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 تحميل محتهى كتب العمهم لمسرحمة االبتدائية في ضهء ابعاد الثقافة العمسية 

 
 دمحم جاسم عبد االمير

 الجامعة واسط / الكمية التربية لمعمهم الررفة  / القدم عمهم الحياة  

   

 (15/06/2021، قبل لمشذر في  22/04/2021)قدم لمشذر في 

 
 ممخص البحث:

 ييجؼ البحث الى تحميل محتػى كتب العمـػ الخابع والخامذ والدادس االبتجائي في ضػء ابعاد الثقافة العمسية 

 تحجيج أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخابع االبتجائي. -1

 كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخامذ االبتجائي.تحجيج أبعاد الثقافة العمسية في  -2

 تحجيج أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الدادس االبتجائي. -3

،ومغ اجل تحقيق ىحه االىجاؼ استعسل الباحث السشيج الػصفي التحميمي واعتسج الباحث في التحميل اداة تحميل السحتػى العمـػ إلى 
سية ومؤشخاتيا في كتب العمـػ لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ والدادس( االبتجائي , وىي تذسل كل مغ األبعاد تحجيج أبعاد الثقافة العم

 -األتية:

 .العمع وعالقتو بالحياة الذخرية والسجتسعية4تاريخ العمع وشبيعتو                .1

 . التفكيخ واالستكذاؼ العمسي.5العمع والتكشػلػجيا والسجتسع       .8

 قيات العمع .أخال .3

 عمى الفكخة كػحجة لمتحميل والتكخار كػحجة لمتعجاد وتع التأكج مغ صجؽ االداة وسالمة التحميل وثباتو مغ خالؿ محمميغ خارجييغ والباحث
الشتائج  مع نفدو عبخ الدمغ تػصل الباحث الى مجسػعة مغ الشتائج لألبعاد الفخعية والخئيدية لمكتب الثالثة لمعمـػ بشدب احرائية وكانت

ترب في مرمحة محشػى كتاب الرف الدادس االبتجائي باألبعاد العمسية والثقافية وبعجه الخامذ االبتجائي ومغ ثع محتػى كتاب الخابع 
 االبتجائي  واقتخح الباحث مجسػعة مغ السقتخحات والتػصيات  .
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Abstract: 

The research aims to analyze the content of the primary science books fourth, fifth and sixth in light of 
the dimensions of scientific culture 

1-Defining the dimensions of scientific culture in the book of principles of science for the fourth grade 
of primary school. 

2-Defining the dimensions of the scientific culture in the book The Principles of Science for the fifth 
grade of primary school. 

3-Defining the dimensions of scientific culture in the book of principles of science for the sixth grade of 
primary school. 

In order to achieve these goals, the researcher used the descriptive and analytical approach, and the 
researcher adopted in the analysis the science content analysis tool to determine the dimensions of 
scientific culture and its indicators in the science books for the three (fourth, fifth and sixth) primary 

grades, which include each of the following dimensions :- 

1-History and nature of science 4. Science and its relationship to personal and community life4. 
Science and its relationship to personal and community life 

2-Science, technology and society 5. Scientific thinking and exploration. 

3-Ethics of science. 

On the idea as a unit of analysis and repetition as a unit for the census, the validity of the tool 
and the safety and stability of the analysis were confirmed by external analysts and the researcher with 
himself over time. The researcher reached a set of results for the sub and main dimensions of the 
three books of science with statistical proportions and the results were in the interest of the content of 
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the sixth grade book with the scientific dimensions And cultural, and after the fifth primary, and then 
the content of the fourth primary book. The researcher proposed a set of proposals and 
recommendations 

 

 

 

 كتب العمهم الكمسات السفتاحية :تحميل السحتهى /ابعاد الثقافة العمسية /

 
 أوال: مذكمة البحث واىسيتو:

العمػـ لمرفػؼ الثالثة )الخابع, والخامذ, والدادس( االبتجائي  بعج اشالع الباحث عمى محتػيات كتب مبادئ    
ونطخًا لعجـ وجػد دراسة بخرػص إبعاد الثقافة العمسية في كتب مبادئ العمػـ لمسخحمة االبتجائية )عمى حج عمع 

د الثقافة الباحث(, شعخ الباحث بزخورة تحميل محتػى كتب العمػـ لمسخحمة االبتجائية مغ حيث مجى مخاعاتيا ألبعا
( لعجد مغ السذخفيغ 4العمسية, ولمتأكج مغ ذلظ اجخى الباحث بتػجيو استبانة مفتػحة مكػف مغ ثالثة أسئمة ممحق)

(, وكانت إجاباتيع تؤكج ذلظ الغسػض 5( معمع ومعمسة ممحق)41واالختراصيغ ومعمسي العمػـ بمغ عجدىع )
 وكاالتي:

وؿ الح  سدتفيع حػؿ تزسيغ الكتب ألبعاد الثقافة العمسية  بمغت كانت ندبة الحيغ أجابػا بػ )نعع( لمدؤاؿ األ -
%(, أما الحيغ أجابػا بػ )ال أعمع( بمغت 56,42%(, بيشسا بمغت ندبة الحيغ أجابػا بػ )ال( )15,58)

 %(. 28ندبتيع)

رب الالزمة  بيشسا أجابػا بػ )نعع( عمى الدؤاؿ الثاني الح  سدتفيع حػؿ تزسيغ الكتب لجسيع الشذاشات والتجا -
%(, أما الحيغ أجابػا بػ ) ال ( بمغت ندبتيع 22,67لتشسية الثقافة العمسية  وبمغت ندبة إجاباتيع )

 %(. 62%(, أما ندبة الحيغ أجابػا بػ )ال أعمع( بمغت )15,33)

 أما إجاباتيع عمى الدؤاؿ الثالث الح  سدتفيع حػؿ اختالؼ الكتب مغ حيث اشتساليا عمى أبعاد الثقافة -
%( الحيغ أجابػا بػ)ال(  33%( لمحيغ أجابػا بػ )نعع(, بيشسا بمغت الشدبة )54,30العمسية  فبمغت الشدبة)

 %(.13,50وندبة الحيغ أجابػا بػ )ال اعمع( بمغت )
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 -وفي ضػء ما تقجـ تسكغ الباحث مغ تحجيج مذكمة البحث   في الدؤاؿ اآلتي:
الثة الخابع والخامذ والدادس االبتجائي في السخحمة )ما مجى تزسيغ كتب مبادئ العمـػ لمرفػؼ الث

 االبتجائية أبعاد الثقافة العمسية (

إف التغيخات والتصػرات سشة مغ سشغ الكػف التي اقخىا هللا سبحانو وتعالى في كتابة العديد في قػلو تعالى        
فيو بأنو عرخ العمع والسعخفة والثػرة ( اترف القخف الح  نعير 29. )سػرة الخحسغ, اآلسة: ﴿كل يهم ىه في شأن﴾

التكشػلػجية لسا تحقق فيو مغ متصمبات وتصمعات لإلنداف, لحا يشبغي عمى التخبية بسؤسداتيا  السختمفة إعجاد التالميح 
السثقفيغ عمسيا مغ خالؿ مشاىجيا القادرة عمى التكيف و التػافق مع ىحه التصػرات و ذلظ مغ خالؿ تدويجىع 

لسعمػمات السشاسبة,  وأصبح لداما عمى مخصصي السشاىج أف سحجدوا متصمبات العرخ ألعجاد جيال بالحقائق و ا
فالتفجخ السعخفي الح  سعتبخ مغ أىع سسات ىحا العرخ يؤثخ بذكل مباشخ عمى السشاىج  يترف بثقافة عمسية,

خاعاة ذلظ في السشاىج الجراسية حتى الجراسية، فالسعمػمات تتدايج باّشخاد والحقائق تتغيخ بذكل مدتسخ مسا سدتػجب م
لحا شيجت السجتسعات اإلندانية اليػـ تغيخات  مع السعارؼ والحقائق الججيجة.  يتسكغ التمسيح مغ التفاعل بإسجابية

كبيخه نتيجة لمتقجـ التكشػلػجي الح  غدا العالع ويمقي بآثاره عمى الفخد والسجتسع, مسا سفخض عميشا ضخورة البحث عغ 
صخائق والػسائل لسػاجية ىحا الغدو, والتخبية ىي الػسيمة األولى واألكثخ أىسية في ىحه السػاجية لسا ليا مغ أفزل ال

قجرة عمى إكداب الفخد وعيًا وإدراكًا وقجرة عمى التعامل مع الحقائق بسا سعػد عميو وعمى السجتسع بالخيخ والدعادة, 
مكانياتيع وإكدابيع السيارات التي تجعميع قادريغ عمى مػاجية فيي تداعج التالميح عمى التعمع بأنفديع وتشسي إ

( فالتخبية ىي عسمية ديشاميكية متصػرة  تيجؼ 11: 2006التصػرات الحاصمة في جػانب الحياة السختمفة. ) ربيع ,
تساعية, والجسالية, إلى تشسية الفخد تشسية شاممو متكاممة في جسيع الجػانب الخوحية, والعقمية, والجدجسة, والشفدية, واالج

بحيث ال سصغى جانب عمى أخخ فيي تشسية متدنة مع الذسػؿ والتكامل, تدتيجؼ إعجاد الفخد الرالح إعجادًا شامال و 
(  وأشار كثيخ مغ الباحثيغ وعمساء 42: 2012متكاماًل متدنًا ليكػف نافعًا لشفدو ولسجتسعو سعيجًا في حياتو.)الحيمة ,

تؤدسو التخبية العمسية باعتبارىا أحج األنطسة الفخعية لمتخبية فيي تيتع بتقجسع السيارات والحقائق التخبية إلى الجور الح  
التي سحتاجيا الذخز ليتعامل مع العمع وقزاساه التي تؤثخ في السجتسع, ولكي سقجـ اقتخاحات ذكية في القزاسا 

جتساعي, واف تيتع أسزا باالتجاىات التي تشسي في االجتساعية السختبصة بالعمع أو السذاركة في مدؤولية التفاعل اال
التالميح الذعػر بالسدؤولية واإلدراؾ الستػقع لجور العمع في حل أو خمق السذكالت السجتسعية, لحا سجب عمى التخبية 
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ده عمى العمع العمسية أف تعج التالميح أعجادًا عمسيًا سسكشيع مغ االرتقاء بحياتيع الخاصة و التكيف مع عالع يتدايج اعتسا
(وتمعب التخبية العمسية دورا ميسا في التثكيف العمسي ألفخاد السجتسع 30: 2004والتكشػلػجيا يػما بعج يػـ.)زيتػف ,

مغ خالؿ نذخ الثقافة العمسية عمى شكل معمػمات عمسية وضيفية تتشاوؿ بعس مذكالت السجتسع وكيفية مقاومتيا 
يئة, ونقز الػعي فيسا يتعمق بالشطافة والرحة, ونقز السياه واالستيالؾ والتغمب عمييا, ومشيا مذكالت تمػث الب

األمثل ليا, ونقز الػعي الجيشي والعمسي فيسا يتعمق ببعس األمخاض كاإليجز واإلدماف والتجخيغ                  
)معارؼ, ميارات,  (, فالتخبية العمسية تعشي تدويج التمسيح بسجسػعة مغ الخبخات العمسية18: 2012)أبػ عاذرة,

اتجاىات ( لكي  سكػف مثقفًا عمسيًا ,قادرًا عمى السعاصخة. إنيا بعبارة أخخى تخبية الفخد عمسيًا مغ خالؿ: االىتساـ 
بتفيع شبيعة العمع, وتصبيق السعخفة العمسية السترمة بالسػاقف الحياتية اليػمية, وإدراؾ العالقة الستبادلة بيغ العمع 

جتسع, واالستفادة مغ عسميات االستقراء العمسي, واإللساـ بالكيع واالتجاىات واالىتسامات السختبصة والتكشػلػجيا والس
(  ويخى الباحثاف أف  اليجؼ الخئيذ مغ التخبية العمسية ىػ إعجاد أفخاد قادريغ عمى إنتاج 20: 2007بالعمع.)عمي,

يغ لمسعخفة السػجػدة , وتشػرىع عمسيا وتخفع مغ أشياء ججيجة وقادريغ عمى اإلبجاع واالكتذاؼ وليدػا مجخد مخدد
مدتػى الثقافة العمسية  لجييع مسا يشعكذ  عمى سمػكيع وترخفاتيع تجاه القزاسا العمسية لجييع مسا يشعكذ عمى 

.   ويعج السشيج السجرسي خصة تتزسغ مجسػعة سمػكيع وترخفاتيع تجاه القزاسا العمسية التي يػاجيػنيا في حياتيع 
عشاصخ الستخابصة تبادليا والستكاممة وضيفيا والتي تديخ وفق خصػات متدمدمة لتحقيق أىجاؼ السشيج, وعشاصخه ) مغ ال

األىجاؼ, السحتػى, شخائق التجريذ والػسائل التعميسية, ونذاشات التعميع والتعمع, والتقػيع( حيث انو ال سسكغ استيعاب 
ػناتو التي تسثل وحجة السشيج الجراسي كسادة ونذاط وفعل ديشاميكي السشيج الجراسي ما لع يتع معخفة عشاصخه أو مك

يؤد  أغخاضا متعجدة وأف ىحه العشاصخ أو السكػنات األربعة تسثل حمقات متخابصة لسا ىػ مصمػب تعميسو لمصمبة في 
 (26: 2011أ  مخحمة تعميسية.)عبج الحميع واخخوف,

ػانب السعخفية والػججانية والسيارية لألىجاؼ والسحتػى وشخائق إذ سعخؼ السشيج بأنو الشدق الستكامل مغ الج   
التجريذ والػسائل  والشذاشات السراحبة وأساليب التقػيع الح  تقجمة السجرسة عمى شكل خبخات مخبية لسداعجة 

يقة تجريذ الصمبة في تشسية جػانب الذخرية كافة لجييع ) الجدسية والعقمية واالجتساعية  واالنفعالية ( فيػ ليذ شخ 
فقط, وليذ أسمػب لفيع مػضػع ما فقط, وىػ ليذ أىجافا سمػكية فحدب, وليذ مقخرات دراسية فقط, وليذ نتاج 
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العسمية التعميسية فقط, أنسا ىػ كل متكامل ىجفو تشسية كامل الذخرية اإلندانية مغ اجل تكيف الفخد مع البيئتيغ 
 (53: 2011التعميسية واالجتساعية.)السػسػ ,

وألف التغيخات التي حجثت عمى جسيع عشاصخ السشيج, أدت إلى أف سكػف السحتػى التعميسي الستسثل بالكتاب      
( 18: 2012السجرسي, والسعمع الح  يشفح والتمسيح الح  سكتدب, سيكػنػف ىع مغ سدتػعبػا تمظ التغيخات.)بحخ ,

ييا السشيج, ويذكل الػعاء الح  سحتػ  السادة ولكػف الكتاب السجرسي سعج احج العشاصخ الخئيدة التي سدتشج إل
التعميسية, وىػ السخجع األساس الح  سدتقي مشو الستعمع معمػماتو  أكثخ مغ غيخه مغ السرادر, وىػ األساس الح  
سدتشج إليو السعمع في إعجاد دروسو قبل أف يػاجو  الستعمسيغ في الرف, إذ سداعجه في تحجيج األىجاؼ العامة 

لدمػكية وفي إبخاز السفاليع األساسية واقتخاح األنذصة و التجريبات واختيار الػسائل التعميسية ووسائل واألىجاؼ ا
التقػيع, ويعج الكتاب السجرسي مغ أىع مرادر تعمع التمسيح, وتقػيسو, ومخاجعتو, واالستدادة مغ التحريل, ويشسي قجرة 

شطع  لتشسية البشية السعخفية لجييع, ويداعج التالميح عمى اكتداب التالميح عمى التفكيخ بكل أنػاعو ومدتػياتو بأسمػب م
(     فالكتاب السجرسي ييجؼ إلى 126_125: 2012األىجاؼ التعميسية السخصصة في السشيج.)العيداو  واخخوف,

اج,   مداعجة السعمسيغ لمستعمسيغ في صف ما وفي مادة دراسية ما, عمى تحقيق األىجاؼ الستػخاة كسا حجدىا السشي
إف نجاح الكتاب السجرسي سعتسج عمى تحميل عشاصخه الستعجدة مغ اجل التخصيط العمسي الشاجح لمسشيج الجراسي, 
ومعخفة خرائز و سسات ىحه العشاصخ, و شبيعة العالقات التي تقػـ بيشيا, لمػصػؿ إلى استجالالت  واستشتاجات 

ذكل خاص فيػ وسيمة ميسة مغ وسائل التعمع ونقل (, أما كتاب العمػـ ب17: 2011صحيحة )الياشسي و محدغ,
الثقافة العمسية, حيث سقجـ لمصالب أشكاؿ السعخفة العمسية السختمفة ويحجد السيارات العمسية واالتجاىات والسيػؿ العمسية 

 ( 193: 2011التي يؤمل مغ الصالب اكتدابيا.)خصايبة,

 ثانيا: اىداف البحث:

 في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخابع االبتجائي.تحجيج أبعاد الثقافة العمسية  -4

 تحجيج أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخامذ االبتجائي. -5

 تحجيج أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الدادس االبتجائي. -6
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 (2020امشػػػة. )كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخابع االبتجائي الصبعة الث .1

 (2020كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخامذ االبتجائي الصبعة الثامشة. ) .8

 (2020كتاب مبادئ العمـػ لمرف الدادس االبتجائي الصبعة الثامشة. ) .3

 رابعا: تحديد السرطمحات

 : عرفيا كل من Analyz the content. تحميل السحتهى 1

ي وصف السػاد التعميسية , وتذخيز نقاط القػى والزعف في ( بأنو: وىػ أسمػب سدتخجـ ف2012)دمحم وريع, -
السشاىج مغ اجل تصػيخىا, ويعتسج عمى تحجيج أىجاؼ التحميل ووحجة التحميل لمتػصل إلى معخفة مجة شيػع 

 (20: 2012ضاىخه , أو مفيػـ , أو فكخة , واعتساد الشتائج ومؤشخات تحجد اتجاه التصػيخ. )دمحم وريع,
( بأنو: " مجسػعة مغ االساليب واإلجخاءات الفشية التي صسست لتفديخ السادة 2013ف, )الدويشي واخخو  -

الجراسية بسا فييا الشرػص السكتػبة والخسػمات والرػر واالفكار الستزسشة في الكتاب" . )الدويشي واخخوف, 
2013 :106.) 

 
 (.2013يتبشى الباحث تعخيف )الدويشي واخخوف,  التعريف الشظري: -

ىػ أسمػب مغ أساليب تحميل كتب مبادئ العمـػ لمرفػؼ الثالثة الخابع والخامذ  اإلجرائي: التعريف -
والدادس االبتجائي في تحميل األفكار الزسشية والرخيحة لمسادة العمسية التي يخاد تحميميا لمػصػؿ إلى تحجيج 

 أبعاد الثقافة العمسية و السحجدة  ضسغ أىجاؼ البحث.

 : عرفيا كل من Scientific Culture Dimenfioms العمسية . أبعاد الثقافة 2

بأنيا: "فيع الفخد لمعمع مغ حػلو وكحلظ فيع العالقة الستبادلة بيغ العمع و التكشػلػجيا ( 2013) العسراني واخرون, -
 (22: 2013وما ليا مغ تأثيخ في الخبخة اإلندانية ونػعية الحياة وتقجـ السجتسع".) العسخاني واخخوف,
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بأنيا: "الخبخات التي سكتدبيا الفخد في السجتسع, والتي تتسثل بالسعارؼ والسيارات  ( 2013) الحسادي وندى , -

واالتجاىات  والكيع العمسية, وتداعجه في التعامل بإسجابية مع تصبيقاتيا وتأثيخاتيا بسا سسكشو مغ التفكيخ العمسي 
 (12: 2013حساد  ونجى ,والتعامل بعقمية عمسية مع مذكالتو وقزاساه". ) ال

 
 (2013) الحسادي وندى ,يتبشى الباحث تعخيف  التعريف الشظري: -

 
ىي مجسػعة  أبعاد الثقافة العمسية الخئيدة والفخعية التي سفتخض تزسيشيا في كتب العمػـ التعريف اإلجرائي:  -

خ العمع وشبيعتو, العمع لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ والدادس( االبتجائي باتجاىاتيا الخسدة ) تاري
والتكشػلػجيا والسجتسع, أخالقيات العمع, العمع وعالقتو بالحياة الذخرية واالجتساعية, التفكيخ واالستكذاؼ 

 العمسي( لمػصػؿ إلى تحقيق أىجاؼ البحث.

 
 : science princeplese booksثالثا / كتب مبادئ العمهم 

مغ الكتب تع أعجادىا مغ قبل السجيخية العامة لمسشاىج تتزسغ  ( بأنيا" مجسػعو2018عخفتيا)وزارة التخبية, -
حقائق و مفاليع بيػلػجية وفيديائية وكيسيائية تجرس في الرفػؼ الدتة مغ السخحمة االبتجائية".)وزارة 

 (.31: 2018التخبية,

 رابعا/مشيجية البحث وجخاءتو  

كتب العمـػ لمرفػؼ الثالثة )ألخابع والخامذ والدادس( اتبع الباحث السشيج الػصفي التحميمي في تحميل محتػى      
االبتجائي, والح  سدعى إلى تحجيج الػضع القائع لطاىخة معيشو, ثع وصفيا معتسجا عمى دراسة الطاىخة كسا ىي في 

 الػاقع ووصفيا وصفا دقيقا.

 :خامدا/ مجتسع البحث وعيشتو

 االبتجائية.تكػف مجتسع البحث مغ كتب مبادئ العمػـ لمسخحمة  -
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تكػنت عيشة البحث مغ كتب مباد ء العمـػ  لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ والدادس( في العخاؽ لمعاـ  -
 (  4ـ والتي تذكل مجتسعا إحرائيا وكسا مػضح في ججوؿ )  2020/2021الجراسي 

الرف  اسع الكتاب ت

 الجراسي

عجد  سشة الصبع الصبعة

 الرفحات

 152 2020 الثامشة الخابع االبتجائي مبادئ العمـػ 1

الخامذ  مبادئ العمـػ 2

 االبتجائي

 244 2020 الثامشة

الدادس  مبادئ العمـػ 3

 االبتجائي

 231 2020 الثامشة

 627 السجســــــــــــــــــهع

فرل, وصفحات استثشى الباحث العشاويغ الخئيدية, و السقّجمات مغ كل كتاب, واألسئمة السػجػدة في نياسة كل    

السحتػيات, وبعج مقابمة عجد مغ السعمسيغ استثشى الباحث أسزا ماذا تعمست, وبمغ عجد الرفحات السحممة في الكتب 

 ( صفحة.627( مغ مجسػع )481)

 :سادسا/ أداة البحث

 -ونطخا لعجـ وجػد أداة تتالءـ بجقة مع ىحا البحث، اتبع الباحث الخصػات األتية:      
 األدب التخبػ  وعجد مغ دراسات سابقة التي تشاولت أبعاد الثقافة العمسية .االشالع عمى  .1
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بشاء قائسة مغ ىحه األبعاد لكتب العمـػ لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ والدادس( االبتجائي والتي تكػنت  .8
لعمع, العمع مغ خسدة أبعاد رئيدة ىي: )تاريخ العمع وشبيعتو, العمع والتكشػلػجيا والسجتسع, أخالقيات ا

 وعالقتو بالحياة الذخرية واالجتساعية, التفكيخ واالستكذاؼ العمسي( 

 اليدف من أداة البحث:

تيجؼ األداة إلى تحجيج أبعاد الثقافة العمسية ومؤشخاتيا في كتب العمـػ لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ      

 -والدادس( االبتجائي , وىي تذسل كل مغ األبعاد األتية:

 .العمع وعالقتو بالحياة الذخرية والسجتسعية4اريخ العمع وشبيعتو               ت .4

 . التفكيخ واالستكذاؼ العمسي.5العمع والتكشػلػجيا والسجتسع       .5

 أخالقيات العمع . .6

 :ولمتحقق مغ الرجؽ الطاىخ  لسحتػى أداة البحث عخض الباحث األبعاد برػرتيا األولية  -صـــدق أداة البحث

( عمى مجسػعة مغ السحكسيغ مغ الخبخاء والستخرريغ بالعمػـ وشخائق التجريذ والتخبية وعمع الشفذ 9ممحق)

( وذلظ لمتأكج مغ وضػح صياغتيا, وسالمة لغتيا, ومجى مالئسة ترسيسيا لغخض الجراسة, وأبجى 8ممحق )

 (.5ضح في ججوؿ)%وكسا مػ 89الخبخاء أرائييع ومالحطاتيع, وحطيت األداة بشدبة تػافق بمغت 

 ندبة االتفاق عمى أداة البحث% األبعاد الرئيدة ت
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 %88,63 تاريخ العمم وطبيعتو 1

 %86,36 العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2

 %88,63 أخالقيات العمم 3

4 
 العمم وعالقتو بالحياة

 الذخرية والسجتسعية

93,18% 

 %90,00 التفكير واالستكذاف العمسي 5

 %448,8 السجسهع 

 %89.7,6 الستهسط 

يبيغ الباحث التعجسالت التي حجثت عمى أداة البحث بشاء عمى اقتخاحات ومالحطات الخبخاء التي اخح الباحث بيا, وكسا   

 (8مػضح في مخصط )

 التعجيل األبعاد الخئيدة ت

 الفخعي السعخفة العمسية..قاـ الباحث باستبعاد )الشطخية العمسية( مغ البعج 1تاريخ والعمع  1
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 .تع ححؼ )عسميات العمع التكاممية( مغ البعج الفخعي )عسميات العمع(.2 شبيعتو  

 -.تع ححؼ الفقخات األتية مغ البعج الفخعي )التصػر التاريخي(وىي:3

 . متزسغ حخكة تكػف السفاليع العمسية عبخ الدمغ 

 .متزسغ السالبدات والطخوؼ التي صاحبت االكتذافات العمسية 

 -وإضافة الفقخة :

  يمع بأىع اإلحجاث التاريخية العمسية والتقشية التي أسيست في تصػر

 العمػـ وتػضيحيا.

العمع  2

والتكشػلػجيا 

 والسجتسع

.تع تجدئة الفقخة )يبخز السحتػى  أىسية العمع لمتكشػلػجيا وبالعكذ( مغ البعج 1

 -الفخعي )العمع والتكشػلػجيا والسجتسع( إلى ما سأتي:

 .يبخز السحتػى أىسية العمع لمتكشػلػجيا 

 . يبخز السحتػى أىسية التكشػلػجيا لمعمع 

.تع دمج البعج الفخعي )أدراؾ العالقات بيغ العمع والتكشػلػجيا والسجتسع( مع 2
 البعج الفخعي)العالقة بيغ العمع والتكشػلػجيا والسجتسع(.

في حل السذكالت  .تع ححؼ الفقخة )يتزسغ السحتػى اقتخاحات عسمية تديع3
الشاجسة عغ العمع والتكشػلػجيا( مغ البعج الفخعي)عالقة ذات صمة بالعمع  

 والتكشػلػجيا والسجتسع( . 

.تع تعجيل الفقخة )يتزسغ األمانة العمسية( في البعج الفخعي )قزاسا 1 أخالقيات العمع 3
 (.أكادسسية( إلى )سطيخ السحتػى دور العمساء في االستكذافات العمسية
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 -. تع ححؼ الفقخات األتية مغ البعج الفخعي)قزاسا إندانية(  وكسا سأتي:2
 .يبيغ  السحتػى اآلثار الشفدية لبعس الشذاشات العمسية عمى اإلنداف 

 . يػضح السحتػى  مخاشخ التجارب العمسية التي تجخى عمى اإلنداف 

  متزسغ لحكخ السدتحجثات العمسية التي تثيخ الججؿ مغ الشاحية
 األخالقية.

تع ححؼ البعج الفخعي )قزاسا تصبيكية( مغ البعج الخئيدي)أخالقيات  .1
 العمع(.

العمع وعالقتو   4
بالحياة 

الذخرية 
 والسجتسعية

.تع دمج البعج الفخعي)السخاشخ الستعمقة باإلنداف( مع البعج الفخعي)الرحة 1
 الذخرية والسجتسعية(.

أجيدة رش السبيجات الكيساوية( في .تع تعجيل الفقخة )يتزسغ معمػمات عغ 2
البعج الفخعي )الرحة الذخرية والسجتسعية( إلى )يتزسغ السحتػى أضخار 

 عغ األجيدة اليجوية و الكيخبائية وااللكتخونية(.

. تع ححؼ الفقخة )يتزسغ السحتػى األضخار الرحية الشاجسة عغ 3
ت برػرة اإلشعاعات الحرية والسػجات الكيخومغشاشيدية و رمي الفزال

عذػائية( مغ البعج الفخعي )الرحة الذخرية والسجتسعية( وإضافة الفقخة 
)يتزسغ السحتػى األضخار الرحية الشاتجة عغ التمػث اليػائي والغحائي 

 والكيسيائي والتخبة(.

.تع تعجيل الفقخة )معمػمات عغ العقاقيخ والسخجرات( إلى )معمػمات عغ 4
 حة الذخرية والسجتسعية(.العقاقيخ( في البعج الفخعي )الر

.تع تعجيل الفقخة )بيغ السحتػى التغيخات  التي تحجث في الكخة األرضية  5
بعزيا سعدى إلى عػامل بصيئة الحجوث, كالتعخية وأحػاؿ الصقذ وبعزيا 
سعدى إلى عػامل سخيعة الحجوث كالبخاكيغ واليدات األرضية( إلى )بيغ 

 الكخة األرضية(. السحتػى التغيخات  التي تحجث عمى سصح
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. تع إضافة الفقخة )يػضح كيفية استشداؼ الثخوات الصبيعية( إلى البعج 6
 الفخعي )أىسية السرادر الصبيعية(.

التفكيخ  5
واالستكذاؼ 

 العمسي

.تع تعجيل البعج الخئيدي مغ )التفكيخ واالستقراء العمسي( إلى )التفكيخ 1
 واالستكذاؼ العمسي(.

)جسع البيانات والسعمػمات وتػضيفيا( مغ البعج  .تع ححؼ البعج الفخعي2
 الخئيدي )التفكيخ واالستكذاؼ العمسي(.

 -.تع ححؼ الفقخات مغ البعج الفخعي)األنذصة االستكذافية( وكسا يمي:3
  يبيغ السحتػى األجداـ الستحخكة في الفزاء ليا أنساط مختمفة مغ

والشجػـ وذلظ مغ الحخكة سسكغ مذاىجتيا والتشبؤ بيا كالذسذ والقسخ 
 خالؿ التجارب االستكذافية.

   يتزسغ السحتػى التغيخات الصبيعية التي تتعمق بشطاـ الصقذ والح
 يشصػ  عمى تعاقب الميل والشيار والفرػؿ األربعة.

  يبيغ السحتػى أف سصح األرض يتكػف مغ الرخػر الرمبة والخماؿ
 والسياه والغازات.

 ف ألخخ مغ حيث المػف يبيغ اختالؼ خرائز التخبة مغ مكا
 والخميط السكػف ليا, وسعتيا التخديشي لمسياه..

.تع إضافة الفقخة )يتزسغ السحتػى تعميسات لمتمسيح لتشفيح استكذافاتو  4
عغ األشياء والكائشات والطػاىخ مػضػع الجراسة(إلى البعج الفخعي 

 األنذصة االستكذافية.

 

 
 (6جدول )

 النهائية صورتهاأبعاد الثقافة العلمية في 
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 رمزه البعد الفرعي رمزه البعد الرئيدي ت

 1أ ـ  السعرفة العمسية أ تاريخ العمم وطبيعتو 1

 2أ ـ  عسميات العمم 

 3أ ـ  خرائص العمم 

 4أ ـ  التطهر التاريخي 

 العمم والتكشهلهجيا 2

 والسجتسع 

 العالقة بين العمم ب   

 والتكشهلهجيا والسجتسع

 1 ب ـ

قزايا عالسية ذات صمة بالعمم  

 والتكشهلهجيا والسجتسع

 2ب ـ 

 أخالقيات العمم 3  

 

 قزايا أكاديسية ج  

 

 1ج ـ 

 قزايا أإندانية 

 

 2ج ـ 

 1د ـ  الرحة الذخرية والسجتسعية د  العمم و عالقتو  4   
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بالحياة الذخرية 

 والسجتسعية

 2د ـ  أىسية السرادر الطبيعية 

 التفكير واالستكذاف 5   

 العمسي 

 1ىـ ـ  تداؤالت عن األشياء واإلحداث السحيطة ىـ

 2ىـ ـ  األنذطة االستكذافية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -تحديد محك لمشدب السئهية ألبعاد الثقافة العمسية في كتب العمهم:
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( 8الخبخاء والستخرريغ ممحق)( عمى عجد مغ 9عخض  الباحث أبعاد الثقافة العمسية برػرتيا االولية ممحق )     

وشمب مشيع تحجيج الشدب السئػية التي سفتخض تزسيشيا في كتب العمـػ لكل بعج مغ األبعاد، فكاف متػسط الشدب 

 (7التي حجدوىا ىي كسا في ججوؿ )

 الشدبة السئػية السحظ في كتاب رمده البعج الخئيذ ت

% 

متػسط السحظ في 
 الكتب الثالثة

 الدادس الخامذ الخابع

 17,66%17,66 17 19 17 أ تاريخ العمع وشبيعتو 1

العمع والتكشػلػجيا  2
 والسجتسع

 %  20,00 20 20 20 ب

 %16,66 17 17 16 ج أخالقيات العمع 3

العمع وعالقتو بالحياة  4
 الذخرية والسجتسعية

 %21,66 22 20 23 د

التفكيخ واالستكذاؼ  5
 العمسي

 %24,00 24 24 24 ىػ

 %100 100 100 100 السجسػع

 :سابعا /إجخاءات التحميل

 Analysis Unitوحدة التحميل  .1
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اجخى الباحث بتقديع  السحتػى إلى فئات أو وحجات معيشة ليتسكغ مغ دراسة كل وحجة بحداب التكخارات      

البحث, واعتسج الباحث الخاصة بيا, أف وحجة التحميل تعتسج عمى شبيعة السادة السحممة وعمى شبيعة السذكمة قيج 

 عمى وحجتيغ في تحميل السحتػى ىي كسا سأتي:

 -Recording Unitأـ وحدة التدجيل :

, تعج وحجة التدجيل اصغخ جدء مغ السحتػى السحمل يتع عغ شخيقيا إحراء ما يخاد تذخيرو في ذلظ السحتػى      

ة أو الخمد، والفكخة أو العبارة التي تحسل ويحكخ بيخلدػف وبػد أف ىشاؾ خسذ وحجات أساسية لمتحميل ىي: الكمس

(, واختار الباحث وحجة Berelson,1959:509الفكخة ، ووحجة السػضػع، والذخرية ، ومقاييذ السدافة والدمغ )

و تقدع عمى نػعيغ ىسا : الفكخة الرخيحة، والفكخة أىع وحجات تحميل السحتػى , وأكبخىا الفكخة والتي تعج مغ 

 ج الباحث الفكختيغ معا لكػنيسا تالئساف شبيعة البحث.الزسشية, إذ اعتس

 -:Context Unitب ـ وحدة الدياق 

استعسل الباحث في ىحه الػحجة أدوات العج والكياس لػحجات التدجيل عمى أساس األفكار الرخيحة والزسشية   

 الرحيح.بعج قخاءتيا بعشاسة لتحجيج السزسػف مغ العبارة العمسية وتخميدىا في البعج 

 -: Enumeration Unitـ وحدة التعداد  2
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استعسل الباحث شخيقة حداب التكخارات بػصفيا كػحجة لتعجاد ضيػر األفكار في كل فقخة مغ فقخات الترشيف 

ومجاالتو، وأعصى لكل صشف مغ األصشاؼ وزنا متداويا. وعميو فإف تكخار فقخة مغ الفقخات ىػ مجسػع مخات ضيػر 

 أثشاء التحميل ومجسػع تكخارات الفقخات في أ  مجاؿ سعبخ عغ تكخار السجاؿ نفدو .فكخ ىحه الفقخة 

 -قهاعد تحميل محتهى الكتب السدرسية:

اعتسج الباحث لتحميل محتػى كتب مبادئ العمػـ لمرفػؼ الثالثة )الخابع والخامذ والدادس( االبتجائي الخصػات      
 -االتية :

 (, وترسيع الججاوؿ الخاصة بيا.10العمسية الخئيدة والفخعية مع مؤشخاتيا ممحق) تع أعجاد قائسة بأبعاد الثقافة .1

 تع قخاءة السػضػع بأكسمو لمتعخؼ عمى الفكخة التي يتزسشيا بذكل عاـ. .8

تع قخاءة السػضػع قخاءة ثانية متأنية لتحجيج الفكخة التي تتزسغ فييا وذلظ حتى يتسكغ الباحث مغ تحجيج البعج  .3
ية الفكخة الػاردة في الفقخة أو السػضػع , وبحلظ يتع تصبيق وحجة الدياؽ, وتحجيج البعج أو الفئة أو الح  تشتسي إل

 الفقخة التي تشتسي إلية كل فكخة  وىحا سسثل وحجاة التدجيل .

 تع تحجيج صشف الكيسة في كل فكخة وفقا لمترشيف السعج, وعدؿ الفكخة الزسشية عغ الرخيحة. .4

 خخى حمل العشاصخ إلى فكخة مدتقل بعجد مخات العصف.إذا عصفت عبارة عمى أ .5

 عشجما تحتػ  كل فكخة رئيدة عمى فكخة فخعية تعامل كل فكخة عمى أنيا وحجة مدتقمة في التحميل. .6

إذا ضيخت في الجسمة فكختاف أو أكثخ أحجاىسا سبب واألخخى نتيجة أو أحجاىسا وسيمو و األخخى غاسة عامل  .7
 دتقمة .الباحث كال مشيسا كفكخة م
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إذا كانت الفكخة ال تعصي مجلػال قيسي واضحا لكػنيا مختبصة فيسا بيشيا أو بعجىا  تع الخجػع إلى القخاءة لمفكخة  .8
 الدابقة و الالحقة لتذخيز الفكخة.

في حالة ضيػر قيع ال سسكغ وضعيا في ترشيف اعتسج الباحث عمى رأ  لجشة مغ االختراصييغ إلدخاليا  .9
 فرمةضسغ الترشيف ككيع مش

تفخيغ نتائج التحميل في استسارة التحميل , وذلظ بإعصاء تكخار واحج لكل فكخة  ,أ  فقخة مغ فقخات األداة, وىحا  .12
 سسثل وحجة التعجاد.

 يشحرخ التحميل في أشار محتػيات كتب مبادئ العمـػ الثالثة )الخابع و الخامذ و الدادس( االبتجائي. .11

واإلشكاؿ البيانية, و الفيارس, وماذا تعمست, وأسئمة التقػيع السجػدة في استبعج الباحث الغالؼ, والسقجمات,  .18
 نياسة الفرل.

 .  وىحه القػاعج شبقيا الباحث في تحميل محتػى كتب العمـػ

 -صدق التحميل : .1

( مغ السادة السحممة لسحتػى كتب العمػـ 11لمتأكج مغ صجؽ التحميل عخض نسػذج لمتحميل مخصط)     
(  0,95لخابع والخامذ والدادس(االبتجائي, عمى مجسػعة مغ الخبخاء ، فكانت ندبة االتفاؽ )لمرفػؼ الثالثة)ا

( يػضح كيفية استخخاج الفكخة وترشيفيا ضسغ أبعادىا استشادًا إلى مؤشخات أبعاد 10وىي ندبة عالية, ومخصط)
 ( التي وضعيا الباحث.10الثقافة العمسية ممحق)

تدمدل 
 الفكخة

 البعج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخةالفكػػػػػػػػػػػػ

 الخئيدي

 البعج

 الفخعي
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األشياء حػلشا متذابو في بعس الرفات وتختمف في صفات  1
 أخخى.

 1 ىػ

 1 أ الحجع ىػ الحيد الح  سذغمو الجدع في الفخاغ. 2

 1 أ االرتفاع   العخض   حجع متػاز  السدتصيالت = الصػؿ  3

 1 ىػ صحة االنداف ىل تؤثخ البيئة غيخ الشطيفة عمى  4

 1 د البيئة غيخ الشطيفة تحتػ  عمى مػاد ضارة برحة . 5

 1 ب ندتعسل وسائل  كيخبائية مختمفة  لتيػية وتمصيف ىػاء السشدؿ. 6

 1 د العبث بالكيخباء سدبب لشا السػت. 7

 1 د تالمذ أسالؾ الكيخباء السكذػفة مع بعزيا يؤد  إلى مخاشخ . 8

 1 ب في تذغيل أجيدة التبخيج .الكيخباء تداعج  9

 1 ب الكيخباء تعصيشا شاقة  تفيجنا في أغخاض مختمفة. 10

 2 أ استعساؿ السدصخة والذخيط الستخ  في قياس األشػاؿ . 11

 1 د اليػاء الجػ  السحسل بالغبار سزخ برحة االنداف عشج التشفذ. 12

 1 ج الصبيب العخبي " الخاز " اكتذف مخض الججر . 13
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الجوؿ تمـد أصحاب شخكات صشاعة الديارات بػضع مخشحات  14
 في العػادـ لتقميل األضخار الرحية

 2 ج

 
 ( نسهذج لمتحميل10مخطط )

 -ثبات التحميل: .8

 استعسل الباحث باستعساؿ نػعيغ مغ الثبات وذلظ لمحرػؿ عمى ثبات مقبػؿ وىسا:

، باستخجاـ معادلة " ىػلدتي "  (30االتفاؽ عبخ الدمغ :قاـ الباحث بإعادة التحميل بعج ) .1 ضيخ معامل يـػ
 ( وىي قيسة مختفعة.94,74)الثبات بيغ الباحث ونفدو 

االتفاؽ بيغ السحمميغ: قاـ الباحث باالستعانة بسحمميغ مغ ذو  الخبخة في تحميل السحتػى، وتع ذلظ باختيار  .8
%( تقخيبًا، آ  20ذ كانت العيشة )( صفحة، إ481عيشة عذػائية مغ السحتػى الكمي لمكتب الثالثة البالغ )

 (8( صفحة وكانت معامالت الثبات السحدػبة مػضحة في ججوؿ )96)

 94,74 يػما30الباحث مع نفدو بعج مخور االتفاؽ عبخ الدمغ

 االتفاؽ بيغ السحمميغ

 82,21 بيغ الباحث والسحمل األوؿ*

 86,82 بيغ الباحث والسحمل الثاني*

 والثانيبيغ السحمل األوؿ 
77,27 

 85,26 الستػسط

 

 (وبحلظ سعج معامل الثبات جيجًا.85,26وبمغ متػسط الثبات)
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 ثامشا/عخض الشتائج وتفديخىا

 مجى تزسيغ أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخابع االبتجائي. .1

 االبتجائي.مجى تزسيغ أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخامذ   .8

 مجى تزسيغ أبعاد الثقافة العمسية في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الدادس االبتجائي. .3

 -. كتاب مبادئ العمهم لمرف الرابع االبتدائي :1

( فكخة مغ محتػى كتاب مبادئ العمػـ لمرف الخابع االبتجائي مػزعة عمى 803استخخج الباحث ) األبعاد الرئيدة: . أ

 (9لمثقافة العمسية وكسا مػضح في ججوؿ) األبعاد الخسدة الخئيدة

 

الشدبة  التكرارات  رمزه    البعد الرئيدي ت     

 السئهية %

  

 الترتيب

 األول %62,89 505 أ تاريخ العمم وطبيعتو   .1

 الثاني %23,91 192 ىـ التفكير واالستكذاف العمسي  .2

العمم وعالقتو بالحياة   .3

 الذخرية واالجتساعية

 الثالث %6,84 55 د

 العمم والتكشهلهجيا  .4

 والسجتسع

 الرابع %5,35 43 ب
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 الخامس %1,00 8 ج أخالقيات العمم  .5

  %100 803  السجسهع 

 

( تكخارًا مغ 505( أف البعج الخئيذ)أ( تاريخ العمع وشبيعتو حرل عمى)9يتزح مغ الشتائج الػاردة في ججوؿ)   

%( و احتل التختيب األوؿ مغ بيغ األبعاد 62,89وبشدبة مئػية مقجارىا) ( تكخارا803مجسػع التكخارات الكمية البالغة )

( تكخارًا وبشدبة 192الخسدة، ثع سأتي في التختيب الثاني البعج الخئيذ )ىػ( التفكيخ واالستكذاؼ العمسي حرل عمى)

الخئيذ )د( العمع وعالقتو بالحياة  ( تكخارا, أما في التختيب الثالث البعج 803%( مغ السجسػع الكمي)23,91مئػية مقجارىا)

( تكخارًا. بيشسا 803%( مغ السجسػع الكمي)6,84( تكخارًا وبشدبة مئػية مقجارىا)55الذخرية واالجتساعية حرل عمى)

( تكخارًا وبشدبة مئػية 43حرل عمى التختيب الخابع البعج الخئيذ )ب( العمع والتكشػلػجيا والسجتسع  إذ حرل عمى)

(.  ثع سأتي بعجه في التختيب الخامذ البعج الخئيذ )ج ( أخالقيات العمع  803%( مغ السجسػع الكمي)5,35مقجارىا)

( تكخارًا.  ولجى مقارنة الشدب السئػية لمتحميل لكل مغ 803%( مغ السجسػع الكمي )1( تكخارات بشدبة )8حرل عمى )

خبخاء والستخررػف يتبيغ مجى مخاعاة كتاب العمػـ األبعاد الخئيدة الخسدة مع الشدب السئػية السحظ التي وضعيا ال

( يبيغ ىحه السقارنة                             10ألبعاد الثقافة العمسية وفقًا لسا سفتخضو الخبخاء والستخررػف, وججوؿ )

 (10ججوؿ)
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الشدبة السئهية  البعد الرئيس ت

 لشتائج التحميل%

الشدبة السئهية 

 لمسحك %

 %17 %62,89 وطبيعتو تاريخ العمم  1

 %20 %5,35 العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2

 %16 %1,00 أخالقيات العمم 3

العمم وعالقتو بالحياة الذخرية  4

 والسجتسعية

6,84% 23% 

 %24 %23,91 التفكير و االستكذاف العمسي 5

 100%100 %100 لسجـســــــهعا

 
لمرف الخابع االبتجائي لع يخاِع أبعاد الثقافة العمسية بالسدتػى ( أف كتاب مبادئ العمـػ 10يتزح مغ ججوؿ ) 

السصمػب الح  يشرح بو الخبخاء وانعجاـ االتداف بيشيا في السحتػى، ففي الػقت الح  نجج فيو أف الشدبة السئػية لمبعج 

يا الخبخاء، نجج البعج الخئيذ ) الخئيذ )ىػ( التفكيخ واالستكذاؼ العمسي جاءت متػافقة تسامًا مع الشدبة السحظ التي اقتخح

أ ( تاريخ  العمع وشبيعتو تديج بكثيخ عغ الشدبة السئػية السحظ ، فيسا نجج أبعادًا أخخى تقل ندبيا السئػية بسقجار كبيخ 
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 ججًا عغ الشدب السئػية السحظ ، بيشسا البعج الخئيذ )ج( أخالقيات العمع سكاد سكػف معجومًا. ومغ خالؿ ىحه الشتائج نجج

  أف الكتاب أولى اىتسامًا أكبخ لمبعج الخئيذ تاريخ  وشبيعة العمع، واىتسامًا أقل وبجرجات متفاوتة لباقي األبعاد.

 -ـ كتاب مبادئ العمهم لمرف الخامس االبتدائي: 2

( فكخة مغ محتػى كتاب الرف الخامذ االبتجائي حيث تػزعت عمى 1242استخخج الباحث ) أ ـ األبعاد الرئيدة

 ( 11عاد الخسدة الخئيدة لمثقافة العمسية وكسا مػضحة في ججوؿ )األب

الشدبة السئهية  التكرارات  رمزه    البعد الرئيدي ت

% 

  

 الترتيب

 األول %60,38 750 أ تاريخ العمم وطبيعتو  1

 الثاني %30,35 377 ىـ التفكير واالستكذاف العمسي 5

 الثالث %4,75 59 ب العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2

 الرابع 2,49%2,49 31 ج أخالقيات العمم 3

العمم وعالقتو بالحياة  4

 الذخرية واالجتساعية

 الخامس %2,01 25 د

  %100 1242  السجسهع
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( تكخارًا 750(, أف البعج الخئيذ )أ( تاريخ العمع وشبيعتو حرل عمى )11يتزح مغ الشتائج الػاردة في ججوؿ ) 

( تكخارا واحتل التختيب األوؿ مغ بيغ 1242%( مغ مجسػع التكخارات الكمية البالغة )60,38وبشدبة مئػية مقجارىا)

( تكخارًا 377األبعاد الخسدة، ثع سأتي في التختيب الثاني البعج الخئيذ )ىػ( التفكيخ واالستكذاؼ العمسي حرل عمى )

في التختيب الثالث البعج الخئيذ )ب( العمع ( تكخارا. أما 1242%( مغ السجسػع الكمي)30,35وبشدبة مئػية مقجارىا )

( تكخارًا, 1242%( مغ السجسػع الكمي)4,75( تكخارًا وبشدبة مئػية مقجارىا)59والتكشػلػجيا والسجتسع حرل عمى )

%( مغ 2,49( تكخارًا بشدبة )31بيشسا حرل عمى التختيب الخابع البعج الخئيذ )ج ( أخالقيات العمع حرل عمى )

( تكخارًا, ثع سأتي بعجه في التختيب الخامذ واألخيخ البعج الخئيذ )د( العمع وعالقتو بالحياة 1242ي )السجسػع الكم

( 1242%( مغ السجسػع الكمي)2,01( تكخارًا وبشدبة مئػية مقجارىا )25الذخرية والسجتسعية  إذ حرل عمى)

لشدب السئػية لمسحظ التي وضعيا الخبخاء .ومغ خالؿ مقارنة الشدب السئػية لكل مغ األبعاد الخئيدة الخسدة مع ا

والستخررػف يتزح مجى مخاعاة كتاب العمػـ ألبعاد الثقافة العمسية وفقًا لسا سفتخضو الخبخاء والستخررػف. وججوؿ 

 ( يبيغ ىحه السقارنة 12)

الشدبة  السئهية  البعد الرئيس ت

 لشتائج التحميل%

الشدبة  السئهية 

 لمسحك %

 %19 %60,38 العممتاريخ  وطبيعة  1

 %20 %4,75 العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

875 

 

 %17 %2,49 أخالقيات العمم 3

العمم وعالقتو بالحياة الذخرية  4

 والسجتسعية

2,01% 20% 

 %24 %30,35 التفكير و االستكذاف العمسي 5

 %100 100%100 لسجـســــــهعا

 
الخامذ االبتجائي لع يخاِع األبعاد الخئيدة لمثقافة العمسية ( أف كتاب مبادئ العمـػ لمرف 12يتزح مغ ججوؿ )

بالسدتػى الح  يشرح بو الخبخاء فشجج انو أعصى اىتسامًا أكبخ لمبعج الخئيذ )أ( تاريخ العمع وشبيعتو، واىتسامًا أقل 

ت ندبتو السئػية وبجرجات متفاوتة لباقي األبعاد عجا البعج الخئيذ )ىػ( التفكيخ و االستكذاؼ العمسي  الح  ضيخ 

%( التي حجدىا الخبخاء وىحا سحدب لمكتاب, بيشسا تزسغ الكتاب 24%( متقاربة إلى حج ما مع الشدبة السحظ )30,35)

 األبعاد األخخى بشدب ضعيفة مقارنة بالشدب السحظ. 

 -ـ كتاب مبادئ العمهم لمرف الدادس االبتدائي : 3

( فكخة مغ محتػى كتاب الرف الدادس االبتجائي حيث تػزعت عمى 1636استخخج الباحث ) -أ ـ األبعاد الرئيدة :

 (13األبعاد الخسدة الخئيدة لمثقافة العمسية وكسا مػضحة في ججوؿ )

 
 الترتيب  الشدبة  التكرارات رمزه    البعد الرئيدي ت     
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 السئهية %

 األول %60,63 992 أ تاريخ العمم وطبيعتو   .1

 الثاني %24,69 404 ىـ العمسيالتفكير واالستكذاف   .2

العمم وعالقتو بالحياة   .3
 الذخرية واالجتساعية

 الثالث %6,60 108 د

 الرابع %5,19 85 ب العمم والتكشهلهجيا والسجتسع  .4

 الخامس %2,87 47 ج أخالقيات العمم  .5

  %100 1636  السجسهع

 
( تكخارًا مغ مجسػع 992وشبيعتو حرل عمى)(, أف البعج الخئيذ)أ( تاريخ العمع 13يتزح مغ خالؿ ججوؿ)  

%( ، 60,63( تكخارا واحتل التختيب األوؿ مغ بيغ األبعاد الخسدة وبشدبة مئػية بمغت )1636التكخارات الكمية البالغة )
( تكخارًا مغ السجسػع 404ثع سأتي في التختيب الثاني البعج الخئيذ )ىػ( التفكيخ واالستكذاؼ العمسي حرل عمى)

%(. أما في التختيب الثالث البعج الخئيذ )د( العمع وعالقتو بالحياة  24,69( تكخارا وبشدبة مئػية بمغت)1636الكمي)
( تكخارا وبشدبة مئػية 1636( تكخارًا  مغ مجسػع التكخارات الكمية البالغة )108الذخرية واالجتساعية فحرل عمى)

( 85خئيذ )ب( الػػػػػػػػػػػعمع والتكشػلػجيا والسجتسع إذ حرل عمى)%(. بيشسا حرل عمى التختيب الخابع البعج ال6,60بمغت)
(, ثع 1636%( مغ السجسػع الكمي)5,19تكخارًا مغ مجسػع التكخارات الكمية الخاصة بيحا البعج وبشدبة مئػية مقجارىا)

مغ مجسػع التكخارات ( تكخارًا 47سأتي بعجه في التختيب الخامذ البعج الخئيذ )ج ( أخالقيات العمع  إذ حرل عمى )
%(.وعشج مقارنة الشدب السئػية الخاصة بكتاب مبادئ العمػـ 2,87الكمية الخاصة بيحا البعج وحرل عمى ندبة بمغت)
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لمرف الدادس االبتجائي لكل مغ األبعاد الخئيدة الخسدة مع الشدب السئػية لمسحظ يتػضح عجـ مخاعاة كتاب العمػـ 
 ( :14ى الح  حجده الخبخاء. وججوؿ)ألبعاد الثقافة العمسية بالسدتػ 

 مقارنة الشدب السئهية لشتائج التحميل مع الشدب السئهية السحك

الشدبة السئهية لشتائج  البعد الرئيس ت

 التحميل%

الشدبة السئهية 

 لمسحك %

 %17 %60,63 تاريخ العمم  وطبيعتة  1

 %20 %5,19 العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2

 %17 %2,87 أخالقيات العمم 3

العمم وعالقتو بالحياة الذخرية  4

 والسجتسعية

6,60% 22% 

 %24 %24,69 التفكير و االستكذاف العمسي 5

 %100 %100 لسجـســــــهعا

( تكخارًا مػزعة عمى خسدة أبعاد, وحرل 1636( أف الكتاب حقق )14يتزح مغ الشتائج الػاردة في ججوؿ )  
%( عمى 24,69% ( ،)60,63والتفكيخ واالستكذاؼ العمسي عمى أعمى ندبة وىي )البعجاف تاريخ العمع وشبيعتو 

التػالي, حرمت األبعاد العمع والتكشػلػجيا والسجتسع و  أخالقيات العمع والعمع وعالقتو بالحياة الذخرية والسجتسعية 
يخ واالستكذاؼ العمسي %( عمى التػالي، أما البعج الخئيذ التفك6,60%(،)2,87%( ،)5,19عمى أقل ندبة وىي )

%( ويخى الباحث 24%( وىي متػافقة مع الشدبة التي اقتخحيا الخبخاء والتي بمغت) 24,69حرل عمى ندبة بمغت)
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أف كتاب مبادئ العمػـ لمرف الدادس االبتجائي لع ييسل أ  بعج مغ األبعاد لكغ لع يخاِعيا بالذكل السصمػب, ولع 
الخبخاء، ففي الػقت الح  نجج فيو أف الشدبة السئػية لمبػػػػػػػػعج )أ( تاريخ العمع  سكغ السحتػى بالسدتػى الح  يشرح بو

وشبيعتو اكبخ بكثيخ مغ الشدبة السئػية السحظ، وكحلظ نجج أبعادًا أخخى تقل ندبيا السئػية بسقجار كبيخ ججًا عغ 
  لشدبة لألبعاد الخئيدة لمثقافة العمسية.الشدب السئػية السحظ، وعميو ندتشتج أف ىشاؾ عجـ اتداف في محتػى الكتاب با

 -نتائج تحميل الكتب مجتسعة: -4

( فكخة مغ محتػى كتب مبادئ العمػـ الثالثة لمرفػؼ  الخابع و الخامذ 3681تع استخخاج )  -أ ـ األبعاد الرئيدة:

التكرارات  (15في ججوؿ ) و الدادس  االبتجائي حيث تػزعت عمى األبعاد الخسدة الخئيدة لمثقافة العمسية كسا مػضحة

 والشدبة السئهية لألبعاد الرئيدة لمثقافة العمسية في الكتب مجتسعة

ت     

 ت

 الترتيب الشدبة السئهية% التكرارات رمزه البعد الرئيس

 األوؿ %61,04 2247 أ تاريخ  العمم  وطبيعتو  .1

التفكير واالستكذاف   .2

 العمسي

 الثاني %26,43 973 ىـ

بالحياة  العمم وعالقتو  .3
 الذخرية والسجتسعية

 الثالث %5,10 188 د

العمم والتكشهلهجيا   .4

 والسجتسع

 الخابع %5,08 187 ب
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 الخامذ %2,33 86 ج أخالقيات العمم  .5

  %100 3681  السجسهع

( تكخارًا مغ 2247( أّف البعج الخئيذ األوؿ )أ( تاريخ  العمع وشبيعتو حرل عمى )15يتزح مغ ججوؿ )       

( تكخارا واحتل ىحا البعج التختيب األوؿ مغ بيغ 3681مجسػع التكخارات الكمية  لمكتب الثالثة مجتسعة والتي تبمغ )

%(، ثع سأتي في التختيب الثاني البعج الخئيذ )ىػ( التفكيخ 61,04األبعاد الخسدة وبشدبة مئػية بمغت )

( تكخارا وبشدبة مئػية 3681الكمي )( تكخارًا مغ السجسػع 973واالستكذاؼ العمسي حيث حرل عمى)

%(. أما في التختيب الثالث البعج الخئيذ)د( العمع وعالقتو بالحياة  الذخرية واالجتساعية حرل 26,43بمغت)

%(. بيشسا 5,10( تكخارا وبشدبة مئػية بمغت)3681( تكخارًا  مغ مجسػع التكخارات الكمية البالغة)188عمى)

( تكخارًا مغ مجسػع 187ج الخئيذ )ب( العمع والتكشػلػجيا والسجتسع إذ حرل عمى)حرل عمى التختيب الخابع البع

%(. وفي التختيب الخامذ سأتي البعج الخئيذ )ج ( 5,08التكخارات الكمية الخاصة بيحا البعج وبشدبة مئػية قجرىا)

عج وحرل عمى ندبة ( تكخارات مغ مجسػع التكخارات الكمية الخاصة بيحا الب86أخالقيات العمع  حرل عمى )

%(.ويسكغ تػضيح ىحه الشتائج والح  يبيغ الشدب السئػية لمتحميل ليحه األبعاد في الكتب الثالثة 2,33بمغت)

مجتسعة مقارنة مع الشدب السئػية السحظ والتي اقتخحيا الخبخاء.  ومغ خالؿ إجخاء السقارنة بيغ الشدب السئػية 

األبعاد الخسدة الخئيدة، نجج أف كتب مبادئ العمػـ الثالثة لمرفػؼ  لمسحظ مع الشدب السئػية لمتحميل لكل مغ

)الخابع, والخامذ, والدادس(  لع تػازف بيغ أبعاد الثقافة العمسية بالسدتػى السصمػب ،ولع سكغ السحتػى بالسدتػى 
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تاريخ العمع الح  يشرح بو الخبخاء والستخررػف، ويتػصل الباحث إلى أف الشدبة السئػية لمبعج الخئيذ )أ( 

وشبيعتو تديج بكثيخ عغ الشدبة السئػية السحظ، نجج األبعاد األخخى تقل ندبيا السئػية بسقجار كبيخ ججًا عغ 

    ( يبيشاف ىحه16الشدب السئػية السحظ، أما البعج الخئيذ )ج( أخالقيات العمع فيكاد سكػف معجومًا,  وججوؿ )

 سئهية لمتحميل لمكتب مجتسعةمقارنة بين الشدب السئهية السحك والشدب ال

الشدبة السئهية  البعد الرئيس ت 

 لشتائج التحميل%

الشدبة السئهية 

 لمسحك   %

 %17,66 %61,04 تاريخ العمم وطبيعتو 1

 %20,00 %5,08 العمم والتكشهلهجيا والسجتسع 2

 %16,66 %2,33 أخالقيات العمـم 3

العمم وعالقتو بالحياة الذخرية  4
 والسجتسعية

5,10% 21,66% 

 %   24,00 %26,43 التفكير واالستكذاف العمسي 5

 %100 %100 السجسػع
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( نجج أف كتب مبادئ العمػـ الثالثة لمرفػؼ الخابع والخامذ والدادس 15مغ خالؿ الشتائج الػاردة في ججوؿ )   

أقل وبجرجات متفاوتة لألبعاد األخخى. فػجج االبتجائي اىتست اىتسامًا كبيخ بالبعج تاريخ العمع وشبيعتو، و أعصت اىتسامًا 

 الباحث في ىحه الكتب أف أبعاد الثقافة العمسية غيخ متدنة.

 -.  مقارنة بين الكتب الثالثة في أبعاد الثقافة العمسية :5

يػضح ذلظ، ( 15أجخى الباحث مقارنة بيغ تكخارًا وندب أبعاد الثقافة العمسية الخئيدة وججوؿ )   -ـ األبعاد الرئيدة :

مقارنة ( تكخارًا . 3681عمسا أف الشدب السئػية محدػبة عمى أساس التكخارات الكمية في الكتب مجتسعة والتي بمغت )

 التكرارات والشدب السئهية لألبعاد الرئيدة لمثقافة العمسية بين الكتب الثالثة

 كتاب  الرف              

 البعد الرئيس

 الرابع       

 االبتدائي       

 الخامس      

 االبتدائي      

 الدادس      

 االبتدائي      

 

 تاريخ العمم وطبيعتو ) أ (

 % التكرارات % التكرارات % التكرارات

505 13,71% 750 20,37% 992 26,94% 

العمم ولتكشهلهجيا والسجتسع 

 ) ب (

43 1,16% 59 1,60% 85 2,30% 

 %1,27 47 %0,84 31 %0,21 8 أخالقيات العمم) ج (

 %2,93 108 %0,67 25 %1,49 55العمم وعالقتو بالحياة 
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 الذخرية والسجتسعية)د(

التفكير واالستكذاف 

 العمسي)ىـ(

192 5,21% 377 10,24% 404 10,97% 

 %44,41 1636 %33,72 1242 %21,78 803 السجسهع

 

االبتجائي حرل عمى أعمى التكخارات ( أّف كتاب مبادئ العمػـ لمرف الدادس 17يتزح مغ ججوؿ )   

( تكخارًا، 3681%( مغ مجسػع التكخارات الكمية لمكتب مجتسعة  التي بمغت )44,41( تكخارًا وبشدبة قجرىا)1636وبمغت)

( تكخارًا مغ مجسػع 1242أما كتاب مبادئ العمـػ لمرف  الخامذ االبتجائي احتل التختيب الثاني و حرل عمى )

%(. ثع سأتي بعجه كتاب الرف الخابع 33,72( تكخارًا وبشدبة مئػية بمغت)3681لمكتب مجتسعة البالغة)التكخارات الكمية 

 %(.21,78) ( وبشدبة بمغت3681(تكخارًا مغ السجسػع الكمي البالغ)803االبتجائي واألخيخ حيث حرل عمى )

   -ثانيًا / تفدير الشتـــــــائج :

 كتب مبادئ العمـػ لمرفػؼ الثالثة )الخابع, والخامذ, والدادس( االبتجائي . مجى تزسيغ أبعاد الثقافة العمسية في .1

 -أ ـ البعد الرئيس )أ( تاريخ العمم وطبيعتو:      

( أف محتػى كتب مبادئ العمػـ لمرفػؼ الثالثة ) الخابع, والخامذ, 15يتبيغ مغ الشتائج الػاردة في ججوؿ)     
ف بيغ أبعاد الثقافة العمسية بالذكل السصمػب أذ لع تتع برياغة تتصابق مع الشدب والدادس( االبتجائي مجتسعة لع تػاز 

تاريخ العمع وشبيعتو  في الكتب الثالثة  السئػية السحظ السقتخحة مغ قبل الخبخاء, إذ وجج الباحث أف البعج الخئيذ)أ(
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%( وىي ندبة عالية 61,04) مجتسعة حرل عمى أعمى ندبة مغ بيغ بكية األبعاد الخئيدة األخخى والتي بمغت
 ,Garciaوىحه الشتيجة تتفق مع دراسات كل مغ         )%(, 17,66مقارنة بالشدبة السئػية السحظ البالغة )

1985), (Fillman,1989), (Chiappetta & Fillman ,2009,2010(, و)خصايبو واخخوف,2008(, )حكسي ,)
العمػـ تزسغ عمى السعخفة العمسية بذكل أكبخ مقارنة بالسحكات إذ تػصمت ىحه الجراسات إلى أف معطع محتػى كتب 
سعتقجوف بالشطخية السػسػعية والتي نادى أصحابيا بأىسية  التي سزعيا الخبخاء.   وسبب ذلظ أف واضعي السشيج

-406 :2008جعل الشاس سعخفػف أشياء كثيخة لكي سفيسػا كل شيء تجركو الحػاس والعقل واإللياـ )سعادة وعبج هللا,
بشاء السشيج ليذ ونتيجة التصػرات الدخيعة والكبيخة في السعخفة العمسية رأوا أف (, لحا فسغ السحتسل أف السؤلفيغ 408

تقجسع أكبخ فقط في أمخ مشفخد مغ األمػر أو قميل مشيا بل في جسيع األمػر التي تحقق الكساؿ لمصبيعة البذخية أ  
غ محتػى الكتب الثالثة بأفكار البعج الخئيذ )أ( تاريخ العمع وشبيعتو بشدبة قجر مغ السعخفة, مسا أدى ذلظ إلى تزسي

ويخى كبيخة ججًا مقارنة بأبعاد الثقافة العمسية األخخى ومغ ثع أصبح السحتػى غيخ متدف مغ حيث تزسيشو لألبعاد, 
فخضػىا عمى السشيج نتيجة الباحث مسا تقجـ أف واضعي السشاىج كخسػا اىتساميع عمى السعمػمات و السعارؼ التي 

التزخع أو االنفجار السعخفي وضيػر السدتحجثات العمسية الكثيخة  مغ اجل التػاصل مع التقجـ العمسي 
العالسي,وبالشدبة لمسقارنة بيغ كتب مبادئ العمػـ  الثالثة الخاصة بيحا البعج  الخئيذ )أ( تاريخ العمع وشبيعتو، يخى 

( ، ويعدى إلى أف مشاىجشا تتبع التذكيل 17ادت تراعجسًا  في الكتب الثالثة ججوؿ)الباحث أف الشدبة السئػية ازد
 الحمدوني في تخاكسية مؤشخات ىحا البعج .

 -الرئيس )ب( العمم والتكشهلهجيا والسجتسع :البعد  -ب 

%( تديج بكثيخ 20( أف الشدبة السئػية السحظ السػضػعة مغ قبل الخبخاء والتي بمغ قجرىا )17يتزح مغ ججوؿ)      
%(، وقج سعدى ذلظ الى تزسيغ السحتػى بالبعج 5,08عغ الشدبة السئػية لتكخارات الكتب مجتسعة والتي بمغت )

الخئيذ )أ( تاريخ العمع وشبيعتو بحيث لع يتخؾ سػى مداحة قميمة ججا ليحا البعج الخئيذ )ب( العمع والتكشػلػجيا 
الخئيذ)ب( سعػد إلى حجاثتو في التعميع, فيػ يخكد عمى ربط التالميح  والسجتسع, ويخى الباحث أف ضعف ىحا البعج

بحياتيع ومجتسعيع ويدودىع بالسعارؼ والسعمػمات التي يشتفعػف بيا في السدتقبل, وىحا ما ىجفت إليو الشطخية 
مع آالت العسل)سعادة البػليتكشيظ )التصبيكية( وىػ ربط العسل اإلنتاجي بالتعميع والتخبية, وإكدابيع ميارات التعامل 
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( 17(, وبالشدبة لمسقارنة بيغ كتب مبادئ العمػـ الثالثة بالشدبة ليحا البعج الخئيذ ججوؿ )422-420: 2008وعبجهللا,
ازدادت الشدبة السئػية  مغ كتاب الرف الخابع إلى كتاب الرف الخامذ سعدى ذلظ إلى أف مشاىجشا تتبع السشيج 

حا البعج, ثع انخفزت  في كتاب الرف الدادس، وسبب ذلظ أف كتابي الرف الخابع الحمدوني في تخاكسية مؤشخات ى
والخامذ االبتجائي تع تأليفيسا حجيثا بيشسا بقى كتاب الرف الدادس بجوف تغيخ ويشتطخ دورة في التغييخ, ويتػقع 

مرف الدادس االبتجائي عشج الباحث أف الشدبة السئػية لتكخارات ىحا البعج الفخعي  تدداد في كتاب مبادئ العمـػ ل
 مقارنتو مع كتابي الخابع والخامذ االبتجائي.

 ج ـ البعد الرئيس ) ج (  أخالقيات العمم 

%( والشدبة 16,66( أف ىشاؾ فارؽ كبيخ بيغ الشدبة السئػية السحظ )16نالحظ مغ الشتائج الػاردة في ججوؿ )
ي ندبة قميمة ججًا ، ويخجع سبب ذلظ إلى عجة عػامل مشيا %( لمكتب مجتسعو وى2,33السئػية لتكخارات ىحا البعج )

تخكيد الكتب عمى البعج الخئيذ)أ( تاريخ العمع وشبيعتو,  وافتقارىا لسؤشخات ىحا البعج الخئيذ لكػنو اتجاه حجيث, وعشج 
( ، 17ثة ججوؿ)مقارنة الكتب الثالثة يخى الباحث أف الشدبة السئػية ازدادت تراعجسًا  في كتب مبادئ العمػـ الثال

وىحا يبيغ أف السشاىج تبعت التذكيل الحمدوني في تخاكسية مؤشخات ىحا البعج وفي ضػء ما تقجـ نالحظ  أف كتب 
مبادئ العمػـ الثالثة تع تأليفيسا حجيثًا وتع مخاعاة تزسيغ ىحا البعج الخئيذ فييسا ولكغ لع سكغ ىحا التزسيغ بالسدتػى 

ررػف, وبشاًء عمى ذلظ يخى الباحث اف ىحا البعج ميع ججًا وانو خصػة اسجابيو لألماـ الح  يشرح بو الخبخاء والستخ
 سسكغ تصػيخىا مدتكباًل .

 د ــ البعد الرئيس )د( العمم وعالقتو بالحياة الذخرية واالجتساعية

ة السئػية %( تديج بكثيخ عغ الشدب21,66( الشدبة السئػية السحظ السقتخحة مغ قبل الخبخاء)16يتزح مغ ججوؿ)
%(, ويخى الباحث أف سبب ذلظ سعػد إلى ضيػر ىحا االتجاه في الفتخة 5,10لتكخارات ىحا البعج في الكتب مجتسعة )

الحجيثة نتيجة التصػرات الػاسعة التي حرمت في جسيع مشاحي الحياة فطيخت معيا مػاضيع ذات صمة مباشخة 
ليا االنداف نتيجة ذلظ ، وكحلظ ما تتعخض لو السرادر بالرحة الذخرية والسجتسعية ، والسخاشخ التي يتعخض 

الصبيعية مغ خصخ الشزػب الدخيع بدبب االستيالؾ غيخ السشطع مسا يؤد  إلى خصخ محتسل يػد  بسدتقبل كػكبشا 
( أف كتاب 16الح  نعير فيو, وفيسا سخز  السقارنة بيغ الكتب الثالثة بالشدبة ليحا البعج الخئيذ يتبيغ مغ ججوؿ )
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%(, وانخفاض ىحه الشدبة في كتاب الرف الخامذ االبتجائي إذ 1,49لرف الخابع االبتجائي حرل عمى ندبة )ا
%( وىحا يبيغ أف الكتب 2,93%(, أما في كتاب الرف الدادس ارتفعت الشدبة وحرل عمى  )0,67حرل عمى )

ىغ, لحا سعتقج الباحث إف مؤلفي السشاىج لع الثالثة لع تخاِع ىحا البعج بالذكل الح  يشرح بو الخبخاء بالخغع مغ تغيخ 
يتشبيػا إلى تراعج السعمػمات بتقجـ الرف الجراسي, ولع يخاعػا مدتػى الشزج العقمي لمستعمع. وىحا ما أكجتو الشطخية 

 (40: 2006التصػرية بأف السشيج يشبغي إف سقجـ لمتالميح ما سديل نسػه في مخحمة الشسػ التي سسخ بيا .)التسيسي, 
 البعد الرئيس )ىـ( التفكير واالستكذاف العمسيػ ػػ ى

%( مقاربة لمشدبة السئػية لتكخارات 24( الشدبة السئػية السحظ السقتخحة مغ قبل الخبخاء)16يتزح مغ ججوؿ)     
%( وىي ندبة جيجه, ويخى الباحث أف ىحا البعج تع تزسيشو بذكل جيج في 26,43ىحا البعج في الكتب مجتسعة )

لسشيج لكػنو سداعج التالميح عمى تخصي صعػبات كتب مبادئ العمـػ مغ خالؿ األسئمة. وىحا ما  أكجه محتػى ا
بخونخ بأف مسارسة الفخد لالكتذاؼ بشفدو تعمسو الحرػؿ عمى معمػمات بصخيقة  تجعل ىحه السعمػمات مالئسة لحل 

ى إف الستعمع فخد سسخ بالخبخات, كسا أنو (. وأسزًا أكجتو الشطخية البخجساتية عم129: 2000السذكالت)ابػ جادو,
مفكخ ومدتكذف وإف االىتساـ والفزػؿ لجسة يجفعو  إلى التعمع لحا سجب إف نجعل ما يتعمسو الفخد متعمقا بحاجاتو 

(,وفيسا سخز  السقارنة بيغ كتب مبادئ العمػـ الثالثة بالشدبة 422-420: 2008واىتسامو الخاص)سعادة وعبجهللا,
( زيادة  الشدبة السئػية  مغ كتاب الرف الخابع االبتجائي إلى كتاب الرف 17الخئيذ يتبيغ مغ ججوؿ )ليحا البعج 

الخامذ االبتجائي ثع كتاب الرف الدادس االبتجائي, وىحا يبيغ أف مشاىجشا تتبع السشيج الحمدوني في تخاكسية 
بذكل جيج إال انو لع سكغ متػازنًا بالذكل  مؤشخات ىحا البعج, إذ تبيغ لمباحث أف ىحا البعج بالخغع مغ تزسيشو

السصمػب في محتػى الكتب, لحا يشبغي إف يتدمدل في الكتب الثالثة بحيث يتالءـ مع مدتػى نزج التالميح حتى 
سحقق فائجة ليع في السدتقبل. وىحا ما نادت بو الشطخية البشائية التي أوضحت باف األفكار السدبقة التي سدتخجميا 

ي فيع الخبخات والسعمػمات الججيجة تداعج عمى احجث التعمع عشجما سكػف ىشاؾ تغييخ في أفكار الستعمسيغ الستعمع  ف
( كاف تختيبو في الكتب الثالثة تراعجسًا, ومغ 1 -(, أما البعج الفخعي    )ىػ 171: 2007السدبقة)عبج الياد ,

 جيج. خالؿ ذلظ يتزح أف  مؤشخات ىحا البعج الفخعي تع تزسيشيا بذكل 

 -ثالثًا / االستشتاجات:
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 -تػصل الباحث في ضػء نتائج البحث إلى االستشتاجات األتية:
. أف كتب مبادئ العمـػ لمرفػؼ الثالثة لمسخحمة االبتجائية بأجسعيا كخست اىتساميا بالجرجة األولى عمى 1

 البعج الخئيذ تاريخ العمع وشبيعتو أكثخ مغ بكية األبعاد  الخئيدة األخخى .

 . عجـ اتداف أبعاد الثقافة العمسية الخئيدة مشيا أو الفخعية.2

أف الشدب السئػية لشتائج التحميل لألبعاد الستزسشة في كتب مبادئ العمػـ الثالثة مجتسعة لع تختِق إلى . 3
 الشدب السحظ التي اقتخحيا الخبخاء وىشاؾ فخوؽ كبيخة بيشيا.

( لمبعج الخئيذ أخالقيات العمع في محتػى كتاب الرف 1-)ج . عجـ تزسيغ البعج الفخعي قزاسا اكادسسية4
 الخابع االبتجائي.

 -رابعًا / التهصيات:

 -في ضػء نتائج البحث يػصي الباحث بسا سأتي:  
يػصي أعادة الشطخ بتزسيغ آسات القخاف الكخيع وعطسة هللا سبحانو وتعالى في كتب مبادئ العمػـ  .1

والدادس( االبتجائي, بحيث تجؿ عمى بعس أو جسيع أبعاد الثقافة لمرفػؼ الثالثة)الخابع, والخامذ, 
 العمسية.

يػصي االىتساـ باألبعاد الخئيدة لمثقافة العمسية التي كاف تزسيشيا ضعيف كالبعج الخئيذ)العمع  .8
والتكشػلػجيا والسجتسع(, و)أخالقيات العمع(, و)العمع وعالقتو بالحياة الذخرية والسجتسعية(لحا يشبغي 

 يشيا عشج تأليف الكتب الثالثة مدتكباًل.تزس

 ( في كتاب مبادئ العمـػ لمرف الخابع االبتجائي.1-يػصي تزسيغ البعج الفخعي قزاسا اكادسسية )ج .3

يػصي التأكيج عمى التفاعل بيغ العمع والتكشػلػجيا والسجتسع وتزسيشيا في كتب مبادئ العمػـ الثالثة  .4
التالميح ليحا التفاعل بالشدبة لحياتيع مغ ناحية ومجتسعيع مغ وبذكل مباشخ وذلظ ألىسية في أدراؾ 

 ناحية أخخى,  والتأكيج  اسزًا عمى القزاسا االجتساعية ذات العالقة بالعمع والتكشػلػجيا .
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يػصي العسل عمى تػازف كتب مبادئ العمػـ لمرفػؼ الثالثة) الخابع, الخامذ, والدادس( االبتجائي مغ حيث  .5
 الثقافة العمسية الخئيدة والفخعية بحيث تتالءـ مع السدتػى العقمي لمتالميح.تزسيشيا ألبعاد 

 :خامدًا / السقترحات
 استكسااًل ليحه الجراسة، سقتخح الباحث ما سأتي :

 إجخاء دراسة مساثمة  لتحميل كتب مػاد عمسية أخخى ولسخاحل دراسية مختمفة. .1

الثقافة العمسية  لمسخحمة االبتجائية  في العخاؽ ومقارنتيا مع إجخاء دراسة مقارنو لكتب مبادئ العمـػ  ألبعاد  .8
 كتب مبادئ العمػـ لجوؿ أخخى.

 سادسا / السرادر

  القران الكريم
, أساليب تدريس العمهم لمرفهف األربعة األولى الشظرية والتطبيق(: 2009إبخاليع, ليشا دمحم وفاء عبج الخحسغ ) .1

 ػزيع, عساف., مكتب السجتسع العخبي لمشذخ والت1ط

, دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة, عساف, 2,طعمم الشفس التربهي (: 2000أبػ جادو, صالح دمحم عمي ) .2

 األردف.

(: مجى تػافخ عسميات العمع في كتب العمـػ لسخحمة التعميع األساسي 2008أبػ جحجػح, سحيى دمحم ) .3
(, كمية التخبية, جامعة 5(, العجد)22, السجمج)ة(مجمة جامعة الشجاح لألبحاث)العمهم اإلندانيبفمدصيغ, 

 األقرى, فمدصيغ.
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(: بخنامج إثخائي في العمـػ السبدصة وأثخه عمى تشسية بعس عشاصخ الثقافة 2004أبػ دىب، إسساف )  .4

، كمية التخبية ،  أطروحة دكتهراه غير مشذهرةالعمسية والسيارات االجتساعية لجى تالميح الحمقة االبتجائية ، 

 جامعة جشػب الػاد  بدػىاج ، مرخ.

, دار الثقافة لمشذخ والتػزيع 1ط,االتجاىات ألحديثو في تدريس العمهم(: 2012أبػ عاذرة, سشاء دمحم ) .5
 .,عساف

تحميل السحتهى  مفيهمة أىسيتو فهائدة خرائرو أىدافو  أنهاعو (: 2015أبػ عسذو, خالج حديغ ) .6
 والصباعة, عساف األردف., دار السديخة لمشذخ والتػزيع 1ط,شروطو

 أمبػ سعيج , عبج هللا بغ خسيذ و مخيع بشت دروير الفارسي وشيخو بشت ناصخ العخيسي ومخيع بشت خسيذ .7

(: تحميل محتػى كتب العمـػ بالحمة الثانية مغ التعميع األساسي 2015الدليسي ) السحخوقي وكاذسة بشت سميساف

 (.118, العجد)مجمة رسالة الخميج العربيية البيئية, بدمصشة عساف في ضػء السجاالت السصػرة لمتخب

 , دار الرفا, عساف.1, طالسشيج التربهي أسدو وتحميمو(: 2012بحخ , مشى يػنذ ) .8

(: تحميل محتػى كتب عمع األحياء لمسخحمة الستػسصة في ضػء عسميات 2014البجيخ , فخاس عياؿ مصخ) .9
 (.3(, العجد)17ج), السجممجمة القادسية لمعمهم اإلندانيةالعمع, 

(: عالقة مدتػى التشػر العمسي لسعمسي العمػـ في تحريل 2012البجراو , زىخاء خميل عبػد )  .11
 , الجامعة السدتشرخية, كمية التخبية األساسية.رسالة ماجدتير غير مشذهرةتالمحتيع لمسفاليع العمسية, 
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لعمع والتكشػلػجيا والسجتسع (: بشاء بخنامج قائع عمى مجخل تكامل ا2015البعاج, ىجيل صالح ) .11
(STS ,لخياض األشفاؿ وفاعميتو في تشسية بعس السيارات الحياتية والحكاء األخالقي ) أطروحة دكتهراه

 , جامعة بغجاد كمية التخبية/ابغ رشج.غير مذهرة

كـػ لمجراسات –, شاكديج1ط, تحميل السحتهى لمباحثين والطمبة الجامعين(: 2007تسار, يػسف ) .12
 والتػزيع ,الجدائخ.والشذخ 

 -بشاؤىا -نظرياتيا -فمدفتيا -السشاىج الدراسية )مفيهميا (, 2006التسيسي, عػاد جاسع دمحم ) .13
 دار الكتب والػثائق بغجاد. (تشقيحيا -تطهيرىا -تقهيسيا -تشفيذىا

 ,دار الكتب والػثائق بغجاد.1ط,السشيج وتحميل الكتاب(: 2009__________ ) .14

تزسين الثقافة العمسية في مشاىج التعميم العام بالسسمكة العربية  (:2009فيج)الححسفي، خالج بغ  .15

 ، وزارة السعارؼ، الخياض.الدعهدية

دار السديخة لمشذخ ،1طالجهدة الذاممة في السشاىج وطرق التدريس ,: (2011الحخيخ , رافجة ) .16
 والتػزيع والصباعة، عساف.

 السشاىج لمشذخ والتػزيع, عساف., دار 1ط،التقهيم التربهي : (2012) _______ .17

دار السديخة لمشذخ والصباعة , 2, ططرق تدريس العمهم(: 2015حدب هللا, دمحم عبج الحميع ) .18

 والتػزيع, عساف.

 



 (، لسنة ، العدد )جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

892 

 

 

 
 

 

 


