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 األساسية المرحلة في األحياء معلمي لدى العلمية الثقافة مستوى

 .تدريسهم في لها ممارستهم ومدى العليا
 

 *حسني علي حسني حسني. د 

 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى امتالك مكونات الثقافة العلمية األربعة لدى 

، تم هدف الدراسةمي األحياء للمرحلة األساسية، ومدى تضمينهم لها في تدريسهم، ولتحقيق معل
إعداد اختبار لقياس مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء، باإلضافة إلى إعداد بطاقة مالحظة 

( 12) تكونت من لثقافة العلمية في تدريسهم،اف مستوى ممارسة معلمي األحياء تم من خاللها تعر  
معلمًا في مديرية لواء ( 76)فقرة، وتم تطبيق االختبار على مجتمع الدراسة الكلي الذي تكون من 

 وماً وقد أظهرت النتائج أن مستوى الثقافة العلمية وممارستها لدى معلمي األحياء عم ،قصبة عمان
كنولوجيا تو ووجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة العلمية، والعلم  ،ضعيف

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير  الجنس،المجتمع، يعزى لمتغير 
كما أظهرت النتائج وجود فروقات . الجنسواالستقصاء العلمي والثقافة العلمية ككل يعزى لمتغير 

لثقافة ذات داللة إحصائية في مستوى االستقصاء، والتفكير العلمي والعلم تكنولوجيا المجتمع وا
العلمية ككل يعزى لمتغير التأهيل التربوي، وعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى 

 .المعرفة العلمية، يعزى لمتغير التأهيل التربوي

 .الثقافة العلمية، معلمو األحياء: المفتاحية الكلمات

 

 
 .األردن - وزارة الرتبية والتعليم – باحث *
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 :دراسةال مقدمة .1
يف زمن يسوده التغيري والتطور يف خمتلف نواحي احلياة؛ لذلك اهتم الرتبويون بالثقافة العلمية  نعيش

ودورها الفاعل يف وضع عجلة العلم حنو األفضل، وحتسني ظروف احلياة، فبدون الثقافة العلمية ال يستطيع 
 تربويا   ة العلمية، وأصبحت هدفا  الفرد أن يتتبع التغريات والتطورات اليت حتدث، ومن هنا ظهرت أمهية الثقاف

 .نسعى لتحقيقه معاصرا  
من أبرز ما تركز عليه الرتبية أداء الطلبة، وكيفية تعلمهم ملادة العلوم، وإكساهبم الثقافة العلمية اليت و 

تساعدهم على استخدام العلوم؛ لتحسني حياهتم، والتعامل مع عامل متزايد الثقافة، لذلك على اجملتمعات 
 عال   ، وعلى قدر  جيدا   ية اليت تنشد التقدم والتطور حتقيق تطورها من خالل معلمني معدين إعدادا  الرتبو 

ن يف الرتبية و املتخصصو نكنهم من لع  دورهم البارز يف اجا  العملية الرتبوية، من الثقافة العلمية اليت تُ 
ال حتقق هدفها ( على أمهيتها)ة يمأمهية دور املعلم البارز فيها، فأحسن النكت  والربامج التعلي نيؤكدو 

سرتاتيجيات تدريسها إىل خربات إعلى ترمجة النكت ، والربامج املدرسية، و  املرجو، ما مل ينكن املعلم قادرا  
، ةلدى طالبه، ومساعدهتم على بناء معارفهم، وتنمية أمناط تفنكريهم، وقدراهتم االستقصائي ةتعلمي

 (.7002زيتون، )الثقافة العلمية  والعقلية من منظور إصالحي معاصر حيقق
وذلك ملا له من دور  ،يقوم اجا  العملية الرتبوية على العديد من العوامل اليت من أبرزها معلم العلوم

يف وضع اخلطط والنشاطات  ومساعدتهبارز يف تثقيف طلبته، وإكساهبم القدرات، واملهارات الالزمة، 
 .(7000العنزي، ) ه اليت يدوهنا يف كل موقف صفياملدرسية، وتطوير النكت  من خالل مالحظات

أثناء اخلدمة، مواكبة حتديات العصر النامجة عن يف األحياء  ياليت تواجه معلم املشنكالتمن أهم و 
حيتاجون ملهارات، وقدرات متجددة، لسد الفجوة اليت  واتطورات العلم، والتنكنولوجيا، واجملتمع، فقد بات

مثقفني  طلبةيف، مما يستوج  إعادة تدريبهم لينكونوا قادرين على ختريج حدثت نتيجة االنفجار املعر 
 (.Bybee, 1995) علميا، وقادرين على حل املشنكالت اليت تواجههم يف حياهتم

ومن املفيد ملعلم األحياء مواكبة ما يطرأ يف هذا العصر من تطورات، ومستجدات، ومالحقتها، 
  عليه تنويع جيدر ملعلوماته اليت يعطيها للطال ، بل مصكوال يعتمد فقط على النكتاب املدرسي  

 .علميا   مثقفا   مصادره، لينكون شخصا  
كيفية ( Holbrook) "هولربوك"ني األمني العام للرابطة العاملية جلمعيات تدريس العلوم وقد ب  

ياتية، تعزيز التثقيف العلمي، والتنكنولوجي، من خالل تدريس العلوم؛ وذلك بالتطرق إىل مشنكالت ح
وحث الطلبة على التفنكري العلمي، واستخدام تنكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك ألن هذا النوع من 
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 So)التعلم حُيفز النشاط يف الغرفة الصفية، من خالل تقدمي املادة بصورة مشنكالت علمية حياتية حقيقية 
and Kim, 2009.) 

عن دوره التقليدي السابق، ليصبح امليسر، واملرشد،  خمتلفا   دورا   ؤديلذا يتعني على املعلم أن ي
واخلبري، واحملاور، والداعم لتعلم الطلبة؛ وذلك لتحقيق اهلدف املرجو من التعلم القائم على حل 

 (.Aspy, Aspy and Quimby, 1993)املشنكالت؛ وهو تنمية الثقافة العلمية 
تدري   داد املعلمني وحتديثها؛ من أجلمن هنا تأيت األمهية القصوى إلعادة النظر يف برامج إع

املعلم على أدواره اجلديدة املطلوبة منه؛ ليواجه حتديات القرن اجلديد، حيث حتتم عليه امتالك كفايات 
 فالتعرف إىل معتقدات املعلمني ومعارفهم ومناذج إعدادهم بات من أولويات وزارة الرتبية والتعليم، جديدة

بينته الدراسات من احلاجة إىل تسليط الضوء على حمتوى تأهيل وإعداد  يف األردن؛ وخاصة يف ضوء ما
 (.7002طوقان، )برامج تدريبهم؛ ليتماشى مع سد الثغرة يف كفاياهتم 

إيصال املعلومات املوجودة  ىالقادر علإن اجا  العملية التعليمية التعلمية مرهونة باملعلم الناجح، 
معلم من دور فاعل وكفايات، يف التطوير والتحــديث، مــن خــالل ، ملا للهايف النكتاب املدرسي وتوظيف

مت اكتساهبا من خالل عمليات التدري ، فقد أصبح املعلم مركز  حديثة سرتاتيجياتإتبــاعه وســائل و ا
اهتمام معدي املناهج وتطويرها، لذلك تسعى الرتبية يف مجيع الدول إىل تلبية احتياجات اجملتمع، من 

ني أكفاء، قادرين على القيام باملهام املنوطة هبم يف تربية النشء تربية شاملة ورفع مستواهم خالل معلم
 (.7002الشمري، )الثقايف 

إن امليدان التعلمي يُعج بضعف وتدنِّ يف مستوى امتالك معلمي العلوم ملنكونات الثقافة العلمية، 
ورة امللحة للقيام بدراسات تغطي بعض وذلك يبدو جليا  يف العديد من الدراسات، اليت أوصت بالضر 

جوان  النقص يف هذا املوضوع، وذلك من خالل مشاهدة ممارسات املعلمني للثقافة العلمية داخل الغرفة 
 .(7002 ؛ أبو الشباب،7000 ؛ شنكري،7000 ؛ العنزي،0991، نصري) الصفية، ومنها دراسة

 :دراسةالمشكلة  .2
وم عليها اجملتمع، كوهنا هتدف إلعداد الفرد للحياة، وتنكوين ثقافته الركائز اليت يق إحدىتعد الرتبية 

العلمية والعملية، ويف ظل الظروف الرتبوية السائدة خطا األردن خطوة من خالل حركة اإلصال  الرتبوي، 
للرتبية املعاصرة، وذلك من خالل إعداد معلم أردين  ا  تركز على إكساب الطلبة الثقافة العلمية هدف اليت

، وتستدعي من علميا   والوسائل، اليت جتعل منه معلما مثقفا   يتمتع بعدد من النكفايات، واألسالي ،
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ف على أدوار املعلمني، القيادات الرتبوية العليا أن تتصدى بالدراسة الواعية والتشخيص الدقيق؛ لتعر  
 .ومعارفهم، وممارساهتم

ما أظهرت الدراسات السابقة، وبسب  التعارض الختالف املعلمني يف ثقافتهم العلمية، ك ونظـــرا  
امتالك وممارسة املعلمني ملنكـــونات  ىيف النتائج اليت توصلت إليها، وندرة الدراسات اليت مجعت بني مســتو 

معارف وممارسات معلمي األحياء يف ضوء تستقصي يف تدريســـــهم، اســـتوجبت دراســـة  الثقافة العلـــمية
 .العلميةمنكونات الثقافة 

 :دراسةال أسئلة .3
ما مستوى امتالك معلمي األحياء يف املرحلة األساسية العليا يف مديرية لواء قصبة عمان منكونات . 0. 2

 الثقافة العلمية األربعة؟
 حبس  اجلنس؟متالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء امستوى  خيتلفهل  .7. 2
باختالف املؤهل متالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء ا مستوى خيتلفهل . 2. 2

 الرتبوي؟
ما مستوى ممارسة معلمي أحياء املرحلة األساسية العليا يف مديرية قصبة عمان منكونات الثقافة . 4. 2

 العلمية األربعة يف تدريسهم؟
 :دراسةال أهداف .4

 :اف التاليةتسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهد
تعرف مستوى امتالك معلمي األحياء منكونات الثقافة العلمية األربعة يف املرحلة األساسية العليا يف . 0. 4

 .مديرة لواء قصبة عمان
تعرف الفروق يف مستوى امتالك معلمي األحياء منكونات الثقافة العلمية اليت قد تعود ملتغريي . 7. 4

 .اجلنس والتأهيل الرتبوي
عرف مستوى ممارسة معلمي األحياء للمرحلة األساسية العليا يف مديرة قصبة عمان منكونات ت. 2. 4

 .الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم
 :دراسةال أهمية. 5
تنكمن أمهية هذه الدراسة من خالل تناوهلا مجيع منكونات الثقافة العلمية، اليت تعد أحد أهم . 0. 2

ية، اليت حتظى باهتمام املؤسسات العلمية، والرتبوية، والبحثية؛ وذلك األهداف املعاصرة للرتبية العلم
، واكتساب هاحتسني العملية الرتبوية وتطوير  يفاليت تؤثر ، لتضمينها العديد من منكونات الثقافة العلمية
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 ،تعليمييف ظل املساعي اليت هتدف إىل حتسني األداء ال مهما   دورا   ؤدياملفاهيم واملهارات وتوظيفها، كما ت
سرتاتيجيــات التــدريس، ويف ظــل جهــود اإلصال  الرتبوي اليت تدعو إمن خالل تطوير قدرات املعلمني و 

إىل تغيري دور املعلم يف العملية التعليمية التعلمية؛ أصبح دوره يتعدى  دت أيتها وزارة الرتبية والتعليم، اليلإ
صاء، إىل إدراكــهم العالقــات املتبادلة بني العلم إكساب الطلبة املعارف واحلقائق ومهارات االستق

والتنكنولوجيا واجملتمع، جلعلهم أكثر قدرة على استخدام نتاجات تعلمهم يف اختاذ قرارات حياتية حيال 
 .املشنكالت اليت تواجههم يف حياهتم اليومية

والسيما فيما يتعلق بربامج  ويؤمل أن يستفيد صناع القرار والقيادات العليا من نتائج هذه الدراسة. 7. 2
تأهيل املعلمني وإعدادهم كي يواكبوا ما يشهده العامل من تطور يف شىت جماالت احلياة، كذلك أن يستفيد 

رتقاء مبستوى طلبتهم فيما يتعلق بالثقافة العلمية جبميع جوانبها؛ ألن أهم أولويات الرتبية منها املعلمون لال
 .جلميع الطلبة العلمية توفري الثقافة العلمية

اختبار قياس مستوى امتالك معلمي األحياء : ا أمهية إجرائية من خالل تطويرها أداتني مهاهل. 2. 2
ملنكونات الثقافة العلمية، وبطاقة مالحظة تقيس مدى ممارسة معلمي األحياء ملنكونات الثقافة العلمية يف 

 م؛هو ممارسة املعلمني هلا يف تدريسهو احملور سهم، وسد النقص يف الدراسات اليت أوصت بالتطرق هلذا يتدر 
 .(7002؛ أبوشباب، 7000شنكري، )دراسة  :مثل
امتالك وممارسة معلمي األحياء ملنكونات  ىحتديد مستو  على وتفيد كذلك يف مساعدة املسؤولني .4. 2

ملعلمني قبل الثقافة العلمية؛ وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتقومي املستمر لربامج إعداد ا
 .ئهاأثنايف اخلدمة و 

 :دراسةال التعريفات اإلجرائية لمصطلحات. 7
هي امتالك الشخص املعارف العلمية واالجتاهات واملهارات اليت تساعده على فهم  :الثقافة العلمية. 0. 1

العلوم من  الظواهر الطبيعية، والتفاعل معها، والعيش يف عامله وحياته اليومية، باإلضافة إىل فهم طبيعة
، أما تعريفها (Miller, 2008)بني العلوم والثقافة واجملتمع  خالل تطورها عرب التاريخ، وعالقة التفاعل

املقصود يف هذه الدراسة فهي امتالك املعلم منكونات الثقافة العلمية األربعة الواردة يف هذه الدراسة 
 . وتوظيفها

بعدد من األوضاع اليت ينكون ( 7004 ،ج وباييب وباولتروبري)عرفها : مستوى الثقافة العلمية. 7. 1
عليها الفرد حيدد من خالهلا مستوى الثقافة العلمية لديه سواء أكان يف املستوى االمسي، أم الوظيفي، أم 

بالقدرة على فهم املنكونات األربعة للثقافة  اإلجرائي، أم متعدد األبعاد، وتعرف إجرائيا  يف هذه الدراسة
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العلم جسم منظم من املعرفة، والعلم طريقة يف االستقصاء، والعلم طريقة يف التفنكري، وتفاعل : العلمية وهي
العالمة اليت حيصل عليها املستجي   يف هذه الدراسة من خالل وتقاس إجرائيا   ،العلم والتنكنلوجيا واجملتمع

 .فقرات االختبار، اليت أعدها الباحث ملنكونات الثقافة العلمية األربعة على
تُعر ف بأهنا مقدرة املعلم على تضمني منكونات الثقافة العلمية يف تدريسه يف  :ممارسة الثقافة العلمية. 2. 1

، وقصد هبا يف هذه (7000زيتون، )الصفية لتمنكني املتعلمني من استخدام العلوم لتحسني حياهتم  الغرفة
يف أثناء تدريسه، وتقاس إجرائيا  بالعالمة اليت الدراسة مستوى ممارسة معلم األحياء منكونات الثقافة العلمية 

 .حيصل عليها املعلم يف بطاقة املالحظة، اليت أعدها الباحث ملنكونات الثقافة العلمية األربعة
يف العلوم احلياتية ( لريوساالبنك)صل على الشهادة اجلامعية األوىل اهو الشخص احل: معلم األحياء. 4. 1
ياء للمرحلة األساسية يف مديرية لواء قصبة عمان للفصل الدراسي األول ، ويدرس مادة األح(األحياء)

 .7002/7004للعام الدراسي 
املتمثلة يف الصفني التاسع  ؛وهي املرحلة اليت أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم: املرحلة األساسية العليا. 2. 1

 .والعاشر األساسيني
 :ومحدداتها حدود الدراسة. 6
 .7002/7004الدراسي العامفرتة إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي األول من : نيةحدود زما. 0. 2
 .اقتصرت على معلمي األحياء ملديرية تربية وتعليم قصبة عمان: حدود منكانية .7. 2
ترتبط بأفراد الدراسة، حيث اشتملت العينة على جمموعة من معلمي ومعلمات : حدود بشرية. 2. 2

 .اسية العليا يف مديرية تربية وتعليم قصبة عماناألحياء للمرحلة األس
نتائج هذه الدراسة وتعميماهتا تتحدد بدرجة الصدق والثبات ومعامل التمييز : حمددات الدراسة. 4. 2

 . ودرجة الصعوبة لألدوات املستخدمة يف هذه الدراسة وإجراءات تنفيذها
 :اإلطار النظري. 8
 :مفهوم الثقافة العلمية .0. 2

حتديد معىن الثقافة العلمية من خالل تعريف مصطلح الثقافة العلمية، وحتديد صفات سيتم 
 .الشخص املثقف علميا  

يصع  علينا التوصل إىل معىن موحد ملفهوم الثقافة العلمية، ما جعل وجود عدد من التفسريات 
 :دد من املسوغات من أمههاواملعاين املعطاة هلذا املفهوم يف األدبيات الرتبوية، ويعزى هذا التعدد إىل ع
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القرن املاضي، مع تطور وتغري فلسفيت العلم والتعليم  أن هذا املفهوم ينمو ويتطور منذ مخسينيات. 0
 .ونظرياهتما، فتبعه التغري يف مفهوم الثقافة العلمية

تمع كون معىن الثقافة العلمية ينكتس  من ثقافة اجملمتع، وكل جمتمع ختتلف ثقافته عن ثقافة اجمل. 7
 .اآلخر
 .خمتلفة تعريف مصطلح الثقافة العلمية من قبل خمتصني ذوي توجهات تربوية. 2

، فمنهم من أجل حتديد معىن للثقافة العلمية لذلك فمنذ حنو مخسة عقود احملاوالت جارية من
 من خالل تعريف مصطلح الثقافة العلمية، ومنهم من حدد معناها من خالل حدد معىن الثقافة العلمية

 .حتديد خصائص الشخص املثقف علميا ، ومنهم من حددها من خالل حتديد منكونات الثقافة العلمية
واملهارات اليت حيتاجها الطال  حلل  تجمموعة املعارف واالجتاها: بأهنا( 7000اخلالدي، )عرفها 

الداخلي  ى املستوىعلمشنكالته اليومية واختاذ القرارات الصائبة فيها، والتعامل بذكاء مع كل ما حييط به 
 .واخلارجي

عارف العلمية والتنكنولوجية بأهنا جمموعة املللثقافة العلمية  تعريفا  ( 7001 ،األطرش)وقدم 
ميتلنكها الفرد لإلفادة من العلم   أنواملهارات واالجتاهات والعمليات العلمية والعادات العقلية اليت جي  

جيايب باجملتمع الذي يعيش فيه، إلمع، ومينكنه من االندماج اكمشروع إنساين ملا فيه من منفعة للفرد واجملت
 .عمليات صنع القرار املتعلقة بالقضايا العلمية والتنكنولوجية والبيئية واألخالقية علىويساعده 

إدراك الشخص للقضايا االجتماعية : بأهنا (Pella et al., 1966) "نوآخرو بيال "كما عرفها 
 .املرتبطة بالعلم وفروعه

فيعد ها العلم الذي حيوي املعرفة للمواطن، والرتكيز على عمليات (Agin, 1974)  "أجني" أما
 .العلم

بالقدرة على قراءة الفرد ( Rubba & Anderson, 1978) "روبا وأندرسون"أما تعريف 
 املعارف العلمية وإدراكها، وكذلك اجملاالت العلمية، ومعرفته لدورالعلم يف اجملتمع وأن يدرك معىن

 .االخرتاعات
أن الثقافة العلمية تتضمن ( (David and Arther, 1986 "ديفيد وآرثر"بينما يرى 

 .املفاهيم العلمية، واملقدرة على توظيفها
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 :حتديد صفات الفرد املثقف علميا  . 7. 2
 تحديد صفات الشخص املثقف علميا  ب معظم الباحثنيدى مفهوم الثقافة العلمية ل لقد ارتبط

 خطابية،). شخص املثقف علميا  هو الشخص الذي ميتلك مهارات النكتابة، والقراءة، واحلسابفنكان ال
7002 ،22.) 
 & Chiappetta; Sethna)" شيا بيتا"املأخوذ من  (Garcia) "غارسيا"حس  تصنيف و 

Fillman, 1991 )هي ؛لثقافة العلمية يف أربعة منكوناتمت تصنيف ا: 
 .العلمية لم كجسم منظم من املعرفةالع .0
 .قصائية للعلمالطبيعة االست .7
 .العلم كطريقة يف التفنكري .2
 .بني العلم والتنكنولوجيا واجملتمعالتفاعل  .4

أما أدبيات البحث قامت بوصف الشخص املثقف علميا  يف جمال الرتبية العلمية بأنه الشخص 
 :باآليت( 7000، زيتون)الذي ميتلك عدد من الصفات؛ خلصها 

معرفة باملفاهيم والقوانني واملبادئ والنظريات العلمية وقادر على توظيفها يف احلياة بشنكل  ميتلك. 0
 .مناس 
 .يستخدم عمليات العلم يف اختاذ القرارات الصائبة يف حياته وحل مشنكالهتا. 7
 .يفهم طبيعة العلم ومساعيه. 2
وتقوده حنو التنمية املستدامة والتعلم حيسن االجتاهات وامليول اليت تقوده حنو حياة غنية راض عنها، . 4

 .مدى احلياة
 :أن الشخص املثقف علميا الذي يفهم (Pella et al., 1966) "نوآخرو بيال "يرى 

 .العالقة املتبادلة بني العلم واجملتمع. 0
 .طبيعة العلم. 7
 .األخالقيات اليت تضبط يف العلم. 2
 .املفاهيم األساسية للعلم. 4

 :هو الذي يدرك أن الشخص املثقف علميا   (Cossman, 1969) يعد كوزمان
 .عمليات العلم املتعددة. 0
 .طبيعة العلم وصلته مبؤسسات اجملتمع. 7
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 .أمهية املعرفة العلمية. 2
 .خصائص العصر واإلاجازات العلمية فيه. 4
 :دراسات سابقة. 9

ثــت يف درجــــة ممارسات قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة اليت تنــاولت دراسات حبــ
 .املعلمني ومعرفتهم ملنكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم

من  دراسة هدفت إىل قياس مستوى الثقافة العلمية( 0991 ،نصري)ومـــن هــــذه الدراســــات أجرى 
ربد، إة خالل بعدي فهم طبيعة العلم واملعرفة العلمية لدى معلمي علوم الصف العاشر األساسي يف حمافظ

 20)ومعلمة  معلما  ( 002)وإىل معرفة أثر بعض املتغريات يف هذا املستوى، مت اختيار عينة تنكونت من 
تدين مستوى  يف مديريات الرتبية والتعليم الست التابعة حملافظة إربد، وأظهرت النتائج (معلــمة 12، معلـمــا  

املقارنة مع العالمة احملك اليت حددت من قبل عدد من أداء املعلمني واملعلمات يف اختبار الثقافة العلمية ب
يف مستوى األداء يف االختبارين اجلزئيني لفهم طبيعة العلم، واملعرفة العلمية  احملنكمني، وقد لوحــظ تــدن  

، املعرفة %(10,12)فهم طبيعة العلم : املنكونني الختبار الثقافة العلمية؛ إذ بلغت النس  املئوية لألداء
أظهرت الدراسة عدم وجود فرق ذي و  ،%(17,2)لنكلي للثقافة العلمية واالختبار ا%( 12,22)ة العلمي

داللة إحصائية يعزى إىل التخصص، واخلربة، يف األداء على اختبار الثقافة العلمية واالختبارات اجلزئية، 
اجلنس يف  ىلإتعزى وجود فرق ذي داللة إحصائية وفهم طبيعة العلم واملعرفة العلمية، كما أظهرت عدم 

األداء على اختبار مستوى الثقافة العلمية؛ والسيما اختبار املعرفة العلمية، يف حني أظهرت وجود فرق ذي 
إىل وجود عالقة  وأشارت النتائج ،داء على اختبار فهم طبيعة العلمداللة إحصائية يعزى للجنس يف األ

 .ى الثقافة العلميةارتباطيه موجبة قوية بني املعرفة التخصصية، ومستو 
دراسة هدفت إىل النكشف عن مستوى الثقافة العلمية والتنكنولوجية ( 7002، باجبري)وأجرى  

والبيئية لدى طلبة من جامعة حضرموت للعلوم والتنكنولوجيا ومصادر اكتساهبم هلا، واختار لذلك عينة 
قية العشوائية، وقد قام الباحث ببناء وطالبة مت اختيارهم بالطريقة العنقودية الطب طالبا  ( 229)تنكونت من 

األوىل عبارة عن اختبار للثقافة العلمية التنكنولوجية والبيئة، والثانية قائمة مبصادر الكتساب الثقافة : أداتني
 . العلمية التنكنولوجية والبيئية، وأظهرت الدراسة تدين مستوى الثقافة العلمية التنكنولوجية البيئية

مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف املرحلة األساسية ( 7002 ،زيدان واجلالد)وقاس 
أثر متغري اجلنس، واملؤهل العلمي، وسنوات اخلربة يف مستوى الثقافة العلمية لدى  ايف حمافظة طولنكرم، وحبث

 ؛متعدد فقرة من نوع االختيار من (27)من  معلمي العلوم، واستخدم الباحثان اختبارا  من إعدادمها منكونا  
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 معلما   (24)على جمايل املعرفة العلمية وطبيعة العلم، وطبق االختبار على عينة الدراسة املنكونة من  موزعا  
، وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف حمافظة طولنكرم، ةومعلم

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وأظهرت (%20)مقارنة بالنسبة احملك  (%24.2) اليت بلغت
لصاحل طلبة البنكالوريوس، ومل  ؛(دبلوم أو بنكالوريوس)ل العلمي يف مستوى الثقافة العلمية تعزى للمؤه

منكان املدرسة فروق يف مستوى ثقافة املعلمني تعزى للجنس، وسنوات اخلربة، و  ةتظهر الدراسة أي
 .والتخصص األكادميي
دارسة هدفت إىل تقصي الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء، وعالقته  (7002 ،الزعيب)وأجرى 

 معلما   (71)تنكونت عينة الدراسة من  م،جتاهات حنو العلم لدى طلبتهالمبستوى الثقافة العلمية، وا
مدرسة ثانوية يف مديرية تربية الرصيفة، وصممت  (02)وطالبة، يعملون يف  طالبا  ( 220)ومعلمة، ومن 
ستقصاء الستقصاء مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء وطلبتهم، والثانية ال: ألوىلأداتان، ا

يف مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء، ولدى  اجتاهات الطلبة حنو العلم، وأظهرت النتائج تدنيا  
لمني، ومستوى الثقافة طلبتهم، وبينت وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني مستوى الثقافة العلمية لدى املع

العلمية واالجتاهات حنو العلم لدى طلبتهم، وأوصت الدراسة بضرورة تضمني مادة الثقافة العلمية يف برامج 
 .أثنائها، وتضمني الثقافة العلمية يف املناهج والنكت  املدرسيةيف إعداد املعلمني قبل اخلدمة و 

رؤية املعلمني، وممارساهتم املتعلقة هدفت إىل حتديد ( Dani, 2009)ة سدرا "داين"وأجرى 
مبنكونات الثقافة العلمية يف لبنان، وشارك يف الدراسة النكيفية مثانية معلمني من املدارس اخلاصة، وقد 

وبينت نتائجها أن أهداف  ،عدة لقاءاتيف اشتملت هذه الدراسة على املالحظة الصفية، واملقابلة امليدانية 
طابق مع ثالثة منكونات للثقافة العلمية هي، العلم جسم منظم من املعرفة، املعلمني لتدريس العــلوم تت

والطبيعة االستقصائية للعلوم، وتفاعل العلم والتنكنولوجيا واجملتمع، وأغفلت جان  العلــم طريقــة يف 
الستقصاء، التفنكــري، وأشــار املعلمون، إىل أن االختبارات والنكت  املقررة تسهم يف تطبيق منكون املعرفة، وا

 .واجملتمع، وقد مت إمهال البعد اخلاص بالتفنكري وتفاعل العلم، والتنكنولوجيا،
دراسة هدفت إىل حتديد مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف ( 7000 ،العنزي)وأجرى 

ـن حمافظة القريات يف اململنكة العربية السعودية يف ضوء بعض املتغريات، كــما هـدفت إىل النكـشف ع
من  ةلذلك، عينـة منكونريي اجلنس واخلربة، وقـد اختـار الفــروق يف مستويات الثقافة العلمية حس  متغ

، ولتحقيق هدف الدراسة مت تصميم اختبار حتصيلي يف الثقافة العلمية، وتطبيقه على عينة منيمعل( 002)
تعزى ألثر النوع يف اجملاالت ( α=0.02) دالة إحصائيا   ةالدراسة، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطي
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مجيعها، باستثناء جمال العالقة املتبادلة بني العلم والتنكنولوجيا واجملتمع، وقد جاءت لصاحل اإلناث، وعدم 
بينما هناك . وجود فروق تعزى للخربة عند جمايل املعرفة العلمية والعالقة بني العلم والتنكنولوجيا واجملتمع

وعدم وجود  ،(سنوات 00-1)ايل طبيعة العلم واالستقصاء ولصاحل فئة اخلربة فروق تعزى للخربة يف جم
بني مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم بنكل ( α=0.00) إجيابية دالة إحصائيا   ةعالقة ارتباطي

 .جماالهتا وحتصيل الطلبة
جسم : بعةدراسة هدفت إىل قياس نس  منكونات الثقافة العلمية األر ( 7000 ،شنكري)وأجرى 

 ستقصاء، والعلم طريقة يف التفنكري، وتفاعل العلم والتنكنلوجيامنظم من املعرفة، والعلم طريقة يف اال
وفحص مدى التوازن بني هذه املنكونات، كذلك فحص  ،العلوم للمرحلة األساسية العليا واجملتمع؛ يف كت 

لمية والعوامل املؤثرة فيها واختري لتحقيق ممارستهم املتعلقة بالثقافة العوتقدير رفة معلمي العلوم عدرجة م
ختبار جابوا على أدايت االأمعلم ومعلمة يف املدراس الفلسطينية، ( 200)هدذا اهلدف عينة منكونة من 

بعة يف  ر رمها، وبينت نتائج الدراسة عدم التوازن بني منكونات الثقافة العلمية األبمت تطو  تنيلستبانة الواال
وبلغت درجة تقدير معلمي  درجة معرفة ملعلمي العلوم منكونات الثقافة العلمية،وضعفا  يف  كت  العلوم،

جاء التقدير على  إذوهي نس  مبالغ يف تقديرها، ؛ (%22)العلوم املتعلقة مبنكونات الثقافة العلمية 
ا منكون العلم يليه ،ستقصاء، ومنكون التفنكري يف املرتبة الثالثةمنكون املعرفة يف املرتبة األوىل، يليها منكون اال

ذي ال علمني هلذه املنكوناتوالتنكنلوجيا واجملتمع يف املرتبة األخرية، ومن خالل املقابلة تبني تدين ممارسة امل
 .يعزى لوجود عوامل مؤثرة فيها

دراسة هــدفـت إىل النكشف عن مستوى الثقافة العلمية لدى ( 7002 ،أبو الشباب)وأجرت 
 معلما  ( 91)هلذا اهلدف  تها يف تدريسهم، واختار إياينهم ممدى تضمعلمي العلوم للمرحلة األساسية، و 

األوىل عبارة عن اختبار للثقافة العلمية : ببناء أداتني ةالباحث تمت إختيارهم بطريقة العينة املتيسرة، وقد قام
أن والثانية بطاقة مالحظة، تنكونت من أسئلة مفتوحة وغري مفتوحة يف ثالثة أجزاء، أوضـحـت النتائج 

ذات داللة احصائية تعزى إىل  ا  ضعيف، وأن هناك فروق وما  مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم عم
بني فئة  ا  ناث، وفروقلوجيا واجملتمع لصاحل اإلو اجلنس يف الثقافة العلمية يف جمايل املعرفة العلمية والعلم والتنكن

هرت ظلوجيا واجملتمع، كما أو لعلم والتنكنسنوات يف جمال ا( 00-2)سنوات ومن  (2) اخلربة أقل من
 .ملثقافة العلمية يف تدريسها مالدراسة تدين تضمني معلمي العلو 
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 :التعقي  على الدراسات السابقة
أهنا تتناول موضوع الثقافة العلمية، وذلك ملا  تبنيذات الصلة الدراسات السابقة  بعد استعراض

للرتبية العلمية وارتباطه حبركات إصال  التعليم يف دول العامل املوضوع من أمهية كهدف تربوي معاصر  هلذا
تركيزها على املعلمني لدورهم األبرز يف املنظومة التعليمية ودورهم املباشر يف إكساب مر املختلفة، كذلك األ

 متالك الثقافة العلمية لدى معلمييف ا تدن   اجليل القادم الثقافة العلمية، وهذه الدراسات أكدت وجود
؛ شنكري، 7002؛ أبو الشباب، 0992؛ نصري، 7002الزعيب، )، وكذلك األمر يف ممارستهم هلا العلوم
إحصائية يف مستوى الثقافة  ، وبعض الدراسات أظهرت وجود فروق ذات داللة(7002؛ باجري، 7000

 ، يف حني(7000؛ العنزي؛ 7002أبو الشباب، )العلمية يعزى للنوع االجتماعي وسنوات اخلربة 
أظهرت دراسات أخرى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة العلمية يعزى للنوع 

 (.0991؛ نصري، 7000شنكري، )االجتماعي أو اخلربة 
يف ختصصات خمتلفة جلميع منكونات  بعض الدراسات أوصت بضرورة حبث موضوع الثقافة العلمية

ني إياها وتضمينها يف تدريسهم، اجلان  الذي عاىن نقصا  الثقافة العلمية، وذلك من حيث امتالك املعلم
، وقد حاول الباحث من خالل هذا البحث تغطية موضوع الثقافة العلمية الدراسات يف بعض هذه

ملعرفة وتضمينها يف ختصاصات خمتلفة على عينات جديدة مل يسبق اربعة من حيث امتالك بعادها األأب
 .التطرق هلا

الدراسات السابقة يف تأصيل اإلطار الفنكري للموضوع، ووضع تصور واضح واستفاد الباحث من 
ملنهجية الدراسية، والوقوف على أوجه االختالف واالتفاق يف النتائج اليت توصلت إليها الدراسات 

 .ض الدارسات ومعززة لبعضهاعالسابقة، فجاءت هذه الدراسة ناقدة لب
 :المنهجية والتصميم. 21

الدراسة احلالية النكشف عن مستوى امتالك وممارسة املعلمني منكونات الثقافة ملا كان اهلدف من 
ستخدم املنهج املسحي الوصفي التحليلي، الذي يتنــاول جمتمع املعــلمني، وتقنـيـات البحــث االعلمية، 

 .النكمي لإلجابة عن أسئلة الدراسة
 :جمتمع الدراسة وعينتها. 0. 00

األحياء يف املدارس احلنكومية يف مديرية لواء قصبة ومعلمات معلمي  تنكون جمتمع الدارسة من مجيع
وتنكونت عينتها يف جان  مستوى ومعلمة،  معلما   (12)البالغ عددهم  (7004-7002)عمان للعام 

 معلما   (12)امتالك الثقافة العلمية من مجيع أفراد جمتمع الدارسة وذلك نظرا  لصغر حجمه البالغ عددهم 
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( 00) معلما  ومعلمة، بواقع( 70)يارهم بطريقة العينة املتيسرة، ويف جان  املمارسة من ومعلمة مت إخت
حبيث تتوفر فيهم مواصفات جمتمع الدراسة، لذلك روعي  معلمات، مت اختيارهم قصديا  ( 00)معلمني، و

ة العلمية لديهم، وذلك بعد حتليل تنوعهم وفق متغريات الدراسة، من حيث التأهيل الرتبوي ومستوى الثقاف
 . إجابات معلمي العينة النكلية لالختبار ومعرفة مستوى امتالك الثقافة العلمية لديهم

 0 جدول
 توزيع جمتمع الدراسة حس  النسبة املئوية واجلنس واملؤهل

 النسبة العدد التوصيف اخلاصية

 التأهيل الرتبوي
 20 70 مؤهل
 20 42 غري مؤهل

 000.0 12 اجملموع

 اجلنس
 42 79 ذكر
 22 22 أنثى

 000.0 12 اجملموع
 :أداتا الدراسة .22

 ؛الدراسات السابقة ذات العالقة طالع علىستخدمت يف هذه الدراسة أداتان مت إعدادمها بعد االا
 :ومها
العلمية، لقياس مستوى امتالك معلمي األحياء ملنكونات الثقافة  :أداة اختبار الثقافة العلمية .0 .00

القواعد املرجعية الواردة يف وثيقة  :ومنها ؛على دراسة الوثائق الدولية املتعلقة بالثقافة العلمية طورت اعتمادا  
، ووثيقة معايري الرتبية العلمية الصادرة عن جملس البحوث الوطين األمرينكي 7010مشروع عام 

(NRC.1996)  ليتمنكن من  وكفايات معلم األحياء؛ف أهم عناصر املنهاج ، اليت مت من خالهلا تعر
دراســة : مثل ؛، وذلك باالعتماد على عدد من الدراسات العربيةأداء دوره يف إعداد الطال  املثقف علميا  

 دراسة التوجهات الدولية يف الرياضيات والعلوم :مثل ؛، والدراسات الدولية(7001 ،األطرش)
(TIMSS, 2007 )Trends In International Mathematics and Science 

Study اليت تشرف عليها اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل الرتبوي The International 
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 

Gonzales, 2009))ن األولأيفقرة منكونة من جز ( 22)النهائية من  ابصورهت ، وتنكونت هذه األداة 
، فقرة( 02) وعددها ، والثاين من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائلفقرة( 74)الغلط وعددها و الصح 
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املعرفة العلمية، االستقصاء العلمي، التفنكري العلمي، العلم والتنكنولوجيا )موزعة على اجملاالت األربعة 
التفنكري و فقرات، ( 2) ياالستقصاء العلمو فقرة، ( 02) يشتمل جمال املعرفة العلمية على، و (واجملتمع
 .فقرات( 2)فقرات، وجمال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ( 2) العلمي
 :بطاقة مالحظة .7 .00

 :إلعداد بطاقة املالحظة قام الباحث باآليت
 :حتديد اهلدف من بطاقة املالحظة .0. 7. 00

، من خالهلا يتم مجع هحد أنواع القياس ووسيلة مهمة من وسائلأ داملالحظة الصفية املنظمة تع إن
انات واملعلومات اخلاصة بالدرس ومشاهدة سلوك املعلم وطريقة تدريسة تسجيلها يف مناذج معينة معدة يالب

ي األحياء باملرحلة ممستوى ممارسة معل ملعرفةاملالحظة الصفية  ةالباحث بطاق استخدملذلك، من هنا 
 .رفة الصفيةربعة داخل الغالعلمية األ ةاألساسية أبعاد الثقاف
( 70)دب السابق أخذت البطاقة صورهتا النهائية، من األو عدد من املراجع على طالع وبعد اال

االستقصاء و ، اتفقر ( 2) العلمية جمال املعرفة ، فاشتملاملنكونات األربعة للثقافة العلمية حتوتافقرة 
فقرات، لنكشف ( 4)وجيا واجملتمع فقرات، وجمال العلم والتنكنول( 1) التفنكري العلميو فقرات، ( 1) العلمي

 .األحياء للثقافة العلمية يف حصص األحياء يمعلم ممارسةعن مستوى 
لثقافة العلمية يف أثناء اعلى مستوى تضمني املعلم  سلم التقدير الثالثي للحنكم وقد استخدم
وأدلة من املوقف  ، باإلضافة إىل احتوائها على بند مالحظات، نادرا  ، أحيانا  غالبا  : تدريسه باستخدام

الصفي تدعم احلنكم، وُحنكمت االستمارة من قبل جلنة مشنكلة من أربعة حمنكمني من ذوي االختصاص، 
متها هدف الدراسة، مث تت زيارة املعلمني وحضور احلصص وتدوين املالحظات ءللحنكم على مدى مال

فية للمعلمني واملعلمات للصفني حصة ص( 70)مت متابعة والبيانات اخلاصة باحلصة وفق االستمارة املعدة، 
حصص، وعدد حصص ( 00)التاسع والعاشر بواقع حصة لنكل معلم، وكان عدد حصص الصف العاشر

 .حصص( 00)الصف التاسع 
 :صدق أدايت الدراسة. 2. 00

فقرة ( 72)فقرة لالختبار، و( 20)واملنكونتني من  ؛عرضت األداتان األداتني بصورهتما األولية
املختصني يف املناهج وأسالي  تدريسها من أعضاء هيئة التدريس  على أربعة من احملنكمنية لبطاقة املالحظ

، وذلك للتأكد من أهنما املتخصصني يف اجملال نفسه يف جامعة الريموك، ومخسة من املشرفني الرتبويني
افة مة الفقرات لقياس منكونات الثقءيقيسان ما وضعا من أجله، وإبداء املالحظات حول مدى مال
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مت استبعاد بعض الفقرات اليت التعرب  حس  توجيه األساتذةو العلمية، ودقة الصياغة، وصحة املعلومات، 
عن اجملال املشمولة فيه، واملنكررة واليت حتمل أكثر من معىن وإضافة بعضها، وتعديل وتصوي  بعض 

ألداتان يف صورهتا يث أصبحت احب يف ضوء مالحظات احملنكمنياألغالط اإلمالئية واللغوية، وذلك 
 (. 7، 0) كما هو موضح يف امللحقنياملالحظة؛   فقرة لبطاقة( 70)فقرة لالختبار، و( 22) النهائية
 :ثبات اختبار درجة امتالك منكونات الثقافة العلمية. 4. 00

ختبار، بتطبيق ختبار، وإعادة االم طريقة االاستخدباثبات اختبار الثقافة العلمية،  مت التأكد من
 معلما  ( 79)ختبار وإعادة تطبيقه بعد أسبوعني على جمموعة من خارج عينة الدراسة منكونة من اال

من مديرية عمان الثانية، اليت تقع جغرافيا  بالقرب من مديرية قصبة  ومعلمة، من جمتمع مشابه لعينة الدراسة
رها التنوع يف متغريات مواصفات جمتمع الدراسة، وروعي يف اختبا عمان حبيث تتوفر يف هذه اجملموعة

مث ُحس  معامل ارتباط بريسون بني عالماهتم يف املرتني،  ،الدراسة من حيث اجلنس، واملؤهل الرتبوي
 مث قيس معامل ثبات االتساق الداخلي جلميع فقرات االختبار باستخدام معادلة كودر (0.27) حيث بلغ
 .مة لغايات البحثءالقيمة مالت هذه عد  و  (0.20) وكانت قيمته( KR-20) 70-ريتشاردسون

 :صالحية االختبار. 2. 00
مت تطبيق االختبار وإجياد الدرجة اليت حصل عليها كل فرد  :معامل التمييز لفقرات االختبار. 0. 2. 00

من اجملموع النكلي للدرجات العليا، %( 72)يف االختبار، ومت ترتيبها من األعلى لألدىن، ومت أخذ نسبة 
 - 0.40)من الدرجات الُدنيا، ومت حساب معامل التمييز لنكل فقرة حيث تراوحت %( 72)ومت أخذ 
 .مت استبعادمها( 0.09)، ما يشري إىل تيز الفقرات مرتفع وممتاز، باستثناء فقرتني أقل من (0.20
مت حساب درجة الصعوبة لنكل فقرة من فقرات االختبار، وتراوحت درجة  :درجة الصعوبة. 7. 2. 00

 .، وعد ت هذه الدرجة مالئمة(0.20 -0.20)بني الصعوبة 
 :فيةصثبات بطاقة املالحظة ال. 1. 00

التطبيق )من معلمي األحياء باملرحلة األساسية ( 4)قة قام الباحث مبالحظة احلساب ثبات البط
معادلة  وبتطبيق( التطبيق الثاين) العينة نفسهاأعيد تطبيق البطاقة على ( ثالثة أسابيع)، وبعد مرور(األول
 (.0921 املفيت،)يدل على ثبات بطاقة املالحظة  ما (0.22)= كانت النسبة ثبات البطاقة   (كوبر)
 :آلية تصحيح أدايت الدراسة وتقدير العالمات. 2. 00
اخلطأ صفر، والعالمة القصوى و اإلجابة الصحيحة تأخذ عالمة : آلية تصحيح االختبار. 0. 2. 00

إذا   مستوى الثقافة العلمية يف االختبار أو اجملال ضعيفا    ، وقد ُعد(صفر)دنيا ، والدرجة ال(22) لالختبار
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ذلك،  لىإذا زاد ع ، وعاليا  (20-20) إذا وقع بني ، ومتوسطا  (20)كان متوسط املستوى لعالمتهم دون 
 .آراء املختصني يف هذا اجملالب ا  خذآبذلك على األدبيات و  معتمدا  
، ، أحيانا  غالبا  ) سلم التقدير الثالثي بتضمنيقام الباحث : املالحظة آلية تصحيح بطاقة. 7. 2. 00
لباحث حساب درجة تضمني معلمي ا مقابل كل فقرة من فقرات بطاقة املالحظة، ولنكي يستطيع( نادرا  

، وكلمة عالمة واحدة ث أُعطيت كلمة نادرا  ستخدم مقياس لينكرت الثالثي، حياُ األحياء للثقافة العلمية، 
 .ثالث عالمات دائما  ، وكلمة نيعالمت ا  أحيان
 :متغيرات الدراسة. 21
 :ت املستقلةاملتغريا. 0. 07
 .ذكر وأنثى: نئتاوله ف ؛اجلنس. 0. 0. 07
 .تربويا   وغري مؤهل تربويا   مؤهل: نئتاوله ف الرتبوي؛املؤهل . 7. 0. 07
 .افة العلميةودرجة ممارسة الثق مستوى الثقافة العلمية: املتغري التابع. 7. 07
 :ومناقشتهالدراسة نتائج . 21
ما مستوى  :علىنص لإلجابة عن السؤال األول الذي  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها. 0. 02

املتوسطات احلسابية، ُحسبت امتالك معلمي األحياء يف املرحلة األساسية العليا منكونات الثقافة العلمية؟ 
واملتوسطات املئوية ملستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء، يف املرحلة األساسية  واالحنرافات املعيارية،
( 7)رقم م لواء قصبة عمان، وذلك لنكل جمال من جماالهتا األربعة واجلـــــدول ييف مديرية الرتبية والتعل

 .يوضـــــــح ذلك
 7 جدول

املئوية لعالمات املعلمني على اختبار مستوى امتالك املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات 
 الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء لالختبار كنكل ولنكل جمال من جماالهتا 

 املستوى املئوي املتوسط املعياري االحنراف احلسايب املتوسط اجملال الرقم
 ضعيف %42 0.7 2.2 املعرفة العلمية 0
 ضعيف %72.2 0.920 7.72 االستقصاء العلمي 7
 ضعيف %22 0.910 7.2 طبيعة العلم 2
 ضعيف %20 0.972 7.4 العلم والتنكنولوجيا واجملتمع 4
 ضعيف %22 7.22 02.02 الثقافة العلمية كنكل 2
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 وما  أن مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء للمرحلة األساسية جاء عم( 7)بني اجلدول ي
ومستوى الثقافة العلمية يف جمال  ،(7.22) باحنراف معياري%( 22) بلغ متوسطه املئوي إذ، ا  ضعيف

، وأما يف جمال %(42) ، بلغ متوسطه املئوياملعرفة العلمية جاء يف املرتبة األوىل مبستوى ضعيف أيضا  
، %(72.2) املئوي االستقصاء العلمي، فقد جاء يف املرتبة األخرية، مبستوى ضعيف، بلغ متوسطه

، وكذلك ضعيف يف بقية اجملاالت األخرى، وهذا يعين أـن مستوى الثقافة (0.92) رياباحنراف معي
، علما   ، ا  تدرجيي يتطور أن الشخص املثقف علميا   العلمية لدى معلمي األحياء يف لواء قصبة عمان متدن 

 ىستو األول، حيث ينكتفي مبعرفة املصطلحات العلمية؛ وهي املستوى االمسي، وليبلغ امل ىيمر يف املستو ف
على استخدام هذه املصطلحات العلمية يف تطبيقات عملية، واملستوى  الوظيفي عليه أن ينكون قادرا  

يتضمن فاإلجرائي فهم معىن املفاهيم واملصطلحات، وفهم العالقة املتبادلة بينهما، أما أعلى املستويات 
أن مستوى  دنتائج هذه الدراسة اج إىل العالقة بني أبعاد الثقافة العلمية واجملتمع، وبناء على هذا واستنادا  

الثقافة العلمية لدى معظم املعلمني املشاركني يف هذه الدراسة ال يتجاوز املستوى الثاين وهو املستوى 
كل من الوظيفي، وقليل منهم مينكن تصنيفه يف املستوى اإلجرائي، هذا وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  

؛ أبو 7000؛ شنكري، 7002، زيدان واجلالد؛ 7002 ،الزعيب؛ 0991، نصري؛ 7002، باجري)
وقد يعزى ذلك لعدم ، الثقافة العلمية لدى املعلمني متدن   ىاليت بينت أن مستو ( 7002الشباب، 

املعلمني آلخر  التحاق املعلمني بدورات تأسيسية وتأهيلية لرفع كفاءاهتم يف الثقافة العلمية، وعدم مواكبة
أبو ) أثناء اخلدمة وذلك لغياب التطوير والتعلم الذايت، وهذا ما أشارت إليه املستجدات لتطوير أنفسهم يف

، وأما يف جمال االستقصاء العلمي الذي جاء يف املرتبة األخرية، فيمنكن أن تعزى هذه (7002الشباب، 
النتيجة لقبول معلمني من ذوي التخصصات املنفردة يف اخلدمة، حيث تفتقر هذه التخصصات ملساقات 

معية تربوية تغطي موضوع الثقافة العلمية وأبعادها، وتركيزها على املوضوعات ذات املفاهيم العلمية جا
املتخصصه يف الفرع العلمي، كذلك عدم وجود مقرر للثقافة العلمية يف اجلامعات تتناول الثقافة العلمية 

أما بالنسبة جملال املعرفة القدمية،  سيةاألسالي  التدري ستخدامباإلضافة إىل استمرار املعلم با جبميع أبعادها،
أن الرتكيز على املعرفة العلمية واملتمثلة  العلمية الذي جاء يف املرتبة األوىل فقد ينكون السب  يف ذلك

ملبادئ والنظريات ينكمن يف املوروث الثقايف، الذي توارثه املعلمون من اباملفاهيم، واحلقائق، والنظريات، و 
حبصول الطال  على  تركز يركز على النكم اهلائل من املعلومات، و اليتهبا يف السابق،  الطريقة اليت تعلموا

 .العالمة، من خالل اختبارات تقيس قدرة الطال  على احلفظ والتذكر
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 0 شنكل
 األساسية للمرحة األحياء معلمي لدى العلمية الثقافة منكونات ملتوسطات البيانية األعمدة
 خيتلفهل : علىنص لإلجابة عن السؤال الثاين الذي  :ومناقشتها قة بالسؤال الثاينالنتائج املتعل. 7. 02

باختالف مستوى امتالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء يف املرحلة األساسية العليا 
ستوى الثقافة اجلنس؟؛ لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية مل

العلمية لدى معلمي األحياء حس  متغري اجلنس، ولبيان وجود الداللة اإلحصائية بني املتوسطات 
يوضح ( 2)للعينات املستقلة، واجلدول رقم ( t-test) احلسابية للمعلمني من اجلنسني مت استخدام اختبار

 .ذلك
 2جدول 

ألثر اجلنس يف مستوى الثقافة العلمية ولنكل ( ت)اختباراملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج 
 جمال من جماالهتا لدى معلمي األحياء

املتوسط  العدد اجلنس اجملال
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.000 12 2.21 0.02 2.0 79 ذكر املعرفة العلمية
 0.7 1.7 22 أنثى

 0.299 12 0.22 0.24 7.7 79 ذكر اء العلمياالستقص
 0 7.4 22 أنثى

 0.192 12 0.4 0.92 7.2 79 ذكر التفنكري العلمي
 7.9 7.9 22 أنثى

 *0.000 12 4.2 0.22 7 79 ذكر تمعاجمل تنكنولوجياال العلم
 0.22 7.9 22 أنثى

 الثقافة العلمية كنكل
 0.07 2.27 79 ذكر

 0.12 0.29 22 أنثى 0.092 12 0.92
 (α  =0.02)عند مستوى الداللة  دالة إحصائيا  *
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تعزى إىل أثر  (α=0.02)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2)يتبني من اجلدول 
واجملتمع، وكانت هذه الفروق لصاحل اإلناث، وقد يعزى  ااجلنس يف جمايل املعرفة العلمية، والعلم والتنكنولوجي

توليه املعلمة من اهتمام وحرص على النجا  يف مهنة التعليم، ألهنا الفرصة األفضل واملناسبة ذلك ملا 
للعمل هبا يف جمتع أردين حمافظ، فتسعى لتطوير نفسها من خالل التحضري اليومي املسبق للحصة وحماولة 

الستطالع والفضول التوسع واالستزادة، وذلك جملاراة الطالبات اللوايت بطبيعتهن يبحثن ولديهن ح  ا
ملتابعة آخر املستجدات، وللدورات اليت تلتحق هبا املعلمة خارج أوقات الدوام الرمسي خاصة يف وقت 

لقد اتفقت  فراغها، وهذا عنكس املعلم الذي يتوجه حنو أعمال أخرى لنكس  قوت أوالده يف وقت فراغه،
رت وجود فروقات دالة يف مستوى اليت أظه( 7000 ،العنزي؛ 7002، باجري)هذه النتيجة مع دراسة 
لصاحل اإلناث يف جمال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع، واختلفت مع دراسة  اجلنس؛ملتغري  الثقافة العلمية، تبعا  

اختبار الثقافة العلمية يف  يفتاثل عالمات املعلمني واملعلمات اليت أظهرت  (7002 ،زيدان واجلالد)
( α=0.02)ج هذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت نتائ حمافظة طولنكرم،

إىل أن ذلك  يعزىقد التفنكري العلمي، واالستقصاء، و  جمايل الثقافة العلمية كنكل، ويفيف  اجلنستعزى إىل 
املفاهيم واملهارات نفسها، اليت تتصل بالتفنكري العلمي واالستقصاء، يف  املعلمني واملعلمات، قد تلقوا تقريبا  

، وقد يعزى ذلك أيضا  إىل كوهنم يستخدمون  يع مراحلهم التعليمة اليت تعرض هلا املعلمون واملعلماتمج
 .كتابا  مدرسيا  واحدا  كمرجعا  هلم يسعون لتحقيق أهدافه وأنشطته

مستوى امتالك  خيتلفهل : نص السؤال الثالث على :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها. 2. 07
 باختالف املؤهل الرتبوي؟الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء يف املرحلة األساسية العليا  منكونات

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى الثقافة العلمية لدى 
لبيان وجود الداللة اإلحصائية بني معلمي األحياء يف املرحلة األساسية حس  متغري املؤهل الرتبوي، و 

للعينات املستقلة، ( t-test) املتوسطات احلسابية للمعلمني املؤهلني وغري املؤهلني مت استخدام اختبار
 (.4)وذلك كما يف اجلدول رقم 
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 4جدول 
ى الثقافة ألثر املؤهل الرتبوي على مستو ( ت)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار 

 العلمية ولنكل جمال من جماالهتا لدى معلمي األحياء

 العدد مستوى الثقافة اجملال
 طاملتوس
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.70 12 0.72 0.1 2.2 70 مؤهل املعرفة العلمية
 0.7 2.21 42 غري مؤهل

 *0.000 12 2.2 0.29 7.9 70 مؤهل االستقصاء العلمي
 0.22 7.0 42 غري مؤهل

 *0.007 12 0.2 0.27 7.1 70 مؤهل التفنكري العلمي
 0.20 0.9 42 غري مؤهل

 اتنكنولوجيال العلم
 تمعاجمل

 *0.007 12 7.1 0.29 7 70 مؤهل
 0.27 7.9 42 غري مؤهل

 *0.000 12 0.12 0.12 2.79 70 مؤهل ة كنكليالثقافة العلم
 0.90 7.92 42 غري مؤهل

 (α  =0.02)عند مستوى الداللة  دالة إحصائيا  *

يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات ملستوى الثقافة العلمية لدى  ظاهريا   تباينا  ( 4)يبني  اجلدول 
ة معلمي األحياء يف املرحلة األساسية حس  متغري املؤهل الرتبوي، حيث تبني وجود فروق ذات دالل

 :وذلك يف اجملاالت الثالثة اآلتية ؛تعزى إىل أثر املؤهل الرتبوي( α=0.02)إحصائية عند مستوى 
لصاحل املعلمني  والثقافة العلمية كنكل؛( االستقصاء، والتفنكري العلمي، والعلم والتنكنولوجيا واجملتمع)

بوي يف جمال املعرفة العلمية، ويعود ، بينما مل تظهر فروق دالة إحصائيا تعزى إىل املؤهل الرت املؤهلني تربويا  
قد تلقوا مساقات تربوية تضمنت مفهوم الثقافة العلمية وجماالهتا  ذلك لنكون املعلمني املؤهلني تربويا  

، الذين (األحياء)فأصبحوا على دراية ومعرفة هبا، وخيالف ذلك املعلمون من ذوي التخصصات املنفردة 
 .األحياء فقط، ومل يتلقوا أية مساقات تربوية تتضمن مفاهيم تربويةتلقوا املساقات املعرفية عن مبحث 

ممارسة معلمي أحياء املرحلة  مستوىما : نص السؤال على :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع. 4. 07
 عنلإلجابة  األساسية العليا يف مديرية تربية لواء قصبة عمان منكونات الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم؟

ذا السؤال استخدم الباحث النسبة املئوية لتحديد درجة ممارسة معلمي األحياء باملدارس األساسية يف ه
 .ل التايل يوضح ذلكو لواء قصبة عمان لألبعاد الثقافة العلمية كنكل ولنكل بعد على حدة، واجلد
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ام الباحث ، قبدقةوملعرفة مستوى ممارسة معلمي األحياء ملنكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم 
إىل بيانات كمية، لتحديد مستوى ممارستها لديهم، من خالل ( ، نادرا  ، أحيانا  غالبا  ) ربتحويل سلم التقدي

درجة  النسبة املئوية لدرجة ممارستها، وذلك حس  مقياس لينكرت الثالثي حيث مت إعطاء غالبا   ةمعرف
هلا  ة املعلمني واملعلماتجاء مستوى ممارسو  بدرجة واحدة، بدرجتني، ونادرا   ، وأحيانا  درجاتتقدر بثالث 

 .(2)رقم  يف تدريسهم على النحو املبني يف اجلدول
 2 جدول

 مستوى ممارسات معلمي األحياء الثالثة ملنكونات الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم
 مستوى املمارسة        
 املستوى نادرا   أحيانا   دائما   املنكون

 ضعيف %42 %27 %70 املعرفة
 ضعيف %20 %40 %07 العلمي ستقصاءاال

 ضعيف %20 %40 %2 العلمي التفنكري
 ضعيف %22.2 %22 %2.2 جمتمع -لوجياتنكن -علم

 ضعيف %27 %21.2 %00.1 الثقافة العلميمة كنكل
أن هناك اخنفاضا  يف ممارسة معلمي األحياء للمرحلة األساسية منكونات ( 2) يتبني من اجلدول

 .ية يف أثناء تدريسهمالثقافة العلم
خنفاض درجة ممارسة معلمي األحياء ملنكونات الثقافة العلميمة كنكل حيث بلغت أعلى ا. 0. 4. 07

 ، وأدىن نسبة عند مستوى(%21.2= أحيانا  )، مث تليها عند مستوى (%27=  نادرا  )نسبة عند مستوى 
 (.%00.1 =دائما  )
خلاصة مبنكون املعرفة العلمية، حيث بلغت أعلى نسبة مي األحياء اعلخنفاض درجة ممارسة م. 7. 4. 07

= دائما  )، مث تليها عند مستوى (%27= أحيانا  )مث تليها عند مستوى ، (%42= نادرا  )عند مستوى 
70%). 
ستقصاء العلمي، حيث بلغت أعلى مي األحياء اخلاصة مبنكون االعلخنفاض درجة ممارسة ما .2. 4. 07

 .(%7= دائما  )، مث تليها عند مستوى (%40= أحيانا  )ومستوى  ،(%20= نادرا  )نسبة عند مستوى 
مي األحياء اخلاصة مبنكون التفنكري العلمي، حيث بلغت أعلى علخنفاض درجة ممارسة ما. 4. 4. 07

، مث تليها عند مستوى (%40= أحيانا  )مث تليها عند مستوى  ،(%20= نادرا  )نسبة عند مستوى 
 .(%2= دائما  )
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التنكنلوجيا واجملتمع، حيث  -األحياء اخلاصة مبنكون العلم علميفاض درجة ممارسة مخنا. 2. 4. 07
، مث تليها عند (%22= أحيانا)مث تليها عند مستوى  ،(%22.2= نادرا  )بلغت أعلى نسبة عند مستوى 

 .(%2.2= دائما  )مستوى 
ارسة معلمي األحياء السؤال، أن هناك اخنفاضا  يف مم نهذا وأظهرت النتائج املتعلقة باإلجابة ع

 منكونات الثقافة العلمية يف أثناء تدريسهم، حيث اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العليا للمرحلة األساسية
، واختلفت مع وما  ظهرت تدين مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم عمأاليت ( 7002أبوشباب، )

املعرفة العلمية، )ات الثقافة العلمية الثالثة فقط ظهرت ممارسة املعلمني منكونأاليت ( 7009داين، )دراسة 
اليت أظهرت أن ( 7000 شنكري،) ختلفت مع دراسةا، و (االستقصاء العلمي، العلم والتنكنولوجيا واجملتمع

لمية جيدة، وقد يربر ذلك عدم وضو  منكونات الثقافة العلمية لدى عقافة الثلادرجة ممارسة معلمي العلوم 
باإلضافة إىل  ، والنكم اهلائل من حمتوى املادة التعليمية، غري املؤهلني تربويا  نيما املعلموالسي األحياءمعلمي 

عدم تضمني منكونات الثقافة العلمية،إىل جان  معتقدات املعلمني الذين يرون أن العدد الزائد للطلبة يف 
حيول دون ة زمنية حمددة، ال ، والتزامهم بإهناء احملتوى يف فرت همامللقاة على عاتقالغرفة الصفية واملهمات 

 .ممارستهم منكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم
 :التوصيات. 27

 :يتيوصي الباحث باآل يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدراسة
ملعلمني حبيث يركز على جوان  االستقصاء، والتفنكري العلمي، وقضايا اتطوير نظام تقييم  .0. 01

 .وجيا واجملتمعالتفاعل بني العلم والتنكنول
منكونات الثقافة  وتضمينهاأثناء اخلدمة  هم يفتأهيلو معلمي األحياء  إعادة النظر يف برامج إعداد .7. 01
 .، وإحلاق املعلمني اجلدد هبذه الدروراتالعلمية
 .لقبول بالوظيفةلالرتبوي كمتطل   بالتأهيلإلزام معلمي احلنكومة  .2. 01
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 المراجع العربية
مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف املرحلة األساسية ومدى (. 7002. )أمساء شباب، أبو

 .رسالة ماجستري، جامعة عمان العربية، عمان، األردن .تضمينهم هلا يف تدريسهم
 للمعايري االدرن يف األساسي التعليم ملرحلة العلوم مناهج تضمني درجة(. 7001) .خليل األطرش،
 للطلبة العلمية الثقافة مستوى يف املعايري هذه وفق مصممة وحدة تدريس ثرأو  العلمية للرتبية احلديثة

 .، األردنالعليا للدراسات العربية عمان جامعة دكتوراه، رسالة. العلوم حنو واجتاهاهتم
لوم مستــــوى الثقـــافــة التنكنولوجية والبيئة لدى طلبة جامعة حضرموت للع(. 7002. )باجيــر، عــــوض

 .رسالة ماجستري، جامعة الريموك، إربد، األردن .والتنكنولوجيا ومصادر اكتساهبم هلا
. تدريس العلوم يف املدارس الثانوية(. 7004. )تروبريج، ليسلسي؛ وباييب، ردجر؛ وباول، جانيت

ترياب، عبد املنعم عبد احلميد، ونادر السنهوري، وحسن : ترمجة .استرياتيجيات تطوير الثقافة العلمية
 .دار النكتاب اجلامعي: العني

. دراسة حتليلية نقدية: الثقافة العلمية يف مناهج العلوم الفلسطينية اجلديدة(. 7004. )اخلالدى، موسى
 (.72)جملة بيت حلم، 

 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة: عمان ،7ط .تعليم العلوم للجميع(. 7002) .اهلل عبد ،خطايبة
مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء يف املرحلة الثانوية وعالقته مبستوى (. 7002) .الزعيب، طالل

 .(1). اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية .الثقافة العلمية واالجتاهات حنو العلم لدى طلبتهم
رحلة مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف امل(. 7002. )زيدان، عفيف؛ واجلالد، حسناء
 (.8(3، جامعة البحرين، جملة العلوم الرتبوية والنفسية. األساسية يف حمافظة طول كرم

دار الشروق للنشر : عمان. ائية واسرتاتيجيات تدريس العلومــــالبن ريةـــالنظ (.7002. )ايشــون، عــــزيت
 .والتوزيع
دار الشروق :عمان . لوم وتدريسهاالعلمية املعاصرة يف مناهج الع تاالجتاها(. 7000) .زيتون، عايش

 .للنشر والتوزيع
درجة معرفة معلمي العلوم مبنكونات الثقافة العلمية وتقدير مماستهم هلا يف (. 7000) .شنكري، فتحي

 .أطروحة دكتوراه، جامعة الريموك، إربد .املدراس الفلسطينية
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وم يف مدارس منطقة احلدود مستوى الثقافة التنكنولوجية لدى معلمي العل(. 7002. )الشمري، عقيل
رسالة ماجستري،  .الشمالية باململنكة العربية السعودية واحلاجات التدريسية التنكنولوجية الالزمة هلم

 .األردن ،اجلامعة األردنية، عمان
 .حماضرة غري منشورة، وزارة الرتبية والتعليم، عمان، األردن .كفايات املعلمني(. 7002. )دطوقان، خال
ستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف حمافظة القريات يف اململنكة م(. 7000) .مدالعنزي، حم

 .األردن ،جامعة الريموك، إربد رسالة ماجستري غري منشورة،. العربية السعودية يف ضوء بعض املتغريات
افظة مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي علوم الصف العاشر األساسي يف حم(. 0991. )نصري، بثينة

 .رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، األردن. إربد وعالقته ببعض املتغريات
 .مؤسسة اخلليج :، القاهرة7ط. سلوك التدريس(. 0921) .املفيت، حممد
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