  الكلي  بيولوجي  فيزياء  الكلي  بيولوجي  فيزياء  التخصص

  تربية  الكلية
)21(  

  علوم
)8(  

  تربية
)6(  

  علوم
)11(  

  تربية
)27(  

  علوم
)19(  

  تربية
)27(  

  علوم
)8(  

  تربية
)23(  

  علوم
)11(  

  تربية
)50(  

  علوم
)19(  

  املتوسط
   النسبة املئوية

63.6  
%63.6  

61.9  
61.9%  

58.3  
58.3%  

64.8  
64.8%  

62.4  
62.4%  

63.6  
63.6%  

61.3  
61.3%  

63.5  
63.5%  

61  
61%  

59.5  
59.9%  

61.2  
61.2%  

61.4  
61.4%  

         .األرقام بني األقواس تشري إىل عدد الطلبة يف كل فئة ( ) 

         ذكـور ، ( الطلبـة مبختلـف فئـات مـتغريام        أن مفهوم الذات العلمي لدى    ) ٦(تبني من جدول    
جيابيـا ولكنـه بدرجـة ضـعيفة ، إذ تراوحـت      كـان إ ) تربية ، علوم   ( ،  ) فيزياء ، بيولوجي     (  ،) إناث  
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وميكـن تفـسري    % ) . ٦٤,٨ -% ٥٨,٣( النسبة املئوية لدرجة وصفهم لذام على املقياس الكلي بـني           
امتالك الطلبة ملفهوم ذات إجيـايب إىل أن الطلبـة قـد اختـاروا االجتـاه العلمـي يف الدراسـة بـدءا مـن                     

ة الثانويـة بـدال عـن القـسم األديب ، مث مواصـلتهم        تفضيلهم االلتحاق بالقسم العلمـي يف املرحلـ       
يب أن يـصف أفـراد   الدراسة اجلامعية بأحد األقسام العلمية إما فيزياء أو بيولوجي ، لذلك فليس بغر      

  .و العلم والعلوم نـحبأن لديهم مفهوم ذات إجيايب  ) ٦جدول (العينة أنفسهم 
ه بدرجـة ضـعيفة ، فـيمكن أن يعـزى إىل عوامـل      أما كون مفهوم ذام العلمي إجيابيـاً ، ولكنـ              

قلـة الكتـب العلميـة ، وضــعف    : أن ضـعف تـوافر اإلمكانـات يف اجلامعـة ، مثـل      : متعـددة ، منـها   
التجهيزات املعملية ، وجهل معظم أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقررات العلمية بأساليب        

 واالكتـشاف ، وعـدم تـشجيعهم هلـم علـى      التدريس اإلبداعية اليت تشجع الطلبة على التقـصي    
اإلبداع ، وندرة تكليفهم للطلبة بالقيام بواجبـات ومهـام تتطلـب منـهم ممارسـة مهـارات الـتفكري              
العليا ، وكذا ندرة تشجيعهم الطلبة للعمل كفريق متعاون ، كل ذلك رمبا لعب دورا يف جعل مفهوم      

  .جة ضعيفة الذات العلمي لدى أفراد العينة إجيابيا ولكنه بدر
    ولإلجابة عن السؤال السادس الذي يهدف إىل التعرف على ما إذا كان هناك اخـتالف دال إحـصائيا             

) فيزياء ، بيولوجي ( أو التخصص) ذكور ، إناث ( للجنس ، يعزى  مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة    يف
  .يبني ذلك ) ٧(اجلدول ، مت استخدام حتليل التباين الثالثي و) تربية ، علوم ( أو الكلية 

نتائج حتليل التباين الثالثي ألداء الطلبة على مقياس مفهوم الذات العلمي ، وفقا  )٧(جدول 
  اجلنس والتخصص والكلية  :ملتغريات 

 جمموع املربعات مصدر التباين
  درجات
 احلرية

  متوسط
 املربعات

 "ف " قيمة 
  الداللة    

  اإلحصائية

  اجلنس
  التخصص

  الكلية
  التخصص× جلنسا

  الكلية× اجلنس
  الكلية× التخصص

  الكلية× التخصص× اجلنس
  اخلطأ
 الكلي

11.515  
52.598  
47.972  
3.489  
18.593  
32.864  
181.245  
4587.526  
4908.748 

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

107  
114  

11.515  
52.598  
47.972  
3.489  
18.593  
32.864  
181.245  
42.874  
43.059 

0.269  
1.227  
1.118  
0.081  
0.434  
0.767  
4.227* 

0.605  
0.271  
0.239  
0.776  
0.512  
0.383  
0.042 

   ) .  ٠,٠٥ = α( دالة إحصائياً عند مستوى داللة *      
يف مفهـوم الـذات العلمـي        ) ٠,٠٥ = α( عدم وجود اختالف دال إحصائيا      ) ٧(يتبني من جدول         

ملقيـاس ، يعـزى ألي مـن    عنـد اسـتجابتهم علـى ا     ) حبسب تقـديرهم ألنفـسهم      ( لدى الطلبـــة   
اجلنس أو التخصص أو الكلية أو للتفاعالت الثنائية بينها ، بينما وجـد اخـتالف           : متغريات البحث   
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دال إحصائيا يف مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة يعزى للتفاعل الثالثي بني اجلـنس والتخـصص          
  .والكلية 

لطلبـة يعـزى ألي مـن مـتغريات     لمـي لـدى ا         إن عدم ظهور اختالفات دالـة يف مفهـوم الـذايت الع      
، رمبا يرجع إىل أن مفهوم الذات العلمي ميثل تقييم الفرد لذاته أو فكرتـه عـن مـا ميتلكـه مـن          البحث

هـذه  . معتقدات واجتاهـات وآراء حـول العلـم والعلمـاء والـيت تـنعكس علـى ممارسـاته وسـلوكياته                    
ؤثرات اليت يتعرض هلا الفرد ، ومن مثً تؤثر على مفهومه االجتاهات واملعتقدات واآلراء تتأثر بالظروف وامل

لذلك فرمبا يكون للظروف ولإلمكانات املتشاة ، اليت غالبـا مـا متيـل إىل التعقيـد ، الـيت      . عن ذاته  
يتعرض هلا أفراد العينـة ذكـورا أو إناثـا ، يف الفيزيـاء أو يف البيولـوجي ، يف كليـة العلـوم أو يف كليـة             

ء أكانت هذه الظـروف خاصـة بـالتجهيزات املعمليـة أو مبـا يتـوافر مـن كتـب ومراجـع                التربية ، سوا  
ختصــصية ، أو مــا خيــص التــسهيالت الــيت تعطــى للطالــب يف أثنــاء إجرائــه للتجــارب ، أو يف أثنــاء 

إضـافة إىل تـشابه   . استعارته للكتب ، أو يف أثناء قيامه برحلـة علميـة مرتبطـة مبـا يدرسـه نظريـا        
هـذا  . وغريهـا   ... خرى اليت يتعرض هلا الطلبة كاملؤثرات اإلعالمية والثقافية واالجتماعية          املؤثرات األ 

التشابه يف الظروف واإلمكانات واملؤثرات رمبا أثر على أفراد العينة وجعلهم يعربون بدرجات متقاربة يف    
 أدائهـم يعـزى   أثناء اسـتجابتهم علـى فقـرات املقيـاس ، ممـا أدى إىل تعـذر ظهـور اختالفـات دالـة يف                  

حداد وآخـرون ،  ( وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة اليت توصلت إليها دراستا ) . ذكور، إناث   ( جلنسهم  
الاليت أظهرت عدم وجود فرق دال يف مفهوم الذات ) ٢٠٠٧ ؛ أبو حجلة ،   Cannon & Simpson , 1980  ؛١٩٨٩

 ) ١٩٨٩حـداد وآخـرون ،   ( إليها دراسة    ومع النتيجة اليت توصلت   . العلمي لدى الطلبة يعزى للجنس      
  ) .  تربية ، علوم ( اليت أظهرت عدم وجود فرق دال يف مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة يعزى للكلية 

يف مفهوم الذات العلمي لدى الطلبة ، يعزى        ) ٠,٠٥ = α(       أما عدم ظهور اختالفات دالة إحصائيا       
قد يرجع إىل أن كل متغريين هلما تأثري متقارب علـى مفهـوم الـذات    للتفاعل الثنائي بني املتغريات ، ف  

إىل حد يتعذر معه ظهور داللة بني متوسطات أداء الطلبة على املقياس يعزى للتفاعل الثنائي بني أي         
  .متغريين منها 

 يف مفهـوم الـذات العلمـي لـدى الطلبـة ، يعـزى              ) ٠,٠٥ = α(       أما ظهور اختالفات دالة إحصائيا      
، فرمبـا   ) ٣، ٢( والـشكلني  ) ٧(للتفاعل الثالثي بني اجلنس والتخصص والكلية كما يظهر من اجلدول         

يرجع إىل تباين أداء الطلبة على املقياس باختالف فئات هـذه املـتغريات ، ففـي الوقـت الـذي كـان أداء            
ة العلـوم ، جنـد أن   الذكور بقسم الفيزياء بكلية التربية أفضل من أداء  زمالئهم  يف التخصص بكلي         

. أداء الذكور يف قسم البيولوجي بكلية العلوم أفضل من أداء زمالئهم يف التخصص بكليـة التربيـة     
وبالنسبة ألداء اإلناث فقد كان أداء اإلناث بقسم الفيزياء بكلية العلوم أفـضل مـن أداء زمـيالن يف        

لـوجي بكليـة التربيـة أفـضل مـن أداء        التخصص بكلية التربية ، بينما كان أداء اإلناث بقـسم البيو          
ويعين ذلك أن للكلية والتخصص آثارا خمتلفة على أداء كـل  . زميالن يف التخصص بكلية العلوم  

من الذكور واإلناث ، وهو ما يربر ظهور اختالفات دالـة يف مفهـوم الـذات العلمـي لـدى الطلبـة يعـزى          
  . للتفاعل بني اجلنس والتخصص والكلية 
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  )كلية العلوم(
يوضح أثر التفاعل بني اجلنس والتخصص والكلية يف أداء عينة البحث على مقياس  )٢(شكل 

  مفهوم الذات العلمي
  

  
  
  
  

                    
  
  
  

  )كلية التربية(
  لعلمييوضح أثر التفاعل بني اجلنس والتخصص والكلية يف أداء عينة البحث على مقياس مفهوم الذات ا )٣(شكل 

  التخصص
  فيزياء

 بيولوجي

64.00 

63.00 

58.00 

62.00 

61.00 

60.00 

59.00 

 ذكر أنثى
 الجنس

  المتوسط

 الجنس
 ذكر أنثى

  تخصصال
  فيزياء

 بيولوجي

64.00 

63.00 

58.00 

62.00 

61.00 

60.00 

59.00 

65.00 

  المتوسط
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  :       يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحثان مبا يأيت 
درس بقسمي الفيزياء والبيولـوجي بكلـييت التربيـة والعلـوم مبواقـف            - إثراء املقررات العلمية اليت ت

شكلة ، وإشراك املتعلمني يف حل املشكال كما يتحتم إثرائها . ت املضمنة يف هذه املواقف تعليمية م
أيضاً  مبوضوعات من شأا اإلسهام يف إبراز األثر املتبادل بني العلم واتمع والثقافة ، مما يـسهم يف         
تنمية قدرة الطلبة على حل املشكالت العلمية ويف تنمية فهمهم للمظاهر االجتماعية والثقافيـة      

 .للعلم 
يـة ألعـضاء هيئـة التـدريس الـذين يقومـون بتـدريس املقـررات العلميـة ، ـدف             عقد دورات تدريب   -

تزويدهم باملهارات واالستراتيجيات التدريسية اليت من شـأا أن تـثري دوافـع الطلبـة واهتمامـام        
و اإلسهام يف حل املشكالت العلمية ، مما يسهم يف تنمية  قدرم على حل املشكالت العلميـة    نـح

 .اهر الثقافية واالجتماعية للعلم ، ويف تنمية مفهوم الذات العلمية لديهم وفهمهم للمظ

ضرورة االهتمام بتجهيز املعامل الدراسية  لقسمي الفيزياء والبيولوجي بكلـييت العلـوم والتربيـة ،       
حبيث تكون التجارب اليت جيريها الطلبـة مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا مبـا يدرسـونه نظريـا ، مـن ناحيـة ،             

طة باملواقف احلياتية للمتعلمني من ناحية أخرى ، األمر الـذي سـينعكس إجيابـا علـى قـدرم           ومرتب
على حل املشكالت ويف تنمية فهمهم للمظاهر الثقافيـة واالجتماعيـة للعلـم ويف تنميـة مفهـوم           

 .الذات العلمية لديهم 
تم على الوسائل املسموعة نظرا للدور احليوي الذي تضطلع  به وسائل اإلعالم املختلفة ، فإنه يتح  -

واملرئية منها ، ختصيص فترة زمنية حمددة يومياً أو أسبوعيا ، لعرض بعض الربامج العلمية اليت تربز       
دور العلم يف تيسري سبل احلياة لإلنسان ونشر الثقافة يف اتمعـات ، وكـذا الـيت تـربز دور اتمـع يف               

يتحتم على وسائل اإلعـالم املقـروءة ختـصيص حيـز مـن      نشر الثقافة ويف تطور العلم وازدهاره ، كما   
صفحاا لتوضيح نفس املهمة ، مما قد يسهم يف فهم الطلبة بـصفة خاصـة ، واتمـع بـصفة          

 .     عامة ، لآلثار املتبادلة بني ثالثية العلم واتمع والثقافة 

 
  : الباحثان ما يأيت      يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يقترح

إجراء دراسات وحبوث مماثلة على الطلبة يف التخصصات األخـرى يف الكليـتني ، مـن ناحيـة ، وعلـى               -
وذلـك ـدف التوصـل إىل صـورة         . طلبة الكليات األخرى مبختلف ختصصام ، مـن ناحيـة أخـرى             

مظـاهر الثقافيـة   حقيقية لقدرة طلبة اجلامعة على حل املشكالت العلمية ، وملـستوى فهمهـم لل       
 . واالجتماعية للعلم ، وملستوى فهمهم لذام العلمي 
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إجراء حبث يتناول العالقة بني مستوى الثقافة العلمية وكل من القدرة على حل املشكلة العلمية            -
 . ومفهوم الذات العلمي لدى الطلبة بقسمي الفيزياء والبيولوجي بكلييت التربية والعلوم 

ن هدفها تقنني أدوات تقومي مناسبة للبيئة اليمنية ، ميكـن اسـتخدامها للكـشف      إجراء حبوث يكو   -
عن قدرة طلبة اجلامعات اليمنية على حـل املـشكلة العلميـة ، وعـن فهمهـم للمظـاهر الثقافيـة               
واالجتماعية للعلم ، وعن مستوى مفهوم الذات العلمي لديهم ، لتكون الصورة أكثر وضوحاً حـول            

  .   يت تقدمها اجلامعات يف حتقيق هذا اهلدف فاعلية الربامج ال
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العوائق اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه اجلامعات اليمنية وسـبل      ) . ٢٠٠٠.( األغربي ، علي عبد احلق       -
  .  ٤٥ -٢٥نوفمرب ، ص ص  ) ١٥-١١(املؤمتر الثالث جلامعة عدن حول التعليم العايل . معاجلتها 

أثر برنامج يف الذكاءات املتعددة ملعلمي العلـوم يف تنميـة     ) ." ٢٠٠٦.( إبراهيم ، عبد اهللا علي حممد        -
جملـة التربيـة العلميـة ، كليـة        " .  اإلبداعي ومهارات حل املشكلة لدى تالميـذهم         ت التدريس مهارا
   .٩٠ -٢٧، ص ص ) ٤ (،ع) ٩(ربية جبامعة عني مشس ، مج الت
 إىل أين ؟ املؤمتر –منظومة تعليم املوهوبني يف عصر التميز واإلبداع    ) . ٢٠٠٢. (ي عزيز    إبراهيم ، جمد   -

 يف شـهر  املنعقـد . العلمي اخلامس ، تربيـة املوهـوبني واملتفـوقني املـدخل إىل عـصر التميـز واإلبـداع         
   .٤٤ -٢٣ جامعة أسيوط ، ص ص ديسمرب بكلية التربية ،

مكتبـة  . انية املعاصـرة    الثقافـة ، العلـم ، ركـائز بنـاء احلـضارة اإلنـس              التربية ، ). ٢٠٠٠( ـــــــــــ   -
  . القاهرة ، مصر .األجنلو

أثر منوذج تسريع تعليم العلوم على التحصيل ودافـع اإلجنـاز      ) ٢٠٠٧( أبو حجله ، أمل أمحد  شريف         -
  ومفهوم الذات  

رسالة ماجستري ، جامعـة  . ة    وقلق االختبار لدى طلبة الصف السابع األساسي يف حمافظة قليقل        
  . النجاح ، فلسطني 

جملـة التربيـة القطريـة ،     " . حل املشكالت يف تـدريس الرياضـيات        ) . "١٩٨٤.( أمحد ، شكري سيد      -
   .١١٣ -١٠٨،  ص ص ) ٦٤(قطر ، ع 

ة  البنـائي يف تنميـ  فعالية منوذج بييب) . " ٢٠٠٨.( البناء ، مكة عبد املنعم وآدم ، مرفت حممد كمال    -
دراسـات  " . والقدرة على حل املشكالت الرياضية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتـدائي  احلس العددي  

   .٢٠٢ -١٤٩، ص ص ) ١٣١(يف املناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جبامعة عني مشس ، ع 
 عمان ، األردن دار الفكر للنشر والتوزيع ، .قواعد التدريس يف اجلامعة ) . ١٩٩٧.( التل ، سعيد وآخرون -

لعلمية لدى عينـة مـن   الثقافة ا) . "١٩٩٣( احلدايب ، داوود عبد امللك و مشسان ، أمحد عبد الرمحن           -
   .٧٣-٥٨، ص ص ) ١(جملة التنوير ، مج ".  التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية تالميذ مرحلة

" . قتـه بالتحـصيل يف العلـوم    مفهوم الـذات العلمـي وعال  ) . "١٩٨٩.( حداد ، عفاف شكري وآخرون   -
   .٣٥ -١٩، ص ص ) ١٣(جملة التدريس ، كلية علوم التربية جبامعة حممد اخلامس املغربية ، ع 

دور املدرسـة كمجتمـع تعلـم    ) . " ٢٠٠٦.( حيدر ، عبد اللطيف حسني و حممد ، حممد املـصيلحي    -
امعـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ، ع      جملة كلية التربيـة جب    " . التعلم وتنميتها    مهين يف بناء ثقافة     

   .٥٨-٣١، ص ص ) ٢٣(
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ة يف األردن للمظـاهر  درجة فهم معلمي العلوم للمرحلة اإلعدادي     ) . " ١٩٨٩( اخلليلي ، خليل يوسف      -
  . التربوي جامعة الريموك ، األردنمركز البحث والتطوير " .  والثقافية للعلم والتكنولوجيا االجتماعية

وزارة .  األربع األوىل   مفاهيم العلوم العامة والصحة يف الصفوف     ) . ١٩٩٥. (يل  وآخرون     اخلليلي ، خل   -
  . والتعليم ، صنعاء ، اليمن التربية

  .دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر . إثراء بيئة التعلم ) . ٢٠٠٦.( راشد ، علي -
  .وق ، عمان ، األردن دار الشر. أساليب تدريس العلوم ) . ١٩٩٤.( زيتون ، عايش حممود -
  .عامل الكتب ، القاهرة ، مصر . التدريس ، مناذجه ، ومهاراته ). ٢٠٠٥.( زيتون ، كمال عبد احلميد -
  .عامل الكتب ، القاهرة ، مصر .تدريس العلوم للفهم ). ٢٠٠٤( زيتون ، كمال عبد احلميد -
مرحلـة الثانيـة مـن التعلـيم     مـدى فهـم معلمـي العلـوم لل    ). "٢٠٠٦.( شاهني ، جناة حسن أمحـد      -

جملة التربية العلمية ، كلية التربية جبامعة ". األساسي للعلم يف ضوء  املتغريات الثقافية والعوملة         
  .٢٢٨ -  ٢٠٣، ص ص  ) ٢(، ع ) ٩(عني مشس ، مج 

) ٥٥(جملة العلوم والتقنية ، ع . الثقافة العلمية مفتاح التقنية ) . ٢٠٠٦.( الشيباين ، خضر حممد -
/http:، مضمن يف  /www. khaym. com/ Sci ence cl ub / thaqaf ah. ht m. 

وضـوعات وقـضايا   فاعلية برنامج مقتـرح يف تعلـيم بعـض م   ) ." ٢٠٠٣.( عبد الكرمي ، سعد خليفة    -
 املـثرية للجــدل يف تنميـة التحــصيل والـتفكري الناقــد وبعـض القــيم املرتبطــة     اهلندسـة الوراثيــة 

املـؤمتر العلمـي الـسابع    ".  الثانوية العامة بسلطنة عمـان      طلبة املرحلة  ت علم األحياء لدى   بأخالقيا
  . يوليو ٣٠-٢٧للجمعية املصرية للتربية العلمية ، 

املفاهيمي وفهم منوذج التغري ) ." ٢٠٠٧( عودة ، ثناء مليجي السيد  والسعدين ، عبد الرمحن حممد -
دراسـات يف املنـاهج وطـرق    ".  التدريـسية    طبيعة العلم وعالقـة ذلـك مبمارسـام        الطالب املعلمني 

   .١٠٤-١٣، ص ص ) ١٢٣( مشس ، ع دريس ، كلية التربية جبامعة عنيالت
  . دار املسرية ، األردن " .  النظرية والتطبيق " علم النفس املعريف ) . ٢٠٠٤.( العتوم ، عدنان يوسف -
تحـصيل  علم للمشكالت علـى تنميـة ال  أثر إستراتيجية طرح املت) . " ٢٠٠٦.( غازي ، إبراهيم توفيق    -

جملـة التربيـة   " . املعتقدات حول دراسة الفيزياء لدى طـالب الـصف األول الثـانوي           الدراسي وتعديل   
   . ١٩٢-١٣١ص ص ) ١(، ع ) ٩(العلمية ، كلية التربية جبامعة عني مشس ، مج 

ان ،   األهلي. تفكري األطفال ، تطوره وطرق تعليمه    ) . ١٩٩٠( قطامي ، يوسف     - ة للنشر والتوزيـع ، عمـ
  . األردن 

ات القـراءة  الفرق يف مركز الـتحكم وتقـدير الـذات بـني ذوي صـعوب          ) . " ٢٠٠٦( القمش ، مصطفى     -
) ٤(جملة احتاد اجلامعات العربية للتربية وعلم النفس ، مـج  " .  املرحلة االبتدائية  والعاديني من تالميذ  

  .٥٧-١٢، ص ص ) ١(، ع 
  .دار قباء، القاهرة ، مصر . فلسفة العلم ) . ١٩٩٨. ( قنصوة ، صالح -
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". واقـع تقنيـات التعلـيم اجلـامعي ومعـايري اجلـودة يف الـيمن               ) ." ٢٠٠٨.( املطري ، حسن عمر علـي        -
   .١٠٨-٧٧، ص ص ) ١٣١(دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جبامعة عني مشس ، ع

أثر تضمني قضايا التفاعل بني العلم والتكنولوجيا واتمع   ). " ١٩٩٠( املوسى ، موسى جابر حممد       -
يف تدريس العلوم على التحصيل فيها والفهم للمظاهر االجتماعية والثقافية للعلم والتكنولوجيا            

  . رسالة ماجستري ، كلية التربية ،  جامعة الريموك ، األردن ". 
، ) ٩٨(األمـة ، ع  سلـسلة كتـاب   . الية التنميـة  التعليم وإشـك ) . ٢٠٠٤( اهلنداوي ، حسن إبراهيم     -

  .والشئون اإلسالمية القطرية وزارة األوقاف 
أثر تنوع بعض استراتيجيات التعلم النـشط يف تعلـيم وحـدة مبقـرر          )." ٢٠٠٢( هندي ، حممد محاد      -

ادل يب املتبـ و االعتماد اإلجيا  نـحاألحياء على اكتساب بعض املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه          
دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، كليـة التربيـة جبامعـة    " .  الزراعي لدى طالب الصف األول الثانوي    

   .٢٤٠-١٨٣ص ص ) ٧٩(عني مشس ، ع 
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  )١(ملحق 
  

  .......حتية طيبة وبعد                      أخيت الطالبة/ أخي الطالب 
تعرف على قدرتك على حل املشكلة العلمية ، من خالل إجابتك على أسئلة     يهدف البحث إىل ال

مشكلة علمية ، واملطلوب منك قراءة كـل مـشكلة بدقـة مث وضـع         ) ٢٠(هذا االختبار واملكون من     
  .  دائرة واحدة فقط وذلك حول رمز البديل الذي تعتقد أن حال صحيحا للمشكلة 

بار خدمة للبحث العلمـي يف وطننـا احلبيـب واهللا مـن وراء              نأمل تكرمكم باإلجابة عن هذا االخت     
  القصد ،،،،،،،،،،

         
  الباحثان 

           :  الكلية
       :القسم 
  :اجلنس 

      فقرات االختبار            

قام أحد الطلبة بأخذ كمية من محض اخلليك الثلجي ، ووضعها يف دائرة كهربائية مغلقة  -١
ئ املصباح ، و لكي يتـوهج املـصباح فـإن عليـه أن يـضيف إىل           ، كما يف الشكل ، فلم يض      

 :احمللول كمية من 
              .   املاء وبشكل تدرجيي -   أ
  . محض اخلليك -   ب
                  .  ملح الطعام -   ج
  . محض اهليدروكلوريك -   د

  
  
قـة فوجـد أن    الحظ باحث تزايد أعداد البعوض يف إحدى املناطق السكنية ، فقام مبسح املنط             -٢

  :سبب ذلك هو وجود عدد من املستنقعات ، وحلل هذه املشكلة يلزم 
  . من هذه املنطقة إىل منطقة أخرى  نقل السكان -   أ

   . مياه هذه الربك يف ري املزروعات استخدام-ب 
  .سني رش الربك بالكريو-  ج
  . إضافة كمية من املياه النقية إىل الربك -د   

 

 مصباح

 حمض الخليك
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اجيا داخل طبق آخر ، وملا أرادت فصلهما عن بعـض مل تـتمكن مـن    وضعت سيدة طبقا زج    -٣

  ذلك ، ما الطريقة املناسبة لفصل الطبقني دون تعرض أي منهما للكسر ؟
  . تضع الطبق اخلارجي يف ماء بارد -         ب  .ع ماء بارد يف الطبق الداخلي تض-    أ
  .تغمر الطبقني بكاملهما باملاء البارد  -  د.     باملاء الساخن  تغمر الطبقني بكاملهما-   ج
 حصل باحث على حملول جمهول مل يعرف هـل هـو محـضيا أم قاعـديا أم متعـادال ، ولكـي        -٤

  يتمكن من الكشف  
  :    عن هذا  احمللول عليه أن يضع 

  . ورقة عباد مشس محراء يف احمللول ومالحظة التغري يف لوا   -  أ
  .الحظة التغري يف لوا ورقة عباد مشس زرقاء يف احمللول وم  - ب
  .    ورقة عباد مشس إما محراء أو زرقاء يف احمللول ومالحظة التغري يف لوا -     ج
  .     ورقتني إحدامها محراء  واألخرى زرقاء يف احمللول ومالحظة التغري يف لوما -     د

  
تحـصل علـى تربيـد    مـاذا تقتـرح عملـه ل   . تنخفض درجة حرارة املاء داخل األواين الفخاريـة     -٥

  :أفضل للماء ؟ لف اإلناء خبرقة 
  . مبللة وتعرضه لتيار اهلواء-         ب  . جافة وتعرضه لتيار اهلواء- أ    
  . جافة وال تعرضه لتيار اهلواء -د         .مبللة وال تعرضه لتيار اهلواء  -    ج

  

ون يف اجلـو ، وحلـل هـذه    تعاين املدن املكتظة بالسكان من زيـادة نـسبة ثـاين أكـسيد الكربـ        -٦
  : املشكلة يتم 

                 . رش اهلواء اجلوي بغازات معادلة لغاز ثاين أكسيد الكربون -     أ
  .  حضر استخدام األجهزة واملعدات الباعثة ثاين أكسيد الكربون -     ب
  .            زراعة املساحات احمليطة ذه املدن باألشجار اخلضراء -    ج
  . حضر النمو السكاين داخل املدن -    د

  
قام أحد الطلبة بتوصيل مصباح كهربائي ببطاريتني ، كما يف الـشكل املقابـل ، فوجـد أن            -٧

  املصباح مل يضيء ، ماذا  يفعل حىت يتمكن من إضاءة املصباح ؟
      .  يضيف إىل الدائرة مكثف كهربائي -    أ
  . يضيف إىل الدائرة ملف كهربائي -   ب
      . يعكس توصيل إحدى البطاريتني -   ج
  . يغري البطاريتني ويوصلهما يف الدائرة بنفس الطريقة السابقة-   د

  

 مصباح
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يؤدي االستخدام العشوائي للكيماويات الزراعية  إىل تأثريات سيئة على اإلنـسان والبيئـة ،                 -٨
  :وحلل هذه املشكلة ينبغي 

  . حضر استخدام الكيماويات الزراعية   - أ
  .  جديدة حلماية اإلنسان والبيئة من خطرها البحث عن تقنيات  - ب
 .  حضر استرياد الكيماويات الزراعية -ج 
 . نشر الوعي بني أفراد اتمع بكيفية استخدام الكيماويات الزراعية   - د

 
  :لعالج شخص مصاب بسرطان املعدة ، تستخدم أشعة  -٩
  . فوق البنفسجية -       د . ألفا -ج  . جاما -ب      . اكس  -  أ
 يف املدرسة ،   الحظت طالبة أربع جمموعات خمتلفة من التالميذ يقومون بأعمال البناء-١٠

 ربع طن من احلديد ولكنها ظلت واقفة يف مكاا ، و الثانية كانت تدفع األوىل منها محلت
حجرا ضخما ولكنها مل تستطع إزاحته ، و الثالثة رفعت كمية من احلديد مسافة معينة ، و 

فتساءلت أي من هذه اموعات  تبذل شغال ؟ .  دلوا كبريا وحتركت به على األرض الرابعة محلت
  :  اموعة اليت تبذل شغال هي اموعة 

  . الرابعة -         د  . الثالثة -                ج  .   الثانية -     ب  .    األوىل -أ
  

 وحلل هذه املـشكلة يتطلـب    تشكو إحدى األسر من إصابة بعض أطفاهلا مبرض الكساح ،     -١١
  :من األسرة التركيز على إطعام أطفاهلا األطعمة الغنية بـ 

  .  الدهون -د    . الكالسيوم -   ج  . السكريات -ب  . النشويات -   أ 
  

   إذا تعرضت جلهد كبري ، فأردت أن حتافظ على التوازن املائي يف جسمك ، فماذا تفعل ؟-١٢
  . تستحم باملاء البارد -ب      .خلاص بذلك ل كمية من الدواء ا تتناو-  أ
  . تتناول وجبة غذائية ملوحتها زائدة -د    .كمية من املاء بعد االستراحة  تشرب - ج

  

 رسم أحد الطلبة دائرة كهربائية لتحقيق قـانون أوم، كمـا يف الـشكل ، لكـن املعلـم قـال                     -١٣
 للطالب أن الرسم 

  سم ؟    خطأ ، فما اخلطأ أو األخطاء يف الر
          . اصطالح اجتاه التيار -   أ
  ملف.                    طريقة توصيل الفولتميتر يف الدائرة -   ب
        . طريقة توصيل األميتر يف الدائرة -  ج
  . إضافة امللف إىل الدائرة -   د

  
حلـل   يشكو سكان مدينة تعز من تلوث اهلواء بالغازات املنبعثة من عوادم وسائل النقـل ، و             -١٤

 مقاومة
A 

V
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  :هذه املشكلة يستلزم استخدام 
  .توية على نسبة عالية من الرصاص  املشتقات النفطية احمل- أ
  . املشتقات النفطية اخلالية من الرصاص -ب
  .ئل املستخدمة حاليا  وسائل النقل البدائية بدال من الوسا- ج
  . حمركات ال حتقق االحتراق الكامل للوقود-د
  
 تضخم الغـدة الدرقيـة ، وحلـل هـذه املـشكلة فإنـه يلـزم أن تكـون                 يعاين بعض األفراد من    -١٥

  :األطعمة اليت يتناوهلا هؤالء األفراد غنية بـ
  . الفلور-     د    . البوتاسيوم- ج  . اليود -ب    . الكالسيوم -    أ

  
 أراد باحث أن حيـدد الكميـة املناسـبة مـن أحـد املبيـدات املـستخدمة يف مكافحـة احلـشرات           -١٦

ة والالزمة لرش نبات معني ، فأخذ أحواض متشاة وزرع فيها أربع شتالت من هـذا النبـات          الزراعي
يف نفس النوع من التربة وسقاها بكميات متساوية من املاء وكانت الشتالت األربع مصابة باملرض           

 على وملعرفة الكمية املناسبة من املبيدات الالزمة لقتل احلشرات واحملافظة. الذي تسببه احلشرات 
  :منو النباتات يتوجب عليه أن يرش الشتالت 

  . األربع بكميات خمتلفة من املبيد ويتركها معرضة للشمس واهلواء ويالحظ ما حيدث لكل شتلة -أ     
 بكميات خمتلفة من املبيد ويترك اثنتني معرضتني للشمس واهلواء ويعـزل اثنـتني يف الظـل                -     ب

  .ويالحظ ما حيدث لكل شتلة
  . األربع بكميات متساوية من املبيد ويتركها معرضة للشمس واهلواء ويالحظ ما حيدث لكل شتلة -ج     

 بكميات متساوية من املبيد ويترك اثنتني معرضتني للشمس واهلواء ويعـزل اثنـتني يف الظـل                -     د
  .ويالحظ ما حيدث لكل شتلة

  
بـه تيـارا كهربائيـا أمـام زمالئـه يف        صمم أحد الطلبة نشاطا كاملبني يف الـشكل ، ليولـد           -١٧

  :الصف التاسع ، لكن العرض مل  ينجح ،  و حىت ينجح هذا العرض عليه أن 
  .يغري اجتاه املغناطيس   - أ
  .    يستخدم مقاومة بدال من اجللفانومتر   - ب
 .    يزيد من عدد لفات لسلك -     ج
  .اسيا معزوال نـح     يستعمل سلكا -     د

  
  
  

ــــــ        

 

  مغناطيس
جـ       ش    

 جلفانومتر  ش

  معزولاسي غيرنـحسلك  

 أسطوانة كرتون
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حد الطلبة حتضري حملول محضي ، فقام الطالب بإحضار األدوات واملواد الالزمـة   طلب من أ -١٨
لتحضري هذا احمللول ، مث قام بإحضار كأسا زجاجيا ومأله باملاء املقطر و بدأ بإضـافة قطـرات مـن     
املاء إىل احلمض ، مث قام بتحريك احمللول  بساق زجاجية إال أن املعلم قال للطالب إنه ارتكب خطـأ          

  اء حتضريه هلذا احمللول ، فما اخلطأ الذي ارتكبه الطالب ؟أثن
  . إضافة املاء إىل احلمض-ب        . إضافة احلمض إىل املاء-    أ
  . وضع احمللول يف كأس زجاجية -د      . حتريك احمللول بساق زجاجية -   ج

  
تلفـة ،   أراد أحد الطلبة حتضري خملوط ملـادة معينـة ، فأحـضر أربـع كميـات مـن مـواد خم        -١٩

إحداها من مسحوق الطباشري واألخرى من ملح الطعام وثالثـة مـن الـسكر ورابعـة مـن الـنب                   
. الصايف ، فوضع ملعقة من كل كمية يف كأس مملوء باملاء ،  مث قام بتحريك مكونات كل كـاس            

  فأي من هذه العمليات ينتج عنها خملوطا ؟
  .     النب واملاء -د     .السكر واملاء  -ج   الطباشري واملاء -     ب  .اء  امللح وامل-  أ
  
 لوحظ تزايد زحف الرمال يف األراضي املزروعة والصاحلة للزراعة ، وحلل هذه املشكلة ينبغي -٢٠

  القيام بـ 
   .راضي  قطع األشجار احمليطة ذه األ-  أ
   إضافة املواد املخصبة للمزروعات يف هذه األراضي -ب  
     اضي التشجري حول هذه األر- ج

  . الري املكثف و املستمر للمزروعات يف هذه األراضي -د 
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  )٢(ملحق 
  .......حتية طيبة وبعد          أخيت الطالبة/ أخي الطالب 

يهدف البحث التعرف على مستوى فهمك للمظاهر الثقافية واالجتماعية للعلم ، من خالل إجابتك  
أمام العبارة وحتت رمز االختيار الذي ( / )  عالمة على فقرات هذا املقياس ، وعليه يرجى تكرمك بوضع

  ) وة معارض ، معارض بقموافق بقوة ، موافق ، ال أدري ،( فيه من بني االختيارات اآلتية يعرب عن قناعتك
    يرجى تكرمكم باإلجابة عن املقياس ، علما بأنه سـيتم التعامـل مـع هـذه اإلجابـات بـسرية ولـن                

   العلمي ، واهللا يوفقكم ،،،،،،،،،،،،،،،،،تستخدم إال ألغراض البحث
  الباحثان    

  فقرات املقياس 
موافق  العبارة

 بقوة
معارض  معارض ال أدري موافق

 بقوة

سة مفـاهيم العلـم سـيؤثر سـلبا علـى            تعمق الفرد بدرا   -١
  .ثقافته

     

      . يسهم العلم احلديث يف تنوير العامل ثقافيا -٢

٣- تمع متماسكة فإن التغريات العلميـة   مهما كانت قيم ا
 .ستؤثر سلبا على هذه القيم 

     

 يؤدي التقـدم العلمـي إىل سـهولة انتقـال الثقافـات بـني               -٤
 .األمم

     

 الغزو الثقايف للمجتمعـات يعـد أحـد سـلبيات العلـم يف             -٥
 .العصر احلديث 

     

 ثقافة اتمع تتضمن وعيـا مجعيـا بـالعلم وأمهيتـه يف             -٦
 .التنمية والنهوض احلضاري

     

 قيم اتمع تعد عامال حمددا لالستفادة ممـا توصـل  إليـه           -٧
 العلم 

     

 العلم نظام ثقايف تبعث على مزاولة نشاطه قيم ثقافيـة       -٨
 .معينة 

     

 يسهم العلم يف االنتـشار الواسـع لألسـاطري والـشعوذة             -٩
 .  العلمية والتنجيم أكثر من إسهامه يف نشر الثقافة

     

       ال عالقة بني ثقافة اتمع والتقدم العلمي -١٠

 يعد التوسـع يف بنـاء املؤسـسات العلميـة أكثـر أمهيـة        -١١
 . لتنمية ثقافة اتمع من توفري بيئة التعلم املناسبة 

     

      . أحدث العلم نظرة عاملية تغلغلت يف اتمع -١٢
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ة بــني أفــراد اتمــع أحــد األســباب  يعــد انتــشار البطالــ-١٣
 .املباشرة للتقدم العلمي 

     

       يسهم العلم يف اكتشاف األمراض اخلبيثة -١٤

      . يسلح العلم أفراد اتمع باملعرفة عن العامل -١٥

 يتــصدى العلــم للمــشكالت االجتماعيــة الــيت تواجــه  -١٦
 .اتمع 

     

ة إىل زيـادة مـصاعب احليـاة  يف       تقود االكتشافات العلمي   -١٧
 .اتمع

     

 يعزى انتـشار األمـراض االجتماعيـة يف بعـض الـدول إىل              -١٨
 .تقدمها العلمي والتكنولوجي 

     

 يؤثر العلم يف اتمع بالطريقة اليت يـستخدم ـا مـن             -١٩
 .قبل اتمع 

     

ن إال  على الرغم من تعدد فوائد االجنازات العلمية لإلنـسا        -٢٠
أن انشغاله املستمر ذه اإلجنازات أسهم  يف ضعف الروابط     

 . االجتماعية 

     

      . يسهم العلم يف معاجلة األمراض اخلبيثة -٢١
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  )٣(ملحق 
    .......حتية طيبة وبعد         أخيت الطالبة/ أخي الطالب 

ابتـك علـى عبـارات هـذا     يهدف البحث إىل التعرف على مفهوم الذات العلمي لـديك ، مـن خـالل إج              
أمام العبـارة وحتـت االختيـار الـذي يعـرب عـن درجـة        ( / ) املقياس ، وعليه يرجى تكرمك بوضع عالمة    

كبرية جدا ، كبرية ، متوسطة ، ضـعيفة ، ضـعيفة   (ارة  من بني االختيارات اآلتية      موافقتك على العب  
 التعامل مع هذه اإلجابات بسرية ولـن  يرجى تكرمكم باإلجابة عن املقياس ، علما بأنه سيتم ) .  جدا  

  تستخدم إال ألغراض البحث العلمي ، واهللا يوفقكم ،،،،،،،،،،،،،،،،،
  الباحثان              عبارات املقياس                                  

 درجة املوافقة على العبارة
كبرية  العبارة

 جدا
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبرية

 جدا

      .ت خارجية عن العلوم  أقوم بقراءا-١
      . أفكر مبشكالت يف العلوم وأقوم حبلها -٢
       ال أبادر أبدا باالستفسار عن موضوعات علمية -٣
       أحفظ عددا كبريا من الكلمات واملفاهيم العلمية -٤
      . ال أقرأ كتب املقررات العلمية اليت أدرسها -٥
      .األساسية لكل مقرر أدرسه أعرف األفكار العلمية -٦
      . أستطيع تطبيق ما أتعلمه -٧
      . ال أتقيد بتعليمات املدرس بشكل كامل -٨
الذين يعانون من صعوبات يف تعلم  أساعد الطلبة اآلخرين -٩

 .املقررات العلمية 
     

      . أعمل مع زمالئي يف حجرة الدراسة وأشاركهم العمل -١٠
      . واثقا من نفسي للقيام حبل مشكلة علمية لست-١١
قات الصفية من خـالل االشـتراك       أهتم كثريا بتعزيز العال    -١٢

 .  الزمالء يف أي عمل علمي مع 
     

       أتنافس مع زمالئي يف احلصول على اهتمام املدرس-١٣
      . أحترم آراء املدرس -١٤
      . أتعلم فقط ما يطلبه مين املدرس -١٥
      . أكمل الواجبات واملهام  اليت كلفت ا أوال بأول -١٦
      . أحافظ على نظافة القاعات واملختربات وترتيبها-١٧
       أتقبل االنتقادات اليت توجه يل يف أثناء املناقشات الصفية -١٨
      . أنتقد الطلبة اآلخرين يف أي عمل علمي يقومون تنفيذه-١٩
      .ب إزعاجا لزمالئي يف حجرة الدراسة  أسب-٢٠
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