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 واقع البحث في الرتبية العلمية في األردن
  2009 -2000 في الفرتة 

  
  *وليد نوافله و علي العمري

  
  

 18/4/2011 تاريخ قبوله     5/8/2010 تاريخ تسلم البحث

ــي        :ملخــــص ــة فــ ــة العلميــ ــي التربيــ ــع البحــــث فــ ــّرف واقــ ــى تعــ ــة إلــ ــدفت الدراســ هــ
ــين    ــة بـ ــرة الواقعـ ــي الفتـ ــى  2000األردن فـ ــن حيـــ 2009إلـ ــث،  : ث، مـ ــاالت البحـ مجـ

ولتحقيــــق أهــــداف الدراســــة . وأنــــواع البحــــوث المســــتخدمة، والفئــــات المســــتهدفة 
رســـــالة جامعيـــــة فـــــي مجـــــال تـــــدريس العلــــــوم،      ) 188(تـــــم تحليـــــل ملخصـــــات    

بحثـــــــا منشـــــــورا فـــــــي الـــــــدوريات التربويـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن   ) 40(وملخصـــــــات 
ــها    ــرة نفســ ــة للفتــ ــات األردنيــ ــائل ال . 2009 - 2000الجامعــ ــنفت الرســ ــة صــ جامعيــ

والبحــــــوث المنشــــــورة بحســــــب مجــــــاالت البحــــــث وأنــــــواع البحــــــوث، باســــــتخدام   
مــــن بحــــوث التربيــــة % 72.8أظهــــرت النتــــائج أن  .أدوات أعــــدت خصيصــــا لــــذلك

ــي        ــث فــ ــا بالبحــ ــز أكثرهــ ــتعلم، وتركــ ــيم والــ ــال التعلــ ــت مجــ ــة تناولــ ــة الُمحللــ العلميــ
ز تناولــــــت معلـــــم العلــــــوم وتركــــــ % 20.2طـــــرق واســــــتراتيجيات التـــــدريس، وأن   

ــة، وأن    ــة المعلـــــم المهنيـــ ــا بالبحـــــث فـــــي معرفـــ ــوم  % 7أكثرهـــ تناولـــــت كتـــــب العلـــ
وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــأنواع . المدرســـــية، وتركـــــز أكثرهـــــا فـــــي مجـــــال تحليـــــل الكتـــــب 

% 16.7وصـــــــفية و % 19.3ا تجريبيـــــــة و  منهـــــــ%  61.4البحـــــــوث تبـــــــين أن  
ــارن و   ــببي مقـــــ ــاطي، و % 2.2ســـــ ــاريخي% 0.4ارتبـــــ ــات  . تـــــ ــرز الفئـــــ ــا أبـــــ أمـــــ

فـــــــي مجــــــال التعلـــــــيم  ) 11-7(بحـــــــث فكانــــــت طلبـــــــة الصــــــفوف   المســــــتهدفة بال 
ــوم للصـــفوف      ــال المعلـــم، وكتـــب العلـ ــام فـــي مجـ ــوم بوجـــه عـ والـــتعلم، ومعلمـــي العلـ

  ).واقع البحث، بحوث التربية العلمية، األردن: الكلمات المفتاحية( .)5-8(

  
 
  

يعد البحث التربوي جزءًا ال يتجزأ من البحـث العلمـي،    :مقدمة
المبـادئ والمقومـات التـي يقـوم عليهـا البحـث العلمـي        فهو يستند إلى 

وتبدو الحاجة للبحوث التربوية اليـوم أشـد منهـا فـي أي     . بصفة عامة
وقت مضـى، للتغيـرات المتسـارعة التـي نشـهدها مـن عولمـة، وانفجـار         

ودور البحــــث التربــــوي ضــــروري . معرفــــي، وتكنولوجيــــا االتصــــاالت
والتعــديل المناســب فــي   للحصــول علــى معرفــة دقيقــة تكفــل التطــوير،  

 .الميدان التربوي

والبحــث فــي التربيــة العلميــة هــو أحــد ميــادين البحــث التربــوي،  
ويتداخل مـع مجـاالت معرفـة أخـرى؛ كـالعلوم الطبيعيـة، وتـاريخ العلـم         
وفلسفتة، وعلم النفس؛ فهو يهتم بدراسـة القضـايا المتعلقـة بتـدريس     

ــي      ــة فـ ــئلة المطروحـ ــات لألسـ ــدم اجابـ ــوم، فيقـ ــوي  العلـ ــدان التربـ الميـ
ــالي يســـعى إلـــى تـــوفير     ــاد حلـــول لمشـــكالته، وبالتـ ويســـاهم فـــي إيجـ
المعرفة الالزمة للتخطيط، ورسم السياسات، واتخاذ القرارات، بهـدف  

  .تحسين تعليم العلوم وتعلمها
_________________________  

  .األردن -كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد *
  .، اربد، األردن 2011عة اليرموكحقوق الطبع محفوظة لجام© 
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Abstract: This study aimed at identifying the reality of research in 
science education in Jordan in the period 2000-2009 in terms of 
research domains, types, and target groups. To achieve the objectives 
of the study, abstracts of 188 theses, and 40 papers published in 
journals of Jordanian universities were analyzed. Theses and 
published papers were classified using tools developed for the 
purpose of this study. The results showed that 72.8% of the analyzed 
studies were in the domain of teaching and learning science, and the 
focus was on methods and strategies of teaching. Of the sample 
papers 20.2% were on the science teacher, and the focus was the 
teacher's professional knowledge; 7% covered science textbooks, and 
the focus was on textbook analysis. With regard to research types, the 
results showed that 61.4% of the analyzed studies were experimental, 
19.3% descriptive, 16.7% causal comparative, 2.2% correlational and 
0.4% historical. The main target groups were students of grades (7-
11) in the domain of teaching and learning, and science teachers' in 
general in the field of teacher, and science textbooks for grades (5-8). 
(Keywords: Research Reality, Science Education Research, Jordan). 

  
  

وتــاريخ البحــث فــي التربيــة العلميــة قصــير نســبيا، عنــد مقارنتــه  
ة، بتاريخ البحث في العلـوم الطبيعيـة، ففـي الواليـات المتحـدة األمريكيـ      

ظهــرت البحــوث فــي هــذا المجــال فــي الكتــب والــدوريات فــي بــدايات      
أمـا فـي بريطانيـا،    . (Abel and Lederman, 2007)القرن الماضـي  

فيعد عقد الستينات من القرن الماضي بداية تاريخ البحث في التربيـة  
العلميــة؛ حيــث بــدأت الــدوريات المتخصصــة بــالظهور، وبــدأت بعــض    

راسات العليا، ومـنح شـهادات الـدكتوراة فـي     الجامعات بفتح برامج للد
وقــد تزايــد االهتمــام بالبحــث فــي   . (Jenkins, 2000)هــذا المجــال 

التربيـــة العلميـــة، فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرين، بشـــكل         
ملحـــــوظ؛ حيـــــث ازداد عـــــدد البـــــاحثين وعـــــدد الكتـــــب والـــــدوريات  

معرفـة  واألبحاث المنشورة والمؤتمرات؛ ونتيجـة لـذلك أصـبح حجـم ال    
  .(White, 2001)الناتجة في هذا المجال كبيرًا 

ــر       ــة عبـ ــة العلميـ ــي التربيـ ــه فـ ــث وتوجهاتـ ــاالت البحـ ــددت مجـ تعـ
وأشـار دي  . الماضي، وارتـبط هـذا بتغيـر المراحـل والظـروف الزمنيـة      

إلى أن توجهات البحث في التربية العلمية،  (De Jong, 2007)جونغ 
تــأثرت بحركــات االصــالح  فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الماضــي، قــد 

والتطـــــوير فـــــي منـــــاهج العلـــــوم، وبالســـــياق الثقـــــافي واالجتمـــــاعي،  
وقــد قســم . والنظريــات التربويــة الســائدة التــي رافقــت تلــك الحركــات  
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: دي جونــغ تلــك التوجهــات إلــى مراحــل زمنيــة ثــالث؛ المرحلــة األولــى 
عقد السـتينات، حيـث ظهـرت حركـة االصـالح التربـوي المشـهودة فـي         

 'sputnik'وذلـك بعـد اطـالق سـبوتنك      -يات المتحـدة األمريكيـة   الوال
وبرزت أعداد كبيرة مـن المنـاهج المدعومـة مـن المؤسسـة الوطنيـة        -

ــوم  ــذه  National Science Foundation: NSFللعلـ ــي هـ ، وفـ
المرحلة ركزت األبحاث في التربية العلمية على جمع األدلـة حـول أثـر    

ــاهج المطــورة والمشــاريع ال   ــة واألداء    المن ــة العلمي ــي المعرف ــدة ف جدي
ــيم        ــي تعلـ ــين فـ ــه المعلمـ ــي تواجـ ــعوبات التـ ــى الصـ ــة، وعلـ ــد الطلبـ عنـ
ــى      ــدة، وعل ــة الجدي الموضــوعات، واســتخدام االســتراتيجيات التعليمي

فهي عقـد الثمانينـات؛   : أما المرحلة الثانية. استخدام التعليم المبرمج
ظــرة المعرفيــة هــي حيــث تغيــرت النظــرة للتعلــيم والــتعلم، فأصــبحت الن

 'Nation at Risk 'الســائدة؛ وبعــد صــدور تقريــر األمــة فــي خطــر 
ظهــرت حركــة إصــالح جديــدة فــي منــاهج العلــوم، وفــي هــذه المرحلــة   
ــر،        ــتعلم، والتفكيــ ــات الــ ــة عمليــ ــى دراســ ــاحثين إلــ ــام البــ ــل اهتمــ انتقــ
ــافي      ــد الثقــ ــر البعــ ــاء أثــ ــة، واستقصــ ــد الطلبــ ــة عنــ ــاهيم البديلــ والمفــ

ــري، واالستقصــاء    واالجتمــاعي فــي ا  ــة، والعمــل المخب كتســاب المعرف
هـي  : والمرحلة الثالثة. الحر، واستخدام استراتيجيات حل المشكالت

العقد األول من القرن الحادي والعشرين؛ إذ أصـبحت النظـرة للتعلـيم    
والتعلم تستند إلى النظريـة البنائيـة االجتماعيـة، والمنحـى االجتمـاعي      

ان العمـــــل المخبـــــري، والمعرفـــــة الثقـــــافي؛ وفـــــي هـــــذه المرحلـــــة كـــــ
البيداغوجيــة لــدى المعلــم، والقضــايا المتعلقــة بــالعلم والتكنولوجيــا       
والمجتمــع، واســتراتيجيات التــدريس، والنمــاذج والنمذجــة، هــي أكثــر   

  .خمسة مجاالت اهتماما لدى الباحثين

ــة         ــي التربي ــه ف ــات البحــث ومجاالت ــر توجه ــرغم مــن تغي ــى ال وعل
خـر تبعـا لتغيـر السـياق الثقـافي واالجتمـاعي،       العلمية، بين الحـين واآل 

 ,De Jong)والفكــر التربــوي الســائد الــذي أشــار إليــه دي جونــغ     

، فـــإن الحاجـــة تقتضـــي وقفـــة نقديـــة ومراجعـــة شـــاملة لهـــذا    (2007
ــة، إذ إن       ــة العلمي ــة أيــن وصــلت التربي ــة معرف ــي، ومحاول الجهــد البحث

ك للمجــاالت التــي مراجعــة البحــوث الســابقة وتحليلهــا؛ ســواء أكــان ذلــ
ــائج والتوصــيات؛ يعــد      ــة المســتخدمة، أم للنت ُبحثــت فيهــا، أم للمنهجي

ــًا يرتكـــز عليـــه التخطـــيط للبحـــوث فـــي المســـتقبل    أبـــو عـــالم، (أساسـ
2007.(  

إن المراجعـــة الشـــاملة، والتحليـــل الـــدقيق للبحـــوث فـــي مجـــال   
التربيــة العلميــة، عمليــة تتطلــب معــايير تشــمل جميــع أنــواع البحــوث     

ونظــرا لضــخامة حجــم المعرفــة الناتجــة . االت التــي تبحــث فيهــاوالمجــ
في هذا المجال، تعددت جوانب التحليـل الممكنـة، وظهـرت تصـنيفات     

ــة   ــة العلميـ ــوث التربيـ ــة لبحـ ــي   . مختلفـ ــنفت فـ ــال صـ ــبيل المثـ ــى سـ وعلـ
ــرات     : مجــاالت هــي  ــوم، والمــتعلم، ومتغي ــاهج العل ــم، ومن إعــداد المعل

ــم   ــي، والمعلـ ــل الدراسـ ــل، (الفصـ ــورة  ). 1988فضـ ــنفت بصـ ــا صـ كمـ
المعلــم، والطلبــة، والتعلــيم، والمــدارس،   : أخــرى ضــمن مجــاالت هــي  

ــا التعلـــــيم،       ــية، والتقـــــويم، وتكنولوجيـــ ــاهج والكتـــــب المدرســـ والمنـــ
  .(Jenkins, 2000)وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  

ة العلميـــة، اقتـــرح ديـــوت   وفـــي ســـياق تصـــنيف بحـــوث التربيـــ    
مجموعـة مـن القضــايا    (Duit & Tiberghien, 2005) وتـايبرجين 

الرئيســة فــي التربيــة العلميــة لتســتخدم معــايير للتحليــل، وفــي الوقــت    
مفهـوم التربيـة   : والقضايا هي. نفسه تمثل إطارا للبحث في المستقبل

العلميـــة كمجـــال بحثـــي، ابســـتمولوجيا العلـــم، وابســـتمولوجيا تعلـــيم  
، والجـــنس وتعلـــم العلـــوم، وطـــرق البحـــث، وأهـــداف تـــدريس العلـــوم  

وقضــايا المســاواة، ومحتــوى تــدريس العلــوم، وتعلــيم وتعلــم العلــوم،  
ــدريس،      ــميم التـ ــويم، وتصـ ــيم والتقـ ــم، والتقيـ ــي للمعلـ ــور المهنـ والتطـ

  .وقضايا المنهج وسياسات التربية العلمية

ونظرا ألهمية مراجعة وتحليل ما تم إنجازه من بحث في مجال 
بقا، كـان هـذا الموضـوع محـط     التربية العلمية، كما أشير إلى ذلك سـا 

ولعل أبرز المحـاوالت  . اهتمام عدد من الباحثين والتربويين العلميين
ــدين      ــي العقـ ــة كتـــب فـ ــدور ثالثـ ــة صـ ــة العلميـ ــة أدب التربيـ ــي مراجعـ فـ

: الكتاب األول بعنوان دليل البحث في تعليم وتعلـم العلـوم  . الماضيين
Handbook of Research on Science Teaching and 

Learning (HRSTL) وهــــو مــــن تحريــــر جابــــل(Gabbel)  عــــام
، وقـد انحصــر اهتمــام هــذا الـدليل علــى البحــوث التــي أجريــت   1994

والكتـاب الثـاني بعنـوان دليـل عـالمي      . في الواليات المتحدة األمريكيـة 
ــة ــة العلميـ  International Handbook of Science: للتربيـ

Education (IHSE)  وبين وهو من تحرير فريزر وتـ(Fraser and 

Tobin)  وعلى الرغم من اشتراك مجموعة من الباحثين . 1998عام
علــى المســتوى العــالمي فــي إعــداد هــذا الــدليل، إال أن االهتمــام كــان 

أمـا الكتـاب   . منصبا فيه على مراجعـة البحـوث فـي فتـرة زمنيـة محـددة      
 Handbook of: الثالث فكان بعنوان دليل البحث في التربية العلمية

Research on Science Education (HRSE)     وهـو مـن تحريـر
، ويتضـمن هـذا   2007عـام   (Abel & Lederman)إيبـل وليـدرمان   

الـــدليل مراجعـــة شـــاملة للبحـــث فـــي التربيـــة العلميـــة علـــى المســـتوى  
ــام البــاحثين، عــن         ــالمي؛ وبــذلك يشــكل الــدليل صــورة واضــحة أم الع

لهــم الطريــق للبحــث فــي  البحــوث التجريبيــة والنظريــة الســابقة، تحــدد
  .(Abel and Lederman, 2007)هذا المجال مستقبال 

وأجريت بعـض الدراسـات لمراجعـة وتحليـل البحـوث فـي مجـال        
ومــن الدراســات . التربيــة العلميــة، علــى المســتويين العــالمي واألردنــي

علــى المســتوى العــالمي، والتــي تــم االطــالع عليهــا، دراســة تســاي و    
، وكانــت بهــدف استقصــاء توجهــات  (Tsai & Wen, 2005)ويــن

البحــوث فــي التربيــة العلميــة فــي ثــالث دوريــات متخصصــة فــي مجــال    
 Journal of ؛ وScience Education (SE) :تـدريس العلـوم وهـي   

Research in Science Teaching (JRST)؛ وInternational 

Journal of Science Education (IJSE)     ؛ وفـي هـذه الدراسـة
بحوث المنشورة فـي هـذه الـدوريات، فـي الفتـرة الممتـدة مـن        حللت ال

تجريبـي،  ( ، وذلـك مـن حيـث نـوع البحـث      2002إلى عام  1998عام 
( ومن حيـث مجـال أو موضـوع البحـث     ) نظري، دراسة حالة، مراجعة

إعداد المعلم، التعليم، التعلم وفهـم الطلبـة، سـياق الـتعلم وخصـائص      
افها، المـنهج والتقـويم والتقيـيم،    الطلبة، سياسة تـدريس العلـوم وأهـد   

ــفية    ــايا الفلســ ــة العلــــم والقضــ ــة، طبيعــ ــة واالجتماعيــ القضــــايا الثقافيــ
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ــر الرســمي      ــيم، التعلــيم غي وقــد ). واالبســتمولوجية، تكنولوجيــا التعل
ــورة أن      ــأنواع البحـــوث المنشـ ــا يتعلـــق بـ ــائج التحليـــل فيمـ أظهـــرت نتـ

نظرية % 0.7دراسة حالة و% 9.4منها كانت تجريبية، و % 86.9
أنـــواع أخـــرى، وهـــذا يعنـــي أن  % 1.4دراســـة مراجعـــة و % 1.6و 

البحــوث النظريــة وبحــوث دراســة الحالــة وبحــوث المراجعــة والبحــوث   
وفيما يتعلق بمجاالت البحوث، كانت أكثر ثالثـة  . األخرى كانت نادرة
مجال الـتعلم وفهـم الطلبـة؛ مثـل طـرق استقصـاء       : مجاالت تكرارا هي
اهيم البديلــة، ونمــاذج للتغييــر المفــاهيمي، وتطــور فهــم الطلبــة، والمفــ

، وجـاء فـي المرتبـة الثانيـة مجـال      %)24.7(الفهم؛ وشكل ما نسـبته  
سياق التعلم وخصائص الطلبة؛ مثل الدافعيـة، وبيئـة الـتعلم والفـروق     
الفرديــــة، والتفكيــــر، وأنمــــاط الــــتعلم، والخطــــاب الصــــفي، وأنمـــــاط       

، وجــاء %)17.9(بلغــت نســبته التفــاعالت الصــفية، وبيئــة المختبــر و 
في المرتبة الثالثة مجال الثقافة والمجتمع والجنس؛ مثل قضايا تعـدد  

  %).14.3(الثقافات، والجنس، والدراسات المقارنة وبلغت نسبته 

بدراسـة   (Lee, Wu, Tsai, 2009)وقـام ليـي و وو وتسـاي     
ــي       ــة فـ ــة العلميـ ــوث التربيـ ــات بحـ ــاء توجهـ ــا استقصـ ــدف منهـ ــان الهـ كـ

، فـي الفتـرة الممتـدة    (IJSE)و (JRST) و(SE)  يات العالميـة الـدور 
، ومقارنـة النتـائج مـع مـا توصـل إليـه       2007إلـى عـام    2003من عـام  

فـي دراسـتهما المشـار إليهـا      (Tsai & Wen, 2005)تسـاي و ويـن  
وأظهرت نتائج التحليـل تشـابها كبيـرا بـين الدراسـتين مـن حيـث        . آنفا

%  87.8نسـبها فـي هـذه الدراسـة     نسب أنواع البحوث، حيـث كانـت   
للبحــــوث % 3.5لدراســــة الحالــــة و %  4.1للبحــــوث التجريبيــــة و  

. للبحـــوث األخـــرى% 1.6لدراســـات المراجعـــة و% 3.0النظريـــة و 
وفيما يتعلق بمجال البحث، أظهرت النتـائج تغيـرا فـي التوجهـات عمـا      

، فقـد جـاء مجـال سـياق الـتعلم       2002-1998كانت عليه في الفتـرة  
، وجـاء مجـال الـتعلم    %)23.5(ص الطلبة في المرتبة األولى وخصائ

وقد جاء مجـال التعلـيم؛   %). 15.3(وفهم الطلبة في المرتبة الثانية 
مثل معرفة المعلـم، والمعرفـة المهنيـة، وتفكيـر المعلـم، وطـرق تمثيـل        
المعرفـــة، والســـلوك التعليمـــي، واســـتراتيجيات التـــدريس فـــي المرتبـــة 

حـين أن نسـبة البحـوث فـي مجـال التعلـيم فـي        ، في %)13.9(الثالثة 
فقـط، وتراجعـت نسـبة البحـوث     %) 6.6(كانت  2002-1998الفترة 

%) 6.8(إلــى %) 14.3(فــي مجــال الثقافــة والمجتمــع والجــنس مــن  
  .2007-2003في الفترة 

، فقـــد حلـــل البحـــوث   (De Jong, 2007)أمـــا دي جونـــغ  
ريات العالميـة  في الـدو  2005، والمنشورة عام 1995المنشورة عام 

(SE) و(JRST) و(IJSE)  .    ــة عشــر صــنفت الموضــوعات فــي أربع
فهــم الطلبــة، واتجاهــات الطلبــة، وعمليــات تعلــم      : مجــاال بحثيــا هــي  

الطلبة، ومعرفة المعلم بالمحتوى العلمي، والمعرفة البيداغوجية عنـد  
المعلــم، واســتراتيجيات التــدريس، وتطــوير معرفــة المعلــم بــالمحتوى   

تطـــــوير المعرفـــــة البيداغوجيـــــة لـــــدى المعلـــــم، والعمـــــل   العلمـــــي، و
ــكالت،      ــل المشـــ ــع، وحـــ ــا والمجتمـــ ــم والتكنولوجيـــ ــري، والعلـــ المخبـــ

وقـد أظهـرت   . والنماذج والنمذجة، وتكنولوجيا المعلومـات، والجـنس  
ــي عــام       ــرارا ف ــى خمســة مجــاالت تك ــائج أن أعل فهــم : هــي 1995النت

ــالمحت     ــم بــ ــة المعلــ ــري، ومعرفــ ــل المخبــ ــة، والعمــ ــي، الطلبــ وى العلمــ
. والقضايا المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمـع، وحـل المشـكالت   

ــام       ــي عـ ــرارا فـ ــاالت تكـ ــة مجـ ــى خمسـ ــا أعلـ ــل   2005أمـ ــت العمـ فكانـ
المخبــري، والمعرفــة البيداغوجيــة للمعلــم، والقضــايا المرتبطــة بــالعلم 
ــاذج     ــدريس، والنمــــ ــتراتيجيات التــــ ــع، واســــ ــا والمجتمــــ والتكنولوجيــــ

  .والنمذجة

ــا  ــباريني والرازحـــي    أمـ علـــى المســـتوى األردنـــي، فقـــد قـــام صـ
باستقصـــاء واقـــع البحـــث فـــي مجـــال التربيـــة العلميـــة فـــي        ) 1991(

الجامعات األردنية، من خالل مسح ملخصات رسـائل الماجسـتير التـي    
أعــدت مــن قبــل الطلبــة فــي الجامعــة األردنيــة وجامعــة اليرمــوك خــالل   

ــرة  رســـائل بحســـب نـــوع   ، إذ قامـــا بتصـــنيف ال 1988 – 1971الفتـ
ــث  ــفي   (البحـ ــويمي، ووصـ ــي، وتقـ ــي، وتطبيقـ ــال  ) أساسـ ــب مجـ وبحسـ
إعـداد معلـم، ومنـاهج العلـوم، والمـتعلم، والمعلـم، ومتغيـرات        (البحث 

؛ وقـد أظهـرت النتـائج فيمـا يخـص نـوع البحـث، أن        )الفصل الدراسـي 
رسـائل الماجســتير قــد ركــزت علـى نــوعي البحــث التطبيقــي والوصــفي   

وفيمـا يخـص مجـاالت    . لبحـث األساسـي والتقـويمي   ولم تهتم بنـوعي ا 
ــاهج العلــوم         ــد ركــزت الرســائل علــى مجــاالت المــتعلم ومن البحــث، فق
ــم أو        ــداد المعلـ ــال إعـ ــتم بمجـ ــم تهـ ــي، ولـ ــل الدراسـ ــرات الفصـ ومتغيـ

  . بالمعلم من حيث أداؤه وممارساته وخصائصه الشخصية

ة يبدو مما سبق أن مراجعة وتحليل البحوث فـي التربيـة العلميـ   
ــين حــين وآخــر،      ــتم ب ــالمي ت ــك     علــى المســتوى الع ــدل علــى ذل ومــا ي

وهـي دليـل البحـث فـي      –المشـار إليهـا سـابقا     -صدور األدلة الثالثـة  
ــتعلم  ــيم والــ ــام  (HRSTL)التعلــ ــة  1994عــ ــالمي للتربيــ ، ودليــــل عــ

ــة  ــة    1998عــام  (IHSE)العلمي ــي التربيــة العلمي  ، ودليــل البحــث ف

(HRSE) ن، فلـــم يلـــَق هـــذا الموضـــوع     أمـــا فـــي األرد  . 2007عـــام
ــدة     ــة واحـ ــاحثين، إذ ال توجـــد ســـوى دراسـ ــافي مـــن البـ ــام الكـ االهتمـ

؛ تناولـت تحليـل   )1991صباريني والرازحـي،  ( بحدود علم الباحثين 
ملخصات رسائل الماجسـتير فقـط، ومضـى علـى إجرائهـا فتـرة طويلـة        

ــرة ازداد عــــدد الجامعــــات الرســــمية   . مــــن الــــزمن وخــــالل هــــذه الفتــ
، وقـــد انعكـــس ذلـــك بصـــورة مباشـــرة علـــى التربيـــة العلميـــة والخاصـــة

ــة       ــرامج التربيـ ــي مختلـــف بـ ــول فـ ــع القبـ ــوم؛ حيـــث توسـ ــدريس العلـ وتـ
العلميــة، وازداد عــدد البــرامج المطروحــة، وطرحــت بعــض الجامعــات    
برنـــامج الـــدكتوراة فـــي تخصـــص منـــاهج العلـــوم وأســـاليب تدريســـها؛ 

ــة ال    ــي التربيـ ــام بالبحـــث فـ ــد االهتمـ ــذلك تزايـ ــر ولـ ــكل كبيـ ــة بشـ . علميـ
وبقصـــد تحديـــد إطـــار هـــذه المســـألة فـــي البحـــث، للمعنيـــين بالبحـــث 
التربــوي علــى مســتوى األفــراد والمراكــز والمؤسســات، يتطلــب األمــر  
إلى وقفة تأملية ومراجعة ما تم إنجـازه فـي هـذا المجـال، والمسـاهمة      

  .في توجيه مسارات بحوث التربية العلمية في المسقبل

  أسئلة الدراسة

  اآلتية ةتضمن الدراسة األسئلت

مـــا المجـــاالت التـــي ركـــزت عليهـــا بحـــوث التربيـــة العلميـــة التـــي  .1
  ؟ 2009 – 2000أجريت في األردن ضمن الفترة الزمنية 
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مــا أنــواع البحــوث المســتخدمة فــي الدراســات التــي أجريــت فــي   .2
 – 2000األردن في مجال التربية العلمية ضمن الفتـرة الزمنيـة   

  ؟ 2009

ت المستهدفة في الدراسات التـي أجريـت فـي األردن فـي     ما الفئا .3
   ؟2009 – 2000مجال التربية العلمية ضمن الفترة الزمنية 

 أهمية الدراسة

تخـــدم الدراســـة الحاليـــة البحـــث فـــي التربيـــة العلميـــة علـــى المســـتوى 
المحلـــي، بقصـــد إصـــالح تعلـــيم وتعلـــم العلـــوم، وتطـــويره، ومعالجـــة   

ي فقد تكشف الدراسة عن توجهـات البحـث   وبالتال. مشكالته وقضاياه
فــي التربيــة العلميــة فــي األردن، وتحديــد مــدى مســايرتها للتوجهــات    
العالمية في البحث بهذا المجال؛ األمر الـذي يسـاعد الجهـات المعنيـة     
فــي توجيــه أنظــار البــاحثين، ســواء أكــانوا أعضــاء هيئــة تــدريس فــي      

ــا، للبحــث فــي األ     ــة دراســات علي ــات والتصــدي  الجامعــات أم طلب ولوي
كمـــا يتوقـــع أن تســـاعد نتـــائج هـــذه الدراســـة   . للمشـــكالت الميدانيـــة

الباحثين في اختيار مشكالتهم البحثية، وسد الثغرات والجوانـب التـي   
  .لم تلق اإلهتمام الكافي من قبل الباحثين السابقين

 مصطلحات الدراسة

تضـــمنت الدراســـة عـــددا مـــن المصـــطلحات وكـــان لكـــل منهـــا الداللـــة  
  :تالية حيثما ورد وهيال

 يقصد بالبحث التربوي بشكل عـام   :البحث في التربية العلمية
بأنه جهـد مـنظم وموجـه بغـرض التوصـل إلـى حلـول للمشـكالت         
التربوية في المجاالت المختلفة مثل المناهج والكتب المدرسـية،  
واالدارة المدرســــية، وطــــرق التــــدريس، والمرافــــق المدرســــية،  

وألغـراض هـذه   ). 1992عودة وملكـاوي،  (والوسائل التعليمية 
ــه البحــــوث     ــة العلميــــة بأنــ الدراســــة يقصــــد بالبحــــث فــــي التربيــ
والدراســات التــي أجريــت فــي األردن فــي مجــال تــدريس العلــوم      

ــرة  ــتير  :ويتضــــمن ؛2009-2000خــــالل الفتــ ــائل الماجســ رســ
والدكتوارة التي أجريت من قبل الطلبة، واألبحاث المنشورة فـي  

 .رة عن الجامعات األردنيةت الصادالدوريا

     وهــــي المجــــاالت   :مجــــاالت البحــــث فــــي التربيــــة العلميــــة
ــوعات( ــدريس     ) الموضـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــوث فيمـ ــا البحـ ــي تناولتهـ التـ

 Duit, 2007; Tsai and Wen, 2005; Yager)العلــوم 

وألغراض هـذه الدراسـة صـنفت بحـوث التربيـة العلميـة       . (1983
د من المجاالت الفرعية، في ثالثة مجاالت رئيسة، ولكل منها عد

  :وذلك وفقا لآلتي

ويصنف بحث التربية العلميـة فـي هـذا    : مجال التعليم والتعلم .1
ــة       ــة التاليـ ــاالت الفرعيـ ــن المجـ ــة أي مـ ــاول دراسـ ــال إذا تنـ المجـ

استقصاء أثـر اسـتراتيجيات وطـرق تـدريس، واستقصـاء      : وهي
ــر نمــاذج ومنــاحي تــدريس، واستقصــاء أثــر بــرامج تدريبيــة         أث

مصــــممة بمعــــايير جديــــدة، وفهــــم الطلبــــة، وتفكيــــر  ووحــــدات

الطلبـــــة، واستقصـــــاء أثـــــر الحاســـــوب والبرمجيـــــات التعليميـــــة 
 .واإلنترنت، والعمل المخبري، وبيئة التعلم

ويصـنف بحـث التربيـة العلميـة فـي هـذا المجـال        : مجال المعلـم  .2
: إذا تنــــاول دراســــة أي مــــن المجــــاالت الفرعيــــة التاليــــة وهــــي  

لمعلــم، والمعرفــة العلميــة للمعلــم، ووجهــات     المعرفــة المهنيــة ل 
نظر وتصورات ومعتقـدات، والسـلوك التعليمـي، وبـرامج إعـداد      

 .المعلمين، وتدريب المعلمين

ويصنف بحث التربية العلمية في هذا : مجال الكتب المدرسية .3
ــة       ــة التاليـ ــاالت الفرعيـ ــن المجـ ــة أي مـ ــاول دراسـ ــال إذا تنـ المجـ

ب فـي ضـوء معـايير محـددة،     تحليـل الكتـب، وتقـويم الكتـ    : وهي
  .وتقويم الكتب من وجهة نظر المعلمين أو الطلبة

   ــة ــة العلميـ ــي التربيـ ــوث فـ ــواع البحـ ــوع البحـــث  : أنـ ــدد نـ يتحـ
التربــوي بوجــه عــام بحســب المعيــار المعتمــد فــي تصــنيفه، وقــد 
ظهــر فــي األدب التربــوي تصــنيفات مختلفــة؛ إذ تصــنف بحســب     

عـودة وملكـاوي،   (الغرض إلـى بحـوث أساسـية وبحـوث تطبيقيـة      
، وتصنف بحسب المنهجية إلى بحـوث تاريخيـة وبحـوث    )1992

وهنـاك مـن أضـاف أو    ). 2002جابر، (وصفية وبحوث تجريبية 
حيــث صــنف ) 1992(عــدل علــى هــذه التصــنيفات، مثــل عــدس   

البحــــوث التربويــــة بحســــب الغــــرض إلــــى أساســــية، وتطبيقيــــة،   
لمشـار إليـه   ا( (Gay)أمـا جـاي   . وتقييمية، وتطويريـة وإجرائيـة  

فقد صنفها بحسـب المنهجيـة فـي خمسـة     ) 1999في أبو عالم، 
ــي  ــام هـــ ــة،   : أقســـ ــفية، واالرتباطيـــ ــة، والوصـــ ــوث التاريخيـــ البحـــ

وألغراض هـذه الدراسـة، اعتمـد    . والسببية المقارنة، والتجريبية
المشار إليه في تصنيف بحـوث التربيـة العلميـة،     (Gay)تصنيف 

  :ووفقا لآلتي

يصــنف البحــث فــي التربيــة العلميــة علــى أنــه و :البحــث التــاريخي .1
تاريخي عنـدما يتعلـق بدراسـة وتفسـير أحـداث ماضـية، بغـرض        
الوصول إلى نتائج تساعد في تفسير األحداث الحاضـرة وتوقـع   

  .األحداث المقبلة

 ويصــنف البحــث فــي التربيــة العلميــة علــى : البحــث الوصــفي
أنــــه وصــــفي عنــــدما يتعلــــق بوصــــف الحقــــائق والمواقــــف  

 :هنة ويقسم إلىالرا

 حيـث يـتم تحليـل، وتفسـير، وعـرض واقـع الحـال         :مسحي
  .بخصوص بعض قضايا التربية العلمية

 ويهـتم بتحليـل مضـمون وثـائق ومنـاهج      : تحليل مضمون
 .في العلوم

  ويهــتم بوصــف المهــام والمســؤوليات    : تحليــل العمــل
 .وواجبات العاملين في مجال التربية العلمية
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 يم وصــف تفصــيلي معمــق  ويهــتم بتقــد: دراســة حالــة
لمؤسسة، أو عدد قليـل مـن األفـراد بخصـوص بعـض      

 .قضايا التربية العلمية

ويصـنف البحـث فـي التربيـة العلميـة علـى أنـه         :البحث االرتبـاطي  .2
ارتباطي إذا كان الهدف منه الكشف عن العالقـات بـين متغيـرين    

 .أو أكثر، وذلك من حيث نوع العالقة وقوتها

ويصنف البحث في التربية العلميـة علـى    :البحث السببي المقارن .3
أنه سببي مقارن إذا قـام الباحـث بدراسـة العالقـات السـببية بـين       
ــاين بطبيعتـــه        ــتقل متبـ ــان المتغيـــر المسـ ــر، وكـ ــرين أو أكثـ متغيـ

 .، وقد حدث مسبقا، وغير قابل للمعالجة)تصنيفي(

ويصــنف البحــث فــي التربيــة العلميــة علــى أنــه   :البحــث التجريبــي .4
ذا قام الباحث بدراسة العالقـات السـببية بـين متغيـرين     تجريبي إ

أو أكثر، مع معالجة واحد من المتغيرات المسـتقلة علـى األقـل،    
  .ومالحظة األثرعلى متغير تابع أو أكثر

  محددات الدراسة 

ــدكتوراة     ــتير والــ ــائل الماجســ ــن رســ ــة مــ ــة الدراســ تكونــــت عينــ
معـة األردنيـة وفـي    المتوفرة في مركز ايداع الرسائل الجامعية فـي الجا 

مكتبة جامعة اليرموك، ومن البحوث المنشورة في الـدوريات الصـادرة   
وبالتـالي  . 2009 – 2000عن الجامعـات األردنيـة، وذلـك فـي الفتـرة      

فـإن تعمـيم النتـائج يقتصـر علـى بحـوث التربيـة العلميـة التـي اسـتطاع           
  .الباحثان الحصول عليها

ت وأنــواع باســتخدام  صــنفت بحــوث التربيــة العلميــة إلــى مجــاال   
أدوات خاصــة، وبالتــالي فــإن تعمــيم النتــائج يعتمــد علــى مــدى تغطيــة  

 .األدوات المستخدمة لمختلف مجاالت وأنواع البحوث عينة الدراسة

  مجتمع الدراسة وعينتها 

جميع رسائل الماجستير والـدكتوراة،   تكون مجتمع الدراسة من
ل طلبـة الدراسـات العليـا    في مجال التربية العلمية، التي أعدت مـن قبـ  

في الجامعات األردنية؛ باإلضافة إلى بحـوث التربيـة العلميـة المنشـورة     
أما عينة الدراسة فقد تكونت من فئتـين؛ الفئـة   . في الدوريات التربوية

رســـائل الماجســـتير والـــدكتوراة فـــي مجـــال تـــدريس العلـــوم، : األولـــى
الجامعـة األردنيـة    المتوفرة فـي مركـز إيـداع الرسـائل الجامعيـة بمكتبـة      

رســالة فــي الفتــرة  ) 188(وفــي مكتبــة جامعــة اليرمــوك، وبلــغ عــددها   
بحوث التربيـة العلميـة المنشـورة فـي     : الفئة الثانية. 2009 – 2000

الــدوريات الصــادرة عــن الجامعــات األردنيــة؛ مجلــة دراســات، والمجلــة  
حـوث  األردنية في العلوم التربويـة، ومجلـة أبحـاث اليرمـوك، ومؤتـة للب     

بحثـا  ) 40(والدراسات، والمنـارة للبحـوث والدراسـات؛ وبلـغ عـددها      
  .2009 – 2000في الفترة 

  أدوات الدراسة

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة جمعت البيانات بأداتين

  .أداة تحليل أنواع البحوث في التربية العلمية :األداة األولى

البحـوث   تصنيفقام الباحثان بمراجعة األدب التربوي المتعلق ب
؛ عــــودة وملكــــاوي، 1999أبــــو عــــالم، (مثــــل  التربويــــة بوجــــه عــــام 

المشـار  ( (Gay)؛ وتم اعتماد التصـنيف الـذي اقترحـه جـاي     )1992
، كــأداة لتصــنيف بحــوث التربيــة العلميــة،  )1999إليــه فــي أبــو عــالم،  

البحـــوث : والـــذي يصـــنفها بحســـب المنهجيـــة فـــي خمســـة أنـــواع هـــي 
، والبحوث االرتباطية، والبحـوث السـببية   التاريخية، والبحوث الوصفية
وللتحقق من الصـدق الظـاهري لـألداة،    . المقارنة، والبحوث التجريبية

ــاس        ــة مــن المتخصصــين فــي البحــث التربــوي والقي عرضــت علــى ثالث
والتقــــويم، وتــــم اجــــراء بعــــض التعــــديالت فــــي ضــــوء مالحظــــاتهم،   

  .يبين هذه األداة) 1(والملحق 

  .حليل مجاالت البحث في التربية العلميةأداة ت :األداة الثانية

قام الباحثان بمراجعة األدب التربوي المتعلـق بتحديـد مجـاالت    
 Duite & Tiberghin, 2005; Tsai)البحث في التربية العلمية مثل 

& Wen, 2005; Duite, 2007; De Jong, 2007)   وتـم إعـداد ،
وللتحقـق مـن   . أداة اشتملت علـى مجـاالت البحـث فـي التربيـة العلميـة      

الصـــدق الظـــاهري لـــألداة، وتحديـــد مـــدى مالءمتهـــا لتحليـــل بحـــوث 
التربية العلمية، فقد عرضت على خمسة من المتخصصين في التربيـة  

وتم إجراء التعـديالت فـي ضـوء مالحظـات المحكمـين، وقـد       . العلمية
تكونــت األداة بصــورتها النهائيــة مــن ثالثــة مجــاالت رئيســة، لكــل منهــا   

  .يبين هذه األداة) 2(الت الفرعية؛ والملحق عدد من المجا

  اجراءات الدراسة

  :لتحقيق الغرض من الدراسة تم القيام باإلجراءات التالية

الرجوع إلـى مركـز إيـداع الرسـائل الجامعيـة فـي الجامعـة األردنيـة          .1
ومكتبة جامعة اليرموك، وتحديد رسائل الماجستير والدكتوراة في 

 – 2000يهــا، التــي أجريــت فــي الفتــرة   التربيــة العلميــة المتــوفرة ف 
  .، ومن ثم الحصول على صورة لملخص كل رسالة2009

فـــي  2009 – 2000مراجعــة األعـــداد المنشــورة صـــمن الفتــرة     .2
مجلــة دراســات، : الــدوريات الصــادرة عــن الجامعــات األردنيــة وهــي  

والمجلـــة األردنيـــة فـــي العلـــوم التربويـــة، ومجلـــة أبحـــاث اليرمـــوك،  
. الدراســـــات، والمنـــــارة للبحـــــوث والدراســـــات ومؤتـــــة للبحـــــوث و

وتحديــد بحــوث التربيــة العلميــة، والحصــول علــى صــورة لملخــص    
  .كل بحث

 .إعداد أداتي الدراسة وتصديقهما حسب األصول .3

قــــام الباحثــــان كــــل علــــى انفــــراد بقــــراءة الملخصــــات وتصــــنيف   .4
الرســائل والبحــوث المنشــورة بحســب المجــاالت التــي بحثــت فيهــا،    

 .ا، وذلك باستخدام أداتي الدراسةوبحسب أنواعه

تم حساب درجة التوافق بين التحليلين، للتحقق مـن ثبـات أداتـي     .5
% 100فيما يتعلـق بمجـاالت البحـوث، و    % 94وكانت . التحليل

 .فيما يتعلق بأنواع البحوث
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جرى نقاش بـين البـاحثين حـول البحـوث الُمختلـف فـي تصـنيفها،         .6
الف في تصنيف ثالثـة منهـا   بحثا؛ إذ كان االخت) 14(وكان عددها 

بسبب عدم كفاية البيانات الواردة في الملخصات، وقد تم الرجـوع  
إلى هذه األبحـاث بصـورتها الكليـة؛ ومـن ثـم صـنفت جميـع البحـوث         

 .المختلف عليها بعد التوصل التفاق بخصوص ذلك

حسبت التكرارت والنسـب المئويـة ألنـواع بحـوث التربيـة العلميـة،        .7
 . ولمجاالتها الرئيسة والفرعية

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ما المجاالت التي ركـزت عليهـا بحـوث    "ينص هذا السؤال على 
 – 2000التربية العلمية التي أجريت في األردن ضمن الفترة الزمنيـة  

  -:قسمت االجابة عن هذا السؤال إلى قسمين". ؟ 2009

فيمـــا يتعلـــق بالمجـــاالت الرئيســـية التـــي ركـــزت عليهـــا        :أوال 
بحوث التربيـة العلميـة، حسـبت التكـرارات والنسـب المئويـة للمجـاالت        

   ).1(الرئيسية، وذلك كما في الجدول 

  ة العلمية حسب المجاالت التي اهتمت بهاالتكرارات والنسب المئوية لبحوث التربي :1الجدول  
  *النسبة  المجموع  بحوث منشورة  رسائل جامعية  المجال الرئيسي
  %72.8  166 28 138  التعليم والتعلم

  %20.2  46 9 37  المعلم
  %7  16 3 13  كتب مدرسية
  %100  228 40 188  المجموع

النسبة من إجمالي البحوث* 

علــيم والــتعلم فــي بحــوث  أن مجــال الت) 1(يالحــظ مــن الجــدول 
، ومجـال  % 72.8التربية العلمية حظي بالمرتبة األولى بنسـبة بلغـت   

، ومجـــــال الكتـــــب %20.2المعلـــــم بالمرتبـــــة الثانيـــــة بنســـــبة بلغـــــت 
ــة بنســبة بلغــت     ــة الثالث . مــن إجمــالي البحــوث  % 7المدرســية بالمرتب

وقـــد اتفقـــت النتيجـــة فـــي هـــذه الدراســـة، بمـــا يخـــص مجـــال التعلـــيم  
واختلفــت معهــا  ) 1991(، مــع دراســة الصــباريني والرازحــي    والــتعلم

ــا يخــص مجــالي المعلــم والكتــب المدرســية      ففــي مجــال التعلــيم   . فيم
والــتعلم مــا زال اهتمــام البــاحثين بــه فــي المرتبــة األولــى؛ حيــث كانــت    
نسبة البحوث في دراسة الصـباريني والرازحـي، التـي تناولـت متغيـرات      

، وكانـــت نســـبة البحـــوث التـــي  % 75.5الفصـــل الدراســـي والمـــتعلم 
أمــا فــي  %. 72.8تناولــت مجــال التعلــيم والــتعلم فــي هــذه الدراســة    

مجال المعلم، فقد تزايد اهتمام الباحثين به بشكل ملحـوظ عمـا كـان    
عليـــه فـــي الســـابق، فقـــد أشـــارت نتـــائج هـــذه الدراســـة إلـــى أن نســـبة  

 فــي حــين كانــت النســبة % 20.2البحــوث التــي تناولــت المعلــم بلغــت  
ويفسـر تزايـد   . فـي دراسـة صـباريني والرازحـي    % 10.5التزيد علـى  

االهتمـــام بالبحـــث فـــي مجـــال المعلـــم بتزايـــد اهتمـــام وزارة التربيـــة        
والتعليم بـالمعلم واعـداده وتدريبـه، حيـث أعطيـت هـذه المسـألة منـذ         

أولويـة خاصـة؛ كونهـا مـن      1987مؤتمر التطوير التربوي األول عـام  
ــعوبات التــــي تو  ــرز الصــ ــا  أبــ ــة عمومــ ــور التربيــ ــه تطــ الهنــــداوي، (اجــ

وقـد تواصــل االهتمــام بــالمعلم وامتـد إلــى الوقــت الحاضــر،   ). 1987
فتدريب المعلمين وتـأهيلهم كـان أحـد محـاور التطـوير التربـوي نحـو        

، الــذي جــرى فــي األردن  )2005وزارة التربيــة، (االقتصــاد المعرفــي  
ــرة  ــة األخي ــالمعلمين   وبالتــالي فلعــّل اهتمــام وزارة . فــي اآلون التربيــة ب

عامة، وبمعلمي العلوم بشكل خاص، أسهم في توجيه أنظار الباحثين 
  .لمزيد من البحث في مجال المعلم

وفيمــا يتعلــق بالبحــث فــي مجــال منــاهج وكتــب العلــوم، أشــارت    
نتائج هذه الدراسة إلى تراجع االهتمام بالبحث في هـذا المجـال؛ ففـي    

) 1991(لصــباريني والرازحــي حــين كانــت نســبة البحــوث فــي دراســة ا
فـي هـذه الدراسـة؛ وقـد     % 7، فقد انخفضت النسبة إلـى  % 14هي 

والذي بينته نتـائج هـذه    يعود تدني اهتمام الباحثين في هذا المجال،
الدراســة، إلـــى تعـــدد مصــادر المعرفـــة التـــي أوجــدها التقـــدم العلمـــي    

مصادر  فوجود االنترنت والكتاب االلكتروني، بوصفهما. والتكنولوجي
معرفة جديدة إلى جانب الكتاب المدرسي التقليدي، ربمـا أسـهما فـي    
تراجع أهمية الكتـاب المدرسـي كمجـال بحثـي بالنسـبة للبـاحثين، غيـر        

  .أن هذا الموضوع بحاجة إلى مزيد من البحث واالستقصاء

فيما يتعلق بالمجاالت الفرعية التـي ركـزت عليهـا بحـوث      :ثانيا
تعلــيم وتعلــم، معلــم، كتــب (كــل مجــال رئيســي التربيــة العلميــة، ضــمن 

  :كانت كما يلي) مدرسية

صـــنفت بحـــوث التربيـــة العلميـــة فـــي  :مجـــال التعلـــيم والـــتعلم
، )موضــوعات (مجــال التعلــيم والــتعلم ضــمن ثمانيــة مجــاالت فرعيــة       

وحسبت التكرارات والنسب المئوية للبحوث في المجـاالت الفرعيـة ثـم    
 ). 2(رتبت تنازليًا كما في الجدول 
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  التكرارات والنسب المئوية لبحوث التربية العلمية في التعليم والتعلم موزعة بحسب المجاالت الفرعية 2الجدول       
رسائل   المجال الفرعي  المجال الرئيسي

  جامعية
  *النسبة  المجموع  بحوث منشورة

  
  
  
  

  التعليم والتعلم

     استقصاء أثر استراتيجيات. 1
  .رق تدريسوط  

72  12  84  36.8%  

  %9.6  22  3  19   .استقصاء أثر نماذج ومناحي تدريس. 2
  استقصاء أثر الحاسوب والبرمجيات . 3
  .التعليمية واالنترنت  

14  5  19  8.3%  

  %6.1  14  5 9  .فهم الطلبة. 4
     استقصاء أثر وحدات تعليمية مصممة. 5
   .بيةبمعايير جديدة، وأثر برامج تدري  

11  0  11  4.8%  

  %3.1  7  3 4  .تفكير الطلبة. 6
  %2.2  5  0 5  .العمل المخبري. 7
  %1.8  4  0 4  .بيئة تعلم. 8

  %72.7  166  28  138  المجموع

النسبة من إجمالي البحوث*  

أن اهتمـام البـاحثين وطلبـة الدراسـات     ) 2(يالحظ من الجـدول  
فرعيـة كانـت علـى النحـو     العليا تركز بشكل أساسي في ثالثة مجـاالت  

، %)36.8(مجال استقصاء أثر استراتيجيات وطـرق تـدريس    :اآلتي
، ومـن ثـم   %)9.6(ثم مجـال استقصـاء أثـر منـاحي ونمـاذج تـدريس       

مجـــال استقصـــاء اثـــر الحاســـوب والبرمجيـــات التعليميـــة واالنترنـــت       
وقـــد يعـــود االهتمـــام الكبيـــر فـــي     . مـــن إجمـــالي البحـــوث  %) 8.3(

ــر  ــتراتيجيات وطـ ــي    اسـ ــرة فـ ــا الكبيـ ــدريس، إلـــى أهميتهـ ــاذج التـ ق ونمـ
فــالتطور . العمليــة التدريســية، وارتباطهــا بمتغيــرات تدريســية عديــدة 

ــال     العلمــــي والتكنولــــوجي، ودخــــول الحاســــوب، واإلنترنــــت فــــي مجــ
التعلــيم، إلــى جانــب التطــور فــي نظريــات التعلــيم والــتعلم، أدى إلــى         

وهـذا يسـتدعي    ظهور استراتيجيات وطـرق ونمـاذج تـدريس عديـدة،    
اختبــار مــدى فعاليتهــا فــي مواقــف تعليميــة تعلميــة مختلفــة، وبالتــالي    

  .فقد نالت هذه المجاالت نسبة عالية من البحوث

أن االهتمــام بالبحــث فــي بعــض    ) 2(كمــا يالحــظ مــن الجــدول    
المجاالت الفرعية كان ضعيفا؛ إذ كانت النسبة في مجال تفكير الطلبـة  

ــة الصـــ  %)3.1( ــال البيئـ ــوث  %) 1.8(فية ، ومجـ ــالي البحـ ــن إجمـ . مـ
وبــذلك جــاء ترتيبهمــا متعارضــا مــع توجهــات البحــوث المنشــورة فــي      

ــي      ــة وهـ ــة العلميـ ــي التربيـ ــة فـ ــة المتخصصـ ــدوريات العالميـ  (SE)الـ

،(JRST) ،(IJSE)      ؛ إذ كان ترتيب مجال تفكيـر الطلبـة وبيئـة الـتعلم
 (Tsai & Wen, 2005 )في المرتبة الثانية في دراسة تساي و ويـن 

 ,Lee, Wu)، وفــي المرتبــة األولــى فــي دراســة ليــي و وو وتســاي  

Tsai, 2009) .      ويالحـظ مـن الجــدول أيضـا أن االهتمـام بالبحـث فــي
مـن   %)2.2(مجال العمل المخبري كان ضـعيفا، حيـث بلغـت النسـبة     

وبـذلك تعارضـت هـذه النتيجـة مـع دراسـة دي جونـغ        . إجمالي البحوث
(De Jong, 2007)ت أن البحــث فــي العمــل المخبــري ، والتــي أظهــر

وقــد يعــزى تــدني نســبة البحــوث فــي العمــل . كــان فــي المرتبــة األولــى
ــيم المدرســي،        ــذا الجانــب فــي التعل ــى ضــعف االهتمــام به المخبــري إل
وذلك بسبب ضعف اإلمكانات المادية، وكثرة عدد الطلبـة فـي الصـف،    

ي أمــام وتركيـز االختبــارات علــى المعلومــات، وعــدم تــوفر الوقــت الكــاف 
  .المعلم إلعداد التجارب

ــن        ــدد مـ ــي عـ ــث؛ فـ ــام بالبحـ ــعف االهتمـ ــود ضـ ــام يعـ ــه عـ وبوجـ
المجــاالت الفرعيــة لتعلــيم العلــوم وتعلمهــا علــى مســتوى األردن، إلــى    
غيــاب السياســة البحثيــة، وعــدم وجــود مراكــز بحثيــة توجــه مســارات     

 –إن لـم يكـن جميعهـا     –فمعظـم البحـوث   . البحث في التربية العمليـة 
حصيلة جهود فردية، بغرض الحصول على درجة علمية مـن قبـل    هي

طلبة الدراسات العليا، أو بغـرض الترقيـة ألعضـاء هيئـة التـدريس فـي       
وتجدر االشارة هنا إلـى أن العـدد القليـل مـن البحـوث فـي       . الجامعات

ــة     بعـــض المجـــاالت قـــد ال يعطـــي تصـــورا شـــامال عـــن التربيـــة العلميـ
التــــالي يتطلــــب األمــــر مزيــــدا مــــن  ومشــــكالتها وســــبل تطويرهــــا، وب

االهتمام بالبحث في مختلـف المجـاالت لتـوفير قاعـدة معرفيـة تسـاعد       
  . في التطوير

صـنفت بحـوث التربيـة العلميـة فـي مجـال المعلـم         :مجال المعلم
، وحسبت التكرارات والنسـب  )موضوعات(ضمن سبعة مجاالت فرعية 

زليًا كما في الجدول المئوية للبحوث في المجاالت الفرعية، ورتبت تنا
  .اآلتي) 3(

 
 
 
 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 202

  التكرارات والنسب المئوية لبحوث التربية العلمية في مجال معلم العلوم موزعة بحسب المجاالت الفرعية 3الجدول 
  *النسبة  المجموع  بحوث منشورة رسائل جامعية المجال الفرعي  المجال الرئيسي

 
  

  المعلم

  %6.6  15  3 12  .المعرفة المهنية .1
  %3.5  8  2 6  .سلوك التعليميال .2
  %2.6  6  3 3  .وجهات نظر وتصورات ومعتقدات .3
  %2.6  6  0 6  .تدريب معلمين .4
  %1.8  4  1 3   .المعرفة العلمية .5
  %1.8  4  0 4  .برامج اعداد المعلمين .6
  %1.3  3  0 3.المعرفة المهنية وعالقتها بالسلوك التعليمي .7

 %20.2  46  9 37  المجموع

  الي البحوثالنسبة من إجم* 

أن نصف البحـوث التـي تناولـت المعلـم     ) 3(يالحظ من الجدول 
%) 6.6(مجــال المعرفــة المهنيــة  : تركــزت فــي مجــالين فــرعيين همــا  

ــي   ــلوك التعليمـ ــال السـ ــذين   %). 3.5(ومجـ ــام بهـ ــود االهتمـ ــد يعـ وقـ
المجــالين مقارنــة مــع بقيــة المجــاالت إلــى أنهمــا يشــتمالن علــى عــدد      

تسـتقطب أنظـار البـاحثين؛ فالمعرفـة المهنيـة       كبير من المتغيرات التـي 
تشـــــتمل متغيـــــرات عـــــدة منهـــــا معرفـــــة المعلـــــم بمنهـــــاج العلـــــوم،        
واستراتيجيات التدريس، واسـتراتيجيات التقـويم، وخصـائص الطلبـة،     

ــوم   ــة العلـ ــل   (Shulman, 1987)وطبيعـ ــي يتمثـ ــلوك التعليمـ ، والسـ
ــة    ــة واقعيـ ــى ممارسـ ــة إلـ ــة المهنيـ ــة المعرفـ ــا ويالحـــ . بترجمـ ــن كمـ ظ مـ

أن عــدد البحــوث فــي بعــض المجــاالت كــان قلــيال؛ علــى  ) 3(الجــدول 

رسائل جامعيـة تناولـت بـرامج إعـداد      4سبيل المثال لم يوجد سوى 
رسائل جامعية تناولت مجال المعرفة المهنية وعالقتهـا   3المعلمين، و

بالسلوك التعليمي؛ ولـذلك فـإن األمـر يتطلـب مزيـدا مـن البحـث بهـذه         
 .ألهميتها فيما يخص تطوير التربية العلميةالمجاالت نظرا 

صنفت بحوث التربية العلمية فـي مجـال   : مجال الكتب المدرسية
ــة       ــة مجــاالت فرعي ــوم المدرســية ضــمن ثالث ، )موضــوعات( كتــب العل

وحســبت التكــرارات والنســب المئويــة للبحــوث فــي المجــاالت الفرعيــة،  
 .اآلتي) 4(ورتبت تنازليًا كما في الجدول 

  

 التكرارات والنسب المئوية لبحوث التربية العلمية في مجال كتب العلوم المدرسية موزعة بحسب المجاالت الفرعية 4الجدول    

رسائل  المجال الفرعي  المجال الرئيسي
جامعية

*النسبةالمجموعبحوث منشورة

  
  كتب

  مدرسية

%104.4  82  تحليل كتب
  تقويم كتب من وجهة نظر

  .لبةمعلمين أو ط
41  52.2%

معايير  تحليل وتقويم كتب في ضوء
  .عالمية محددة

10  10.4%

%167  133  المجموع

النسبة من إجمالي البحوث* 

العلــوم " تحليــل كتــب"أن البحــث فــي ) 4(يالحــظ مــن الجــدول 
المدرسية كان أكثر المجاالت الفرعية استقطابا للباحثين، حيث بلغـت  

من إجمالي البحوث؛ في حين أن البحـث فـي   % 4.4نسبة البحوث به 
كـان  " تحليل وتقـويم كتـب العلـوم فـي ضـوء معـايير عالميـة محـددة        "

األقل استقطابا للبـاحثين، إذ لـم يوجـد سـوى رسـالة جامعيـة واحـدة        
وقــد يعــود اهتمــام البــاحثين بالمجــال الفرعــي    . تناولــت هــذا المجــال 

ثـــاني والثالـــث إلـــى بالمقارنـــة مـــع المجـــالين ال" تحليـــل الكتـــب"األول 
ــام     ســـهولة الحصـــول علـــى البيانـــات؛ فوجـــود الكتـــب يـــوفر الوقـــت أمـ
الباحث ويريحه من عناء الـذهاب للميـدان وسـؤال المعلمـين والطلبـة      

عن وجهة نظرهم بها، ومـن البحـث عـن معـايير عالميـة إلعـداد الكتـب        
 .وترجمتها والقيام باجراءات تصديقها وثباتها

  :ال الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤ

مــا أنــواع البحــوث المســتخدمة فــي    "يــنص هــذا الســؤال علــى   
الدراســات التــي أجريــت فــي األردن فــي مجــال التربيــة العلميــة ضــمن      

ــة   ــرة الزمنيـ ــنفت   . ؟2009 – 2000الفتـ ــؤال، صـ ــن السـ ــة عـ ولإلجابـ
تجريبــي، وصــفي، ســببي   (بحــوث التربيــة العلميــة فــي خمســة أنــواع      

ت التكـــرارات والنســـب المئويـــة   ، وحســـب)مقـــارن، ارتبـــاطي، تـــاريخي  
ــا فــــي الجــــدول     ــوع، وذلــــك كمــ .اآلتــــي) 5(للبحــــوث ضــــمن كــــل نــ
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  تصنيف بحوث التربية العلمية بحسب نوع البحث : 5الجدول           
  *النسبة  المجموع بحوث منشورة رسائل جامعية نوع البحث

  %61.4  140 20 120  تجريبي
        وصفي 

  
44  

    
  

19.3%  
 7 23  مسحي

 3 8  تحليل مضمون
 0 0  تحليل عمل

 0 3  دراسة حالة) 4(
  %16.7  38 10 28  سببي مقارن

  %2.2  5 0 5  ارتباطي
  %0.4  1 0 1  تاريخي

 188  المجموع
)82.5(%  

40 
)17.5(%  

228  
  100%  

النسبة من إجمالي البحوث*     

ت فــي أن بحــوث التربيـة العلميــة تركــز ) 5(يالحـظ مــن الجــدول  
، ثـم  %61.4البحوث التجريبية حيـث بلغـت نسـبتها    : ثالثة أنواع هي

، ثـــم البحــــوث الســــببية  %19.3البحـــوث الوصــــفية وبلغـــت نســــبتها   
وتتفــق هــذه . مــن إجمــالي البحــوث% 16.7المقارنــة وبلغــت نســبتها 

النتيجـــة مـــن حيـــث أن البحـــوث التجريبيـــة حصـــلت علـــى أعلـــى نســـبة  
 & Tasi)، مع دراسة تساي و وين مقارنة مع أنواع البحوث األخرى

Wen, 2005)  ومع دراسة ليي و وو وتسـاي  % 86.9حيث كانت ،
(Lee, Wu, Tasi, 2009)  وبذلك كان التوجـه  %87.8حيث كانت ،

العام ألنواع بحوث التربية العلمية التي أجريت في األردن مشابها إلى 
ه الكبيــر وقــد يعــود التوجــ. حــد مــا التوجــه العــام فــي الــدول األجنبيــة 

نحو استخدام البحوث التجريبية، مقارنة بأنواع البحوث األخرى، إلـى  
ــا    ــير نتائجهـــ ــا وتفســـ ــهولة تطبيقهـــ ــا وســـ ــرا . وضـــــوح خطواتهـــ ونظـــ

ــث        ــرق لبحــ ــل الطــ ــن أفضــ ــة مــ ــوث التجريبيــ ــد البحــ ــها، تعــ لخصائصــ
، فهــي تــوفر الفرصــة   )1992عــوده وملكــاوي،  (المشــكالت التربويــة  

السببية بـين المتغيـرات، وتكييـف الواقـع     أمام الباحث إلنشاء العالقات 
وإعــادة بنائــه مــن خــالل إدخــال تغييــرات أساســية خاضــعة لســيطرته،     
ولذلك كان هذا النوع من البحوث أكثر استقطابا للباحثين مـن أنـواع   

وإضـافة إلـى مـا سـبق فـإن بعـض البـاحثين يقلـدون         . البحوث األخـرى 
ــا أدى إلـــى زيـــادة عـــدد هـــذ    ا النـــوع مـــن غيـــرهم فـــي دراســـاتهم، ممـ

  .البحوث

ــرى      ــي األخـ ــد حظيـــت هـ ــفية، فقـ ــالبحوث الوصـ ــا يتعلـــق بـ وفيمـ
. باهتمــام البــاحثين، وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث االســتخدام

وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن كثيــرا مــن المتغيــرات التربويــة ال    
يمكن دراستها إال بهذه الطريقة، فعندما يكون الهدف وصف الحقائق 

ع الــراهن للوصــول إلــى نتــائج يســتفاد منهــا فــي فهــم حــاالت  فــي الوضــ
وكـذلك األمـر   . مماثلة يلجأ الباحث الستخدام هذا النوع مـن البحـوث  

بالنسبة للبحوث السببية المقارنة، والتـي تسـتخدم لدراسـة المتغيـرات     
ــنيفية  ــر مــــن   )1999أبــــو عــــالم، (التصــ ــود عــــدد كبيــ ــرا لوجــ ؛ ونظــ

إلجـراء مقارنـات بـين المجموعـات فـي      المتغيرات التصنيفية، والحاجـة  
متغير تصنيفي أو أكثر بغرض إنشاء عالقات سـببية، فقـد حظـي هـذا     

  . النوع من البحوث باهتمام من قبل الباحثين

اإلرتباطية اسـتخدمت فـي    ثأن البحو) 5(ويالحظ من الجدول 
وقد يعود السبب في قلة . خمس بحوث فقط، تمثلت برسائل جامعية

نوع من البحوث هو أن العالقات بين المتغيـرات التـي   استخدام هذا ال
تكشــف عنهــا هــذه البحــوث، والتنبــؤات التــي يمكــن أن تبنــى عليهــا،         

أمـا بالنسـبة للبحـوث    . يمكن أن توفرهـا األنـواع األخـرى مـن البحـوث     
وبـــالرغم مـــن أن  . التاريخيـــة، فقـــد وجـــدت رســـالة جامعيـــة واحـــدة     

، إال أن )1999أبـو عـالم،   (البحوث التاريخية أقل شيوعا من غيرهـا  
بعض قضايا تعليم وتعلم العلوم يمكن فهمها بشكل أفضـل فـي ضـوء    

  .الخبرات الماضية

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

مــا الفئـات المســتهدفة فـي الدراســات   "يـنص هـذا الســؤال علـى    
التي أجريت في األردن في مجال التربية العلمية ضـمن الفتـرة الزمنيـة    

ــرارات   . ؟ 2009 – 2000 ــبت التكـــ ــؤال، حســـ ــن الســـ ــة عـــ ولإلجابـــ
والنسب المئوية للبحوث من حيث الفئات المستهدفة ضمن كل مجـال  

   .اآلتي) 6(رئيسي، وذلك كما في الجدول 
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  التكرارات والنسب المئوية لبحوث التربية العلمية موزعة حسب الفئة المستهدفة: 6الجدول 
  *النسبة  التكرار هدفةالفئة المست المجال الرئيسي

  
  
  
  
  

  التعليم والتعلم

  %14.0  32 طلبة الصف العاشر
  %12.3  28 طلبة الصف الثامن
  %11.4  26 طلبة الصف التاسع
  %10.1  23 طلبة الصف السابع

  %9.2  21 طلبة الصف الحادي عشر
  %4.4  10 طلبة جامعة

  %4.4  10 طلبة من صفوف مختلفة
  %2.6  6 طلبة الصف السادس
  %2.2  5 طلبة الصف الخامس

  %1.8  4 طلبة الصف الرابع
  %0.4  1 طلبة الصف الثالث

  %72.8  166 المجموع
  
  
  
  

  المعلم

  %10.5  24 معلم علوم بشكل عام
  %1.8  4 معلم فيزياء
  %1.8  4 معلم صف

  %1.8  4 معلم مجال علوم
  %1.3  3 معلم كيمياء
  %1.3  3 معلم أحياء

  %0.9  2 داد معلمينبرامج إع
  %0.4  1 مشرف العلوم
  %0.4  1 قيم المختبر

  %20.2  46 المجموع
  

  كتب علوم مدرسية
  %3.6  8  8-5كتب علوم 
  %1.8  4 كتاب ثامن
  %1.3  3  4-1كتب علوم 
  %0.4  1 كتب أحياء
  %7.0  16 المجموع

  %100  228  الكلي

حوثالنسبة من إجمالي الب*            

أن البحــث فــي مجــال التعلــيم والــتعلم  ) 6(يالحــظ مــن الجــدول 
، %)14.0(طلبـة الصـف العاشـر بنسـبة     : تركز على خمس فئـات هـي  

، وطلبـة الصـف التاسـع بنسـبة     %)12.3(وطلبة الصف الثامن بنسـبة  
، وطلبــة الصــف %)10.1(، وطلبــة الصــف الســابع بنســبة %)11.4(

ويــرتبط توجــه . لبحــوثمــن إجمــالي ا%) 9.2(الحــادي عشــر بنســبة 
ــات، فهــذه الفئــات مــن        ــات بعمليــة جمــع البيان البــاحثين نحــو هــذه الفئ
الطلبة وصلت لمرحلة من النضج تمكنهم مـن فهـم التعليمـات الخاصـة     
ــارات، األمــر       فيمــا يتعلــق بــأدوات جمــع البيانــات مــن اســتبانات واختب
الــــذي شــــجع البــــاحثين إلــــى إســــتهدافهم والحصــــول علــــى البيانــــات   

كمــا يالحــظ مــن الجــدول أن طلبــة الصــفوف مــن    . وبــة بســهولة المطل
الرابــع إلــى الســادس لــم يســتهدفوا إال فــي عــدد قليــل مــن الدراســات، 

شـبه تـام لطلبـة صـفوف المرحلـة األساسـية الــدنيا        ءوأن هنـاك اسـتثنا  
وقـد يعـزى   . من جميع الدراسات والبحوث عينة الدراسة) 3، 2، 1(

ذ إن معظــم البــاحثين اعتــادوا جمــع ذلـك إلــى صــعوبة جمــع البيانــات؛ إ 
ــارات، وهــــي أدوات قــــد ال    ــتبانات واالختبــ بيانــــاتهم باســــتخدام االســ

، وبــاألخص الصــفوف ســتوى الطلبــة فــي المرحلــة األساســية تناســب م
واإلجراءات المالئمـة، للبحـث فـي تعلـيم وتعلـم العلـوم       . الثالثة األولى

التـي تعتمـد    في هذه المرحله، قد تكون عن طريـق البحـوث النوعيـة؛   
أسلوب المالحظة، والمقابلـة، وملفـات األعمـال، وسـجالت المعلمـين،      

ــور  ــاء األمـ ــات أوليـ ــذه   . ومالحظـ ــام بهـ ــاحثين االهتمـ ــى البـ ــي علـ وينبغـ
ــي الطلبــــة       ــة تلقــ ــكل بدايــ ــكالتها؛ إذ تشــ ــاء مشــ ــة، واستقصــ المرحلــ
للمفــاهيم العلميــة والمهــارات، التــي يعتمــد عليهــا تعلــيم العلــوم فــي         

  .حقةالمراحل الال

ــدول   ــن الجــ ــظ مــ ــي   ) 6(ويالحــ ــوث، التــ ــبة البحــ ــا أن نســ أيضــ
. مــن إجمــالي البحــوث%) 4.4(اســتهدفت طلبــة الجامعــة، قــد بلغــت  

وهي نسبة قليلة، وقد يعزى ذلك إلـى الصـعوبة التـي تواجـه البـاحثين      
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وقـد تتمثـل هـذه الصـعوبة     . عند تطبيق دراساتهم على طلبة الجامعة
ي تقديم المعلومة، وشـيوع المحاضـرة   بقلة اهتمام الطلبة وجديتهم ف

كأســـلوب تـــدريس، واعتمـــاد نظـــام الســـاعات المعتمـــدة الـــذي يعيـــق   
وينبغـي علـى   . تواجد أفراد عينة الدراسة في نفس المكان لفترة كافية

الباحثين إيالء هذه الفئة أهمية خاصة؛ ذلك أن طلبة الجامعة هم بنـاة  
مشــكالت تعلــيمهم الغــد وأمــل المســتقبل، ومــن الضــروري البحــث فــي 

العلــوم وتعلمهــا، والبحـــث عــن حلـــول لهــا، بهـــدف إعــدادهم إعـــدادا      
  . سليما ليمارسوا دورهم في تنمية المجتع في المستقبل

وفيما يتعلق بمجال البحث في معلم العلوم، فقد تركـزت نصـف   
من %) 10.5(البحوث على معلم علوم بشكل عام وتشكل ما نسبته 

العلميـة، فـي حـين أن نسـبة البحـوث التـي        إجمالي البحوث في التربيـة 
استهدفت قيم مختبر أو مشرف علوم أو برامج إعداد معلمين، كانـت  
قليلة جدًا، مع العلم أن هذه الفئات لها دور مهم في العملية التعلميـة  

وقــد يفســر ذلــك بقلــة قيمــي     . وخاصــة فئــة بــرامج إعــداد المعلمــين    
م مختبــر واحــد، وفــي المختبـرات أو المشــرفين حيــث لكــل مدرســة قــي 

كل مديريـة عـدد قليـل مـن مشـرفي العلـوم وهـذا يتطلـب مـن الباحـث           
زيــادة البقعــة الجغرافيــة، وبالتــالي زيــادة صــعوبة جمــع البيانــات، ممــا      
يؤدي إلى استثناء هؤالء من البحث، أما قلة البحث في بـرامج إعـداد   

  . المعلمين فهذا راجع إلى قلة هذه البرامج

ل كتب العلوم المدرسية فقد تركزت البحـوث  وفيما يتعلق بمجا
، فــي حــين هنــاك غيــاب  )8-1(هــذا المجــال علــى كتــب الصــفوف   فــي 

شـــبه تـــام فـــي اســـتهداف كتـــب األحيـــاء والكيميـــاء والفيزيـــاء وعلـــوم   
األرض، وربما يعود ذلك إلى سهولة تحليل هذه الكتـب، غيـر أن هـذا    

  . األمر يحتاج إلى المزيد من البحث واالستقصاء

  :توصياتال

  : في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي

ــًا     .1 ــام بالبحــــث فــــي مجــــال معلــــم العلــــوم وخصوصــ زيــــادة االهتمــ
برامج إعداد المعلمـين، ووجهـات نظـر    : المجاالت الفرعية اآلتية وهي

 . المعلمين وتصوراتهم ومعتقداتهم، والمعرفة المهنية للمعلمين

لكتــب المدرســية بشــكل عــام   زيــادة االهتمــام بالبحــث فــي مجــال ا    .2
  .وخصوصا تحليلها وتقويمها في ضوء معايير عالمية

زيادة االهتمام والبحث فـي تعلـيم العلـوم وتعّلمهـا وخصوصـا فـي        .3
موضوعات بيئـة الـتعلم والعمـل المخبـري وتفكيـر الطلبـة، حيـث كانـت         
نسبة البحوث فيهـا قليلـة وجـاءت بمقدمـة أولويـات البحـث مـن وجهـة         

 . ننظر المختصي

ــة     .4 زيـــادة االهتمـــام بالمنهجيـــات المختلفـــة فـــي البحـــث عنـــد دراسـ
المشكالت التربويـة وخاصـة البحـوث التاريخيـة ودراسـة الحالـة، حيـث        

 .كانت نسبة البحوث التي استخدمتها قليلة

بلورة سياسة بحثية وتحديد أولويات البحـث فـي التربيـة العلميـة      .5
مــع األخــذ بعــين  فــي األردن، وذلــك مــن خــالل الرجــوع للمتخصصــين   

ــا       ــث، وبمـ ــن البحـ ــتفيدين مـ ــين والمسـ ــر المعلمـ ــات نظـ ــار وجهـ االعتبـ
  .يتناسب مع الخطط التنموية للدولة

  :المراجعالمصادر و

مناهج البحث في العلوم ). 1999.(أبو عالم، رجاء محمود
والدراسات   معهد البحوث: ، القاهرة3ط. النفسية والتربوية

  .التربوية، جامعة القاهرة

مناهج البحث في العلوم ). 2007.(عالم، رجاء محمودأبو 
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