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مستوى فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات في مديرية تربية عجلون، هدفت الدراسة التعرف على 

 ومعلمة200) من عينة الدراسة تتكون
ً
، تم اختيارها بالطريقة العشوائية الطبقية، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي  في مديرية تربية عجلون  ( معلما

لها(،    أداتينالباحثة باستخدام    املسحي، حيث قامت العلمية، واستبانة ممارستهم  الثقافة  العلوم ألبعاد  البيانات من خالل )اختبار فهم معلمي  لجمع 

(، %75(، حيث جاء العلم طريقة التفكير في املرتبة األولى بأعلى بأهمية نسبية بلغت )%51-%75أن األهمية النسبية قد تراوحت ما بين )وأظهرت النتائج  

( بلغت  نسبية  بأهمية  األخيرة  املرتبة  في  واملجتمع  والتكنولوجيا  العلم  تفاعل  جاء  ككل %51بينما  العلمية  الثقافة  الختبار  النسبية  األهمية  وبلغت   ،)

 بين فهم معلمي العل ارتباطيةوجود عالقة (، كما أظهرت درجة مرتفعة ألبعاد الثقافة العلمية، كما أظهرت 60%)
ً
وم ألبعاد الثقافة العلمية دالة إحصائيا

وأظهرت   لها،  في  عدم  وممارستهم  العلمية، وجود فروق  والدرجة  الخبرة،  لتخصص، وسنوات   
ً
تبعا العلمية  الثقافة  العلوم ألبعاد  فهم معلمي  مستوى 

الدرج عدم  و  العلمية لصالح  الدرجة  للمتغير   
ً
تبعا الخدمة، ووجود فروق   للتخصص، وسنوات 

ً
تبعا العلمية  الثقافة  ة وجود فروق في ممارستهم ألبعاد 

الدراسة   وأوصت  دبلوم.  العلوم، وطببكالوريوس  فلسفة  مثل  العلم  فهم  تنمي  التي  املواضيع  االهتمام  وزيادة  خدمتهم  أثناء  العلوم  معلمو  يعة  تدريب 

 . العلم 

 أبعاد الثقافة العلمية.  ؛معلمو العلوم ؛الفهم  الكلمات املفتاحية:

 : قدمةامل

جميع   ومواكبة  السريعة،  والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ملواكبة  العصرية،  الحياة  ضروريات  من  ضرورة  العلمي  بالتطور  االهتمام  أصبح 

 أثر بارز ومالحظ.  لهأنظمة الحياة، ونتيجة لهذا التطور فقد أصبح تدريسها في مواد العلوم 

كم هائل وكبير من   االت الحياة العلمية والتكنولوجية واالقتصادية، مما أدى إلى إنتاجحيث يشهد العالم اليوم حركة تغيير متسارعة في كل مج

الشعوب املتقدمة تسعى بالدرجة األولى إلى تنظيم وترتيب هذه املعرفة لتحقيق أقص ى درجة من االستفادة في تطوير العملية التربوية  املعرفة، لذلك فإن

 (.26: 2013لتنمية أصبح سمة من سمات العصر، ملواكبة طريق النجاح والوصول إلى مصاف دول العالم )دلول، والتعليمية، إذ أن استمرار التطوير وا 

اهتمامات    مقدمة  في  العلوم  مناهج  تأتي  حيث  مستمرة،  بصورة  فيها  العلوم  مناهج  تطوير  إلى  والنامية  املتقدمة  العالم،  دول  جميع  وتسعى 

العلوم في لكافة  املتزايدة  األهمية  إلى  التعليم والتخطيط، لتطويرها، وتحسين مستوى مخرجاتها؛ ويعود ذلك  عصرنا   املعنيين، وذلك بوضع سياسات 

للبشرية، وما صاحب ذلك من تقدم تكنو  الفكري والعلمي  اإلنسانية واإلنتاج  املعرفة  بتنامي  يمتاز  الذي  لوجي مذهل وثورة معلوماتية هائلة، الحاضر، 

حث عن األساليب وتزايد االهتمام بالعلم والبحث العلمي نتيجة لتزايد طموحات املجتمعات املختلفة في النمو والتقدم، فقد بدأت هذه املجتمعات بالب

مش مواجهة  في  العلمي  التفكير  إلى  يحتاج  العادي  اإلنسان  وأصبح  العلمي  البحث  مراكز  انتشرت  أن  فكان  ملشكالتها؛  الحلول  إليجاد  كالته، العلمية 

 (.22: 2017وحسن،  )عليوه فالتفكير العلمي يحتاج اليه العلماء بل انه تفكير يحتاج اليه الناس كلهم كما يحتاج اليه العلماء 
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مما أدى  هذا االهتمام بالعلم أدى إلى نشوء ثورة تكنولوجية تعتمد على املعرفة العلمية، واالستخدام األمثل للمعلومات املتدفقة بوتيرة سريعة،

يلقي ع اليومية كل هذا  التكنولوجية في حياتهم  والتطبيقات  العلم  التي يقدمها  املعرفة  تأثير  املجتمع بقوة  أفراد  العملية  إلى شعور   على كاهل 
ً
 ثقيال

ً
بئا

ومسلح   التعليمية مما يجعل من متطلبات مجتمع القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى معلم قادر على استيعاب منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية،

 ة.بمهارات التفكير العلمي املنظم واملعرفة العلمية الشاملة، ومتمثل للقيم واالتجاهات التربوية الحديث

)الرويس،   وإنتاجها  وتطبيقها  وتقويمها  املعرفة  إلى  الوصول  كيفية  الطالب  تعليم  إلى  تهدف  العلمية  للتربية  املعاصرة  النظرة  (،  34:  2008إن 

يضب يفكرون، وكيف  الطلبة كيف  تعليم   : العلوم هو  تدريس  في  األساس ي  الهدف  أن  يؤكدون  العلمية  التربية  في  املختصين  الكثير من  أن  طون وحيث 

( يحفظون  فWilson, 1990: 1075تفكيرهم، ال كيف   
ً
فإن هذا متضمنا أخر (،  بشكل  العلمية  للتربية  وهو   ي هدف   ،

ً
املثقف علميا املتعلم  إيجاد  وهو 

 وطبيعة العلم. (، وإيجاد املتعلم الواعي ملفاهيم الثقافة العلمية واالستقصاء العلمي Deng, 2007: 11الهدف األساس ي في التربية العلمية )

ر في تعد طبيعة العلم وبنيته ركنا أساسيا وحجر الزاوية في التربية العلمية، وأصال في تدريس العلوم ما يشهده من اهتمام واسع وتطوير مستم

ية والتطبيقات التكنولوجية (، فمع بداية القرن العشرين ازداد حجم املعرفة العلم34 :2008عصر العلم والتكنولوجيا وتفجير املعرفة العلمية )زيتون، 

 (. 64: 2007السالم،  بمعدالت هائلة، ما زاد االهتمام بدراسة الكيفية التي يتم عن طريقها التوصل لهذا الكم الهائل من املعارف واملعلومات )عبد

 ألهمية موضوع  
ً
العلمية    أبعادفهم  ونظرا العلمي من جهة  الثقافة  التي  فق  أخرى من جهة واالهتمام باالستقصاء  التربوية  الدراسات  د تزايدت 

العلمية،تناولت   الدول ضمن    الثقافة  أدرجت كثير من  أن  العلوم    أهدافهابعد  العلم، لتدريس  العلمية، ومنها طبيعة  الثقافة  الطالب مفاهيم  إكساب 

ح الهدف املنشود من تدريس والنشاط العلمي أصبوأبعاد الثقافة العلمية،    ، أن فهم طبيعة العلم   إلى( هذا االهتمام  Lederman, 1992ليدرمان )  ويرى 

املعلمين والطالب حول    العلوم، تناولت مفاهيم  التي  األبحاث  الكثير من  املاضية هناك  الخمسين  السنوات  العلمية،وفي  الثقافة  أن    أبعاد  أيضا  ويبين 

   العلمية،هذه الثقافة    الطلبة واملعلمين يمتلكون مفاهيم ناقصة عن 
ً
حيث ينظر للمعرفة   طبيعة التجريبية للمعرفة العلمية،دراك الإ في فشل    خصوصا

 ن كأنها حقائق مطلقة حول العالم.العلمية في أغلب األحيا

الذك الثقة لالستجابة  األفراد  الفردي فإنها تمنح  املستوى  فعلى  واالجتماعي،  الفردي  املستويين:  العلمية على  الثقافة  أهمية  ية لألفعال، وتبرز 

الشخصية البيئة  ومراقبة  الطبيعة،  في  تحدث  التي  قيادة  واألحداث  لدعم  املواطنين  لجميع  تعد ضرورية  االجتماعي  املستوى  وعلى  الكوكب   لهم،  هذا 

 املفاهيم والتوجهات الال كم  وكذلك ظروفه البشرية،  
ً
استنتاجات    إلىزمة للوصول  تعد الثقافة العلمية نتاج التربية العلمية، بحيث يمتلك املثقف علميا

 .(Aikenhead, 2006: 87) منطقية ذات معنى تساعده في اتخاذ قرارات سليمة

العلمية   التربية  نوعية  بتحسين  الدولية  واملنظمات  املؤسسات  العديد من  في  الهدف  التركيز على هذا  مواطنين مثقفين علميا،   إليجادويتجلى 

   إصالحولعل املتبع لحركة  
ً
في تطوير معارف   تعليم العلوم في العديد من دول العالم يلمس مدى االهتمام بتطوير مناهج العلوم وتحسين مستواها، أمال

ا   وسلوكيات للعيش في عصر  امتالك ثقافة علمية تؤهلهم  املتطور باستمرار،  الطلبة نحو  التي ملعلومات  املبادئ  أهميتها من  العلمية  الثقافة  وتكتسب 

ل  :وهيتنطلق   أساس ي  بشكل  العلوم  و تدريس  بالثقافة،  والوعي  االهتمام  و التتطوير  أساس ي،  كهدف  التكنولوجيا  على  اجتماعية ركيز  ثقافة  تطوير 

 (. 13: 2008)خطايبة، 

فإ املبادئ  هذه  ضوء  يرى    نوفي  كما  عام  بشكل  العلمية  )الثقافة  بأنها  25:  2010الزعبي  والتكنولوجيا (  العلم  تفاعل  حول  الوعي  تطوير 

 وتتأثر الثقافة العلمية للفرد في أي  تيعاب ماهية وطبيعة وأهمية العلم،  واملجتمع، وفهم واس
ً
وتتزايد، كما   مجتمع بالتطورات العلمية التي تحدث دائما

 
ً
 . تتأثر الثقافة العلمية بالعوامل املحلية من حيث طبيعة الحياة والقيم والعادات والتقاليد واملشكالت التي تتعرض لها يوميا

 ( "2016في عام )"  األمريكيينتحت عنوان "العلم لكل    األمريكيةللجمعية  ( لتقدم العلوم  AASS)  وأكد مشروع
ً
هو الفرد   أن الفرد املثقف علميا

الطرق الرئيسية في كل من الرياضيات والعلوم  واملبادئ العلمية العامة، وإدراكاملفاهيم الرئيسية  احترام وتقدير الطبيعة من حوله، وإدراك القادر على

اعتماد   ا والتقنية ومدى  منها على  و كل  التقدم،  لتحقيق  تكو  ألخر  والتقنية  والرياضيات  العلوم  أن  أو  معرفة  العلمي  الجانب  يحيط به من  ن  ملا  األدائي 

الفردية   األغراضاستخدام املعرفة وطرق التفكير من أجل تحقيق  تمكنه من استخدام املنهج العلمي، و   امتالك الخلفية العلمية التياكتشافات، وأن  

 والجماعية. 

العامة لتدريس العلوم، وما يحدث في تدريس العلوم يتمثل في تركيز معلمي العلوم على بعد واحد من    األهدافالثقافة العلمية من أهم    وتعتبر

لمية لدى على مستوى الثقافة الع  بدوره غائبة عن املعلم وطالبه، وهذا ينعكس    األخرى   األبعادأبعاد التثقف العلمي وهو الجانب املعرفي فقط، وتكون  

 (.31: 2000)الشهراني،  هدف رئيس من أهداف تدريس العلوم أفراد املجتمع ويحول دون تحقيق

حدد    (  111:  2008)الزعبي  وقد 
ً
علميا املثقف  للشخص  صفات  اإلملامثماني  على  قادر  بأنه  وب    العلمية  والنظريات  واملفاهيم  التالي بالحقائق 

وإدراك   اليومية،  حياته  في  و تطبيقها  العلم،  اتجاهاتطبيعة  و إ   امتالك  والتكنولوجيا،  العلم  نحو  املجتمع يجابية  في  والتكنولوجيا  العلم  قيمة  تقدير 

دة قاع  إلىالقدرة على اتخاذ القرارات املستندة  ام البحث العلمي في حل املشكالت، و القدرة على استخداألخر، ويمتلك  ومعرفة كيفية تأثير كل منهما في  

 فهم البيئة من حوله.يا االجتماعية، واستخدام املهارات العلمية، و علمية في القضا
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العلوم   تدريس  يهدف  التفكير    الطلبة  إكساب  إلىوبالتالي  واالستقصاء  مهارات  البحث  وأساليب  ما العلمي  حل  على  يساعدهم  مما  العلمي، 

 (. 74: 1997السعيد، )الشهراني و مشكالت في حياتهم  يواجهون من

: 2008و)خطايبة،  ،(98: 2016، ة مثل دراسة )القضا ،االستقصاء العلمي وعمليات العلم، توصلت نتائج دراسات عديدة  تنمية مهاراتوألهمية 

واملقبالي،  (،  2007السالم،    و)عبد(،  33 استخدام    إلى  ،(55:  2006و)البلوش ي  وأن  العلمي،  االستقصاء  مهارات  خالل  من  التعلم    األنشطة فاعلية 

 (.88:  2014، وتزيد من دوافع التعلم لديهم )الشمري، الطلبةة تحفز االستقرائي

  إيجادعلى    الطلبة وألن مهارة االستقصاء العلمي من طرق التفكير ومن أهم ما يميز العلم عن غيره من املعرفة، جاء االهتمام بها، حيث يساعد  

دة يعيشون في غرفة الصف فقط ولكنهم سيكونون في عالم يظهر مشكالت عدي  ، ولن يكونوا في ضوء ذلك طلبة للمشكالت التي تظهر في حياتهم   إجابات

 (.21: 2001)نشوان، ذاتية لهذه املشكالت  وكل واحد منهم يجب أن يستجيب استجابة

أفضل الطرائق واألساليب إلعداد األجيال القادمة بشكل   إيجادوأعضاء هيئة التدريس في الجامعات في    يجتهد رجال الفكر وعلماء التربيةلذلك  

اجهة التحديات، وهذا ما يدفعهم باستمرار إلى إحداث تغيرات جوهرية في أهداف وأساليب تدريس يمكنهم من التفاعل مع العلم وتطبيقاته املختلفة ملو 

خالل املالحظة الدقيقة والقياس، والتجريب، ومن ثم الطرائق والعمليات  ليه منالعلم كبناء معرفي يمكن التوصل إ  العلوم للوصول باملتعلمين إلى تفهم 

 (.  ,81999Mclean :جزًء ال ينفصل عن العلم وبنيته األساسية )املصاحبة للنشاط العلمي التي تعد 

  العالقة بين أبعاد الثقافة ال  يرى الباحثان أن سبق  مما  
ً
عالقة تبادلية، فكل عنصر فيه يؤدي إلى اآلخر،    ذي علمية وطبيعة العلم تشكل نظاما

وتتأثر في بعضها البعض فتزيد من  لدى األفراد، وهذه العناصر تؤثر وأي تأثير في أحد العناصر ينتقل إلى البقية، ولهذه العناصر أهداف يسعى لتحقيقها

العلميةف العلمية والثقافة  التربية     هم 
ً
املختلفة ك  سعيا العلم  أهداف  العلمية فهي تعتبريالعلم    فهم ذلك فإن  لتحقيق  بالثقافة  األساس والقاعدة   ؤثر 

 التي يبني عليها الطلبة مفاهيمهم. 

 في   م من املعارف يؤثر على قراراته  ذات العالقة بأبعاد الثقافة العلمية، وأن هذا النوعلذا يتطلب من معلمي العلوم أن يمتلكوا املعرفة العلمية  

العلوم   وآراء غير صحيحة ومشوشة لدى طلبة  مفاهيم   التدريسية. إضافة لذلك فإن هناك  م ممارساته  ، كما يؤثر علىم له  ملهنة املناسبةاختيار ا  كلية 

ال العلمي،  حول  واالستقصاء  العلمية  وينظموا ثقافة  املشكالت،  يحلوا  وأن  عليها،  ختلف 
ُ
امل الجارية  األحداث  قضايا  يدرسوا  أن  إلى  بحاجة  فالطلبة 

و  املاملعلومات،  التدريب  يتطلب  الذي  األمر  املختلفة،  النظر  ويدرسوا وجهات  واآلراء،  الحقائق  بين  زوا  نحو  يمي  الطلبة  وتغيير مفاهيم  أكثر ستمر  فهم 

 ألبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم. 

املتعلق بموضوع الدراسة واستطالع بعض من الدراسات ذات   العالقة، فقد تم تناول عدد من الدراسات التي في ضوء مراجعة األدب التربوي 

واألجنبية، وق العربية  الدوريات واملراجع  لها، من  وممارستهم  املتغيرات  العلمية في ضوء بعض  الثقافة  العلوم ألبعاد  البيانات  تناولت فهم معلمي  واعد 

بهذه الدر   لإلحاطة 
ً
العنكبوتية، وتسهيال املاجستير والدكتوراه والشبكة   ورسائل 

ً
ترتيبها زمنيا الحالية، فقد تم  الدراسة  اسات ودراستها وربطها بموضوع 

 إلى تاريخ إجرائها
ً
 )من األقدم إلى األحدث(، لتبين مالمح تطور هذه الدراسات. استنادا

)  أجرى  العلو 2006الحجري  والتعرف على مستوى ممارسة معلمي  العلم  لطبيعة  العلوم  فهم معلمي  التعرف على مستوى  لطبيعة ( هدفت  م 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  وألبعادها،  )87العلم  منهم  ومعلمة،   
ً
معلما و)49(   ،

ً
معلما فهم 38(  مقياس  الدراسة  هذه  في  الباحث  واستخدم  معلمة،   )

مس انخفاض  الدراسة  وأظهرت  العلم.  لطبيعة  فهمهم  ضوء  في  للمعلمين  الصفية  املمارسات  ملالحظة  صفية  مالحظة  وبطاقة  العلم  فهم طبيعة  توى 

الفق املعلمين على مجمل  املعلمات عن  نتائج  وارتفاع  الخامس،  البعد  عدا  ما  الستة  الفرعية  وأبعاده  العلم  لطبيعة  العلوم  وال  وممارسة معلمي  رات، 

 يختلف مستوى فهم طبيعة العلم باختالف الخبرة التدريسية. 

لكتب العلوم املقررة لطلبة الصف الثاني ثانوي العلمي في سلطنة عمان في   ( دراسة تحليلية تقويمية2008الخطايبة )أخرى قام بها  وفي دراسة  

سلطنة عمان،   ضوء الثقافة العلمية )التنور العلمي(، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم كتب العلوم املقررة لطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في

 . 1997الكيمياء، واألحياء املقررة في السلطنة منذ عام في ضوء عناصر الثقافة العلمية وهي كتب )الفيزياء، و 

( الزعبي  العلمية واالتجاهات  2008وأجرى  الثقافة  الفيزياء وعالقته بمستوى  العلمية لدى معلمي  الثقافة  إلى تقص ي مستوى  ( دراسة هدفت 

( من  الدراسة  عينة  تكونت  حيث  طلبتهم،  لدى  العلم  )26نحو  ومن  ومعلمة،   
ً
معلما طال850(  الثقافة (  مستوى  الستقصاء  أداة  وصممت  وطالبة.   

ً
با

الث النتائج تدني مستوى  العلم، وأظهرت  الطلبة نحو  اتجاهات  أداة الستقصاء  بالطلبة، كما صممت  الفيزياء وأخرى خاصة  قافة العلمية لدى معلمي 

بين مستو  ارتباطية موجبة  وبينت وجود عالقة  طلبتهم،  ولدى  الفيزياء  لدى معلمي  العلمية العلمية  الثقافة  املعلمين ومستوى  لدى  العلمية  الثقافة  ى 

 واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم.

( للمعايير 2013وأجرى دلول  العلمي وفقا  واالستقصاء  العلم  العلوم في  مدارس غزة لطبيعة  التعرف على مستوى معلمي  إلى  ( دراسة هدفت 

(NSTA( وتكونت عينة الدراسة من ،)تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية من عدد من مدارس منطقة التعليم بشرق غزة، ولجمع 74 
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

طبيعة ختبار  بيانات الدراسة تم تطبيق اختبار  طبيعة العلم واختبار مهارات االستقصاء، ودلت نتائج الدراسة أن نسبة أداء معلمي ومعلمات العلوم ال 
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( تربويا  املقبول  أقل من  االستقصاء  مهارات  واختبار  لصالح %80العلم  الجنس  باختالف  يختلف  العلم  طبيعة  فهم  أن مستوى  النتائج  أظهرت  كما   ،)

 املعلمات.

(  NSTAلعلوم )( دراسة هدفت إلى تقص ى مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفق معايير الجمعية الوطنية ملعلمي ا 2016وأجرى القضاة )

 ممن يعملون في املرحلتين األساسية والثانوية في مديرية 107في األردن في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية، وتألفت عينة الدراسة من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

 للمعايير   تربية عجلون، ولجمع البيانات تم تطبيق اختبار فهم طبيعة العلم ، وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى فهم  معلمي
ً
العلوم لطبيعة العلم وفقا

(NSTA( كان فهما متدنًيا ، وأن مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفقا للمعايير )NSTA  يختلف بفرق ذي داللة إحصائية عن مستوى املعيار )

(  
ً
تربويا باختال %80املقبول  يختلف  ال  املعلمين  لدى  العلم  طبيعة  فهم  أن  النتائج  أظهرت  كما  الخبرة (،  باختالف  ويتخلف  والتخصص،  الجنس  ف 

 التدريسية. 

الرحيلي  من 
ً
املرتبط بوحدة  2017سلوم )و   وأجرى كال ثانوي علمي  الثاني  الصف  العلمي لدى طالبات  الخیال  إلى قیاس درجة  ( دراسة هدفت 

القدرة على تقديم تصورات مستقبلية، وحلول ملواقف تتعلق  الضوء في مادة الفيزياء، حيث تم استخدام املنهج الوصفي، حيث تم تحديد البعد األول في 

الضوء،   موضوعات  بعض  حول  السلبية  أو  اإليجابية  العلمية  الخيالية  األفكار  ببعض  التنبؤ  على  القدرة  في  الثاني  والبعد  الضوء،  وتم  بموضوعات 

، ويطلب من الطلبة اإلجابة عنها بتقديم أكبر قدر ممكن من صياغة األسئلة في صورة تساؤالت تدور حول موقف معين مرتبط بموضوعات وحدة الضوء

 األفكار العلمية الخيالية، بغض النظر عن غرابتها أو استحالة حدوثها. 

( دراسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العلم عند معلمي علوم املرحلة األساسية العليا وعالقتها بمستوى الفهم 2017وأجرت التميمي ورواقة )

ة لقضايا الجدلية، وتكون مجتمع الدراسة من معلمي العلوم الذين يدرسون املرحلة األساسية العليا في محافظة املفرق، وتكونت عينة الدراسالعلمي ل

، وتم بناء اختبار فهم طبيعة العلم واختبار فهم القضايا الجدلية، وأظهرت النتائج أن مستوى فهم طبيعة العلم لدى 137من )
ً
 ومعلمة

ً
معلمي    ( معلما

العلم وفه بين فهم طبيعة  إيجابية  ارتباطية  الجدلية، ووجود عالقة  القضايا  العلم وفهم  أثر في فهم طبيعة  القضايا العلوم كان متوسطا، وال يوجد  م 

 الجدلية. 

بالبحث مجتمعة   التي لم تحظى  املواضيع  العلمية، من  الثقافة  أبعاد  أن تقص ي فهم  السابقة  الدراسات  الباحثانفي ح  –يتضح من     -دود علم 

أبعا فهم  تقص ي  في  لإلسهام  الدراسة كمحاولة  جاءت هذه  لذلك  كلها،  الحالية  الدراسة  متغيرات  بدراسة  اختصت  دراسة  العثور على  يتم  لم  د حيث 

 الثقافة العلمية عند معلمي العلوم في ضوء عدد من املتغيرات )التخصص، الخبرة(.

 : الطريقة واإلجراءات

 . رستهم لها، في ضوء بعض املتغيراتالثقافة العلمية ومما ألبعادوقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء فهم معلمي العلوم 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

  األمور أصبح العلم وتقنياته من 
ً
لم  يساير عصره، ويجب على مؤسسات التعليم أن تساعد املتع الالزمة والضرورية لحياة كل فرد ليصبح مواطنا

 (.124: 1998 ،ة لالرتقاء العلمي املنشود )سليم ن انتشارها يمثل دعامة لتحسين نوعية الحياة في املجتمع ووسيلأ اب أبعاد الثقافة العلمية، و على استيع

 
ً
العلمية متوفرا الثقافة  نشر  أصبح  االتصال ووسائله  وقد  أهمها شبكات  الطلبة من خالل مصادر مختلفة  أيدي  لهابين  تعرض   ا ، مما  في  أثر 

 للمعرفة.  األساس يتفوق مستوى الطلبة، وهم يرون معلمهم املصدر  ألسئلةاملعلم 

ال  املحرك  باعتباره  املعلم  دور  أهمية  تأتي  هنا  التعلمية،ومن  التعليمية  للعملية  املع  إذ  رئيس   يعتبر 
ً
مفكرا    لم 

ً
   وقائدا

ً
وباعثا للثقافة للتعلم   

   العلمية"،
ً
  بأبعاد الثقافة العلمية وهذا يؤكد أن معلم العلوم مسؤول عن تنمية الثقافة العلمية لدى طلبته، وهذه املسؤولية تحتم عليه أن يكون ملما

 . (133: 1997)النمر، 

الجهود    إلىظهور دراسة تضاف    إلىل شمولي بأبعاد الثقافة العلمية، مما يدعو  دراسات اهتمت بشك األردنلم تظهر في    انوفي حدود علم الباحث

خ العلوم من جهة، ومن  في كتب  العلمية  الثقافة  أبعاد  وتعزيز  بتطوير  وتهتم  التربوي،  للواقع  والفهم  التحليل  لتقديم مزيد من  تسعى  دراسة  التي  الل 

املعلم و معارف  املجال،  هذا  في  لها  وممارساتهم  الدر تتمين  مشكلة  الرئيس ي:  ثل  بالسؤال  العلمية اسة  الثقافة  ألبعاد  العلوم  معلمي  فهم  مستوى  ما 

 ارستهم لها في ضوء بعض املتغيرات؟ ومم

 األسئلة الفرعية اآلتية:  يوينبثق عن السؤال الرئيس 

 ما درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟ .1

 ؟ي العلوم ألبعاد الثقافة العلميةما درجة ممارسة معلم  .2

 ؟ د الثقافة العلمية وممارستهم لهاهل توجد عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم ألبعا .3

 ؟ سنوات الخدمة، الدرجة العلميةة العلمية باختالف كٍل من التخصص، هل تختلف درجة فهم أبعاد الثقاف .4

 ؟ ختالف كٍل من التخصص، سنوات الخدمة، الدرجة العلميةلثقافة العلمية باهل تختلف درجة ممارسة أبعاد ا  .5
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 : أهداف الدراسة

الرئيس يت الهدف  املتغيرات   يمثل  لها في ضوء بعض  العلمية وممارستهم  الثقافة  العلوم ألبعاد  التعرف على مستوى فهم معلمي  الدراسة في  من 

 وينبثق منه أهداف فرعية كاآلتي: 

 التعرف على درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية.  .1

 العلمية. التعرف على درجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة  .2

 التعرف على العالقة بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها. .3

 . ية باختالف كٍل من التخصص، سنوات الخدمة، الدرجة العلمية درجة فهم أبعاد الثقافة العلمالتعرف على الفروق في  .4

 سنوات الخدمة، الدرجة العلمية. ٍل من التخصص، التعرف على الفروق في درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمية باختالف ك .5

 : أهمية الدراسة ومبرراتها

 تتمثل أهمية الدراسة في املنحنيين النظري والتطبيقي: 

 األهمية النظرية:  

 في التربية العلمية
ً
   ، أال وهو أبعاد الثقافة العلمية.تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها ألكثر املفاهيم شيوعا

ً
 مهما

ً
وتتناول هذه املفاهيم جانبا

مواك على  قدرتها  وبالتالي  بشأنها،  املناسبة  القرارات  والتخاذ  الحديثة  العصر  مشاكل  ملواجهة  الطلبة  يكتسبها  أن  يجب  التي  املهارات  التوجهات من  بة 

التالي فإن زيادة الثقافة العلمية عند األفراد، تمكن الفرد أن يكون  العاملية، واألهداف التربوية الحديثة املتعلقة بأبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم، وب

 
ً
 على املشاركة الفع    قادرا

ً
 وتقدم هذه الدراسة     قادرين على مواجهة تحديات العصر،الة في حل املشكالت، وتساعدهم في بناء أفراد مثقفين علميا

ً
إطارا

 
ً
ألبع  نظريا العلوم  معلمي  فهم  مدى  على  التعرف  الثفي  العلم اد  وطبيعة  العلمية  برامج  قافة  على  القائمين  تساعد  املعلومات  وهذه  املعلمين    إعداد، 

، األمر الذي  ما يتعلق بأبعاد الثقافة العلميةوتدريبهم لتطوير برامج أفضل وأكثر فاعلية، عبر الكشف عن أهم جوانب الضعف والقوة لدى املعلمين في

 قد يسهم في تطوير أدائهم وتحسين كفايات طلبتهم . 

 همية العملية:  األ 

التربويين املشرفيين  الدراسة  هذه  تساعد  أن  فهمهم   إعدادفي    يمكن  بمستوى  لالرتقاء  العلوم،  ملعلمي  املناسبة  والتطويرية  التدريبية  البرامج 

العلمية،  أل الثقافة  أ بعاد  بناء   وبالتالي 
ً
علميا مثقفين  كما  فراد  الدراسةو ،  هذه  تساهم  أن  املتوقع  وتصوراتهم   من  مفاهيمهم  يتأملون  الطلبة  جعل  في 

العلمية و  الثقافة  أبعاد   البديلة عن 
ً
التعليميةالتي تقف عائقا العملية  الدراسة     في طريق  أن يستفيد من هذه  العلوم، من خالل فهمهم    معلموويمكن 

 ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها، وهذا ينعكس 
ً
 .الصفية، وزيادة الفهم لدى الطلبةعلى ممارساتهم داخل الغرفة  إيجابا

 اإلجرائية:مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

تطيع أن مهارة عقلية معرفية تتضمن القدرة على امتالك معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وطبيعة العلم، وتمثله في بنائه املعرفي، بحيث يسالفهم:  

 يعبر عنه بلغته الخاصة، ويستنتج معلومات جديدة بناء على استيعابه لهذا املفهوم.  

العلمية: امل  الثقافة  املعارف مجموعة  هذه  وتشكل  اليومية،  حياته  في  توظيفها  ويستطيع  العلوم  في  الفرد  يمتلكها  التي  واملهارات  واالتجاهات  عارف 

املعلم الحقائق أو املفاهيم أو املبادئ أو القواعد أو   واالتجاهات واملهارات أربعة مكونات: مكون العلم جسم من املعرفة العلمية: ويتحقق عندما يعرض

 العلمية أو فروض النظريات العلمية، وعندما يسأل الطلبة السترجاع معارفهم. القوانين 

ويؤكد على التفكير، والتفسير، واالستنتاج، والتأمل في بناء املعرفة العلمية، وعمل العلماء، ويتحقق في محتوى  :مكون العلم طريقة في التفكير العلمي

أو   العلماء  نشاط  املحتوى  أظهر  إن  أو وضح  الكتاب  ومنهجيته  العلم  أكد على موضوعية  أو  علمية،  تطور فكرة  أو عرض  بالتجارب،  قيامهم  كيفية 

البحث   إبراز خطوات  أو  األدلة والبراهين،  أو ناقش  بالنتيجة،  السبب  بين عالقة  أو  االستقصاء واالستنتاج،  أو استخدام  الفروض،  العلمي استخدام 

 وحل املشكالت.

في ال العلم كاملالحظة والقياس واالستقصاء  بحث مكون العلم طريقة  الطالب استخدام أساليب وعمليات  إن ُطلب من  العلمية  الثقافة  : ويتحقق في 

أو تحليل   الحسابات  إجراء  أو  البيانية  الرسومات  أو  الجداول  أو  املواد  أو طلب استخدام  البيانات،  أو  والتصنيف واالستنتاج وتسجيل وتحليل  إلجابة 

لقيام بنشاط أو مشروع علمي، وإجراء التواصل العلمي عبر كتابة التقارير أو التحدث الشفوي أو عرض مرئي باستخدام شرائح وجداول  عمل تجربة أو ا 

 ورسومات بيانية ومخططات مفاهيمية.

واملجتمع: والتكنولوجيا  العلم  تفاعل  للم ,مكون  التكنولوجيا  أو  العلم  فوائد  املحتوى  ُعرض  إن  املحتوى  في  على يتحقق  السلبية  آثارها  أو  جتمع، 

والتكنولوجيا،   املجتمع، بالعلم  املتعلقة  العمل  وفرص  املهن  املحتوى  يبرز  عندما  أو  التكنولوجيا،  أو  العلم  مجال  في  اجتماعية  قضايا  ناقش  أو 

متعلقة بالعلم والتكنولوجيا. )أبو ذهب، واالستخدام الشخص ي للعلم التخاذ قرارات حياتية يومية، وحل املشكالت الحياتية، ومعالجة قضايا أخالقية  

2004 :9.) 
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واملمارسة تتمثل بمجموعة    في الغرفة الصفية،الجانب املهاري" ألبعاد الثقافة العلمية    -" املمارسة العمليةمستوى أداء معلمي العلوم    درجة املمارسة: 

 حول املعرفة وحول العالقات بين الفرد واملجتمع في املمارسة. 
ً
 من املعتقدات والتصورات أو التعليمات والقيم التي تتضمن تصورا

العلوم ال  :معلمو  وحتى  الرابع  الصف  من  الثانوية  أو  األساسية  املرحلة  ضمن  العلوم  يدرسون  الذين  واملعلمات  املعلمون  ا وهم  في صف  عشر  لثاني 

( املختلفة  للعام املباحث  ملحافظة عجلون  والتعليم  التربية  ملديرية  التابعة  الحكومية  املدارس  في  وعلوم عامة(  أرض،  وعلوم  وكيمياء،  وفيزياء،  أحياء، 

 . 2019/2020الدراس ي 

 :حدود الدراسة ومحدداتها

 . الخبرة( في محافظة عجلون  )التخصص، ألبعاد الثقافة العلمية في ضوء بعض املتغيراتالحد املوضوعي: تناولت الدراسة فهم معلمي العلوم 

 .لى معلمي العلوم في محافظة عجلون تم تطبيقها عالحد املكاني:   •

 . 2020/ 2019: طبقت خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي الحد الزماني  •

لوم على أدوات الدراسة املستخدمة، وثبات أدوات الدراسة وصدقها، ودرجة تمثيل العينة الع معلميدقة إجابات املحددات املتعلقة بأداة الدراسة:  •

 . للمجتمع

   تم استخدام املنهج الوصفي بأسلوب املسح، وذلك ملالءمته لطبيعة وأهداف الدراسة. منهج الدراسة:

 وعينتها: مجتمع الدراسة 

التخصصات: الفيزياء، والكيمياء، وعلوم األرض، واألحياء، والعلو   م  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم في مديرية تربية عجلون في 

 ومعلمة(279والبالغ عددهم  2020-2019العامة، خالل العام الدراس ي 
ً
 لون.حسب اإلحصائيات الصادرة عن مديرية تربية محافظة عج ( معلما

الدراسة )  أما عينة  بلغ عددها  والجدول )200فقد  الطبقية،  العشوائية  بالطريقة  اختيارها   ومعلمة، تم 
ً
التكرارات والنسب  1( معلما ( يوضح 

 . متغيرات الدراسةحسب  املئوية

 متغيرات الدراسة حسب  التكرارات والنسب املئوية :(1جدول )

 النسبة  التكرار  الفئات  املتغير 

 24.0 48 فيزياء  التخصص 

 28.0 56 كيمياء  

 23.0 46 أحياء  

 16.5 33 علوم ارض  

 8.5 17 علوم عامة 

 20.0 40 5-1 سنوات الخدمة 

 6-10 44 22.0 

 11-15 28 14.0 

 44.0 88 15اكثر من  

 65.5 131 بكالوريوس الدرجة العلمية 

 34.5 69 بكالوريوس + دبلوم  

 100.0 200 املجموع  

  الدراسة: أداة

، ولتحقيق  في مديرية تربية عجلون   فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها في ضوء بعض املتغيراتهدفت الدراسة الستقصاء  

  أهداف الدراسة تم بناء األداة اآلتية: 

: اختبار فهم 
ً
 العلوم ألبعاد الثقافة العلمية  معلمي أوال

 )التميمي  
ً
( بعد إجراء بعض  2017ورواقة،  صمم هذا االختبار ألغراض الدراسة، حيث أخذت فقرات االختبار من الدراسات التي أعدت سابقا

(، وقد تم 2010(، )عطاهللا، 2010)زيتون،  التعديالت الالزمة عليه ليتناسب مع معلمي العلوم. تم االطالع على األدب التربوي املتعلق بطبيعة العلم مثل:

الالزمة عليه أصبح عدد فقراته  25االستفادة منه في بناء االختبار املكون من ) إجراء التعديالت  ( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل، وبعد 

أ 20) هداف الدراسة ومعلمي العلوم، وأعطيت كل فقرة عالمة ( فقرة؛ حيث تم حذف عدد من الفقرات وإضافة فقرات جديدة، لتتناسب فقراته مع 

والتكنولوجيا  واحدة، وقد توزعت األسئلة على أربعة أبعاد )العلم طريقة التفكير، والعلم جسم من املعرفة، والعلم طريقة في االستقصاء، وتفاعل العلم 

 واملجتمع(. 
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 صدق االختبار:  •

عرضه على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وأساليب تدريسها، إلبداء    قام الباحثان للتحقق من صدق االختبار من خالل

آراء   على  بناء  اآلخر  البعض  وحذف  الفقرات  بعض  تعديل  تم  وقد  لقياسه،  وضعت  ما  لقياس  وشموليتها  االختبار  فقرات  مالئمة  بمدى  آرائهم 

 فقرة.  (20النهائية ) رتهاملحكمين ومالحظاتهم، وبلغ عدد فقرات االختبار في صو 

 ثبات االختبار:  •

( التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبار  الدراسة، فقد تم  أداة  ثبات  ( بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين  test-retestللتأكد من 

( نة من  الدراسة مكو  خارج عينة  ارتباط  40على مجموعة من  تم حساب معامل  ثم  ومن   حساب  (، 
ً
أيضا وتم  املرتين،  في  تقديراتهم  بين  بيرسون 

( يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كودر  2والجدول رقم )  20-معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة كودر ريتشاردسون  

 هذه الدراسة. وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات  20-ريتشاردسون 

 معامل الصعوبة والتمييز: •

( برنامج  الدراسة (SPSSباستخدام  استجابات عينة  تحليل  النسبة   تم  اعتماد  تم  االختبار، حيث  لفقرات  والتمييز  الصعوبة  لحساب معامالت 

بين االختبار،  لكل فقرة من فقرات  إجابة خاطئة كمعامل صعوبة  الفقرة  أجابوا عن  الذين  للمعلمين  لكل فقرة  املئوية  التمييز  ما حسب معامل 

(، ومعامالت التمييز تراوحت 0.72-0.13معامل ارتباط الفقرة املصحح مع الدرجة الكلية، حيث تبين أن  معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بين )

(، وكذلك بالنسبة لتمييز 0.80–0.20)( للمدى املقبول لصعوبة الفقرة والذي يتراوح بين  2010(. وبناًء على ما أشار اليه عودة )0.80-0.40بين )

–0.20(، ومقبولة وينصح بتحسينها إذا كان معامل تمييزها يتراوح بين )0.39الفقرة، حيث أن الفقرة تعتبر جيدة إذا كان معامل تمييزها أعلى من )

)صفر0.39 بين  يتراوح  تمييزه  معامل  كان  إذا  بحذفها  وينصح  وضعيفة  يجب0.19-(،  التمييز  وسالبة  من   (،  أي  حذف  يتم  فلم  وعليه  حذفها. 

 الفقرات بناء على معامل الصعوبة أو معامل التمييز. 

: مقياس ممارسة  
ً
 العلوم ألبعاد الثقافة العلمية:  معلمي ثانيا

 )ال
ً
( 2006حجري، قام الباحثان بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة، حيث تم أخذ فقرات االستبانة من الدراسات التي أعدت سابقا

 التي تم تطويرها وتعديلها بما يتناسب مع أغراض الدراسة. 

 صدق املقياس: •

ء  تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على لجنة تحكيم من التربويين املتخصصين في مناهج العلوم وطرائق تدريسها، إلبدا 

االستبانة   فقرات  مالئمة  بمدى  آراء  آرائهم  على  بناء  اآلخر  البعض  وحذف  الفقرات  بعض  عدلت  وقد  لقياسه،  وضعت  ما  لقياس  وشموليتها 

   فقرة. (27املحكمين ومالحظاتهم، وبلغ عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية )

 ثبات املقياس: •

( االختبار  وإعادة  االختبار  بطريقة  التحقق  تم  املقياس، فقد  ثبات  أسبوعين على  test-retestللتأكد من  بعد  تطبيقه  وإعادة  املقياس،  بتطبيق   )

( من  نة  مكو  الدراسة  عينة  خارج  من  وتجدر  40مجموعة  املرتين،  في  تقديراتهم  بين  بيرسون  ارتباط  معامل  حساب  تم  ثم  ومن  ومعلمة،   
ً
معلما  )

 حذف أي من هذه الفقرات. اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيا، ولذلك لم يتم 

  ( بين  ما  تتراوح  القيم  وكانت  ألفا،  كرونباخ  معادلة  حسب  الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب   
ً
أيضا لالتساق  0.91-0.70وتم   )

  ( ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.0.92-0.89الداخلي، ومن )

 اشتملت الدراسة على املتغيرات اآلتية:  متغيرات الدراسة:

: املتغيرات املستقلة وهي:
ً
   أوال

 التخصص وله خمس فئات: فيزياء، كيمياء، أحياء، علوم أرض، علوم عامة.  •

 سنه. 15سنة، أكثر من  15-11سنوات،  10-6سنوات،  5-1سنوات الخدمة ولها أربع فئات:  •

 عالي.  الدرجة العلمية وله فئتان: بكالوريوس، دبلوم •

: املتغيرات التابعة وهي:  
ً
 ثانيا

 . ألبعاد الثقافة العلمية العلوم معلميفهم  •

 . ألبعاد الثقافة العلمية العلوممعلمي ممارسة  •
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 تصحيح املقياس:

( الخمس  بين درجاته  بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من  الدراسة،  أدوات  الخماس ي لتصحيح  اعتماد سلم ليكرت  ، موافق بشدة تم 

 )معارض بشدة، معارض ،محايد، موافق
ً
 ( على الترتيب، وقد تم اعتماد املقياس التالي ألغراض تحليل النتائج: 1، 2، 3، 4، 5( وهي تمثل رقميا

 قليلة    2.33 -1.00من 

   متوسطة   3.67 -2.34 من

 كبيرة    5.00 -3.68 من

 املعادلة التالية: وقد تم احتساب املقياس من خالل استخدام 

 الحد األدنى للمقياس( / عدد الفئات املطلوبة   -)الحد األعلى للمقياس 

    (5-1)  /3  =1.33        

 إلى نهاية كل فئة. (1.33)ومن ثم إضافة الجواب 

 عرض ومناقشة النتائج 

: عرض ومناقشة النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األول: ما درجة فهم معلمي 
ً
 العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟ أوال

 ( يوضح ذلك. 2والجدول ) ،درجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلميةاألهمية النسبية للإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج 

 حسب األ  :(2جدول )
ً
افات املعيارية واألهمية النسبية لدرجة فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليا همية  املتوسطات الحسابية واالنحر

 النسبية
 األهمية النسبة%  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرقم الرتبة 

 75 1.163 3.00 العلم طريقة التفكير  3 1

 58 2.895 5.24 العلم جسم من املعرفة  1 2

 55 2.142 3.87 العلم طريقة في االستقصاء  2 3

 51 0.820 1.02 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 4 4

 60 5.624 13.12 اختبار الثقافة العلمية   

طريقة التفكير في املرتبة األولى بأعلى بأهمية نسبية بلغت  (، حيث جاء العلم %51-%75( أن األهمية النسبية قد تراوحت ما بين )2يبين الجدول )

بلغت )75%) األخيرة بأهمية نسبية  املرتبة  العلم والتكنولوجيا واملجتمع في  بينما جاء تفاعل  العلمية 51%(،  الثقافة  النسبية الختبار  األهمية  (، وبلغت 

 (. %60ككل )

عيدة املدى التي تحتاج وقت طويل، وال يمكن تحقيقها من موضوع دراس ي أو حصة دراسية وقد يعزى ذلك إلى أن الثقافة العلمية من األهداف ب

 على  
ً
ليست حكرا  

ً
أيضا العلوم،  دراس ي من مقررات  حتى مقرر  أو  واملؤسسات    معلميواحدة  واملجتمع  املعلمين  تحتاج مشاركة من جميع  أنما  العلوم، 

 . التربوية إلعداد الطلبة وإكسابهم الثقافة العلمية

دراسة   الدراسة مع  نتيجة هذه  )اختلفت  لدى  2003باجبير  والبيئية  التكنولوجية  العلمية  الثقافة  التعرف على مستوى  إلى  بدراسة هدفت   )

مقارنة مع %    44.8طلبة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ومصادر اكتسابهم لها، التي أشارت إلى تدني مستوى الثقافة العلمية الكلي والذي بلغ  

 %. 50عالمة املحك 

( التي هدفت إلى قياس مستوى الجانب املعرفي للثقافة العلمية لدى طلبة الصف األول الثانوي في 2000كما واختلفت مع نتيجة دراسة صالح )

 طلبة أقل من عالمة املحك املحدد. األردن في ضوء متغيرات تعليمية، التي أشارت نتائج الدراسة أن مستوى الجانب املعرفي للثقافة العلمية لدى ال

: عرض 
ً
 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: ما درجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية؟ ومناقشة ثانيا

الحسابية واالنحرافات   املتوسطات  السؤال تم استخراج  العلميةاملعيارية للإلجابة عن هذا  الثقافة  العلوم ألبعاد  )  ،درجة ممارسة معلمي  ( 3والجدول 

 يوضح ذلك. 

 حسب املتوسطات الحساب :(3جدول )
ً
افات املعيارية لدرجة ممارسة معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليا  ية املتوسطات الحسابية واالنحر

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال  الرقم الرتبة 

 مرتفع 0.496 3.97 العلم جسم من املعرفة  1 1

 مرتفع 0.467 3.93 االستقصاء العلم طريقة في   2 2

 مرتفع 0.502 3.77 العلم طريقة في التفكير  4 3

 متوسط  0.560 3.66 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  3 4

 مرتفع 0.399 3.83 مقياس الثقافة العلمية   
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 ( الجدول  )3يبين  بين  ما  تراوحت  قد  الحسابية  املتوسطات  أن  جاء  3.66-3.97(  حيث  بأعلى (،  األولى  املرتبة  في  املعرفة  من  جسم  العلم 

( بلغ  )3.97متوسط حسابي  بلغ  األخيرة وبمتوسط حسابي  املرتبة  في  واملجتمع  والتكنولوجيا  العلم  جاء تفاعل  بينما  الحسابي 3.66(،  املتوسط  وبلغ   ،)

 (.3.83ملقياس الثقافة العلمية ككل )

 إلكساب الطلبة العلوم يهتمون بإ  معلميوقد يعزى ذلك إلى أن  
ً
كساب النظريات والحقائق األساسية من خالل العلم جسم من املعرفة انطالقا

العمليات والطرق التي تمارس في العلم، كما أن تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع   الذي لها أهمية  املهارات التي تسهم في فهم  في تأكيد الدور الحيوي 

 لعلمية. يقع على املعلم في نشر الثقافة ا 

املوضوعي  املنطقي  الفروض واملالحظة والتجريب والتفكير  العلم على االستطالع وفرض  املعرفة حيث يقوم  العلم جسم  أن  إلى  كما يعزى ذلك 

 وتبعد ما أمكن عن تأثير العاطفة والرغبات الشخصية والعقائد السائدة في املجتمع.

: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثا
ً
 هل توجد عالقة ارتباطية بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها؟ لث: ثالثا

 ( يوضح ذلك. 4تم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها، والجدول ) لإلجابة عن هذا السؤال

 معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها :(4جدول )

 ممارسة   فهم

العلم جسم من  

 املعرفة 

العلم طريقة في  

 االستقصاء 

العلم  تفاعل 

والتكنولوجيا  

 واملجتمع 

العلم طريقة في  

 التفكير 

مقياس الثقافة  

 العلمية 

 **0.266 **0.332. **0.355. **0.292 **0.225 معامل االرتباط ر  العلم جسم من املعرفة 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 الداللة اإلحصائية 

 200 200 200 200 200 العدد

 **0.232 **0.292 **0.205 **0.278 **0.268 معامل االرتباط ر  العلم طريقة في االستقصاء 

 0.001 0.000 0.004 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 200 200 200 200 200 العدد

 **0.221 **0.292 **0.197 **0.317 **0.387 معامل االرتباط ر  العلم طريقة التفكير 

 0.002 0.000 0.005 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 200 200 200 200 200 العدد

والتكنولوجيا   العلم  تفاعل 

 واملجتمع 

 **0.333 *0.152 **0.242 **0.246 **0.380 االرتباط ر معامل 

 0.000 0.032 0.001 0.000 0.000 الداللة اإلحصائية 

 200 200 200 200 200 العدد

 **0.212 **0.216 **0.253 **0.223 **0.420 معامل االرتباط ر  اختبار الثقافة العلمية 

 0.003 0.002. 0.000 0.001 0.000 الداللة اإلحصائية 

 200 200 200 200 200 العدد

 (. 0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **                 ( 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *               

 4يتبين من الجدول )
ً
 بين فهم معلمي العلوم ألبعاد الثقافة العلمية وممارستهم لها. ( وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا

التي تمكنهم من توجيه   معلميوقد يعزى ذلك إلى أن   العلوم من خالل ممارستهم ألبعاد الثقافة العلمية تمكنهم من اكتساب الكفايات العلمية 

أل العلوم  معلمو  فهم  أن  إلى  ذلك  يعزى  كما  ال.  فع  بشكل  الطلبة  تعلم  تتطلبه عملية  وعما  معها  التعامل  وكيفية  حديثة  بنظرة  العلمية  الثقافة  بعاد 

 األساليب املناسبة لتعلم العلوم وتعليمها.

تحديد مستوى ممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة للسلوكات التدريس  ( التي هدفت إلى  2005واتفقت نتيجة الدراسة مع دراسة غوني )

شارت نتائج الدراسة وأنه يوجد عالقة ارتباطية بين الخبرة التدريسية وممارسة معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة لسلوكيات االستقصائي العلمي، والتي أ 

 التدريس االستقصائي العلمي. 

( الحجري  دراسة  نتيجة  مع  واتفقت  والتعرف على مست2006كما  العلم  لطبيعة  العلوم  فهم معلمي  التعرف على مستوى  إلى  التي هدفت  وى ( 

و  العلم  لطبيعة  العلوم  معلمي  فهم  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  إلى  إشارات  والتي  وألبعادها،  العلم  لطبيعة  العلوم  معلمي  مستوى ممارسة 

 ممارسة معلمي العلوم لطبيعة العلم وألبعادها. 

: عرض النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرابع: هل تختلف درجة فهم 
ً
 أبعاد الثقافة العلمية باختالف كٍل من التخصص، الخبرة؟ رابعا
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الخبرة، و التخصص   حسب متغيراتدرجة فهم أبعاد الثقافة العلمية ل لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية

 ( يوضح ذلك.5والجدول )

افات املعياريةاملتوسطات الحسابية  :(5جدول )  ، والدرجة العلمية الخبرةو التخصص، حسب متغيرات  درجة فهم أبعاد الثقافة العلميةل واالنحر

العلم جسم من      

 املعرفة 

العلم طريقة في  

 االستقصاء 

العلم طريقة  

 التفكير 

تفاعل العلم 

والتكنولوجيا  

 واملجتمع 

اختبار الثقافة  

 العلمية 

 13.60 1.15 2.98 4.13 5.35 س  فيزياء التخصص 

 5.429 0.825 1.101 1.794 2.979 ع 

 13.04 1.00 3.04 3.91 5.09 س  كيمياء 

 5.500 0.809 1.206 2.126 2.830 ع 

 13.65 0.89 3.15 3.83 5.78 س  احياء 

 5.724 0.823 1.135 2.524 2.812 ع 

 12.79 0.97 3.03 3.9 4.85 س  علوم ارض  

 5.835 0.810 1.045 2.106 2.959 ع 

 11.29 1.18 2.53 2.94 4.65 س  علوم عامة 

 6.101 0.883 1.463 2.045 3.040 ع 

 11.85 0.65 2.70 3.48 4.75 س  5-1 الخبرة 

 6.080 0.736 1.265 2.320 3.086 ع 

 14.23 0.93 3.16 4.07 6.07 س  6-10 

 5.020 0.846 1.077 2.172 2.765 ع 

 10.93 1.07 2.57 3.32 3.96 س  11-15 

 4.737 0.858 1.230 1.847 2.202 ع 

 13.98 1.22 3.20 4.11 5.44 س  15اكثر من  

 5.687 0.780 1.084 2.109 2.932 ع 

 12.32 0.89 2.84 3.58 5.01 س بكالوريوس الدرجة العلمية 

 5.319 0.816 1.227 2.030 2.915 ع  

 14.65 1.26 3.32 4.41 5.67 س  بكالوريوس + دبلوم

 5.903 0.779 0.962 2.258 2.827 ع 

 س= املتوسط الحسابي    ع=االنحراف املعياري                 

( الجدول  املعيارية  5يبين  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات   في 
ً
 ظاهريا

ً
تباينا العلميةل(  الثقافة  أبعاد  اختالف فئات متغيرات   درجة فهم  بسبب 

 . ، والدرجة العلمية الخبرة و التخصص، 

 (.6الت جدول )تعدد على املجاولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثالثي امل

 ، والدرجة العلمية على مجاالت الثقافة العلمية الخبرةو التخصص،    ألثراملتعدد  الثالثي  تحليل التباين :(6جدول )
درجات   مجموع املربعات املجاالت مصدر التباين 

 الحرية 

متوسط  

 املربعات

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

 0.678 0.579 4.690 4 18.761 العلم جسم من املعرفة  التخصص 

 0.589 0.706 3.169 4 12.676 العلم طريقة في االستقصاء  0.924ويلكس=

 0.564 0.743 0.957 4 3.826 العلم طريقة التفكير  0.523ح=

 0.740 0.494 0.313 4 1.253 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 

 0.025 3.180 25.774 3 77.321 العلم جسم من املعرفة  سنوات الخدمة 

 0.409 0.967 4.344 3 13.033 العلم طريقة في االستقصاء  0.905ويلكس=

 0.076 2.329 3.000 3 8.999 العلم طريقة التفكير  0.087ح=

 0.073 2.360 1.496 3 4.488 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 

 0.284 1.156 9.370 1 9.370 العلم جسم من املعرفة  الدرجة العلمية 

 0.074 3.220 14.460 1 14.460 العلم طريقة في االستقصاء  0.039هوتلنج=

 0.083 3.031 3.904 1 3.904 العلم طريقة التفكير  0.122ح=

 0.044 4.100 2.599 1 2.599 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 

   8.106 191 1548.173 العلم جسم من املعرفة  الخطأ

   4.491 191 857.857 طريقة في االستقصاء العلم  
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   1.288 191 245.991 العلم طريقة التفكير  

   0.634 191 121.082 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 

    199 1667.955 العلم جسم من املعرفة  الكلي

    199 913.355 العلم طريقة في االستقصاء  

    199 268.995 العلم طريقة التفكير  

    199 133.920 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع 

 ( اآلتي:6)يتبين من الجدول 

 املجاالت.( تعزى ألثر التخصص في جميع α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  •

 املجاالت. ( تعزى ألثر سنوات الخدمة في جميع α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  •

تفاعل العلم والتكنولوجيا جميع املجاالت باستثناء مجال    في  ( تعزى ألثر الدرجة العلميةα    =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم   •

 بكالوريوس. وجاءت الفروق لصالح  واملجتمع

اختالف تخصصاتهم أو سنوات خدمتهم أو درجتهم العلمية مهتمون جميعا بفهم أبعاد الثقافة العلمية،  جميع املعلمين على   وقد يعزى ذلك إلى أن

ناء مرحلتهم وقد يعزى ذلك أيضا إلى أن جميع املعلمين يمرون بنفس الظروف والدورات التدريبية املختلفة التي تطرحها وزارة التربية والتعليم أو أث

 . ه النتيجةالدراسية مما أدى إلى ظهور هذ

( الجزائري  الدراسة مع دراسة  نتيجة  العلمية وممارستهم  2009اتفقت  العلم واملعرفة  األحياء عن طبيعة  الكشف عن معتقدات مدرس ي  التي هدفت   )

 لها، والتي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة تعود ملتغيري الخبرة التدريسية واملؤهل العلمي. 

: عرض  
ً
ية باختالف كٍل من التخصص، سنوات النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الخامس: هل تختلف درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلمخامسا

 ؟الخدمة، الدرجة العلمية

املعيارية واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  استخراج  تم  السؤال  هذا  عن  العلمية  ل  لإلجابة  الثقافة  أبعاد  ممارسة  متغيرات درجة   حسب 

 ( يوضح ذلك.7، والجدول )وسنوات الخدمة، والدرجة العلميةالتخصص، 

افات املعيارية :(7جدول )  والدرجة العلمية الخبرة و التخصص،  حسب متغيرات  درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلميةل املتوسطات الحسابية واالنحر
العلم جسم من    التخصص  

 املعرفة 

العلم طريقة في  

 االستقصاء 

تفاعل العلم 

والتكنولوجيا  

 واملجتمع 

العلم طريقة في  

 التفكير 

مقياس الثقافة  

 العلمية 

 3.82 3.78 3.62 3.94 3.95 س فيزياء التخصص 

 0.384 0.477 0.560 0.455 0.517 ع 

 3.79 3.74 3.64 3.83 3.96 س كيمياء  

 0.436 0.551 0.589 0.431 0.479 ع 

 3.87 3.82 3.72 3.98 3.99 س احياء  

 0.376 0.522 0.580 0.485 0.522 ع 

 3.81 3.74 3.67 3.89 3.98 س علوم ارض  

 0.374 0.379 0.573 0.461 0.474 ع 

 3.90 3.79 3.65 4.18 4.02 س علوم عامة  

 0.443 0.597 0.408 0.523 0.511 ع 

 3.85 3.73 3.71 4.00 4.02 س 5-1 الخبرة 

 0.379 0.499 0.634 0.521 0.451 ع 

 3.75 3.74 3.61 3.83 3.84 س 6-10 

 0.370 0.430 0.556 0.386 0.552 ع 

 3.88 3.76 3.56 4.10 4.13 س 11-15 

 0.423 0.550 0.532 0.489 0.537 ع 

 3.84 3.81 3.69 3.89 3.97 س 15اكثر من  

 0.415 0.526 0.538 0.461 0.461 ع 

 3.75 3.68 3.54 3.88 3.93 س بكالوريوس الدرجة العلمية 

 0.398 0.485 0.555 0.501 0.509 ع 

 3.98 3.95 3.89 4.03 4.06 س بكالوريوس + دبلوم 

 0.358 0.486 0.499 0.380 0.462 ع 

 املعياري س= املتوسط الحسابي    ع=االنحراف                   
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 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 7يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
بسبب اختالف فئات متغيرات  درجة ممارسة أبعاد الثقافة العلميةل( تباينا

 والدرجة العلمية.  وسنوات الخدمة،التخصص، 

 (.8ي املتعدد على املجاالت جدول )تحليل التباين الثالثولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام 

 على مجاالت الثقافة العلمية  والدرجة العلميةالخبرة و التخصص،    ألثراملتعدد  الثالثي  تحليل التباين :(8جدول )

درجات  مجموع املربعات  املجاالت  مصدر التباين

 الحرية 

متوسط  

 املربعات 

الداللة   قيمة ف 

 اإلحصائية 

 0.875 0.304 0.073 4 0.293 العلم جسم من املعرفة  التخصص 

 0.014 3.202 0.632 4 2.528 العلم طريقة في االستقصاء  920.ويلكس=

 0.729 0.510 0.148 4 0.591 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  457.ح=

 0.839 0.357 0.087. 4 0.346 العلم طريقة في التفكير  

 0.049 2.666 0.643 3 1.929 العلم جسم من املعرفة  سنوات الخدمة 

 0.004 4.509 0.890 3 2.670 العلم طريقة في االستقصاء  888.ويلكس=

 0.290 1.257 0.364 3 1.093 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  032.ح=

 0.928 0.153 0.037 3 0.111 العلم طريقة في التفكير  

 0.036 4.470 1.078 1 1.078 جسم من املعرفة العلم  الدرجة العلمية 

 0.001 11.949 2.358 1 2.358 العلم طريقة في االستقصاء  141.هوتلنج=

 0.000 20.998 6.085 1 6.085 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  000.ح=

 0.000 14.158 3.431 1 3.431 العلم طريقة في التفكير  

   0.241 191 46.067 املعرفة العلم جسم من  الخطأ

   0.197 191 37.700 العلم طريقة في االستقصاء  

   0.290 191 55.349 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  

   0.242 191 46.280 العلم طريقة في التفكير  

    199 48.899 العلم جسم من املعرفة  الكلي 

    199 43.404 العلم طريقة في االستقصاء  

    199 62.384 تفاعل العلم والتكنولوجيا واملجتمع  

    199 50.142 العلم طريقة في التفكير  

 ( اآلتي:8)يتبين من الجدول 

 املجاالت.( تعزى ألثر التخصص في جميع α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  •

 . املجاالت( تعزى ألثر سنوات الخدمة في جميع α  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  •

 . +دبلومبكالوريوسجميع املجاالت وجاءت الفروق لصالح  في ( تعزى ألثر الدرجة العلميةα  =0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية ) •

العلمية، أو درجتهم  أو سنوات خدمتهم  العلمية على اختالف تخصصاتهم  الثقافة  أبعاد  املعلمين مهتمون بممارسة  أن جميع  إلى   وقد يعزى ذلك 

، كما وفي ضوء فلسفة وأهداف مشتركةكما أنهم تعرضوا خالل مراحلهم الدراسية إلى نفس املواقف التي تؤكد على أهمية ممارسة أبعاد الثقافة العلمية 

األهداف تنفيذ  بالعمل على  وذلك  بأدوارهم  يقومون  املعلمين  وأن  واحدة،  للتأهيل  املعدة  والبرامج  واحدة،  إعدادهم  املشرفة على  الجهة  والخطط   أن 

استجاباتهم،    في  تأثيرا  أو سنوات خدمتهم  تخصصاتهم  يكون الختالف  لن  وبالتالي  التربية،  لوزارة  إ املرسومة  أيضا  يعزى ذلك  توجد وقد  املعلمين  أن  لى 

وذلك   لتعليميةلديهم رغبة كبيرة في تطبيق أبعاد الثقافة العلمية إلحداث التغيير والتطوير املطلوب والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في العملية ا 

 .من خالل الخبرات واملعلومات التي تلقوها أثناء دراساتهم العليا

نتيجة   النتيجة مع  )واتفقت هذه  الحجري  العلم ومستوى ممارسة  2006دراسة  لطبيعة  العلوم  فهم معلمي  التعرف على مستوى  التي هدفت   )

 معلمي العلوم لطبيعة العلم وألبعادها، والتي أشارت نتائجها إلى أنه ال يختلف مستوى فهم طبيعة العلم باختالف الخبرة التدريسية. 

 التوصيات:  

 م الباحثان بوضع مجموعة من التوصيات كاآلتي:في ضوء ما تقدم من عرض النتائج قا

العلم، واالهتمام باستراتيجيات    معلميتدريب   .1 العلوم، وطبيعة  العلم مثل فلسفة  التي تنمي فهم  املواضيع  أثناء خدمتهم وزيادة االهتمام  العلوم 

 تدريسية حديثة تمكنهم من إبراز ذلك الفهم داخل الغرفة الصفية.

 العلوم حول فهم العلم.  معلميالتربويين من خالل التأكيد على متابعة ضرورة توجيه املشرفين  .2

 العلوم لطبيعة العلم وفهم طلبتهم لها.  معلميجراء دراسات أخرى تهتم بمعرفة العالقة بين فهم إ  .3

 إجراء املزيد من الدراسات التي تقوم بتحليل مناهج العلوم في املراحل التعليمية املختلفة. .4
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Abstract: 
The study aimed to identify the level of science teachers' understanding of the dimensions of scientific culture and their 
practice in light of some variables in the Ajloun Education Directorate. The study sample, it reached (200) male and 
female teachers, chosen by the stratified random method, and the study used the survey descriptive method, where the 
researcher used tools to collect Albia Nate through (a test of science teachers’ understanding of the dimensions of 
scientific culture, and their practice of identifying them), and the results showed that the relative importance ranged 
between (75% -51%), where science came first in the way of thinking with the highest relative importance (75%) While 
the interaction of science, technology and society came in the last rank with relative importance amounted to (51%), 
and the relative importance of the test of scientific culture as a whole (60%), as it showed a high degree of the 
dimensions of scientific culture, also showed a positive relationship statistically between the understanding of science 
teachers of the dimensions Scientific culture and their practice there, and showed no differences in the level of teacher 
understanding Science for the dimensions of scientific culture according to specialization, years of experience, degree, 
lack of differences in their practice of dimensions of scientific culture according to specialization, years of service, and 
the presence of differences according to the variable scientific degree in favor of the degree Bachelor’s Diploma. The 
study recommended training science teachers during their service and increasing interest in topics that develop the 
understanding of science such as the philosophy of science . 

Keywords: Understanding; Science Teachers; Dimensions of Scientific Culture. 
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