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 مستخلص البحث

 يهدف البحث الحالي الكشف عن:

 الكيمياء للصف الثالث المتوسط.معرفة التنور العلمي عند مدرسي مادة  -2

الكشف عن مدى تضمينه في كتاب الكيمياء للصف الثالث المتوسط المقرر من قبل  -0

 وزارة التربية لتدريسه.

التعرف على العالقة بين التنور العلمي لدى مدرسي مادة الكيمياء للصف الثالث  -5

 المتوسط والثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم. 

لتحقيق أهداف البحث تم االعتماد على منهج البحث الوصفي, إذ تألف مجتمع البحث من 

جميع مدرسي الكيمياء وطلبتهم للصف الثالث في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية 

الصباحية التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة النجف األشرف/ مركز المحافظة من 

%( 02( مدرساً من عينة البحث أي بنسبة )02م وتم اختيار )0222/0202العام الدراسي 

( طالب عشوائياً لكل مدرس من 3من المجتمع, أما عينة الطالب فتمثلت في اختيار )

مجتمع الطالب, وتم اعداد االدوات الالزمة للبحث وايجاد الخصائص السيكومترية لها 

 والباحث قام ببناء ادوات البحث اآلتية: 

( فقرة من نوع االختيار 53مقياس التنور العلمي لمدرسي مادة الكيمياء المؤلف من ) -أوالً 

من متعدد بعد تعديل عدد من فقراته, تم التحقق من صدقه وخصائصه السيكومترية وثباته 

 .02-( باستخدام معادلة كيودر وريتشاردسون28.0إذ بلغ معامل الثبات )

( فقرة من نوع االختيار من متعدد 23فاهيمية المؤلف من )اختبار الثقافة العلمية الم -ثانياً 

ذو أربعة بدائل تم تحقق من صدقة وخصائصه السيكومترية وثباته إذ بلغ معامل الثبات  

, وأما الوسائل االحصائية فقد اعتمدت 02-( باستخدام معادلة كيودر وريتشاردسون28.0)

mailto:hasan-taqi1961@gmail.com
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( لعينة t-testاط بيرسون واختبار )المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعامل ارتب

 مستقلة واحدة واظهرت النتائج:

 معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء ليس بالمستوى المقبول تربوياً.  -

 ضعف امتالك الطالب للثقافة العلمية المفاهيمية.  -

هناك عالقة ارتباط طردية قوية بين معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء  -

 افة العلمية المفاهيمية للطلالب. والثق

 وقد تم التوصل الى عدد من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.

 

 

 

Knowing the scientific enlightenment of middle school chemistry 

teachers and the extent of its inclusion in the book of chemistry 

and its relationship to the conceptual scientific culture of their 

students 

Girls College of Education / University of Kufa 

Asst.Prof. Dr.Hasan Taqi Taha 

Abstract 

The research aims to: 

1- Shows the knowledge of scientific enlightenment for chemistry 

teachers for the third intermediate grade. 

2- Disclosure of the extent of its inclusion in the chemistry textbook 

for the third intermediate grade scheduled by the Ministry of 

Education for its teaching. 

3- Knowing the relationship between the scientific enlightenment of 

chemistry teachers for the third intermediate grade and the 

conceptual scientific culture of their students. 

To achieve the research objectives, the descriptive research method 

was adopted, as the research community consisted of all chemistry 

teachers and their students for the third grade in the morning middle 

and high school daytime schools of the General Directorate of 

Education in the province of Najaf / Governorate Center from the 

academic year 2019/2020 AD and (20) teachers were chosen From 

the research sample i.e. (20%) from the community, and the student 

sample consisted in selecting (5) students randomly for each teacher 

from the student community, and the tools necessary for research 

and finding the psychometric characteristics were prepared for them, 

and the researcher built the following research tools: 

First - The scientific enlightenment scale for chemistry teachers, 

consisting of (35) items of the multiple-choice type, after modifying 

a number of its items, its validity, psychometric properties and 



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسمجلة الفتح ..................................................................... العددال 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-33- 
 

stability were verified as the coefficient of stability reached (0.87) 

using the Keoder and Richardson equation -20. 

Second - The conceptual scientific culture test consisting of (15) 

items of the multiple-choice type with four alternatives was verified 

as a validity, its psychometric properties and its stability as the 

coefficient of stability reached (0.82) using the Keoder and 

Richardson equation -20, and as for the statistical methods, the 

arithmetic averages and percentages were adopted And the Pearson 

correlation coefficient and t-test for one independent sample, and the 

results showed: 

Knowledge of scientific enlightenment for chemistry teachers is not 

at an educationally acceptable level. 

The students ’poor ownership of the conceptual scientific culture. 

- There is a strong direct correlation between the knowledge of 

scientific enlightenment among chemistry teachers and the 

conceptual scientific culture of students. 

A number of conclusions, recommendations and proposals were 

reached. 

 

  problem of the research: أوالً: مشكلة البحث

من خالل خبرة الباحث في مجال التدريس لفترة طويلة وكذلك اطالعه على المحتوى 

الدراسي لكتب مادة الكيمياء المقررة في المرحلة المتوسطة والثانوية استشعر بنقص يتعلق 

بقلة المعلومات المتضمنة للتنور العلمي, لذلك ارتأى الباحث القيام بدراسة لمعرفة التنور 

العلمي عند مدرسي الكيمياء ومدى تضمينه في كتاب الكيمياء للصف الثالث من المرحلة 

 المتوسطة.

والتنور العلمي ينبغي أن يكون ركناً أساسياً من الثقافة العلمية المفاهيمية عند كل مدرس 

وخصوصاً مدرسي الكيمياء لما لها من أثر في حياتهم العلمية والعملية مما حفز الباحث 

( حول مدى تضمين كتاب الكيمياء 5جيه سؤال مفتوح لعدد من مدرسي الكيمياء )ملحق لتو

للصف الثالث المتوسط للتنور العلمي ومدى معرفة التنور العلمي عندهم باالضافة الى 

عالقته بالثقافة العلمية المفاهيمية للطالب بعد اعطاء سؤال مفتوح من خالل ورقة تقدم الى 

لثالث المتوسط حول مدى تضمين كتاب الكيمياء للتنور العلمي عدد من طالب الصف ا

 (.5وانعكاس ذلك على ثقافتهم العلمية المفاهيمية )ملحق 

وبعد اجابة المدرسين والطالب استشعر الباحث بوجود مشكلة حول تضمين كتاب الكيمياء 

حددت مشكلة البحث  لمفهوم التنور العلمي وعالقته بالثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم ولذا

 بالسؤال اآلتي: 

 مامدى التنور العلمي عند مدرسي مادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط؟

ومامدى تضمينه في كتاب الكيمياء المقرر من قبل وزارة التربية؟ وماعالقته بالثقافة 

 العلمية المفاهيمية لطلبتهم؟

 

 Research Importance :أهمية البحث
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لتعليم التتم إال عن طريق المعلم وإن االهتمام بمهنية التعليم يعد من إن تطوير نوعية ا

احدى أهم الخطوات على طريق اصالح التعليم وينطلق من البصمات التي يتركها المعلم 

( ويعد النظام التعليمي من 0: 0223على سلوكيات متعلميه وعقولهم وشخصياتهم )فرج, 

واسع, وعليه ينبغي أن يواكب هذه التطورات العلمية أحد االجزاء المهمة في هذا العالم ال

ويستوعبها وان يتحمل مسؤولياته في اعداد الطاقات البشرية ذات التخصصات الكثيرة 

والمتنوعة التي تحتاج الى خبرات وافكار ومهارات واليات جديدة للتعامل معها بنجاح, 

لحاصلة في العالم, وإن هذا واعداد متعلمين قادرين على مواكبة التطورات والتحديات ا

االعداد اليتم من دن توفير المقومات الالزمة له والمتمثلة بالمحتوى )الكتاب المدرسي( 

والمعلم المنفذ له, والمتعلم الذي يسعى المحتوى الى احداث التغييرات الضرورية فيه, لكي 

عشرين ينبغي ( وللتكيف مع القرن الحادي وال22: 2222ينمو بجميع جوانبه )الحيلة, 

التحدث بلغة علم وتكنولوجيا هذا القرن وثورته التكنولوجية المعرفية ومناهج العلوم 

وتدريسها خاصة من األولويات في كثير من الدول, إذ أكدت جهود اصالح التربية العلمية 

ة ومناهج العلوم على المستقبل وبناء المعرفة وفهمها واالحتفاظ بها, واستخدام وتنمية الثقاف

العلمية وقدرات االستقصاء العلمي والتصميم التكنولوجي ومهارات حل المشكالت والقدرة 

 (.25-23: 0222على اتخاذ القرارات من المنظور الشخصي واالجتماعي )زيتون 

وقد ظهرت العديد من الحركات العالمية الصالح مناهج العلوم وتدريسها بما يساير 

تصبح مواكبة للمستقبل ومايحدث فيه من تطور )ابو التطور العلمي والتكنولوجي حتى 

 (, ومن هذه الحركات االصالحية:55: 020عاذرة, 

 (STSالعلم والتكنولوجيا والمجتمع ) -

 العلم للجميع ومعالم الثقافة العلمية. 0252مشروع  -

 (SS & Cحركة المجال والتتابع والتناسق ) -

 (53: 0222سعيد, ( )بن NSESالمعايير القومية للتربية العلمية ) -

( أو مشروع science for all Americasان مشروع تعليم العلوم لكل االمريكيين )

( AAAS( الذي أعدته الرابطة االمريكية لتقدم العلوم )0252االصالح التربوي )

الصالح مناهج العلوم وتعليمها بدءاً من مرحلة رياض االطفال وحتى نهاية المرحلة 

مى مثل الواليات المتحدة االمريكية فان الحاجة تدعو الى ضرورة الثانوية في دولة عظ

التصرف على عناصر هذا المشروع ومعرفة مراحله واالستفادة من المشروع بأكمله او 

 (..52: 0220حتى بعض اجزائه على أقل تقدير )فتح هللا, 

لالصالح ( رؤية نقدية بعيدة المدى 0252وفي مناهج العلوم وتدريسها يمثل المشروع )

التربوي في مناهج العلوم, إذ تمثل الثقافة العلمية والتكنولوجية واالجتماعية األساس في 

اعادة بناء اهداف التربية العلمية, وبهذا فان المشروع يعمل على تنمية الثقافة العلمية 

( وفي هذا ثمة 230: 0222والتكنولوجية والرياضية بوصفها هي عوامل التغيير )طالب,

الى اعداد المتعلمين العتماد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا لتحسين حياتهم حاجة 

وللتكيف مع المتغيرات التي تحدث في العالم المحيط بهم, لذلك ينبغي من تقليل كمية المواد 

( less is moreالتي يتعلمونها أي التحول من الكم الى النوع على مبدأ )القليل كثير 

 (.552: 0222)زيتون, 

ان أدوار معلم العلوم تختلف باختالف المرحلة التعليمية, من أدواره مساعدة المتعلمين على 

تعلم المفاهيم العلمية وطرائق العلم واكسابهم مهارات االنشطة العلمية في الوصول الى 

( ومن المتطلبات التي ينبغي على المعلم ان 555: 0222المبادئ األساسية للعلم )نشوان, 

الحسبان االشتراك مع المتعلم في التأكيد على تاريخ تشكيل المعرفة المطلوبة يأخذها ب
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وتعلمها, ورصد بداية ظهورها والتغيرات التي طرأت عليها مع اكتشاف العناصر 

( لذلك تم التركيز في اواسط الثمانينات من 25: 0222األساسية المكونة للمعرفة )عطية, 

ة االمريكية على جودة اداء المعلم وعلى ضرورة اعادة القرن العشرين في الواليات المتحد

النظر في وضع مفاهيم مستحدثة في برامج اعداد المعلم ومتابعته اثناء الخدمة. )الفتالوي, 

022. :525.) 

وان تطوير وتحسين الثقافة العلمية لدى جميع األفراد كباراً وصغاراً من اهداف اعداد 

من األخذ بعين االعتبار مجاالت الثقافة العلمية  مناهج العلوم وتطويرها كان البد

( AAASواالستراتيجيات المناسبة لتطويرها, فقد حددت الجمعية االمريكية لتقدم العلوم )

أربعة ابعاد للثقافة العلمية وهي: الثقافة العلمية الوظيفية, والثقافة العلمية المفاهيمية, 

عددة األبعاد التي تكون فهماً أبعد من المفردات والثقافة االسمية., والثقافة العلمية المت

والمفاهيم والطرق االجرائية للفروع العلمية حيث يفهم الفرد النواحي التاريخية والفلسفية 

للعلم وطبيعة العالقة المتداخلة والمترابطة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع )عليوه 

 (.322: 0220والصباريني, 

المناسب لمعلم العلوم وفهمه لطبيعة العلم والتنور العلمي, لذا فان ولذلك يتطلب االعداد 

اعداده هي عملية مخططة ومقصودة تهدف الى احداث تغيرات مرغوبة تربوياً واجتماعياً 

في سلوك الطالب وتفكيره ووجدانه وهذا يتطلب من المعلم فكراً سليماً وجهداً متميزاً بهدف 

صية السليمة المبدعة التي تستطيع التأقلم والتعايش في انماء فكر المتعلم وتكوين الشخ

 (.50: 0222جميع الظروف )عطا هللا, 

وفي ضوء مما ماسبق يتضح ان للمعلم المتنور علمياً الدور البارز في اعداد جيل 

المستقبل, ألن مايزرعه المعلم اليوم في المدارس يحصده غداً في الجامعات والمعاهد وفي 

بشكل عام, فاذا استطعنا اعداد طلبة مبدعين على درجة عالية من الثقافة الحياة العامة 

العلمية المفاهيمية فاننا بالشك سنبني جيالً قادراً على مواجهة متطلبات الحياة وتحدياتها 

ويستطيع اللحاق بركب الدول المتقدمة ويمكن وصف أهمية البحث من الناحية النظرية في 

 انه:

  الباحث في حدود علمه للتعرف على معرفة التنور العلمي محاولة أولى من قبل

 عند مدرسي الكيمياء.

  يقدم رؤية واضحة عن طبيعة التنور العلمي كأساس في تكوين الثقافة العلمية

 المفاهيمية عند المتعلم. 

 وأما من الناحية التطبيقية فيساهم في:

 اعي وانعكاس ذلك تبصير مدرسي الكيمياء بأهمية التنور العلمي كمشروع اجتم

 على طلبتهم ايجابياً.  

  يفيد واضعي مناهج الكيمياء والعاملين على تطويرها في التركيز على جانب التنور

 العلمي.

  توجيه انظار مدرسي الكيمياء الى االبعاد الرئيسية والثانوية للثقافة العلمية

 المفاهيمية عند طلبتهم.

 

 Aims of the Research :هدفا البحث -ثانياً 

 يهدف البحث التحقق من:

 معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء. -2
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العالقة االرتباطية بين معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء والثقافة العلمية  -0

 المفاهيمية لطلبتهم.

 وللتحقق من هدفا البحث تصاغ التساؤالت اآلتية:

 الكيمياء للصف الثالث المتوسط.التعرف على التنور العلمي لدى مدرسي مادة  -2

التعرف على العالقة بين معرفة التنور العلمي لدى مدرسي مادة الكيمياء للصف  -0

 الثالث المتوسط والثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم.

 

 Limitation of the Research حدود البحث: -ثالثاً 

 يقتصر البحث الحالي على:

وسطة والثانوية الحكومية النهارية في المديرية مدرسي الكيمياء في المدارس المت -2

 العامة للتربية في محافظة النجف األشرف/ مركز المحافظة.

طلبة الصف الثالث المتوسط في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف  -0

 األشرف / مركز المحافظة.

 م.0202-0222العام الدراسي  -5

 

 Research Terminology: تحديد المصطلحات -رابعاً 

 أوالً: التنور العلمي: عرفه كل من:

( الحد االدنى من الخبرات العلمية )معارف, 0223)صبري وصالح الدين,  -2

مهارات, اتجاهات, اساليب تفكير( التي ينبغي للمواطن العادي في أي مجتمع ان يكتسبها 

راتها بما فتزيد مستوى وعيه العلمي وقدرته على فهم ومسايرة الحركة العلمية وتطو

 0223ينعكس على سلوكه ايجابياً تجاه نفسه وبيئته ومجتمعه. )صبري وصالح الدين, 

:05.) 

(: جهد انساني, يزيد من الوعي في اتخاذ القرارات المناسبة في 0222)زيتون,  -0

العالمي ويساعد المتعلم على حل مشكالته اليومية استناداً -االجتماعي-المنظور الشخصي

 (.50: 0222لمية )زيتون, الى األدلة الع

ويعرف الباحث التنور العلمي نظرياً: انه سعي الفرد المتالك المعارف والمهارات 

 واالتجاهات التي لها عالقة بالقضايا العلمية الخاصة بمادة علم الكيمياء.

التعريف االجرائي: الفهم والمعرفة للمفاهيم والعمليات العلمية التخاذ القرارات الشخصية 

ومدى تضمين كتاب مادة الكيمياء للصف الثالث المتوسطة لهذه المعارف المتعلقة بالقضايا 

العلمية المعاصرة والتي يمكن ان يمارسها مدرسي الكيمياء من خالل االجابة على فقرات 

 مقياس التنور العلمي المعد للبحث الحالي.

 الثقافة العلمية المفاهيمية: عرفها كل من: -ثانياً 

(: طريقة الوصول الى المعرفة وتتمحور حول األفكار الرئيسية 0222ن , )زيتو -

التي تشكل فروع العلم, وتطوير الطلبة لقدرات االستقصاء العلمي وفهمهم لبناء التفسيرات 

 (.055: 022للظواهر الطبيعية )زيتون, 

علم (: بأنها القدر من المعرفة والفهم للمفاهيم العلمية وعمليات ال0223)محمود,  -

ومهارات التفكير العلمي واالتجاهات التي تجعل الفرد قادراً على المشاركة واتخاذ 

القرارات المناسبة في حياته اليومية وان تكون لديه القدرة على ان يقيم المعلومات 

 (. 0: 0223والمعرفة العلمية )محمود, 



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسمجلة الفتح ..................................................................... العددال 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-32- 
 

لمعرفة العلمية التعريف االجرائي: قدرة طالب الصف الثالث كعينة البحث المتالك ا

للمفاهيم العلمية الكيميائية من كتاب الكيمياء, وقدرتهم على التعامل مع العمليات العلمية 

 وتقاس بالدرجة التي يحصلوا عليها باختبار الثقافة العلمية المفاهيمية المعد لهذا الغرض.

 الفصل الثاني: مفهوم التنور العلمي:

استنارة بمعنى االستضاءة ويقصد بها االستضاءة  إن كلمة تنور مشتقة من الفعل تنور أو

 (.25: 0222الروحية والفعلية استنارة الفرد بالعلم والمعرفة. )صبري ومحب, 

والتقدم الهائل في مجالي المعرفة والتكنولوجيا يتطلب من كل شخص يقدر له التعامل مع 

دراً مناسباً من المهارات مجاالت الحياة المختلفة أن يلم بقدر مالئم من المعرفة ويمتلك ق

لكي يتمكن من التفاعل مع البيئات المختلفة التي يتفاعل معها, وعليه فان مفهوم التنور 

العلمي من المصطلحات التي تمثل تحدياً دائماً للنظم التعليمية لقدرتها على تنويع برامجها 

من ثورات علمية  وتقويم تلك البرامج بصورة مستمرة لجعلها مسايرة لما يعيشه المجتمع

وتقنية, وعملية التنور العلمي ليست منتهية في حد ذاتها ولكنها تعني الطموح لحياة أفضل 

 (.20: 0222)شحادة, 

 (:SFAA( العلم لكل االمريكيين )0109مشروع االصالح )

( العلوم لكل االمريكيين, تم اعداده من االتحاد االمريكي لتقدم العلوم 0252ان مشروع )

(AAAS)  اهتم بتدريس العلوم والتربية العملية والتركيز على التنور العلمي,  22.2عام

 حيث قدم مباديء عامة منها:

 تدريس العلوم يجب ان يشجع وان يلبي حاجات وميول جميع الطالب.  -2

 ماينبغي ان يعرفه الطالب يجب ان يتم تحديده بدقة. -0

 م موضوعات منفصلة.الطالب يجب ان يتعلموا مفاهيم العلوم بدالً من تعل -5

نواتج المتعلم ينبغي تحقيقها من حالل الممارسات التدريسية التي تبدأ بـ)سؤال  -5

/مشكلة( والطالب يجب ان يتعلموا ان العلم مؤقت غير مطلق كما ينبغي لمناهج العلوم ان 

 (. 052: 0222تتضمن محتوى تعامل مع القضايا االجتماعية والتكنولوجية )زيتون, 

( الى ان التنور العلمي يستلزم قدرة الشخص على القراءة 0222د السالم, ويشير )عب

والفهم للمقاالت وعنصراً فاعالً في المناقشات االجتماعية ولديه القدرة على الوصف 

والتنبؤ بالشواهد الطبيعية والشرح كما ان الشخص المتنور علمياً يستطيع تحديد وتشخيص 

لقرارات القومية وان يكون قادراً على اجراء التقويم القضايا العلمية التي تتضمنها ا

 (.503-505: 0222الموضوعي لنوعية المعلومات العلمية )عبد السالم, 

( على انه )معرفة وفهم المفاهيم carin & Bnss, 2001وينظر للتنور العلمي من قبل)

االنشطة العلمية  العلمية وعمليات التعلم المطلوبة في صنع القرار الفردي في المساهمة في

 :Carin &Bnss, 2001والثقافية في المجتمع وكذلك المساهمة في االنتاجية االقتصادية )

22.) 

 والمرتكزات الرئيسة التي تقوم عليها مشروعات التنور العلمي تشمل مايلي: 

  التنور العلمي يعني محو االمية العلمية لدى األفراد ويشتمل على االلمام بالمباديء

ة للعلوم الطبيعية وادراك عالقة التداخل والترابط بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع العام

 :Martin, 2001والتي تتسع وتتعمق على مدار الحياة وليس فقط خالل سنوات الدراسة )

115.) 

  تنمية المعرفة العلمية وفهم مفاهيم العلم ويجب ان يتم تدريس العلوم وتعلمها من

 تعليمية تتكامل فيما بينها.خالل عدة مصادر 
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 .تنمية االتجاهات العلمية الداعمة للبحث 

  تنمية مهارات التفكير العلمي ومهارات حل المشكالت والقدرة على العمل التعاوني

 (.22: 0225واتخاذ القرار الصائب. )بخش, 

 الثقافة العلمية المفاهيمية 

 Cultureالثقافة:    

ود الى ثقف, وثقف الشيء أي حذفه وفهمه, أما مدلولها ان مصطلح الثقافة في اللغة يع

االصطالحي حسب رأي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فتعرفه على انه مجموعة 

المعارف والقيم والعادات والتقاليد واألحكام التي تسود المجتمع ويتأثر بها أفراده بدرجات 

( يذكر بأنها: تعني 0220ينما نجد )علي, ( ب322: 0220متفاوتة )عليوه والصباريني, 

اعداد فرد قادر على المعاصرة, التي يمتلك قدراً من المعرفة المتكاملة من مصادرها 

المختلفة, ويتقن العديد من المهارات التي تمكنه من اتخاذ مواقف ووجهات نظر شخصية 

اسب بشأن مايواجهه من تعبر عن ذاته مما يساعده على التفسير والتنبؤ واتخاذ القرار المن

مواقف ومشكالت في مجتمع دائم التغير في جميع مناحي الحياة, ومجاالت النشاط 

(, وبهذا المعنى فالثقافة تشمل مجاالت عديدة منها 02: 0220االنساني المختلفة )علي, 

( 2) الثقافة الجمالية, واللغوية, واالقتصادية, والعلمية, والرياضية, والعقدية...ألخ والشكل

 (. 02: 0220اآلتي يوضح بعض أشكال الثقافة )علي, 

 ( يوضح بعض اشكال الثقافة9شكل )

 

 

 

 

 

 

  Scientific cultureالثقافة العلمية 

والتربية العلمية تعريفات كثيرة لمصطلح الثقافة اورد األدب التربوي في تدريس العلوم 

العلمية فمنهم من قال بانه )قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات تتصل بالمشكالت 

والقضايا العلمية والتفكير العلمي الالزمة العداد الفرد للحياة اليومية التي تواجهه في بيئته 

 Nationalية الوطنية للعلوم )(. كما بينت االكاديم0: 22.2ومجتمعه )سليم, 

Academy of science, 1995 بانها ادراك المفاهيم والتعميمات العملية الالزمة )

التخاذ القرار الشخصي والمشاركة في الشؤون الثقافية والمدنية واالقتصادية واالنتاجية 

قرارات كما تقتضي من الفرد أيضاً ان يكون قادراً على تحديد قضايا علمية بحاجة الى 

( بينما يجد 5: 0220محلية أو قومية ويعبر عن مواقف مدلولة عملياً وتكنولوجيا )علي, 

( بانها قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات تتصل 2222)النجدي وزمالئه, 

بالمشكالت والقضايا العلمية والرياضية والتكنلوجية وقدرات ومهارات التفكير العلمي 

للحياة اليومية التي تواجهه في بيئته ومجتمعه )النجدي وزمالئه,  الالزمة العداد الفرد

2222 :52  .) 

 أهمية الثقافة العلمية:

 ان أهمية الثقافة العلمية تأتي من أمرين:

 األول: انم فهم العلم يوفر للفرد متعة وتحقيقاً للذات.

 الثقافة

 عقديه
 سياسية

 اجتماعية

 لغوية جمالية مهنة

 رياضية

 علمية
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اجل اتخاذ قرارات  ثانياً: ان تعقد الحياة يتطلب من الفرد معلومات وطرق تفكير علمية من

 (. 05: 0220سليمة )علي, 

ومما سبق فان الثقافة العلمية هي امر ضروري بل اساس في اعداد جيل المستقبل كما 

يتمكن من مواجهة تحديات عصره وحل مشكالته بيسر واتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة 

 تسهم في تقدم شعبه ورقي بلده.

 صفات المتعلم المثقف علمياً:

 ( صفات المتعلم المثقف علمياً باآلتي:0222)عبد السالم, أوضح 

 .يفهم طبيعة العلم وجوانبه وابعاده والقدرة على قراءة وفهم العلم 

  يفهم طبيعة الرياضيات والعمليات والمهارات الرياضية االساسية والقدرة على حل

 المشكالت اليومية واستخدام الرياضيات في فهم العالقات العلمية.

 طبيعة التكنولوجيا وعالقتها بالعلم وتأثيراتها على المجتمع. يفهم 

 .يفهم العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في اطار مفاهيمي تاريخي متكامل 

  تتوافر لديه المهارات والعمليات العقلية الالزمة للتفكير العلمي وتساعده على

 االشتراك في انشطة المجتمع واالسهام في حل مشكالته.

 الستعداد والقدرة على معرفة مصادر التعلم والقدرة على التعلم الذاتي لديه ا

 (. 52: 0222والمستمر )عبد السالم, 

 االبعاد الرئيسية للثقافة العلمية:

 من خالل التعريفات السابقة ممكن اجمال االبعاد الرئيسية للثقافة العلمية بما يأتي:

 فهم المفاهيم األساسية للعلم -

 م فهم طبيعة العل -

 تطبيق المعرفة العلمية والمهارات التي اكتسبها في حل المشكالت اليومية. -

 فهم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع وربطها مع البيئة. -

 أسباب االهتمام بالثقافة العلمية:

 : ان مواكبة النظام العالمي الجديد الذي بات العالم فيطبيعة النظام العالمي الجديد -2

ظله كقرية صغيرة يمكن ألي فرد ان يجوب ارجاءها عبر قنوات االتصال الحديثة تمثل 

مبرراً قوياً وداعياً من دواعي تثقيف افراد أي مجتمع تنويراً علمياً يتيح لهم االنخراط في 

 هذا النظام.

التسارع المذهل في االكتشافات العلمية واالبتكارات التكنولوجية يتطلب من أفراد  -0

تمعات مواكبة هذا التسارع ومالحقته وهذا مبرر لتنوير هؤالء االفراد علمياً حيث المج

 يساهم في اللحاق بكل ماهو جديد في مجال العلم.

تراكمية وانسانية العلم: العلم يكون تراكمي البناء انساني التكوين, ويعمل على  -5

 البناء العلمي.  رفاهية االنسان لذا يجب تثقيف االفراد لكي يستطيعوا مواصلة هذا

 اجتماعية العلم: فهو منشط اجتماعي ويعمل على سد احتياجات المجتمع. -5

اقتحامية العلم: تقتحم التقنية العلمية المجتمعات سواء كانت تلك المجتمعات في  -3

حاجة اليها او غير مرغوب بها, لذلك يجب ان يعد افراده للتعامل مع هذه التقنيات حتى 

 التقدم.يستطيع اللحاق بركب 

سيادة لغة العلم: مامن سبيل الكتساب مفردات لغة العلم وفهم رموزها اال من خالل  -5

 تثقيف االفراد علمياً.
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تجاهل اخالقيات العلم: من اهم المبررات التي تدعو ألهمية تأصيل التنور العلمي  -0

في نفوس افراد أي مجتمع وخصوصاً مجتمعنا العربي هو تعدي بعض االفراد الحدود 

الاخالقية كتلك البحوث التي تجري في بعض دول العالم حول االستنساخ البشري ال

 (.52-55: 0223)صبري, وصالح الدين, 

 الثقافة العلمية المفاهيمية:

يمكن تعريف المفهوم العلمي لها على انها مجموعة من األشياء أو الرموز او الحوادث 

شتركة والتي يمكن االشارة اليها باسم الخاصة التي تم تجميعها على أساس من الصفات الم

( process(, بان المفهوم كونه عملية )2225( ويضيف الخليلي 50: 0220معين )علي, 

 عقلية يتم عن طريقها:

 تجريد مجموعة من الصفات او الحقائق المشتركة. -

 تعميم عدد من المالحظات ذات العالقة بمجموعة من االشياء. -

 ء او حدث او عملية او أكثر.تنظيم معلومات حول صفات شي -

( للعملية  العقلية فهو االسم أو المصطلح أو الرمز الذي productومن حيث كونه ناتج )

يعطى لمجموعة الصفات والخصائص المشتركة او العديد من المالحظات أو مجموعة 

 (.22: 2225المعلومات المنظمة )الخليلي, 

 لنحو اآلتي:( المفاهيم العلمية على ا0220وصنف )علي, 

مفاهيم بسيطة: وهي التي تشتق من المدركات الحسية مثل الحامض القاعدة, الفلز,  -2

 الالفلز ..ألخ.

مفاهيم مركبة )عقالنية( وهي التي تشتق من المفاهيم البسيطة مثل )الكثافة,   -0

 السرعة, الجاذبية..ألخ(

لمركب, مفاهيم تصنيفية وهي التي تشتق من خصائص تصنيفية مثل المخلوط, ا -5

 االمينات, ... ألخ.

مفاهيم عمليات وهي التي تشتق من العمليات مثل الترسيب, التقطير, الغليان, ...  -5

 (..5: 0220الخ.  )علي, 

ومما تقدم فان الثقافة العلمية المفاهيمية, هي طريقة الوصول الى المعرفة وتتمحور الثقافة 

ى( التي تشكل فروع العلوم الطبيعية وعلوم المفاهيمية حول االفكار الرئيسة )المفاهيم الكبر

التي تخدم  Conceptsاالرض, وبهذا تشكل الثقافة العلمية المفاهيمية فهماً أكبر للمفاهيم 

فهم البيئة المعرفية للعلم, واكتساب المهارات العلمية والتطبيقية التي تمكنه من اتخاذ 

 (. 03: 0220وجيا والمجتمع )علي, القرارات اليومية وادراك العالقة بين العلم والتكنل

 

 دراسات سابقة:

يتم التعرض لدراسات وصفية ونوعية سابقة ذات عالقة بمتغير البحث التنور العلمي 

 وعالقته بالثقافة العلمية المفاهيمية ومنها اآلتية:

 9110فاطمة,  اسم الباحث والسنة

 االعدادية المهنيةتنمية بعض عناصر التنور العلمي لدى طلبة  الهدف

 مصر المكان

 االعدادية المهنية المستوى التعليمي

 ( طالباً وطالبة من صفوف الثالثة االعدادية52عينة عشوائية) العينة

 مقياس التنور العلمي االدوات
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 اداة تحليل المحتوى الوسائل االحصائية

انخفاض مستوى اهتمام محتوى مناهج العلوم االعدادية  النتائج

 بالموضوعات العلمية التي تنمي التنور العلمي

 0199الماضي ,  اسم الباحث والسنة

الكشف عن مستوى التنور العلمي لمدرسي مادة االحياء في  الهدف

المرحلة االعدادية ومدى تضمينه في كتب االحياء وعالقته بالتفكير 

 العلمي والوعي البيئي لطلبتهم

 العراق المكان

 المرحلة االعدادية التعليميالمستوى 

 مدرساً  35 العينة

 مقياس التنور العلمي, مقياس التفكير العلمي, مقياس الوعي البيئي االدوات

معامل ارتباط بيرسون, معادلة سبيرمان براون, معادلة كندال,  الوسائل االحصائية

 االختبار الزائي 

يليه المجال السلوكي  جميع الكتب ركزت على المجال المعرفي ثم النتائج

 ثم المجال الوجداني

 

 0199االزبكي,  اسم الباحث والسنة

تحليل محتوى كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة المتمثلة بالصفين  الهدف

 االول والثاني المتوسط وفقاً ألبعاد التنور العلمي

 العراق المكان

 االول +  الثاني متوسط المستوى التعليمي

 طالباً  20 العينة

 اختبار التنور العلمي االدوات

 ( النسبة المئوية, معامل االتفاقt-testاالختبار التائي ) الوسائل االحصائية

عدم وجود فرق الكتساب الطلبة البعاد التنور العلمي في جميع  النتائج

 االبعاد

 0190حافظ,  اسم الباحث والسنة

االعدادية في ضوء معايير تحليل محتوى كتب الكيمياء للمرحلة  الهدف

الثقافة العلمية وامتالك مدرسي المادة لها وعالقتها بالوعي العلمي 

 االخالقي لطلبتهم

 العراق المكان

 المرحلة االعدادية المستوى التعليمي

 مدرساً ومدرسة 222 العينة

 اختبار الثقافة العلمية لمدرسي الكيمياء االدوات

 االخالقي للطلبةمقياس الوعي العلمي 

 النسبة المئوية, االختبار التائي, معامل التوافق الوسائل االحصائية

حصل المعيا الرئيسي )طبيعة العلم( اعلى نسبة في محتوى الكتاب  النتائج

(.5852.)% 

 كتاب الكيمياء للصف الخامس االكثر اهتماماً بـ)طبيعةالعلم(

 اختبار الثقافة العلميحصل المدرسين على تقدير )دون الوسط( في 

 حصل الطلبة على تقدير )جيد( في مقياس الوي العلمي
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عالقة ضعيفة بين مايمتلكه المدرسين من ثقافة علمية ومالدى الطلبة 

 من وعي علمي اخالقي. 

 0192الملكي,  اسم الباحث والسنة

 الهدف

 

الكشف عن فهم طبيعة العلم عند مدرسي الكيمياء على وفق وثيقة 

( وعالقته بالثقافة العلمية المفاهيمية AAASاالصالح التربوي )

 واالجرائية لطلبتهم

 العراق المكان

 المرحلة المتوسطة المستوى التعليمي

 مدرساً ومدرسة 52 العينة

 طالباً وطالبة لكل مدرس من مجتمع الطلبة 23

 (0252تبني اختبار طبيعة العلم على وفق مشروع ) االدوات

 الثقافة العلمية المفاهيمية واالجرائيةاختبار 

, المتوسط الحسابي, النسب 02-معادلة كيودر وريتشارد سون الوسائل االحصائية

( معامل ارتباط بيرسون, تحليل التباين t-testالمئوية, اختبار )

 االحادي

ضعف امتالك مدرسي الكيمياء فهم طبيعة العلم على وفق الوثيقة  النتائج

(AAAS.) 

امتالك الطلبة للثقافة العلمية المفاهيمية واالجرائية وجود  ضعف

عالقة ارتباطية بين فهم المدرسين لطبيعة العلم والثقافة العلمية 

 المفاهيمية واالجرائية لطلبتهم  

 0192الحنتوش,  اسم الباحث والسنة

الكشف عن فهم طبيعة المسعى العلمي عند مدرسي الكيمياء وفق  الهدف

( وعالقته بممارستهم التدريسية والثقافة 0252صالح )مشروع اال

 العلمية المتعددة االبعاد لطلبتهم

 العراق المكان

 الصف الخامس العلمي في المدارس الثانوية واالعدادية المستوى التعليمي

 ( طالباً وطالبة لكل مدرس02( مدرساً ومدرسة )2.) العينة

 العلمي لمدرسي الكيمياءاختبار فهم طبيعة المستوى  االدوات

 بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية

 اختبار الثقافة العليمة متعددة االبعاد لطلبة الخامس العلمي

معامل الصعوبة للفقرات االختبارية, معامل التميز للفقرات  الوسائل االحصائية

الموضوعية, معامل ارتباط بيرسون, معادل سبيرمان براون, معادل 

( لعينة مستقلة واحدة, معامل فاعلية, t-testالفاكرونباح, اختبار)

 بدائل الخاطئة

ضعف فهم طبيعة المسمى العلمي عند مدرسي الكيمياء, ضعف  النتائج

الثقافة العلمية متعددة االبعاد لطلبة الصف الخامس العلمي, هناك 

عالقة ارتباطية قوية بين فهم مدرسي الكيمياء لطبيعة المسعى 

 العلمي والثقافة العلمية متعددة االبعاد لطلبتهم

 جوانب االفادة من الدراسات السابقة 

 التعرف على اجراءات البحث المتبعة. -2
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االطالع على ادوات البحث مما ساعد الباحث في بناء فقرات مقياس التنور العلمي  -0

 واختبار الثقافة العلمية المفاهيمية.

المناسبة لتحليل النتائج وتحديد مايتالئم وطبيعة البحث اختبار الوسائل االحصائية  -5

 الحالي.

االطالع على المصادر الي يمكن ان ترفد البحث بالمعلومات الالزمة والتي تناولت  -5

 المتغير المستقل والمتغير التابع.

 

 الفصل الثالث: اجراءات البحث

 مجتمع البحث وعينته -اوالً 

 مجتمع البحث-أ

يتألف مجتمع البحث من جميع مدرسي الكيمياء للصف الثالث مجتمع المدرسين: -2

المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية النهارية التابعة للمديرية العامة للتربية 

مركز المحافظة, وبعد تزويد الباحث بكتاب تسهيل المهمة معنون الى -في محافظة النجف

ليه زودنا بتسهيل مهمة من قبل مدير قسم (, وبناًء ع2مديرية تربية النجف )ملحق 

( مدرساً 222( حيث وجد ان عدد مدرسي الكيمياء بلغ )0التخطيط التربوي)ملحق 

( مدارس ثانوية للبنين بحسب احصائية 22( مدرسة متوسطة للبنين و)55موزعين على )

شعبة التخطيط التربوي في المديرية العامة للتربية في النجف للعام الدراسي 

 (. 2موضحاً في جدول ) 0222/.022

مجتمع الطالب: يتألف من جميع طالب الصف الثالث المتوسط في المدارس المتوسطة -0

مركز المحافظة -والثانوية النهارية الحكومية التابعة للمديرية العامة للتربية في النجف

 (.2( طالباً موضحاً ذلك في جدول)5552البالغ عددهم ) 0222/.022

 (9جدول )

سنة( وعدد 91عدد مدرسي مادة الكيمياء وعدد طالب للصف الثالث المتوسط )عمر 

 0192/0191المدارس للبنين للعام الدراسي 

 مختلط مدارس ثانوية مدارس متوسطة عدد الطالب عدد المدرسين

 بنات بنين بنات بنين اناث ذكور اناث ذكور

222 22. 5552 5003 55 55 . 2. 0 

022 22355 00 0. 

 عينة البحث:-ب

عينة مدرسي الكيمياء: تمثلت باختيار عينة من مدرسي الكيمياء للصف الثالث المتوسط -2

ونظراً لكون مجتمع البحث متجانساً فيمكن اخذ عينة صغيرة تمثل مجتمع البحث فكلما كان 

ة مجتمع البحث متجانساً كان باالمكان اخذ عينة صغيرة توفيراً للوقت والجهد والتكلف

 (. 2.: 0220)المعاني واخرون, 

%( من مجتمع 02وبعد اخذ رأي خبراء االحصاء والمختصين ارتأى الباحث اخذ نسبة )

 ( مدرساً.02البحث أي مايعادل )

( طالب من الصف 3عينة الطالب: تم اختيار عينة ممثلة للمجتمع االصلي حيث اخذ )-0

العشوائية البسيطة لتكون عينة الطالب ممثلة الثالث لكل مدرس تم اختيارهم بالطريقة 

مركز المحافظة, والعينة -مدارس المديرية العامة للتربية في النجف من( طالب 3بـ)
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العشوائية البسيطة تستخدم عندما ننتخب جزء من كل ويكون الكل أي المجتمع نوع واحد 

 (.23: .022وغير مقسم الى أقسام )طبية, 

 

 ثانياً: أدوات البحث:

 لتحقيق أهداف البحث تطلب أعداد ما يأتي:

 مقياس التنور العلمي. -2

 اختبار الثقافة العلمية المفاهيمية. -0

( 2225مقياس التنور العلمي: وبعد االطالع على بعض المقاييس مثل مقياس )فاطمة, -2

( واخذ آراء بعض ذوي االختصاص واالطالع على بعض االدبيات 0222و)الماضي, 

( الذي 2اعداد المقياس باتباع الخطوات االتية وكما موضح في المخطط )السابقة, تم 

 يوضح مراحل اعداد مقياس التنور العلمي.

 

 ( مراحل اعداد مقياس التنور العلمي9مخطط )

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 وفيما يأتي توضيح الخطوات التي تم بموجبها اعداد وبناء المقياس

 اوالً: تحديد هدف المقياس:

 تحديد الهدف من المقياس

مقاييس التنور  االطالع على

العلمي وعلى الكتب التربوية 

 والدراسات السابقة

اراء المختصين في مجال 

الكيمياء وطرائق تدريس 

 العلوم وعلم النفس
 تحديد المكونات الرئيسية والفرعية لالختبار

 اعداد فقرات االختبار

 وضع معيار المقياس وضع تعليمات المقياس

 صدق االختبار

 تطبيق االختبار على العينة االستطالعية

 تطبيق الخصائص السايكومترية لالختبار

 ثبات المقياس فعالية البدائل معامل الصعوبة معامل التمييز

 المقياس بصورته النهائية
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ان هدف المقياس هو معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء للمرحلة المتوسطة 

 والثانوية ومدى تضمينه في كتاب الكيمياء. 

 ثانياً: تحديد مجاالت المقياس وعدد فقراته

بعد االطالع على الكتب التربوية ذات العالقة بالموضوع والدراسات السابقة العربية 

اراء عدد من األساتذة التربويين واالختصاص بطرائق تدريس واالجنبية واالستعانة ب

( تم االتفاق على صياغة فقرات المقياس وتوزيعها على ثالث 3العلوم والكيمياء )ملحق 

 مجاالت وكما يأتي:

 المجال األول: المعرفي

( فقرة من نوع االختيار من متعدد وبأربعة بدائل ويتميز هذا النوع 02تضمن هذا المجال )

ن الفقرات بانها ذات صدق وثبات عالي ويكمن استخدامها في مقياس مهارات عقلية م

 (.005: .222باالضافة لسهولة تصحيحها )عودة, 

 المجال الثاني: الوجداني

( فقرات ممثلة باالتجاهات والقيم والمواقف التي يمكن ان يتخذها 22تضمن هذا المجال )

 الفرد تجاه موضوع ما.

 السلوكيالمجال الثالث: 

( فقرات تمثل السلوك الذي يمكن ان يمارسه الفرد ازاء بعض 22تضمن هذا المجال )

 المواقف. 

%( على فقرات المقياس مما جعل 3.وكانت نسبة االتفاق بين الخبراء والمتخصصين )

الباحث مطمئن بأن المقياس تتوفر فيه صفة الصدق الظاهري اذ انه اتخذ نسبة االتفاق 

ياراً لصالحية فقرات المقياس ومالئمتها لقياس ماأعد قياسه. )دوران, % فأكثر مع2.

22.3 :20 .) 

 التطبيق االستطالعي األول للمقياس

( مدرسين لمادة علم الكيمياء 22تم تطبيق مقياس التنور العلمي على عينة تألفت من )

س الموافق يوم األحد لغرض التأكيد من وضوح فقرات المقيا 22/2/0202بتاريخ 

وتشخيص الفقرات الغامضة كذلك تم التأكيد من وضوح التعليمات وتبين بأن الفقرات 

 والتعليمات واضحة حّول المقياس لدى عينة مدرسي مادة الكيمياء.

 التطبيق االستطالعي الثاني للمقياس:

بعد التأكد من وضوح فقرات المقياس وتعليمات االجابة عنها وتقدير الوقت المستغرق -أ

جابة عن فقراته ولغرض استخراج الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس التنور في اال

( 22من يوم االربعاء على عينة مكونة من ) 02/2/0202العلمي تم تطبيقه في يوم 

 مدرسين. 

 وضع معيار لتصحيح المقياس.-ب

 تصحيح فقرات المجال المعرفي:-2

فقرة من فقرات المقياس وصفراً تعطى للمجيب درجة واحدة لالجابة الصحيحة عن كل 

 لالجابة الخاطئة أو المتروكة.

 تصحيح فقرات المجالين الوجداني والسلوكي-0

تكونت االجابة عن كل فقرة من فقرات المجال الوجداني والمجال السلوكي من ثالثة بدائل 

جتها غير موافق( وألجل تحويل البدائل الى أرقام كمية يمكن معال –غير متأكد  –)موافق 

( للفقرات االيجابية في حين تم العكس في حالة 2, 0, 5احصائياً , اعطيت االوزان االتية )
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( وتم حساب درجة 5, 0, 2الفقرات التي تعبر عن االتجاه السلبي وعلى النحو االتي )

 المقياس كاآلتي: 

 (02 -المجال المعرفي: درجته تراوحت من )صفر

 (52 – 2ن )المجال الوجداني: درجته تراوحت م

 (52- 2مجال السلوكي: درجته تراوحت من )

 (2.وان درجة المقياس الكلية تكون )

 الخصائص السايكومترية لمقياس التنور العلمي:

 القوة التمييزية:-2

يقصد بقوة تمييز الفقرة, قدرتها على التمييز بين األفراد ذوي المستويات العليا واالفراد 

%( من 00السمة المراد قياسها اذ اختيرت اعلى ) ذوي المستويات الدنيا بخصوص

%( من الدرجات لتمثل المجموعة الدنيا , إذ 00الدرجات لتكون المجموعة العليا وادنى )

( الى ان اعتماد هذه النسبة يقدم للبحث مجموعتين باقصى مايمكن 22.2يشير الزوبعي )

% 02يقل معامل تمييزها عن ( اذ ان الفقرات التي 03-05: 22.2من التمايز )الزوبعي, 

 (. 5( )الملحق 222: 0222التعد مرغوبة يستحسن تعديلها أو حذفها. )ميخائيل, 

 معامل صعوبة الفقرات:-0

لغرض معرفة مدى صعوبة أو سهولة الفقرة االختبارية على الطالب يتم حساب النسبة 

ين العليا والدنيا المئوية لالجابات الصحيحة او الخاطئة عن تلك الفقرة في المجموعت

وبتطبيق معادلة الصعوبة الخاصة باالسئلة الموضوعية فان كانت هذه النسبة عالية فانها 

تدل على سهولة الفقرة أما اذا كانت منخفضة فانها تدل على صعوبتها وقد تراوحت 

( كانت درجات 22, 0, 5( ماعدا الفقرات )2835-2850صعوبة فقرات االختبار بين )

( على التوالي وهي نسبة غير مقبولة وينصح بحذفها 28.5,  28.2,  2825ا )الصعوبة له

 (.5أو استبدالها. )الملحق 

 فاعلية البدائل الخاطئة للفقرة-5

( الى ان صعوبة اختبار االختيار من متعدد تعتمد على 0220أشار )الظاهر واخرون, 

ستجيب غير المتمكن من المادة درجة التشابه والتقارب الظاهري بين البدائل, مما يشتت الم

( وباستعمال معادلة 252: 0220الدراسية على االجابة الصحيحة )الظاهر واخرون, 

فاعلية البدائل تم حساب فاعلية كل بديل خاطئ ولكل فقرة اختبارية فظهر ان جميع القيم 

نة بافراد سالبة أي ان البدائل قد جلبت اليها عدداً أكبر من أفراد المجموعة الدنيا مقار

 المجموعة العليا حيث تراوحت بين 

(. وعليه تقدر ابقاء البدائل كما هي لفاعليتها في جذب 0( [ )ملحق 2800 –( )28285-])

الطالب, اذ يعد البديل الخاطئ فعاالً عندما يجذب اليه عدداً من طلبة المجموعة الدنيا أكبر 

 (.   022: .222من طلبة المجموعة العليا )عودة, 

 (Test Reliabilityبات االختبار: )ث

( وهي تقدم 02-ريتشاردسون-ألجل حساب ثبات االختبار الحالي استعملت معادلة )كيودر

( اذ تعد االختبار جيدة اذا 2805دليالً على االتساق الداخلي لالختبار فقد وجد انه يساوي )

( وبذلك يعد المقياس ذا ثبات 052: 0225( فما فوق )النبهان, 2850بلغ معامل ثباتها )

 (. .عالي )الملحق 

 اختبار الثقافة العلمية المفاهيمية :

قام الباحث باعداد االختبار بعد اطالعه على الكتب العلمية والتربوية ذات العالقة 

بموضوع البحث وكذلك اطالعه على الدراسات العربية القريبة من موضوع البحث وبعد 
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وم ومجال علم أخذ اراء ذوي الخبرة والمختصين في مجال المناهج وطرائق تدريس العل

 الكيمياء تم اعداد االختبار على النحو اآلتي:

 تحديد هدف االختبار-أ

إن هدف االختبار هو قياس الثقافة العلمية المفاهيمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية 

التي تمثل منظور الطلبة لفهم علم الكيمياء بعد االطالع على محتوى الفصل )الرابع 

-225: .022الكيمياء الصف الثالث المتوسط )الدجيلي واخرون, والخامس( من كتاب 

 ( حيث استخرجت المفاهيم الكيميائية على النحو اآلتي: 0( كم في مخطط )255

 الفصل الرابع: المحاليل والتعبير عن التركيز

 الفصل الخامس: الزمرة الرابعة 

 (0مخطط )

اب الكيمياء للصف الثالث المتوسط المفاهيم الكيميائية للفصلين الرابع والخامس من كت

 لبعد الثقافة العلمية المفاهيمية

 األفكار الرئيسة المحتوى الفصل

 المحلول المحاليل والتعبير عن التركيز الرابع

 طبيعة المحاليل

 قابلية الذوبان 

 تركيز المحلول

 التركيز بالنسبة المئوية الكتلية

 التركيز بالنسبة المئوية الحجمية

 بالكتلة/ الحجمالتركيز 

 IVAعناصر الزمرة الرابعة  IVAالزمرة الرابعة  الخامس

 IVAالصفات العامة للزمرة الرابعة 

 السليكون

 وجوده

 تحضيره 

 خواص السليكون

 مركبات السليكون

مفاهيم الكيمياء الرئيسة للفصلين )الرابع+ الخامس( من كتاب الصف الثالث المتوسط لبعد 

 المفاهيمية.الثقافة العلمية 

 صوغ فقرات االختبار-ب

( ذات أربعة multiple choiceتم صوغ فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد )

( فقرة 5-2( فقرة بواقع )23بدائل لكل فقرة حيث تألف بعد الثقافة العلمية المفاهيمية من )

 لكل مفهوم رئيس.

 صوغ تعليمات االختبار -5

باالختبار وروعيت ان تكون واضحة وتحدد مهمة المتعلم  تم صوغ التعليمات الخاصة

بدقة, واعطيت فكرة لطلبة الصف الثالث المتوسط بان الهدف من االختبار هو الغراض 

 البحث العلمي وعلى النحو االتي:

  تعليمات االختبار للطلبة: تم وضع ورقة تعليمات مرفقة لورقة االختبار تضمنت

من االختبار وعدد الفقرات وعدد البدائل وتعليمات خاصة معلومات تخص الطلبة والهدف 
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باالجابة عن جميع االسئلة وعدم ترك اية فقرة من دون اجابة او اختيار أكثر من اجابة 

 للفقرة الواحدة, مع مثال يوضح طريقة االجابة بوضع البديل.

 ة تعليمات تصحيح االختبار: اعطيت درجة واحدة لالجابة الصحيحة وصفر لالجاب

( )الملحق 23-الخاطئة أو المتروكة وبهذا فان الدرجة الكلية قد تحددت بالمدى من )صفر

2.) 

 صدق االختبار: تم االعتماد على نوعي الصدق االتية:  -5

 ( الصدق الظاهريFace validity) 

لغرض ايجاد الصدق الظاهري لالختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين 

مياء وطرائق تدريس العلوم والقياس والتقويم حيث نالت جميع والمختصين في مجال الكي

فقرات المقياس على اتفاق الخبراء بانها تقيس الغرض الذي وضعت من اجله مع اجراء 

 بعض التغييرات الطفيفة في صياغة بعض الفقرات التي تم االخذ بها. 

 ( صدق المحتوىcontenty validity) 

ختبار وفقراته, بعد عرض االختبار على مجموعة من يتم فيه تحليل منطقي لمواد اال

( حيث تم اعتماد نسبة 3المحكمين والمختصين في طرائق تدريس العلوم والكيمياء )ملحق

%( منهم على اجراء التعديالت من حيث الصوغ فحسب لبعض 2. -% 03اتفاق )

 الفقرات.

 التجربة االستطالعية الختبار الثقافة العلمية المفاهيمية -3

للتحقق من وضوح فقرات االختبار وتحديد الدقة الالزمة لالجابة تم تطبيق االختبار على 

( طالب من م.االمام 22عينة استطالعية من مجتمع البحث وليس من عينته ممثلة بـ)

 0/0/0202الحسن)ع( للبنين وقد اتضح وضوح فقرات االختبار وتعليماته وذلك بتاريخ 

وسط الوقت الالزم لالجابة من خالل حساب الوسط الحسابي من يوم االحد وتم حساب مت

 ( دقيقة.52ألول وآخر طالب اكمل االختبار وكان متوسط الوقت لالجابة )

 التحليل االحصائي لفقرات االختبار -5

ان الهدف من التحليل هو تحسين االختبار والتعرف على جوانب الضعف التي تجعل 

على حذفها واعادة صياغتها واالبقاء على الفقرات بعض الفقرات غير صالحة, والعمل 

( طالباً من 222الصالحة منها وعلى هذا األساس تم تطبيق االختبار على عينة مكونة من )

طلبة الصف الثالث المتوسطة من مدارس ثانوية )رمضان والكندي( للبنين و متوسطة 

ربعاء, وصحح الباحث من يوم الثالثاء واأل 23/0/0202-25حذيفة بن اليمان بتاريخ 

( ثم رتبت الدرجات تنازلياً من اعلى 5( وادنى درجة ).0االجابات وكانت اعلى درجة )

%( من 00درجة الى ادنى درجة وتم تقسيمها على مجموعتين عليا ودنيا واختيرت الى )

%( من الدرجات الدنيا )طريقة المجموعتين المتطرفتين( اذ تمثل 00الدرجات العليا والـ)

ذه النسب أفضل النسب للمقارنة بين المجموعتين إذ تمتاز بسهولة العمليات الحسابية التي ه

تتطلبها ودقة النتائج المترتبة عليها وان هذه النسبة تقدم لنا مجموعتين بأقصى مايمكن من 

 (.22( والمجموعة الدنيا )الملحق 55: 0222التمايز )ابو لبدة, 

 tem difficulity coefficientمعامل صعوبات الفقرات:  -2

-2802( ان معامل صعوبة الفقرات مقبولة اذا كانت تتراوح بين )0202أشار )الكبيسي, 

( 2830-2852( وقد تراوحت صعوبة فقرات االختبار بين )20: 0222( )الكبيسي, 28.2

( على التوالي وهذه 28.5-2823( كانت درجات الصعوبة لها )20, 3ماعدا الفقرات )

 (.22ر مقبولة وينصح بحذفها أو استبدالها )المحلق نسبة غي
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 معامل تمييز الفقرات-0

فما   2852( الى ان الفقرة تعد جيدة اذا كانت قدرتها التمييزية )0222اذ أشار )ميخائيل, 

( وباستخدام معادلة معامل التمييز الحاصة باالسئلة 222: 0222فوق( )ميخائيل, 

( وهي نسبة جيدة 2802-203تبين انها تتراوح بين )الموضوعية لفقرات االختبار اذ 

( وهي نسب غير مقبولة 2822, 2820( بلغ معامل تمييزها )20, .ماعدا الفقرات )

 (.22)ملحق 

  Effectivence of distracter for the itemsفعالية البدائل الخاطئة -5

الختبار فظهر ان جميع تم تطبيق معادلة فعالية البدائل لكل بديل ولكل فقرة من فقرات ا

القيم سالبة أي ان البدائل قد جلبت اليها عدد اكبر من أفراد المجموعة الدنيا مقارنة بافراد 

. وعليه تقرر ابقاء البدائل 20( ملحق2800 – .285المجموعة العليا حيث تراوحت بين )

اطئة جميعها كما هي عليه في االختبار لفاعليتها في جذب الطالب إذ وجد ان البدائل الخ

 (.222: 022سالبة, أي انها مموهات جاذبة للطبة الضعفاء )ميخائيل, 

 ثبات االختبار-5

( وهي تقدم 02-ريتشاردسون -ألجل حساب ثبات االختبار الحالي استعملت معادلة )كيودر

( اذ تعد االختبارات جيدة 2802دليالً على االتساق الداخلي لالختبار فقد وجد انه يساوي )

( وبذلك يعد االختبار ذا ثبات 052: 0225( فما فوق )النبهان, 2850بلغ معامل ثباتها ) اذا

 (.2عالي )الملحق 

 تطبيق التجربة:

بعد استكمال اجراءات البحث والتأكد من صدق االدوات والخصائص السيكومترية على 

دارس ( م.( مدرساً للصف الثالث المتوسط موزعين على )02عينة البحث التي بلغت )

( طالباً لكل مدرس من كل شعبة بالطريقة العشوائية البسيطة 3(, وتم اختيار )0الملحق )

من يوم  05/2/0202نتهى يوم من يوم االحد وا 22/2/0202بدأ تطبيق التجربة يوم 

 . االحد

 ثالثاً: الوسائل االحصائية:

النتائج باستعمال الحقيبة اعتمد الباحث عدة وسائل احصائية في معالجة البيانات وتفسير 

 ( وعلى النحو اآلتي:SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية )

 The difficulty index of selection type معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية-2

items  

استعملت معادلة حساب معامل صعوبة الفقرات التي تعطي صفراً أو واحداً في اجاباتها 

 (.0.2: .222)احمد, 

 معادلة التمييز للفقرات الموضوعية-0

The Discrimination  quation of selection type items 

تستعمل لحساب تمييز فقرات اختبار التنور العلمي واختبار الثقافة العلمية المفاهيمية.  

 (...0: ..22)احمد, 

 Effectivieness of destruction formulaمعامل فاعلية البدائل الخاطئة -5

استعملت معادلة فاعلية البدائل الخاطئة لالختبار الموضوعي لحساب فعالية بدائل فترات 

 (.035-032: 0222اختبار التنور العلمي واختبار الثقافة العلمية المفاهيمية. )عالم, 

معامل ارتباط بيرسون:  اليجاد العالقة االرتباطية بين اختبار التنور العلمي عند -5

 (.55: 0222ر الثقافة العلمية المفاهيمية للطلبة )الكبيسي, المدرسين واختبا
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:  الستخراج  الثبات الختبار التنور العلمي للمدرسين 02-معادلة كيودر وريتشاردسون

 واختبار الثقافة العلمية المفاهيمية للطلبة. 

 

 ( لعينة مستقلة واحدةt-testاختبار )

ضالً عن امتالك طلبتهم للثقافة العلمية لمعرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء ف

 المفاهيمية.

 

يتضمن هذا الفصل عرض النتائج وتفسيرها ومن ثم االستنتاجات الفصل الرابع: 

 والتوصيات والمقترحات

 أوالً: عرض النتائج:

 لغرض التأكد من تحقيق اهداف البحث واالجابة عن تساؤالته تم عرض النتائج االتية:

 التساؤل األول-2

 مامدى معرفة التنور العلمي لدى مدرسي مادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط؟

للتعرف على معرفة التنور العلمي لدى مدرسي مادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط, 

( لعينة واحدة وتم الوصول الى النتائج االتية كما t-testاعتمد على االختبار التائي )

 (0موضح في جدول )

 (0جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس التنور العلمي للمدرسين

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

القيمة 

التائية 

 الجدولية

الداللة 

 االحصائية

 دال 0 0822 22 582 5822 5825 02

 

( وهي أكبر من القيمة التائية 0822( نجد ان القيمة التائية المحسوبة )0ومن الجدول )

( وعند المقارنة بين 22( ودرجة حرية )2823( عند مستوى داللة )0الجدولية البالغة )

( 5822( وبانحراف معياري )5825المتوسط الحسابي لدرجات المدرسين البالغ )

تبين وجود فرق بين المتوسطين والقيمة التائية المحسوبة ( 582بالمتوسط الفرضي البالغ )

دالة لصالح المتوسط الفرضي مما دعى الى وجود مؤشر على انخفاض في معرفة التنور 

 (. 252: 0223العلمي عند المدرسين )الخفاجي والعتابي, 

دالل ( لعينة واحدة حساب الفرق بين لمتوسطات تم االستt-testباتخاذ االختبار التائي )

 (.5على كل مجال من مجاالت مقياس التنور العلمي كما موضح في جدول)

 (3جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجات مجال مقياس التنور 

 العلمي

المتوسط  العدد المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

 غير دال 283 22 585 2825 580 02 المعرفي

دال  0822 22 582 .282 08.2 02 الوجداني
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 احصائياً 

دال  0852 22 582 2822 .082 02 السلوكي

 احصائياً 

 ( كما يأتي: 5وتفسر نتائج الجدول )

عند مالحظة المتوسط الحسابي لدرجات مدرسي الكيمياء في المجال المعرفي الذي بلغت 

( 585( ومقارنته بالمتوسط الفرضي الذي تبلغ قيمته )2825( وبانحراف معياري )580)

( 2823( عند مستوى )0( أقل من القيمة الجدولية )2835وجد ان القيمة التائية المحسوبة )

يدل عدم وجود فرق دال بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي ( وهذا 22بدرجة حرية )

للمقياس أي ان المتغير فيه مستوى العينة مستوى قريب من المقبول ألن المتوسط للعينة 

 (. 252: 0223%( من درجة المقياس في هذا المجال )الخفاجي والعتابي, 32يصل الى )

الحسابي لدرجات المدرسين للكيمياء بلغت عند مالحظة المجال الوجداني نجد ان المتوسط 

( 582( وبمقارنته بالمتوسط الفرضي الذي قيمته ).282( وبانحراف معياري )08.2)

( عند مستوى 0( اكبر من القيمة التائية الجدولية )0822وجد ان القيمة التائية المحسوبة )

وسط العينة ( وهذا يعني وجود فرق دال احصائياً بين مت22( بدرجة حرية )2823)

والمتوسط الفرضي للمقياس ولصالح المتوسط الفرضي, أي ان مستوى العينة في هذا 

( ويدل ذلك على ضعف 252: 0223المتغير هو مستوى ضعيف )الخفاجي والعابي, 

المدرسين الكيمياء في هذا المجال واخيراً عند مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات 

( وبانحراف معياري .082سلوكي الذي قيمته بلغت )المدرسين الكيمياء في المجال ال

( 0852( وجد ان القيمة التائية المحسوبة )582( بالمتوسط الفرضي الذي قيمته )2822)

( وهذا يعني 22( بدرجة حرية )2823( عند مستوى )0اكبر من القيمة التائية الجدولية )

للمقياس ولصالح المتوسط  وجود فرق دال احصائياً بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي

( 252: 0223الفرضي, أي ان في هذا المتغير مستوى العينة ضعيف )الخفاجي والعتابي, 

( يوضح الفرق بين 0مما يستدل على ضعف المدرسين للكيمياء في هذا المجال والشكل )

االوساط الحسابية والفرضية لدرجات كل مجال من مقياس معرفة التنور العلمي مرتبة 

 زلياً.تنا

 (0شكل )

متوسط الدرجات الحسابي والفرضي لمجاالت مقياس معرفة التنور العلمي عند مدرسي 

 الكيمياء
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 مامدى امتالك طالب الصف الثالث المتوسط للثقافة العلمية المفاهيمية؟ 

ما العالقة بين معرفة التنور العلمي لدى المدرسين لمادة الكيمياء للصف الثالث المتوسط 

 قافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم؟والث

لمعرفة العالقة بين معرفة التنور العلمي لدى المدرسين لمادة الكيمياء للصف الثالث 

المتوسط تم اعتماد معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة وتبين ان قيمة معامل االرتباط 

رفة التنور ( وهي قيمة تدل على وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين مع28.55)

 العلمي لدى المدرسين لمادة الكيمياء والثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم. 

تم حساب الدرجات التي حصل عليها افراد العينة من طالب الصف الثالث المتوسط في 

اختيار الثقافة العلمية المفاهيمية باعتماد االختبار التائي لعينة واحدة للتعرف على داللة 

حصائية بين المتوسط الحسابي لطالب الصف الثالث والمتوسط الفرضي وتبين الفروق اال

( 0822( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )..08ان القيمة التائية المحسوبة بلغت )

( وعند المقارنة مابين المتوسط الحسابي 2823( عند مستوى داللة )22بدرجة حرية )

( بالمتوسط الفرضي 5820حراف معياري قدره )( وبان5802لدرجات الطالب البالغ )

( تبين وجود فرق بين المتوسطين ولصالح المتوسط الفرضي, األمر الذي 5855البالغ )

 (. 5استدل على وجود ضعف في امتالك الطالب للثقافة العلمية المفاهيمية, )جدول 

 (1جدول )

ت اختبار الثقافة العلمية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لدرجا

 المفاهيمية لطالب الصف الثالث المتوسط

االختبار 

 ككل

 

 العدد

911 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الفرضي

درجة 

 الحرية

القيمة 

التائية 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

 غير دال 0722 11 1733 1710 3729

 

 ثانياً: مناقشة النتائج

 نتاج مقياس معرفة التنور العلميمناقشة 
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 المجال السلوكي المجال الوجداني المجال المعرفي االختبار ككل

 الدرجة الكلية
 المتوسط الحسابي
 المتوسط الفرضي
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اوضحت النتائج المتعلقة بمعرفة التنور العلمي عند المدرسين لمادة الكيمياء للصف الثالث 

المتوسط انخفاضاً ملحوظاً في معرفة التنور العلمي لدى المدرسين لمادة الكيمياء وهو دون 

 ها:المستوى المقبول تربوياً, والسبب يعود الى عوامل عدة من أهم

عدم مواكبة برامج اعداد المدرسين قبل الخدمة لمشاريع االصالح العالمية لمناهج  -

 العلوم وتدريسها اذ انها لم تعد تؤهلهم تربوياً ومهنياً في تعليم وتعلم العلوم العامة.

برامج التدريب المهني والتطوير أثناء الخدمة التحتوي على مواد تعليمية تربوية  -

 التنور العلمي.تتعلق بمجاالت 

الظروف السياسية واالقتصادية واالمنية غير المستقرة تؤدي الى خلل في  -

المنظومة التربوية بشكل عام من جهة ومدى فهمهم لخصائص مناهج العلوم وتدريسها من 

 جهة اخرى.

عدم مواكبة المدرسين ألهم الموضوعات المرتبطة بمعرفة التنور العلمي التي  -

 العلمية وتطبيقاتها التقنية.  اثارتها المستحدثات

 مناقشة نتائج اختبار الثقافة العلمية المفاهيمية

( ان طالب عينة البحث للصف الثالث المتوسط لديهم 5اظهرت نتائج البحث في جدول )

 ضعف في الثقافة العلمية المفاهيمية والسبب يعود في ذلك إلى:

علمي تطرح للطالب اثناء عدم وجود موضوعات دراسية تتعلق بمعرفة التنور ال -2

 تدريس مادة الكيمياء بشكل عام, تؤدي الى تثقيف الطالب علمياً.

مناهج العلوم لم تعطي االهتمام الكافي للموضوعات التي تعد ثقافة علمية, بل  -0

ينصب التركيز على الحقائق والمفاهيم والنظريات والقوانين والعالقات التي تربط بينها 

 مكن ان يلمسها المتعلمون في حياتهم اليومية. دون التطبيقات التي ي

االمتحانات لها دور رئيسي في توجيه عملية التعلم والتعليم اذ تجعل المدرسين  -5

يحرصون على اعداد طالبهم للنجاح في هذه االمتحانات والحصول على درجات عالية 

دور حول اسئلة وكذلك تجعل الطالب اليهتمون اال بالحقائق والمعرفة والمعلومات التي ت

 االمتحانات هذا يؤدي الى تدني مستوى الثقافة العلمية المفاهيمية عند الطالب.

مناقشة نتائج العالقة االرتباطية بين معرفة التنور العلمي لثقافة العلمية المفاهيمية 

 للطالب

( الى ان معرفة وفهم مدرسي الكيمياء للتنور العلمي تؤثر 0222لقد اوضح )زيتون, 

بياً على ثقافة المتعلم وذلك لكون المعلم له اهمية كبيرة وفاعلة للمتعلم داخل وخارج ايجا

غرفة الصف وهذه المعرفة تؤثر بشكل كبير على جميع المجاالت التعليمية )زيتون, 

( ولذا نجد النتائج بينت بانه توجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين معرفة 52-50: 0222

ر العلمي والثقافة العلمية المفاهيمية وان ضعف الثقافة العلمية مدرسي الكيمياء للتنو

المفاهيمية عند الطالب يعود الى ابتعاد مدرسي الكيمياء عن توضيح المعرفة للتنور العلمي 

 وضعف التركيز على توظيف المعارف العلمية الكيميائية والمهارات العلمية.  

 

 ثالثاً: االستنتاجات

 وتفسيرها ومناقشتها, تم التوصل الى: بعد عرض نتائج البحث

 ان معرفة التنور العلمي عند مدرسي الكيمياء دون المستوى المطلوب تربوياً. -2

 ضعف الثقافة العلمية المفاهيمية لدى طالب الصف الثالث المتوسط. -0

وجود عالقة ارتباطية قوية بين معرفة التنور العلمي لدى مدرسي الكيمياء والثقافة  -5

 فاهيمية لطلبتهم.العلمية الم
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 رابعاً: التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها يمكن تقديم التوصيات االتية:

المام معلمي العلوم في جميع المراحل الدراسية بأهمية معرفة التنور العلمي في  -2

 تعلم وتعليم العلوم النعكاسه االيجابي على الثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم.

معلمي العلوم الى مواكبة التطورات الحديثة وتعليمهم مكونات ومهارات توجيه  -0

 معرفة التنور العلمي مما ينعكس على الثقافة العلمية المفاهيمية لطلبتهم.

 االهتمام بجميع مجاالت التنور العلمي مع شمولها بجميع عناصر المجال الواحد. -5

ينها بكل ماهو حديث من التأكيد على مبدأ التكامل بين موضوعات الكتاب وتضم -5

 االكتشافات.

 

 خامساً: المقترحات

 استكماالً لهذا البحث يقترح الباحث:

 اجراء دراسة مماثلة في اختصاصات اخرى.  -2

التأكيد على المعرفة للتنور العلمي في برامج التعليم المستمر للمدرسين بشكل عام  -0

 العلمية المفاهيمية لطلبتهم. ومدرسي االختصاصات العلمية بشكل خاص وعالقتها بالثقافة 

 

 المصادر

, دار 0, طاالتجاهات الحديثة في تدريس العلوم(: 0220ابو عاذرة, سناء محمد ) .2

 الثقافة, عمان.

مبادئ القياس النفسي والتعليم التربوي للطالب الجامعي (: 0222ابو لبده, سبع ) .0
 , جمعية المطابع التعاونية, عمان.5, طوالمعلم العربي

(: دراسة تحليلية لكتب الفيزياء للمرحلة 0222االزبكي, حكمت غازي محمد ) .5

رسالة ماجستير غير المتوسطة وفقاً ألبعاد التنور العلمي واكتساب الطلبة لها, 
 , كلية التربية للعلوم الصرفة, ابن الهيثم, جامعة بغداد, بغداد.منشورة

نة من طالب التعليم قبل (: مستوى التنور العلمي لدى عي0225بخش, هالة طه) .5

, المجلد الخامس, مجلة العلوم التربوية النفسيةالجامعي بالمملكة العربية السعودية, 

 العدد االول, كلية التربية, جامعة البحرين.

(: تقويم محتوى مناهج العلوم الفلسطينية للمرحلة 0222بن سعيد, تهاني احمد عودة ) .3

في المناهج  رسالة ماجستير غير منشورةعالمية, األساسية العليا في ضوء المعايير ال

 وطرق التدريس, كلية التربية, جامعة االزهر, غزة.

(: دراسة تحليلية لكتب الكيمياء في ضوء معايير الثقافة 0220حافظ, محمد رحيم ) .5

العلمية وامتالك مدرسي المادة لها وعالقاتها بالوعي العلمي االخالقي لطلبتهم في 

, كلية التربية للعلوم الصرفة, ابن اطروحة دكتوراه غير منشورةدية, المرحلة االعدا

 الهيثم, جامعة بغداد, بغداد.

(: فهم طبيعة المسعى العلمي عند مدرسي .022الحنتوش, ابراهيم محمد علي ) .0

( وعالقته بممارساتهم التدريسية والثقافية 0252الكيمياء وفقاً لمشروع االصالح )

, كلية التربية للعلوم اطروحة دكتوراه غير منشورةاد لطلبتهم, العلمية متعددة األبع

 الصرفة, ابن الهيثم, جامعة بغداد, بغداد.
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, دار المسيرة, 2, طالتصميم التعليمي نظرية وممارسة(: 2222الحيلة, محمد محمود ) ..

 عمان.

الوسائل (: 0223الخفاجي, رائد ادريس محمود والعتابي, عبد هللا مجيد حميد ) .2
االحصائية في البحوث التربوية والنفسية مفهومها اهميتها تطبيقاتها باستخدام الحقيبة 

 , دار دجلة, عمان.SPSSاالحصائية 

, تدريس العلوم في مراحل التعليم العام(: 2225الخليلي, خليل يوسف واخرون ) .22

 دار التعلم, االمارات العربية المتحدة, دبي.

, الكيمياء للصف الثالث المتوسط(: .022يل واخرون )الدجيلي, عمار هاني سه .22

 , وزارة التربية, جمهورية العراق..المديرية العامة للمناهج, ط

, ترجمة اساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم(: 22.3دوران, رودني ) .20

 محمد سعيد صباريني, المطبعة الوطنية, جامعة اليرموك, اربد, االردن.      

, مطابع االختبارات والمقاييس(: 22.2الزوبعي, عبد الجليل ابراهيم واخرون ) .25

 دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, الموصل, العراق.

االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم (: 0222زيتون, عايش محمود ) .25
 , دار الشروق, عمان. 2, طوتدريسها

مجلة نور حقيقة تفرض نفسها على اجزاء المناهج, (: الت22.2سليم, محمد صار ) .23
 , العدد الخامس, القاهرة.دراسات في المناهج وطرائق التدريس

 .ومضات حول التفكير العلمي(: 0222شحادة, حبيب ) .25

(: التنور التقني, 0222صبري, ماهر اسماعيل والرافعي محب محمود كامل ) .20

 , مصر. 30, العدد 25, السنة 2ج, , مجلة العلوم التقنيةمفهومه, سبل تحقيقه 

التكنولوجي (: التنور 0223صبري, ماهر اسماعيل وصالح الدين, محمد توفيق ) ..2
 , المكتب الجامعي الحديث, مصر.2, طوتحديث التعليم

(: تطوير مناهج العلوم في المرحلة االساسية بالجمهورية 0222طالب, عبد هللا ) .22

, الجمعية المصرية مجلة التربية العلمية, اليمنية في ضوء معايير الجودة الشاملة

 .0, العدد0للتربية العلمية, المجلد 

 , دار البداية, عمان.2, طمبادئ االحصاء(: .022طبية, احمد عبد السميع ) .02

, مبادئ القياس والتقويم في التربية(: 0220الظاهر, محمد زكريا واخرون )  .02

 عمان.االصدار الثاني, دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

, االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم(: 0222عبد السالم, عبد السالم مصطفى ) .00

 , القاهرة.2ط

, دار 2, ططرائق واساليب تدريس العلوم(: 0222عطا هللا, ميشيل كامل ) .05

 المسيرة, عمان.

, دار 2, طالجودة الشاملة والجديد في التدريس(: 0222عطية, محسن علي ) .05

 صفاء, عمان.

القياس والتقويم التربوي والنفسي, اساسياته (: 0222الح الدين محمود )عالم, ص .03
 , دار الفكر, القاهرة.2ط وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة,

 , عمان.0, طالتربية العلمية وتدريس العلوم(: 0220علي, محمد السيد ) .05

مستوى فهم معلمي (: 0220عليوة, ناريمان حسن, والصاريني, محمد حسن, ) .00
 , دار االمل للنشر والتوزيع, االردن.لمستوى الثقافة العلمية متعددة االبعادالعلوم 
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, دار 0, ط القياس والتقويم في العملية التدريسية(: .222عودة, احمد سليمان ) ..0

 االمل للنشر, االردن, اربد. 

اساسيات البحث العلمي في (: .222عودة, احمد سليمان وفتحي حسن ملكاوي ) .02
, 2, طاالنسانية عناصر البحث ومناهجه والتحليل االحصائي لبياناته التربية والعلوم

 مكتبة المنار, االردن.

(: تنمية بعض عناصر التور العلمي لدى تالميذ 2225فاطمة غد الوهاب ) .52

 , كلية التربية, جامعة الزقازيق. رسالة ماجستير غير منشورةاالعدادية المهنية, 

, دار النشر الدولي, 2(, التقويم التربوي, ط0220)فتح هللا, منذور عبد السالم  .52

 الرياض, المملكة العربية السعودية.

 , دار الشروق, رام هللا. 2, طالجودة في التعليم(: .022الفتالوي, سهيلة محسن ) .50

, طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين(: 0223فرج, عبد اللطيف بن حسين ) .55

 , دار المسيرة, عمان.2ط

, 2, طاالحصاء التطبيقي في العلوم االجتماعية(: 0222, وهيب مجيد )الكبيسي .55

 مؤسسة مضر مرتضى للكتاب العربي, لبنان.

(: التنور العلمي لمدرسي االحياء 0222الماضي, عباس عبد المهدي عبد الكريم ) .53

في المرحلة االعدادية ومدى تضمينه في كتب االحياء وعالقته بالتفكير العلمي 

, كلية التربية للعلوم , ابن اطروحة دكتوراه غير منشورةوالوعي البيئي لطلبتهم, 

 الهيثم, جامعة بغداد, بغداد. 

تعليم وتعلم مهارات التدريس في علم (: 0223محمود, صالح الدين عرفة ) .55
 , عالم الكتب للنشر والطباعة, القاهرة, مصر.2, طالمعلومات

مود سعود جرادات وعبد الرحمن محمود المعاني, احمد اسماعيل وناصر مح .50

, 2, طاساليب البحث العلمي واالحصاء كيف تكتب بحثتا علمياً (: 0220المشهداني )

 دار اثراء, عمان.

(: فهم طبيعة العلم عند مدرسي الكيمياء 0220الملكي, نسرين عبد القادر احمد ) ..5

اهيمية واالجرائية ( وعالقته بالثقافة العلمية المفAAASعلى وفق وثيقة االصالح )

, كلية التربية للعلوم الصرفة, ابن الهيثم, جامعة رسالة ماجستير غير منشورةلطلبتهم , 

 بغداد, بغداد.

, منشورات القياس والتقويم في التربية الحديثة(: 0222ميخائيل, امطانيوس ) .52

 جامعة دمشق, قمحة اخوان, دمشق. 

, دار النشر لعلوم السلوكيةاساسيات القياس في ا(: 0225النبهان, موسى ) .52

 والتوزيع, عمان. 

تدريس العلوم في عالمنا المعاصر, (: 2222النجدي, احمد علي راشد واخرون ) .52
 , دار الفكر العربي, القاهرة.المدخل في تدريس العلوم

 , دار الفرقان, عمان.2, طالجديد في تعليم العلوم(: 0222نشوان, يعقوب حسين ) .50

43. Martin. K. sexton c. Ger lonichi (2001): teaching science for 

all children (3
rd

) edition mass achcestts U.S.A allyn and bacon. 

44. Carin A & Bnss (2001): Teaching science as inqurirg 18 

edetion cupper saddle River: prentice hall. 
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