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مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء في المرحلة األساسية العليا
ومدى ممارستهم لها في تدريسهم.
*

الملخص

د .حسُت علي حسُت حسُت

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

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

تم من خاللها تعرف مستوى ممارسة معلمي األحياء الثقافة العلمية في تدريسهم ،تكونت من ()32
فقرة ،وتم تطبيق االختبار على مجتمع الدراسة الكلي الذي تكون من ( )76معلماً في مديرية لواء

قصبة عمان ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى الثقافة العلمية وممارستها لدى معلمي األحياء عموماً
ضعيف ،ووجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى المعرفة العلمية ،والعلم وتكنولوجيا
المجتمع ،يعزى لمتغير الجنس ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير
واالستقصاء العلمي والثقافة العلمية ككل يعزى لمتغير الجنس .كما أظهرت النتائج وجود فروقات
ذات داللة إحصائية في مستوى االستقصاء ،والتفكير العلمي والعلم تكنولوجيا المجتمع والثقافة
العلمية ككل يعزى لمتغير التأهيل التربوي ،وعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في مستوى

المعرفة العلمية ،يعزى لمتغير التأهيل التربوي.

الكلمات المفتاحية :الثقافة العلمية ،معلمو األحياء.

* باحث – وزارة الًتبية والتعليم  -األردن.
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The level of scientific culture among biology teachers of the
upper basic stage and the extent of their practice of it in their
teaching
Dr. Husein Ail Husein Hussein
Ministry of education
Jordan

Abstract
This study aimed at detecting the level of possession the four
scientific culture components among biology teachers of the
upper basic stage, and the extent of including them in their
teaching. To fulfill this objective, a test was prepared to measure
the level of the scientific culture among the biology teachers. In
addition, an observation card was prepared to see the level of the
biology teachers using the scientific culture in their teaching. The
observation card consisted of (21) items, and the test was applied
to the full community of the study which was composed of (67)
teacher in central Amman district directorate.
The results showed that the level of the scientific culture and
practicing such culture by biology teachers was weak in general.
The results showed statistical significant differences in the level
of the scientific knowledge, and the science of society technology
due to the variable of the gender, and they did not show
significant statistical differences in the level of thinking, and the
scientific inquiry, and the scientific culture as a whole due to the
gender variable. The results showed significant statistical
differences in the inquiry level, and the scientific thinking and the
social technology science, and the scientific culture as a whole
due to the variable of the educational qualification. Also, there are
no significant statistical differences in the level of the scientific
knowledge due to the variable of the educational qualification.
Keywords: scientific culture, biology teachers.
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 .1مقدمة الدراسة:
نعيش يف زمن يسوده التغيَت والتطور يف سلتلف نواحي احلياة؛ لذلك اىتم الًتبويون بالثقافة العلمية
ودورىا الفاعل يف وضع عجلة العلم ضلو األفضل ،وحتسُت ظروف احلياة ،فبدون الثقافة العلمية ال يستطيع
الفرد أن يتتبع التغَتات والتطورات اليت حتدث ،ومن ىنا ظهرت أعلية الثقافة العلمية ،وأصبحت ىدفاً تربوياً
معاصراً نسعى لتحقيقو.
ومن أبرز ما تركز عليو الًتبية أداء الطلبة ،وكيفية تعلمهم دلادة العلوم ،وإكساهبم الثقافة العلمية اليت
تساعدىم على استخدام العلوم؛ لتحسُت حياهتم ،والتعامل مع عامل متزايد الثقافة ،لذلك على اجملتمعات
الًتبوية اليت تنشد التقدم والتطور حتقيق تطورىا من خالل معلمُت معدين إعداداً جيداً ،وعلى قدر عال
من الثقافة العلمية اليت ُدتنكنهم من لع دورىم البارز يف صلاح العملية الًتبوية ،وادلتخصصون يف الًتبية
يؤكدون أعلية دور ادلعلم البارز فيها ،فأحسن النكت والربامج التعليمية (على أعليتها) ال حتقق ىدفها
ادلرجو ،ما مل ينكن ادلعلم قادراً على تررتة النكت  ،والربامج ادلدرسية ،وإسًتاتيجيات تدريسها إىل خربات
تعلمية لدى طالبو ،ومساعدهتم على بناء معارفهم ،وتنمية أظلاط تفنكَتىم ،وقدراهتم االستقصائية،
والعقلية من منظور إصالحي معاصر ػلقق الثقافة العلمية (زيتون.)7002 ،
يقوم صلاح العملية الًتبوية على العديد من العوامل اليت من أبرزىا معلم العلوم ،وذلك دلا لو من دور
بارز يف تثقيف طلبتو ،وإكساهبم القدرات ،وادلهارات الالزمة ،ومساعدتو يف وضع اخلطط والنشاطات
ادلدرسية ،وتطوير النكت من خالل مالحظاتو اليت يدوهنا يف كل موقف صفي (العنزي.)7000 ،
ومن أىم ادلشنكالت اليت تواجو معلمي األحياء يف أثناء اخلدمة ،مواكبة حتديات العصر النارتة عن
تطورات العلم ،والتنكنولوجيا ،واجملتمع ،فقد باتوا ػلتاجون دلهارات ،وقدرات متجددة ،لسد الفجوة اليت
حدثت نتيجة االنفجار ادلعريف ،شلا يستوج إعادة تدريبهم لينكونوا قادرين على ختريج طلبة مثقفُت
علميا ،وقادرين على حل ادلشنكالت اليت تواجههم يف حياهتم (.)Bybee, 1995
ومن ادلفيد دلعلم األحياء مواكبة ما يطرأ يف ىذا العصر من تطورات ،ومستجدات ،ومالحقتها،
وال يعتمد فقط على النكتاب ادلدرسي كمصدر دلعلوماتو اليت يعطيها للطال  ،بل غل عليو تنويع
مصادره ،لينكون شخصاً مثقفاً علمياً.
وقد بُت األمُت العام للرابطة العادلية جلمعيات تدريس العلوم "ىولربوك" ( )Holbrookكيفية
تعزيز التثقيف العلمي ،والتنكنولوجي ،من خالل تدريس العلوم؛ وذلك بالتطرق إىل مشنكالت حياتية،
وحث الطلبة على التفنكَت العلمي ،واستخدام تنكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ،وذلك ألن ىذا النوع من
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التعلم ُػلفز النشاط يف الغرفة الصفية ،من خالل تقدًن ادلادة بصورة مشنكالت علمية حياتية حقيقية ( So
.)and Kim, 2009
لذا يتعُت على ادلعلم أن يؤدي دوراً سلتلفاً عن دوره التقليدي السابق ،ليصبح ادليسر ،وادلرشد،
واخلبَت ،واحملاور ،والداعم لتعلم الطلبة؛ وذلك لتحقيق اذلدف ادلرجو من التعلم القائم على حل
ادلشنكالت؛ وىو تنمية الثقافة العلمية (.)Aspy, Aspy and Quimby, 1993
من ىنا تأيت األعلية القصوى إلعادة النظر يف برامج إعداد ادلعلمُت وحتديثها؛ من أجل تدري
ادلعلم على أدواره اجلديدة ادلطلوبة منو؛ ليواجو حتديات القرن اجلديد ،حيث حتتم عليو امتالك كفايات
جديدة ،فالتعرف إىل معتقدات ادلعلمُت ومعارفهم وظلاذج إعدادىم بات من أولويات وزارة الًتبية والتعليم
يف األردن؛ وخاصة يف ضوء ما بينتو الدراسات من احلاجة إىل تسليط الضوء على زلتوى تأىيل وإعداد
برامج تدريبهم؛ ليتماشى مع سد الثغرة يف كفاياهتم (طوقان.)7002 ،
إن صلاح العملية التعليمية التعلمية مرىونة بادلعلم الناجح ،القادر على إيصال ادلعلومات ادلوجودة
يف النكتاب ادلدرسي وتوظيفها ،دلا للمعلم من دور فاعل وكفايات ،يف التطوير والتحــديث ،مــن خــالل
اتبــاعو وســائل وإسًتاتيجيات حديثة مت اكتساهبا من خالل عمليات التدري  ،فقد أصبح ادلعلم مركز
اىتمام معدي ادلناىج وتطويرىا ،لذلك تسعى الًتبية يف رتيع الدول إىل تلبية احتياجات اجملتمع ،من
خالل معلمُت أكفاء ،قادرين على القيام بادلهام ادلنوطة هبم يف تربية النشء تربية شاملة ورفع مستواىم
الثقايف (الشمري.)7003 ،
إن ادليدان التعلمي ُيعج بضعف ِّ
وتدن يف مستوى امتالك معلمي العلوم دلنكونات الثقافة العلمية،
وذلك يبدو جلياً يف العديد من الدراسات ،اليت أوصت بالضرورة ادللحة للقيام بدراسات تغطي بعض
جوان النقص يف ىذا ادلوضوع ،وذلك من خالل مشاىدة شلارسات ادلعلمُت للثقافة العلمية داخل الغرفة
الصفية ،ومنها دراسة (نصَت0441 ،؛ العنزي7000 ،؛ شنكري7000 ،؛ أبو الشباب.)7002 ،

 .2مشكلة الدراسة:
تعد الًتبية إحدى الركائز اليت يقوم عليها اجملتمع ،كوهنا هتدف إلعداد الفرد للحياة ،وتنكوين ثقافتو
العلمية والعملية ،ويف ظل الظروف الًتبوية السائدة خطا األردن خطوة من خالل حركة اإلصالح الًتبوي،
اليت تركز على إكساب الطلبة الثقافة العلمية ىدفاً للًتبية ادلعاصرة ،وذلك من خالل إعداد معلم أردين
يتمتع بعدد من النكفايات ،واألسالي  ،والوسائل ،اليت جتعل منو معلما مثقفاً علمياً ،وتستدعي من
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القيادات الًتبوية العليا أن تتصدى بالدراسة الواعية والتشخيص الدقيق؛ لتعرف على أدوار ادلعلمُت،
ومعارفهم ،وشلارساهتم.
ونظـ ـراً الختالف ادلعلمُت يف ثقافتهم العلمية ،كما أظهرت الدراسات السابقة ،وبسب التعارض
يف النتائج اليت توصلت إليها ،وندرة الدراسات اليت رتعت بُت مســتوى امتالك وشلارسة ادلعلمُت دلنك ــونات
الثقافة العل ــمية يف تدريس ـ ــهم ،اس ــتوجبت دراس ــة تستقصي معارف وشلارسات معلمي األحياء يف ضوء
منكونات الثقافة العلمية.

 .3أسئلة الدراسة:

 .0 .2ما مستوى امتالك معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية العليا يف مديرية لواء قصبة عمان منكونات
الثقافة العلمية األربعة؟
 .7 .2ىل ؼلتلف مستوى امتالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء حبس اجلنس؟
 .2 .2ىل ؼلتلف مستوى امتالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء باختالف ادلؤىل
الًتبوي؟
 .4 .2ما مستوى شلارسة معلمي أحياء ادلرحلة األساسية العليا يف مديرية قصبة عمان منكونات الثقافة
العلمية األربعة يف تدريسهم؟

 .4أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األىداف التالية:
 .0 .4تعرف مستوى امتالك معلمي األحياء منكونات الثقافة العلمية األربعة يف ادلرحلة األساسية العليا يف
مديرة لواء قصبة عمان.
 .7 .4تعرف الفروق يف مستوى امتالك معلمي األحياء منكونات الثقافة العلمية اليت قد تعود دلتغَتي
اجلنس والتأىيل الًتبوي.
 .2 .4ت عرف مستوى شلارسة معلمي األحياء للمرحلة األساسية العليا يف مديرة قصبة عمان منكونات
الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم.
 .5أهمية الدراسة:

 .0 .2تنكمن أعلية ىذه الدراسة من خالل تناوذلا رتيع منكونات الثقافة العلمية ،اليت تعد أحد أىم
األىداف ادلعاصرة للًتبية العلمية ،اليت حتظى باىتمام ادلؤسسات العلمية ،والًتبوية ،والبحثية؛ وذلك
لتضمينها العديد من منكونات الثقافة العلمية ،اليت تؤثر يف حتسُت العملية الًتبوية وتطويرىا ،واكتساب
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ادلفاىيم وادلهارات وتوظيفها ،كما تؤدي دوراً مهماً يف ظل ادلساعي اليت هتدف إىل حتسُت األداء التعليمي،
من خالل تطوير قدرات ادلعلمُت وإسًتاتيجيــات التــدريس ،ويف ظــل جهــود اإلصالح الًتبوي اليت تدعو
إليها وزارة الًتبية والتعليم ،اليت أدت إىل تغيَت دور ادلعلم يف العملية التعليمية التعلمية؛ أصبح دوره يتعدى
إكساب الطلبة ادلعارف واحلقائق ومهارات االستقصاء ،إىل إدراكــهم العالقــات ادلتبادلة بُت العلم
والتنكنولوجيا واجملتمع ،جلعلهم أكثر قدرة على استخدام نتاجات تعلمهم يف اختاذ قرارات حياتية حيال
ادلشنكالت اليت تواجههم يف حياهتم اليومية.
 .7 .2ويؤمل أن يستفيد صناع القرار والقيادات العليا من نتائج ىذه الدراسة والسيما فيما يتعلق بربامج
تأىيل ادلعلمُت وإعدادىم كي يواكبوا ما يشهده العامل من تطور يف شىت رلاالت احلياة ،كذلك أن يستفيد
منها ادلعلمون لالرتقاء مبستوى طلبتهم فيما يتعلق بالثقافة العلمية جبميع جوانبها؛ ألن أىم أولويات الًتبية
العلمية توفَت الثقافة العلمية جلميع الطلبة.
 .2 .2ذلا أعلية إجرائية من خالل تطويرىا أداتُت علا :اختبار قياس مستوى امتالك معلمي األحياء
دلنكونات الثقافة العلمية ،وبطاقة مالحظة تقيس مدى شلارسة معلمي األحياء دلنكونات الثقافة العلمية يف
تدريسهم ،وسد النقص يف الدراسات اليت أوصت بالتطرق ذلذا احملور وىو شلارسة ادلعلمُت ذلا يف تدريسهم؛
مثل :دراسة (شنكري7000 ،؛ أبوشباب.)7002 ،
 .4 .2وتفيد كذلك يف مساعدة ادلسؤولُت على حتديد مستوى امتالك وشلارسة معلمي األحياء دلنكونات
الثقافة العلمية؛ وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف ،والتقوًن ادلستمر لربامج إعداد ادلعلمُت قبل
اخلدمة ويف أثنائها.
 .7التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:

 .0 .1الثقافة العلمية :ىي امتالك الشخص ادلعارف العلمية واالجتاىات وادلهارات اليت تساعده على فهم
الظواىر الطبيعية ،والتفاعل معها ،والعيش يف عادلو وحياتو اليومية ،باإلضافة إىل فهم طبيعة العلوم من
خالل تطورىا عرب التاريخ ،وعالقة التفاعل بُت العلوم والثقافة واجملتمع ( ،)Miller, 2008أما تعريفها
ادلقصود يف ىذه الدراسة فهي امتالك ادلعلم منكونات الثقافة العلمية األربعة الواردة يف ىذه الدراسة
وتوظيفها.
 .7 .1مستوى الثقافة العلمية :عرفها (تروبريج وباييب وباول )7004 ،بعدد من األوضاع اليت ينكون عليها
الفرد ػلدد من خالذلا مستوى الثقافة العلمية لديو سواء أكان يف ادلستوى االمسي ،أم الوظيفي ،أم
اإلجرائي ،أم متعدد األبعاد ،وتعرف إجرائياً يف ىذه الدراسة بالقدرة على فهم ادلنكونات األربعة للثقافة
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العلمية وىي :العلم جسم منظم من ادلعرفة ،والعلم طريقة يف االستقصاء ،والعلم طريقة يف التفنكَت ،وتفاعل
العلم والتنكنلوجيا واجملتمع ،وتقاس إجرائياً يف ىذه الدراسة من خالل العالمة اليت ػلصل عليها ادلستجي
على فقرات االختبار ،اليت أعدىا الباحث دلنكونات الثقافة العلمية األربعة.
 .2 .1شلارسة الثقافة العلمية :تُعرف بأهنا مقدرة ادلعلم على تضمُت منكونات الثقافة العلمية يف تدريسو يف
الغرفة الصفية لتمنكُت ادلتعلمُت من استخدام العلوم لتحسُت حياهتم (زيتون ،)7000 ،وقصد هبا يف ىذه
الدراسة مستوى شلارسة معلم األحياء منكونات الثقافة العلمية يف أثناء تدريسو ،وتقاس إجرائياً بالعالمة اليت
ػلصل عليها ادلعلم يف بطاقة ادلالحظة ،اليت أعدىا الباحث دلنكونات الثقافة العلمية األربعة.
 .4 .1معلم األحياء :ىو الشخص احلاصل على الشهادة اجلامعية األوىل (البنكالريوس) يف العلوم احلياتية
(األحياء) ،ويدرس مادة األحياء للمرحلة األساسية يف مديرية لواء قصبة عمان للفصل الدراسي األول
للعام الدراسي .7004/7002
 .2 .1ادلرحلة األساسية العليا :وىي ادلرحلة اليت أقرهتا وزارة الًتبية والتعليم؛ ادلتمثلة يف الصفُت التاسع
والعاشر األساسيُت.

 .6حدود الدراسة ومحدداتها:
 .0 .2حدود زمانية :فًتة إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي.7004/7002
 .7 .2حدود منكانية :اقتصرت على معلمي األحياء دلديرية تربية وتعليم قصبة عمان.
 .2 .2حدود بشرية :ترتبط بأفراد الدراسة ،حيث اشتملت العينة على رلموعة من معلمي ومعلمات
األحياء للمرحلة األساسية العليا يف مديرية تربية وتعليم قصبة عمان.
 .4 .2زلددات الدراسة :نتائج ىذه الدراسة وتعميماهتا تتحدد بدرجة الصدق والثبات ومعامل التمييز
ودرجة الصعوبة لألدوات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة وإجراءات تنفيذىا.
 .8اإلطار النظري:
 .0 .3مفهوم الثقافة العلمية:
سيتم حتديد معٌت الثقافة العلمية من خالل تعريف مصطلح الثقافة العلمية ،وحتديد صفات
الشخص ادلثقف علمياً.
يصع علينا التوصل إىل معٌت موحد دلفهوم الثقافة العلمية ،ما جعل وجود عدد من التفسَتات
وادلعاين ادلعطاة ذلذا ادلفهوم يف األدبيات الًتبوية ،ويعزى ىذا التعدد إىل عدد من ادلسوغات من أعلها:

121

مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء  ............................................................د.حسين حسين

 .0أن ىذا ادلفهوم ينمو ويتطور منذ مخسينيات القرن ادلاضي ،مع تطور وتغَت فلسفيت العلم والتعليم
ونظرياهتما ،فتبعو التغَت يف مفهوم الثقافة العلمية.
 .7كون معٌت الثقافة العلمية ينكتس من ثقافة اجملمتع ،وكل رلتمع ختتلف ثقافتو عن ثقافة اجملتمع
اآلخر.
 .2تعريف مصطلح الثقافة العلمية من قبل سلتصُت ذوي توجهات تربوية سلتلفة.
لذلك فمنذ ضلو مخسة عقود احملاوالت جارية من أجل حتديد معٌت للثقافة العلمية ،فمنهم من
حدد معٌت الثقافة العلمية من خالل تعريف مصطلح الثقافة العلمية ،ومنهم من حدد معناىا من خالل
حتديد خصائص الشخص ادلثقف علمياً ،ومنهم من حددىا من خالل حتديد منكونات الثقافة العلمية.
عرفها (اخلالدي )7000 ،بأهنا :رلموعة ادلعارف واالجتاىات وادلهارات اليت ػلتاجها الطال حلل
مشنكالتو اليومية واختاذ القرارات الصائبة فيها ،والتعامل بذكاء مع كل ما ػليط بو على ادلستوى الداخلي
واخلارجي.
وقدم (األطرش )7001 ،تعريفاً للثقافة العلمية بأهنا رلموعة ادلعارف العلمية والتنكنولوجية
وادلهارات واالجتاىات والعمليات العلمية والعادات العقلية اليت غل أن ؽلتلنكها الفرد لإلفادة من العلم
كمشروع إنساين دلا فيو من منفعة للفرد واجملتمع ،وؽلنكنو من االندماج اإلغلايب باجملتمع الذي يعيش فيو،
ويساعده على عمليات صنع القرار ادلتعلقة بالقضايا العلمية والتنكنولوجية والبيئية واألخالقية.
كما عرفها "بيال وآخرون" ) (Pella et al., 1966بأهنا :إدراك الشخص للقضايا االجتماعية
ادلرتبطة بالعلم وفروعو.
أما "أجُت" ) (Agin, 1974فيعدىا العلم الذي ػلوي ادلعرفة للمواطن ،والًتكيز على عمليات
العلم.
أما تعريف "روبا وأندرسون" ( )Rubba & Anderson, 1978بالقدرة على قراءة الفرد
ادلعارف العلمية وإدراكها ،وكذلك اجملاالت العلمية ،ومعرفتو لدورالعلم يف اجملتمع وأن يدرك معٌت
االخًتاعات.
بينما يرى "ديفيد وآرثر" ) )David and Arther, 1986أن الثقافة العلمية تتضمن
ادلفاىيم العلمية ،وادلقدرة على توظيفها.
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 .7 .3حتديد صفات الفرد ادلثقف علمياً:
لقد ارتبط مفهوم الثقافة العلمية لدى معظم الباحثُت بتحديد صفات الشخص ادلثقف علمياً
فنكان الشخص ادلثقف علمياً ىو الشخص الذي ؽلتلك مهارات النكتابة ،والقراءة ،واحلساب( .خطابية،
.)22 ،7003
وحس تصنيف "غارسيا" ( )Garciaادلأخوذ من "شيا بيتا" ( & Chiappetta; Sethna
 )Fillman, 1991مت تصنيف الثقافة العلمية يف أربعة منكونات؛ ىي:
 .0العلم كجسم منظم من ادلعرفة العلمية.
 .7الطبيعة االستقصائية للعلم.
 .2العلم كطريقة يف التفنكَت.
 .4التفاعل بُت العلم والتنكنولوجيا واجملتمع.
أما أدبيات البحث قامت بوصف الشخص ادلثقف علمياً يف رلال الًتبية العلمية بأنو الشخص
الذي ؽلتلك عدد من الصفات؛ خلصها (زيتون )7000 ،باآليت:
 .0ؽلتلك معرفة بادلفاىيم والقوانُت وادلبادئ والنظريات العلمية وقادر على توظيفها يف احلياة بشنكل
مناس .
 .7يستخدم عمليات العلم يف اختاذ القرارات الصائبة يف حياتو وحل مشنكالهتا.
 .2يفهم طبيعة العلم ومساعيو.
 .4ػلسن االجتاىات وادليول اليت تقوده ضلو حياة غنية راض عنها ،وتقوده ضلو التنمية ادلستدامة والتعلم
مدى احلياة.
يرى "بيال وآخرون" ) (Pella et al., 1966أن الشخص ادلثقف علميا الذي يفهم:
 .0العالقة ادلتبادلة بُت العلم واجملتمع.
 .7طبيعة العلم.
 .2األخالقيات اليت تضبط يف العلم.
 .4ادلفاىيم األساسية للعلم.
يعد كوزمان ) (Cossman, 1969أن الشخص ادلثقف علمياً ىو الذي يدرك:
 .0عمليات العلم ادلتعددة.
 .7طبيعة العلم وصلتو مبؤسسات اجملتمع.
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 .2أعلية ادلعرفة العلمية.
 .4خصائص العصر واإلصلازات العلمية فيو.
 .9دراسات سابقة:

قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة اليت تنــاولت دراسات حب ـثــت يف درجـ ــة شلارسات
ادلعلمُت ومعرفتهم دلنكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم.
وم ــن ىـ ــذه الدراسـ ــات أجرى (نصَت )0441 ،دراسة ىدفت إىل قياس مستوى الثقافة العلمية من
خالل بعدي فهم طبيعة العلم وادلعرفة العلمية لدى معلمي علوم الصف العاشر األساسي يف زلافظة إربد،
وإىل معرفة أثر بعض ادلتغَتات يف ىذا ادلستوى ،مت اختيار عينة تنكونت من ( )003معلماً ومعلمة (20
معلـم ـاً 12 ،معلــمة) يف مديريات الًتبية والتعليم الست التابعة حملافظة إربد ،وأظهرت النتائج تدين مستوى
أداء ادلعلمُت وادلعلمات يف اختبار الثقافة العلمية بادلقارنة مع العالمة احملك اليت حددت من قبل عدد من
احملنكمُت ،وقد لوحــظ تــدن يف مستوى األداء يف االختبارين اجلزئيُت لفهم طبيعة العلم ،وادلعرفة العلمية
ادلنكونُت الختبار الثقافة العلمية؛ إذ بلغت النس ادلئوية لألداء :فهم طبيعة العلم ( ،)%10,12ادلعرفة
العلمية ( )%12,23واالختبار النكلي للثقافة العلمية ( ،)%17,2وأظهرت الدراسة عدم وجود فرق ذي
داللة إحصائية يعزى إىل التخصص ،واخلربة ،يف األداء على اختبار الثقافة العلمية واالختبارات اجلزئية،
وفهم طبيعة العلم وادلعرفة العلمية ،كما أظهرت عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس يف
األداء على اختبار مستوى الثقافة العلمية؛ والسيما اختبار ادلعرفة العلمية ،يف حُت أظهرت وجود فرق ذي
داللة إحصائية يعزى للجنس يف األداء على اختبار فهم طبيعة العلم ،وأشارت النتائج إىل وجود عالقة
ارتباطيو موجبة قوية بُت ادلعرفة التخصصية ،ومستوى الثقافة العلمية.
وأجرى (باجبَت )7002 ،دراسة ىدفت إىل النكشف عن مستوى الثقافة العلمية والتنكنولوجية
والبيئية لدى طلبة من جامعة حضرموت للعلوم والتنكنولوجيا ومصادر اكتساهبم ذلا ،واختار لذلك عينة
تنكونت من ( )234طالباً وطالبة مت اختيارىم بالطريقة العنقودية الطبقية العشوائية ،وقد قام الباحث ببناء
أداتُت :األوىل عبارة عن اختبار للثقافة العلمية التنكنولوجية والبيئة ،والثانية قائمة مبصادر الكتساب الثقافة
العلمية التنكنولوجية والبيئية ،وأظهرت الدراسة تدين مستوى الثقافة العلمية التنكنولوجية البيئية.
وقاس (زيدان واجلالد )7002 ،مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف ادلرحلة األساسية يف
زلافظة طولنكرم ،وحبثا أثر متغَت اجلنس ،وادلؤىل العلمي ،وسنوات اخلربة يف مستوى الثقافة العلمية لدى
معلمي العلوم ،واستخدم الباحثان اختباراً من إعدادعلا منكوناً من ( )27فقرة من نوع االختيار من متعدد؛
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موزعاً على رلايل ادلعرفة العلمية وطبيعة العلم ،وطبق االختبار على عينة الدراسة ادلنكونة من ( )34معلماً
ومعلمة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة تدين مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف زلافظة طولنكرم،
اليت بلغت ( )%24.2مقارنة بالنسبة احملك ( ،)%20وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف مستوى الثقافة العلمية تعزى للمؤىل العلمي (دبلوم أو بنكالوريوس)؛ لصاحل طلبة البنكالوريوس ،ومل
تظهر الدراسة أية فروق يف مستوى ثقافة ادلعلمُت تعزى للجنس ،وسنوات اخلربة ،ومنكان ادلدرسة
والتخصص األكادؽلي.
وأجرى (الزعيب )7003 ،دارسة ىدفت إىل تقصي الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء ،وعالقتو
مبستوى الثقافة العلمية ،واالجتاىات ضلو العلم لدى طلبتهم ،تنكونت عينة الدراسة من ( )71معلماً
ومعلمة ،ومن ( )320طالباً وطالبة ،يعملون يف ( )02مدرسة ثانوية يف مديرية تربية الرصيفة ،وصممت
أداتان ،األوىل :الستقصاء مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء وطلبتهم ،والثانية الستقصاء
اجتاىات الطلبة ضلو العلم ،وأظهرت النتائج تدنياً يف مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء ،ولدى
طلبتهم ،وبينت وجود عالقة ارتباطيو موجبة بُت مستوى الثقافة العلمية لدى ادلعلمُت ،ومستوى الثقافة
العلمية واالجتاىات ضلو العلم لدى طلبتهم ،وأوصت الدراسة بضرورة تضمُت مادة الثقافة العلمية يف برامج
إعداد ادلعلمُت قبل اخلدمة ويف أثنائها ،وتضمُت الثقافة العلمية يف ادلناىج والنكت ادلدرسية.
وأجرى "داين" دراسة ( )Dani, 2009ىدفت إىل حتديد رؤية ادلعلمُت ،وشلارساهتم ادلتعلقة
مبنكونات الثقافة العلمية يف لبنان ،وشارك يف الدراسة النكيفية ذتانية معلمُت من ادلدارس اخلاصة ،وقد
اشتملت ىذه الدراسة على ادلالحظة الصفية ،وادلقابلة ادليدانية يف عدة لقاءات ،وبينت نتائجها أن أىداف
ادلعلمُت لتدريس العــلوم تتطابق مع ثالثة منكونات للثقافة العلمية ىي ،العلم جسم منظم من ادلعرفة،
والطبيعة االستقصائية للعلوم ،وتفاعل العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ،وأغفلت جان العلــم طريقــة يف
التفنكــَت ،وأشــار ادلعلمون ،إىل أن االختبارات والنكت ادلقررة تسهم يف تطبيق منكون ادلعرفة ،واالستقصاء،
وتفاعل العلم ،والتنكنولوجيا ،واجملتمع ،وقد مت إعلال البعد اخلاص بالتفنكَت.
وأجرى (العنزي )7000 ،دراسة ىدفت إىل حتديد مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف
زلافظة القريات يف ادلملنكة العربية السعودية يف ضوء بعض ادلتغَتات ،كــما ىـدفت إىل النكـشف عـن
الفــروق يف مستويات الثقافة العلمية حس متغَتي اجلنس واخلربة ،وقـد اختـار لذلك ،عينـة منكونة من
( )002معلمُت ،ولتحقيق ىدف الدراسة مت تصميم اختبار حتصيلي يف الثقافة العلمية ،وتطبيقو على عينة
الدراسة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً ( )0.02=αتعزى ألثر النوع يف اجملاالت
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رتيعها ،باستثناء رلال العالقة ادلتبادلة بُت العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ،وقد جاءت لصاحل اإلناث ،وعدم
وجود فروق تعزى للخربة عند رلايل ادلعرفة العلمية والعالقة بُت العلم والتنكنولوجيا واجملتمع .بينما ىناك
فروق تعزى للخربة يف رلايل طبيعة العلم واالستقصاء ولصاحل فئة اخلربة ( 00-1سنوات) ،وعدم وجود
عالقة ارتباطية إغلابية دالة إحصائياً ( )0.00=αبُت مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم بنكل
رلاالهتا وحتصيل الطلبة.
وأجرى (شنكري )7000 ،دراسة ىدفت إىل قياس نس منكونات الثقافة العلمية األربعة :جسم
منظم من ادلعرفة ،والعلم طريقة يف االستقصاء ،والعلم طريقة يف التفنكَت ،وتفاعل العلم والتنكنلوجيا
واجملتمع؛ يف كت العلوم للمرحلة األساسية العليا ،وفحص مدى التوازن بُت ىذه ادلنكونات ،كذلك فحص
درجة معرفة معلمي العلوم وتقدير شلارستهم ادلتعلقة بالثقافة العلمية والعوامل ادلؤثرة فيها واختَت لتحقيق
ىدذا اذلدف عينة منكونة من ( )200معلم ومعلمة يف ادلدراس الفلسطينية ،أجابوا على أدايت االختبار
واالستبانة اللتُت مت تطوبرعلا ،وبينت نتائج الدراسة عدم التوازن بُت منكونات الثقافة العلمية األربعة يف
كت العلوم ،وضعفاً يف درجة معرفة ملعلمي العلوم منكونات الثقافة العلمية ،وبلغت درجة تقدير معلمي
العلوم ادلتعلقة مبنكونات الثقافة العلمية ()%22؛ وىي نس مبالغ يف تقديرىا ،إذ جاء التقدير على
منكون ادلعرفة يف ادلرتبة األوىل ،يليها منكون االستقصاء ،ومنكون التفنكَت يف ادلرتبة الثالثة ،يليها منكون العلم
والتنكنلوجيا واجملتمع يف ادلرتبة األخَتة ،ومن خالل ادلقابلة تبُت تدين شلارسة ادلعلمُت ذلذه ادلنكونات الذي
يعزى لوجود عوامل مؤثرة فيها.
وأجرت (أبو الشباب )7002 ،دراسة ىــدفـت إىل النكشف عن مستوى الثقافة العلمية لدى
معلمي العلوم للمرحلة األساسية ،ومدى تضمينهم إياىا يف تدريسهم ،واختارت ذلذا اذلدف ( )41معلماً
مت إختيارىم بطريقة العينة ادلتيسرة ،وقد قامت الباحثة ببناء أداتُت :األوىل عبارة عن اختبار للثقافة العلمية
والثانية بطاقة مالحظة ،تنكونت من أسئلة مفتوحة وغَت مفتوحة يف ثالثة أجزاء ،أوضـحـت النتائج أن
مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم عموماً ضعيف ،وأن ىناك فروقاً ذات داللة احصائية تعزى إىل
اجلنس يف الثقافة العلمية يف رلايل ادلعرفة العلمية والعلم والتنكنولوجيا واجملتمع لصاحل اإلناث ،وفروقاً بُت فئة
اخلربة أقل من ( )2سنوات ومن ( )00-2سنوات يف رلال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ،كما أظهرت
الدراسة تدين تضمُت معلمي العلوم الثقافة العلمية يف تدريسهم.
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التعقي على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة تبُت أهنا تتناول موضوع الثقافة العلمية ،وذلك دلا
ذلذا ادلوضوع من أعلية كهدف تربوي معاصر للًتبية العلمية وارتباطو حبركات إصالح التعليم يف دول العامل
ادلختلفة ،كذلك األمر تركيزىا على ادلعلمُت لدورىم األبرز يف ادلنظومة التعليمية ودورىم ادلباشر يف إكساب
اجليل القادم الثقافة العلمية ،وىذه الدراسات أكدت وجود تدن يف امتالك الثقافة العلمية لدى معلمي
العلوم ،وكذلك األمر يف شلارستهم ذلا (الزعيب7003 ،؛ نصَت0442 ،؛ أبو الشباب7002 ،؛ شنكري،
7000؛ باجَت ،)7002 ،وبعض الدراسات أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة
العلمية يعزى للنوع االجتماعي وسنوات اخلربة (أبو الشباب7002 ،؛ العنزي؛  ،)7000يف حُت أظهرت
دراسات أخرى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الثقافة العلمية يعزى للنوع االجتماعي أو
اخلربة (شنكري7000 ،؛ نصَت.)0441 ،
بعض الدراسات أوصت بضرورة حبث موضوع الثقافة العلمية يف ختصصات سلتلفة جلميع منكونات
الثقافة العلمية ،وذلك من حيث امتالك ادلعلمُت إياىا وتضمينها يف تدريسهم ،اجلان الذي عاىن نقصاً
يف بعض ىذه الدراسات  ،وقد حاول الباحث من خالل ىذا البحث تغطية موضوع الثقافة العلمية
بأبعادىا األربعة من حيث امتالك ادلعرفة وتضمينها يف ختصاصات سلتلفة على عينات جديدة مل يسبق
التطرق ذلا.
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة يف تأصيل اإلطار الفنكري للموضوع ،ووضع تصور واضح
دلنهجية الدراسية ،والوقوف على أوجو االختالف واالتفاق يف النتائج اليت توصلت إليها الدراسات
السابقة ،فجاءت ىذه الدراسة ناقدة لبعض الدارسات ومعززة لبعضها.
 .21المنهجية والتصميم:
دلا كان اذلدف من الدراسة احلالية النكشف عن مستوى امتالك وشلارسة ادلعلمُت منكونات الثقافة
العلمية ،استخدم ادلنهج ادلسحي الوصفي التحليلي ،الذي يتنــاول رلتمع ادلعــلمُت ،وتقنـيـات البحــث
النكمي لإلجابة عن أسئلة الدراسة.
 .0 .00رلتمع الدراسة وعينتها:
تنكون رلتمع الدارسة من رتيع معلمي ومعلمات األحياء يف ادلدارس احلنكومية يف مديرية لواء قصبة
عمان للعام ( )7004-7002البالغ عددىم ( )12معلماً ومعلمة ،وتنكونت عينتها يف جان مستوى
امتالك الثقافة العلمية من رتيع أفراد رلتمع الدارسة وذلك نظراً لصغر حجمو البالغ عددىم ( )12معلماً
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ومعلمة مت إختيارىم بطريقة العينة ادلتيسرة ،ويف جان ادلمارسة من ( )70معلماً ومعلمة ،بواقع ()00
معلمُت ،و( )00معلمات ،مت اختيارىم قصدياً حبيث تتوفر فيهم مواصفات رلتمع الدراسة ،لذلك روعي
تنوعهم وفق متغَتات الدراسة ،من حيث التأىيل الًتبوي ومستوى الثقافة العلمية لديهم ،وذلك بعد حتليل
إجابات معلمي العينة النكلية لالختبار ومعرفة مستوى امتالك الثقافة العلمية لديهم.
جدول 0
توزيع رلتمع الدراسة حس النسبة ادلئوية واجلنس وادلؤىل
اخلاصية

التوصيف

العدد

النسبة

التأىيل الًتبوي

مؤىل
غَت مؤىل

70
42

20
20

12

000.0

74
23

42
22

12

000.0

اجملموع
ذكر
أنثى

اجلنس
اجملموع

 .22أداتا الدراسة:
استخدمت يف ىذه الدراسة أداتان مت إعدادعلا بعد االطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة؛
وعلا:
 .0 .00أداة اختبار الثقافة العلمية :لقياس مستوى امتالك معلمي األحياء دلنكونات الثقافة العلمية،
طورت اعتماداً على دراسة الوثائق الدولية ادلتعلقة بالثقافة العلمية؛ ومنها :القواعد ادلرجعية الواردة يف وثيقة
مشروع عام  ،7010ووثيقة معايَت الًتبية العلمية الصادرة عن رللس البحوث الوطٍت األمرينكي
( ،)NRC.1996اليت مت من خالذلا تعرف أىم عناصر ادلنهاج وكفايات معلم األحياء؛ ليتمنكن من
أداء دوره يف إعداد الطال ادلثقف علمياً ،وذلك باالعتماد على عدد من الدراسات العربية؛ مثل :دراســة
(األطرش ،)7001 ،والدراسات الدولية؛ مثل :دراسة التوجهات الدولية يف الرياضيات والعلوم
(Trends In International Mathematics and Science )TIMSS, 2007
 Studyاليت تشرف عليها اجلمعية الدولية لتقييم التحصيل الًتبوي The International
)Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA
) ،)Gonzales, 2009وتنكونت ىذه األداة بصورهتا النهائية من ( )22فقرة منكونة من جزأين األول
الصح والغلط وعددىا ( )74فقرة ،والثاين من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل وعددىا ( )02فقرة،
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موزعة على اجملاالت األربعة (ادلعرفة العلمية ،االستقصاء العلمي ،التفنكَت العلمي ،العلم والتنكنولوجيا
واجملتمع) ،ويشتمل رلال ادلعرفة العلمية على ( )02فقرة ،واالستقصاء العلمي ( )3فقرات ،والتفنكَت
العلمي ( )3فقرات ،ورلال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ( )3فقرات.
 .7 .00بطاقة مالحظة:
إلعداد بطاقة ادلالحظة قام الباحث باآليت:
 .0 .7 .00حتديد اذلدف من بطاقة ادلالحظة:
إن ادلالحظة الصفية ادلنظمة تعد أحد أنواع القياس ووسيلة مهمة من وسائلو ،من خالذلا يتم رتع
البيانات وادلعلومات اخلاصة بالدرس ومشاىدة سلوك ادلعلم وطريقة تدريسة تسجيلها يف ظلاذج معينة معدة
لذلك ،من ىنا استخدم الباحث بطاقة ادلالحظة الصفية دلعرفة مستوى شلارسة معلمي األحياء بادلرحلة
األساسية أبعاد الثقافة العلمية األربعة داخل الغرفة الصفية.
وبعد االطالع على عدد من ادلراجع واألدب السابق أخذت البطاقة صورهتا النهائية ،من ()70
فقرة احتوت ادلنكونات األربعة للثقافة العلمية ،فاشتمل رلال ادلعرفة العلمية ( )2فقرات ،واالستقصاء
العلمي ( )1فقرات ،والتفنكَت العلمي ( )1فقرات ،ورلال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ( )4فقرات ،لنكشف
عن مستوى شلارسة معلمي األحياء للثقافة العلمية يف حصص األحياء.
وقد استخدم سلم التقدير الثالثي للحنكم على مستوى تضمُت ادلعلم الثقافة العلمية يف أثناء
تدريسو باستخدام :غالباً ،أحياناً ،نادراً ،باإلضافة إىل احتوائها على بند مالحظات وأدلة من ادلوقف
وحنكمت االستمارة من قبل جلنة مشنكلة من أربعة زلنكمُت من ذوي االختصاص،
الصفي تدعم احلنكمُ ،
للحنكم على مدى مالءمتها ىدف الدراسة ،مث دتت زيارة ادلعلمُت وحضور احلصص وتدوين ادلالحظات
والبيانات اخلاصة باحلصة وفق االستمارة ادلعدة ،مت متابعة ( )70حصة صفية للمعلمُت وادلعلمات للصفُت
التاسع والعاشر بواقع حصة لنكل معلم ،وكان عدد حصص الصف العاشر( )00حصص ،وعدد حصص
الصف التاسع ( )00حصص.
 .2 .00صدق أدايت الدراسة:
عرضت األداتان األداتُت بصورهتما األولية؛ وادلنكونتُت من ( )20فقرة لالختبار ،و( )72فقرة
لبطاقة ادلالحظة على أربعة من احملنكمُت ادلختصُت يف ادلناىج وأسالي تدريسها من أعضاء ىيئة التدريس
يف جامعة الَتموك ،ومخسة من ادلشرفُت الًتبويُت ادلتخصصُت يف اجملال نفسو ،وذلك للتأكد من أهنما
يقيسان ما وضعا من أجلو ،وإبداء ادلالحظات حول مدى مالءمة الفقرات لقياس منكونات الثقافة
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العلمية ،ودقة الصياغة ،وصحة ادلعلومات ،وحس توجيو األساتذة مت استبعاد بعض الفقرات اليت التعرب
عن اجملال ادلشمولة فيو ،وادلنكررة واليت حتمل أكثر من معٌت وإضافة بعضها ،وتعديل وتصوي بعض
األغالط اإلمالئية واللغوية ،وذلك يف ضوء مالحظات احملنكمُت حبيث أصبحت األداتان يف صورهتا
النهائية ( )22فقرة لالختبار ،و( )70فقرة لبطاقة ادلالحظة؛ كما ىو موضح يف ادللحقُت (.)7 ،0
 .4 .00ثبات اختبار درجة امتالك منكونات الثقافة العلمية:
مت التأكد من ثبات اختبار الثقافة العلمية ،باستخدام طريقة االختبار ،وإعادة االختبار ،بتطبيق
اال ختبار وإعادة تطبيقو بعد أسبوعُت على رلموعة من خارج عينة الدراسة منكونة من ( )74معلماً
ومعلمة ،من رلتمع مشابو لعينة الدراسة من مديرية عمان الثانية ،اليت تقع جغرافياً بالقرب من مديرية قصبة
عمان حبيث تتوفر يف ىذه اجملموعة مواصفات رلتمع الدراسة ،وروعي يف اختبارىا التنوع يف متغَتات
الدراسة من حيث اجلنس ،وادلؤىل الًتبوي ،مث ُحس معامل ارتباط بَتسون بُت عالماهتم يف ادلرتُت،
حيث بلغ ( )0.27مث قيس معامل ثبات االتساق الداخلي جلميع فقرات االختبار باستخدام معادلة كودر
ريتشاردسون )KR-20( 70-وكانت قيمتو ( )0.20وعدت ىذه القيمة مالءمة لغايات البحث.
 .2 .00صالحية االختبار:
 .0 .2 .00معامل التمييز لفقرات االختبار :مت تطبيق االختبار وإغلاد الدرجة اليت حصل عليها كل فرد
يف االختبار ،ومت ترتيبها من األعلى لألدىن ،ومت أخذ نسبة ( )%72من اجملموع النكلي للدرجات العليا،
الدنيا ،ومت حساب معامل التمييز لنكل فقرة حيث تراوحت (- 0.40
ومت أخذ ( )%72من الدرجات ُ
 ،)0.20ما يشَت إىل دتيز الفقرات مرتفع وشلتاز ،باستثناء فقرتُت أقل من ( )0.04مت استبعادعلا.
 .7 .2 .00درجة الصعوبة :مت حساب درجة الصعوبة لنكل فقرة من فقرات االختبار ،وتراوحت درجة
الصعوبة بُت ( ،)0.30 -0.20وعدت ىذه الدرجة مالئمة.
 .1 .00ثبات بطاقة ادلالحظة الصفية:
حلساب ثبات البطاقة قام الباحث مبالحظة ( )4من معلمي األحياء بادلرحلة األساسية (التطبيق
األول) ،وبعد مرور(ثالثة أسابيع) أعيد تطبيق البطاقة على العينة نفسها (التطبيق الثاين) وبتطبيق معادلة
(كوبر) كانت النسبة ثبات البطاقة = ( )0.32ما يدل على ثبات بطاقة ادلالحظة (ادلفيت.)0431 ،
 .2 .00آلية تصحيح أدايت الدراسة وتقدير العالمات:
 .0 .2 .00آلية تصحيح االختبار :اإلجابة الصحيحة تأخذ عالمة واخلطأ صفر ،والعالمة القصوى
لالختبار ( ،)22والدرجة الدنيا (صفر) ،وقد ُعد مستوى الثقافة العلمية يف االختبار أو اجملال ضعيفاً إذا
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كان متوسط ادلستوى لعالمتهم دون ( ،)20ومتوسطاً إذا وقع بُت ( ،)20-20وعالياً إذا زاد على ذلك،
معتمداً بذلك على األدبيات وآخذاً بآراء ادلختصُت يف ىذا اجملال.
 .7 .2 .00آلية تصحيح بطاقة ادلالحظة :قام الباحث بتضمُت سلم التقدير الثالثي (غالباً ،أحياناً،
نادراً) مقابل كل فقرة من فقرات بطاقة ادلالحظة ،ولنكي يستطيع الباحث حساب درجة تضمُت معلمي
األحياء للثقافة العلمية ،اُستخدم مقياس لينكرت الثالثي ،حيث أُعطيت كلمة نادراً عالمة واحدة ،وكلمة
أحياناً عالمتُت ،وكلمة دائماً ثالث عالمات.

 .23متغيرات الدراسة:

 .0 .07ادلتغَتات ادلستقلة:
 .0 .0 .07اجلنس؛ ولو فئتان :ذكر وأنثى.
 .7 .0 .07ادلؤىل الًتبوي؛ ولو فئتان :مؤىل تربوياً وغَت مؤىل تربوياً.
 .7 .07ادلتغَت التابع :مستوى الثقافة العلمية ودرجة شلارسة الثقافة العلمية.

 .24نتائج لدراسة ومناقشتها:
 .0 .02النتائج ادلتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :لإلجابة عن السؤال األول الذي نص على :ما مستوى
امتالك معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية العليا منكونات الثقافة العلمية؟ ُحسبت ادلتوسطات احلسابية،
واالضلرافات ادلعيارية ،وادلتوسطات ادلئوية دلستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء ،يف ادلرحلة األساسية
يف مديرية الًتبية والتعليم لواء قصبة عمان ،وذلك لنكل رلال من رلاالهتا األربعة واجل ـ ــدول رقم ()7
يوض ـ ـ ــح ذلك.
جدول 7
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وادلتوسطات ادلئوية لعالمات ادلعلمُت على اختبار مستوى امتالك
الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء لالختبار كنكل ولنكل رلال من رلاالهتا
الرقم

اجملال

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

ادلتوسط ادلئوي

ادلستوى

0
7
2
4

ادلعرفة العلمية
االستقصاء العلمي
طبيعة العلم
العلم والتنكنولوجيا واجملتمع

2.2
7.73
7.3
7.4

0.7
0.420
0.410
0.472

%42
%73.2
%22
%20

ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف

2

الثقافة العلمية كنكل

02.03

7.22

%22

ضعيف
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يبُت اجلدول ( )7أن مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء للمرحلة األساسية جاء عموماً
ضعيفاً ،إذ بلغ متوسطو ادلئوي ( )%22باضلراف معياري ( ،)7.22ومستوى الثقافة العلمية يف رلال
ادلعرفة العلمية جاء يف ادلرتبة األوىل مبستوى ضعيف أيضاً ،بلغ متوسطو ادلئوي ( ،)%42وأما يف رلال
االستقصاء العلمي ،فقد جاء يف ادلرتبة األخَتة ،مبستوى ضعيف ،بلغ متوسطو ادلئوي (،)%73.2
باضلراف معياري ( ،)0.42وكذلك ضعيف يف بقية اجملاالت األخرى ،وىذا يعٍت أـن مستوى الثقافة
العلمية لدى معلمي األحياء يف لواء قصبة عمان متدن ،علماً أن الشخص ادلثقف علمياً يتطور تدرغلياً،
فيمر يف ادلستوى األول ،حيث ينكتفي مبعرفة ادلصطلحات العلمية؛ وىي ادلستوى االمسي ،وليبلغ ادلستوى
الوظيفي عليو أن ينكون قادراً على استخدام ىذه ادلصطلحات العلمية يف تطبيقات عملية ،وادلستوى
اإلجرائي فهم معٌت ادلفاىيم وادلصطلحات ،وفهم العالقة ادلتبادلة بينهما ،أما أعلى ادلستويات فيتضمن
العالقة بُت أبعاد الثقافة العلمية واجملتمع ،وبناء على ىذا واستناداً إىل نتائج ىذه الدراسة صلد أن مستوى
الثقافة العلمية لدى معظم ادلعلمُت ادلشاركُت يف ىذه الدراسة ال يتجاوز ادلستوى الثاين وىو ادلستوى
الوظيفي ،وقليل منهم ؽلنكن تصنيفو يف ادلستوى اإلجرائي ،ىذا وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من
(باجَت7002 ،؛ نصَت0441 ،؛ الزعيب7003 ،؛ زيدان واجلالد7002 ،؛ شنكري7000 ،؛ أبو
الشباب )7002 ،اليت بينت أن مستوى الثقافة العلمية لدى ادلعلمُت متدن ،وقد يعزى ذلك لعدم التحاق
ادلعلمُت بدورات تأسيسية وتأىيلية لرفع كفاءاهتم يف الثقافة العلمية ،وعدم مواكبة ادلعلمُت آلخر
ادلستجدات لتطوير أنفسهم يف أثناء اخلدمة وذلك لغياب التطوير والتعلم الذايت ،وىذا ما أشارت إليو (أبو
الشباب ،)7002 ،وأما يف رلال االستقصاء العلمي الذي جاء يف ادلرتبة األخَتة ،فيمنكن أن تعزى ىذه
النتيجة لقبول معلمُت من ذوي التخصصات ادلنفردة يف اخلدمة ،حيث تفتقر ىذه التخصصات دلساقات
جامعية تربوية تغطي موضوع الثقافة العلمية وأبعادىا ،وتركيزىا على ادلوضوعات ذات ادلفاىيم العلمية
ادلتخصصو يف الفرع العلمي ،كذلك عدم وجود مقرر للثقافة العلمية يف اجلامعات تتناول الثقافة العلمية
جبميع أبعادىا ،باإلضافة إىل استمرار ادلعلم باستخدام األسالي التدريسية القدؽلة ،أما بالنسبة جملال ادلعرفة
العلمية الذي جاء يف ادلرتبة األوىل فقد ينكون السب يف ذلك أن الًتكيز على ادلعرفة العلمية وادلتمثلة
بادلفاىيم ،واحلقائق ،والنظريات ،وادلبادئ والنظريات ينكمن يف ادلوروث الثقايف ،الذي توارثو ادلعلمون من
الطريقة اليت تعلموا هبا يف السابق ،اليت يركز على النكم اذلائل من ادلعلومات ،وتركز حبصول الطال على
العالمة ،من خالل اختبارات تقيس قدرة الطال على احلفظ والتذكر.
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6
5
4

المتوس
الحسا ي

3
2
1
0

شنكل 0
األعمدة البيانية دلتوسطات منكونات الثقافة العلمية لدى معلمي األحياء للمرحة األساسية
 .7 .02النتائج ادلتعلقة بالسؤال الثاين ومناقشتها :لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نص على :ىل ؼلتلف
مستوى امتالك منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية العليا باختالف
اجلنس؟؛ لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلستوى الثقافة
العلمية لدى معلمي األحياء حس متغَت اجلنس ،ولبيان وجود الداللة اإلحصائية بُت ادلتوسطات
احلسابية للمعلمُت من اجلنسُت مت استخدام اختبار ( )t-testللعينات ادلستقلة ،واجلدول رقم ( )2يوضح
ذلك.
جدول 2
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ونتائج اختبار(ت) ألثر اجلنس يف مستوى الثقافة العلمية ولنكل
رلال من رلاالهتا لدى معلمي األحياء
ا ستق اء

اجملال
ادلعرفة العلمية
االستقصاء العلمي
التفنكَت العلمي
العلم التنكنولوجيا اجملتمع
الثقافة العلمية كنكل

لم ت لو يا

يعة العلم

اجلنس

العدد

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

74
23
74
23
74
23
74
23

2.0
1.7
7.7
7.4
7.3
7.4
7
7.4

0.02
0.7
0.34
0
0.42
7.4
0.23
0.32

ذكر
أنثى

74
23

2.27
0.34

0.07
0.13

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.02 = α
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المعرفة

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

الداللة
اإلحصائية

2.21

12

*0.000

0.32

12

0.244

0.4

12

0.142

4.2

12

*0.000

0.43

12

0.043
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يتبُت من اجلدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.02=αتعزى إىل أثر
اجلنس يف رلايل ادلعرفة العلمية ،والعلم والتنكنولوجيا واجملتمع ،وكانت ىذه الفروق لصاحل اإلناث ،وقد يعزى
ذلك دلا توليو ادلعلمة من اىتمام وحرص على النجاح يف مهنة التعليم ،ألهنا الفرصة األفضل وادلناسبة
للعمل هبا يف رلتع أردين زلافظ ،فتسعى لتطوير نفسها من خالل التحضَت اليومي ادلسبق للحصة وزلاولة
التوسع واالستزادة ،وذلك جملاراة الطالبات اللوايت بطبيعتهن يبحثن ولديهن ح االستطالع والفضول
دلتابعة آخر ادلستجدات ،وللدورات اليت تلتحق هبا ادلعلمة خارج أوقات الدوام الرمسي خاصة يف وقت
فراغها ،وىذا عنكس ادلعلم الذي يتوجو ضلو أعمال أخرى لنكس قوت أوالده يف وقت فراغو ،لقد اتفقت
ىذه النتيجة مع دراسة (باجَت7002 ،؛ العنزي )7000 ،اليت أظهرت وجود فروقات دالة يف مستوى
الثقافة العلمية ،تبعاً دلتغَت اجلنس؛ لصاحل اإلناث يف رلال العلم والتنكنولوجيا واجملتمع ،واختلفت مع دراسة
(زيدان واجلالد )7002 ،اليت أظهرت دتاثل عالمات ادلعلمُت وادلعلمات يف اختبار الثقافة العلمية يف
زلافظة طولنكرم ،كما أظهرت نتائج ىذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )0.02=αتعزى
إىل اجلنس يف الثقافة العلمية كنكل ،ويف رلايل التفنكَت العلمي ،واالستقصاء ،وقد يعزى ذلك إىل أن
ادلعلمُت وادلعلمات ،قد تلقوا تقريباً ادلفاىيم وادلهارات نفسها ،اليت تتصل بالتفنكَت العلمي واالستقصاء ،يف
رتيع مراحلهم التعليمة اليت تعرض ذلا ادلعلمون وادلعلمات ،وقد يعزى ذلك أيضاً إىل كوهنم يستخدمون
كتاباً مدرسياً واحداً كمرجعاً ذلم يسعون لتحقيق أىدافو وأنشطتو.
 .2 .07النتائج ادلتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها :نص السؤال الثالث على :ىل ؼلتلف مستوى امتالك
منكونات الثقافة العلمية األربعة لدى معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية العليا باختالف ادلؤىل الًتبوي؟
لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلستوى الثقافة العلمية لدى
معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية حس متغَت ادلؤىل الًتبوي ،ولبيان وجود الداللة اإلحصائية بُت
ادلتوسطات احلسابية للمعلمُت ادلؤىلُت وغَت ادلؤىلُت مت استخدام اختبار ( )t-testللعينات ادلستقلة،
وذلك كما يف اجلدول رقم (.)4
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جدول 4
ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية ونتائج اختبار (ت) ألثر ادلؤىل الًتبوي على مستوى الثقافة
العلمية ولنكل رلال من رلاالهتا لدى معلمي األحياء
اجملال
ادلعرفة العلمية
االستقصاء العلمي
التفنكَت العلمي
العلم التنكنولوجيا
اجملتمع
الثقافة العلمية كنكل

مستوى الثقافة

العدد

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

مؤىل
غَت مؤىل
مؤىل
غَت مؤىل
مؤىل
غَت مؤىل
مؤىل
غَت مؤىل

70
42
70
42
70
42
70
42

2.3
2.21
7.4
7.0
7.1
0.4
7
7.4

0.1
0.7
0.34
0.32
0.37
0.20
0.24
0.37

مؤىل
غَت مؤىل

70
42

2.74
7.42

0.13
0.40

*دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()0.02 = α

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

الداللة
اإلحصائية

0.72

12

0.70

2.3

12

*0.000

0.2

12

*0.007

7.1

12

*0.007

0.13

12

*0.000

يبُت اجلدول ( )4تبايناً ظاىرياً يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات دلستوى الثقافة العلمية لدى
معلمي األحياء يف ادلرحلة األساسية حس متغَت ادلؤىل الًتبوي ،حيث تبُت وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.02=αتعزى إىل أثر ادلؤىل الًتبوي؛ وذلك يف اجملاالت الثالثة اآلتية:
(االستقصاء ،والتفنكَت العلمي ،والعلم والتنكنولوجيا واجملتمع) والثقافة العلمية كنكل؛ لصاحل ادلعلمُت
ادلؤىلُت تربوياً ،بينما مل تظهر فروق دالة إحصائيا تعزى إىل ادلؤىل الًتبوي يف رلال ادلعرفة العلمية ،ويعود
ذلك لنكون ادلعلمُت ادلؤىلُت تربوياً قد تلقوا مساقات تربوية تضمنت مفهوم الثقافة العلمية ورلاالهتا
فأصبحوا على دراية ومعرفة هبا ،وؼلالف ذلك ادلعلمون من ذوي التخصصات ادلنفردة (األحياء) ،الذين
تلقوا ادلساقات ادلعرفية عن مبحث األحياء فقط ،ومل يتلقوا أية مساقات تربوية تتضمن مفاىيم تربوية.
 .4 .07النتائج ادلتعلقة بالسؤال الرابع :نص السؤال على :ما مستوى شلارسة معلمي أحياء ادلرحلة
األساسية العليا يف مديرية تربية لواء قصبة عمان منكونات الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم؟ لإلجابة عن
ىذا السؤال استخدم الباحث النسبة ادلئوية لتحديد درجة شلارسة معلمي األحياء بادلدارس األساسية يف
لواء قصبة عمان لألبعاد الثقافة العلمية كنكل ولنكل بعد على حدة ،واجلدول التايل يوضح ذلك.
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ودلعرفة مستوى شلارسة معلمي األحياء دلنكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم بدقة ،قام الباحث
بتحويل سلم التقدير (غالباً ،أحياناً ،نادراً) إىل بيانات كمية ،لتحديد مستوى شلارستها لديهم ،من خالل
معرفة النسبة ادلئوية لدرجة شلارستها ،وذلك حس مقياس لينكرت الثالثي حيث مت إعطاء غالباً درجة
تقدر بثالث درجات ،وأحياناً بدرجتُت ،ونادراً بدرجة واحدة ،وجاء مستوى شلارسة ادلعلمُت وادلعلمات ذلا
يف تدريسهم على النحو ادلبُت يف اجلدول رقم (.)2
جدول 2
مستوى شلارسات معلمي األحياء الثالثة دلنكونات الثقافة العلمية األربعة يف تدريسهم
مستوى ادلمارسة

دائماً

أحياناً

نادراً

ادلستوى

ادلعرفة
االستقصاء العلمي
التفنكَت العلمي
علم -تنكنلوجيا -رلتمع

%70
%07
%2
%2.2

%27
%40
%40
%22

%43
%20
%20
%22.2

ضعيف
ضعيف
ضعيف
ضعيف

الثقافة العلميمة كنكل

%00.1

%21.2

%27

ضعيف

ادلنكون

يتبُت من اجلدول ( )2أن ىناك اطلفاضاً يف شلارسة معلمي األحياء للمرحلة األساسية منكونات
الثقافة العلمية يف أثناء تدريسهم.
 .0 .4 .07اطلفاض درجة شلارسة معلمي األحياء دلنكونات الثقافة العلميمة كنكل حيث بلغت أعلى
نسبة عند مستوى (نادراً =  ،)%27مث تليها عند مستوى (أحياناً=  ،)%21.2وأدىن نسبة عند مستوى
(دائماً= .)%00.1
 .7 .4 .07طلفاض درجة شلارسة معلمي األحياء اخلاصة مبنكون ادلعرفة العلمية ،حيث بلغت أعلى نسبة
عند مستوى (نادراً=  ،)%43مث تليها عند مستوى (أحياناً=  ،)%27مث تليها عند مستوى (دائماً=
.)%70
 .2 .4 .07اطلفاض درجة شلارسة معلمي األحياء اخلاصة مبنكون االستقصاء العلمي ،حيث بلغت أعلى
نسبة عند مستوى (نادراً=  ،)%20ومستوى (أحياناً=  ،)%40مث تليها عند مستوى (دائماً= .)%7
 .4 .4 .07اطلفاض درجة شلارسة معلمي األحياء اخلاصة مبنكون التفنكَت العلمي ،حيث بلغت أعلى
نسبة عند مستوى (نادراً=  ،)%20مث تليها عند مستوى (أحياناً=  ،)%40مث تليها عند مستوى
(دائماً= .)%2
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 .2 .4 .07اطلفاض درجة شلارسة معلمي األحياء اخلاصة مبنكون العلم -التنكنلوجيا واجملتمع ،حيث بلغت
أعلى نسبة عند مستوى (نادراً=  ،)%22.2مث تليها عند مستوى (أحيانا=  ،)%22مث تليها عند
مستوى (دائماً= .)%2.2
ىذا وأظهرت النتائج ادلتعلقة باإلجابة عن السؤال ،أن ىناك اطلفاضاً يف شلارسة معلمي األحياء
للمرحلة األساسية العليا منكونات الثقافة العلمية يف أثناء تدريسهم ،حيث اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة
(أبوشباب )7002 ،اليت أظهرت تدين مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم عموماً ،واختلفت مع
دراسة (داين )7004 ،اليت أظهرت شلارسة ادلعلمُت منكونات الثقافة العلمية الثالثة فقط (ادلعرفة العلمية،
االستقصاء العلمي ،العلم والتنكنولوجيا واجملتمع) ،واختلفت مع دراسة (شنكري )7000 ،اليت أظهرت أن
درجة شلارسة معلمي العلوم الثقافة العلمية جيدة ،وقد يربر ذلك عدم وضوح منكونات الثقافة العلمية لدى
معلمي األحياء والسيما ادلعلمُت غَت ادلؤىلُت تربوياً ،والنكم اذلائل من زلتوى ادلادة التعليمية ،باإلضافة إىل
عدم تضمُت منكونات الثقافة العلمية،إىل جان معتقدات ادلعلمُت الذين يرون أن العدد الزائد للطلبة يف
الغرفة الصفية وادلهمات ادللقاة على عاتقهم ،والتزامهم بإهناء احملتوى يف فًتة زمنية زلددة ،ال ػلول دون
شلارستهم منكونات الثقافة العلمية يف تدريسهم.
 .27التوصيات:

يف ضوء النتائج اليت أظهرهتا الدراسة يوصي الباحث باآليت:
 .0 .01تطوير نظام تقييم ادلعلمُت حبيث يركز على جوان االستقصاء ،والتفنكَت العلمي ،وقضايا
التفاعل بُت العلم والتنكنولوجيا واجملتمع.
 .7 .01إعادة النظر يف برامج إعداد معلمي األحياء وتأىيلهم يف أثناء اخلدمة وتضمينها منكونات الثقافة
العلمية ،وإحلاق ادلعلمُت اجلدد هبذه الدرورات.
 .2 .01إلزام معلمي احلنكومة بالتأىيل الًتبوي كمتطل للقبول بالوظيفة.
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أبو شباب ،أمساء .)7002( .مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف ادلرحلة األساسية ومدى
تضمينهم ذلا يف تدريسهم .رسالة ماجستَت ،جامعة عمان العربية ،عمان ،األردن.
األطرش ،خليل .)7001( .درجة تضمُت مناىج العلوم دلرحلة التعليم األساسي يف االدرن للمعايَت
احلديثة للًتبية العلمية وأثر تدريس وحدة مصممة وفق ىذه ادلعايَت يف مستوى الثقافة العلمية للطلبة
واجتاىاهتم ضلو العلوم .رسالة دكتوراه ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
باجيــر ،عـ ــوض .)7002( .مست ــوى الثق ــافــة التنكنولوجية والبيئة لدى طلبة جامعة حضرموت للعلوم
والتنكنولوجيا ومصادر اكتساهبم ذلا .رسالة ماجستَت ،جامعة الَتموك ،إربد ،األردن.
تروبريج ،ليسلسي؛ وباييب ،ردجر؛ وباول ،جانيت .)7004( .تدريس العلوم يف ادلدارس الثانوية.
استَتاتيجيات تطوير الثقافة العلمية .تررتة :عبد ادلنعم عبد احلميد ،ونادر السنهوري ،وحسن تَتاب،
العُت :دار النكتاب اجلامعي.
اخلالدى ،موسى .)7004( .الثقافة العلمية يف مناىج العلوم الفلسطينية اجلديدة :دراسة حتليلية نقدية.
رللة بيت حلم.)72( ،
خطايبة ،عبد اهلل .)7003( .تعليم العلوم للجميع .ط ،7عمان :دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة.
الزعيب ،طالل .) 7003( .مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء يف ادلرحلة الثانوية وعالقتو مبستوى
الثقافة العلمية واالجتاىات ضلو العلم لدى طلبتهم .اجمللة األردنية للعلوم التطبيقية.(1) .
زيدان ،عفيف؛ واجلالد ،حسناء .)7002( .مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف ادلرحلة
األساسية يف زلافظة طول كرم .رللة العلوم الًتبوية والنفسية ،جامعة البحرين.)3)8 ،
زيت ـ ـون ،ع ـايش .)7002( .النظ ـرية البنـ ـائية واسًتاتيجيات تدريس العلوم .عمان :دار الشروق للنشر
والتوزيع.
زيتون ،عايش .)7000( .االجتاىات العلمية ادلعاصرة يف مناىج العلوم وتدريسها .عمان :دار الشروق
للنشر والتوزيع.
شنكري ،فتحي .)7000( .درجة معرفة معلمي العلوم مبنكونات الثقافة العلمية وتقدير شلاستهم ذلا يف
ادلدراس الفلسطينية .أطروحة دكتوراه ،جامعة الَتموك ،إربد.
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الشمري ،عقيل .)7003( .مستوى الثقافة التنكنولوجية لدى معلمي العلوم يف مدارس منطقة احلدود
الشمالية بادلملنكة العربية السعودية واحلاجات التدريسية التنكنولوجية الالزمة ذلم .رسالة ماجستَت،

اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
طوقان ،خالد .)7002( .كفايات ادلعلمُت .زلاضرة غَت منشورة ،وزارة الًتبية والتعليم ،عمان ،األردن.
العنزي ،زلمد .)7000( .مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم يف زلافظة القريات يف ادلملنكة
العربية السعودية يف ضوء بعض ادلتغَتات .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الَتموك ،إربد ،األردن.
نصَت ،بثينة .)0441( .مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي علوم الصف العاشر األساسي يف زلافظة
إربد وعالقتو ببعض ادلتغَتات .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الَتموك ،األردن.
ادلفيت ،زلمد .)0431( .سلوك التدريس .ط ،7القاىرة :مؤسسة اخلليج.
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