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  شكر وتقدير

  

بعد الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي منحني القدرة والعزيمة على إنجاز هذه الرسالة، فأنه  
دور من  لم له ،هيسعني أن أتوجه في البداية بالشكر والتقدير ألستاذي الفاضل الدكتور زياد قباج

   كبير في توجيهي وإرشادي طيلة فترة البحث، فجزاه اهللا خيراً

 من بعيد في إيصال هذه أوكما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان لكل من كان له دور من قريب 
 ما وصلت عليه من نتائج متواضعة على أمل أن تكون مفيدة لمن يرجع إليها في إلىالدراسة 

 الدكتور م بجزيل الشكر والعرفان للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشةأتقدو .دراسته وأبحاثه
الذين كان لهم دور كبير في إثراء . ابراهيم محمد عرمان، والدكتور محمود احمد الشمالي

  .الرسالة

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة من محكمين، ومشرفين، ومعلمين، 
  . إتمام هذا العملوجميع من ساهم في

  واهللا ولي التوفيق   

  الباحثة

 هصفاء علي جمعة نواور
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 الملخص

ساسية العليا فـي محافظـة      لى معرفة مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ        إهدفت هذه الدراسة    
 عـن  اختيـارهم  تـم  ،معلما ومعلمة) 138(تكونت عينة الدراسة من   .  العلمي همبيت لحم وعالقته بتنور   

في معلما ومعلمة   ) 357( البالغ   األصلي مجتمع الدراسة    من%) 39(طريق العينة العشوائية الطبقية بنسبة    
  . 2012/2013لعام الدراسي لمحافظة بيت لحم 

 داتين األ  من صدق  وقد تم التحقق  . واختيار التنور العلمي   اختبار التفكير العلمي  : داتينأ ة الباحث تاستخدم
"" ت"م المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة واختبـار         ااستخدتم  وقد  . مناسبة بالطرق ال  اموثباته

    )(one way ANOVAوتحليل التباين األحادي ) Independent T-test(للعينات المستقلة

 .بدرجة متوسطة جاء  لدى معلمي المرحلة األساسية العليا        مستوى التفكير العلمي   أن توصلت الدراسة وقد  
لدى  متوسطات التفكير العلمي بين (α ≤ 0.05) حصائية عند مستوى الداللةإ ذات داللة  فروقكهنان أو

 إحصائيةذات داللة    فروق    وال يوجد  ،اإلناثتعزى لمتغير الجنس لصالح     ساسية العليا   المرحلة األ  معلمي
ـ اتمتغيـر ل تعزى نمعلميال لدى التفكير العلمي  بين (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة  نوات الخبـرة،   س

  .، والتخصصونوع المدرسةالمؤهل العلمي، و

 . بدرجة متوسـطة    جاء  لدى معلمي المرحلة األساسية العليا     أن مستوى التنور العلمي   ظهرت النتائج   أكما  
 بين متوسطات التنور العلمي لدى  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إهناك فروق ذات داللة ن أو

سية العليا تعزى لمتغير التخصص لصالح الفرع العلمي، وال يوجد فروق ذات داللة             سامعلمي المرحلة األ  
الجـنس،   لدى المعلمين تعزى لمتغيـرات  التنور العلمي بين  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إ
   .سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسةو

  . متوسطات التفكير العلمي، والتنور العلميوأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه ايجابية بين

 األساسـية العليـا     احـل عقد دورات سنوية لمعلمي المر    :وصت الدراسة بما يلي   أ هذه النتائج    وفي ضوء 
 دراسات في مجال التنور العلمي والتفكير العلمـي         وإجراء العلمي لدى الطلبة والمعلمين،       التفكير لتطوير

  .خرىأفي تخصصات 
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"Scientific Thinking of the Teachers of the High primary stage and its 

Relation to the Scientific literacy in Bethlehem Governorate" 

Prepared by:   Safa Ali Jumah Nawawreh 

Supervised by: Dr ziad Qubaja 

Abstract 

this study aimed at investigating the level of the scientific thinking of the teachers of the 
high basic stage and its relation to the scientific literacy in Bethlehem governorate. 
 
The study sample consisted of (138) teachers (males and females)  who were selected by 
using stratified random sample to present  (39%)   of the study population which 
consisted of (357) teachers (males & females) in Bethlehem governorate in the academic 
year (2012-2013).  
The researcher used two tools. the scientific thinking test, and the scientific literacy Test. 
validity and reliability for them were achieved. To achieve the purpose of the study; 
means, standard deviations, independent T- test and one way ANOVA were used. 

The results of the study were as the following:  

The level of scientific thinking of the teachers of the high basic stage was moderate. 
There were significant differences at the significant level (`α ≤ 0.05  ) between the 
scientific thinking means of the high basic stage teachers due to gender in favor of 
females, and there were no significant differences at     the significant level   (`α ≤ 0.05) 
between the scientific thinking of the teachers due to experience, qualification, 
specialization and the kind of school.  
The results also showed that the scientific literacy level of the high basic stage teachers 
was moderate. and there were significant differences at the significant level (α ≤ 0.05) 
between the scientific literacy means of high basic stage teachers due to specialization in 
favor of the scientific stream. and there were no significant differences at the significant 
level (α≤0.05) between teachers scientific literacy due to gender, experience, 
qualification, and kind of school. 

the results also revealated that there were positive relationship between scientific thinking 
scores and the scientific literacy of the teachers.  

In the light of the study results, holding annual training for the teachers of the high basic 
stage that focus on improving the scientific thinking of the students and teachers. and 
doing studies in scientific literacy and scientific thinking domain in other specializations 
to show its effect were recommended. 
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

   المقدمة1.1

ومنذ ذلك الحين وحتى اليـوم كـان ومـا زال    . بدأت التربية مع اإلنسان منذ وجوده على هذه البسيطة        
يواجه تغيرات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستمرة، وقد كانت هذه التغيرات بطيئة وغير ملحوظة في              

فقد . ت وكميتها في فترة زمنية قليلة     المجتمعات البدائية، حيث لم يكن من السهل تحديد أنواع هذه التغيرا          
وقد ترتـب   . كانت السنوات تمر بسرعة دون أن يطرأ تغير كبير في أنماط الحياة االجتماعية اإلنسانية             

ن كان هم اإلنسان الرئيسي التكيف مع بيئته الطبيعية بالدرجة األولى، واالنشغال في كيفيـة               إعلى ذلك   
وسائله البسيطة، ال سيما أنه كان يواجه أخطار الطبيعة بكل مـا            مواجهة هذه البيئة ودرء الخطر عنه ب      

  ).2001نشوان، (فيها من قسوة، ومحاولة التعايش مع الظروف الطبيعية المتجددة 

 يتسم بتقدم علمي وتكنولوجي هائل أذهل من يعيش فيه مما دعا كثيـراً              الحديثومن البديهي أن العصر     
 ). 1989حسين، " (عصر العلوم"سم من العلماء إلى تسمية هذا العصر با

 كافة، وأصبح لهـا آثـار        الحياة ، ازدياد أهمية العلوم في أنشطة و فعاليات       هذا العصر ومن أهم سمات    
وقد أدت هذه األهمية إلى أن تؤكد التربية بصورة          .الحياةوبصمات واضحة في كل مجال من مجاالت        

ن قادر على مواكبة التطورات التي تحصل حولـه،       عامة والتربية العلمية بشكل خاص، على إعداد إنسا       
  ).2003عبداهللا، ( في هذه الثورة العلمية الهائلة وجعله مساهماً
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في ضوء ذلك، فقد تطور تدريس العلوم بشكل كبير في العصر الحديث، وأصبح مجاال للتـسابق بـين                  
ع السبب في ذلك إلى مـا       ويرج. ار اهتمام كبير لدى جميع الدول     سالدول؛ ألن التطور العلمي أصبح م     

ولذلك أصبح هـم    . يقدمه العلم من إمكانات  تساعد اإلنسان على تطوير حياته االجتماعية واالقتصادية           
التربويين هو البحث عن أفضل الطرائق التي يتم بها تعلم العلوم باعتبار أن أساليب وطرائق تـدريس                 

  ).2001ان، نشو (العلوم من الوسائل لتطور العلم في مجتمعات اليوم

يعتبر تعليم العلوم في المرحلة األساسية األولى، بداية تلقي الطلبة للمفاهيم العلمية، والمهارات؛ إذ يعتمد               
ففي عصر العلم، والتكنولوجيـا، والفـضاء، واالتـصال،         . تعليم العلوم في المراحل التعليمية الالحقة     
 محليـاً " علمية، وتدريس العلوم اهتماما كبيـرا     تشهد التربية ال  . والحاسوب، والهندسة، وجراحة الجينات   

 وتطوير مستمر نحو األفضل لمواكبة خصائص العصر العلمي، والتقنـي، ومتطلبـات              وعالمياً اًوعربي
  . القرن الحادي والعشرين، وتحدياته المستقبلية

تم إدخال تعلـيم     بشكل وظيفي مع نهاية القرن التاسع عشر؛ إذ           تعليم العلوم عالمياً   إلىوقد تمت الدعوة    
وفي الستينات من القرن الماضي ظهرت أزمة في تعليم العلوم في الغرب            . العلوم في المنهاج التربوي   

   سببها قصور المؤسسة التربوية عن تزويد المجتمع بأشخاص مختصين في المجاالت العلمية المختلفة 

  )2009، إبراهيم(                                                                                     

باعتبـاره  ) اإلعدادية والثانوية(وهذا ما جعل لتدريس العلوم أهمية عظمى خاصة في المراحل الدراسية          
أن تدريس العلوم في إي مرحلة دراسية إنما هو يمهد لدراسته فـي             . جزًأ ال يتجزأ من الثقافة اإلنسانية     

د كوادر متخصصة في العلوم تسهم في تصميم خطط لتنمية المتعلمـين            مرحلة الحقة، وهذا يعني إعدا    
وتوظف المعلومات العلمية لحل مشكالت الفرد اليومية والمستقبلية، وخلق مشاعر إيجابية نحو العلـم و            

 ).2005السامرائي، (تعويد النشء الجديد على التفكير العلمي في مواجهة الحياة 

هم مع غيره من المواد التعليمية في إعداد الشخصية المتكاملة الـسوية            ومما تقدم فإن تدريس العلوم يس     
التي تمتلك القيمة الذاتية للمواطن والتوازن العقلي في إصدار األحكام والتفكير العلمـي فـي معالجـة                 
المشكالت وتحمل المسؤولية، والروح االجتماعية التي تدرك أهداف األمـة العربيـة وقـدرتها علـى                

وكل ذلك مرهون بمدى تنمية قدرة المتعلم على اسـتخدام          . ادة الفعالة في البناء والتطوير    المساهمة الج 
 ).2001المقرم، (التعليمةالتقنيات التعليمية 
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  تعليم التفكير في المدارس يعد ضـرورة تربويـة ال            أن إلى) 2002حسين وفخرو،   ( كل من  شارأوقد  
فكر وإنشاء مجتمع متماسك يتصف بنـاءه بـاإلدراك         إذا كان الهدف بناء جيل م     . يمكن االستغناء عنها  

 فعلى سبيل المثال تقوم فنزويال والواليـات المتحـدة          عديدةولقد أنتشر تعليم التفكير في دول       . الواعي
 لم تأخذ   األخرى إن بعض الدول     إال في هذا المجال     وكندا بتعليم التفكير لطلبتها وقد قطعت شوطا بعيداً       

  . رهذا النمط بعين االعتبا

ويعتبر التفكير العلمي نقطة البداية ألي تقدم حضاري حيث انه التفكير المنظم الذي يتخذ أساسـا فـي                  
وهو ينم عن وضوح الرؤيا، وسالمة التفكير، واستقامة اُألسـلوب فـي نقـل              .  التواصل إلى المعرفة  

د يرى الـبعض إن هـذه   األفكار والمالحظات والنتائج من المفكر أو الباحث إلى القارئ والمستفيد،  وق  
هي مهمة علم المنطق الذي يبحث بقوانين التفكير العلمي ومناهجه من أجل تنمية مهارات الباحث فـي                 

                                 .القدرة على االستنباط واالستقراء والموضوعية في حكمه على اُألمور ووزنها وتقيمها

  ) 2007 ،المغربي(                                                                                    

 التفكير، انه يمكن التعرف على مستوى التفكيـر العلمـي           أنواع ارقي التفكير العلمي    أنواعتبر بياجه   
 ). 1992عياصرة، .(دمها االستدالل العلمي التي يستخأنماطللفرد عن طريق 

إن عملية االستقصاء توصل إلى التفكير العلمي واالستقصاء هو مجموعة من العمليـات المتتاليـة إذا                
 الـوعي  إلـى حققها الفرد تؤدى به إلى معرفة جديدة، وتتدرج هذه العمليات من المالحظـة والقيـاس              

ة وصياغة تعميمات منها وصوالً الـى       بالمشكلة، والبحث عن طرق لحلها وإلى تفسير البيانات المتجمع        
  )  2005 إبراهيم،. (بناء نموذج نظري أو اختبار نموذج موجود وتعديله

وللتفكير العلمي أهمية كبيرة في مجال تدريس العلوم إذ  إن العلوم تتـضمن مجموعـة واسـعة مـن                    
تـصميم، وأجـراء    كالتخطيط، وضع الفرضـيات، والتنبـؤ، وال      . العمليات التي يتطلبها النشاط العلمي    

: كما تتضمن عدداً من المهارات األساسية، مثـل       . ستقصاءات، وتفسير النتائج وجدولتها، واالتصال    األ
وتحظـى هـذه    . سئلة، والوصف، وجمع البيانات وتحليلهـا     المالحظة، والتعريف والقياس، وطرح األ    
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م من توظيفها في مجاالت     المهارات بأهمية خاصة، فتدرب الطلبة عليها ومساعدتهم على كسبها، يمكنه         
                    )keith, et al., 2004(. ي حياتهمكثيرة ف

نتيجة للعرض السابق ونظراً ألهمية موضوع التفكير العلمي في تنمية الفهم العميق للمعرفة العلمية لدى               
لتالميذ، يعتبـر   المعلمين ومعرفة مستوى التفكير العلمي الذي  يساعد على تنمية المعرفة العلمية لدى ا             

ـ كعلى ان مساعدة الطلبة االتفكير العلمي هدفا رئيساً من أهداف تدريس العلوم، ويرى التربويون       ساب ت
التفكير العلمي وممارسته وتطبيقه من األهداف األساسية للتربية العلمية وتدريس العلوم وتأكيد على ذلك              

ه وعملياته في برامجها التعليمية العلمية كان مـن         اهتمام الدول الصناعية المتقدمة بالتفكير العلمي بطرق      
 ) 1996زيتون، (العوامل الحاسمة التي ساعدت على تقدمه العلمي والتكنولوجي الحديث 

 American Association for theأي AAASم 1989ولقد حددت الجمعية العلمية لتقـدم العلـوم   

Advancement of Science  للعلوم والتكنولوجيـا  األساسية المفاهيم بان التنور يشمل معرفة وفهم 
 على المستوى الشخـصي     األساليب التفكير العلمي التي تمكن الفرد من استخدام المعرفة وهذه           وأساليب

 بـبعض   واإللمـام واالجتماعي، وتحدد مظاهر التنور في المعرفة بالعالم الطبيعي واحتـرام وحدتـه             
 .  ستخدام طرق التفكير العلمي واستخدام المعرفة العلمية في العلوم والقدرة على ااألساسيةالمعارف 

العصر هو عصر التنور العلمي لما يتسم به من سرعه في انتشار المعلومات وانفجار معرفي               هذا  ويعد  
 وتقدمها يقاس بمدى تنور أفرادها تنـورا        األممحادث بسبب تطور تقنيات نقل المعلومات، وألن تطور         

، وألن التحديات التي تواجه الشعوب كبيرة، ولكـي تواكـب اُألمـم ركـب               علميا في جميع المجاالت   
ه على فهـم مـا      ينألمر الذي سوف يع   ا هذا العصر متنوراً تنوراً علمياً       إنسانالحضارة يجب أن يكون     

 اليوم هدفاً رئيساً في التربية العلمية بشكل عام وفي تدريس           أصبححيث إن التنور العلمي     و. يدور حوله 
 فهم العلم يساعد الشخص     أنشكل خاص، فقد أصبح التنور العلمي ضرورة لكل الطالب، حيث           العلوم ب 

على مواجهة األسئلة المتزايدة في حياته اليومية والتي تتطلب معلومات ومهارة في التفكيـر، واتخـاذ                
  ) 2003 السنوسي،.(قرارات حاسمة في حل المشكالت
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علوم، يجب تضمين التنور العلمي كهـدف مـن أهـداف           وحتى نحقق التنور العلمي من خالل مناهج ال       
 تزويد المتعلم بثقافة عصرية تُمكنه من فهم طبيعة العلم وأثره           إلىتدريس العلوم، ونتيجة لحاجتنا الماسة      

في تقدم الحياة المعاصرة وتتيح له القدرة على مواجهة التحدي الحضاري والعلمي والتكنولوجي الـذي               
  )(Maarschalk, 1986.يشهده العالم من حولنا

 التنور العلمي وما يحتويه من معارف ومهارات تتصل بمهـارات التفكيـر العلمـي               أنمما سبق تبين    
وبذلك جاءت الدراسة   . وبالمشكالت الالزمة إلعداد الفرد للحياة اليومية التي تواجهه في بيئته ومجتمعه          

 العليا في محافظة بيت لحـم وعالقتـه   سيةاألساللكشف عن التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة       الحالية  
 .بتنورهم العلمي

  

  :  مشكلة الدراسة2.1

لبية الطلبة يحصلون على نتـائج      امعلمة أثناء التدريب الميداني أن غ     كالحظت الباحثة من خالل عملها      
ـ                ا متدنية في اختبارات التحصيل الوزارية في مادة العلوم، وإن المعلمين يستخدمون طرقا تلقينيـة، مم

 وفـي   ينعكس في أن اهتمام الطلبة ينحصر بتلقي المعلومة وحفظها على حساب تنمية التفكير لـديهم،              
الواقع ال يجد المتتبع للدراسات والبحوث في فلسطين ما يشير إلى االهتمام بالبحث الكافي في الكـشف                 

مام العالمي بهذا الجانب    عن مستوى التفكير العلمي أو التنور العلمي لدى معلمي العلوم بالرغم من االهت            
 American.  (AAAS), 1991(وبالرغم من التوصيات التي خرجت عن المؤتمرات العالمية ،مثل 

Association for the Advancement of Science  ( و )1996  ,  NRC .( )NationalResearch 

Council .(            لذلك وجب العناية    ،التي أكدت على  أن المعلم مفتاح التغيير في أي عملية إصالح تربوي
واالهتمام بإعداده بحيث ال يقتصر ذلك على تأهيله علميا في تخصصه وتعريفـه باألصـول التربويـة            
وأساليب التدريس وطبيعة التعليم وأهدافه، وخصائص المتعلم ومشكالته، بل أيضا في تنمية قدرته على              

، والنقـد، والمقارنـة، والتطبيـق،       التفكير العلمي وعلى التخيل، والتصور، وعلى التركيب، والتحليل       
  .واالستيعاب، واستخالص النتائج وتكوين اآلراء الخاصة، والقدرة على التأمل
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 فعلى الرغم من جسامة المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق المعلم فيما يتعلق بتحقيق تنمية وتكامل                
وعلى الرغم من األهميـة البالغـة       . ميةشخصية المتعلم بأبعادها العقلية واالجتماعية واالنفعالية والجس      

دراكهم إلبعاد التنور العلمي  لتحقيـق األهـداف         إلمهارات التفكير العلمي لدى المعلمين وما يرتبط من         
المطلوبة من العملية التربوية فان الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع ما زالت قليلة، لذلك جـاءت هـذه                 

ى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم وعالقتـه           الدراسة للبحث عن التفكير العلمي لد     
   بتنورهم العلمي؟ 

  : الدراسةأسئلة 3.1

  :تيةحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآل

   -:االولالرئيسي السؤال 

 ما مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ •

 : الثاني  الرئيسيالسؤال

هل يختلف مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيـت لحـم                  •
 ؟التخصصو ،نوع المدرسةو ،المؤهل العلميو ،الخبرةو ،باختالف الجنس

 :  الثالث الرئيسيالسؤال

 ما مستوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ •

  : الرابعالرئيسي  لسؤالا

هل يختلف مستوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيـت لحـم                  •
 التخصص؟و ،نوع المدرسةو ،المؤهل العلميو ،الخبرةو ،الجنسباختالف 

 : خامسالالرئيسي السؤال 

ساسية العليا في   لمرحلة األ  بين التفكير العلمي لدى معلمي العلوم في ا        ارتباطيههل توجد عالقة     •
 محافظة بيت لحم وتنورهم العلمي ؟
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  :  فرضيات الدراسة4.1

 :ا إلى الفرضيات الصفرية اآلتيةمفقد تم تحويله  والخامسالثاني والرابعالدراسة سؤالي  لإلجابة عن

  : الثاني  الرئيسيالفرضيات المنبثقة عن السؤال

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات داللة    : الفرضية االولى 
  .التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير الجنس

بـين متوسـطات    ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الثانية 
  .زى لمتغير الخبرةساسية العليا تعالتفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ

بـين متوسـطات    ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الثالثة 
  .التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير المؤهل العلمي

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الرابعة 
  .التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير نوع المدرسة

بين متوسطات  ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفراضية الخامسة 
  .ساسية العليا تعزى لمتغير التخصصالتفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ

 : رابع ال الرئيسيلمنبثقة عن السؤالالفرضيات ا

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية السادسة 
  .التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير الجنس

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية السابعة 
  .التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير الخبرة
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بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الثامنة 
  .التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير المؤهل العلمي

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : فرضية التاسعة ال
  .التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير نوع المدرسة

بين متوسـطات   ) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية العاشرة 
  .علمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا تعزى لمتغير التخصصالتنور ال

 : الخامسالرئيسي الفرضية المنبثقة عن السؤال 

بـين  ) α≥ 0.05( عند مستوى الداللـة      إحصائيا دالة   ارتباطيهال توجد عالقة    : الفرضية الحادية عشر  
  .يا وتنورهم العلمياألساسية العلمتوسطات التفكير العلمي لدى معلمي العلوم في المرحلة 

  

  :  أهداف الدراسة5.1

       -:التعرف علىهدفت الدراسة إلى 

  .مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم  •

تأثير كل من الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة ونوع المدرسة والتخصص فـي مـستوى التفكيـر                 •
   .العلمي

  . لدى معلمي العلوممستوى التنور العلمي •

تأثير كل من الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة ونوع المدرسة والتخـصص فـي مـستوى التنـور                  •
 .العلمي

 . بين مستوى التفكير العلمي لدى معلمي العلوم وتنورهم العلميةاالرتباطيالعالقة  •
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  :  أهمية الدراسة6.1

التصدي له وهو التفكير العلمي لدى معلمي       تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي حاولت          
 المعلم مفتاح العمليـة     أنوبما  . المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم وعالقته بتنورهم العلمي           

التعليمية ونظرا لألثر المباشر الذي يتركه لدى الطالب فان مستوى التفكير لديه يـساهم بفاعليـة فـي                  
 .تفكير العلميتحقيق أهداف تربوية مرتبطة بال

من األهمية التي توليها المؤسسات التربوية والبحثية والعلميـة للتنـور           أيضاً  تأتي أهمية هذه الدراسة     و
العلمي الذي يشهده العالم حالياً، وقد أدى هذا بدوره إلى تغير في دور المعلم في العملية التعليميـة، إذ                   

لعلمية وتلقينها إلى أدوار أكثر أتـساعاً وتنوعـاً،         تحول دوره التقليدي الذي يقتصر على نقل المعارف ا        
حيث أصبح في ضوء هدف التنور العلمي لتعليم العلوم رجل التربية العلمية التكنولوجية الـذي يتميـز                 
بقدرته على تصميم مجاالت التعليم وإكساب الطلبة المعارف ومهارات االستقصاء والفهم المناسب لها،             

لصالح أي موقف تعليمي إن توفر، وتساعدهم على اتخاذ قرارات حياتية من            وتوظيف التقنيات التربوية    
المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية من خالل إدراك العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيـا               

  والمجتمع والتفكير العلمي وعالقته بالتنور العلمي وما يشتمل من معارف وحقائق 

لمعلمي العلوم والطلبة والتربويين عامة للتعرف على أبعـاد التفكيـر العلمـي             ويمكن أن توفر فرصة     
 أنن مساعدتهم على تخطيط الدروس وبنائها وفق ذلك يمكن          أ من شأنه    األمروالتنور العلمي وأساليبه،    

 .ساسية العلياتعطي مؤشراً عن مستوى ممارسة المعلمين للتفكير العلمي في المرحلة األ

 يستفيد من هذه الدراسة واضعو المنهاج عند صياغة منهاج العلوم وتطويره، أو             أنمتوقع  كما انه من ال   
كذلك يمكن أن يستفيد المشرفون التربويون من خالل تحديـد          . ثرائيةإعند وضع خطط وبرامج مساعدة      

مع ما  أصحاب القرار فيما يتعلق بالبرامج المستخدمة إلعداد المعلمين كي تتناسب           واحتياجات معلميهم،   
يشهده العالم من تطور في مجاالت الحياة المختلفة، ومن الممكن أن تسهم هذه الدراسة بجانب دراسات                
أخرى مستقبلية في هذا المجال في تطوير طرائق التعليم، بسبب ما تعانيه مخرجات التعليم من ضـعف               

  .في تعلم المعرفة العلمية

لتفكير العلمي والتنور العلمي لدى المعلمين بمقررات،        لكل من يريد مواصلة البحث في ا       آفاقاوقد تفتح   
  .وصفوف أو مراحل أخرى في فلسطين أو خارجها
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  :  محددات الدراسة7.1

   -:اآلتيةاقتصرت هذه الدراسة على المحددات 

  .م2012/2013أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : المحدد الزماني-1

أجريت هذه الدراسة في المدارس الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية و المـدارس            : مكاني المحدد ال  -2
  .الخاصة في محافظة بيت لحم

من الـصف   (اقتصرت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات للمرحلة األساسية العليا          :  المحدد البشري  -3
  . في محافظة بيت لحمفي المدارس الحكومية والخاصة). الخامس وحتى الصف العاشر األساسي

المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها، وتحددت نتائج الدراسة       بتحددت هذه الدراسة    : المحدد المفاهيمي -4
 باألدوات التي استخدمت فيها

  

  :  مصطلحات الدراسة8.1

هادف يستخدم في جميع مجاالت الحياة اليومية، مبنـي علـى مجموعـة              منظم   تفكير:  التفكير العلمي 
يمكن الفرد من فهم وتفسير الظواهر واالحداث والتنبؤ         ،ن المعرفة العلمية  عينبثق  و ،يطبقها الفرد  مبادئ

   )2007عبد العزيز، (. بها والكشف عن اسباب حدوثها

هم معلمو المرحلة األساسية الـذين يقومـون بالتـدريس الـصفوف            : ساسية العليا معلمو المرحلة األ  
  . الصف الخامس وحتى العاشر األساسي في فلسطينساسية العليا والتي تبدأ من األ

هو الحد األدنى من المعرفة العلمية واتقان المهارات وتحصيل المعرفة من مـصادرها              : التنور العلمي 
  ) 2009عيد، .(واتخاذ القرار
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  الفصل الثاني

  

  

  اإلطار النظري 1.2

   والدراسات السابقة2.2
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  الفصل الثاني

_____________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

دب التربـوي    من هذا الفصل الحديث عن الموضوعات والمفاهيم الـواردة فـي األ            األوليتناول القسم   
 العلمي  ويتحدث القسم الثاني عن الدراسات السابقة، والتي تناولت التفكير        . والمرتبطة بموضوع الدراسة  

  . والتنور العلمي

  

  :  بالتفكير العلمياإلطار النظري المتعلق 1.2

    تعريفات التفكير العلمي 1.1.2

ن التفكير العلمي هو سلوك هادف موجه بطريقة موضوعية نحو دراسة المشكلة المبحوثة بكل حقائقها               أ
عطاء إضمنها المشكلة ثم    ن تت ألى تفسيرات تتضح منها العالقات التي يمكن        إبعادها بهدف الوصول    أو  أ
  )2003النمر،(حكام تتعلق بالمشكلة أ

و أ في حياتنا اليومية مـن العمـل         استخدامهوالتفكير العلمي هو ذلك النوع من التفكير المنظم الممكن          
و في العالقات مع العالم المحيط وهو مبني على مجموعة من المبادئ التي يطبقها الفرد الـذي                 أغيره،  

فة العلمية ويتضمن حل المشكالت والتفكير بأحداث الحياة اليومية بشكل منظم وتراكمي            ينبثق من المعر  
 )2007العزيز، عبد(
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 .  يقوم على قواعد المنطق ، ويتَّسم بالمنهجيةيوالتفكير العلمي فهو ذلك النوع من التفكير اإلنساني الذ

الوصول إلـى   شكل القضايا وطُرقيعنى ب) صوري(وللمنطق والمنهجية أنماطٌ متعددة ، فالمنطق منه 
والمـنهج  . الوصول إلى األحكام يرد الحدود والروابط إلى صيغ رمزية تسهل) رياضي(النتائج ، ومنه 
الطبيعي، بأن ينظر في الجزئيات ويرتقى منها إلـى          يستعمل في مجال البحث   ) استقرائي(منه استدالل   

لوم الرياضية، وينتقل من الكليات إلى الجزئيـات وفـق          يختص بالع ) استنباطي(ومنه استداللُ . الكليات
يطبق في مجاالت تفوق القدرة على المالحظة المباشرة، كما هـو           ) فرضى(ومنه استدالل   . نظام خاص 

هو الحال في دراسة الكائنات  ق عن قدرتنا الطبيعية وأجهزتنا المكبرة، كمافوالحال في علم الفلك، أو ت
 الصارم فـي التفكيـر،  ) النظام(د هذه األنماط، فإن ما يجمع بينها جميعاً هو ومع تعد.. فوق المجهرية

  ) 2008زيدان،(. بعيداً عن العشوائية والقائم على العقالنية

 .هو منهج أو طريقة منظمة يمكن استخدامها في حياتنا اليومية أو في أعمالنا ودراساتنا             : التفكير العلمي 
  ) 2001خرون آعبيدات و(

التفكير العلمي بأنه ذلك النوع من التفكير المنظم، الذي يمكن أن نستخدمه فـي      ) 2004(كريا  ويعرف ز 
ـ                 ؤش ع ون حياتنا اليومية أو في النشاط الذي نبذله حين نمارس أعمالنا المهنية المعتادة أو في عالقتنا م

  . الناس ومع العالم المحيط بنا

رض ما، أو الحكم على األشياء، أو القيام بعمل ما          والتفكير العلمي عبارة عن تقصي للخبرة من أجل غ        
  )                                                       2001بونو، دي ( .أو غيرها

التفكير العلمي بأنه ذلك النمط من التفكير الذي يعتمد على األسلوب العلمـي أو              ) 2006(ويرى سعادة   
  . يجابيةطبيعية والتربوية والتجريبية واإلوجهات النظر العلمية مثل الواقعية وال

التفكير العلمي هو نشاط عقلي منظم يقوم الفرد في تعامله اليومي مع            ) 1997(ويرى الخطيب وأخرون    
نساني الموضوعات والقضايا والمشكالت والخبرات التي يمر بها، ويرتبط بما يمكن أن ينتجه العقل اإل             

  . من فكر يطور ويجدد ويبتكر

 مجموعة من العمليات العقلية والمنطقية      اعتبارهن التفكير العلمي يقوم على      أفيرى  ) 1973(لشيخ  وأما ا 
  . التي تلزم لبناء نظرية علمية والتنبؤ منها واختبارها

ـ               فـي حياتنـا     هويعرف الباحث التفكير العلمي هو نشاط عقلي منظم يقوم على خطوات متتالية نمارس
  .لمحيطاليومية وعالقتنا مع العالم ا
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  :   خصائص التفكير العلمي2.1.2

والتفكير العلمي، تفكير واضح المنهج، مترابط الخطوات، تفكيـر منطقـي، تفكيـر هـادف، تفكيـر                 
موضوعي، أنه باختصار تفكير واع، منظم، منطقي، واضح، فقد ال يدرك أهمية التفكير العلمي من لـم              

اجتماعية يفكر أفرادها علميا كما ال يستشعر       يتفحص طريقته في التفكير، ومن لم يعش ضمن منظومة          
هميته من لم يتلبس بمنهجية التفكير العلمي يوما من الدهر ولم يذق طيب ثمارها وقد ال يقتنع الـبعض                   أ

  ) 2008زيدان، (بالتطبيق  إال بالتطبيق والمثال؛ وهذا أمر طبيعي، مما يحتم مزج الطرح النظري

 ير العلمي تكمن في نتائجه وثماره، وتـتــجلى فـي خصائـصه           أهمية التفك ) 2008(ويشير البريدي   
 :وميزاته، وتنبثق من منهجه وآليته؛ فهو يؤدي إلى الوصول إلى الحل المناسب، ويمتاز بأنه

  . تفكير واضح المنهج، مترابط الخطوات- 1

  . تفكير موضوعي- 2

  . تفكير منطقي- 3

  . تفكير هادف-4

هم أاألسلوب الذي يتبعه العالم عندما يفكر تفكيرا علميا أن يحدد           من خالل دراسة    ) 1984عيسوي،(أما  
  :الخصائص التي يتصف بها التفكير العلمي وهي

 .   يبحث عن المسببات الحقيقية للظواهر التي تحدث - 

لى دراسة الظواهر التي شاهدها ويبحث عـن        إشغوف بدراسة ما يقع تحت حسه وبصره، حيث يميل           - 
 .تنع بتفسيرات األسئلة الغامضةعللها وأسبابها، وال يق

عمى، يصغى إلـى اآلراء المخالفـة آلرائـه         أ فق العقلي، ال يتعصب لرأيه تعصباً     يكون واسع األ   - 
ليه من نقد واعتراض بصدر رحب، ال يقبل أي نتيجة على انها نهائية أو              إالشخصية ويقابل ما قد يوجه      

  .مطلقة
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على البيانات التي يحصل عليها من خالل خطة        يستطيع أن يحكم على قيمة طرق البحث والخطط و         - 
 مختلف الطرق والوسائل التي ثبت أنها ذات قيمـة          استخداممرسومة مرتبة في حل المشكالت، ويحاول       

 .في الحصول على األدلة

ساس أدلة كافية، ال يقبل غير الحقائق المدعمة بأدلة، وال يتعجـل فـي              أيبنى أراءه وأحكامه على      - 
  . يقفزٌ إلى النتائج، يتمسك بالحقائق دون أن يبالغ فيهاإصدار األحكام أو 

ن هناك مجموعة من الخصائص التي يتسم بها   التفكيـر            أ) 2007(وعبد العزيز ) 2004(واتفق زكريا   
  : العلمي من أهمها

 فوف طابق، ويبدو هذا الوصف      شبه بالبناء الذي يشيد طابقاً    أن العلم معرفة تراكمية     إأي  : التراكمية •
 .  طبيعياً بالنسبة الى أي نوع من النشاط العقلي أو الروحي لإلنسان أي بالنسبة للتفكير العلميأمراً

فكارنا تسير حرة طليقة، وإنما نرتبها بطريقة محددة، وننظمها عن وعي           أننا ال نترك    إأي  : التنظيم •
 . ونبذل جهداً مقصودا من أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن للطريقة التي نفكر بها

ذا اسـتهدف فهـم   إال إ، بالمعنى الصحيح ال يكون النشاط العقلي لإلنسان علماً     : لبحث عن االسباب  ا •
الظواهر وتعليلها، وال تكون الظاهرة مفهومة، بالمعنى العلمي لهذه الكلمة، اال اذا توصلنا الى معرفـة                

 . سبابهاأ

بحثها وال شأن له بالظواهر فـي       أي ان العلم معرفة شاملة لجميع الظواهر التي ي        : الشمولية واليقين  •
صورتها الفردية وبذلك تتحول التجربة الفردية الخاصة على يد العلم إلى قضية عامة وهذه السمة تجعل                

 .الحقيقة العلمية يقينية، فالعلم مرتبط ارتباطاً وثيقا بطابع الشمول

مولية هي صفة مالزمـة     الدقة والتجريد تعتبر سمة أساسية من سمات التفكير العلمي فالتجريد والش           •
  .للعلم

  : أهم هذه الخصائص بما يلي) 2001(ويعرض محمد

فكاره كذلك كل إنسان له طريقته      أنسان بها عن    إأي الطريقة التي يعبر كل      : الصياغة العلمية الدقيقة   •
 . نسان يصغيها بطريقته الخاصةإفي ترجمة أفكاره إلى لغة، وقد تكون نفس األفكار، ولكن كل 
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 يتصف التفكير العلمي بأنه تفكير منظم، بمعنى عندما نتناول مشكلة ما ال نطلق ألفكارنـا                :التنظيم •
ونبذل جهداً واعياً مقـصوداً     . بل نرتب أفكارنا بطريقة منهجية منظمة     . العنان بطريقة عفوية أو تلقائية    

 . للوصول ألفضل تخطيط ممكن للطريقة التي نبحث بها

ة العلمية ال شان لها بالظواهر في صورتها الفردية، حتى لو كانـت             أي روح العلم، المعرف   : التعميم •
 . هذه المعرفة تبدأ من الخبرة اليومية العادية، وإنما تتميز بالشمول وعموم

من المعايير الهامة التي تعتمد عليها في التميز بين التفكيـر العلمـي             : امكان اختبار الصدق وثباته    •
الصدق، ونعني باختبار الصدق إمكانيـة المطابقـة بـين النتـائج            وسائر الضروب هو إمكانية اختبار      

 بدرجة مقبولة كان مؤشـراً      المستدلة من الفرض وبين المشاهدات التجريبية التي تدل عليها، فإن اتفاقاً          
على صدق الفرض وارتقائه وأن اختلفا وجب إعادة النظر فيه إما بالتعديل أو استبداله بغيره وهذا يعني                 

 . للواقع والفرض للتجربةخضوع العقل

مام الذهن إلدراكه وفي نفس الوقت يكبت صوت الـذات أو العوامـل             أأي ما يوضع    : الموضوعية •
  .ضافات سيكولوجيةإوالبواعث الشخصية بمعنى النظر والحكم على األشياء كما هي في ذاتها دون أي 

  :لى أهم الخصائص بما يليإفيشير ) 2002( سالمةا       أم

عملية هادفة، ال يمكن أن تكون عفوية أو عشوائية ولكنه يتم في إطـار أهـداف واضـحة                  التفكير   •
 .ومحددة تستمد مضمونها من مشكالت حقيقية تواجه المتعلم وتنمي لديه فكر متفتح

نسان أنما هو في الحقيقة نتاج لنشاطه العقلي ولـذا يتميـز            التفكير العلمي ال يحدث مستقال عن اإل       •
 .  التفكير العلمي بالصفات التاليةالشخص الذي يمتلك

التفكير العلمي يبدأ من االعتقاد بأن لكل شيء سبب، بمعنى النظر الى األشياء في اطار العالقـات                  •
المتداخلة فالعالقة بين السبب والنتيجة غالباً ما تكون متشابكة فالشخص الذي يمارسه يكون قادراً علـى                

 . لظاهرةإعطاء الدليل وتقديم تفسيرات لدراسة ا

التفكير العلمي يتضمن عمليات التحليل والتمييز والتنظيم والتقويم لكل العناصر التي لهـا عالقـة                •
فشعور الفرد بوجود مشكلة وقدرته على تحديدها بدقة وجمع معلومات ورؤية العالقات بـين              . بالموقف

  . صدق والموضوعيةالحقائق واستنتاج العالقة وتطبيقها، يتم ضمن عمليات عقلية تعتمد على ال

  : لى أهم سمات التفكير العلمي ما يليإفأشار ) 2005(أما غنيمات 
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 أجهزة وأدوات مناسبة تكمـل      باستعمال يبدأ التفكير العلمي من مالحظة الظواهر الجزئية المحسوسة          -
ن ظواهر يصعب مالحظتهـا، ومـن ثـم      أ ب عمل الحواس، وتكشف ما ال تستطيع الحواس كشفه، علماً        

  .ثارها، كالجاذبية واإللكترونياتآ العالم مالحظتها ودراستها من خالل يكتفي

 الموضوعات التي يتعامل معها التفكير العلمي ذات طبيعة حسية، كان المنهج العلمي الذي يستند إلى                -
  .المالحظة والتجربة مالئما لها

 القريبة المباشـرة للظـواهر   لى الكشف عن األسبابإ المنهج العلمي يهدف باستخدامه التفكير العلمي    -
  . المحسوسة

ن ميدان بحثه يقتصر دراسة الواقع، أي كمـا هـو كـائن             إ باستخدام التفكير العلمي للمنهج العلمي ف      -
  .بالفعل

ـ  أ على مدى صحة الفرضية أو تثبت خط أو حكماًسلوب العلمي يجعل من التجربة دليالً  األُ -  أهـا فيلج
  .  يتوصل إلى النتيجةخرى، حتىُأالعالم إلى وضع فرضية 

  

 :خطوات التفكير العلمي 3.1.2

خطوات التفكير العلمي من خالل مجموعة من النظـرات المختلفـة والتـي             ) 1992(وصف عياصرة   
  : تمثلت في

 واالكتشاف االستقصاءالنظرة التي تعتبر التفكير العلمي ممارسة للمهارات التي تستخدم في عمليتي             •
 . العلمي

 على القدرات المنطقية؛ حيث أعطى أهمية كبرى للتفسير الذي يقدمه الفرد            منحنى بياجه الذي يركز    •
 . إلجابته ألنه يكشف عن نمط التفكير الذي يمارسه

منحنى ديانا كون التي تعتبر إن المهارات والخطوات الالزمة لتنسيق النظريات مـع األدلـة هـي                  •
 .أساسية ومركزية في التفكير العلمي

  . لخطوات التي تستخدم في حل المشكلةالنظرة التي تركز على ا •
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  :  مكونات يجب توفرها حتى يتم تنمية التفكير العلمي4.1.2

بداع سواء   تشجعه على اإل   مرتبطة بموقف التعلم  وهي مدى ما يتوفر للطالب من مثيرات        : الحافزية   -1
  . كلمات أو أفعال

 . معلومةاللى المعرفة غير إجراءات الخاصة بالمعرفة الحالية للوصول إلأتخاذ ا: ستكشافيةإلا -2

 . وهو اُألسلوب العلمي المتبع للوصول إلى الحقيقة ويقوم على تحديد المشكلة: التخطيط  -3

 الذي يتضمن الفكرة أو الجانب التطبيقي العملي للفكرة : النشاط العملي -4

.     ويدل على مدى النجاح في معالجة مشكلة ما والخبـرات التـي تـم اكتـسابها وتعلمهـا                 : التقويم -5
 .)2005نشوان، (

  

  :  تنمية مهارات التفكير العلمي5.1.2

لى إكساب التالميذ المهارات الفكرية العلمية التي تمكنهم مـن          إتسعى التربية العلمية في الوقت الراهن       
 االتجاهات من أجل الوصول إلى المعرفة العلمية، ولذلك أكدت          واالكتشاف االستقصاءممارسة عمليات   

ففـي  . لتربية العلمية على تنمية مهارات التفكير العلمي وتوظيفها في البحث واالستقـصاء           الحديثة في ا  
اليابان أكدت أهداف تدريس العلوم البيولوجية على تطوير قدرة التالميذ على استخدام مهارات التفكيـر               

 أكـدت علـى     لى الحقائق والمفاهيم والمبادئ العلمية أما بريطانيا      إالعلمي في االستقصاء في الوصول      
 لـى الحقـائق بأنفـسهم،     إتعويد التالميذ على استخدام الطريقة العلمية في البحث واالكتشاف للوصول           

  . والواليات المتحدة استخدمتها في التفكير

نسان نما من أجل تكيف اإل    إال يقتصر دور مهارات التفكير العلمي على إكساب المعرفة العلمية لذاتها، و           
نـساني  إلالمعرفة العلمية عملية مستمرة فهي التفاعـل المـستمر بـين العقـل ا             ن نمو   أذ  إمع بيئته،   

 )2005نشوان، (والبيئة
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  )2005نشوان،(د يمية في تنمية التفكير العلمي عنأما دور التربية التعل
مثل لفهم العلم وما يتصل به من حقائق ونظريات فبـدون اسـتخدام             التفكير العلمي هو الوسيلة األ     •

ة المعرفية العلمية والربط بين الحقائق العلمية لفهمها وتحويلها الى مفـاهيم            نيدراك الب إمكن  التفكير ال ي  
 . كبرى تجمعها مع بعضها البعض

 يعتمد التفكير العلمي على الموضوعية إذ ال مجال لالنحياز العلمي فالعلم يجب ان يكون موضوعياً               •
 . والسبيل الى ذلك هو التفكير العلمي

العلمي في إدراك الظواهر العلمية وكيفية حدوثها فلوال التفكير فـي هـذه الظـواهر               يسهم التفكير    •
 . دراك هذه الظواهر والتكيف معهاإنسان من والقدرة على وصفها بدقة لما تمكن اإل

يتناول التفكير العلمي القدرات العقلية المتقدمة وبالتالي يخرج المتعلم من دائرة الحفظ والتلقين إلـى                •
 .ظيف القدرات العقليةدائرة تو

نسان من الوصول الى أدق المعلومـات       نسان على تطوير أدوات العلم التي تمكن اإل       تطوير قدرة اإل   •
دوات دقيقة كلما كانت المعرفة التي نحصل عليهـا         المتصلة باألحداث والظواهر العلمية، كلما كانت األ      

  .دقيقة وصحيحة علميا

تشجيع الطالب على البحث عن المعلومات العلمية خارج        : عن طريق يضاً تنمية التفكير العلمي     أويمكننا  
وهذا يعني امتداد التعليم خارج قاعات الدرس، التركيز على التفكير العلمـي وعلـى              . الكتب المدرسية 

ثر العلم والتقنية فـي حيـاة       أمهارات التي يمكن للطالب استخدامها في حل مشكالتهم، التركيز على           ال
 عن ُأسلوب الحشو والتلقين وإعطاء دور أكبر للطالب من أجل تشجيعه على الـشرح               داالبتعانسان،  اإل

 االهتمـام الواضح والمناقشة والتساؤل العلمي دائما، التركيز على الكيف ال الكم في المواد العلمية مـع              
ريس بهذه المواد لدورها المتميز في تنمية مهارات التفكير العلمي، استخدام اساليب مختلفـة فـي تـد                

االنطالق من خبرات الطالب بحيث يكـون لـه دور          ولى الرحالت الميدانية،    إالحقائق العلمية باإلضافة    
   .)2003النمر، (فاعل في تنمية التفكير العلمي 

 على الخبرة كمـصدر     االعتماد): 1984(وتعتمد تنمية مهارات التفكير العلمي من وجهة نظر عيسوي          
هـواء  أو الوهمية، توخى الموضوعية والتحرر من النزعات الذاتية واأل        للمعرفة وليس المصادر الغيبية     

االعتماد على الوقائع والعودة الختبار صحة الفروض العلمية األمانة والصدق والـشجاعة            والشخصية،  
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وغرس الثقة بقدرة العقل العربي على الخلق        و اآلراء الشخصية،  أدبية وعدم التشبث باآلراء القديمة      األ
رقـام  و األ أ واالبتكار على خوض غمار العلم، القياس الكمي حيث يعبر عن الظاهرة باألعداد              بداعواإل

  . الكمية

ن مساعدة الطالب على تنمية مهارات التفكير العلمي لديهم، لن يتحقق بمجرد التدريب عليها مـرة أو                 أ
ة للطـالب بمواجهـة     مرات معدودة فاألمر يتطلب مزيداً من االستمرار والتصميم وذلك بإتاحة الفرص          

ن يـساعد   أمشكالت حقيقية ومن أجل تنمية مهارات التفكير العلمي عند الطالب ينبغي علـى المعلـم                
الطالب على تنمية المهارات اليدوية من خالل إعطاء الطالب فرصة استخدام أدوات القياس والمالحظة              

الب استخدامها وتطبيقها في حـل      حتى يتم تعميق معرفتهم، التركيز على مهارات العلم التي يمكن للط          
مشكالتهم، ربط الحقائق والمفاهيم العلمية بخبرات الطالب السابقة وبظروف البيئة المحلية التي يعـيش              

  ) 1997،وآخرونالخطيب (. فيها، واالهتمام باألسئلة التي تنمي التفكير العلمي عند الطالب

  

  :العلمي معوقات التفكير 6.1.2

 التي تحول دون تعلم التفكير العلمي بشكل خاص في المدارس، ومن أهم هـذه   باباألسهناك العديد من    
ن المعلم هو صاحب الكلمة االولى واألخيرة داخـل غرفـة           أاعتقاد  ) 2006(األسباب كما يراها سعادة     

يمـان  إ، كذلك   الصف، مما يجعل معظم التفاعل اللفظي يأتي من جانبه، بينما يكون دور التالميذ هامشياً             
 الالزمة من   االستفادةن الكتاب المدرسي هو المرجع الوحيد للطالب والمعلم في آن واحد، مما يضعف              بأ

لى اعتماد الكثير من المعلمين على طرق التـدريس التقليديـة وخاصـة             إ المعرفي، باإلضافة    االنفجار
  . وطريقة المناقشةاإللقاء

 المعلمـين آلرائهـم دون تجريـب أو         تعصب بعـض  ) 2003النمر،(أما معوقات التفكير العلمي عند      
، أسلوب االختبارات التي يضعها بعض المعلمين، تقديم المعلـم األفكـار للطـالب والحلـول                حيصمت

 األبناءفقدهم القدرة على التفكير، عدم تعويد       توالمعلومات التي يمكنهم الحصول عليها بأنفسهم وبالتالي        
 أسـئلة ل فيما ال يعنيك، ضيق اآلباء والمعلمـين مـن           على المالحظة الدقيقة وزجرهم بعبارة ال تتدخ      

جابات غير كافية، طريقة تنشئة المعلمين في الكليـات والجامعـات           إ وإعطائهالطالب ومحاولة صدهم    
، ما نكسبه ألبنائنا من عادات الطاعة العمياء دون مناقشة لكل           سلوب التفكير العلمي  ُأوعدم تدريبهم على    

  .  ما يتلقونه
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 واألسـرية  المعوقات االجتماعيـة     إزاحةم الوسائل لتنمية الطريقة العلمية في التفكير هي         ولعل من أه  
  : هي) 1997(وآخرونوالمدرسية، وهذه المعوقات كما يلخصها الخطيب 

  .  والخرافات في تفسير الظواهر العلميةاألساطير االعتماد على -

  . الطالب على التفكير العلمي ال تشجع علمين أسلوب االمتحانات التي يضعها معظم الم-

  .  مراجعةإلى غير دقيقة في العرض، وتحتاج أساليب تعتمد بعض فقرات المناهج -

 تلعب الظروف النفسية وعدم التكيف السليم الناتج عن الخوف وعدم االمن والصراع النفـسي دوراً                 -
 .بارزاً في تعطيل التفكير العلمي

  : ات التفكير العلمي بما يليعقب) 2001(و محمد) 2004(ويلخص زكريا

سطورة والخرافة التي تعتبر من أخطر العقبات التي عرقلت التفكير العلمي على مـر العـصور         اُأل -1
نساني، مقدمة له   إللى الالوعي ا  إنساني في القرون الحديثة، حيث تتسلل       إلالتي امتده آثرها على الفكر ا     

  .تفسيراً بسيطاً ومقنعاً لما يحيره من الظواهر

العجز واالفتقار الى   اسلوب ينم عن    حل المشكالت ولكنه    في   مريح   اسلوبوهو  : لخضوع للسلطة ا -2
خير لها في شؤون العلم والفكـر كانـت         ة، وكانت العصور التي كانت السلطة المرجع األ       قروح الخال 

بداع مثل تقديس العصور الوسطى آلراء ارسطو وهذا عقبى تقف فـي            إعصوراً متخلفة خلت من كل      
  . التفكير العلميوجه

 بقوه أخرى غير العقل وهي الحدس       اإلنسان يهتم   واألدبفي مجال العلم والشعر     : نكار قدرة العقل  إ -3
والتي يعتبرونها األساس واألقوى وينكرون قدرة العقل ومثل هذا التفكير وال يزال عقبة في طريق تقدم                

 العلم

 وأعظم األخطـار    إليها يفتقرون   اآلخرونأن  هو اعتقاد بأن المرء يحتكر لنفسه الحقيقة وب       : التعصب -4
كـد  ؤن يجعل الحقيقة ذاتية ومتعددة ويؤمن كل متعصب حقيقته وي         أالتي يجلبها التعصب على العلم هو       

 .، وهذه عقبة تعترض طريق التفكير العلمياآلخرينبال مناقشة خطا 
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  : طبيعة التفكير العلمي7.1.2

ن يـضعوا   أوخلفاؤهم مـن بعـدهم      ) ديكارت) (جاليليو) (وتنني (أمثالحاول بعض العلماء والمفكرين     
وجمعوا في ذلـك    . كثر فاعلية في تحصيل المعرفة التي يمكن الوثوق بها وهي المعرفة العلمية           أمنهجا  

لى ظهور منهج إدى في النهاية أمر الذي األ وهو. االستنباطي والتفكير االستقرائيبين عمليات التفسير 
  .اإلنسان الذي استقرت عنده مرحلة التفكير عند البحث العلمي الحديث

و أ على العقل والبرهان المقنع بالتجربـة        ساساًأمور تعتمد   لى األُ إوالتفكير العلمي هو طريقة في النظر       
الدليل، والتفكير العلمي قد يكون سلوك هادف موجه بطريقة موضوعية نحو دراسة المشكلة المبحوثـة               

ن تتـضمنها   ألى تفسيرات تتضح فيها العالقات التـي يمكـن          إدف الوصول   بعادها به أو  أبكل حقائقها   
نسان إل يستخدمه ا   يصبح التفكير العلمي نشاط عقلياً     وباختصارحكام تتعلق بالمشكلة    أعطاء  إالمشكلة، ثم   

في معالجة المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية وفي بحث المشكالت وتقـصيها بطريقـة علميـة                 
  .لى حلهاإل منظمة والوصو

لـى  إ الناقص وهو الذي يصل فيـه الباحـث          االستقراءساس  أنسان على   ويقوم التفكير العلمي لدى اإل    
ذا تعـذر   إلى الظاهرة موضوع الدراسة، ف    إالنتيجة بمالحظة واستقصاء بعض الحاالت فقط التي تنتمي         

لباحث يقوم بأفـضل بـديل      ن ا إطار هذه الظاهرة، ف   إمن الناحية العملية فحص كل الحاالت الواقعة في         
ليهـا  إوهو مالحظة عينة كافية تمثل الفئة ثم يصدر تعميماته على كل فئة بناء على النتائج التي توصل                  

  ). 2003النمر،. (عن طريق االستقراء الناقص

  

   وأشكاله مفهوم التنور العلمي 8.1.2

) القراءة، والكتابة، والحـساب   (ساسية   بعض المهارات األ   أتقنذا  أ و متنوراً أ  الفرد قديما يعتبر مثقفاً    إن
صبحت هذه المهارات ال تفي بحاجات الفرد وال تؤهله لممارسة دوره في            أولكن مع تطور العلم والحياة      

ن يتمكن منها الفرد ليمـارس حياتـه        أولية يجب   أ تلك المهارات مجرد أدوات      أصبحتالحياة ومن هنا    
تقان المهارات العلميـة المتنوعـة وهنـاك        إف المختلفة و  بكفاءة واقتدار ويستخدمها في تحصيل المعار     

مور والقضايا الحياتية التي فرضها التقدم العلمي يتعلق بعضها باإلنجازات العلمية الحديثة            لعديد من األُ  ا
: خر بالمشكالت التي ما زال المجتمع يعـاني منهـا مثـل           في فروع العلم المختلفة، ويتعلق البعض اآل      

  . الخ....حة العامةمشكلة التلوث والص
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 هـي االستـضاءة الروحيـة                 واالستضاءةستضاء،  أو استنار بمعنى    أكلمة تنور مشتقة من الفعل تنور       
والعقلية، أي يعني تنور الفرد جالء ظلمه روحه وعقله بالعلم والمعرفة، وقد عرف قديما بأنـه محـو                       

 مية المعاصرة لم تعد تعني عدم معرفة القراءة والكتابة بل         ن األ أال  إمية الفرد ومعرفته للقراءة والكتابة      أ
  )Miller،1986 (.هي أوسع وأشمل من ذلك

 وهي نقـيض    Literacyن التنور هنا يستخدم مقابال للكلمة االنجليزية        ألى  إ) 2000(ويشير الشهراني   
والفن والعـرف    مصطلح مركب يشمل نواحي متعددة، مثل المعرفة         نهأب، وقد حدد معنى التنور      األمية

  .خالق، وجميع ما يتعلمه الفرد من خالل دوره في المجتمع الذي يعيش فيهوالعادات واأل

 بالمشكالت والقـضايا  بأنه قدر من المعارف والمهارات واالتجاهات يتصل        ): 1989( صابر  " ويعرفه  
  ".بيئته ومجتمعهجهه في العلمية ومهارات التفكير العلمي الالزمة إلعداد الفرد للحياة اليومية التي توا

   AAAS”) 1989(  Association  American“بينما حددته الجمعية األمريكية لتقـدم العلـوم    

Advancement of Science for the “يشمل معرفـة وفهـم المفـاهيم األساسـية للعلـوم        بأنه 
خدام هـذه المعرفـة وهـذه       والرياضيات والتكنولوجيا وأساليب التفكير العلمي التي تمكن الفرد من است         

األساليب على المستوى الشخصي واالجتماعي، وتحدد مظاهر التنور في المعرفـة بالعـالم الطبيعـي               
واحترام وحدته واإللمام ببعض المعارف األساسية في العلوم، والقدرة على اسـتخدام طـرق التفكيـر                

  ".العلمي واستخدام المعرفة العلمية 

بأنه معرفة وفهم المفاهيم العلميـة وعمليـات العلـم          ) NRC،1995(وثويعرفه المجلس القومي للبح   
المطلوبة في صنع القرار الفردي، في المساهمة في األنشطة المدنية والثقافية فـي المجتمـع، وكـذلك                 

  .  االقتصاديةاإلنتاجيةالمساهمة في 

الجتماعية للعلم، مـن    التنور العلمي بأنه قدر معين من المعلومات العلمية وا        ) 2004(وتعرف المحتسب 
حيث التأثيرات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، والقدرة على اتخاذ القرار وحل المـشكالت،              

  .وامتالك اتجاهات نحو العلم، ونحو ممارسة مهنة مرتبطة بالعلوم

 تعريف التنور  في مفهوم التنور العلمي بين التربويين ويمكن وتبايناً هناك اختالفاًأنويرى الباحث 
 المهارات المتعددة  وتحصيله للمعرفة وإتقانالعلمي على الحد األدنى من المعرفة العلمية التي يمتلكها  

  .والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مصادرها،
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  :  التنور العلمي العام هيأشكالوفي ظل ما سبق فان 

لسياسي، والتنور الرياضي، والتنور اللغوي، والتنـور       التنور االجتماعي، والتنور االقتصادي، والتنور ا     
  ).2003علي، .(العقائدي، والتنور المهني 

  

  :  التنور العلميأهمية. 9.1.2

يعتبر عصرنا الحالي عصر العلم والتكنولوجيا، عصر التسابق العلمي حيث يتوالى تـراكم النظريـات               
 كـل   وأصبح المجتمع،   أفرادلذي يؤثر في حياة كل      ، األمر ا  ةالمكتشفات وتطبيقاتها التكنولوجي  العلمية و 

المواطنين يستخدمون حالياً العديد من تطبيقات التقدم العلمـي، مثـل تطبيقـات الثـورة المعلوماتيـة                 
  . وااللكترونية

ن التنور العلمي يحقق لألفراد الفهم الصحيح لطبيعة العلـم، وتكـوين اتجاهـات نحـو القـضايا        أكما  
 المجتمع الذي يعيشون فيه، ويساعدهم على مواجهة التغييرات العلميـة التـي             هايواجوالمشكالت التي   

 من مشكالت   يواجهونيتعرضون لها في بيئتهم ومجتمعهم ويساعدهم على اتخاذ القرارات السليمة فيما            
  ) 2000غا والزعانين،األ(في حياتهم اليومية فيصبحون مواطنين أفضل 

كثر المواد الدراسية التـي يمكـن مـن    أ العلوم بفروعها هي ن مادةأ) Hinman,1999(ويرى هنمان   
  . ن يكون معلموها على وعي وانتباه ألهمية ذلكأخاللها تنمية التنور العلمي، بشرط 

وقد مضى عصر الصراع المسلح بشكله التقليدي، وحل محله عـصر التـسابق العلمـي والـصراع                 
ومـن هـذا    . ما تحرزه من تقدم علمي وتكنولوجي     مم بقدر   التكنولوجي، وهذا العصر تقاس فيه قوة األ      

مور الالزمة والضرورية لحياة كل فرد يعيش في الوقت الحاضـر           صبح العلم وتقنياته من األ    أالمنطلق  
  ).1998سليم،. (ليصبح مواطنا يساير عصره

جـب  ن التنور العلمي لم يعد شيئا مكمال يمكن لإلنسان االستغناء عنه، بل ي            أب) 2006(ويضيف الدهمش 
ن تلعـب دوراً هامـاً فـي تثقيـف          أعالم ووسائل االتـصال     على مؤسسات التعليم وجميع وسائل اإل     
صبح التنور العلمي من األهداف الرئيسة التي يتبناهـا تـدريس           أالمواطنين، ومحو َأميتهم العلمية، فقد      

  .  المنشودالعلوم، وممثال كدعامة لتحسين نوعية الحياة في المجتمع ووسيلة لالرتقاء العلمي 
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  :  مصادر التنور العلمي10.1.2

ذا إ المصادر،   إلى عالمية ومن األهمية التعرف      وأخرىيستمد التنور العلمي مصادره من عوامل محلية        
   -:أن المفهوم العلمي بعناصره المتعددة تؤثر في بناء المنهاج ومن بين هذه المصادر

  مية للثقافة العلإضافاتالتقدم العلمي وما يتبعه من  •

 عنصر مـؤثر فـي      أصبح وقد   اآلن عاما في الدول العربية، أما       35 منذ   موجودةفثقافة التلفاز لم تكن     
. حياتنا ال بد وأن تكون المعارف والمهارات واالتجاهات المتعلقة به من العناصر البديهيـة للمـواطن               

ن أهم مصادر التنور     يعد األ  لى ثقافة الكمبيوتر وما تبعها من تقدم في عالم االنترنت، والذي          إباإلضافة  
  . العلمي

 االتجاهات العلمية  •

وهي من المصادر التي يجب استخدامها للبحث عن عناصر التنور العلمي، ومن هنا نأخذ البعد العلمي،                
ن مثل المفـاعالت النوويـة ودفـن        ذا كانت هناك قضايا تؤثر في العالم وربما لم تؤثر فينا حتى األ            إف

  .النفايات وغيرها

 اكل المجتمعمش •

 للتنور العلمي، لذلك البد من البحث فيها واستقراء ما يتعـرض            األساسيةوهي الوعاء الرئيس للعناصر     
له السواد األعظم من المواطنين لكي تضمن في عناصر التنور العلمي فمـشاكل التغذيـة والمـرض                 

كل المجتمع ال بدا وان تكون      والسكان والثقافة، والمشاكل البيئية والزراعية والصناعية وغيرها من مشا        
  ). 1990سليم،.(جزءا مهما في إعداد أي مواطن للحياة

  

 عناصر التنور علمي11.1.2

ن العناصر األساسية التي تقوم عليها مشروعات التنور العلمي كافة تـشمل مـا           أ) 2004(وترى بخش   
  : يأتي

 ربط العلم بالتكنولوجيا، وربط كليهما بالمجتمع والبيئة  •
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 مهارات التفكير العلمي تنمية  •

 . تنمية المعرفة العلمية، وفهم مفاهيم العلم •

 . تنمية االتجاهات نحو العلم •

  :  والثانوية تشملاإلعدادية عناصر التنور العلمي في المرحلتين أن) 1996(ويرى فراج 

 االتجاهات نحو العلم  •

 مهارات التفكير العلمي  •

 فهم البيئة ومشكالتها الطاقة  •

 التصاالت والفضاء الطاقة وا •

 الصحة العامة  •

 .الغذاء والسكان •

  : اآلتيةأن التنور العلمي يتكون من العناصر ) Millr,1983(ويرى ميلر 

 الفهم لطرق العلم وعملياته •

 ساسيات المفاهيم العلمية ومصطلحاتهأفهم  •

 الوعي بتأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع  •

  :ناصر التنور العلمي وهيع) 2000(وقد حدد األغا والزعانين 

 المفاهيم العلمية  •

 العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع •

 يجابية نحو العلوم االتجاهات اإل •

نه لديه القـدرة علـى      أ ب ن الشخص المتنور علمياً   أ) AAAS( لتقدم العلوم    األمريكيةوحددت الجمعية   
  عنها واإلجابة األسئلةطرح 
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 جل تحقيق الغايات الشخصية واالجتماعية أرق التفكير من استخدام المعرفة العلمية وط •

 وصف الظواهر الطبيعية وشرحها والتنبؤ بها  •

 .تحديد المسائل العلمية التي تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والمجتمع •

 االتساع في طرائق التفكير العلمي  •

  )  2005والهاشمي، امبو سعيدي  (يهاتقويم نوعية المعلومات العلمية حسب مصادر الحصول عل •

 أنمن خالل مراجعة عناصر التنور العلمي المشار اليها عند الباحثين التربويين السابق ذكـرهم نجـد                 
 قد اتفقـوا  ) showalter,1984(و) الجمعية االمريكية لتقدم العلوم(و) 2000(غا والزعانين بخش واأل

ساسـية للعلـم، واسـتخدام      مفـاهيم األ  معرفة ال : ساسية للتنور العلمي وهي     على عدد من العناصر األ    
  . االتجاهات العلمية ، والعالقة بين العلم والتكنولوجي والمجتمعوامتالكمهارات التفكير العلمي، 

  بعاد التنور العلمي أ 12.1.2

ن يكتسبه ويلم به ويتمكن منـه المـتعلم كـي           أبعاد التنور العلمي، فما ينبغي      أتعددت اآلراء في تحديد     
 :  في المجتمع، وفيما يلي بعض هذه اآلراءا فاعالًيصبح  مواطن

  :بعاد التنور العلمي كما يليأ ) (showalter,1984حدد 

 فهم طبيعة العلم والتكنولوجيا  •

 ساسية للعلم معرفة المفاهيم األ •

 استخدام مهارات التفكير العلمي •

 التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  •

 العلميةامتالك الميول واالتجاهات  •

 .وامتالك مهارات يدوية متصلة بالعلم والتكنولوجيا •

   -:بعاد التنور العلمي في سبعة مكوناتأ) Collette& Chiabetta, 1984(في حين حدد
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 لمام بالحقائق والنظريات والمفاهيم التي يكون لدى الفرد القدرة على تطبيقها إلا •

 فهم طبيعة العلم  •

 لتكنولوجيا االتجاهات الموجبة نحو العلم وا •

 تقدير دور العلم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع وفهم العالقة بينهما •

 استخدام عمليات العلم لحل المشكالت واتخاذ القرارات  •

  حكام القيمية في القضايا االجتماعية المتعلقة بالجوانب العلميةإلالقدرة على استخدام ا •

   -:بعاد للتنور العلمي وهي أثة ثال) 2004(والمحتسب، ) Miller.1983(كما قدم ميلر

 .فهم طبيعة العلم •

 معرفة المحتوى المعرفي للعلم  •

 .فهم ووعي تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع •

أول من وضع اطاراً نظرياً لمفهـوم التنـور         ) 2006 كما ورد في العايدي      Gabel,1977(ويعد جيبل   
  : العلمي تتضمن أبعاداً سبعة هي

 مياالستقصاء العل •

 .الوعي بالتطورات في مجال العلم والتكنولوجيا •

 المعرفة بطرق التعلم •

 تقدير جهود العلماء •

  من المعرفةاالستفادة •

 استخدام المعرفة العلمية •

 .فهم العالقة بين العلم والمجتمع •

   صفات الشخص المتنور علميا 13.1.2
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ذ القرارات العلمية الـسليمة فيمـا       نه ذلك الشخص القادر على اتخا     أ حدد كلوفر الشخص المتنور علمياً    
    ) 2004عبد المجيد، (يتعلق بالمشكالت المختلفة في حياته اليومية

   -:ن يمتلك الصفات االتيةأ يجب ن الفرد المتنور علمياًأ) Showalter, 1984(يرى شوالتر

 .يفهم طبيعة المعرفة العلمية •

 . والكون المحيط بهاآلخرينتفاعله مع يستخدم المفاهيم العلمية والمبادئ والقوانين بدقة في  •

 .يستخدم مهارات التفكير العلمي في حل ما يعترضه من مشكالت •

 .يتفاعل مع مكونات الكون بطريقة تتسق مع القيم العلمية •

 .يفهم ويقدر الصلة التي تربط بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع •

  .تكنولوجيايمتلك العديد من المهارات اليدوية ذات صلة بالعلم وال •

صفات الفرد المتنور علميا كما يذكرها      " NSTA" كما حددت الجمعية القومية لمعلمي العلوم في امريكا         
  : بأن يكون) 2000(زيتون 

  يميز بين الدليل العلمي والرأي الشخصي                                 •

  نسانياً إيدرك أن العلم والتكنولوجيا يمثالن مسعى  •

  . كل من العلم والتكنولوجيا ومرتكزاتهما في تحيق رفاهية االنسانيدرك حدود  •

  يتحلى بقيم البحث العلمي والتكنولوجي عند حل المشكالت المرتبطة بهما  •

  .يحلل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع •

 واتخـاذ   يحدد مصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية ويجمعها ويحللها، ويستخدمها في حل المشكالت           •
 .القرارات اليومية

   -:أهم صفات الفرد المتنور علمياً في ) 1989(بينما يحدد سليم 

 .فهم طبيعة العلم وجوانبه الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية •
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 .فهم طبيعة الرياضيات والعمليات الرياضية األساسية والقدرة على حل المشكالت اليومية •

 .يزاتها وظواهرها الشائعة في الحياة المعاصرةفهم طبيعة التكنولوجيا وأهم مم •

ساسية التي يعتمد فيها العلم والرياضيات والتكنولوجيـا بعـضها علـى            أدراك الوسائل والعالقات األ    •
 .بعض

 .تكوين العادات الذهنية التي تساير التفكير العلمي والتي تساعده على استخدامه في العلم والحياة •

 نها معلومات متناثرة أطار مفاهيمي تاريخي بدال من تناولها إلرياضيات في فهم العلوم والتكنولوجيا وا •

 هو هدف رئـيس لكثيـر مـن التربـويين،           عداد الفرد المتنور علمياً   إن عملية   امما سبق ترى الباحثة     
  والعاملين في التربية العلمية الحديثة

 

   التنور العلميأهداف 14.1.2

  : اآلتينور علمي تتلخص في  التأهداف أن) Choi,1994(ذكر جوي 

 القادر على التعامل مع القضايا والمشكالت الحياتية الناتجة عن التفاعـل بـين العلـم                اإلنسانإعداد   •
 والتكنولوجيا والمجتمع

 . المرئية والمقروءة والمسموعةاإلعالمتبسيط العلوم من خالل نشرها في وسائل  •

 .ع ومشكالتهمساعد الفرد على المشاركة في حل قضايا المجتم •

   "المعرفية والوجدانية والمهارية" تمكين الفرد من الوعي بجوانب العلم الثالثة  •

 . الفرد اتجاهات ايجابية يستطيع من خاللها التكيف مع عصره الذي يعيش فيهإكساب •

نمو شخصية المواطن بتمكينه من القدرة على التفاعل المثمر مع البيئـة المحيطـة بـه فـي شـتى                     •
 .المجاالت
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   : دور المنهج في تنمية التنور العلمي15.1.2

يتعذر على منهاج العلوم أن يسهم في تنمية التنور العلمي للطلبة أذا لم يأخذ في بنية محتـواه المفـاهيم               
 باستخدام تعميمات   إلى الطلبة بخبرات علمية تساعدهم على فهم العلم والوصول          وإمداد للعلم،   األساسية

المالحظة والتفسير والتجريـب والتنبـؤ وبنـاء النمـاذج واالسـتقراء            : ي، مثل مهارات التفكير العلم  
مور المرتبطة بحياتهم وبيئـتهم مثـل الطاقـة          يفكروا علمياً في األُ    أنواالستنباط، وتمكين التالميذ من     

 األساسـي وما يزال الكتاب المدرسـي يـشكل المـصدر          . والمشكالت السكانية وعالقتها بإنتاج الغذاء    
 فـي تعليمـه، حيـث       وأساسيويستخدمه المعلم كمصدر رئيسي     .  عليها الطلبة  لمات التي يحص  للمعلو
مـن الـصفوف    % 90 أن 1986في تقريرها لعـام      " NSTA الرابطة العلمية لمعلمي العلوم      أشارت

من محتـوى   % 85 للتعليم، وان معلمي العلوم يغطون       أساسالثانوية تستخدم الكتب الدراسية كمصدر      
  ). 2003الخالدي، (خالل تدريسهمهذه الكتب 

 تتم عملية أنلى أنه نظراً للدور المسيطر للكتب المدرسية، فمن الضروري إ) Elting, 1993(وتشير 
    صور العلم التي تقدمهاإلىالتقويم لها باستمرار، وان يعطى االهتمام في عملية التقويم 

   تحسين مستوى التنور العلمي في المدارس 16.1.2

  : انه يمكن تحسين التنور العلمي لدى الطالب من خالل) Grafield, 1998(فيلديرى جرا

 .زيادة عدد الحصص الدراسية لكل من العلوم والرياضيات •

 العالم من حولهم عن طريق دراسة العلوم فـي مرحلـة            الكتشافاستغالل الفضول الطبيعي لألطفال      •
 األطفالرياض 

ستويات التعليمية كلها، وإعطاؤهم الفرصـة للبحـث الـذاتي          زيادة المشاركة اليدوية للطالب في الم      •
 .المستقبل

 .كاديمي، واستمرارية رفع مستواهم التربويتحسين مستوى معلمي العلوم في الجانب األ •

 .زيادة أجر المعلمين •

 .بحفظها االكتفاءساسية ال االهتمام بفهم المفاهيم العلمية األ •
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 إتبـاع نور العلمي في المدارس باإلضافة لما سبق، من خالل          ترى الباحثة انه يمكن تحسين مستوى الت      
تدريس، تشجع الطالب على البحث والتقـصي عـن المعلومـات           ال جديدة في    وأساليبالمعلمين لطرق   

  .العلمية الجديدة، والحصول على المعرفة من مصادرها المختلفة
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 : الدراسات السابقة2.2

وضوع الدراسة بهدف التعرف على هذه الدراسات ومنهجيتهـا         يتناول هذا الفصل الدراسات المتعلقة بم     
وكيفية بناء أدواتها ومعالجتها اإلحصائية والنتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها، ومنهـا دراسـات               

  .عربية وأجنبية، وقامت الباحثة بترتيب الدراسات حسب التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم

  

 : بالتفكير العلميالدراسات المتعلقة 1.2.2

  الدراسات العربية

لى معرفة مستوى التفكير العلمي عنـد طلبـة جامعـة ال     إ التي هدفت    )2011(وفي دراسة المساعيد    
طالبـا  ) 225(البيت وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة والسنة الدراسية وتألفت عينة الدراسة مـن               

ولى مقياس التفكير العلمي والثانيـة  ه الدراسة أداتين األ وطالبة من طلبة معلم الصف وقد استخدم في هذ        
 لقياس الكفاءة الذاتية العامة كما تم استخدام معامل االرتباط وتحليل التباين الثنائي لمعرفة العالقة               استبانه

 وجود معامل ارتباط ايجابي بين التفكير العلمـي         إلىبين المتغيرات الدراسة وقد أشارت نتائج الدراسة        
 نتائج تحليل التباين وجود فروقا في مستوى التفكيـر العلمـي ذات داللـة               أظهرتكفاءة الذاتية كما    وال

  في السنة الدراسـية،   األعلىبين السنوات الدراسية المختلفة وذلك لصالح الطلبة        ) α≥ 0.05  (إحصائية
  . واإلناث بين الذكور ةإحصائي النتائج لم تظهر فروقا ذات داللة أن إال

 لحـل   كإستراتيجية المنحى المبرمج    فاعليةعلى  التعرف   إلى، هدفت   )2011( شهاب دراسة    رتأج كما
إذ تكونـت   ". المشكالت في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء وتفكيرهم العلمي؟           

ها من  ، تم اختيارها عشوائياً ومكافأت    }ج ، أ  {عينة البحث من شعبتين من طالب الصف الثاني المتوسط          
العمر الزمني محسوباً باألشهر، واختبار الذكاء لرافن، ودرجة امتحان نصف السنة فـي مـادة               {ناحية  

وطُبقت التجربة  . }الكيمياء، واختبار المعلومات السابقة في مادة الكيمياء، ودرجة اختبار التفكير العلمي          
ت المجموعـة التجريبيـة بعـدد      م، مثل )2010 – 2009(في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي        

 لحل المشكالت، والمجموعة الضابطة مكونـة مـن         كإستراتيجيةطالباً درستْ بالمنحى المبرمج     ) 32(
وقد أظهرت نتائج البحث تفوق طالب المجموعـة التجريبيـة          . طالباً درستْ بالطريقة االعتيادية   ) 31(

دي بفرق دال إحصائياً عند مستوى داللـة        ختبار التحصيلي البع  على طالب المجموعة الضابطة في اإل     
، كذلك تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في اختبار التفكيـر               )0,05(
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ن هنـاك أثـراً إيجابيـاً    أ، وبذلك استنتج الباحث )0,05( العلمي بفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة     
  .ل المشكالت في التحصيل والتفكير العلمي في مادة الكيمياء لحكإستراتيجية المنحى المبرمج الستخدام

 تحديد معايير موقع التعليم االلكتروني عبـر        إلى دراسة هدفت    )2011( ابو جحجوح وحسونة     وأجرى
 التوجيه، والكشف عن فاعلية التعليم االلكتروني في تنمية التفكير العلمي           أساليبالويب، وتحديد معايير    

ثر متغير الجنس، وتكونـت     ألى  إلى التعرف   إ إضافة) بالويب( التعليم االلكتروني    وفي االتجاهات نحو  
اختبـار  : داتين وهمـا  أطالبا وطالبة اُختيرت بطريقة عشوائية  واستخدم الباحثان         ) 69(منعينة البحث   

فاعلية لى  إ نتائج الدراسة    شارت نحو التعليم االلكتروني عبر الويب وأ      لالتجاهاتالتفكير العلمي ومقياس    
التعليم االلكتروني الموجه بالفيديو في تنمية التفكير العلمي واالتجاهات نحو التعليم االلكترونـي عبـر               

 في التفكير العلمي واالتجاهات في المجموعة التجريبيـة تبعـا           إحصائياالويب وعدم وجود فروق دالة      
  .لطالب الجامعيالمتغير جنس 

ثر استخدام نموذج التعلم البنائي لتدريس      أمعرفة  الى   خاللها    دراسة هدفت من   )2010(وأجرت الجميل    
 ةطالب) 74(وتكونت عينة البحث من     . حياء في تنمية التفكير العلمي لدى طالبات الصف الرابع        مادة األ 

المجموعـة   لى مجموعتين متكـافئتين،   إ قسمت   2007/2008من طالبات الصف الرابع للعام الدراسي       
مـا المجموعـة    أ الـتعلم البنـائي      أنموذجطالبة درست باستخدام    ) 36 (أفرادها التجريبية والبالغ عدد  

طالبة درست بالطريقة التقليدية واعتمدت الباحثة اختبار استراتيجيات        ) 38(الضابطة فبلغ عدد أفرادها     
يـر  بعد التحقق من دالالت صدقه وثباته لقياس متغير التفك     ) 2005العباجي   (أعدتهاالتفكير العلمي التي    

ظهرت النتائج وجود فـروق     أ حصائياًإالعلمي وبعد تطبيق التجربة ومعالجة البيانات الواردة في البحث          
حصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي للتفكير العلمـي ولـصالح             إذات داللة   

ح المجموعة التجريبيـة التـي   المجموعة التجريبية ،كما تبين فروقا دالة في تنمية التفكير العلمي ولصال        
   .درست باستخدام نموذج التعلم البنائي

هدفت إلى معرفة أثر استخدام أسلوب التلمذة المعرفية في تدريس العلـوم            )2010(أجرت ذوقان دراسة    
. على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي وتنمية التفكير العلمي لديهم في محافظة نابلس في فلسطين              

 بطريقة قصدية وقسمت العينة إلـى       اختيرتا طالبا وطالبة من مدرستين      149دراسة من   وتكونت عينة ال  
 طالبة، وتـم تدريـسهم      36 طالباً و  41مجموعتين تجريبية وضابطة، تكونت المجموعة التجريبية من        

 طالبة تم تدريـسهم     37 طالباً و  35باستخدام أسلوب التلمذة المعرفية، والمجموعة الضابطة تكونت من         
: واستخدمت الباحثة ثالث أدوات للدراسـة     .2011 /2010خدام الطريقة التقليدية من العام الدراسي       باست
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دليل المعلم الستخدام أسلوب التلمذة المعرفية لتدريس وحدة ضغط الموائع في مـادة العلـوم للـصف                 
  . العاشر، واختبار تحصيلي، ومقياس للتفكير العلمي

التي (الة إحصائيا لمتوسطات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية        وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق د     
التـي تعلمـت بالطريقـة      (ومتوسطات المجموعة الضابطة    ) تعلمت باستخدام أسلوب التلمذة المعرفية    

لصالح المجموعة التجريبية، كما بينت النتائج عدم وجود أثر للجنس في تحصيل الطلبة، وعدم              ) التقليدية
 . ين طريقة التدريس والجنسوجود اثر للتفاعل ب

أما بالنسبة لمستوى التفكير فقد أظهرت النتائج فروقا بين المجموعتين الـضابطة والتجريبيـة لـصالح          
المجموعة التجريبية كما بينت النتائج فروقا في مستوى التفكير لصالح اإلناث بينما لم تظهر النتائج أثراً                

 .للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

نماط التعلم لـدى    أ التعرف على مستوى التفكير العلمي و       إلى  دراسة هدفت  )2008( حمدان   جرتأكما  
جراء الدراسة خالل الفصل الثاني من العـام        أتم  .  في مديرية تربية الخليل    األساسيطلبة الصف التاسع    

، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الـصف التاسـع فـي المـدارس                2007/2008الدراسي  
طالبا وطالبة، واختيرت عينـة الدراسـة       ) 2757(كومية والوكالة في محافظة الخليل والبالغ عددهم        الح

 اختبار التفكير العلمي، والثانية مقيـاس       األولى،  أداتينبالطريقة العشوائية العنقودية، واستخدمت الباحثة      
التفكير العلمي كان متوسطا،    ن امتالك مستوى    ألى  إوبعد معالجة البيانات توصلت الدراسة      . نمط التعلم   

ناث، ووجود فـروق    لى وجود فروق في متوسطات مستوى التفكير العلمي تعزى للجنس ولصالح اإل           إو
في متوسطات مستوى التفكير العلمي تعزى لمستوى التحصيل في العلوم ولصالح المستوى المرتفـع،              

لصالح المستوى المـنخفض فـي       التعلم تعزى لمستوى التحصيل في العلوم، و       أنماطووجود فروق في    
النمط التخيلي، ولصالح المستوى المتوسط في النمط التنفيذي، ولصالح المستوى المرتفع فـي الـنمط               

 وجود فروق في متوسطات مستوى التفكير العلمـي         إلى أيضاالمنطقي والعملي، وقد توصلت الدراسة      
) تخيلي والنمط المنطقي، الـنمط العملـي        النمط ال (لدى الطلبة تعزى لنمط التعلم الذي يستخدمونه بين         

  .ولصالح النمط التخيلي) النمط المنطقي، النمط التخيلي(ولصالح النمطين المنطقي والعملي، وبين 

لى استقصاء أثر تدريب الطالبات على مهارات التعلم التعـاوني   إالتي هدفت   )2008( السعدي  دراسة أما
 طالبة مـن مدرسـة      56خدمنها، وتكونت عينة الدراسة من      على استراتيجيات التفكير العلمي التي يست     

 الثانية للبنات بمدينة عمان، وتم تعيين الشعبتين المشاركتين في الدراسة بالطريقـة             العبد اهللا الملكة رانيا   
اختبار اسـتراتيجيات   : لدراسة وهي اداة  أالعشوائية على المعالجتين التجريبية والضابطة، وتم استخدام        
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 نتائج الدراسة، تفوق طريقة التعلم التعاوني بعد التدريب على مهارات الـتعلم             وأظهرت. لميالتفكير الع 
نه أو. التعاوني على طريقة التعلم التقليدي للمجموعات الصغيرة في اختبار استراتيجيات التفكير العلمي           

 .يوجد تفاعال بين طريقة التدريس ومستوى التحصيل في استخدام االستراتيجيات

لى مقارنة أثر استخدام بعض تقنيات التعليم االلكتروني على         إ دراسة هدفت    )2007(الحسناوي   وأجرى
ول طالبا وطالبة في الصف األ    ) 100(وتكونت عينة البحث من     . تحصيل الطلبة وتنمية تفكيرهم العلمي    

، )2007-2006(في قسم التقنيات الكهربائية بالمعهد التقني في الناصرية في العراق للعـام الدراسـي               
واختيـرت  .  مجموعات تجريبية متساوية العدد ومتكافئة في بعض المتغيـرات         أربع إلىوالذين قسموا   

كما . ربعسبعة مواضيع من المنهج المقرر، واعدت الخطط التدريسية بالطريقة المألوفة للمجموعات األ           
عدد، وصمم الباحث بـرامج     تم بناء مقياس التفكير العلمي وبناء اختبار تحصيل من نوع اختيار من مت            

حاسوبية تعليمية للمواضيع التعليمية، ليتم عرضها على جميع الطلبة من خـالل عـارض البيانـات،                
وتـم  . خرى للمواضيع قيد البحث ليتم استخدامها من قبل كل طالب على حدة على جهاز الحاسـوب               أو

ن واحد، واستمرت عملية    أ وفي    معا األربعتطبيق البحث مقياس التفكير العلمي على طلبة المجموعات         
جرى بعد ذلك تطبيق اختبار التحصيل ومقياس التنور العلمي علـى طلبـة           . أسابيعالتدريس لمدة سبعة    

ظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التـي درسـت باسـتخدام            أ و  معاً األربعةالمجموعات  
  . ة التقليدية بالتحصيل ومقياس التفكير العلميالتقنيات االلكترونية على المجموعات التي درست بالطريق

 دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة            )2005(ذويب   ابو   وأجرى
األساسية في مديرية تربية قصبة المفرق وتكونت عينة الدراسة من جميع معلمي مديرية تربية قـصبة                

من المعلمـين   ) 706(ما عينة الدراسة فقد تألفت من       أو. ومعلمةمعلماً  ) 1618( المفرق والبالغ عددهم  
 . وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية

وأظهـرت الدراسـة    .  لمستوى التفكير العلمي   اًتبني مقياس ب جل تحقيق هدف الدراسة قام الباحث     ومن أ 
-4.59(س التفكير العلمي بين      تراوحت متوسطات أداء أفراد العينة على مجاالت مقيا        -: النتائج اآلتية 

من العالمـة   ) 57.24(أي ما يعادل    ) 5.12(وانحراف معياري   ) 18.32(بمتوسط حسابي كلي    ) 2.43
الكلية وهذا يشير إلى أن أداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير العلمي ومجاالته الفرعيـة كـان                  

داء أفراد عينة الدراسة علـى مقيـاس         وجود فروق في المتوسطات الحسابية أل      –. ضعيف بشكل عام  
التفكير العلمي تبعا لمتغير التخصص ولصالح الفرع العلمي في جميع المجاالت باستثناء مجال تحديـد               

 وجـود فـروق فـي       –. المشكلة حيث كان أداء أفراد عينة الدراسة ذوي التخصص األدبـي أعلـى            
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س التفكير العلمي تبعا لمتغير الخبرة ولصالح       المتوسطات الحسابية إلجراء أفراد عينة الدراسة على مقيا       
عشر سنوات عما دون حيث تبين إن الخبرة تؤثر سلبا على مقياس التفكير العلمي فكلما زادت الخبـرة                  

 عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية تعـزى لتفاعـل            –. انخفض مستوى أداء أفراد عينة الدراسة     
  . التخصص والخبرة في جميع المجاالت

سلوب الـتعلم القـائم علـى حـل         ُأثر تطبيق   ألى استقصاء   إالتي هدفت   : )2002(اسة النمري،  در أما
المشكالت على اتجاهات الطالبات العلمية، ومهارات تفكيرهن العلمي، وفهمهن لمفاهيم الوراثة العلمية،            

 التعليم   في مدرسة راهبات الوردية في مديرية      األساسيفراد الدراسة من طالبات الصف العاشر       أتكون  
اختبـار االتجاهـات العلميـة واختبـار        : عمان، واستخدمت في الدراسة ثالثة اختبارات هي      / الخاص

  الباحثة خصيصاً  أعدتهاستراتيجيات التفكير العلمي، واختبار المفاهيم العلمية في موضوع الوراثة الذي           
) الورثـة ( اشر وموضـوعها     للصف الع  األحياء صياغة الوحدة الثالثة من منهاج       أعيدتلهذه الدراسة،   

على شكل مجموعة مرتبة من مشكالت علمية، قدمت للطالبات بأسـلوب الـتعلم القـائم علـى حـل                   
 تبني الطالبات ألسلوب التعلم القائم على المشكالت نتج عنه نمو           أنالمشكالت، وأظهرت نتائج الدراسة     

يجابية نحو تعلم العلـوم، والقـدرة علـى         في التفكير العلمي والمفاهيم العلمية لديهم، وتكوين اتجاهات ا        
  . أطولاالحتفاظ بالمادة التعليمية لفترة 

 خاللها استقصاء فاعليـة تعلـيم العلـوم المبنـي بطريقـة             من  دراسة هدفت  )2000(يوسف  وأجرت  
المشروعات على فهم طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية والتفكير العلمي ومعتقداتهم المعرفيـة حـول         

 شعب، استخدمت الباحثة أدوات     أربعطالبا وطالبة، انتظموا في     ) 182(تكونت عينة الدراسة من     العلم،  
طريقة التدريس بالمـشروعات    : عداد مذكرات دراسية لمعالجتين   إ( المواد التعليمية    والًأ: اآلتيةالدراسة  

 المفـاهيم العلميـة،     ثالث اختبارات وهي، اختبـار    :  االختبارات وطريقة التعلم الصفي االعتيادي، ثانياً    
لى تنوع استراتيجيات   إشارت النتائج   أ). واختبار التفكير العلمي، واختبار المعتقدات المعرفية حول العلم       

التفكير العلمي واختالفها عند الطلبة وذلك حسب طريقة المعالجة وخاصة فيما يتعلـق بالتنـسيق بـين                 
 النتائج نمو قـدرات التفكيـر       أظهرتكما  ) ر العلمي احد جوانب التفكي  (دلة العلمية   النظرية العلمية واأل  

  . العلمي لدى طلبة المجموعة التجريبية التي درست بطريقة المشروعات

 استقصاء قدرة الطلبة في جانب من جوانب التفكير العلمـي هـو             إطار في   )1999(وفي دراسة علي    
المرحلة االبتدائيـة، والمتوسـطة،     االستدالل العلمي، تناولت هذه الدراسة تنمية قدرة معلمي ومعلمات          

) 31(والثانوية، على االستدالل المنطقي واثر ذلك على تنمية التفكير العلمي، وتكونت عينة الدراسة من               
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ساعة، استخدمت الدراسة   ) 36( بمعدل   أشهرمعلمة، استغرق التدريب على البرنامج ثالثة       ) 29(معلما و 
 أحكام تعريف التفكير االستداللي ومهارته الفرعية على تطبيق         اختبار التفكير العلمي، واشتمل البرنامج    

و غير مباشرة،   أاالستدالل المباشرة وغير المباشرة ومقارنة بينها وصياغة االستدالالت منطقية مباشرة           
لى وجود فروق بين متوسطي القياس القبلي والبعدي في اختبار التفكير العلمي لصالح             إتوصلت الدراسة   

لى نمو في التفكير العلمي لـدى       إدى  أن التدريب على االستدالل المنطقي      أدي وبذلك يتضح    القياس البع 
  .المعلمين والمعلمات

ثر طريقة التدريس المعرفي على التفكيـر       ألى استقصاء   إهدفت  التي   )1998(بو شاويش   أوفي دراسة   
) 168( عينة الدراسة من      وتحصيلهم للمعرفة العلمية، وتكونت    األساسيالعلمي لدى طلبة الصف الثامن      

طالبة حيث قـسموا    ) 88(طالبا و ) 80(، منهم   األساسي شعب من الصف الثامن      أربعطالبا وطالبة في    
حداهما اختبار تحصيل   إ الدراسة استخدم الباحث اختبارين      أداةما  أو). تجريبية وضابطة (لى مجموعتين   إ

 التدريس المعرفي في تحـصيل      إستراتيجية نتائج الدراسة تفوق     وأظهرت. والثاني اختبار تفكير علمي   
المعرفة العلمية على الطريقة التقليدية وتفوقها على طلبـة التحـصيل المرتفـع والمتوسـط، وتفـوق                 

ساسي على الطريقة التقليديـة،      التدريس المعرفي في التفكير العلمي لطلبة الصف الثامن األ         إستراتيجية
  .  للطلبة من فئة التحصيل المتوسطوتفوقها عل التقليدية في التفكير العلمي 

 التفسير التي يقدمها الطلبة في المـرحلتين        أنماط الكشف عن    إلى دراسة هدفت    )1995( غيث   وأجرت
 أنمـاط ، كما سعت في تحديد جوانب التطـور فـي           قبولهاساسية والثانوية لعديد من الظواهر ومدى       األ

رتباطية  بمستوى    التفسير وعالقة اإل   أنماط تحديد   التفسير عند الطلبة مع تقدمهم في الدراسة، وسعت في        
ول  طالبا وطالبة مـن طلبـة الـصفوف األ         96تفكيرهم حسب نظرية بياجه، تكونت عينة الدراسة من         

اختبار مستوى التفكير لتصنيف    : ، واستخدم في الدراسة اختباران هما     األساسيالثانوي والتاسع والسابع    
وكشفت الدراسة عـن    . ، واختبار مهمات التفسير العلمي    ) مادي   /مجرد(الطلبة حسب مستوى تفكيرهم     

 أظهـرت  التفسير الشائعة لدى الطلبة اختلف باختالف موضوع الظاهرة، كمـا     أنماطوجود تباينات في    
 بين نسب الطلبة في الصفوف الثالثة بالنسبة ألنماط التفسير التي قدمها            حصائياًإوجود فروق ذات داللة     

كاثف والطفو والصدأ والبناء الضوئي، كما وجدت فروقا ذات دالة بين نسب الطلبة من              الطلبة لمهمة الت  
مستويي التفكير المادي والمجرد بالنسبة ألنماط التفسير التي قدمها الطلبة لمهمة التكاثف والصدأ والبناء              

  .الضوئي
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خدمها الطلبـة فـي     استقصى فيها استراتيجيات التفكير العلمي التي يست      ) 1992(وفي دراسة عياصرة    
طالبة وطالبا من الصف التاسع     ) 64( العليا، تكونت عينة الدراسة من     واألساسيةمرحلتي التعليم الثانوية    

 الثانوي العلمي في مـدارس جـرش، واسـتخدم فـي            األولطالبة وطالبا من الصف     ) 64( و األساسي
و رفضها، ونـوع    أة لقبول فرضية    دلاختبار الفرضيات المتمثل في اختيار نوع األ      :  هما أداتينالدراسة  

التصميم، ونوع الحكم الذي يصدره الطالب بعد اختبار النظرية، والجانب الثاني يتعلـق بـالتفكير فـي       
 الدراسة  وأظهرت. قطعيةالدلة السلبية القطعية، وغير     النظرية ويشمل الموقف من النظرية في وجود األ       
هم في العلـوم،    لتفكيرهم وتحصي و  تعلمهم ياتف مستو مدى اختالف استراتيجيات التفكير العلمي باختال     

 بـين   إحصائياًدالة   التي بحث عنها الطلبة وجود فروق        األدلة نتائج الدراسة فيما يتعلق بنوع       أظهرتو
 الطلبـة   إن نتائج الدراسة    وأظهرت،   التفكير العلمي  استراتيجيات الذين استخدموا    واإلناثنسب الذكور   
ختبـار النظريـات    ال  عينة الدراسـة    طلبة ا التصميمات التي استخدمه   أمايبية،   التجر األدلةاتجهوا نحو   

الطلبة الذين استخدموا تصميم دراسة الحالة من الطلبة الذين اسـتخدموا تـصميمات             والذي كان لصالح    
 حكما  أصدروا نسبة الطلبة الذين     إن الطلبة على النظريات     أصدره من حيث نوع الحكم الذي       أما .اخرى
 النتـائج   أظهـرت ، كمـا    إحصائيا بشكل دال    احتماليا حكما   أصدروازاد عن نسبة الطلبة الذين      قطعيا  

ن الطلبة استخدموا في حالة الموقف من النظرية بوجود دليل          أالدراسة فيما يتعلق بالتفكير في النظرية،       
و أ النظريـة    التمسك بالنظرية، وتعديل  : االستراتيجيات هي من  نواع  أسالب قطعي يتعارض معها ثالثة      
  . تغييرها وتعليق الحكم على النظرية

دماج النـشاط   إثر تعليم العلوم لطريقة     ألى الكشف عن    إهدفت هذه الدراسة    )1991(الشبول وفي دراسة 
جريت هذه الدراسة على شعبتين من      ُأالالصفي في التحصيل والتفكير العلمي لدى طلبة الصف الرابع،          

جامعة اليرموك في الفصل الثاني وبلغ عدد الطلبـة فـي           لموذجية  شعب الصف الرابع في المدرسة الن     
 الشعبتين مجموعة تجريبية جرى تعليمها بطريقـة االنـدماج         إحدىطالبا وطالبة، كانت    ) 56(الشعبتين  

 أمـا . طريقة االعتيادية الالالصفي في التدريس، وكانت الشعبة الثانية مجموعة ضابطة جرى تعليمها ب          
خدم الباحث اختبار تحصيلي لقياس اثر المتغير المستقبل حيث تكون االختبار مـن              الدراسة فاست  أدوات

فقرة تقيس قدرة الطلبـة      )17(فقرة تقيس تحصيل الطلبة، و    ) 33(مننموذجين متكافئين تكون كل منها      
 نتـائج الدراسـة     وأظهرت. على ممارسة التفكير العلمي فيما يتعلق بتحليل البيانات وتصميم التجارب         

لـى  إ الطلبة على اختبار التحصيل المعجل يعزى        أداء بين متوسطات    إحصائية فروق ذات داللة     وجود
ولم تظهر الدراسة فروقـا     . طريقة التدريس حيث تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة        

ماج مما يعني ان اثر طريقة التدريس بإد      ثر المشترك بطريقة التدريس ومستوى التحصيل،       ألى  إتعزى  
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ثـر  أن  أ وجـد    االختبارخذ جزئي   أعند  . التعليمي الالصفي لم تختلف باختالف مستوى تحصيل الطلبة       
ول في االختبار فيما يتعلق بمعلومات المادة التعليمية للوحـدة وال           طريقة التدريس يظهر في الجزء األ     

 أداءن متوسـطة    حيث لـم تكـن الفـروق بـي        . يظهر في الجزء الثاني الذي يتعلق في التفكير العلمي        
لى العالمـة   إحصائية وكانت الفروق ملموسة عند النظر       إ الطلبة على هذا الجزء ذات داللة        مجموعتي

  .المئوية ألداء كل من المجموعتين

  

   -:األجنبيةالدراسات 

 دراسة هدفت إلى قياس تأثير ُأسلوب التفكير )Rowicki & Reed, 2009( كل من رويكي وريد اجري
ساسي في حصص العلوم على تعلمهم للتفكير الناقد ومدى قدرتهم بة الصف السابع األالعلمي لدى طل

. على ممارسته في حياتهم اليومية عن طريق كتابة مواضيع حول المفاهيم العلمية التي تعلموها
طالب من طالب الصف ) 109(واستخدم الباحثان أسلوب االختبار القبلي والبعدي على عينة من 

ية فرجينيا االمريكية لقياس مدى تقدمهم في تطوير خمس من مهارات التفكير الناقد السابع في وال
وتوصلت ). 1982(خرون أ و)Okey(داة الدراسة من اختبار مهارات العملية الذي طوره أوتكونت 

غلبية الطلبة لديهم تفكير متدني وان ما لدى المعلمين من معرفة علمية هو ما يحدد أالدراسة إلى أن 
    .نشطة حياتهم اليوميةأسلوب الذي يختارونه وقدرتهم على تطبيق المبادئ العلمية في اُأل

حول المقاربة بين الفلسفات التعليمية وعمليات التفكير  )  Yurumezoglu & Oguz, 2007(وفي دراسة 
يات التفكير لى عملإهدف هذه الدراسة النظر ( العلمي الموجودة لدى الطلبة المعلمين في تعليم العلوم 
 تكونت عينة . )ة النتائج مع الفلسفة التعليميةالعلمي الموجودة لدى الطلبة المعلمين ومن ثم مقارن

داتين أالجامعة التركية استخدمت الدراسة  طالبا وطالبة من صغار الطلبة المعلمين في 32الدراسة من 
لى اجراء اختبار التقييم الذاتي على عينة إمختلفتين لقياس عمليات التفكير العلمي لدى الطلبة باإلضافة 

ن هناك فجوة كبيرة ألى إساليب النوعية والكمية، توصلت الدراسة  األالدراسة، واستخدمت فيها ايضاً
شار أن هؤالء الطلبة يؤيدون البنائية في التعليم، وقد أبين ما يفكر به الطلبة وبين ما يفعلونه بالرغم من 

غالقها من خالل إحاسيس والتفسيرات المعتادة يمكن جوة بين التفكير العلمي واألن هذه الفألى إالباحثان 
  . تدريب الطلبة المعلمين على استخدام عمليات التفكير العلمي في تعليم العلوم
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لى مقارنة استعداد طلبة المدارس والذين مروا في مرحلـة  إهدفت فقد  (Tunutkan, 2006) دراسة أما
هذه الخبرة ودورهـا فـي      لوطلبة المدارس الذين لم يتعرضوا      )  ما قبل المدرسة   تعليم (األطفالرياض  

العمر، والجنس، والوضع االجتماعي،واالقتصادي، وتم اختيـار       :  لمتغيرات الدراسة  التفكير العلمي وفقاً  
من الذين مـروا  ) 180(طفل، ) 300(عينة الدراسة وفق تصميم مسحي حيث تكونت عينة الدراسة من   

سنوات وقد تـم    )  6-5( تتراوح ما بين     أعمارهملم يمروا بها وكانت     ) 120( و األطفالرياض  بمرحلة  
ن الطلبة الذين تعرضوا لخبرة رياض      أ نتائج الدراسة    وأظهرت. فقرة) 28( مكونة من    استبانهاستخدام  
 نتائج  ارتأشكبر من الطلبة الذين لم يتعرضوا لها، وكما         أ يملكون مهارات التفكير العلمي بشكل       أطفال

همية التعلـيم فـي مهـارات       أمما يوضح   . األكبر لصالح الطلبة    إحصائيان هناك فروق دالة     أالدراسة  
 تعزى  إحصائيا الدراسة انه ال يوجد فروق دالة        أشارتالتفكير العلمي وانه يتحسن مع تقدم العمر، كما         

  . لمتغير الجنس

اعتباره مكونا من مكونات التفكير العلمي بدراسة عن االستدالل العلمي ب) Kral,1997(وقام كرل 
طالبا ) 240(تكونت عينة الدراسة من .  الكشف عن العالقة بين االستدالل العلمي والتحصيلمحاوالً

ضابطة وتجريبية، واستخدم الباحث ألغراض الدراسة نموذج :  مجموعتينإلى وطالبة، قسمت
)Lawson(التفكير : تيةت االستدالل العلمي األ لالستدالل العلمي، وقد تم الكشف عن مكونا

تحديد وضبط المتغيرات، والتفكير التناسبي، والتفكير االحتمالي، والتفكير  ،)Combinatorial(التوافق
 على المنحى االستقصائي، والدورة  قائماًاًكما طبق الباحث في تدريس الطلبة برنامج. رتباطياإل

 .بة االستداللية تطورت كما تحسن مستوى التحصيل لديهمن قدرة الطلأ الدراسة وأظهرتالتعليمية، 

تطوير التفكير العلمي لدى الطلبة التي تبلغ عن لى الكشف إ هدفت )Collings, 1994(ما دراسة كولنج أ
 سنة من خالل تدريبهم على مجموعة من االستراتيجيات التفكيرية المرتبطة باالستدالل 12 أعمارهم

: لى تطويرها بمجموعة من القدرات هيإت التفكير العلمي التي تهدف العلمي حدد الباحث مكونا
  .االستنتاج و التذكر و المالحظة و المقارنة، وضبط المتغيرات 

 مكونات التفكير العلميمكونا او اكثر من  تنميمنها مهمة تدريب كل مهمة  )17(وقام الباحث بأعداد 
) 12(واستمرت التجربة لمدة ة على المهمات المعدة، وقام بتدريب المجموعة التجريبي التي اقترحها،

  ، سبوعياًأصفيتين أسبوعا بواقع حصتين 

 نتيجة إلىوصل الباحث وة في المتوسطات لصالح المجموعة التجريبية، د النتائج وجود زياوأظهرت
  . المختلفةمفادها أمكانية تطوير التفكر العلمي لدى الطلبة من خالل استخدام مهمات تدريبية
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لى التعرف على عمليات التفكير العلمي إدراسة تهدف ) Yurmezoglue,2007( يرمزجلو اجريوقد 
ساسية، ومقارنة هذه  ليصبحوا معلمين في المدارس األإعدادهملدى طالب الجامعات التركية الذين يتم 

طالبة ) 12(لبا وطا) 20(النتائج بما لدى هؤالء الطالب من فلسفات تعليمية، وتكونت عينة الدراسة من 
 وقد جمع الباحث ما .)mugla(جامعة ساسية فيمن طالب السنة الرابعة قسم العلوم في المدارس األ

داتين للمقارنة ما بين عمليات التفكير لدى معلمي أسلوبين الكمي والوصفي، حيث استخدم بين األ
اسة الحالة، كما استخدم الباحث  المراقبة ودرأسلوبكما استخدم الباحث . المستقبل وفلسفاتهم العلمية
 فجوة كبيرة بين ما لدى المعلمين من توجد: اآلتيةظهرت الدراسة النتائج أوقد . التكرار والنسب المئوية

 في )Constructivism(الرغم من تأييدهم ألسلوب التعلم البناء وبفكار وما يمارسونه داخل الصف، أ
 .  األسلوبخاصة في تطبيق هذا التعليم فقد كان لدى كل منهم تفسيراته ال

  

  : الدراسات المتعلقة بالتنور العلمي2.2.2 

  الدراسات العربية

لى تحديد مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمـي العلـوم وعالقتـه            إ بدراسة هدفت    )2011(الغافي  قام  
م في الفـصل   بتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي العلو           

معلما ومعلمة واختيرت عينـة     ) 797(والبالغ عددهم . 2011/2012ول من العام الدراسي     الدراسي األ 
داتين لجمـع   أمعلما ومعلمة، واستخدم الباحث     ) 211(فرادها  أالدراسة بطريقة عشوائية طبقية فبلغ عدد       

الفيزياء، طبيعة المعرفة الفيزيائيـة،     طبيعة علم   . اختبار التنور الفيزيائي بأبعاده الثالث    : البيانات وهما 
داة التصورات حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع ببعديها       أالعالقة بين الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع، و     

واظهرت نتائج الدراسة   ) . طبيعة المعرفة العلمية ، والعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع         :(
زيائي لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمـع، كـان            ن مستوى التنور الفي   أ

، وعدم وجود فروق في متوسطات مستوى التنور الفيزيائي وتصورات معلمي العلوم نحو العلم              متوسطاً
لى متغير الجنس، ووجود فروق بين المعلمين تعـزى         إوالتكنولوجيا والمجتمع لدى معلمي العلوم تعزى       

المؤهل العلمي لصالح ذوى الخبرة بكالوريوس فأعلى، ووجود فروق بين المعلمين تبعا لمتغيـر              لمتغير  
سنوات، ووجود فروق تبعا لمتغير     ) 10(كثر من   أسنوات الخبرة،  وكانت لصالح المعلمين ذوي الخبرة         
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ت رتباطية بين مستوى التنور الفيزيائي وتـصورا      االتخصص ولصالح تخصص الفيزياء، وجود عالقة       
 ). 0.818(معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

 دراسة هدفت الى تحديد مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة جامعـة القـدس              )2011(جرت بصيلة   أ
هل العلمي  التحصيل، الجنس، ونوع الكلية، والمستوى الدراسي، والمؤ      : وعالقته ببعض المتغيرات وهي   

تكون مجتمع الدراسة مـن طلبـة       . ب، واالتجاه نحو التكنولوجيا، والبيئة التكنولوجية الجامعية      لالم واأل 
م، واختيرت عينة الدراسـة بالطريقـة       2010/2011ول من العام الدراسي     القدس في الفصل األ   جامعة  

 اختبـار التنـور التكنولـوجي       :دوات لجمع البيانات وهي   أواستخدمت الباحثة ثالث    . العشوائية الطبقية 
، واداة االتجـاه نحـو التكنولوجيـا، واداة البيئـة           " المعرفة، والقدرات، والتفكير الناقد   " بأبعاده الثالثة   

فراد العينة بعد التأكد من صدقها وثباتها بـالطرق المناسـبة،           أالتكنولوجية الجامعية، وتم تطبيقها على      
ن مستوى التنور التكنولوجي    أظهرت نتائج الدراسة    أ. مناسبدوات وفق مفتاح التصحيح ال    وصححت األ 

بعـاده  أ بمستوى التنـور التكنولـوجي و      كثر تأثيراً ن المتغيرات األ  ألدى طلبة جامعة القدس ضعيف، و     
ن المتغيـرات   أفـي حـين     . الثالث هي الكلية، واالتجاه نحو التكنولوجيا، والبيئة التكنولوجية الجامعية        

 . لخرى كان اثرها اقاأل

لى قياس مستوى ثقافة الليزر لـدى طلبـة الـصف الحـادي عـشر      إ )2010(جحجوح هدفت دراسة  
المتضمنة في كتاب الثقافة العلمية بمحافظات غزة، وكذلك مستوى اتجاهاتهم نحو الليزر والكشف عـن               
الفروق في متوسطات درجات طلبة الصف الحادي عشر فـي مـستوى معرفـة الليـزر، ومـستوى                  

اتبع الباحث المنهج الوصفي، وقام ببناء اختبـار فـي          . تبعا لمتغير الجنس والمعدل الدراسي    االتجاهات  
ـ  فقرة) 32(ثقافة الليزر تكون من     ن من نوع اختيار من متعدد، ومقياس اتجاهات نحو الليزر تكـون م

ـ ) 312(اختيار عينة عشوائية عنقودية من طلبة الصف الحادي عـشر قوامهـا             تم  فقرة، و ) 26( ا طالب
ن مستوى معرفة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر         أ: همهاألى نتائج عدة    إوطالبة، وتوصل الباحث    

، وكشف عن تفوق الطالبات على الطـالب فـي          %)67.9، ومستوى اتجاهاتهم نحو الليزر      %)42.8(
يـاس  اختبار معرفة الليزر، وتفوق الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في اختبار معرفة الليـزر، وفـي مق               
  . االتجاهات نحو الليزر، وعدم وجود فروق في مقياس االتجاهات نحو الليزر بين الطالب والطالبات
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لى مستوى التنور في الرياضيات لدى طالبـات قـسم          إلى التعرف   إ فقد هدفت    )2010(بدر  ما دراسة   أ
طالبة، ) 93( الدراسة   فراد عينة أوقد بلغ عدد    . الرياضيات في كليات التربية بالمملكة العربية السعودية      

تم اختيارهن بصورة عشوائية من طالبات الفرقة الرابعة قسم الرياضيات من ثالث كليات للتربية مـن                
بعاد أجامعات مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتم تطبيق مقياس التنور في الرياضيات، وتحددت              

واظهـرت نتـائج    . اضيات وتاريخ تطورها  التنور في الرياضيات في المعرفة الرياضية، وطبيعة الري       
فـراد  أالدراسة تدني المستوى العام ألفراد العينة في التنور في الرياضيات، حيث لم يصل أي فرد من                 

  .بعاد على حدةبالنسبة للمقياس ككل ولكل بعد من األ%) 80(دنى من الكفاية وهو لى الحد األإالعينة 

تعرف على اثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في         هدفت الى ال  فقد   )2009(جودة  وفي دراسة   
وقد قام الباحـث ببنـاء      . ساسي بمحافظة غزة   تنمية التنور العلمي لطالب التاسع األ      ىتدريس العلوم عل  

داة تحليل محتوى الوحدة السابعة من كتاب العلـوم العامـة للـصف             أدوات الدراسة والتي تمثلت في      أ
بنداً اختياريا، واختبار لمهارات التفكير العلمـي       ) 42(علمية الذي تكون من     التاسع، واختبار للمفاهيم ال   

فقرة مقسمة  ) 30(بندا اختياريا، ومقياس لالتجاهات نحو العلوم، والذي تكون من          ) 39(الذي تكون من    
اختـار  و. لى خمسة أبعاد، وقد تم التأكد من صدق األدوات من خالل عرضها على عدد من المحكمين               إ

استخدم البحث المـنهج الوصـفي والتحليلـي        وخرى تجريبية،    ضابطة واأل  أحداهما مدرستين   الباحث
فراد المجموعة التجريبية والضابطة لـصالح المجموعـة   أوالتجريبي، اظهرت النتائج وجود فروق بين  

  .   التجريبية على اختبار المفاهيم العلمية، واختبار مهارات التفكير العلمي واالتجاهات نحو العلوم

لى معرفة مستوى المعرفة التكنولوجية لدى طلبة قسم إ بدراسة هدفت )2009( البايض كما قام
الحاسوب بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، وكذلك معرفة مستوى االتجاه نحو التكنولوجيا، 

ث قام الباحث ومعرفة مستوى المهارة التكنولوجية لدى قسم الحاسوب في الجامعة االسالمية بغزة، حي
باختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة الذي يمثله طالب كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية بلواء 

دوات لتنفيذ الدراسة أطالبا وطالبة، وقد استخدم الباحث ثالث ) 22(غزة، وتألفت عينة الدراسة من 
لوجداني، وبطاقة مالحظة لتحديد الجانب  لتحديد الجانب استبانةاواختبار لقياس الجانب المعرفي، : هي

  . المهارى، وذلك بعد عرضها على مجموعة من المحكمين والتأكد من صدقها وثباتها
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حصائية بين إعلى النسب، وكذلك وجود عالقة ذات داللة أن الجانب المهارى قد حصل على أوقد تبين 
خر، أجانب، والشبكات من جانب درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي ومجال التكنولوجيا من 

  .  بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي ومجال الصيانةحصائياًإوكذلك وجدت عالقة دالة 

لى مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الصف الحادي إلى التعرف إبدراسة هدفت ) 2009( عيد كما قام
مدرسة رفح الثانوية للبنين في القدس جريت هذه الدراسة على عينة من طلبة ُأعشر العلمي، وقد 

فراد العينة بالطريقة العشوائية، وطبق االختبار على عينة الدراسة في أالثانوية للبنات، وقد تم اختيار 
ظهرت النتائج ان مستوى التنور أم، حيث 2008/2009نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

، كذلك اثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة %)75(للمقياس وهو قل من حد الكفاية المطلوب أالعلمي 
  . لى الجنسإحصائيا بين مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الحادي عشر العلمي تعزى إ

لى تقصي مستوى الثقافة العلمية لـدى معلمـي الفيزيـاء فـي             إ دراسة هدفت    )2007(الزعبي   ىاجر
افة العلمية واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم، وتكونـت عينـة           المرحلة الثانوية، وعالقته بمستوى الثق    

مدرسة ثانوية في مديرية تربية الرصـيفة، ومـن         ) 13(معلما ومعلمة، يعملون في     ) 26(الدراسة من   
صممت . درسها معلمو العينة   ي ذكوراً) 13( و   ناثاًإ) 13(شعبة،  ) 26(طالبا وطالبة انتظموا في     ) 850(
ى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء واخرى الستقصاء مستوى الثقافة العلمية لدى            داة الستقصاء مستو  أ

 في مـستوى    ن هناك تدنياً  أاظهرت نتائج الدراسة    . داة الستقصاء اتجاهات الطلبة نحو العلم     أطلبتهم، و 
ظهـر النتـائج    ولم ت . الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء، كذلك تدني مستوى الثقافة العلمية لدى طلبتهم           

ن ألى الجنس، في حين اظهـرت النتـائج         إفروقا في مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء يعزى          
كمـا اظهـرت    . ناثلى الجنس ولصالح اإل   إ في مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة  يعزى          هناك فروقاً 

مية لدى معلمي الفيزياء ومستوى      موجبة بين مستوى الثقافة العل     رتباطيهان هناك عالقة    أنتائج الدراسة   
  .الثقافة العلمية واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم

لى التعرف على مـستوى التنـور البيولـوجي         إفقد هدفت هذه الدراسة     ) 2007(علم الدين ما دراسة   أ
وتكونـت عينـة    . وعالقته باالتجاهات العلمية لدى طلبة كلية التربية في الجامعات الفلـسطينية بغـزة            

طالبا وطالبة من الجامعات الفلسطينية الثالث االسالمية واالزهر واالقصى تم اختيارهم           ) 278(دراسةال
عداد اختبار للتنـور البيولـوجي،      إبالطريقة العشوائية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم         
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لجامعـة االسـالمية    ومقياس لالتجاهات العلمية، وطبق كل منهما على عينة استطالعية من طالبـات ا            
ن مستوى التنور العلمي لـدى طالبـات كليـة          أواظهرت نتائج الدراسة    . لحساب الصدق والثبات لهما   

. على من حد الكفاية المطلوب للمقياس     أقل من حد الكفاية للمقياس، ومستوى االتجاهات العلمية         أالتربية  
رتباطية إناث، وكذلك هناك عالقة     اإلووجود فروق في مستوى التنور العلمي في كليات التربية لصالح           

 .موجبة بين المستوى التنور البيولوجي لدى طلبة كليات التربية واتجاهاتهم العلمية

العلمي لـدى طلبـة    فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنور) 2006(األهنومي دراسة 
طالبـاً   )274( وتكونت عينة الدراسة من      الصف الثاني الثانوي بمحافظة حجة ، في الجمهورية اليمنية،        

م، حيـث تـم     2005/2006وطالبة، من طلبة الصف الثاني الثانوي المسجلين ضمن العام الدراسـي            
وقام الباحث ببنـاء أداة     . اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من خمس مناطق تعليمية بمحافظة حجة         

مـن  ) STS – المعرفة العلمية    –طبيعة العلم   (ة أبعاد   للتنور العلمي مكونة من اختبار تحصيلي في ثالث       
  . دوات الدراسة وثباتهاأاالختيار من متعدد، ومقياس لالتجاهات العلمية خماسي، تم التأكد من صدق 

اظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى التنور العلمي لدى أفراد العينة على مقياس التنور العلمي بشكل 
عن الحد  ،)STS – المعرفة العلمية –طبيعة العلم ( حاوره الفرعية الثالثة عام، كذلك تدني على م

ظهرت الدراسة أن اتجاهات الطلبة كانت غير ايجابية مقارنة بالحد الذي االذي حددته هذه الدراسة، كما 
 بين متوسطات درجات طالب وطالبات الصف حددته هذه الدراسة، كذلك اظهرت الدراسة وجود فروقاً

، ماعدا المحور الخاص بـ )الذكور(ي من المرحلة الثانوية عن المقياس الكلى ولصالح الطالب الثان
)STS (        Science- Technology- Society) ( ًوكذلك اظهرت  .فال توجد فروق دالة إحصائيا

قياس سواء على الم. ولصالح طلبة القسم العلمي)  األدبي–العلمي (الدراسة وجود فروق بين طلبة 
الكلي أو على محاوره الفرعية، كذلك اظهرت الدراسة انه ال توجد فروق بين متوسط درجات طلبة 
الصف الثاني من المرحلة الثانوية سواء في المدينة والريف على حد سواء على المقياس الكلي أو على 

محور لصالح المدينة، وفي ) STS(محاوره الفرعية، وأظهرت الدراسة وجود فرق في محور
  . االتجاهات العلمية لصالح الريف

فهم : دراسة هدفت الى الكشف عن مستوى التنور العلمي بأبعاده الثالثة) 2006(العايدي واجرى 
طبيعة العلم، والمعرفة بالمحتوى العلمي والتكنولوجي، والعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع لدى 

سبوعي ذا كان التخصص وعدد ساعات االطالع األإقاء، وعما معلمي المرحلة الثانوية في محافظة البل
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معلما ) 177(وتكونت عينة الدراسة من . ثر في مستوى تنورهم العلميأعلى مصادر المعرفة العلمية 
ومعلمة من معلمي العلوم والرياضيات واللغة العربية والتربية االجتماعية واختيرت بالطريقة الطبقية 

   .العشوائية

سئلة الدراسة تم رصد العالمات التي حصل عليها المعلمون على اختبار التنور العلمي أ عن ولإلجابة
واظهرت . فقرة، وتم رصد عالماتهم في كل بعد من ابعاد التنور العلمي الثالثة) 100(المكون من 

جود فروق في بعاد الثالثة لدى عينة الدراسة، وكذلك والنتائج تدني مستوى التنور العلمي العام، وفي األ
كذلك اظهرت النتائج وجود . بعاد لصالح معلمي العلوم والرياضياتأمستوى التنور العلمي العام وفي 

فروق في مستوى التنور العلمي العام تعزى لعدد ساعات االطالع االسبوعي على مصادر المعرفة 
  . سبوعياًأالعلمية للفئة التي زادت مدة اطالعهم عن ثالث ساعات 

لى تقويم محتوى العلمي لمنهاج الثقافة التقنية المقرر لدى طلبة          إ فهدفت   )2006(ابو عودة    اسةواما در 
حيث قام الباحث بوضع قائمة بإبعاد التنور التقني مكون من          . بعاد التنور التقني  أالصف العاشر في ظل     

طالـب وطالبـة    ) 330(بندا، وصمم الباحث اختبار التنور التقني، وتكونت عينة الدراسة مـن            ) 21(
، كما انه   %)75(لى تدني مستوى التنور التقني لدى الطلبة عن حد الكفاية وهو          إوظهرت نتائج الدراسة    

لـى عامـل    إن هناك فروقا تعزى     ألى عامل الجنس و   إال توجد فروق في مستوى التنور التقني تعزى         
  . التخصص

ر العلمي لدى طلبـة المرحلـة       لى الكشف عن مستوى التنو    إهدفت  فقد   )2006( المحتسب  دراسة ماأو
الثانوية في محافظة عمان في بعد المعرفة بالمحتوى المعرفي للعلوم والتكنولوجيا وعالقته نحو العلـم               

ول الثانوي الملتحقين بالمدارس الحكومية     تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف األ       . والتكنولوجيا
، وتكونت عينة الدراسة    15071 والبالغ عددهم    2004-2003والخاصة في مدينة عمان للعام الدراسي       

ن تم  أداتان بعد   أداة الدراسة فقد استخدمت الباحثة      أما   أ )1173(التي تم اختيارها بصورة عشوائية من       
واظهـرت  . اختبار التنور العلمي، والثانية استبانة االتجاهات نحو العلم والتكنولوجيا        : تطويرهما وهما 

متدنية للمعرفة بالمحتوى العلمي والتكنولوجي لدى الطلبة، وفروقا دالةٌ إحصائياً          نتائج الدراسة مستويات    
الجـنس  : في المستوى المعرفي بالمحتوى العلمي والتكنولوجي بحسب      ) α≥ 0.05(عند مستوى الداللة    

المدارس الخاصة التـي    ح  ناث، والتخصص لصالح التخصص العلمي، والبيئة المدرسية لصال       لصالح اإل 
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بين مستوى  ) α≥ 0.05(حصائياً على مستوى الداللة     إجنبية، ومعامل ارتباط موجبا وداالً      أرامج  تطبق ب 
  .ور العلمي لدى الطلبة واتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيانالت

لى الكشف عن مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة الصف إهدفت ). 2005( ابو عودة اما دراسة
طالب وطالبة من طلبة الصف ) 330(التقني، وتكونت عينة الدراسة من بعاد التنور أالعاشر في ظل 

داة الدراسة فقد صمم أما أفراد المجتمع االصلي، أمن % 3.2ساسي في محافظة غزة بواقع العاشر األ
الباحث اختبار للتنور التكنولوجي تم التأكد من صدقه عن طريق االتساق الداخلي وصدق المحكمين 

ن طريق حساب معامل الثبات بطريقة كودر ريتشارد سون فوجد قيمة الثبات تساوي وتأكد من ثباته ع
%) 61.24(ن متوسط درجات الطلبة أوضحت أما نتائج الدراسة أ. وهو معامل ثبات مرتفع) 0.95(

قل أوالذي جاء %) 61.24(ن متوسط درجات الطلبة أقل من المعيار، كما بينت الدراسة أوالذي جاء 
لى تدني إمما يشير %) 75(لذي تبناه الباحث وحدده الباحث في دراسات سابقة وهومن المعيار ا

لى عدم وجود إثبتت الدراسة أمستوى التنور التكنولوجي لدى عينة الدراسة عن المعيار المقبول، كما 
لى عامل الجنس، إحصائية بين مستوى التنور التقني لدى طلبة الصف العاشر يعزى إفروق ذات داللة 

يعني %) 60.90(في حين بلغ متوسط درجات الطالب %) 61.90( بلغ متوسط درجات الطالب ذإ
  %).61.24(متوسط درجات الطلبة يساوي 

لى التعرف على فاعلية تعليم العلوم القائم علـى توجـه العلـوم             إ هدفت   )2004( المحتسب وفي دراسة 
كساب طالبـات الـصف   إفي .STS ( .Science-Technology- Socieety(والتكنولوجيا والمجتمع

طالبة، اعتمدت  ) 150(ساسي في فلسطين لمتطلبات التنور العلمي، تكونت عينة الدراسة من           التاسع األ 
فهم طبيعة العلم ، والمعرفـة      : الباحثة على استبانة طورتها لقياس متطلبات التنور العلمي لدى الطالبات         

 القرار واالتجاهات نحو العلوم ونحو ممارسـة مهنـة          العلمية، وفهم اجتماعية العلم، والقدرة على اتخاذ      
 في اكتـساب    STSواظهرت نتائج الدراسة تفوق التعليم بتوجه       . مرتبطة بالتعليم ومهارات حل المشكلة    

متطلبات التنور العلمي في جوانب الفهم المالئم لطبيعة كل من الطريقة العلمية، ومفهوم التكنولوجيـا،               
نولوجيا، والتأثير االيجابي للعلوم والتكنولوجيا في تحسين حياة المجتمع، وتـأثر           والعالقة بين العلم والتك   

  سلوك العلماء باالتجاهات العلمية التي يحملونها
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لى تحديد مستوى التنور العلمي لدى عينة من طالب التعليم إ دراسة هدفت )2004(بخشجرت أوقد 
لباحثة عينة طبقية عشوائية من طالب التعليم ما قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية واختارت ا

عدت الباحثة أو. طالب وطالبة) 200(دبية البالغ عددهم قبل الجامعي في التخصصات العلمية واأل
 فقرة تم التحقق من صدقها )62(استبانة لقياس مستوى التنور العلمي، حيث تكونت االستبانة من 

ن طالب أت يفقن اقرانهن البنين في درجة تنورهن العلمي ون البناأوثباتها، اظهرت نتائج الدراسة 
  . الشعب العلمية يفوقون طالب الشعب األدبية في مستوى تنورهم العلمي

 هدفت إلى معرفة مستوى التنور العلمي العام لدى طلبة الصف )2004(العزةوفي دراسة قامت بها 
 طالباً وطالبة تم اختيارهم )366(من حيث تكونت عينة الدراسة . الحادي عشر في محافظة القدس

بطريقة عشوائية من طلبة الصف الحادي عشر في محافظة القدس واستخدمت الباحثة اختبار التنور 
العلمي العام الذي تم تطويره من قبل الباحثة حيث تم رصد درجات الطالب حسب أبعاد التنور العلمي 

عام لدى طلبة الصف الحادي عشر كان مقبوال، وتوجد وقد اظهرت النتائج أن مستوى التنور العلمي ال
فروق في مستوى التنور العلمي العام تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وللتخصص لصالح الفرع العلمي، 
و هناك فروق لصالح السلطة المشرفة لصالح المدارس الخاصة، وبالنسبة للنتائج التي تتعلق بمدى تأثر 

لتفاعل بين متغيرات الدراسة الثالث، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى التنور العلمي العام با
فروقا ذات داللة إحصائية في متوسط استجابات الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس والسلطة المشرفة 
ولكنها لم تكن ذات داللة إحصائية نتيجة للتفاعل بين الجنس والتخصص أو التخصص والسلطة 

  .لتخصص والسلطة المشرفةالمشرفة أو الجنس وا

لى الكشف عن مستوى التنور العلمي لدى طلبة الصف التاسع إ )2001(بو سلطانأوقد هدفت دراسة 
طالبا موزعين على خمس شعب، ) 217(فراد عينة الدراسة من أوقد بلغ . في محافظة شمال غزة 

ية من طلبة الصف التاسع ربع شعب تم اختيارهم بطريقة عشوائية عنقودأطالبة موزعين على ) 196(و
بمدارس وكالة الغوث في محافظة شمال غزة واستخدم الباحث مقياس التنور العلمي الذي شمل في 

داة من خالل عرضها على عدد من المحكمين بندا وقد تم التأكد من صدق األ )84(صيغته النهائية 
نخفاض مستوى التنور العلمي لدى ا: تيةلى النتائج األإوتوصلت . وثباتها عن طريق التجزئة النصفية

وال توجد فروق في مستوى التنور العلمي لدى الطلبة  )49.3(لى إحيث بلغ المتوسط النسبي  الطلبة،
 وتوجد فروق في مستوى التنور العلمي لدى الطلبة تعزى للمتغير التحصيل ،تعزى للمتغير الجنس

 .الدراسي ولصالح  ذوي التحصيل المرتفع
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لى التعرف على المستوى التكنولوجي لدى معلمي العلوم        إ فهدفت هذه الدراسة     )1999(د  احماما دراسة   
عداد اختبار للتنـور التكنولـوجي      إسماعيلية في مصر عن طريق      بالمرحلة الثانوية العامة بمحافظة اإل    

نويـة  معلما من معلمي العلوم في مدارس المرحلة الثا       ) 54( على   االختبار، وتم تطبيق    بنداً) 23(شمل  
 من كـل    معلماً) 18(بواقع  ) حياءأكيمياء، فيزياء،   : (سماعيلية وذلك في التخصصات التالية    بمحافظة اإل 
لى انخفاض مستوى معلمي العلوم في المرحلة الثانويـة فـي           إشارت  أما نتائج الدراسة فقد     أ. تخصص

  %. 34ا نسبته حيث حصل المعلمون على م% 50التنور التكنولوجي عن حد الكفاية المستخدم وهو

لى معرفة مستوى التنور التكنولوجي لدى المعلمين، حيث        إفهدفت الدراسة   . )1996(مهران  ما دراسة   أ
كليات للتربية موزعـة علـى بعـض الجامعـات          ) 8(طالبا وطالبة من    ) 2418(شملت الدراسة على    

 االنجليزيـة،   اللغـة العربيـة، اللغـة     : المصرية وتنوعت العينة فشملت طالب التخصـصات التاليـة        
ن ألـى   إشارت  أما نتائج الدراسة فقد     أالرياضيات، العلوم، والدراسات االجتماعية، والتعليم الصناعي،       

حد التخصصات مستوى التنور المطلـوب حيـث        أو النوعي متدنية ولم تبلغ في       أمستوى التنور العام    
رياضي، التنور اللغـوي، التنـور فـي    التنور ال: داء الطلبة ترتيبا تنازليا فكان الترتيب كما يليأرتبت  

  .مجاالت الدراسات االجتماعية، التنور في مجاالت العلوم، التنور في المجاالت الفنية

لى التعرف على المستوى التنور العلمي البيولوجي لـدى طالبـات           إ هدفت   )1992( شبارة   وفي دراسة 
ان، حيث تم اختيـار عينـة الدراسـة         دبية في الكلية المتوسطة بمسقط بسلطنة عم      المعلمات بالشعب األ  

، وبلغت عينـة    ) قبل الخدمة  -معلمات المرحلة االبتدائية  ( دبيةبصورة قصدية من بين طالبات الشعب األ      
لى تـدني مـستوى     إشارت نتائج الدراسة    أطالبة معلمة، واتبع المنهج الوصفي، و     ) 138(الدراسة من   

  .سةالتنور العلمي في مجال البيولوجي لدى عينة الدرا

لى التعرف على مستوى التنور العلمي لدى معلمي العلوم وعالقتـه           إ هدفت   )1992( فراج   وفي دراسة 
عدادية في مصر عن طريق مقيـاس للتنـور         بالتحصيل الدراسي والتفكير العلمي لدى طلبة المرحلة اإل       

من معلمي العلوم   بعاد للتنور العلمي، وطبق في نهاية العام الدراسي على عينة           أالعلمي في ضوء عشرة     
لى انخفاض مستوى العام ألفراد     إمعلما، واظهرت نتائج الدراسة     ) 101(عدادية بلغ عددهم    بالمرحلة اإل 
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حصائية في مستوى التنـور العلمـي       إعينة المعلمين في التنور العلمي، وعدم وجود فروق ذات داللة           
  . لى مستوى التحصيل الدراسيإرجاعها إيمكن 

لى تحديد التنور التربوي لدى طالبات المعلمات بكليـة التربيـة           إ فقد هدفت    )1991(صابر  اما دراسة   
ما عينة الدراسة وشملت على جميع طالبات الفرقة الرابعة القسم العلمي واالدبـي بكليـة               أللبنات بجدة،   

 كانت  داة الدراسة أما  أطالبة، واتبع الباحث المنهج الوصفي،      ) 216(لى  إالتربية بجدة والذي بلغ عددهن      
لى تدني مستوى التنور التربوي لدى الفرقة الرابعـة         إما نتائج الدراسة فقد اظهرت      أاختيار من متعدد،    

( قسام العلميـة فـي مـادة        قسام بكلية التربية للبنات بجدة بالرغم من وجود فروق لصالح األ          لجميع األ 
  .دبية في مادة الوسائلقسام األبينما كانت هناك فروق لصالح األ) المناهج والتربية العملية

لى التعرف على المستوى التنور العلمـي لـدى         إ هدفت هذه الدراسة     )1990خرون،أخليل و ما دراسة   أ
ثر مجال التخصص في مستوى التنور العلمـي لـدى          أمعلمي العلوم الطبيعية في مصر والكشف عن        

 المعلمين، حيث تم تطبيقه على      عد الباحثون مقياسا في التنور العلمي لدى هؤالء       أهؤالء المعلمين، حيث    
طالب وطالبة من طالب الشعب العلمية بالفرقة الرابعة بكليات التربية بجامعات           ) 537(عينة مكونة من    

لى انخفـاض مـستويات التنـور       إشارت  أما نتائج الدراسة    أسكندرية والزقازيق وسوهاج،    االزهر واإل 
لـى  إجود فروق في مستوى التنور العلمي تعزى     العلمي لدى معلمي العلوم الطبيعية في مصر، وعدم و        

  .التخصص

  

  : األجنبيةالدراسات 

ساسية ساليب تعليم وتعلم العلوم في المدارس األأدراسة هدفت للكشف عن ) Bose, 2012(جرى بوس أو
 ولمعرفة ما لدى المعلم من معرفة لمحتوى المادة واالستراتيجيات التعليمية الالزمـة             ،)Bostwana(في  
سلوب دراسة الحالـة    أواتبع الباحث المنهج الوصفي و    . ير المهارات والقدرات العلمية لدى التالميذ     لتطو

معلمـة مـن    ) 16(، حيث تكونت عينة الدراسة من       )Gaborone(ساسية في   في اربع من المدارس األ    
واسـتخدم الباحـث كـذلك      .  عامـاً  45 -26ساسية ، تراوحت اعمارهن ما بين       ربع من المدارس األ   أ
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ركـزت  : تيـة لى النتـائج األ إالدراسة وتوصلت . لجمع البيانات) focus Group(المجموعة المركزة 
وركـزت  .  كبير هتمامبابة  لعاب التي يندمج فيها الطل    العلمية من خالل األ   المعلمات على تعليم المفاهيم     

 بيئة الطلبة وحيـاتهم     والمشتقة من  فكار العلمية المحسوسة والتي يمكن مشاهدتها     على تعليم األ  المعلمات  
 ووظـائف كـل منهـا،       والحيواناتشخاص والنباتات   شياء الحية مثل األ   اليومية، وتم التركيز على األ    

شياء غير الحية مثل المواد الصلبة، والسوائل والغازات والضوء والحرارة والـصوت والكهربـاء              واأل
 التـي  والبيئـة شياء الحيـة  ل للربط بين األطفاوالحركة والطاقة والقوانين المتعلقة بكل منها، وتعليم األ   

  .نعيش فيها

 بدراسة هدفت لتحديد مستوى نجاح طلبة المدارس االساسـية فـي   )Ergul,et al, 2011(وقام يرغول 
 ما كان هناك فروق ذات داللة احصائية ما بين درجـة            وإذامهارات العملية العلمية واتجاهاتهم العلمية      

وتكونت عينة الدراسة من    . سلوب التعليم أية ومدى عالقة ذلك لصف الطالب و      نجاحهم واتجاهاتهم العلم  
سلوب ُألى مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدم الباحث       إطالبة، وقسمت العينة    ) 119(طالبا و   ) 122(

داة الدراسة ثالث استبانات هي اختبـار مهـارات العمليـة العلميـة             أوكانت  . االختبار القبلي والبعدي  
وقد توصـلت الدراسـة   . ة، واختبار مهارة العملية العلمية التكميلية، واستبانة االتجاهات العلمية     ساسياأل
ساليب العلمية القائمة على االستقصاء تعزز بشكل ذو داللة مهارات العملية           ن استخدام المعلمين األ   ألى  إ

بة وتعزيز اتجاهاتهم العلميـة     ن نجاح الطل  أوكما بينت الدراسة    العلمية لدى الطالب واتجاهاتهم العلمية،      
سـاليب  الى حد كبير على ما لدى المعلمين من معرفة علمية وما لديهم من طرق تفكير علمي و                إد  ميعت
  .تعليم

التنور  لى تحديد مستوىإدراسة هدفت  Bacanak& Gokdere, 2009)( بكناك وقويديرأجرىوقد 
هناك عالقـة   ة من التعليم، وكذلك ما اذا كان        يساسالعلمي لدى المعلمين المرشحين لتدريس المرحلة األ      

م، وقـد   2008/2009جريت الدراسة في تركيا فـي العـام         أبين الجنس ومستوى التنور العلمي، وقد       
واستخدم الباحث اختبـار    . معلما من معلمي السنة الرابعة    ) 42(معلمة و ) 90(تكونت عينة الدراسة من   

 تقييم التنور العلمي لدى المعلمين،      إلىفقرة هدفت   ) 35(من  عده الباحثان، وقد تكون     أاختيار من متعدد    
 . من الذكوراً تنورأكثر اإلناث إن نتائج الدراسة أظهرتحيث )0.80(وقد كان معامل االرتباط 
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بعاد التنور فـي  أ للمعرفة على أداهلى تطوير و تعديل إ  دراسة هدفت ) (Change, 2008قام تشانج 
ساسية مـن طلبـة الـصف الخـامس         ل التقييم الذاتي لطلبه المدرسة األ     التكنولوجيا الحاسوب من خال   

 عاما مـن منـاطق       13-12عددهم بين   أوح  ا طالبا و طالبه تتر    1539والسادس في تايون بلغ عددهم      
  % .49 اإلناثونسبة % 51 وكانت نسبة الذكور ،مختلفة

مهارات :  تكنولوجيا الحاسوب فهي   بعاد للتنور في  أ الدراسة من استبانة احتوت على خمسة        أداةوتكونت  
العملية التكنولوجية، ومفاهيم استخدام الحاسوب، االتجاهات نحو التكنولوجيا الحاسوب، التعلم باستخدام           

  α≥ 0.05 .التكنولوجيا، ومهارات االنترنت

نـاث ولـصالح    بين الذكور واإل  )α 0.01=(إحصائيةعن فروق ذات دالله     ،   نتائج الدراسة  أظهرتوقد  
بعاد مستوى التنور فـي تكنولوجيـا   أاث وبين الصفوف ولصالح الصف السادس، وذلك على بعض          ناإل

  . الحاسوب

 العلمي  التنور مستوىثر تقنيات مقترحة لتحسين     ألى فحص   إحيث هدفت    )Elliott,2006 (أما دراسة 
نـت عينـة    جريت هذه الدراسة في الجامعة في المملكة المتحدة، وقـد تكو          وألدى المعلمين والطالب،    

طالبا ومعلما، وقد شملت هذه التقنيات تحليل المقاالت الصحفية التـي تتعامـل مـع               ) 19(الدراسة من 
 على الربط بـين     الطلبة كمعلم بتحسين قدرة     واالهتمامخالفات علمية اجتماعية في حقل التقنية الحيوية،        

وقـد  .  نفسه يءبهم لعمل الش  التنور النظري والعالم الحقيقي، بحيث يصبحون قادرين على مساعدة طال         
 .  العينة يفكرون بشكل مختلف في النواحي العلميةأفرادن هذه العملية والتقنيات جعلت أ النتائج أظهرت

  مستوى التنور العلمـي لـدى  إلىلى التعرف إهدفت  Chin, 2005)  ( قام بها جاين  التيدراسةالأما 
تهم نحو العلم، تضمنت هذه الدراسة المتغيرات التالية         في الخدمة في تايوان واتجاها     األولىمعلمي السنة   

محتوى العلم والعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع وطبيعة العلم واالتجاه نحو العلـم، وقـد               : وهي
من معلمي تخصص العلوم في     ) 138(من معلمي المرحلة االبتدائية و    ) 141(تكونت عينة الدراسة من     

   .تايوان

التنـور  من الصينية، وهو اختبـار ألساسـيات    "  TBSL" فقد ترجم الباحث اختبارداة  بالنسبة لألأما
 مستوى التنور العلمي لـدى معلمـي        إن النتائج بشكل عام     وأظهرتومقياس لالتجاه نحو العلم،     العلمي  
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ن معلمـين الـسنة     أ النتائج الدراسـة     أظهرتوقد    في الخدمة كان في المستوى المرضى      األولىالسنة  
ن مستوى التنور العلمي عنـد الـذكور        أولى من الخدمة يمتلكون مستوى مقنعا من التنور العلمي، و         األ
  .ناثفضل من مستوى التنور العلمي عند اإلأ

لى دراسة حالة التنور العلمي لدى عينة من معلمـي العلـوم            إهدفت  )Akgul,2004(إكجل وفي دراسة 
لدراسـة،  للعلم والتنور العلمي، واستخدم المنهج الوصفي       تراك قبل الخدمة وتحديد تعريفاتهم لماهية ا      األ
طالبا اختيروا عشوائيا من الطلبة المـشاركين فـي مقـرر العلـم             ) 20( تكونت عينة الدراسة من      وقد

والتكنولوجيا والمجتمع، والذين يدرسون في قسم تدريب معلمي العلوم في جامعة مرمـرة، فـي كليـة                 
يل الوثائق والملفـات الشخـصية للطلبـة الدارسـين لمقـرر العلـم              اتاتورك التربوية، حيث قام بتحل    

ن التنور  أواظهرت نتائج الدراسة    . عطيت لهم أوالتكنولوجيا والمجتمع، من خالل كتاباتهم والمهام التي        
ما القدرة على كتابة مقال علمي فيحتاج لوجود معرفة علميـة،           أ،  أالعلمي يزود الفرد بتفسيرات لما يقر     

هم سمات الفرد المتنور علميـا      أن المعرفة العلمية ليست حقائق مطلقة، وان        أور العلمي على    وتأكيد التن 
  .جراء بحث واستقصاء علميإهي 

 

  لى تطبيق معرفة اثر برنامجإهدفت ) Kelley-lowe, 2004( -وفي دراسة قامت بها كيلي

nature shift)  ( من خـالل تقيـيم منتجـات    على مستوى التنور التكنولوجي لدى الطلبة و المعلمين
 و تكونت عينة الدراسـة مـن        ،المعلمين و الطلبة و مقارنة أداء الطلبة على االختبار القبلي و البعدي           

داة الدراسة من اختبار  مكـون     أساسية وتكون   طالب و طالبة من ثمانية صفوف في المرحلة األ        ) 178(
 للمحتوى من نوع االختيار مـن متعـدد       خمسة اسئلة   على  ول   الجزء األ  شتملحيث ي  ،جزاءأمن ثالثة   

الجزء و ، خمسة اسئلة تتعلق باستخدام الطلبة للتكنولوجيا      من  الجزء الثاني يتكون   ويشتمل بأربعة بدائل، 
) 48(وتم تقـيم    ،  الثالث يتكون من سؤالين تفكير لقياس قدرة الطلبة على استخدام مهارات التفكير العليا            

 وتتضمن  ،بمقياس خماسي ) Rubrics(بة باستخدام مالمح التقدير   مشروع للطل ) 41(مشروع للمعلمين و  
االنخراط في التعلم و التفاعالت مع العالم الطبيعي و مـستويات الـتعلم و               :بعاد التالية هذه الساللم األ  

ا، واستخدمت كذلك ادوات كيفية لجمع البيانات كالمالحظـة         مهارات التفكير العليا و استخدام التكنولوجي     
   . ة، باالضافة ألدلة التدريسوالمقابل
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و ) (nature shiftوأظهرت نتائج الدراسة تحسن أداء الطلبة على االختيار نتيجة تعرضهم لبرنـامج  
 فقد أظهروا تحسن فـي ثالثـة        مون أما المعل  ، ساللم التقدير  في أبعاد من خمسة     ةكذلك تحسن في أربع   

ه و الكيفية تحـسن فـي مـستوى التنـور            وبصوره مجمله أظهرت التحليالت الكمي     ،بعاد من خمسة  أ
   .التكنولوجي لدى الطلبة و المعلمين و المعلمين نتيجة مشاركتهم في هذا البرنامج
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  :  تعقيب على الدراسات السابقة2.2.2

بموضوع التفكيـر العلمـي والتنـور       " كبيرا" لى الدراسات السابقة يتضح لنا ان هناك اهتماما       إبالنظر  
في تنمية التفكيـر العلمـي بـالرغم مـن          ". عديد من الدراسات السابقة اهتماما    العلمي حيث أظهرت ال   

ختالف فيما بينها في األسلوب المستخدم في تنمية مهارات التفكير العلمي لدى المعلمين والطلبة منها               اال
تفقت فـي   ، اال أنها ا   ...)االستقصاء، التعلم التعاوني، والتعلم اإللكتروني، المشروعات، وأنماط التعلم         (

في تنمية هذه المهارات لدى الطلبة والمعلمين، مما يدعم بإمكانية توظيف           " إيجابيا" كونها أظهرت تأثيرا  
وهذه الدراسات أكدت جدوى تنميـة مهـارات التفكيـر          . تلك المهارات في المواقف الحياتية والتعليمية     

" الخ، مما يعطـى مؤشـرا     ...) ءارتباطها بمحتوى دراسي معين مثل العلوم واألحيا      (العلمي من خالل    
 بأن مستوى مرتفع من مهارات التفكير العلمي يزيد من مستوى المعرفة العلمية حيث تعاملت مع                إيجابياً

التفكير العلمي بصوره عامة دون توضيح ألبعاده ومكوناته وما عالجت جانب واحد من جوانبه، ما عدا                
للتفكير العلمي من كونه موازنـه بـين النظريـة          التي انطلقت في معالجتها     ) 1992(دراسة عياصرة   

حيث أظهرت الدراسات السابقة وجود عالقـة بـين التفكيـر           . والدليل، واعتبار التفكير مهارات علمية    
 في مـستوى التنـور العلمـي العـام        " أظهرت تدنيا ) 1992(العلمي والتنور العلمي مثل دراسة فرج       

بعض الدراسات   وأن) 2010(ودراسة بدر ) 2008(زعبيوالخاص لدى أفراد عينة الدراسة، كدراسة ال      
) 2001(ودراسـة أبـو سـلطان   ) 2004(السابقة ركزت على التنور العلمي بشكل عام كدراسة العـزة     

التـي  ) 2009(عيد ومنها من تناول جوانب معينة من التنور العلمي العام ، كدراسة          ) 2006(واألهنومي
تناولـت التنـور     التـي ) 2007(العلوم، ودراسة علم الـدين    تناولت أبعاد التنور الفيزيائي في محتوى       

التي تناولـت   )1991(التي تناولت التنور التكنولوجي ودراسة صابر     ) 2005(البيولوجي، ودراسة عودة  
التنور التربوي، ومنها من تناول الثقافة العلمية بـشكل عـام لـدى المعلمـين أو الطـالب كدراسـة                    

لسابقة على مستويات تعليمية مختلفة، فمنها من تناول المعلمين         كما ركزت الدراسات ا   ).2008(الزعبي
) 2006(ودراسة العايـدي  ) 1992(، ودراسة فراج    )1996(، ودراسة مهران    )2011( كدراسة الغافي 

ومنها من  ) 2011(ودراسة بصيلة   ) 2006(ومنها من تناول طالب المرحلة الجامعية كدراسة البايض         
دوات وتنوعـت األ  ). 2006(هنـومي حل المختلفـة مثـل دراسـة األ       المدارس في المرا   تناول طالب 

، ودراسة  )2005(ذويب المستخدمة في هذه الدراسات بين اختبارات لقياس التفكير العلمي، كدراسة ابو          
تنوعت في هذه الدراسات من       أدوات التنور العلمي فقد    اأم) 2011(ودراسة المساعيد ) 2010(وذوقان،

ومن بين  ) 2004(ودراسة العزة   ) chin،2006(نور العلمي بشكل عام كدراسة      ار لقياس الت  باخت. بينها
وفـي التنـور العلمـي    )2005 ( كدراسة أبو ذويـب " هذه الدراسات في التفكير العلمي ما كان وصفيا      
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والتنـور العلمـي    )2011(شهاب   في التفكير العلمي كالدراسة   " كدراسة البايض ومنها من كان تجريبيا     
ن الدراسة الحالية تتميز على حد علم الباحثة، بدراسـة التفكيـر العلمـي              أاال  )2009(كالدراسة جوده، 

. وعالمية في هـذا المجـال     " وطنيا والتنور العلمي بشكل عام، وتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة         
خـاص كـذلك تناولـت الدراسـات         حيث تعتبر من الدراسات الوصفية القليلة في مجتمعنا الفلسطينية        

  .الجنس المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الجهة المشرفة، والتخصص:متغيرات التالية ال

اختبار صـح    اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها المنهج الوصفي، واستخدام           
داة اختيار من متعدد الختبار التنور العلمي لـدى معلمـي المرحلـة             أوخطأ لتفكير العلمي، واستخدام     

  .  العليا في محافظة بيت لحمألساسيةا

 المناسـبة   اإلحـصائية  األساليب، واختيار   األدواتالدراسة من الدراسات السابقة في بناء       ت  وقد استفاد 
 من نتائج بعض الدراسات في تفـسير وتحليـل نتـائج            واإلفادة،  واألسئلةللتحقق من صحة الفرضيات     

  .الدراسات الحالية
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  إجراءات الدراسة 

  

  :الطريقة واإلجراءات 

تباعه في هذه الدراسة، ويتضمن وصفا لإلجراءات التي        إيتناول هذا الفصل المنهج الذي قامت الباحثة ب       
قامت بها الباحثة في تنفيذ دراستها، من حيث وصف مجتمع الدراسة، وعينتها، والطريقة التي اختيرت               

عدادها والتأكد من صدقها وثباتها وخطـوات       أتباعها في   إدراسة والطرق التي تم     العينة بها، وادوات ال   
   .حصائية المستخدمة في تحليل النتائججراءاتها، والمعالجة اإلإتطبيقها، وتصميم الدراسة و

  
  :منهج الدراسة . 1.3

العليا في محافظة    األساسيةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي لقياس التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة           
  . بيت لحم، وعالقته بتنورهم العلمي، وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراسات

  
 :مجتمع الدراسة. 2.3

 العليا في مديرات محافظة بيت لحـم ،         األساسيةتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للمرحلة         
معلما ومعلمة، حسب   ) 357(البالغ عددهم    و 2012/2013ول من العام الدراسي     في الفصل الدراسي األ   

توزيع : )1.3( الرسمية لمديريات التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، ويظهر في جدول             اإلحصائيات
  . مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس
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   توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس: )1.3 (   جدول

  

   المجموع الجنس
 انثى ذكر المحافظة

 191 166 بيت لحم

 
357 

  
  :  عينة الدراسة 3.3

%) 39(سلوب العينة الطبقية العشوائية في اختيار عينة الدراسة والتي تشكل نـسبة             ُأاستخدمت الباحثة   
معلمـا  ) (140 العينـة    أفرادمن مجتمع الدراسة، بحيث تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة، فكان عدد            

اختبار  ) 2( استبعد منها   )   138( لى  إانات وصلت حصيلة الجمع      عملية جمع البي   إتماموبعد  . ومعلمة
 اإلحـصائي جراء التحليـل    إ، فأصبحت عينة الدراسة التي تم       اإلحصائيبسبب عدم صالحيتها للتحليل     

فراد عينة الدراسة حسب الجـنس وسـنوات        أتوزيع  ) 2.3(ويبين الجدول   . معلما ومعلمة ) 138(عليها  
  .والجهة المشرفة والتخصصالخبرة والمؤهل العلمي 
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 عينة الدراسة حسب الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمـي والجهـة            أفراد توزيع   :)2.3(الجدول  

    .المشرفة والتخصص
  النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير

 %39.9  55  ذكر

  %60.1  83  انثى

  

نس
الج

  
    

 %100  138  المجموع

  %23.9  33   سنوات5اقل من 
  %24.6  34   سنوات10-5من 
  %51.4  71   سنوات10كثر من أ

  
برة
الخ

ت 
نوا
س

  

  %100  138  المجموع
  %8.0  11  دبلوم

  %71.0  98  بكالوريوس

علـــى مـــن  أ
  بكالوريوس

29  21.0%  
  

مي
العل

ل 
ؤه
الم

  

  %100  138  المجموع
  %54.3  75  حكومة
  %45.7  63  خاصة

   
ــة 

ــ
جه
ال

رفة
مش
ال

  
  

  %100  138  المجموع
 %89.9 124  يعلم

 %10.1 14  أدبي

  

ص
ص
لتخ
ا

  

  %100  138  المجموع

  

  :  الدراسة اتأدو. 4.3
  :االتية األدوات الدراسة استخدمت الباحثة أسئلةلإلجابة عن 

 اختبار التفكير العلمي -1

دبيات التربوية السابقة من رسائل ماجـستير       لتفكير العلمي، وذلك من خالل مراجعة األ      ا  اختبار تم تبني 
، ودراسـة   )2011(، ودراسة شهاب  )2011(جنبية،  منها دراسة المساعيد    أبحاث عربية و  أوالدكتوراه و 
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، وغيرها من الدراسات،  وقد اشتمل       )2000(ودراسة يوسف ) 2002(، ودراسة النمري  )2008(حمدان
 على خمـس    االختبارفقرة لكل منها ثالث بدائل وتوزعت فقرات        ) 32( بصورته النهائية على     االختبار

مهارة تحديـد المـشكلة،     : ى كل مجال احدى المهارات االساسية في التفكير العلمي وهي         مجاالت غط 
  .ومهارة وضع الفروض، ومهارة اختبار الفروض، ومهارة التفسير، ومهارة التعميم

ول معلومات شخصية وتشتمل على الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل          من قسمين القسم األ    األداةوتكونت  
 وبذلك  . التفكير العلمي  اختباررفة والتخصص ومستوياتهم والقسم الثاني على فقرات        العلمي والجهة المش  

 درجة تكون صفر، وبمتوسط افتراضـي       وادني) 32( يحصل عليها المعلم     أنعلى درجة يمكن    أتكون  
  .درجة) 16(
  

مـن ذوي  ) 12( على عدد من المحكمين بلـغ عـددهم    االختبارمن خالل عرض فقرات     : األداةصدق  
اتفـق    علـى الفقـرات التـي   الالزمةجراء التعديالت إ واالختبار مالحظاتهم حول إلبداءتصاص االخ
  )5(ملحق . عادة صياغتهاإمن المحكمين على ضرورة تعديلها، و70%

 معلما ومعلمة من مـديريات التربيـة        20طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من         :األداةثبات  
تـم   وبعد ذلك عادة تطبيقها بعد اسبوعين،     إ، ومن خارج عينة الدراسة، ثم       والتعليم في محافظة بيت لحم    

وهي قيمة جيدة تدل علـى      ) 0.87(حساب معامل ثبات االختبار بين مرتي التطبيق وبلغ معامل الثبات           
  .ثبات أداة الدراسة

  

  : اختبار التنور العلمي-2

بيـات التربويـة الـسابقة مـن رسـائل          لتنور العلمي، وذلك من خالل مراجعة االد      اتم تطوير اختبار    
، )2006(، دراسة األهنومي    )2004(، منها ودراسة بخش   وأجنبيةبحاث عربية   أماجستير والدكتوراه و  ال

وغيرها من الدراسات وتـم      )2010(، ودراسة جحجوح  )2007(،  ودراسة زيد   )chin)2006ودراسة  
 ومعرفة المحتوى العلمي وتكنولوجي، تأثير      تبني مفهوم التنور العلمي بإبعاده الثالث وهي طبيعة العلم،        

  . العلم والتكنولوجيا على المجتمع
بعاد، وتكون االختبار بصورته النهائية بعد      ثم وضعت فقرات االختبار بحيث تعكس كل بعد من هذه األ          

فقـرة التاليـة معرفـة      ) 36(فقرة بعد طبيعة العلم و    ) 12(فقرة تمثل   ) 58(منعملية الحذف والتعديل    
حتوى العلمي والتكنولوجي الذي يحتوى على ثالث عناصر وهي البيئة الطبيعية والبيئـة الحيويـة               الم

  %.60ودرجة محك تساوي .  بعد تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمعاتفقر) 10( وواإلنسان
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 بلـغ   االختـصاص  من خالل عرض فقرات االختبار على عدد من المحكمين مـن ذوي              :األداةصدق  
 التعديالت الالزمة على الفقـرات التـي اتفـق          وإجراء مالحظاتهم حول االختبار     إلبداء،  )12 (عددهم

  )  5( ملحق .عادة صياغتها وحذفهاإمن المحكمين على ضرورة تعديلها، و70%
  

 معلما ومعلمة من مـديريات التربيـة        20 طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من         :األداةثبات  
، ثم تم حـساب  أسبوعينعادة تطبيقها بعد    إافظة بيت لحم، ومن خارج عينة الدراسة، ثم         والتعليم في مح  

وهي قيمة جيدة تدل على ثبات أداة       ) 0.89(معامل ثبات االختبار بين مرتي التطبيق وبلغ معامل الثبات          
  .الدراسة

  
  :  متغيرات الدراسة 5.3

  :   المتغيرات المستقلة1.5.3

  .)وأنثىذكر (الجنس وهو بمستويين •
 10 مـن  وأكثر سنوات،   10-5 سنوات، ومن    5اقل من   ( بثالثة مستويات سنوات الخبرة وهي     •

 . )سنوات

 ). من بكالوريوسأعلى دبلوم، بكالوريوس، ( المؤهل العلمي وهو ثالث مستويات •

 )حكومة وخاصة( الجهة المشرفة  •

 )وأدبيعلمي ( التخصص  •

  
  :  المتغير التابع 2.5.3

  .  العليا في محافظة بيت لحماألساسيةلمي لدى معلمي المرحلة مستوى التفكير الع •
  . العليا في محافظة بيت لحماألساسيةمستوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة  •

  
 :  الدراسةإجراءات. 6.3

عربيـة    بموضوع الدراسة مـن مراجـع      المتعلق التربوي   األدبقامت الباحثة باالطالع على      •
 . وأجنبية

 . دوات الدراسةأ يرتبني وتطو تم  •
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جـراء  إ للتأكد من صـدقها و     االختصاصدوات على عدد من المحكمين من ذوي         عرض األ  تم •
 التعديالت الالزمة 

 من خارج عينة مجتمع الدارسـة للتأكـد مـن              استطالعيةدوات الدراسة على عينة     أتم تطبيق    •
 ثباتها ومالءمتها لمجتمع الدراسة 

 وزارة  إلـى من دائرة التربية في جامعة القـدس موجـه           الحصول على كتاب تسهيل مهمة       و •
 ).7(و) 6(ذن بتطبيق الدراسة ،ملحق رقم التربية والتعليم ألخذ اإل

لى مديريات التربية والتعليم للحصول على البيانـات الـضرورية مثـل    إ الباحثة بالتوجه   قامت •
  معلمي العلوم في كل مستوى من مستويات المتغير المستقل إعداد

 .دوات الدراسة عليهاأختيار العينة الطبقية العشوائية وطبقت تم ا •

 ومعالجتها  SPSS اإلحصائيةلى برنامج الرزم    إ وإدخالهاقامت الباحثة بجمع البيانات وترميزها       •
  حصائياًإ

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها ووضع التوصيات بناء عليها و •
 
   :اإلحصائيةالمعالجة .7.3

  -:اآلتية اإلحصائية التحليالت الباحثة استخدمت أسئلتها عن واإلجابة اسةالدر أهداف لتحقيق
  .أدوات الدراسةوذلك للتأكد من ثبات ) Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسون  •
 One Way(األحـادي  التبـاين  تحليل والمعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج وتم •

ANOVA(،  واختبار) ت() t - test( الـرزم  برنـامج  خـالل  من البيانات لتحليل المستقلة للعينات 
 .)SPSS (االجتماعية للعلوم اإلحصائية
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

  نتائج الدراسة 
  

 والتحقق  لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ومفصالً كامالًيتضمن هذا الفصل عرضاً
ساسية العليا من صحة فرضياتها، التي تمحورت حول مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ

  .في محافظة بيت لحم وعالقته بتنورهم العلمي
  

  األولالرئيسي  بالسؤال المتعلقة النتائج 1.4.

  لحم؟التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت  مستوى ما

 من االختبار وتكون المعلمين، لدى التفكير العلمي  اختبار بتطبيق الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة

 هو موضـح    كما الكلية والدرجة الخمس، للمجاالت الحسابية المتوسطات حساب تم وقد مجاالت خمس

  ).1.4 (الجدول في
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 المجـاالت  فـي  الفقرات على الدراسة ينةع الستجابات الحسابية والمتوسطات األعداد :)1.4(الجدول

  .الخمس

 المجال الرقم
العالمة الكلية 

  للمجال

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 النسبة المئوية

 %52.1 1.48 4.17 8.00 تحديد المشكلة 1

 %54.2 1.51 3.25 6.00 اختيار الفروض 2

 %61.0 1.52 3.66 6.00 اختبار الفروض 3

 %62.8 1.34 3.77 6.00  التفسير 4

 %73.7 1.37 4.42 6.00  التعميم 5

 %60.2 7.21 19.27 32 الدرجة الكلية 

 

،  %60.2 لمعلمين في اختبار التفكير العلمـي كـان   الحسابيأن متوسط ) 1.4 (من الجدول كما يتضح  

هـي قيمـة   ، و)%60.2( وبنسبة مئوية )19.27 (لألداةوبلغ المتوسط لهذه الدرجة على الدرجة الكلية 

جيدة تدل على تفكير علمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم، حيث بلغ أعلـى                  

وأقل متوسط حسابي الختيار الفرض بقيمة      )73.7%( ونسبة مئوية  )4.42(متوسط حسابي للتعميم بقيمة     

  .)(%52.1ونسبة مئوية  )4.17(

  
 : ثانيالالرئيسي  النتائج المتعلقة بالسؤال 2.1.4

 الجـنس،  باختالف التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم        يختلف هل

  ؟ والتخصص المدرسة، على المشرفة والجهة العلمي، والمؤهل وسنوات الخبرة،

  :فحصها نتائج يلي فيما و،)5-1(الفرضيات من الرئيسي الثاني عن السؤال  وانبثقت
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  :األولى فحص الفرضية ئجنتا .4.12.1

التفكيـر   متوسطات في )α ≤ 0.05( اإلحصائيةمستوى الداللة  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجنس لمتغير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 ق في العينات المـستقلة،    لفحص الفرو ) t-test) (ت (ستخدم اختبار اولى  للتحقق من صحة الفرضية األ    

  ).2.4( رقم الجدول كما هو واضح في

  

 لمتغيـر  التفكير العلمي تبعـاً    المستقلة لمستوى    للعينات) t-test) (ت (اختبار نتائج :)2.4 (الجدول

  .الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

 5.22 18.21 55 ذكر

  

  الدرجة الكلية

 4.86 19.96 83 أنثى
2.00 *0.04 

 
 

وهي اقل من مستوى الداللة االحصائية      ) 0.04(مستوى الداللة المحسوبة     نأ )2.4(ل  يالحظ من الجدو  

)α ≤ 0.05( إحصائياً ذات داللة فروق وجدب البديلة الفرضية ونقبل الصفرية الفرضية رفض يتم وبذلك 

 لمتغيـر  تبعـاً   معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم        التفكير العلمي لدى   متوسطاتفي  

 بينما ،)4.86( وبانحراف معياري    )19.96(لإلناث  ، لصالح اإلناث حيث بلغ المتوسط الحسابي        الجنس

 ). 5.22( وبانحراف معياري )18.21( للذكور الحسابي المتوسط كان

 

  :الثانية الفرضية فحص نتائج 2.3.2.4

التفكير العلمي لدى معلمي  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات روقف توجد ال

  .سنوات الخبرة لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم
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المعيارية لمتوسطات   واالنحرافات الحسابية المتوسطاتللتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخراج        

ساسية العليا في محافظة بيت لحم حسب سنوات الخبرة،         مي لدى معلمي المرحلة األ    مستوى التفكير العل  

  ).3.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

 One Way(حـادي  تحليل التباين األو المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 3.4 (الجدول

ANOVA(  الخبرة سنوات متغيرل تبعاً التفكير العلميلمستوى.  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة

 6.03 18.09 33  سنوات) 5(أقل من 
 5.10 19.08 34  سنوات ) 10 – 5(

 
  

  رجة الكليةالد

 4.49 19.90 71  سنوات) 10(أكثر من 

  

التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة      متوسطات    ظاهرية بين  فروق وجود إلى) 3.4(يالحظ من الجدول    

 تم اسـتخدام    مصدر الفروق  لمعرفةسنوات الخبرة، و   لمتغير تبعا   ساسية العليا في محافظة بيت لحم     األ

  ). 4.4(كما وارد في الجدول ) One Way ANOVA(حادي اختبار تحليل التباين األ

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي إلجابات المعلمين على اختبـار التفكيـر العلمـي              ): 4.4(الجدول  

  .ب متغير سنوات الخبرةحس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 المحسوبةالداللة  ) ف(قيمة 

 37.65 2 75.30 بين المجموعات
 25.46 135  3437.77 داخل المجموعات

 
 
 
 

  الدرجة الكلية

  137 3513.08 المجموع

1.47 
 

0.23 
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وهـي اكبـر مـن مـستوى الداللـة          ) 0.23(أن مستوى الداللة المحسوبة      )4.4 (الجدول يالحظ من 

 فـي  إحصائياًذات داللة وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق ) α ≤ 0.05(االحصائية 

 لمتغيـر  تعـزى  التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحـم            متوسطات

  .سنوات الخبرة

  

  :الثالثة بالفرضية المتعلقة  النتائج3.3.2.4

التفكير العلمي لدى معلمي  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .المؤهل العلمي لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

لمتوسـطات   المعيارية االنحرافاتوللتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخراج المتوسطات الحسابية      

، العلمـي  المؤهل متغيرحسب  ساسية العليا في محافظة بيت لحم       التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ     

  ). 5.4(وذلك كما هو واضح في الجدول

  

 (One Wayوتحليل التبـاين االحـادي   المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية ): 5.4 (الجدول

ANOVA(العلمي المؤهل متغيرل تبعاً التفكير العلمي  لمستوى.  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي

 6.81 19.90 11  دبلوم
 4.86 18.71 98  بكالوريوس

 
  

  الدرجة الكلية

 4.79 20.89 29  أعلى من بكالوريوس

  

ر العلمي لـدى معلمـي المرحلـة        التفكي متوسطات ظاهرية بين وجود فروق   )  5.4( من الجدول    يتبين

استخدام  تم   مصدر الفروق  معرفةالمؤهل العلمي، ول   لمتغير تعزى األساسية العليا في محافظة بيت لحم     

  ). 6.4 (الجدول كما وارد في )One Way ANOVA (األحادي التباين تحليل اختبار
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تبار التفكير العلمي حسب متغير     نتائج تحليل التباين األحادي إلجابات المعلمين على اخ       ): 6.4(الجدول  

  .المؤهل العلمي

  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 المحسوبةالداللة  ) ف(قيمة 

 55.74 2 111.48 بين المجموعات
 25.19 135  3401.59 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  137 3513.08 المجموع

2.21 
 

0.11 
 

  

مستوى الداللة االحصائية وهي أكبر من ) 0.11(لمحسوبة مستوى الدالة اأن ) 6.4 (الجدول  منتضحي

)α ≤ 0.05 (ي ف إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم والتي نصها وبذلك نقبل الفرضية الصفرية

 ىتعز التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحممتوسطات مستوى 

   .المؤهل العلمي لمتغير

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.3.2.4

التفكير العلمي لدى معلمي  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجهة المشرفة لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

لفحـص الفـروق فـي العينـات        ) t-test) (ت (اختبار استخدام تمللتحقق من صحة الفرضية الرابعة      

    ). 7.4 (كما هو واضح في الجدول    المستقلة، 
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التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة      متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج :)7.4 (جدولال

  .الجهة المشرفة لمتغير تبعاً األساسية العليا في محافظة بيت لحم

  جالالم
 العدد الجهة المشرفة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

  الدرجة الكلية 5.30 19.06 75 حكومة

 4.79 19.50 63 خاصة
0.50 

0.61 
 

  

مستوى الداللة االحصائية   وهي أكبر من    ) 0.61(لمحسوبة   ا اللةمستوى الد أن  ) 7.4(ل   من الجدو  يتبين

)α ≤ 0.05( فيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية والتي نصها  الفرضية الصفرية، يتم قبول وبذلك 

الجهة  لمتغير تعزى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم           متوسطات

  .المشرفة

   ).19.50(يمة والمدارس الخاصة بق) 619.0( المتوسط الحسابي للمدارس الحكومية بقيمة حيث بلغ 

  

  :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج 5.3.2.4

التفكير العلمي لدى معلمي  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .التخصص لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

) 8.4 (والجدول مستقلتين، لعينتين) t-test) (ت( اختبار استخدام تم الخامسة الفرضيةصحة  للتحقق من   

  :ذلك يوضح
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التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة      متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج :)8.4 (الجدول

  .التخصص لمتغير تبعاً األساسية العليا في محافظة بيت لحم

  المجال
 العدد الجهة المشرفة

المتوسط 

  الحسابي

ف االنحرا

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

  الدرجة الكلية 4.80 19.51 124 علمي

 6.78 17.07 14 أدبي
1.72 

0.08 
 

حصائية كبر من مستوى الداللة اإل    أوهي  ) 0.08(أن مستوى الداللة المحسوبة     ) 8.4( من  الجدول     يتبين

)α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية في عدموالتي نصها  الفرضية الصفرية يتم قبول وبذلك 

لمتغيـر   التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيـت لحـم تبعـاً               متوسطات

  ).17.07(واألدبي بقيمة ) 19.51( بقيمة العلميللفرع  المتوسط الحسابي حيث بلغ، التخصص

  

  :لثالثاالرئيسي  بالسؤال المتعلقة النتائج 4.1.3

  التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ وىمست ما
 مـن  االختبار وتكون المعلمين، لدى التنور العلمي  اختبار بتطبيق الباحثة قامت السؤال هذا عن لإلجابة
) 9.4(والجـدول   الكلية،   والدرجة الثالث، للمجاالت الحسابية المتوسطات حساب تم وقد مجاالت ثالث

  .وضح ذلكي
 المجـاالت  في الفقرات على الدراسة عينة الستجابات الحسابية والمتوسطات األعداد): 9.4(جدول  ال

  :الثالث

 المتوسط الحسابي الدرجة المجال الرقم
االنحراف 

  المعياري
 النسبة المئوية

 %64.8 1.74 7.78 12 فهم طبيعة العلم 1

 %65.4 5.23 23.54 36 معرفة المحتوى العلمي والتكنولوجي 2

 %63.7 2.02 6.37 10 تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع 3

 %65.0 8.99 37.7 58  الدرجة الكلية 
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وبنـسبة  ) 37.7(أن متوسط عالمة المعلمين في اختبار التنور العلمي كان          ) 9.4(يالحظ من  الجدول     

وهذا يدل  ) %60(محك المحددة بقيمة    لكلية وهي أعلى من العالمة ال     ا للدرجة   )%65.0(مئوية مقدارها   

على تنور علمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم، حيث بلغ أعلـى متوسـط                  

وأقـل متوسـط     )%65.4(ونسبة مئوية ) 23.54(حسابي لمعرفة المحتوى العلمي والتكنولوجي بقيمة       

  .)%63.7(ونسبة مئوية )6.37(حسابي لتأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع بقيمة 

  

  :الرابعالرئيسي  النتائج المتعلقة بالسؤال 4.1.4

 الجـنس،   باختالف لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم         يختلف التنور العلمي   هل

   المشرفة، والتخصص؟ والجهة العلمي، والمؤهل وسنوات الخبرة،

  :فحصها نتائج يلي فيما ،)10-6(من  ضياتالفرالرئيسي الرابع السؤال  عن انبثقت

  :السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج 6.4.1.4

التنور العلمي لدى معلمـي   متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجنس لمتغير المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 لفحص الفروق في العينات المستقلة،    ) t-test) (ت (اختبار استخدام سةسادال للتحقق من صحة الفرضية   

  ). 10.4 (كما هو واضح في الجدول

    

 لمتغير التنور العلمي تبعاً   مستوى في للعينات المستقلة ) t-test) (ت (اختبار نتائج :)10.4 (الجدول

  .الجنس

  المجال
 العدد الجنس

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

 الدرجة الكلية 7.47 37.87 55 ذكر
 7.82 37.56 83 أنثى

0.22 
 

0.81 
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 مـن مـستوى الداللـة       أكبـر وهي  ) 0.81(مستوى الداللة المحسوبة     نأ) 10.4(ل  يالحظ من الجدو  

لـة   فـروق ذات دال عدم وجودالتي نصها  الصفرية الفرضية قبول يتم وبذلك )α ≤ 0.05(االحصائية 

 تبعـاً  التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم           متوسطاتإحصائية في   

، بينما  )7.47( وبانحراف معياري    )37.87( للذكور بقيمة    حيث بلغ المتوسط الحسابي      الجنس، لمتغير

  ). 7.82( ، وبانحراف معياري)37.56(كان المتوسط الحسابي لإلناث 
                                       

  :السابعة بالفرضية المتعلقة النتائج 7.4.1.4

التنور العلمي لدى معلمـي   متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .سنوات الخبرة لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 لمتوسطات  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج   مت الفرضية السابعة  لتحقق من صحة  

 سـنوات  حسب متغير   العليا في محافظة بيت لحم       األساسيةالتنور العلمي لدى معلمي المرحلة      مستوى  

   ). 11.4( كما في الجدولالخبرة

  

 One Way (دياألحـا  التباين تحليلوالمعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 11.4 (الجدول

ANOVA  حـسب متغيـر   سية العليا في محافظة بيت لحـم        ساأل لدى معلمي المرحلة ا    لتنور العلمي 

  .الخبرة سنوات

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال

 6.94 37.36 33  سنوات) 5(أقل من 
 9.59 35.67 34  سنوات ) 10 – 5(

           

  الدرجة الكلية

 6.80 38.80 71  سنوات) 10(أكثر من 
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التنور العلمي لدى معلمي المرحلة      متوسطات ظاهرية بين  وجود فروق    لىإ) 11.4(يالحظ من الجدول    

استخدام  تم   مصدر الفروق  معرفةسنوات الخبرة، ول   لمتغير تعزى األساسية العليا في محافظة بيت لحم     

 ). 12.4 (الجدول كما وارد في )One Way ANOVA (األحادي التباين تحليل اختبار

  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير مستوى التنـور العلمـي لـدى معلمـي               ): 12.4(جدول  ال

  .المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم حسب متغير سنوات الخبرة

  

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 المحسوبةالداللة  ) ف(يمة ق

 114.64 2 229.28 بين المجموعات
 57.92 135  7820.31 داخل المجموعات

  الدرجة الكلية

  137 8049.60 المجموع

1.97 
 

0.14 
 

  

 مـن مـستوى الداللـة       أكبـر وهـي   ) 0.14(مستوى الداللة المحسوبة     نأ) 12.4 (الجدول  من يتبين

 فـروق ذات داللـة   عدم وجودالتي نصها  الصفرية الفرضية قبول يتم وبذلك )α ≤ 0.05(االحصائية 

 تبعـاً  التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم           متوسطاتإحصائية في   

  .سنوات الخبرة

 

  :الثامنة بالفرضية المتعلقة  النتائج8.4.1.4

التنور العلمي لدى معلمـي   متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .المؤهل العلمي لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

) One Way ANOVA (األحادي التباين تحليل اختبار استخدام للتحقق من صحة الفرضية الثامنة تم

  ).4.13 (كما هو واضح في الجدول لفحص الفروق في العينات المستقلة،
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 المؤهـل  لمتغيـر حسب  للتنور العلمي    المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 13.4 (الجدول

  .العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال

 10.41 37.63 11  دبلوم
 7.44 37.53 98  بكالوريوس

  

  الدرجة الكلية

 7.49 38.24 29  أعلى من بكالوريوس

  

التنور العلمي لدى معلمي المرحلـة       متوسطات ظاهرية بين  وجود فروق    لىإ) 13.4( من الجدول    يتبين

استخدام  تم   مصدر الفروق  معرفةالمؤهل العلمي، ول   لمتغير تعزى األساسية العليا في محافظة بيت لحم     

  ). 14.4 (الجدول كما وارد في )One Way ANOVA (األحادي التباين تحليل اختبار
 

نتائج تحليل التباين األحادي إلجابات المعلمين على اختبار التنور العلمي حسب ): 14.4(لجدول ا

  .متغير المؤهل العلمي

 المجال

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

 ) ف(قيمة 
الداللة 

 المحسوبة

 5.66 2 11.33 بين المجموعات
 59.54 135  8038.26 داخل المجموعات

الدرجة 

  الكلية

  137 8049.60 المجموع

0.09 
 

0.90 
 

  

 من مستوى الداللة أكبروهي ) 0.90(مستوى الداللة المحسوبة  نأ) 14.4 (الجدول  منيتبين

 فروق ذات داللة عدم وجودالتي نصها  الصفرية الفرضية قبول يتم وبذلك )α ≤ 0.05(االحصائية 

 تبعاً تنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمال متوسطاتإحصائية في 
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واعلى من ) 37.53(، والبكالوريوس )37.63(، حيث كان المتوسط الحسابي للدبلوم المؤهل العلمي

  ). 38.24(بكالوريوس 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة 9.4.1.4

التنور العلمي لدى معلمـي   متوسطات في )α ≤ 0.05( ستوىم عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجهة المشرفة لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 لفحص الفروق في العينات المستقلة،    ) t-test) (ت (اختبار استخدام التاسعة للتحقق من صحة الفرضية   

  ).4.15 (كما هو واضح في الجدول
 

التنـور العلمـي لـدى معلمـي         متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج :)15.4 (الجدول

  .الجهة المشرفة لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 العدد الجهة المشرفة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

 8.76 36.65 75 حكومة

  
  الدرجة الكلية

 5.94 38.92 63 خاصة
1.80 

 
0.07 

 

  

 مـن مـستوى الداللـة       أكبـر وهي  ) 0.07(مستوى الداللة المحسوبة     نأ) 15.4(يالحظ من الجدول    

 فـروق ذات داللـة   عدم وجودالتي نصها  الصفرية الفرضية قبول يتم وبذلك )α ≤ 0.05(االحصائية 

 تبعـاً   األساسية العليا في محافظة بيت لحم      التنور العلمي لدى معلمي المرحلة     متوسطاتإحصائية في   

 كما تظهر من المتوسطات الحسابية حيث كانت للمـدارس الحكوميـة بقيمـة              ،الجهة المشرفة  لمتغير

  )38.92(والمدارس الخاصة بقيمة ) 36.65(
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  :العاشرة بالفرضية المتعلقة النتائج .10 1.4.4

التنور العلمي لدى معلمـي   متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند حصائيةإ داللة ذات فروق توجد ال

  .التخصص لمتغير تعزى المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 لفحص الفروق في العينات المستقلة،    ) t-test) (ت (اختبار استخدام التاسعة للتحقق من صحة الفرضية   

      ).4.16 (كما هو واضح في الجدول

  

التنـور العلمـي لـدى معلمـي         متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج :)16.4( الجدول

  .التخصص لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

 العدد الجهة المشرفة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعياري
) ت(قيمة 

الداللة 

 المحسوبة

 7.57 38.29 124 علمي

  
  الدرجة الكلية

 6.47 32.28 14 أدبي
2.85 

 
*0.001 

 
 

 من مـستوى الداللـة      اصغروهي  ) 0.001(مستوى الداللة المحسوبة     نأ) 16.4(يالحظ من  الجدول     

 بوجودالتي تظهر  بديلةال الفرضية قبولو  رفض الفرضية الصفريةيتم وبذلك )α ≤ 0.05(االحصائية 

علمي لدى معلمي المرحلة األساسـية العليـا فـي          التنور ال  متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية في      

، كما يظهر من المتوسطات الحـسابية حيـث         ولصالح العلمي  التخصصلمتغير   تبعاً محافظة بيت لحم  

  ).832.2(، ولألدبي )938.2(كانت للعلمي بمتوسط 

  

  :الخامسالرئيسي  النتائج المتعلقة بالسؤال 4.1.5

تنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظـة          التفكير العلمي وال   بين عالقة توجد هل

  بيت لحم؟

  .لى الفرضية الصفرية الحادية عشرإ عن هذا السؤال بتحويله اإلجابةتمت 
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   نتائج فحص الفرضية الصفرية الحادية عشر 11.5.1.4

معلمي المرحلـة  التفكير العلمي لدى  بين )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال

  .األساسية العليا في محافظة بيت لحم وتنورهم العلمي

 فقـد  والتنـور العلمـي    التفكير العلمي  بين بيرسون االرتباط معامل استخدام تم الفرضية هذه الختبار

 مـن  أقل وهي) 00.0 (اإلحصائية الداللة وقيمة ،)0.27 (هي بيرسون اختبار قيمة أن النتائج أظهرت

التفكير العلمي والتنور العلمي لدى معلمي المرحلـة األساسـية           بين عالقة وجود على دلي مما) 0.05(

توجد عالقـة   : العليا في محافظة بيت لحم، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل البديلة والتي نصها            

األساسية التفكير العلمي والتنور العلمي لدى معلمي المرحلة  بين )α ≤ 0.05( مستوى دالة إحصائياً عند

 .العليا في محافظة بيت لحم
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 الفصل الخامس 

________________________________________________________  

 مناقشة النتائج والتوصيات

 لمناقشة نتائج الدراسة وتوصياتها، وذلك لإلجابة عن  ومفصالً كامالًيتضمن هذا الفصل عرضاً
.ساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فرضياتهات  

  

 :  األولالرئيسي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  1.5.1

  التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم؟ مستوى ما: السؤال االول
 العليا في محافظة يةاألساسن مستوى التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة أ) 1.4(يتضح من الجدول 

 )19.27(بيت لحم كانت جيده، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المستوى على الدرجة الكلية لألداة 
 متوسط حسابي للتعميم بقيمة أعلىحيث بلغ ). 7.21(  مع االنحراف المعياري )%60.2(ونسبه مئوية 

ونسبة مئوية  )4.17( بقيمة لتحديد المشكلةواقل متوسط حسابي ) %73.7(ونسبة مئوية ) 4.42(
)52.1%(.  

ن الطلبة يمتلكون مستوى  أشارات أالتي ) 2011(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة المساعيد 
التي  ) 2005(بو ذويب أوتتفق مع دراسة ) 2007(مقنعا من التفكير العلمي، ونتائج دراسة حمدان 

  .تفكير العلمين المعلمين يمتلكون مستوى مقنعا من الأشارت أ

 .)2006 (بوحمدانأودراسة )Yurumezoglu &Oguz, 2007(واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة
المناهج الفلسطينية الحديثة والقائمين عليها تسعى ن ألى إن السبب في هذه النتيجة قد يعود أتري الباحثة 
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واستخدام المعلمين العديد من . لبة لدى المعلمين والطبأنواعهلى تنمية مهارات التفكير إبشكل كبير 
لجوء بعض لى إباإلضافة   .داء طلبتهمأ وأدائهماستراتيجيات التدريس الحديثة مما ساهم في تحسين 

.   بدراسة تخصصات يرغبون بها، فهذا يزيد من تفكيرهم العلمي خالل عملهم في الميداننالمعلمي
ت واللقاءات التي تدور بين المعلمين والمشرفين تقوم دورالللى ذلك عقد وزارة التربية والتعليم إ أضاف

  . التفكير العلمي لديهممهارات  على تنمية  المعلمينعلى مناقشة مواضيع تساعد

  

  الثاني الرئيسي  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 2.1.5

حافظة بيت لحم التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في م يختلف هل: السؤال الثاني
   ؟المدرسة، والتخصص على المشرفة والجهة العلمي، والمؤهل وسنوات الخبرة، الجنس، باختالف
   :نتائجها مناقشة يلي فيما و،)5- 1( صفرية الالفرضيات  السؤال هذاعن وانبثقت

  
  :األولى نتائج الفرضية مناقشة .5.12.1

  التفكير العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .الجنس لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 في )α ≤ 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات دالله ) 2.4(يتبين من الجدول
ن المتوسطات أالحظ لى الجدول نإالتفكير العلمي لدى معلمي تعزى لمتغير الجنس وبالعودة  متوسطات

ن أاي ) 118.2(كبر من المتوسطات الحسابية للذكور التي كانت أوهي ) 19.96(الحسابية لإلناث 
   .اإلناثالفروق تكون لصالح 

ودراسة ) 1997(حمد والمرسى أودراسة ) 2004(واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة حمدان 
  ).2006(بو حمدان أودراسة ) 2011(المساعيد 

ثر الناجم عن ثقافة المجتمع الفلسطيني والمتعلقة الذكور الى األ على اإلناث يعود السبب في تفوق وقد
الى تشدد على تواجد اإلناث داخل البيت بعد انتهاء عملية التدريس وعدم قضاء وقت بالعادات والتقاليد 

ثراً كبيراً في اكتساب أه طويل خارج المنزل كما هو الحال بالنسبة للذكور وبالتالي فأن ذلك سيكون ل
قد تكون . المعرفة واالطالع على المقررات ومتابعة البرامج التعليمية على المحطات الفضائية المختلفة

  .سبباً في تنمية مهارات التفكير العلمي



  85

  :الثانية نتائج الفرضيةمناقشة  2.2.1.5

التفكير العلمي لدى معلمي  اتمتوسط في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  . سنوات الخبرة لمتغير المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

  )α ≤ 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةلى عدم وجود فروق ذات دالله  إ)4.4(يتبين من الجدول

ن ات الخبرة وذلـك أل    لى سنو إساسية العليا تعزى    في متوسطات التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ       
  .لذلك تقبل الفرضية الصفرية) 0.05(كبر من أوهي  )0.23(حصائية إل االداللةقيمة 

لى الروتين الذي يخضع    إ التفكير العلمي يرجع     اختبارن التقارب في سنوات الخبرة على       أوترى الباحثة   
تكـون تابعـة للخبـرات      التي  و  بها ونممارسات التدريسية التي يقوم   و ال أله المعلمون في مهنة التعليم      

اضـافة الـى    الظـروف،   نفـس   صحاب الخبرات المختلفة يعملون في      أن المعلمين من    أالسابقة، كما   
 المشرفين التربـويين    وكذلك زيارة   ،  للمعلمينالتربوية   التطوير   في مجال  لدورات تدريبية     خضوعهم  

   . والتي يغلب عليها طابع الروتيناستثناءالمعلمين جميعهم دون 
   

    مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة 3.2.1.5

  التفكير العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .المؤهل العلمي لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 )α ≤ 0.05(  الداللـة حصائية عند مستوى إ داللة لى عدم وجود فروق ذاتإ) 5.4(يتبين من الجدول 

لى متغير  إساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى        في متوسطات التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ       
  المؤهل العلمي،  

وبـذلك نقبـل    ) 0.05(كبر مـن    أوهي  ) 0.11(لى الجدول  نالحظ قيمة الداللة اإلحصائية        إوبالعودة  
  . الصفرية

 الباحثة هذه النتيجة تعرض جميع معلمي المرحلة االساسية العليا على اختالف مؤهالتهم العلميـة               تعزو
الى نفس المقررات العلمية والدورات التدريبية التي يشارك بها جميع المعلمين حيث يتعرضون لـنفس               

جـل  أيـد مـن     الخبرات والمواقف التعليمية اضافة الى عدم توفر الرغبة لدى هؤالء بالبحث عن الجد            
  . تطوير المعرفة التي يدرسها معتبر عنصراً مهماً من عناصر التفكير العلمي
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   : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.2.1.5

  التفكير العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 . الجهة المشرفة لمتغير  بيت لحم تعزىمعلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة

 في )α ≤ 0.05( مستوى الداللة عندلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية إ) 7.4(يتبين من الجدول
 ساسية العليا في محافظة بيـت لحـم تعـزى         التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األ      مستوى   متوسطات
 .الجهة المشرفة لمتغير

 اللـة دذات  لى عدم وجود فـروق      إشارت  أالتي  ) 2007(نتائج دراسة حمدان  واتفقت هذه الدراسة مع     
 .  في المؤهل العلميحصائياًإ

 تطبيق نفـس الـسياسة المنهجيـة        جهتي االشراف لى اعتماد كل من     إ يعود السبب في هذه النتيجة       وقد
م العـالي الفلـسطينية     لى تبني وزارة التربية والتعلي    إالمتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم، باإلضافة        

سياسة العمل التشاركي مع جميع الجهات التعليمية ومنها معلمي المدارس الخاصة، سواء مـن خـالل                
 فـي   التعليمـة مكانيات التعليمية   إل عن تشابه ا   و المشاغل التربوية المشتركة وغيرها، فضالً     أالدورات  

   . التصور التقليدي للعملية األشرفيةوال ننسى روتينية االشراف وحفاظها على . الجامعات والمدارس

    مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة5.2.1.5

  التفكير العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 ≥ α( حـصائية مستوى الداللة اإل عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم) 8.4(يالحظ من الجدول

 التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعـزى  متوسطات في )0.05
والفـرع  ) 19.51(التخـصص، حيـث كانـت المتوسـطات الحـسابية للفـرع العلمـي                 متغير لىإ

  ). 17.07(األدبي
 عدم وجود فـروق ذات داللـة        إلى أشارتالتي  ) 2005( ذويب   أبونتيجة مع نتائج دراسة     وتتفق هذه   
  . التخصصإلى تعزى إحصائية

يعـود  دبية في نتيجة الدراسة     تقارب في تفكير المعلمين ذوي التخصصات العلمية واأل       ال انترى الباحثة   
أن ذوي التخصـصات     بـدليل    ال تشترط التخـصص   والتعليم   الدورات التي تنظمها وزارة التربية       الى

 حصل عليها ذوي التخصـصات العلميـة؛      ياألدبية بإمكانهم الحصول على ذات البرامج التدريبية التي         
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دبيـة  لى حصول التخصـصات األ إباإلضافة بسبب خضوعهم لنفس الشروط المقررة من قبل الوزارة،        
خضعون لنفس الظروف ولـنفس  على الدورات التي كانت في الماضي تقدم فقط للفرع العلمي وكونهم ي       

ن الكثيـر مـن     ألى  إاضافة   .نظمة والقوانين والبيئة التعليمية ليس هناك فرق بينهم       المشرفين ولذات األ  
  .دبيةأالمعلمين ذو التخصصات العلمية يقومون بتدريس مقررات 

  
  :الثالثالرئيسي نتائج المتعلقة بالسؤال المناقشة . 3.1.5

ساسية العليا في محافظـة بيـت لحـم          لتنور العلمي لدى معلمي المرحلة األ     ما مستوى ا  : السؤال الثالث 
وبنسبة ) 37.69( علمي كان   ال التنور   اختبارن متوسط عالمة المعلمين على      أ) 9.4(يتضح من الجدول    

على من عالمة المحك المحددة وهذا يدل على تنور علمي          أللدرجة الكلية وهي    %) 65(مئوية مقدارها   
على متوسـط حـسابي لمعرفـة       أساسية العليا في محافظة بيت لحم، حيث بلغ         لمرحلة األ لدى معلمي ا  

قل متوسط حسابي لتأثير العلـم  والتكنولوجيـا علـى           أو) 423.5(المحتوى العلمي والتكنولوجي بقيمة     
  ). 8.99(، مع انحراف معياري ) 76.3(المجتمع بقيمة 

 ن الطلبة يمتلكون مـستوى    ألى  إشارت  أالتي  ) 2004(وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة العزة          
 مقنعا مـن  مستوى ن المعلمين يمتلكونأشارت أ التي )chin, 2005(مقنعا من التنور العلمي، ودراسة 

  ). 1996(ودراسة مهران ) 1999(احمدالتنور العلمي، وكذلك يتفق مع دراسة 

لـى تـدني مـستوى المعرفـة        إشارت  أي  الت) 2006(واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة المحتسب        
التـي  ) 2006(بالمحتوى العلمي والتكنولوجي لدى الطلبة وكذلك اختلفت مع نتائج دراسـة العايـدي              

شـارت  أالتـي  ) 2009(لى تدني مستوى التنور العلمي لدى عينة الدراسة، ونتائج دراسة عيد     إشارت  أ
 الكفاية المطلوب، واختلفت مع نتائج الزعبـي        قل من حد  ألى درجة   إلى تدني مستوى التنور الفيزيائي      إ
لى تدني مستوى التنور في الرياضيات، وكذلك       إشارت  أالتي  ) 2010(، واختلفت مع نتائج بدر      )2008(

لى تدني مستوى ثقافة الليزر  لـدى طلبـة الـصف            إشارت  أالتي  ) 2010(اختلفت مع نتائج جحجوح     
  ).  2001(بو سلطان  أ، ونتائج دراسة )2006(الحادي عشر، واختلفت مع نتائج األهنومي 

معلمـي  ن  ألى  إذلك يعود   امتالك المعلمين لمستوى مقنع من التنور العلمي        ن السبب في    أ ةى الباحث ترو
ـ وخرى،   التخصصات األ  باإلضافة الى  م جانب تخصصه  ى عل ون يركز ساسيةالمرحلة األ   علـى   وايعمل

 تعمل على تأهيل معلـم العلـوم        ن الجامعات أرسي، كما    بما يطرح في الكتاب المد     واثراء المادة ويكتف  إ
  اسـاليب تـدريس    مام الطالب في الصف، وتركز الجامعات على      أبمؤهل تربويا حتى يستطيع الوقوف      
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 لـذلك نـرى     المواقف التعليمية المختلفة  عداد معلم علوم قادر على التعامل مع        إتعمل على   وتخصص    
  . خرىيهمل التخصصات اُأل الو. معلم العلوم يركز على مجال تخصصه

  الرابع  الرئيسي مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال4.1.4.

مستوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيـت             يختلف هل: السؤال الرابع 
  ص؟المدرسة،والتخص على المشرفة والجهة العلمي، والمؤهل وسنوات الخبرة، الجنس، باختالف لحم 

   :نتائجها مناقشة يلي فيما و،)10-6( صفرية الالفرضيات عن هذا السؤال وانبثقت
  
  :سادسةال نتائج الفرضية مناقشة 4.1..51

  التنور العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .الجنس رلمتغي معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

  
) α ≤ 0.05(  عند مستوى الداللـة إحصائيةلى عدم وجود فروق ذات داللة إ) 10.4(يتبين من الجدول 

لمتغيـر  تعـزى    العليا في محافظة بيت لحم       األساسيةفي متوسطات التنور العلمي لدى معلمي المرحلة        
حسابية لإلناث بقيمـة    والمتوسطات ال ) 37.87(حيث كانت المتوسطات الحسابية للذكور بقيمة       . الجنس

)37.56.(  
ودراسـة الزعبـي    ) 2009(ودراسة عيد   ) 2011(واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الغافي         

نه ال توجـد    أظهرت هذه الدراسات    أ، حيث   )2010(، وجحجوح   )2006(، ودراسة ابو عودة     )2007(
  . فروق تعزى لمتغير الجنس

ناث، واختلفـت مـع     إلالتي كانت لصالح ا   ) 2006(ة المحتسب   واختلف نتيجة الدراسة مع نتائج دراس     
ناث على الـذكور فـي      إل تفوق ا  إلىشارت  أ، التي   )2004(ونتائج دراسة بخش  ) 2007(نتائج الزعبي   

، ودراسة بكناك وقويـدير      )2007(ودراسة علم الدين    ) 2010(مقياس التنور العلمي، ودراسة جحجوح      
(BACANAK& Gokdere, 2009) متغيـر  ير هذه الدراسات إلى وجود فروق تعزى إلى حيث تش

  .الجنس

يعمل ناث في مجال التعليم،     إلرق بين الذكور وا   فَين المجتمع الفلسطيني ال     أترى الباحثة السبب في ذلك      
 فتح المجال لكالهما في تلقـي       اضافة الى  جنب مع الذكور،     إلىلعمل جنباً    ل  لإلناث على توفير الفرص  

نفـس التأهيـل التربـوي       إلى    تعرض كالهما  وكذلكلعلمية في كافة مجاالت التعليم،       ا العلم والمعرفة 
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 لـنفس     وخاضـعاً   والتدريبي للمعلمين الجدد الذي تعقده مديرية التربية والتعليم، حيث يكون متـشابهاً           
  .نفسهم الذين يزورون المعلمأالبرامج ومن قبل المشرفين 

  

  :سابعةال نتائج الفرضية مناقشة 4.2..51

  التنور العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .سنوات الخبرة لىإ معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 األساسيةعدم وجود فروق بين متوسطات التنور العلمي لدى معلمي المرحلة           ) 12.4(يتبين من الجدول    
كبر أوهي  ) 0.14( قيمة الداللة اإلحصائية     ألنحافظة بيت لحم تعزى لسنوات الخبرة، وذلك        العليا في م  

  .وبذلك يتم قبول الفرضية الصفرية بعدم وجود فروق) 0.05(من 
لى عدم وجود فروق في تقييم فعالية       إشارت  أالتي  ) 2006(وتتفق نتيجة الدراسة مع نتائج دراسة بخيتان      

  . لى متغير سنوات الخبرةإالمنهاج الفلسطينية تعزى 
لى إشارت  أالتي  ) 1995(ودراسة العمري   ) 2011( نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الغافي       واختلفت

  . ثر العلم على المجتمعألى سنوات الخدمة للمعلم حول إحصائية تعزى إوجود فروق ذات داللة 
بالمعرفة التي  ساسية العليا اكتفوا    لة األ ن جميع معلمي المرح   ألى  إن السبب في ذلك يعود      أترى الباحثة   

ستراتيجيات إبشكل مستمر ب  نفسهم  أبالوظيفة التي حصلوا عليها ولم يطوروا       حصلوا عليها في الكليات و    
لى ذلـك   إضف  أ نهم لم يواكبوا التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة،      إومهارات التدريس الحديثة أي     

 دورات واللقاءات التربويـة التـي تعقـدها وزارة التربيـة والتعلـيم            ن هؤالء المعلمون تلقوا نفس ال     أ
  .الفلسطينية

   
  :ثامنةال نتائج الفرضية مناقشة 4.3..51

  التنور العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .مؤهل العلميال لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 فـي  )α ≤ 0.05( مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللة ذات فروق عدم وجود) 13.4(يتبين من الجدول 
المؤهل  لمتغير التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى            متوسطات
) 37.53(يوسوالمتوسـط الحـسابي لبكـالور     ) 37.63(حيث كان المتوسط الحسابي لـدبلوم       . العلمي

  ).38.24( والمتوسط الحسابي ألعلى من بكالوريوس
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 في المؤهـل    ن هناك فروقاً  أظهرت  أ التي   )2011(واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة الغافي       
  . العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة بكالوريوس فأعلى

سية العليا  يمتلكون مـن المهـارات        سان معلمي المرحلة األ   أن السبب في ذلك يعود      أترى الباحثة في    
 ومعـارفهم   اطالعهـم لى سعة   إدى  أ اوالمعارف والخبرات نتيجة مواكبتهم لتغييرات المناهج وتطوراته      

لى ذلك اللقاءات والدورات التربوية التي تعقدها وزارة التربية والتعلـيم للمعلمـين             إباإلضافة  . العلمية
مكانـات  إللى تـشابه فـي ا     إمن معرفتهم العلمية، باإلضافة      وخاضعة لنفس البرامج فهذا يزيد       ةشابهمت

  . نفسهاواالطالعنهما يتعرضون لمصادر الثقافة أالمادية واالقتصادية واالجتماعية، حيث 
  

  :تاسعةال نتائج الفرضية مناقشة 4.4..51
 ي لـدى التنور العلم متوسطات في )α ≤ 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

  .الجهة المشرفة لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى
 فـي  )α ≤ 0.05( مـستوى  عنـد  إحـصائية  داللة ذات فروق عدم وجود) 15.4(يالحظ من الجدول 

الجهة  لمتغير التنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى            متوسطات
والمتوسط الحـسابي للمـدارس     ) 36.65(حيث كانت المتوسط الحسابي للمدارس الحكومية       . رفةالمش

  ). 238.9(الخاصة
 الظروف التي يتعرض لها كال الطرفين واحدة من حيث الدورات التدريبيـة             النتيجة الى  الباحثة   وتعزو

ي، وتعرضهم لنفس المشرفين الذين     والتربوية والبرامج التعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العال        
ثنـاء عمليـة    ألى تعرض كل منهما لنفس المناهج التعليمية في الجامعـات           إ باإلضافةيزورون المعلم،   

 المختبرات ولنفس الظروف المادية واالجتماعية واالقتصادية التـي  تتـيح لهمـا              واستخدامالتدريس،  
  .   المجال لتثقيف واالطالع 

  

  :عاشرةال ئج الفرضيةنتا مناقشة 5.4.1.5

  التنور العلمي لدى  متوسطات في )α ≤ 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
  .التخصص لمتغير معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى

 متوسـطات  في )α ≤ 0.05( مستوى عندوجود فروق ذات داللة احصائية ) 16.4(يالحظ من الجدول 
، كانت  التخصص لمتغير نور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم تعزى           الت
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( دبي، ولصالح العلمي، وكـان المتوسـط الحـسابي للعلمـي    بين المعلمين ذوي التخصص العلمي واأل  
  ). 832.2(دبيواأل) 38.29

لى وجود فروق فـي مـستوى       إ شارتأالتي  ) 2004(واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة بخش       
لى متغير التخصص ولصالح طالب القسم العلمي، واتفقت نتيجة الدراسـة مـع             إالتنور العلمي تعزى    

لـى التخـصص    إلى وجود فروق في المستوى العلمـي تعـزى          إشارت  أالتي  ) 2011(دراسة الغافي   
نت لـصالح التخـصص     التي كا ) 2006(ولصالح المستوى العلمي، وتتفق الدراسة مع دراسة المحتسب       

  ). 2004(والعزة ) 2006(العلمي، واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة ابو عودة 
لى عدم وجود فروق في     إشارت  أالتي  ) 1990(خرون  أواختلفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة خليل و       

جـود  لـى و إشـارت  أالتي  ) 2006(لى التخصص، ومع دراسة العايدي      إمستوى التنور العلمي تعزى     
لى متغير التخصص ولصالح العلوم والرياضيات، وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة احمـد             إفروق تعزى   

لى إحصائية بين متوسط درجات معلمي تعزى       إلى عدم وجود فروق ذات داللة       إشارت  أالتي  ) 1999(
  .)حياءأفيزياء، كيمياء، ( متغير التخصص

لذين يلتحقون في التخصص العلمي هـم النخبـة فـي           ن المعلمين ا  أن السبب في ذلك     أ ةى الباحث ترو 
نهم تعرضوا خالل فترة التعليم المدرسي      ألالتحصيل الدراسي، بما في ذلك التحصيل في المواد العلمية،          

حياء، ثم تابعوا التعليم الجامعي ضـمن التخصـصات         كيمياء واأل اللمقررات العلوم المختلفة كالفيزياء و    
عداد إالدورات وبرامج   ان   باإلضافة . الجوانب المختلفة للتنور العلمي لديهم     ثراءإالعلمية، مما ساهم في     

 والتربويـة   األكاديميـة لى نمو المعرفة    إدت  أ،  المعلمين التي تتضمن العديد من جوانب المعرفة العلمية       
مـن حيـث بناهـا وتخـصص          كلياً  فطبيعة مناهجهم تختلف اختالفاً    األدبيعلى عكس الفرع     .لديهم

  . ها عن الفرع العلميموضوعات
  

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس4.1.5

التفكير العلمي والتنور العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا          بين عالقة توجد هل: السؤال الخامس 
  في محافظة بيت لحم؟

بين كل من  )α ≤ 0.05(  الداللةمستوى يجابية دالة احصائيا عندإوجود عالقة ارتباطية اظهرت النتائج 
التفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحـم وعالقتـه               متوسطات مستوى 
 .  بمعنى كلما زاد مستوى التفكير العلمي زادت تنورهم العلمي، والعكس صحيح.بتنورهم العلمي

لى وجود عالقـة بـين مـستوى        إرت  شاأالتي  ) 2006(اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة المحتسب        
) 2009(البايض   واتفقت مع نتائج دراسة   . التنور العلمي لدى الطلبة واتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا       
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لى وجود عالقة بين درجات مجال التنور التكنولوجي ومجال التكنولوجيـا مـن جانـب               إشارت  أالتي  
لى إشارت  أالتي  ) 2007(تائج دراسة علم الدين     خر، واتفقت مع ن   أوالشبكات ومجال الصيانة من جانب      

 موجبة بين مستوى التنور البيولوجي لدى طلبة كليات التربية واتجاهاتهم العلمية،            رتباطيهاوجود عالقة   
لى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الثقافـة         إشارت  أالتي  ) 2007(واتفقت مع دراسة الزعبي   

ودراسـة  .  نحو العلـم لـدى طلبـتهم       واالتجاهاتستوى الثقافة العلمية    العلمية لدى معلمي الفيزياء وم    
يجابية بين التفكير العلمي والكفاءة الذاتية لدى       إ رتباطيةالى وجود عالقة    إشارت  أالتي  ) 2011(المساعيد

  .طلبة الجامعات

العلمـي  ن معلمي العلوم الذين يمتلكون مهـارات التفكيـر          ألى  إن السبب في ذلك يرجع      أترى الباحثة   
و التنـور  أن المعرفـة العلميـة     أي  أ على توقعاتهم االيجابية اتجاه المعرفة العلمية،        ينعكس ذلك ايجابياً  

فضل، والمعرفة تزداد مع تقدم العمـر       أالعلمي تزداد كلما مارس المعلم مهارات التفكير العلمي بشكل          
علمية تتطور عند الفرد من خـالل       فالمعرفة ال . ي من خالل مرور المعلم بالخبرات والتجارب      أوالزمن  

ن يمر  أالخبرات النشطة التي يمر بها الفرد، والتفكير العلمي من هذه الخبرات النشطة التي من الممكن                
 مستوى المعلمين علـى     وكذلك ظهر ن مستوى التفكير العلمي ظهر بمستوى متوسط،          أوبما  . بها الفرد 

التنـوير عالقـة    مستوى التفكير العلمي ومستوى قة بين، فبذلك تكون العال   التنور العلمي متوسطا ايضاً   
  . طردية
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 :التوصيات 2.5

  :انبثقت عن نتائج الدراسة التوصيات التالية

  .لمعلمي المرحلة األساسية العليا تركز على تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة والمعلمينتدريبية عقد دورات -

  . أخرىوالتفكير العلمي في تخصصات  إجراء دراسات في مجال التنور العلمي -

عداد المعلمـين   إ ضرورة تضمين وتوظيف مهارات التفكير العلمي في برامج الجامعات وبخاصة في كليات              -
  .داء المعلمين في المعرفة العلميةأمساقات علمية تعمل على رفع 

ريب المعلمـين علـى      توظيف مهارات التفكير العلمي في جميع فروع العلوم والمجـاالت األخـرى، وتـد              -
  استخدامها

   وتزويد المعلمين بمعلومات حول القضايا المستجدة على الصعيدين العلمي والمعرفي التكنولوجي-

ساسية على طرح مسائل وقضايا تركز على تنمية التفكيـر العلمـي             التركيز عند تصميم مناهج للمرحلة األ      -
 .ناول هذه القضايا بأسلوب علميلدى الطلبة وتدريب المعلمين على توتطوير المعرفة 
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  . 22-11، ص)16(2، رسالة المعلم. لى العلم الحديثإنظرتها 



  99

مجلة دراسـات فـي      التنور العلمي حقيقة تفرض نفسها على خبراء المنهاج،          .)1989. (يمصابر، سل 

  . ، العدد الخامس، كلية التربية جامعة عين شمس، القاهرةالمناهج وطرق التدريس

مجلة دراسات   لدى طالبات المعلمات بكلية التربية للبنات لجدة،         التربوي التنور   .)1991(. صابر، مكة 

  . ، القاهرة)50(10تربوية، 

، رسـالة   مستوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة الثانويـة فـي االردن           .)2006. (العايدي، جهاد 
  .   ماجستير، جامعة عمان العربية، االردن

  .   ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، االردنتعليم التفكير ومهاراته .)2007. (عبد العزيز، سعيد

 العلم وعملياته   إلبعادعدادية  إل مدى تناول محتوى منهج العلوم بالمرحلة ا       .)2004.(عبد المجيد، ممدوح  
  . 47-37، )3(7، مجلة التربية العمليةوفهم الطالب لها، 

، دار أسـامة للنـشر و       1ط. طرق تدريس العلوم لجميع المراحل الدراسـية       .)2003.(عبداهللا، حسام   
 .التوزيع ، عمان، األردن

 ، دار الفكر للطباعة     البحث العلمي ومفهومه وأدواته وأساليبه     .)2001 ( .آخرونعبيدات ، ذوقان و    
   .والنشر، عمان

مستوى التنور العلمي العام لدى طلبة الصف الحادي عـشر فـي             .)2004. (العزة، هيفاء عبد الفتاح   

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فلسطينمحافظة القدس وضواحيها

 مستوى التنور البيولوجي وعالقته باالتجاهات العلمية لدى طلبـة كليـات            .)2007(. ملأن،  علم الدي 

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزةالتربية في الجامعات الفلسطينية بغزة

مية  تدريب المعلمين على صياغة االستدالالت المنطقية الصحيحة واثره في تن          .)1999. (علي، ابراهيم 
  86-59، ص )85(، عدراسات في المناهج وطرق التدريس. التفكير العلمي لديهم

 . ، دار المسيرة، عمانالتربية العلمية وتدريس العلوم .)2003.(علي، محمد



  100

استراتيجيات التفكير العلمي التي يستخدمها الطلبة في مـرحلتين التعلـيم            .)1992(.عياصرة، محمد 

  ، الجامعة االردنية، عمان، االردن)رسالة دكتوراه غير منشورة .(ساسية العلياالثانوية  واأل

بعاد التنور الفيزيائي المتضمنة في محتوى منهاج الفيزياء للـصف الحـادي            أ .)2009 (.عيد، جالل 

  . ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزةعشر ومدى اكتساب الطلبة له

دار النهضة العربية للطباعـة     . ولوجية الخرافة والتفكير العلمي   سيك .)1984. (عيسوي، عبد الرحمن  
  . والنشر، بيروت

مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وعالقته بتصوراتهم حول العلـم            .)2011. (الغافي، كمال 

  .   منشورة، جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غيروالتكنولوجيا والمجتمع

  . ، دار عالم الثقافة، عمان، االردن1، طالحضارة والفكر العربي .)2005.(غنيمات، مصطفى

ساسية وعالقتـه    التفسير عند الطلبة في المرحلتين الثانوية واأل       أنماطتطور   .)1995. (غيث، ايمان 

  . ردنردنية، عمان، األ، الجامعة األ)رسالة دكتوراه غير منشورة. (بمستوى تفكيرهم

، رسـالة   مناهج العلوم بالتعليم العام في ضوء متطلبات التنور العلمي        تقويم   .)1996. (فراج، محسن 
  . غير منشورة،  كلية التربية، جامعة عين شمس، مصردكتوراه

في )STS( فاعلية تعليم العلوم القائمة على توجه العلم والتكنولوجيا والمجتمع         .)2004.(المحتسب، سمية 
لتنور العلمي، قسم المناهج والتدريس، كليـة العلـوم         ساسي لمتطلبات ا  كساب طالبات الصف التاسع األ    إ

  ). 3(5، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالتربوية، 

 مستوى التنور العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في محافظة عمان وعالقته            .)2006.(المحتسب، سمية 
  ).500-485(، )2(33، مجلة الجامعة االردنيةباتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا، 

  دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر  . فلسفة العلوم .)2001. (محمد، بدوي

 العامـة فـي       التفكير العلمي عند طلبة الجامعة وعالقته بالكفاءة الذاتيـة         .)2011. (صالنأالمساعيد،  
  .   707ول، ص  المجلد التاسع عشر، العدد األمجلة الجامعة االسالمية،. ضوء بعض المتغيرات



  101

  .      دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.  البحث العلميأساليب .)2007. (المغربي، كامل

  . دار الشروق، عمان، األردن. طرق تدريس العلوم المبادئ و األهداف .)2001.(المقرم، سعد 

 التربـوي   التنور التكنولوجي لدى المعلمين كصيغة من صـيغ التجديـد  أهمية .)1996(مهران، عادل   
 مستقبل التعليم في الوطن العربي بين االقليمية والعالمية، الجزء          مجلة المؤتمر السوي الرابع   المطلوب،  

 . الثالث، حلوان

  ، دار الفرقان، عمان، األردن1ط . الجديد في الرياضيات .)2001.(نشوان، يعقوب 

  . ر الفرقان، عمان، االردن، دا1، طالتفكير العلمي والتربية العلمية .)2005.(نشوان، يعقوب

ولـى،  الطبعة األ . التفكير العلمي والتفكير النقدي في بحوث الخدمة االجتماعية        .)2003.(النمر، محمد 
  . سكندرية، مصرالمكتب الجامعي الحديث، اإل

اثر تعلم موضوع الوراثة لطالبات الصف العاشـر بأسـلوب القـائم علـى               .)2002(. منىالنمري،  

رسـالة  . جاهاتهن نحو العلم وقدرتهن على التفكير العلمي وفهمهن للمفاهيم العلميـة          المشكالت في ات  
  . ردن، عمان، األردنيةاألماجستير غير منشورة، الجامعة 

استقصاء فاعلية تعليم العلوم المبني بطريقة المشروعات على فهـم طلبـة             .)2000. (يوسف، اماني 

رسالة ماجستير غير   . (لمي ومعتقداتهم المعرفية حول العلم    الصف التاسع للمفاهيم العلمية والتفكير الع     
  . األردن، عمان، األردنية، الجامعة )منشورة



  102

 -:األجنبيةالمراجع 

Akgul, E. (2004). Teaching Scientific Literacy Through A Science Technological And Society 
Course, The Turkish Journal of Education Technology, 3(4).p. 231-236.  

American Association for the Advancement of Science(AAAS). (1989). Science for all  
Americans. A Project 2061  report on Literacy goals in science , mathematics, and technology 
. Washington, DC.  

Bacanak, A. & Gokdere, M. (2009). Investigating level of the Scientific Literacy of primary 
school teacher candidates, Asia-pacific Forum On Science Learning and Teaching, 
10(1)p.1  

Bose, kabita (2012). scientific Thinking in Elementary School of Bostwana: It possible? 
European Journal of Education studies 4(3), 2012.  

Bulletin of Science Technology and Society, 6, 195-201. 

Chang, c, (2008). Development and validation of the computer Technology Literasy, Self- 
Assessment Scale For Taiwanese Elementary School Students. Adolescence, 43(171), 623-
634. 

Chi, Chin. (2005). First-year Pre- service Teachers in Taiwan – Do they enter the teacher 
program With satisfactory Scientific Literacy, and attitudes toward Science_, National 
Taichung Teacher College, Taiwan.  

Choi, k. (1994). The perception of Korean Science Teacher And Students Regarding 
Teaching and Science “STS” Thems, Umpublished doctoral dissertation, TEMPLE 
UNIVERSITY. 

Collette,&Chiapptta. (1984). Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. S.T. 
Louis, Tornto Time Mirror, Masby College Publishing. 

Collings, J. (1994): Some fundamental questions about scientific thinking Research in 
science and Technological Education, 12(2): Pp 161-174. 

Elliott, p. (2006). Reviewing Newspaper Articles as a Technique for Enhancing the Scientific 
Literacy of Student-teacher, International Journal of Science Education, 21(3), p. 1245-
1265.   

Elting, R. (1993). Linguistic content analysis: A method to measure science as inquiry in 
textbooks,  Journal OF Science Teaching, 30(1), p. 121- 133. 

 Grafield, E. (1988). What is scientific literacy?, Science and Culture in Europe, London, 
Science Museum. 



  103

Hinman, R (1999). Scientific Literacy, Revisited phidelta kappan, 81(3),p. 33-35. 

Karl, E. (1997): Scientific reasoning and achievement in a high school English course. 
Skeptical Inquirer, 3(21): Pp 34-49.. 

Keith, T, Carolyn, p, Pauline, S and Michelle W. (2004): Cross-age peer tutoring of science in 
the primary school Influence on scientific  l anguage and thinking. Educational Psychology, 
1(24).Pp 57-75.   

Kelley-lowe, M. (2004). Technology Literacy in the 21 Century Teacher And Student 
Outcomes Of A Technology Program Model. PhD, Dissertation, University of North 
Dakota. 

Maarschalk, J,(1986) Scientific Literacy Through Informal Science Teaching European 
journal of Science Education, 8(4), pp 353-6-360. 

Miller, D. (1983). Scientific Literacy, Conceptual and empirical review, Daedalus, 112(2),p. 
29-48. 

Miller, J. (1986). Technology literacy: Some Concepts and Measures. 

National Research Council “ NRC” .(1995). National Science Education Standards, 
Washington, Dc, ). National Academy Press. 

Rowicki & Reed, (2009). critical Thinking of seventh Graders. Journal of Research in 

Education, 20(1),2009.  

Showalter, M. (1984).  What  is  united  science  education?,  part 5, programs Objective and 
Scientific Literacy, prism II, vol. 2(34).  

Tunutkan,o.(2006). Readiness Related to scientific Thinking skills,” Journal of Distance 
Education- ToJDE, 7(4), Marmara University Istanbul – Turkey.  

Yurumezoglu, K .& Oguz, A. (2007): How close student Teachers Educational philosophies 
and their scientific Thinking process in Science Education. Research in Education, the 
Mugla University college of Education Turkey.  

Yurumezoglu, Kemal (2007). How close student Teacher Educational philosophies and their 
scientific Thinking process in Science Education Elementary Education Department, the 
Mugla University college of Education, ayseoguz  .mu. edu. Tr.  

 



  104

Ergul, Remziye etal (2011). The Effects of Inquiry- based science Teaching on Elementary 
School student? Science process skills and science Attitudes Bulgarian Journal of science 
and Education policy (BJSEP), 5(1) 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

  



  105

  

  

  

  

 

 المالحق
 

 

 

  

  



  106

  )1(الملحق 

  االختبار بصورته النهائية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

-:السالم عليكم ورحمة اهللا وبعد   

ساسية العليا في محافظة لتفكير العلمي لدى معلمي المرحلة األا" موضوع بعنوان الباحثة بدراسةتقوم 

ولذلك قامت بأجراء هذ االختبار من اجل الحصول على المعلومات ، ”"بيت لحم وعالقته بتنور العلمي
 عليها ستعامل الالزمة، واستكماال للحصول على درجة الماجستير، مع العلم بأن المعلومات التي تحصل

بسرية تامة، وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، وستوزع على معلمي المرحلة األساسية العليا في 
 .، أشكر  لكم حسن تعاونكموالخاصةالمدارس الحكومية 

 
  

 الباحثة  

 صفاء علي نواورة
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 القسم األول:

:أمام ما ينطبق عليك× الرجاء وضع إشارة   

الجنس   -1  

(  ) أنثى (  )               كر  ذ  

 

  سنوات الخبرة-2

(  )  سنوات 10أكثر من (  )             سنوات 10-5من (  )              سنوات 5 أقل من   

  

  المؤهل العلمي-3

(  ) أعلى من بكالوريوس (  )                 بكالوريوس (  )                            دبلوم   

         

  الجهة المشرفة-4

(  )خاصة (   )                          حكومة   

  

  التخصص -5

(   ) أدبي ( )                          علمي   
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   التفكير العلمي اختبار فقرات :الثانيالقسم 

   تحديد المشكلة :األولالقسم 

مشكالت تحتاج الى حلول وتعكس عالقة      سئلة تمثل   أفقرات، يلي كل فقرة ثالثة      ) 8(يتضمن هذا القسم    
سئلة التي تليها واختر الـسؤال الـذي يمثـل    بين متغيرين يمكن اختبارها وتجريبها اقرا كل فقرة ثم األ    

  : المشكلة الرئيسة التي تتضمنها الفقرة

نتيجـة تجمـد    " يعاني المزارعون من خسائر فادحة بسبب الصقيع الذي يتلف مزروعاتهم شتاء           -1

  : ناشئ عن انخفاض درجة الحرارة المشكلة هيالماء ال

   كيف نتفادى اثر الصقيع على المزروعات؟-ا

   كيف نتفادى تجمد الماء بسبب انخفاض درجة حرارته ؟-ب

   كيف نتخلص من ظاهرة الصقيع في فصل الشتاء؟-ج

 من التحديات التي تواجه انتشار الحاسوب التعليمي فـي المـدارس ضـعف مـستوى الثقافـة            -2 

  : الحاسوبية لدى العاملين في الميدان التربوي المشكلة هي

   ما التحديات التي تواجه انتشار الحاسوب التعليمي؟-ا

  سباب ضعف انتشار الحاسوب التعليمي؟أ ما -ب

   كيف نرفع مستوى الثقافة التعليمية المتعلقة بالحاسوب؟ -ج

هذا المرض الى وفـاة عـدد مـن    دى أ ينتمي شخص لعائلة تعاني من مرض وراثي خطير، وقد           -3

   :اقاربه وهو يخشى الموت من هذا المرض ، المشكلة هي 

  كيف نقضي على الخوف من الموت لدى هذا الشخص؟  -ا

  سباب وجود المرض الوراثي في العائلة؟ أ ما -ب
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   كيف نواجه هذا المرض الوراثي؟ -ج

 مما ادى الى فزع سكانها وتـرحيلهم        ياء السكنية في مدن كبيرة    ح حصل هبوط لعمارة في احد األ      -4

  :عنها، المشكلة الرئيسة هي

   ؟ هبوط العمارةسباب أ ما -ا

   ما اسباب فزع سكان العمارة التي تعرضت للهبوط؟ -ب

  خرى في الحي؟ أ كيف نتفادى هبوط عمارات -ج

هـذه  لى شيوع ظاهرة التدخين لدى بعض الطلبـة و        إتشير التقارير اليومية في بعض المدارس        -5

   :السلوكيات تعرضهم للعقوبات المشكلة هي

   لماذا يخالف الطلبة التعليمات المدرسية؟ -ا

  سباب تعرض الطلبة للعقوبات المدرسية ؟ أ ما -ب

   كيف نساعد الطلبة في التخلص من ظاهرة التدخين؟ -ج

ـ          احد رجال األ    يدعي -6 ة المـشكلة   من ازدياد انتشار تعاطي المخدرات لدى سكان المناطق الحدودي

   :الرئيسة هي 

   كيف نتفادى ضعف دوريات مكافحة المخدرات في المناطق الحدودية؟ -ا

  سباب ازدياد معدل نشاط تجارة المخدرات في المناطق الحدودية؟ أ ما -ب

   كيف نقضي على ظاهرة تعاطي المخدرات لدى سكان المناطق الحدودية؟ -ج

اع عدد حوادث السير على الطرق بسبب السرعة الزائـدة          احد تقارير رجال السير الى ارتف      يشير   -7

   :رواح والممتلكات هذا النص يتضمن مشكلة رئيسة هي مما يتسبب في خسائر فادحة في األ

   لماذا ال توجد قوانين صارمة للحد من حوادث السير؟ -ا
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  سباب ارتفاع عدد حوادث السير على الطرق؟ أ ما -ب

  ؟ دث السير على الطرق كيف نحد من ارتفاع عدد حوا-ج

ذ يالحظ تزايد معدالت التلوث البيئي كما ونوعا على الرغم          إالمهتمون في البيئة  باإلحباط       يشعر   -8

   :عالم المختلفة المشكلة هيمن حمالت التوعية البيئية العديدة في وسائل اإل

  لى حماية البيئة؟ إسباب فشل الحمالت الهادفة أ ما -ا

  ع معدالت التلوث البيئي؟  كيف نحد من ارتفا-ب

   لماذا يشعر المهتمون في البيئة باإلحباط؟ -ج

  اختيار الفروض: القسم الثاني 

سـت  : هي جملة خبرية تمثل تخمين ندعيه ونعتقد انها حل تقريبي مقترح لمشكلة فيما يلـي              : الفرضية
  : لفقرةفقرات يلي كل منها ثالثة فروض مقترحة اختر الفرضية الرئيسة التي تتضمنه ا

 من التحديات التي تواجه انتشار الحاسوب التعليمي في المدارس هو ضـعف مـستوى الثقافـة                 -9

  : الحاسوبية لدى العاملين في الميدان التربوي هذا يشير الى فرض رئيس مفاده

  .  يساعد انتشار الثقافة الحاسوبية على استخدام المعلمين للحاسوب التعليمي-ا

  . حاسوبية مهم في الميدان التربوي مستوى  الثقافة ال-ب

  جهزة الحاسوبية على تطوير العمل التربوي يساعد انتشار األ-ج

 تشير التقارير اليومية في بعض المدارس الى شيوع ظاهرة التدخين لدى بعض الطلبة وهـذه                -10 

ضية الرئيسة  السلوكيات تعرضهم للعقوبات ألنها تعد مخالفة للتعليمات المدرسية وهذا يشير الى الفر           

  : هي
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  .  تساعد التعليمات المدرسية على الحد من ظاهرة التدخين-ا

  .  شيوع ظاهرة التدخين يعرض الطلبة للعقوبات المدرسية-ب

  .  تساعد العقوبات على التزام الطلبة بالتعليمات المدرسية-ج

الحدوديـة ولهـذا    من ازدياد انتشار تعاطي المخدرات لدى سكان المنـاطق          يدعي احد رجال األ    -11

يطالب بتكيف دوريات االمن المختصة بمكافحة المخدرات فيها للحد من تجارة المخدرات هذا يتضمن              

   :فرضية رئيسة مفادها

  .  من في المناطق الحدودية يحد من تعاطي المخدرات لدى سكانها نشاط رجال األ-ا

  . المخدرات من في المناطق الحدودية يحد من نشاط تجارةـ نشاط رجال األ-ب

  . لى انتشار المخدرات في المناطق الحدودية إ ازدياد نشاط المخدرات يؤدي -ج

ذ يالحظ تزايد معدالت التلوث البيئي كما ونوعا على الرغم          إ يشعر المهتمون في البيئة باإلحباط       -12

  :ة مفادهاعالم المختلفة هذا يتضمن فرضية رئيسمن حمالت التوعية البيئية العديدة في وسائل اإل

  .  تسهم حمالت التوعية البيئية في الحد من تلوث البيئة-ا

  .لى تراجع الوضع الصحي البيئي إ يؤدي ازدياد معدالت التلوث -ب

  . حباطلى اإلإ يؤدي فشل الحمالت البيئية -ج

 يعاني بعض الطلبة من قلق وتوتر كلما اقتربت االمتحانات المدرسية ممـا           :  يقول احد التربويين   -13

  : دائهم في االمتحانات المدرسية الفرضية الرئيسة هيأيؤثر على مستوى 

  . لى توترهم وقلقهمإ يؤدي رسوب بعض الطلبة في االمتحانات المدرسة -ا

  . دائهم في االمتحانات أ خفض القلق لدى بعض الطلبة يسهم في رفع مستوى -ب

  . ى بعض الطلبة تساعد االمتحانات المدرسية على رفع القلق والتوتر لد-ج



  112

 يشير احد تقارير رجال السير الى ارتفاع عدد حوادث السير على الطرق مما يتسبب في خسائر                 -14

رواح والممتلكات وهذا يتطلب وضع قوانين سير صارمة للحد من حوادث الـسير هـذا               فادحة في األ  

  : النص يتضمن فرضية مفادها

  . ارتفاع عدد حوادث السير على الطرق-ا

  . رواح والممتلكاتجود قوانين صارمة يتسبب في خسائر في األ عم و-ب

  .   وضع قوانين سير صارمة يساعد على الحد من عدد حوادث الطرق-ج

  اختبار الفروض : القسم الثالث

فقرات يلي كل منها ثالثة خيارات تمثل اجراءات مقترحـة الختبـار فرضـية              ) 6(يتضمن هذا القسم    
  : خذ به فقط، حدد الخيار الصحيح لكل فقرة منها صحيح ويمكن األتتضمن الفقرة، واحد. رئيسة

 الحظ عالم ان النبات الذي يتعرض ألشعة الشمس ينمو بينما النبات الذي تحجب عنـه اشـعة                  -15

   -:الشمس يذبل ويموت ويمكن اختبار صحة ما الحظه العالم بواحدة من التجارب االتية

  . مدة كافية ونراقب نموها نعرض مجموعة نباتات لضوء الشمس ل-ا

  . خر ونراقب نموهماأ نعرض نبات معين للشمس ونحجبها عن نبات -ب

  .خرى ونراقب نموهاُأ نعرض مجموعة نباتات للشمس ونحجبها عن مجمعة -ج

 يدعي احد رجال االمن ازدياد انتشار تعاطي المخدرات لدى سكان المناطق الحدوديـة ،يمكـن                -16

  :  طريق مقارنة نسب انتشار المخدرات بين سكاناختبار هذا االدعاء عن

  . المناطق الحدودية المختلفة - ا

  .خرى غير حدوديةُأمنطقة حدودية ومناطق -ب

  . خرى غير حدوديةُأ مناطق حدودية ومناطق -ج
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 ادعت شركة انها انتجت معجون اسنان قادر على حماية االسنان من التسوس، يمكـن اختبـار                 -17

  : ة عن طريق مراقبة اثر استخدام المعجون الجديد لمدة كافية مع صحة ادعاء الشرك

   يتم اختيارهم عشوائياأطفال مجموعة -ا

  .  من التسوسأسنانهم تخلو أطفال مجموعة -ب

  .  بالتسوس أسنانهم أصيبت أطفال مجموعة -ج

ـ  أكثريساعد على نمو    ) س (األطفال نوعا جديدا من حليب      أنتجت أنها ادعت شركة    -18 ن حليـب    م

 أطفـال يمكن اختبار صحة هذا االدعاء عن طريق مقارنة معدل نمـو مجموعـة              ) ص( معروف   آخر

  : أخرىمع معدل نمو مجموعة ) س(تتغذى بحليب 

  مدعما برضاعة طبيعية ) ص( تغذت بحليب -ا

  بدون رضاعة طبيعية)ص( تغذت بحليب -ب

  ) ص(مدعما بحليب ) س( تغذت بحليب -ج

نتاج منظف غسيل يزيل اشد البقع التصاقا بـالمالبس، يمكـن           إت كيماوية    ادعت شركة صناعا   -19

  : ثره في أاختبار صحة هذا االدعاء عن طريق غسل مجموعة مالبس بالمنظف الجديد  ومراقبة 

   تنظيف مجموعة مالبس -ا

  زالة البقع الدهنية العالقة بمجموعة المالبس إ -ب

  المنظفات العاديةزالة البقع التي يصعب التخلص منها بإ -ج

طفال الذين يشاهدون برامج تلفزيونية تتضمن مشاهد  يفترض باحث ازدياد ظاهرة العنف لدى األ      -20

   : طفال شاهدواأعنف يمكن اختبار هذا الفرض عن طريق مالحظة معدل العنف في سلوك 

   برامج تلفزيونية كثيرة ومتنوعة  -ا
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   برامج تلفزيونية تتضمن مشاهد عنف -ب

  رامج تلفزيونية تخلو من مشاهد عنف  ب-ج

  التفسير : القسم الرابع 

فقرات يلي كل منها ثالثة تفسيرات محتملة لمالحظات الواردة في الفقرة واحـد             ) 6(يتضمن هذا القسم    
  : خذ به اختر العبارة التي تمثل التفسير الصحيحمنها صحيح ويمكن األ

لشمس ينمو بينما النبات الذي تحجب عنـه اشـعة          ن النبات الذي يتعرض ألشعة ا     إ الحظ عالم    -21

  : نإن يرجع حدوث هذه الظاهرة الى أالشمس يذبل ويموت ،يمكن 

   ضوء الشمس يساعد النبات على النمو -ا

  . الظالم يضر بنمو النبات-ب

  . لنمو النبات أساس ضوء الشمس أن -ج

 تراجع مستوى االداء بعد منتـصف        يلحظ المتابع لمجريات مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم        -22

 في مرماه ويخسر في المباريات المختلفـة ترجـع          األهدافالشوط الثاني من مبارياته فيكثر تسجيل       

  : لى إخسارة الفريق الوطني في مبارياته 

  .كثرة االهداف التي تدخل مرمى الفريق الوطني -ا

  .داء الفريق الوطني في الشوط الثانيأ تراجع مستوى -ب

  . تراجع الروح المعنوية ألعضاء الفريق الوطني -ج

حد مراجعيه وشكا المراجع من سقوط الحشوة       سنان باستخدام حشوة لسن منخور أل     أ قام طبيب    -23

  :كلما تناول مواد غذائية ساخنة يمكن تفسير ذلك باالتي

  . اسنان المراجع تالفة ال يصلح معها العالج -ا
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  .لى سقوط الحشوة إ  المواد الغذائية الساخنة تؤدي-ب

  .  معدل تمدد الحشوة اقل من معدل تمدد السن-ج

ذ يالحظ  تزايد معدالت التلوث البيئي كمـا ونوعـا علـى             إ يشعر المهتمون في البيئة باإلحباط       -24

عالم المختلفة يمكن تفسير اسـتمرار تزايـد        الرغم من حمالت التوعية البيئية العديدة في وسائل األ        

  : لبيئي نتيجة معدالت التلوث ا

   ضعف فاعلية برامج التوعية البيئة -ا

  صاب  المهتمين في حماية البيئة أحباط الذي  اإل-ب

  نسان مع البيئة  تراجع اساليب تعامل اإل-ج

 المحاكم الشرعية ارتفاع عدد حاالت الطالق مما يـؤدي          إحدى يظهر احد التقارير الصادرة عن       -25

  : ذى الذي يلحق باألطفال بواحدة مما يلي تفسير حدوث األ باألطفال يمكناألذى إلحاق إلى

  سر في المجتمع  تفكك األ-ا

   ارتفاع عدد حاالت الطالق -ب

  .األطفال عدم مراعاة حقوق -ج

ان بعض الطلبة يعانون من قلق وتوتر كلما اقتربت االمتحانات المدرسية           :   يقول احد التربويين    -26

رسوب بعضهم يمكن تفسير القلق الحاصـل لـبعض الطلبـة بأحـد             وما يعقبها من نتائج تؤدي الى       

  : سباب التاليةاأل

   اقتراب موعد االمتحانات المدرسية -ا

   ارتفاع نسب الرسوب في االمتحانات المدرسية -ب

   الخوف من الرسوب في االمتحانات المدرسية-ج
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  التعميم : القسم الخامس

ث عبارات تمثل تعميمات محتملة للبيانات الواردة فيهـا         فقرات يلي كل منها ثال    ) 6(يتضمن هذا القسم    
  : واحد منها صحيح، اختر التعميم الصحيح الذي يمكن استقراءه من المعطيات الواردة في كل فقرة

من حاالت مرضى الرئة سببه التـدخين       % 75 أن تظهر التقارير الصادرة عن احد المستشفيات        -27

من حاالت مرضـى الرئـة سـببه        % 82ن  إخر تظهر   آتشفى  في حين ان التقارير الصادرة عن مس      

  : التدخين يمكن من هذه البيانات استنتاج ان

  .  الرئةأمراض أسباب ال يمكن تحديد -ا

   التدخين سبب رئيس ألمراض الرئة-ب

  .  ال يمكن الوثوق بتقارير المستشفيات حول حاالت مرضى الرئة-ج

 أشـعة شعة الشمس تنمو بينما النباتات التي تحجب عنه          النباتات التي تتعرض أل    أن الحظ عالم    -28

  :  تعميم رئيس مفادهإلىالشمس تذبل وتموت هذا يقودنا 

   النباتات ال يتحمل التغيرات البيئية أنواع بعض أن -ا

  . باختالف نوعهااألشعة تختلف متطلبات النباتات من -ب

   الشمس ضرورية لنمو النباتأشعة  -ج

 إجـراء  المرضى وتوفي المريض بعد      ألحداصي مشهور في الجراحة عملية       طبيب اختص  أجرى -29

  :إلىالعملية بساعات هذا يشير بشكل رئيس 

  .  ضعف الخدمات الطبية في المستشفى-ا

  . العمليات الجراحيةإجراء ضعف قدرة الطبيب على -ب

  . فشل العملية الجراحية-ج

   : إلىمدينة كبيرة هذا يشير  السكنية في األحياء حصل هبوط لعمارة في احد -30

   ضرورة عدم التعامل مع الشركة التي قامت ببناء العمارة -ا
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   فيها العمارة للبناء أقيمت التي األرض مالئمة عدم -ب

  . علمية وهندسية صحيحةأسس العمارة على إقامة عدم -ج

بحدوث زلـزال فـي      صعوبة التنبؤ    إلى يشير احد التقارير الصادرة عن مركز الرصد الزلزالي          -31

  : منطقة معينة نتيجة عدم وجود مؤشرات على حدوثه هذا التقرير يتضمن تعميما مفاده

  . عدم احتمال حدوث زلزال في تلك المنطقة-ا

  . المتوافرةاإلمكانات صعوبة التنبؤ بحوث زلزال ضمن -ب

   يمكن التنبؤ بحدوث زلزال اذ توفرت بعض المؤشرات -ج

 مستوى القلق يرتفع لدى الطلبة عند اقتـراب موعـد           أن دراسات تربوية    أربعة نتائج   أظهرت -32

  : أن والرياضيات وهذا يدل على واإلحياءامتحان الفيزياء والكيمياء 

  . اقتراب موعد االمتحان يرفع مستوى القلق لدى الطلبة-ا

  . اقتراب موعد االمتحان المواد العلمية يرفع مستوى القلق لدى الطلبة-ب

  . تعميم من البيانات الواردة في النصإلىكن التوصل  ال يم-ج
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  : النموذجية الختبار التفكير العلمياإلجابة) 2(ملحق

   الصحيحةاإلجابة  رقم السؤال   الصحيحةاإلجابة  رقم السؤال

  ب  -17  أ  -1

  ب  -18  ج  -2

  ج  -19  أ  -3

  ج  -20  ج  -4

  ج  -21  ج  -5

  ب  -22  ب  -6

  ج  -23  ج  -7

  ا  -24  أ  -8

  أ  -25  أ  -9

  ج  -26  ج  -10

  ب  -27  ب  -11

  ج  -28  أ  -12

  ج  -29  ب  -13

  ج  -30  ج  -14

  ب  -31  ج  -15

  ب  -32  ج  -16
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  )3(ملحق

  االختبار بصورته النهائية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

-:وبعدالسالم عليكم ورحمة اهللا   

 العليا في محافظة األساسيةلتفكير العلمي لدى معلمي المرحلة ا"  موضوع بعنوان تقوم الباحثة بدراسة

 االختبار من اجل الحصول على المعلومات اولذلك قامت بأجراء هذ، ”"بيت لحم وعالقته بتنور العلمي
الالزمة، واستكماال للحصول على درجة الماجستير، مع العلم بأن المعلومات التي تحصل عليها ستعامل 

 وستوزع على معلمي المرحلة األساسية العليا في بسرية تامة، وال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي،
 .، أشكر  لكم حسن تعاونكموالخاصةالمدارس الحكومية 

 
  

 الباحثة  

هصفاء علي نواور  
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 القسم األول:

:أمام ما ينطبق عليك× الرجاء وضع إشارة   

الجنس   -1  

(  ) أنثى (  )                                      ذكر   

ات الخبرة سنو-2  

(  )   سنوات 10أكثر من (  )          سنوات 10-5من (  )       سنوات 5                  أقل من   

  المؤهل العلمي-3

(  )         أعلى من  بكالوريوس (  )               بكالوريوس (  )                                    دبلوم   

  الجهة المشرفة-4

(   )خاصة      )                           (   حكومة    

  التخصص -5

(    )  أدبي (   )                        علمي   
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 القسم الثاني : اختبار التنور العلمي:

ال 

 اعرف

بعادأ   الرقم الفقرات صح خطا  

  تكتشف المعرفة العلمية دائما باتباع خطوات محددة    
  ) ةالطريقة العلمية التجريبي(

1 .   

  . 2 التغيير والتبدل في نتائج البحوث العلمية سمة طبيعية للعلم ودليل على تطوره    

  . 3  .  الدعم الحالي التي تقدمه لنظرية علمية يجعل العلماء يستخدمونها لالبد   

ساسية مثل قوانين الجاذبية التي يعمل بها الكـون         ن القوانين األ  إيفترض العلم      
 .   ي نفسها في كافة ارجائهه

4 .  

 .5  توليد الفرضيات واختبارها ليس من تصميم عمل العلماء   

ن تفسر النظريات العلمية المشاهدات المستجدة والتي لم تكن موجـودة           أيجب     
 . ولىعند وضع النظريات في المرحلة األ

6. 

ـ             داتهم االجتماعيـة   ال تتأثر االكتشافات العلمية التي يتوصل لها العلماء بمعتق
  والفكرية والسياسية

7. 

  .8  . فكار هامة لفهم العالم من خاللهاأالعلوم هي بناء نظريات و   
تتغير المعرفة العلمية القديمة في ضوء االكتشافات  العلمية الجديدة                9.  
لـى  إ المعلومات للوصول    الطريقة العلمية تتلخص في المالحظة الدقيقة وجمع         

 . التعميمات

10. 

بداع واالبتكار لمساعدتهم علـى االكتـشاف دون         على اإل  حياناًأيعتمد العلماء      
 . استخدام الطريقة العلمية

11. 

 .12  .موضوعية العالم تتأثر باألفكار والتوقعات المسبقة عن المشكلة التي يدرسها    
 

علم
ة ال
بيع
 ط
فهم

  
 
 

  .13  يساوي عمر األرض عمر الكون   

 .14 .  لى األرض دقائق معدودةإيستغرق وصول الضوء من  الشمس    
 .15 . كثر الغازات انتشارا في تركيب الكون أالهيدروجين هو    
تنشا التغيرات المناخية الفصلية عن مـيالن محـور االرض عـن المحـور                 

 . شمسالعمودي على مستوى دورانها حول ال

16. 

ليس ألنشطة اإلنسان والكائنات الحية األخرى، تأثير قوي على سطح االرض،              
 ومحيطها المائي، وغالفها الجوي 

  
 

17. 

 
عرف
م

مي
العل

ى 
حتو

 الم
ة

 
جي
ولو
تكن
وال
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ال 

 اعرف

أبعاد   الرقم الفقرات صح خطا  
 

حـسب الـضغط    ) سائلة، غازية، صـلبة   (كل مادة ممكن ان تتواجد في عدة حاالت            
  ودرجة الحرارة  

18.  

 كيفية ارتباط الذرات ببعضها بحسب عدد وترتيب االلكترونات في المـدارات            تتحدد   
 .  الخارجية لتلك الذرة 

19. 

 .20  تتجمد جميع السوائل عند درجة الصفر المئوي   
 .21 . يوجد للطاقة في الطبيعة شكل واحد فقط   
ـ   مرئياًو تشتت ضوءا ً   ألوان مختلفة ألنها تعكس     أشياء ب تبدو األ     ة معينـة    بطول موج

 . اكثر من غيره

22. 

 .23 .  ساسي لحرارة الطقس هو اشعاعات الشمس ما دون الحمراءالمصدر األ   
 .24 . كتلة جسم على سطح القمر سدس كتلته على سطح االرض   
 .25 .  لى االرض بزيادة كتلتهإيقل زمن وصول جسم ساقط    
  .26  طاقةالتنفس عملية يتم فيها حرق السكر في الدم إلنتاج ال   
  .27  . تتكون معظم الكائنات الحية من عدة خاليا متشابهة في الوظيفة   
 .28 . يتحدد نوع الكائن الحي من عدد الكروموسومات في نواته   
  .29  .يحصل النبات على جميع غذائه من التربة   
  .30  تتنفس النباتات ليال وتصنع غذاءها نهارا   
نواع جديدة من الكائنـات الحيـة       أو عند ظهور    أمناخ  يتغير النظام البيئي عند تغير ال        

  .   فيه
31.  

  .32  .تبث المواد المشعة جراثيم سامة   
  .33  . نسان من االصابة بسرطان الجلداالوزون غاز ضروري لحماية اإل   
 .34 .  ال تسبب المبيدات الحشرية ومركبات الكلور والفلور تأكل في طبقة االوزون   
 .35 .   حم قبل ماليين السنينتكون النفط والف   
 .36 . لى االبناءإ صفات جديدة تورث اآلباءتحدث الطفرات التي تحصل في جينات    
ن بني البشر ينتمـون     أال  إبالرغم من االختالفات في المالمح مثل الحجم ولون الجلد             

  . الى نوع واحد
37.  

وه وبين االختالفـات فـي      فراد ناتج عن التفاعل بين ما ورث      اختالف السلوك بين األ      
 .خبراتهم 

38. 

  .39  .تنظم الهرمونات عمل اجهزة الجسم المعقدة   
 تشكل المياه اكثر من ثلثي المواد المكونة لجسم االنسان   

  
40. 
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ال 

 اعرف

بعادأ   الرقم الفقرات صح خطا  

 يتسبب السكن بالقرب من خطوط الضغط العالي للكهرباء، ومحطات التقوية الخلويـة              
 .نواع السرطانأببعض 

  

41. 

 .42  صابته باألمراض الجسميةإنسان في تؤثر الضغوطات النفسية التي يتعرض لها اإل   
لـى  إسباب المؤديـة    االسراف في التدخين وتناول المشروبات الغازية والقهوة من األ           

  . هشاشة العظام
43.  

 .44      . صادر الطبيعيةالفيتامينات المصنعة أكثر فاعلية من تلك الموجودة في الم   
نواع االلتهابات البكتيرية والفيروسـية     أن يقضي على جميع     أيمكن ألي مضاد حيوي        

          .في الجسم

45. 

 
 

  .46  .يتم توصيل األجهزة المنزلية، عادة بطريقة التوالي  

الخلـوي، التلفزيـون، الراديـو،      : مثـل (تستقبل لواقط أجهزة االتصاالت الالسلكية         
  . اإلشارات الصوتية والضوئية على صورة أمواج كهرومغناطيسية) لستااليتا

47.  

االنترنت شبكة تصل بين ماليين أجهزة الحاسـوب المنتـشرة حـول العـالم لنقـل                   
 .  المعلومات فيما بينها

48. 

  .49  كلما نقصت قدرة الجهاز الكهربائي زادت تكاليف تشغيله   
اختراع وتصميم األجهزة واألدوات وابتكار المواد الصناعية ليس من صـميم عمـل                

 . التكنولوجيين 

50. 

  .51  التكنولوجيا هي اختراع اجهزة وادوات وفحصها لحل مشاكل علمية   
أفضل تصميم تكنولوجي هو الذي يأخذ بعين االعتبار إضـافة للقـوانين الفيزيائيـة،                 

  . جوانب االقتصادية والسياسية للمجتمعال
52.  

يرتكز تصميم اآلالت الصناعية المختلفة علـى مبـادئ العلـوم البحتـة كالفيزيـاء                  
 . والكيمياء

53. 

ليس للعلماء والمهندسين وعامة الشعب مسؤولية المشاركة في اتخاذ القرارات حيـال               
 . تلوث البيئة: بعض المشكالت مثل

54. 

ن تحل مشاكل مثل الفقر والبطالة ولكنها تسبب مـشاكل          أوم والتكنولوجيا   تستطيع العل    
  اخرى

55. 

تساعد المعرفة العلمية والتكنولوجية القاضي في إصدار حكم على شخص من خـالل          
 .جمع األدلة واختبار الحقائق المادية المرتبطة بالقضية

 

56. 

جابات نهائية  للقضايا التـي تثيـر        نادرا ما يتوصل العلماء والتكنولوجيين إلى تقديم إ           57.   
ى ال

 عل
جيا
ولو
تكن
وال

م  
العل

ير 
تأث

مع
مجت
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اسـتخدام الطاقـة النوويـة،  وزراعـة األعـضاء، : مثل( جدال بين عموم الناس     
 ).الخ.........االستنساخ

  .58 .قليال ما تؤثر القوى االقتصادية واالجتماعية ألي دولة في التطور التكنولوجي فيها    
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  :ة على اختبار التنور العلمي النموذجياإلجابات): 4(ملحق رقم 

  جابة الصحيحةإلا  رقم السؤال  جابة الصحيحةإلا  رقم السؤال  اجابة الصحيحةإلا  رقم السؤال

  خطا  -41  خطا  -21  صح  1

  خطا  -42  صح  -22  صح  2

  صح  -43  صح  -23  خطا  3

  خطا  -44  صح  -24  خطا  4

  خطا  -45  خطا  -25  خطا  5

  خطا  -46  صح  -26  صح  6

  صح  47  صح  -27  خطا  7

  صح  48  صح  -28  صح  8

  خطا  -49  خطا  -29  صح  9

  خطا  -50  صح  -30  صح  10

  خطا  -51  صح  -31  صح  11

  صح  -52  خطا  -32  صح  12

  صح  -53  صح  -33  خطا  13

  خطا  -54  خطا  -34  صح  14

  صح  -55  صح  -35  صح  15

  صح  -56  صح  -36  صح  16

  صح  -57  صح  -37  خطا  17

  خطا  -58  صح  -38  خطا  18

  صح  -39  صح  19

  صح  -40  خطا  20
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  )5(ملحق 

 :قائمة بأسماء المحكمين

مكان العمل المؤهل العلمي  الرقم االسم
جامعة القدس دكتوراه   صليبيإبراهيم.د

 

1.  

جامعة القدس دكتوراه   عرمان  براهيم إ.د
 

2.  

دكتوراه بيت لحم–جامعة القدس المفتوحة    مطر إبراهيم.د
 

3.  

جامعة القدس دكتوراه الصبعاد الخ.د  
 

4.  

جامعة بيت لحم  دكتوراه سامي عدوان.د  
 

5.  

دكتوراه بيت لحم–جامعة القدس المفتوحة    .6 سعاد العبد .د

جامعة القدس دكتوراه   عفيف زيدان .د
  

7.  

جامعة القدس دكتوراه   محسن عدس.د
 

8.  

ماجستير بيت لحم–جامعة القدس المفتوحة    .9  محمد زواهرة.أ

جامعة بيت لحم دكتوراه   .10 ين جبر مع.د

دكتوراه بيت لحم–جامعة القدس المفتوحة    .11 نائل عبد الرحمن .د

ماجستير بيت لحم–جامعة القدس المفتوحة    ياسر زبون .أ
 

12.  
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  )6(ملحق

   مديرية التربية والتعليم العالي محافظة بيت لحم الىكتاب تسهيل مهمة 
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  ) 7(ملحق 

ديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصـة مـن اجـل          كتاب موجه من مدير التربية والتعليم إلى م       
  .توزيع االختبارات
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  :فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  الرقم

  61   المجتمع حسب متغير الجنسأفرادتوزيع   1.3

 المجتمع حسب متغير الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي أفرادتوزيع   2.3
  . والتخصصوالجهة المشرفة

62  

 في الفقرات على الدراسة عينة الستجابات الحسابية والمتوسطات األعداد  1.4
  .الخمس المجاالت

68  

 التفكير العلمي تبعاً المستقلة لمستوى للعينات ) t-test) (ت (اختبار نتائج  2.4
  .الجنس لمتغير

69  

 لمستوى ن االحاديوتحليل التباي المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  3.4
  .الخبرة سنوات متغيرل تبعا التفكير العلمي 

70  

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي إلجابات المعلمين على اختبار التفكير   4.4
  .العلمي حسب متغير سنوات الخبرة

70  

 لمتغيـر حـسب   للتفكير العلمي    المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  5.4

  ..يالعلم المؤهل

71  

نتائج تحليل التباين األحادي إلجابات المعلمين على اختبار التفكير العلمي   6.4
  .حسب متغير المؤهل العلمي

72  

التفكير العلمي لدى معلمي  متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج  7.4
  .الجهة المشرفة لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

73  

التفكير العلمي لدى معلمي     متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج  8.4

  .التخصص لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

74  
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 في الفقرات على الدراسة عينة الستجابات الحسابية والمتوسطات األعداد  9.4
  :الثالث المجاالت

74  

 التنور العلمي تبعاً للعينات المستقلة في مستوى ) t-test() ت (اختبار نتائج  10.4
  .الجنس لمتغير

75  

وتحليل التباين االحادي لمستوى المعيارية  واالنحرافات الحسابية المتوسطات  11.4
حسب  لدى معلمي المرحلة االساسية العليا في محافظة بيت لحم لتنور العلميا

  .الخبرة سنوات متغير

76  

 اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير مستوى التنور العلمي لدى معلمي نتائج  12.4
  .المرحلة االساسية العليا في محافظة بيت لحم حسب متغير سنوات الخبرة

77  

 لمتغيرحسب للتنور العلمي  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  13.4
  .العلمي المؤهل

78  

ادي إلجابات المعلمين على اختبار التنور العلمي نتائج تحليل التباين األح  14.4
  .حسب متغير المؤهل العلمي

78  

التنور العلمي لدى معلمي  متوسطات في للفروق) t-test) (ت (اختبار نتائج  15.4
   .الجهة المشرفة لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

79  

التنور العلمي لدى معلمي  متوسطات في فروقلل) t-test) (ت (اختبار نتائج  16.4
  التخصص لمتغير تبعاً المرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم

80  
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