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  ملخص

ى البحث هذا هدف يم إل تويات تقي ة مس ة الثقاف مية البيولوجي ة االس ة والوظيفي  والمفاهيمي

ر الصف لطالب األبعاد ومتعددة ي العاش ق .األردن ف داف ولتحقي ث، أه تخدم البح ث اس  الباح

ارهم تم وطالبة طالباً  )170( من البحث عينة وتكونت التحليلي، الوصفي المنهج ة اختي  بطريق

وائية اءً  .عش ى وبن ر عل ة األط ة النظري ة للثقاف ايبيل العلمي روع ،)BYBEE, 1997( ب  ومش

ة اهج دراس وم من ة العل م ،)BSCS, 1993( البيولوجي وير ت ويم، أدوات تط اس تق درة لقي  ق

الب ى الط رف :عل ى التع اهيم عل ة المف ة( البيولوجي مية ثقاف ف ،)اس ض وتعري اهيم بع  المف

واهر لتفسير المفاهيم؛ بين والربط ،)وظيفية ثقافة( البيولوجية ة ظ ة( بيولوجي ة ثقاف  ،)مفاهيمي
تخدام الب واس رفتهم الط ة لمع راءة البيولوجي م لق ص وفه ي ن ة( رقص ددة ثقاف اد متع  ).األبع

ن النتائج وكشفت توى ع ع مس ة مرتف مية للثقاف توى األس عيف ومس ة ض ددة للثقاف اد، متع  األبع

ا رت كم ائج أظه بة ان النت ات نس حيحة االجاب ي الص ف ف اهيم تعري ة المف ة( البيولوجي  الثقاف

و وفي %.60 تتجاوز لم )المفاهيمية الثقافة( الظواهر وتفسير ،)الوظيفية ائج ءض ى النت  اوص

  .توصيات بعدة الباحث

ات ة الكلم ة :المفتاحي ة، الثقاف ة البيولوجي مية، الثقاف ة االس ة، الثقاف ة الوظيفي  الثقاف

  .األبعاد متعددة الثقافة المفاهيمية،
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Abstract 

This study aims to assess the levels of nominal, functional, 
conceptual, and multi-dimensional biological literacy of the tenth grade 
students in Jordan. To achieve these objectives, the researcher used the 
descriptive analytical method on a sample consisting of 170 students that 
were selected randomly. Based on theoretical frameworks by Bybee 
(1997) and the BSCS (1993), different assessment tools were developed, 
which measured students’ ability to: recognize the biological concepts 
(nominal literacy); define some biological concepts (functional literacy); 
connect between biological concepts to explain biological phenomena 
(conceptual literacy); and use their knowledge in biology to read and 
understand a short article (multi-dimensional literacy). The results show 
that the students have a high level of a nominal biological literacy and a 
weak level of multi-dimensional literacy. It also shows that the 
percentage of correct biological concepts and the explanation of the 
biological phenomena for all the students is less than 60%. 

Keywords: Biological Literacy, Nominal Literacy, Functional 
Literacy, Conceptual Literacy, Multi-Dimensional Literacy. 

  
  مقدمة

تعد الثقافة العلمية نتاج التربية العلمية وهدفها، فالثقافة العلمية مصطلح واسع المجال يشمل 
العلمية داخل وعبر مختلف التخصصات العلمية، والقدرة على تمييز  فهم األفكار والمفاهيم

المحتوى العلمي من غير العلمي، وفهم العلوم وتطبيقاتها، واستخدام المعرفة العلمية في القضايا 
؛ 2002تيبس (الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تؤثر على حياة األفراد 

  ).Norris & Phillips, 2003; Bybee, 2008 ;2011شكري 

وتباينت طرق الباحثين في تقييم الثقافة العلمية، تبعاً الختالف فلسفاتهم واهتماماتهم، فهناك 
من ركز على قياس الجانب المعرفي في تقييم مستوى الثقافة العلمية، او قياس المهارات او 

العلمية في مواقف حياتية االتجاهات والسلوكيات، وهناك من ركز على قياس تطبيق المبادئ 
لتقييم الثقافة العلمية، وهناك من اهتم بقياس ابعاد فهم طبيعة العلم، وفهم طبيعة العالقة بين العلم 

  .والتكنولوجيا والمجتمع، وطرق التفكير لتحديد مستوى الثقافة العلمية

 انه) Shwartz, Ben-Zvi, & Hofstein, 2006(ويرى شوارتز وبن زيفي وهوفستون 
لتقييم مستوى الثقافة العلمية، فانه ينبغي ان ندرك أن الثقافة العلمية ليست كياناً واحداً، موجود 
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند الشخص أو غير موجود، أي أنه مثقف علميًا أو غير مثقف علميًا، ولكن كل فرد يحتل مكانًا 
نظر بايبي وهذا يعكس وجهة . في سلسلة متصلة من الثقافة العلمية لمختلف المواضيع العلمية

)Bybee, 1997 ( في ان الفرد قد يملك مستويات مختلفة من الثقافة العلمية في نفس الوقت، فقد
يبلغ الشخص مستوى عاٍل من الثقافة العلمية في موضوع محدد، ولكن يملك أقل مستوى في 

لم أقل مستوى في عقد يمتلك الشخص فهًما عميقًا للفيزياء، وال يملك : مواضيع أخرى، فمثال
الوراثة الجزيئي، وقد يمر الطالب خالل كل مستوى للوصول إلى المستوى األعلى من الثقافة 

  .العلمية، ولكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك

أن للثقافة العلمية اربع مستويات هرمية ) Bybee, 1997(وفي هذا الصدد يقترح بايبي 
حات العلمية والتعرف عليها، ولكن وفيه يستطيع الطالب تمييز المصطل: المستوى االسمي: وهي

والمستوى . دون أن يمتلك فهًما واضًحا لمعنى هذه المصطلحات، أو أن تكون لديه مفاهيم خطأ
وفيه يستطيع الطالب وصف المفهوم او تعريفه بشكل صحيح، ولكن لديه فهم محدود : الوظيفي

مفاهيم العلمية بصورة متماسكة، يستطيع الطالب فيه ربط ال: )المفاهيمي( والمستوى التركيبي. له
وهذا : والمستوى متعدد األبعاد. وتطوير بعض المخططات المفاهيمية وربطها بالفهم العام للعلوم

المستوى يتضمن فهم يتجاوز مفاهيم التخصص العلمي، ليشمل األبعاد الفلسفية والتاريخية 
  . واالجتماعية والتكنولوجية

م من الثقافة العلمية، وقد أصبح من الضروري االهتمام وتعد الثقافة البيولوجية جزء مه
بالثقافة البيولوجية، خاصة ونحن نعيش في عصر ثورة مادة الحياة، اضافةً إلى أن علم األحياء 

زيدان وأبو سمرة وجبر (يعالج الكثير من الموضوعات الضرورية، والمتعلقة باإلنسان ذاته 
  ).2004والبرغوثي، 

لبيولوجية اهتماًما عربيًا وعالميًا، وقامت العديد من المشروعات لذلك، وقد نالت الثقافة ا
، حيث حدد األهداف الرئيسية لتدريس )1996(مشروع نافيلد للبيولوجيا : ومن هذه المشاريع

البيولوجيا، واهتم بالمعارف والمهارات والتطورات والمستجدات البيولوجية، ومشروع المنظمة 
، والذي اقترح مجموعة من الموضوعات الواجب )1990(افة والعلوم العربية للتربية والثق

، الذي اهتم )1990( تضمينها في مناهج البيولوجيا، ومشروع اليونسكو للتكنولوجيا الحيوية
، ومشروع دراسة مناهج العلوم البيولوجية )1997هيبة، (بتطبيقات علم البيولوجيا في الحياة 

)BSCS, 1993( دليالً؛ لتحسين التربية البيولوجية في التعليم ما قبل الجامعي ، والذي أصدر
تتفق مع مستويات بايبي للثقافة - والتعليم الجامعي، وحدد أربعة مستويات للثقافة البيولوجية 

  :وهي -العلمية

ويعرف الطالب : Nominal Biological literacyالمستوى االسمي للثقافة البيولوجية  .1
االسم فقط، ويمكنهم التعرف على بعض الكلمات والمفاهيم على أنها تنتمي في هذا المستوى 

يكون الطالب قادرين على التعرف على الطفرة : إلى علم البيولوجيا، على سبيل المثال
بأنها عملية في الوراثة البيولوجية، ولكن لديهم القليل من المعرفة عن الطفرة ومعناها 

  .هم مفاهيم خطأ ومعلومات ساذجة حول الطفرةواستخداماتها، كما قد يكون لدي
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وفي هذا : Functional Biological Literacyالمستوى الوظيفي للثقافة البيولوجية  .2
المستوى يمكن للطالب استذكار المفاهيم وتعريف المصطلحات بشكل صحيح، والقدرة 

  . على حفظ ونطق ما قرأوه، ولكن مع القليل من الفهم

: Structural Biological Literacyللثقافة البيولوجية ) المفاهيمي(المستوى التركيبي  .3
يفهم الطالب خالل هذا المستوى المخططات المفاهيمية التي تنظم الفكر، باإلضافة إلى ذلك 
يربط الطالب بين المفاهيم البيولوجية وحياتهم الشخصية واألهمية الشخصية للمفاهيم 

  . البيولوجية

: Multidimensional Biological Literacyد للثقافة البيولوجية المستوى متعدد األبعا .4
يمثل هذا المستوى فهًما واسًعا، مفصًال، ومترابطًا للمواضيع، ويستطيع الطالب في هذا 
المستوى فهم العلوم البيولوجية وعالقتها بالحياة اليومية، وربطها بأبعاد فلسفية وتاريخية 

الب إلى مستوى الثقافة العلمية متعددة األبعاد، عندما واجتماعية وتكنولوجية، ويصل الط
يكونوا قادرين على تجاوز المفاهيم البيولوجية العلمية، وعندما يبدأ الطلبة بربط 
التخصصات العلمية مع قضايا أكبر تواجه المجتمع، واتخاذ قرارات مسؤولة حول تلك 

  .القضايا

ات وابعاد الثقافة العلمية والبيولوجية لدى وأورد األدب التربوي عدة دراسات تناولت مستوي
تقييم تطور الثقافة العلمية ) Al-Momani, 2016( دراسة المومنيفتناولت . المعلمين والطلبة

. في كلية التربية بجامعة نجران) الفيزياء والكيمياء والرياضيات(لطالب األقسام العلمية 
، واختيار من متعدد، )ال/ نعم (قيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة اختبارات من نوع ولتح

سؤال مفتوح واحد، وتم تطوير األدوات في ضوء مقياس بايبي للثقافة العلمية لقياس تطور و
في  )%28(ونسبة من الطلبة اميين علمياً، ) %5(نسبة  أن :الثقافة العلمية، وأظهرت النتائج

) %18(وفي المستوى الوظيفي للثقافة العلمية،  )%44(ونسبة سمي للثقافة العلمية، المستوى اال
متعدد األبعاد للثقافة من الطلبة في المستوى ) %5(، و المفاهيميمن الطلبة في المستوى 

الثقافة العلمية للطالب تطورت خالل سنوات دراستهم كما أظهرت النتائج أن . البيولوجية
  .)%10(الجامعية بنسبة 

الى تقييم الثقافة متعددة ) chen, liu, & chen, 2015(وهدفت دراسة شن وليو وشن 
األبعاد المتعلقة بالطاقة لطالب المرحلة الثانوية في تايوان، واستخدم الباحثون الوسائط المتعددة 

وبشكل سياقي متعلق بحياتهم اليومية، وتم استخدام ) نص، صورة، فيديو قصير، رسوم متحركة(
، والتي تتطلب )المتعدد، االختيار من متعدد، اإلجابة القصيرةال / نعم(أنواع مختلفة من األسئلة 

بناء الردود واتخاذ األحكام، واشارت النتائج الى أن الثقافة متعددة األبعاد المتعلقة بالطاقة لدى 
أكثر من بعدي  الطالب منخفضة، وأن بعدي المعرفة بالطاقة والسلوك يرتبطان ارتباطاً وثيقاً 

  .التأثر والسلوك
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مستوى الثقافة العلمية لدى عينة من طلبة الجامعات ) Ozdemir, 2012(درس أوزدمير و
والملتحقين ببرامج إعداد معلمي العلوم والتكنولوجيا ما قبل  ،في الكليات العلمية في تركيا

الخدمة، واستخدم اختبار من نوع االختيار من متعدد؛ لقياس مستوى الثقافة العلمية، وبينت 
النتائج أن مستوى الثقافة العلمية للطلبة يقع في المدى المتوسط، حيث يعرف الطلبة بعض 

ية، مع وجود بعض األخطاء المفاهيمية، وكان استيعاب الطلبة المفاهيم األساسية والظواهر العلم
  .جزئيًا للقضايا التي تتناول تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

هدفت إلى قياس دراسة ) Soobard & Rannikmae, 2011(وأجرى سوبارد و رانكما 
استخدمت الدراسة قضايا في مستوى الثقافة العلمية للطالب في الصفين العاشر والحادي عشر، و

السياق الشخصي واالجتماعي والعالمي، وتم تقسيم إجابات الطالب إلى أربعة مستويات للثقافة 
كإطار للثقافة العلمية، وكان معظم الطلبة في المستوى ) 1997(العلمية استنادا إلى بايبي 

لقضايا إثارة الهتمام الطالب الوظيفي، وعدد قليل جداً في المستوى متعدد األبعاد، وكانت أكثر ا
  . التي في السياق الشخصي واالجتماعي

 الثقافة مستوى علي التعرف إلي هدفت دراسة (2011) وجرادات صباريني وأجري
 طالباً  )192( من الدراسة عينة تكونت األردن في الثانوي األول الصف لدى طلبة العلمية
 فقرة من نوع االختيار من متعدد لقياس) 36( مكون من اختبار شكل على أداة استخدمت .وطالبة
 طلبة لدى العلمية مستوى الثقافة أن الدراسة نتائج وبينت. الطلبة لدى العلمية الثقافة مستوى
 العلمية الثقافة مستوي بين إحصائيا دالة عالقة أظهرت وجود كما. متوسط الثانوي األول الصف

 والعاشر التاسع الصفين في الفيزياء مادة في تحصيلهم الثانوي ومستوى األول الصف طلبة لدى
 .األساسيين

المتعلقة  العلمية الثقافة عناصر تحديد إلى هدفت دراسة بإجراء )2010( جحجوح أبو وقام
طالباً  288بفلسطين، وتكونت عينة الدراسة من  األدبي الفرع عشر الحادي الصف لطلبة بالليزر

 من اختيار نوع من سؤاال )28( من تكون الليزر ثقافة حول اختبار ببناء الباحث وطالبةً، وقام
 مستوى أن إلى الدراسة وتوصلت عبارة، (80) الليزر من نحو االتجاهات متعدد، وتكون مقياس

 مستوى ، وبلغ 58,1%عشرهي الحادي الصف طلبة لدى بالليزر المتعلقة الثقافة العلمية
 الثقافة عناصر اختبار في الطالب علي الطالبات تفوق عن ، وكشف 79%الليزر اتجاهاتهم نحو
  .بالليزر العلمية المتعلقة

 المتوسطة المدارس من طالباً ) 3000(من  أكثر شملت دراسة (Lai, 2007) وأجرى الي
 أظهروا الطالب أن النتائج وأظهرت لديهم، الثقافة العلمية مستوى على في تايوان لالطالع

 في الفضاء، وعلوم األرض، الحياة، وعلوم الصحية، وعلوم العلوم: من كل في أفضل مستوى
 الذكور تفوق أظهرت النتائج والعلوم الطبيعية، كما العلم طبيعة في أقل أداء أظهروا أنهم حين
 علوم في الذكور على تفوقت اإلناث حين في الفضاء وعلوم األرض علوم في اإلناث على

 في المتخصصين من نتائج أفضل العلوم في المتخصصون الطلبة وحقق الحياة الصحة، وعلوم
  . العلم وطبيعة الفضاء وعلوم األرض علوم في اآلداب
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تقييم تطور الثقافة الكيميائية ) shwartz, et al, 2006(وتناولت دراسة شوارتز وآخرون 
للثقافة وتم تطوير أدوات في ضوء مقياس بايبي . لطالب الصفوف الثانوية في الكيان الصهيوني

تحسن الطالب في الثقافة االسمية : العلمية لقياس تطور الثقافة الكيميائية، وأظهرت النتائج
والوظيفية، وتحسن جزئي في المستوى المفاهيمي والمستوى متعدد األبعاد، وتم التأكيد على 

  .بعض االستراتيجيات من أجل تعزيز الثقافة الكيميائية

الى معرفة مدى تأثر مستوى الثقافة العلمية  دراسة هدفت) 2005(وأجرى صافي 
والتحصيل في الفيزياء بتدريس محتوى مصمم وفق المعايير العالمية للتربية العلمية لدى طالب 

طالب وطالبة موزعين  80وتكونت عينة الدراسة من . الصف الحادي عشر العلمي في األردن
ر للثقافة العلمية مبني على المعايير على مجموعتين تجريبية وضابطة، واستخدم الباحث اختبا

العالمية واختبار تحصيلي، وبينت النتائج األثر االيجابي لتدريس المحتوى المصمم وفق المعايير 
العالمية في كل من مستوى الثقافة العلمية والتحصيل في الفيزياء، وعدم وجود فروق في مستوى 

  .الثقافة العلمية والتحصيل بين الذكور واالناث

مستوى الثقافة العلمية والتوجهات نحو العلم لدى عينة من ) chin, 2005(ودرس شن 
طلبة التربية العلمية والتربية االبتدائية في الجامعات في تايوان، واستخدم اختباًرا للثقافة العلمية 

نحو تضمن المحتوى في العلوم، وتفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وطبيعة العلم، والتوجهات 
وبينت الدراسة أن . العلم، وأشارت النتائج إلى أن مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة كان مرضياً 

نتائج الطلبة في تخصص التربية العلمية كانت أفضل من تخصص التربية االبتدائية، ونتائج 
الطلبة الذكور أفضل من اإلناث، وأوصت الدراسة بضرورة تبني عدة استراتيجيات لتطوير 

  .القدرات المهنية لمعلمي العلوم ما قبل الخدمة

مستوى التنور العلمي لدى عينة من طالب المدارس في التعليم قبل ) 2004(ودرست بخش 
الجامعي في السعودية، من خالل قياس فهمهم ألهم المفاهيم العلمية، واستخدمت الباحثة استبانة 

، وأوصت الباحثة )79%(علمية بشكل عام مفردة علمية، وكان مستوى الثقافة ال 62تتكون من 
  .بإعادة تصميم مناهج العلوم والتدريس بدورة العلم، والتدريس القائم على المفاهيم

بدراسة هدفت الى معرفة أثر تعليم العلوم القائم على منحى العلم  )2004(وقامت المحتسب 
فلسطين لمتطلبات الثقافة  ، في اكتساب طالبات الصف التاسع في)STS(والتكنولوجيا والمجتمع 

العلمية، وطبقت الباحثة بعد نهاية التدريس استبانة مطورة لقياس متطلبات الثقافة العلمية لدى 
باكتساب معظم ) STS(الطالبات، واظهرت نتائج الدراسة تفوق الطالبات اللواتي درسن بمنحى 

  .متطلبات الثقافة العلمية

بهدف معرفة فعالية برنامج مقترح في الثقافة فقد قام بدراسة ) 2004(اما الوسيمي 
البيولوجية على التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد واالتجاهات نحو مادة البيولوجيا لدى 
طالب الصف الثاني الثانوي األدبي، وقام الباحث بإعداد مواقف تعليمية وادوات البحث، 

طالباً بمدرسة الظاهرة الثانوية  50راسة من واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الد
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بالقاهرة، واستخدم الباحث ثالث أدوات اختبار في المفاهيم والمعلومات البيولوجية، واختبار 
لمهارات التفكير الناقد، ومقياس لالتجاه نحو مادة البيولوجيا، واظهرت النتائج فعالية البرنامج 

  .ية، وتنمية التفكير الناقد، واالتجاه نحو البيولوجيافي تنمية المفاهيم والمعلومات البيولوج

يتبين مما سبق ومن مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، ثمة اهتمام 
عالمي بالثقافة العلمية والبيولوجية، وأهمية امتالك الطالب للثقافة العلمية والبيولوجية، وأن هناك 

والبيولوجية للطلبة، كما لوحظ تشابه الدراسات العربية في تدني في مستوى الثقافة العلمية 
أدواتها المستخدمة للكشف عن مستوى الثقافة العلمية والبيولوجية، فاستخدمت معظم الدراسات 
العربية االختبار من نوع االختيار من متعدد واالستبانات لتحديد مستوى الثقافة العلمية 

ب في االختبار لتحديد مستوى الثقافة العلمية ككيان واحد والبيولوجية، واستخدمت عالمة الطال
للطالب، ولم تحدد الدراسات العربية مستوى الثقافة العلمية التي قاسها االختبار، كما استخدمت 
الدراسات العربية االستبانات لتحديد االتجاهات والسلوكيات، وركزت في معظمها على قياس 

والعلم والتكنولوجيا والمجتمع، واالتجاه نحو العلوم للثقافة  األبعاد المعرفية، وطبيعة العلم،
االسمي، (العلمية والبيولوجية، وال توجد أية دراسة عربية بحثت في مستويات الثقافة العلمية 

بشكل مفصل، ولم تستخدم الدراسات العربية ادوات مختلفة ) الوظيفي، المفاهيمي، ومتعدد األبعاد
، كما لوحظ )االسمي، الوظيفي، المفاهيمي، ومتعدد األبعاد(العلمية لقياس مستويات الثقافة 

محدودية الدراسات األجنبية التي تناولت مستويات الثقافة البيولوجية التي تناولتها هذه الدراسة، 
ومن هنا تجيء هذه الدراسة؛ لتقصي مستويات الثقافة العلمية البيولوجية لطالب الصف العاشر 

كثر لتشمل المستوى االسمي والمستوى الوظيفي والمفاهيمي ومتعدد األبعاد في األردن بعمق أ
، ومشروع دراسة مناهج العلوم البيولوجية )Bybee, 1997(وفقًا لمقياس بايبي للثقافة العلمية 

)BSCS, 1993( كما تميزت هذه الدراسة باستخدام أدوات مختلفة ،) مقياس ليكرت، أسئلة
؛ لقياس كل مستوى من مستويات الثقافة البيولوجية بما )مفتوحة اختيار من متعدد، وأسئلة

  .يناسبها

  مشكلة البحث

ضمن  66ان األردن وقع في الترتيب  2015عام  PISAأظهرت نتائج الدراسة الدولية 
، كما 493نقطة، بينما المتوسط الدولي  409دولة مشاركة، فكانت نتائجها في العلوم  72

ان األردن وقع ضمن ادنى خمس دول في تصنيف  2016عام  TIMSSأظهرت نتائج اختبار 
. الدولية TIMSS الرياضيات والعلوم لصفوف الرابع والثامن األساسيين من قبل مؤسسة

وبحسب النتائج المعلنة فإن األردن تراجع بشكل ملموس وأصبح ضمن الدول منخفضة األداء 
األردن ضمن الدول التي تدهور اداء طلبتها  في امتحانات كافة الفئات والصفوف، حيث ورد اسم

. PISAالختبار  2012وعام  TIMSSاختبار في  2011عما كانت عليه النتائج في العام 
)http://www.oecd.org/pisahttp://www.timss.(  
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بنتائج دراسات اجريت حول موضوع الثقافة  TIMSSو PISAوتتأكد نتائج دراسة 
العلمية، اذ تبين بعد حصر تلك الدراسات في األردن، واالطالع على نتائجها وتوصياتها، أن 
معظمها يشير الى تدني مستوى الثقافة العلمية عند الطلبة، وخاصة الجانب المعرفي منها، وقد 

وقد الحظ الباحث ان الدراسات استخدمت . هااوصت العديد من الدراسات بإجراء المزيد من
أدوات االختبار من نوع االختيار من متعدد لتحديد مستوى الثقافة العلمية والبيولوجية ككل، دون 
تحديد مستوى الثقافة العلمية التي قاسها االختبار، واستخدام اداة قياس واحدة لجميع المستويات 

مختلفة لقياس المستويات المختلفة للثقافة البيولوجية، كما للثقافة العلمية، وعدم استخدام ادوات 
ركزت معظم الدراسات العربية على قياس الجانب المعرفي وابعاد فهم طبيعة العلم، وفهم طبيعة 
العلم والتكنولوجيا والمجتمع، واالتجاهات نحو العلوم، وفي األردن افتقدت الدراسات حول 

الطالب على القراءة والتفكير وتطبيق المبادئ العلمية في سياقات الثقافة العلمية الى تقييم قدرة 
أكاديمية، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقييم الثقافة البيولوجية بعمٍق أكبر؛ لتشمل المستوى 
االسمي والمستوى الوظيفي والمفاهيمي، ومتعدد األبعاد، مما يؤدي الى فهم أعمق لمستويات 

  .طالبالثقافة البيولوجية عند ال

  اهداف الدراسة واسئلتها

. هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستويات الثقافة البيولوجية لطالب الصف العاشر في األردن
  :واألسئلة البحثية لهذه الدراسة هي

  ؟الصف العاشر في األردنما مستوى الثقافة البيولوجية االسمية المتوافرة لدى طالب  .1

  ؟الصف العاشر في األردنيفية المتوافرة لدى طالب ما مستوى الثقافة البيولوجية الوظ .2

الصف العاشر في المتوافرة لدى طالب ) التركيبية(ما مستوى الثقافة البيولوجية المفاهيمية .3
  ؟األردن

  ؟الصف العاشر في األردنما مستوى الثقافة البيولوجية متعددة األبعاد المتوافرة لدى  .4

  حدود الدراسة

  :ه الدراسةمن محددات تعميم نتائج هذ

 .اقتصار الدراسة على تناول موضوع الوراثة في األحياء .1

اقتصار تقييم مستوى الثقافة متعددة األبعاد على القدرة على الرجوع لنص علمي قصير،  .2
  .والتي تضمنت مهارات قراءة االشكال، واالستنتاج، والقراءة والفهم، ربط المعرفة السابقة
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  أهمية الدراسة

  :الدراسة فيتسهم هذه 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع األساس الذي تعالجه، والمتمثل بتقييم الثقافة  .1
 .البيولوجية كجزء من الثقافة العلمية، وهو أحد اهم اهداف التربية العلمية

تشكيل رؤى جديدة في بحث واستكشاف الثقافة العلمية بدقة أكبر، وقد تكون نتائج هذه  .2
ا لمصممي المناهج المدرسية والمعلمين، لكي يعززوا من دورهم في اكساب الدراسة عون

 .الطلبة مستوى عالي من الثقافة العلمية

 .المساهمة في وضع أداة لتقييم مختلف جوانب الثقافة العلمية .3

  التعريفات اإلجرائية والمفاهيمية

ت اإلجرائية ورد في هذا البحث عدٌد من المصطلحات األساسية، وفيما يلي التعريفا
  .والمفاهيمية لها

الثقافة البيولوجية باإللمام بقدر ) 221، ص 2010(تعرف اللولو : الثقافة البيولوجية
مناسب من المعرفة البيولوجية، التي تمكن الطلبة من فهم الظواهر البيولوجية التي تثيرها 

رة على اتخاذ عية، والقدمجاالت الصحة والبيئة والوراثة، مع فهم القضايا البيولوجية االجتما
  . القرارات السليمة

يميز الطالب في هذا المستوى المصطلحات العلمية : للثقافة العلمية المستوى االسمي
ويتعرف عليها، ولكن دون أن يمتلك فهًما واضًحا لمعنى هذه المصطلحات، أو يكون لديه مفاهيم 

المخططات الوراثية، البروتين، (البيولوجية القدرة على التعرف على المفاهيم : وإجرائياً . خطأ
  ).3-1(، وفقاً لمقياس ليكرت من النوع )الصفة الوراثية، القاعدة النيتروجينية

يصف الطالب في هذا المستوى المفهوم بشكل صحيح، : للثقافة العلمية المستوى الوظيفي
جابة على أسئلة االختبار من قدرة الطلبة على اإل: وإجرائياً . ولكن يكون لديه فهماً محدوداً له

  .متعدد لمفاهيم الجين والكروموسوم والطرز الشكلية

في هذا المستوى، يستطيع الطالب ربط : للثقافة العلمية )التركيبي( المستوى المفاهيمي
المفاهيم العلمية بصورة متماسكة، وتطوير بعض المخططات المفاهيمية وربطها بالفهم العام 

قدرة الطلبة على ربط المفاهيم البيولوجية؛ لتحديد التفسيرات الصحيحة حول  :وإجرائياً . للعلوم
مرض (اختالف الصفات بين افراد العائلة الواحدة، فقر دم البحر األبيض المتوسط (ظاهرتي 
  )).الثالسيميا

يتضمن هذا المستوى فهم يتجاوز مفاهيم التخصص : للثقافة العلمية المستوى متعدد األبعاد
استخدام الطلبة : وإجرائياً . ليشمل األبعاد الفلسفية والتاريخية واالجتماعية والتكنولوجية العلمي،

  ).مرض التليف الكيسي(لمعرفتهم البيولوجية في قراءة وفهم نص قصير بعنوان 
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  الطريقة واإلجراءات

  عينة البحث

واءي شعب بشكل عشوائي من طالب الصف العاشر األساسي في مديرية ل) 8(تم اختيار 
الطيبة والوسطية في مدينة اربد، والمسجلين في الفصل الدراسي الـأول من العام الدراسي 

 16- 15طالباً وطالبة، وغالبية أعمارهم ما بين ) 170(م، وكان عدد الطالب المشاركين 2016
ي ألن الطالب درسوا المحتوى العلم: األول: سنة، وقد تم اختيار الطالب في هذه المرحلة لسببين

في الفصل الدراسي األول؛ فدرسوا المادة الوراثية ووراثة ) الوراثة(المتعلق بالمادة العلمية 
ألن الطالب : الصفات واالختالالت الوراثية وتطبيقات علم الوراثة لمدة شهرين تقريباً، والثاني

مختلفة، وأنها ، وعلى الرغم من أن للثقافة العلمية درجات وأشكاالً اليزالون في المراحل المبكرة
تتوسع وتتعمق بشكل مستمر مدى الحياة، وليس فقط خالل سنوات الدراسة، إال أن ما يتشكل لدى 
الطالب حول العلوم في السنوات األولى سوف يشكل بذور الثقافة العلمية في المستقبل 

)NRC,1996 .(  

  المنهجية

مفاهيم وظواهر وممارسات استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، الذي يتناول دراسة 
  .دون تدخل الباحث في مجرياتها، ويستطيع الباحث وصفها وتحليلها

  أدوات البحث

بما أن الثقافة العلمية مصطلح متعدد األبعاد ومعقد، فمن الصعب تقييم جميع جوانب الثقافة 
مية لبايبي العلمية ومكوناتها بنفس الطريقة، لذلك واستنادا إلى األطر النظرية للثقافة العل

)Bybee, 1997( ومشروع دراسة مناهج العلوم البيولوجية ،)BSCS, 1993 ( حول الثقافة
  : تم استخدام استبانة تضمنت األجزاء اآلتية لجمع بيانات البحثالعلمية، فقد 

  )ثقافة اسمية(تحديد المفاهيم البيولوجية : الجزء األول

للثقافة البيولوجية، ويتكون من سؤال يتضمن يهدف هذا الجزء إلى تقييم المستوى االسمي 
ولتقييم المستوى . المخطط الوراثي، البروتين، الصفة السائدة، والقاعدة النيتروجينية: مفاهيم

االسمي للثقافة البيولوجية، طلب من الطالب تحديد مستوى معرفتهم لكل مفهوم على مقياس 
افهم معنى "إلى " لمفهوم على االطالقال أعرف ا"والتي تدرجت من ) 3- 1(ليكرت من النوع 

  ".المفهوم

  )ثقافة وظيفية(تعريف المفاهيم البيولوجية : الجزء الثاني

يهدف هذا الجزء إلى تقييم المستوى الوظيفي للثقافة البيولوجية، ويتكون من سؤال من نوع 
  . لشكليةالجين، الكروموسوم، والطرز ا: االختيار من متعدد، وقد اشتمل على ثالث مفاهيم
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  )تركيبيةمفاهيمية او ثقافة (تفسيرات لظواهر بيولوجية : الجزء الثالث

للثقافة البيولوجية، فتم اختيار  )المفاهيمي( يهدف هذا الجزء إلى تقييم المستوى التركيبي
اختالف الصفات الوراثية بين ابناء العائلة : ظاهرتين بيولوجيتين ذات صلة بحياة الطالب وهما

، واصابة بعض األطفال بالثالسيمياء، بحيث تم طرح الظاهرة وتبع كل ظاهرة ست الواحدة
عبارات، تربط كل عبارة بين عدد من المفاهيم ذات صلة بتفسير الظاهرة، وطلب من الطالب 

  ".ال أعرف"تحديد فيما إذا كانت العبارات صحيحة أم ال، ويمكن للطالب اختيار 

  )ثقافة متعددة األبعاد(قصير قراءة نقدية لنص : الجزء الرابع

يهدف هذا الجزء إلى تقييم مستوى الثقافة المتعددة األبعاد للطالب، وذلك من خالل قدرتهم 
على قراءة فقرة قصيرة، وفهم المعلومات الواردة فيها، واستخدام المعرفة البيولوجية السابقة، 

لومات بيولوجية، وقد تم اختيار والتي تنطوي على مع. والقدرة على االستنتاج وقراءة االشكال
األدوات المستخدمة لتقييم مستويات ) 1(ويلخص الجدول . فقرة حول مرض التليف الكيسي،

  .الثقافة البيولوجية األربعة

  .األدوات المستخدمة لتقييم مستويات الثقافة البيولوجية االربعة ):1(جدول 

  االداة  القدرة  مجال الثقافة  مستويات الثقافة
التعرف على المفاهيم   المحتوى  ثقافة اسمية

  البيولوجية
  مقياس لكرت

استبانة اختيار من  تعريف المفاهيم البيولوجية المحتوى ثقافة وظيفية
  متعدد

الربط بين المفاهيم لتفسير   محتوى وسياق  ثقافة تركيبية
  الظواهر البيولوجية

استبانة اختيار من 
  متعدد

ثقافة متعددة 
  األبعاد

استخدام المعرفة البيولوجية   ومهارات سياق
  لقراءة فقرة قصيرة

  استبانة مفتوحة النهاية

  دق األداةص

تم عرض األدوات على عدد من المحكمين من ذوي االختصاصات العلمية، لغايات الحكم 
على الفقرات من حيث قياسها لمستوى الثقافة العلمية، وكذلك مدى سالمة البدائل التي وضعت 

مع والفقرة القصيرة لبعض الفقرات، ومدى اتفاق الظواهر الحياتية التي تناولتها بعض الفقرات 
ومناسبة مؤشرات فقرات االستبانة التي حددت للمستوى االسمي  ج الصف العاشر،منهامستوى 

لذلك كان من بين المحكمين مشرفون لمادة األحياء، واساتذة جامعات من قسم  للثقافة العلمية،
  .ومن ثم تم األخذ بمالحظات المحكمين التي كانت محدودةوقسم القياس والتقويم، المناهج، 
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  ثبات األداة

ق الداخلي، من خالل ثقافة العلمية، بطريقة االتسااختبار مستوى الد تم التحقق من ثبات لق
ن معامل حيث تبين أ، )Kuder - Richardson 20( 20 استخدام معادلة كودورردتشاردسون

وطبقت أداة الدراسة على عينة  .)0.81(ذ بلغ ألغراض الدراسة، إالثبات جيد ومقبول 
الصف العاشر، من خارج عينة الدراسة، بهدف معرفة الوقت الالزم؛ استطالعية من طلبة 

  .دقيقة) 35(داة الدراسة، فتبين انها بحاجة إلى لتطبيق أ

، تم تحليل كتابات ثالثة من الطالب في شعبة غير ليل لإلجابات المكتوبةوللثقة بطريقة التح
جة الدكتوراه في التربية قبل الشعب المستهدفة، ورمَّزها الباحث وزميله وكل منهما يحمل در

البدء الفعلي للبحث، وحلال بيانات العينة االستطالعية على سبيل التدريب قبل الخوض في 
التحليل الرسمي، وقد استخدم كل منهما أوصافه بشكل مستقٍل، مع المناقشة حول بعض 

ملحق  .%83.3 التفاصيل، وتم حساب نسبة التوافق، وتكرار العملية حتى أصبحت نسبة االتفاق
)1(  

  آلية تحليل بيانات الثقافة البيولوجية

  لتصحيح استبانة مستوى الثقافة االسمية، تم االعتماد على مقياس ليكرت ذو التدريج
أعرف "ليشير إلى  2، والرقم "أفهم معنى المفهوم"ليشير إلى  3الثالثي، وأعطي الرقم 

 ".أعرف المفهوم على اإلطالقال "ليشير إلى  1، والرقم "المفهوم بشكل جزئي

  ولتصحيح االختيار من متعدد، فقد أعطيت عالمة واحدة لالختيار الصحيح، وأعطي الصفر
  .للخيار الخطأ

 كما  3-1تم تصنيف استجابات الطالب وفقا للمقياس : تحليل استجابات الطالب المكتوبة
 :يلي

ق مع وجهات النظر اإلجابات والتفسيرات التي ال تتف: لإلجابات غير صحيحة  .1
 .المعاصرة للعلم، أو التي تكشف عدم وجود فهم، أو تكون غير ذي صلة

وهي اما متناقضة؛ فهي متفقة مع وجهات النظر : لإلجابات الصحيحة جزئيا  .2
المعاصرة في أجزاء، ومختلفة في أجزاء أخرى، أو تتضمن فهم جزئي، أو إظهار 

 .قدرة محدودة للفهم

التي تتفق مع وجهات النظر المعاصرة للعلم، وفيها إظهار القدرة : ةلإلجابات الصحيح  .3
 .على الفهم

قدرة : أمثلة على تقييم الثقافة متعددة األبعاد للطالب، والتي تضمنت) 2(ويبين الجدول 
الطالب على قراءة وفهم نص قصير، والقدرة على استخدام البيولوجية السابقة، والقدرة على 

، وهذه األمثلة هي اقتباسات حرفية مختارة )التليف الكيسي(ستنتاج على فقرة قراءة األشكال واال
  .من استجابات الطالب المشاركين
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أمثلة على تقييم اجابات الطالب حول مرض التليف الكيسي للثقافة البيولوجية متعددة  ):2(جدول 
  .األبعاد

  اجابات غير صحيحة القدرة
 )1(التقييم 

اجابات صحيحة 
 )2(التقييم  جزئيا

  اجابات صحيحة
 )3(التقييم 

" بسبب سوء التغذية" القراءة والفهم
 )5المشارك (

رد الطالب على سؤال من 
خالل قراءتك للنص فسر 

سبب اصابة مرضى التليف 
 الكيسي بالتهابات متكررة؟

الن المادة المخاطية "
تسد قناة البنكرياس 
مما يمنع االنسياب 

الطبيعي لإلنزيمات 
الهاضمة كما تسد 

منافذ الهواء الرئتين 
وكون المخاط غني 

بالمواد المغذية 
للبكتيريا يؤدي الى 

" التهابات متكررة
 )33المشارك (

الن المخاط الذي "
تفرزه الرئتان 

والبنكرياس هو 
مصدر غني بالمواد 
المغذية للبكتيريا مما 

يؤدي الى التهابات 
المشارك " (متكررة

65( 

استخدام 
المعرفة 
 السابقة

" االمعاء، البنكرياس"
 )9المشارك (

رد الطالب على سؤال اذكر 
نوعين آخرين من 

االنزيمات الهاضمة في 
 جسم االنسان؟

انزيم الببسين، انزيم "
" البنكرياس

 )18المشارك (

انزيم االمليز وانزيم "
 )17المشارك("الببسين

 االستنتاج
  )التفكير(
  
  
  
  
  

 قراءة األشكال

يوجد سبب الن نشاطه ال "
 )49المشارك " (كبير

رد الطالب على سؤال 
اقتراح سببا واحدا لعدم 

صحة استنتاج العلماء حول 
ان االنزيم االفضل لمرضى 

التليف الكيسي هو االنزيم 
  ؟) ج(
  
النتائج التي توصل اليها "

العلماء ان وعندما قاسوا 
انزيم الليباز قبل ان ينتجها 

اما المريض بنسبة قليلة 
النسبة ج وجدوه بنسبة 

" عالية في الكبسوالت
 )64المشارك (

الن االحماض التي "
تنتجها المعدة يمكن 

ان تقلل من نشاط 
بعض االنزيمات 

  "الهاضمة
  ) 133المشارك( 
  
  
توصل العلماء الى "

) جـ(ان الكبسولة 
هي اكثر نشاط في 

الحمض الذي تنتجه 
المعدة خالل ساعتين 

 ثم) ب(ثم الكبسولة 
)" ا(الكبسولة 
 )85(المشارك 

ان هذا االستنتاج "
غير صحيح ألنه لم 

يتم تجريب الكبسولة 
على المريض 

  )  7المشارك"(حقيقة
  
  
نشاط االنزيمات "   

يختلف في كل كبسولة 
بسبب األحماض التي 

تنتجها المعدة التي  
يمكن ان تقلل من 

  "نشاط االنزيمات
  



 "......تقييم مستويات الثقافة البيولوجية في "ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 768

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(لألبحاث مجلة جامعة النجاح 

، ومستوى الثقافة متعددة )الثقافة االسمية(البيولوجية  وللحكم على مستوى األلفة للمفاهيم
درجات، ) 3- 1(األبعاد من خالل إجابات الطلبة المكتوبة، تم تحويل الدرجات والتي تنحصر بين 

، وبطرح أعلى درجة )متدني، متوسط، مرتفع(وتم تقسيم مستوى الفهم إلى ثالثة مستويات وهي 
وهي عدد المستويات الفهم، ) 3(سيم هذه الدرجة على ثم تق) 2(من أدنى درجة يكون الناتج 

وقد اعتمد هذا الرقم كطول للفئة التي تحدد المستوى، وهي كما في الجدول ) 0.66(فيكون الناتج 
  ).3(رقم 

  .مستوى الفهم والدرجة المعتمدة لكل مستوى):3(جدول 

  الدرجة  مستوى الفهم
 1.66-1  متدني

  2.33-1.67  متوسط
  3-2.34 مرتفع

  النتائج والمناقشة

ما مستوى الثقافة البيولوجية االسمية المتوافرة لدى : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 طالب الصف العاشر االساسي في األردن؟

المخطط (كشفت نتائج السؤال األول أن المتوسط الحسابي لمستوى ألفة المفاهيم البيولوجية 
من الدرجة القصوى ) 2.53(ككل ) الصفة السائدة، والقاعدة النيتروجينيةالوراثي، البروتين، 

  .وهذا يعني أن مستوى الثقافة االسمية للمفاهيم البيولوجية المطروحة مرتفعة). 4(، جدول )3(

 .)3-1على مقياس (مفاهيم الوراثية المتوسطات التي تمثل الفة ال ):4(جدول 

 المفهوم  المتوسط  االنحراف المعياري
 المخطط الوراثي  2.46 612.
 البروتين 2.41 542.
 الصفة السائدة 2.85 645.
 القاعدة النيتروجينية 2.40 761.

  جميع المفاهيم 2.53  0.413

والي  ى أن ح ام، إل كل ع ة بش اهيم المطروح ق بالمف ا يتعل ائج فيم وبتفصيل أكبر أشارت النت
ة ) %60( ان فقط من الطالب المشاركين لديهم ألف ين ك ي ح ة، ف اهيم المطروح ع المف ة لجمي عالي

ان ) %33.5(لدى  اهيم، وك ة ) %6.76(من الطالب المشاركين ألفة متوسطة للمف ن الطلب ط م فق
دول . ليس لهم دراية وألفة مع المفاهيم المطروحة ح ) 5(والج اركين ونسبتهم يوض الب المش الط

  .حول مستوى ألفة المفاهيم البيولوجية
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستوى (اد الطالب المشاركين ونسبتهم حول مستوى ألفة المفاهيم البيولوجية اعد ):5( جدول
  ).االسمي

  مستوى ألفة المفهوم
 المفاهيم البيولوجية

المخطط   المجموع
  الوراثي

  البروتين
الصفة 
  السائدة

القاعدة 
  النيتروجينية

 افهم معنى المفهوم 
  ) ألفة عالية(

50.6. 
)%86( 

45.9%  
)78(  

88.23%  
)150(  

54.11%  
)92( 

59.7% 
 )406( 

اعرف المفهوم بشكل 
 جزئي

  ) ألفة متوسطة(

44.7%  
)76( 

49.4%  
)84(  

8.23%  
)14(  

31.76%  
)54( 

33.53 % 
)228( 

  ال اعرف المفهوم 
  ) ألفة ضعيفة( 

4.7%  
)8( 

4.7%  
)8(  

3.53%  
)6(  

14.11%  
)24( 

6.76% 
)46( 

 100.0 المجموع
(170) 

100.0%  
)170( 

100.0%  
)170(  

100.0%  
)170( 

100%  
)680(  

رة  ديهم فك الب ل ة(وهذا يعني أن أغلب الط اهيم ) الف ن مف روتين، (ع وراثي، الب المخطط ال
م )الصفة السائدة، القاعدة النيتروجينية د ت اهيم ق ذه المف ع ه ى ان جمي ، وقد يعود السبب في ذلك ال

ذا رغم أن ه ر  تناولها في مقرر األحياء للصف العاشر، وعلى ال ة غي ة العلمي ن الثقاف المستوى م
ة  واهر المتعلق ايا والظ ع القض كافي، إال أن اكتشافه مهم، ألن الشعور باأللفة يعتبر مهم للتعامل م

ي ). shwartz, et al, 2006(بالعلوم الحياتية  ة يعن وعدم امتالك الطالب ألفة للمفاهيم البيولوجي
ون الطال ة، ويك ة البيولوجي توى األمي م بمس ئلة أنه رح األس ى ط ادر عل ر ق توى غي ذا المس ب به

ة  ائل العلمي ى المس رف عل العلمية أو االستجابة لها، وال يملك المفردات والمفاهيم أو المعرفة للتع
)Bybee, 1997.(  

رون  وارتز وآخ ة ش ع نتيج ة م ذه النتيج ق ه وبارد و )Shwartz et al, 2006(وتتف ، و س
ومني )Soobard&Rannikmae, 2011(رانكما  ة الم ة دراس ع نتيج ة م ذه النتيج ف ه ، وتختل

)Al-Momani, 2016 ( رت أن ي أظه ة %) 28(الت مي للثقاف توى االس ي المس ة ف ن الطلب م
ة ث العلمي مية، حي ة األس توى الثقاف يم مس تخدمة لتقي تالف األداة المس ى اخ ك إل زى ذل ا يع ، وربم

ومني  ة الم تخدمت دراس ار لت )Al-Momani, 2016(اس توى االختب يم المس ميقي ا االس ، بينم
ب استخدم الباحث في  ن الطال وب م مي، ألن المطل هذا البحث مقياس ليكرت لتقييم المستوى االس

ذه  ى ه ًحا لمعن ا واض ك فهًم ة، دون أن يمتل طلحات العلمي ى المص رف عل توى التع ذا المس ي ه ف
  .المصطلحات

الثقافة البيولوجية الوظيفية المتوافرة ما مستوى : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 لدى طالب الصف العاشر االساسي في األردن؟
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ئلة  الث اس ن ث ة ع الب االجاب ن الط ب م ة بالطل تم تقييم المستوى الوظيفي للثقافة البيولوجي
اهيم دد لمف ن متع ار م وع االختي ن ن كلية: م رز الش وم، والط ين، الكروموس ائج . الج فت نت وكش

الب  ات الط دد إجاب ن متع ار م ئلة االختي ى اس الب عل ة للط ة الوظيفي ة البيولوجي توى الثقاف لمس
ة  اهيم البيولوجي ة(للمف رة الجيني وم، والطف ين، الكروموس حيحة )الج ات الص بة اإلجاب ، ان نس

  ).6الجدول (، )%56 - %48(حت بين تراو

المستوى (الوراثية نسبة اإلجابات الصحيحة التي تمثل معرفة الطالب للمفاهيم ): 6(جدول 
  .)الوظيفي

  عدد الطالب الذين أجابوا إجابة صحيحة
  )170(العدد الكلي 

نسبة اإلجابات (
 )الصحيحة

 المفهوم

 الجين 56.5% 96
82 
93 

48.2% 
54.7% 

  الكروموسوم
 الطرز الشكلية

ة اهيم البيولوجي ف المف  بناء على ذلك يتبين أن حوالي نصف الطالب لديهم القدرة على تعري
درة  ي الق ة، وه ة البيولوجي وظيفي للثقاف ون المستوى ال ة ال يمتلك المطروحة، أي أن نصف الطلب

حيح كل ص وم بش ف المفه د وتعري ى تحدي ف  .عل ى تعري ة عل درة الطلب عف ق ير ض ن تفس ويمك
المفاهيم البيولوجية في أن الطلبة تناولوا المفاهيم من جانب معرفي يعتمد التذكر بالدرجة األولى، 

ات،  ولم ب المعلوم ن الطال ي ذه خ ف انه ان يرس ن ش ذي م اعي، وال ور اجتم ن منظ ا م يتم تناوله
ة .وتبقى في ذاكرته، وهذا يساعده على التوسع فيها ة دراس ع نتيج وارتز (واتفقت هذه النتيجة م ش

رون  ا )Shwartz et al, 2006(وآخ  ,Soobard & Rannikmae(، و سوبارد و رانكم
ر ، )2011 ومني ، )Ozdemir, 2012(أوزدمي ت ،)Al-Momani, 2016(والم ذه  واختلف ه

يم ، )2004(بخش  النتيجة مع نتيجة دراسة ي التعل ات ف م الطالب ى أن مستوى فه والتي أشارت إل
بخش أن دراسة  وربما يعزى ذلك إلى ،)%79(ما قبل الجامعي ألهم المفاهيم العلمية  بشكل عام 

  .مستوى الثقافة العلمية بشكل عام لقياساستخدمت اختبار واحد ) 2004(

ث ؤال الثال ة بالس ائج المتعلق ة النت ة : مناقش ة البيولوجي توى الثقاف ا مس ة م المفاهيمي
  المتوافرة لدى طالب الصف العاشر في األردن؟ )التركيبية(

ة  توى الثقاف يم مس ة تم تقي ة(المفاهيمي حة ) التركيبي د ص ى تحدي درة الطالب عل الل ق ن خ م
ات ظواهر بيولوجية، وكشفت النتائج عن تدني نسبة اإلجابات الصحيحة لتفسير الظاهرتين تفسير

ت  ة، وتراوح س الطلب والي خم رف ح اروا ال أع ذين اخت الب ال بة الط ت نس روحتين، وكان المط
ين  حيحة ب ات الص بة اإلجاب ذا 48%و 43%نس وا ه م يبلغ الب ل ب الط ي أن اغل ا يعن و م ، وه

  ).7الجدول (المستوى من الثقافة 
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حول تفسير الظواهر " ال اعرف"اعداد ونسب اإلجابات الصحيحة والخطأ واجابات  ):7(جدول 
  .البيولوجية

مجموع 
  االجابات

نسبة اجابات 
  "ال اعرف"

نسبة 
اإلجابات 

 الخطأ

نسبة 
اإلجابات 
 الصحيحة

 الظاهرة

100% 
(1020) 

19.1 % 
(194) 

32.5% 
(331) 

%48.6 
(496) 

: الصفات بين البشر مثلاختالف 
 ...الطول، لون الجلد، لون العيون،

100% 
(1020) 
100% 

(2040) 

18.43 % 
(188) 

18.72% 
(382) 

37.54% 
(383) 
 35% 

   (714) 

43.92% 
(448) 

46.27% 
(944) 

فقر (اصابة االنسان بمرض الثالسيميا 
 )دم البحر األبيض المتوسط

 المجموع

وقد يعود السبب في تدني نسبة االجابات الصحيحة الى عدم قدرة الطلبة على الربط بين 
المفاهيم بطريقة صحيحة، وعدم قدرتهم على ربط األسباب بالمسببات، حيث تضمنت كل عبارة 
مطروحة لتفسير الظاهرتين على مفهومين او ثالث مفاهيم، فقد تبين من خالل اجابات الطلبة أن 

ة ال يستطيعون الربط بين الجين والبروتين، او بين االنقسام المنصف واختالف الطرز اكثر الطلب
وقد يكون ضعف قدرة الطلبة على الربط  .والبروتين DNAالشكلية، او بين الكروموسوم وال 

بين المفاهيم ناتج عن عدم إتاحة الفرصة للطالب لبناء تمثيالت عقلية، وعالقات جيدة بين 
ربما نتيجة عدم انخراطهم بمهارات معرفية عليا في سياقات ذات معنى؛ العتقاد  المفاهيم، وذلك

بعض المعلمين أن المهارات العليا ال تحدث إال بعد اتقان المهام اإلدراكية البسيطة، األمر الذي 
قد يؤدي إلى حرمان الطالب في كثير من األحيان من االنخراط في عمليات عليا كالتحليل 

  ). Zohar &Nemet, 2002(لتركيز على المعرفة المجزأة للمفاهيم المعقدة والتركيب، وا

اء  نهج األحي ن دراستهم لم وعلى الرغم من أن جميع الطلبة تعرضوا خالل الفصل األول م
للظواهر الوراثية التي تناولتها هذه الدراسة، إال أن قدرتهم على تقييم تفسيرات لظواهر بيولوجية 

ن  ت ضعيفة، ويمك ط كان ة دون رب ة العلمي ى المعرف ة عل اء قائم اهج األحي ي أن من ك ف تفسير ذل
ة  د بدرج ون تعتم د تك ة ق دريس المتبع رق الت ا أن ط افي، كم كل ك المنهج بواقع الحياة اليومية بش
اء  ورق أثن ى ال ا عل م تفريغه ن ث ات، وم ظ المعلوم ى حف ؤدي إل ي ت اء، والت ى اإللق رة عل كبي

ا االختبارات دون أن يدرك الط ف م ه توظي الب معاني ما تعلمه بصورة وظيفية، وبالتالي ال يمكن
 Shwartz et(شوارتز وآخرون ( دراسةواتفقت هذه النتيجة مع نتيجة  .تعلمه في مواقف حياتية

al, 2006(ة ، و ر دراس ة ، و)Ozdemir, 2012(أوزدمي ومني دراس  ,Al-Momani(الم
  .)التركيبية(المفاهيمية مستوى الثقافة العلمية ، والتي تناولت )2016

ع   ؤال الراب ة بالس ائج المتعلق ة النت ددة : مناقش ة المتع ة البيولوجي توى الثقاف ا مس اد م األبع
  المتوافرة لدى طالب الصف العاشر في األردن؟
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ات  ل التخصص ين وداخ ربط ب الب لل م الط وير فه ي تط اد تعن ددة األبع ة متع ة العلمي الثقاف
ع العلمية، وبين العلم  ه المجتم إن ) ,1997Bybee(والتكنولوجيا والقضايا التي تواج الي ف ، وبالت

ى  ذا المستوى عل يم ه ر تقي د اقتص داً؛ وق ر تعقي بح أكث اد أص ددة األبع تقييم الثقافة البيولوجية متع
يتقييم قدرة الطالب على قراءة وفهم نص قصير حول  ف الكيس ة مرض التلي ، واستخدام المعرف

در ابقة، والق كالالس راءة األش تنتاج وق ر واالس ى التفكي راءة  . ة عل وص ق ائج بخص ارت النت وأش
رأوه  ذي ق نص ال الب لل م الط ارة فه نخفض لمه توى م ى مس نص إل ي(ال ف الكيس رض التلي ، )م

والقدرة على ربط المعرفة السابقة البيولوجية والقدرة على االستنتاج، ومستوى متوسط في القدرة 
  ). 8الجدول ( على فهم وقراءة األشكال

على ) مرض التليف الكيسي(قدرات الطالب على قراءة نص غير مألوف للطالب  ):8(جدول 
  ).3- 1(مقياس 

 القدرة المتوسط  االنحراف المعياري
 القراءة والفهم 1.49 0.566
 استخدام المعرفة البيولوجية  السابقة 1.37 0.718
0.869 
0.521 

1.26  
1.75 

  )التفكير(االستنتاج 
  قراءة األشكال

 جميع القدرات 1.47 0.502

من الطلبة فهم ما يقرؤون، وربط المعرفة البيولوجية  )58.24%(وبتفصيل أكثر لم يستطع 
من الطلبة عجزاً في فهمهم ) %36.4(السابقة، والتفكير واالستنتاج بشكل سليم، في حين أظهر 
واستطاع عدد قليل من . وقراءة األشكالللنص وربطهم للمعرفة السابقة، والقدرة على االستنتاج 

من الطالب إظهار مستوى قدرة متقدم لمهارات فهم النص المقروء، الجدول ) 5.2%(الطلبة 
)9.(  

أعداد الطالب المشاركين ونسبتهم لمستويات قدرة الطالب على قراءة نص غير  ):9(جدول 
  .مألوف لهم

مستوى 
 القدرة

  )الدرجة(

قراءة   القدرات
قراءة  المجموع  األشكال

  وفهم
ربط المعرفة 

  االستنتاج  البيولوجية السابقة

)3( 12.94% 
(22) 

5.88%  
10)( 

1.17%  
2)( 

1.17% 
(2) 

5.29%  
36)( 

)2(  23.52%  
40)( 

25.88%  
44)(  

23.52%  
40)( 

72.94% 
(124) 

36.47%  
248)(  

)1(  63.52%  
108)( 

68.2%3  
(116) 

75.29%  
128)(  

25.88% 
(44) 

58.23%  
396)(  

  %100.0 المجموع
(170) 

100.0%  
)170( 

100.0%  
)170( 

100.0% 
(170)  

100% 
680)(  
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د  ذكر اح حيح، ف كل ص كل بش الل الش ن خ ائج م رح النت ة ش ن الطلب ل م دد قلي تطاع ع واس
ي  "المشاركين ان  دة الت ا المع نشاط االنزيمات يختلف في كل كبسولة بسبب األحماض التي تنتجه

ن  ل م ن ان تقل اتيمك اط االنزيم حة "نش دم ص دا لع ببا واح وا س ط ان يعط البين فق تطاع ط ، واس
دم  ًدا لع ببًا واح راح س ى اقت ي رًدا عل استنتاج العلماء حول االنزيم االفضل لمرضى التليف الكيس

زيم  و االن ي ه ف الكيس ى التلي ل لمرض ذكر )ج(صحة استنتاج العلماء حول ان االنزيم االفض ، ف
  . "االستنتاج غير صحيح ألنه لم يتم تجريب الكبسولة على المريض حقيقةان هذا "أحد الطلبة 

ى  اد إل ددة األبع ة متع ة البيولوجي ي الثقاف ة ف توى الطلب دني مس باب ت د أس ون أح د يك ا ق كم
ة  ن قل اتج ع ون ن د يك ضعف قدرة الطلبة على الربط بين معرفتهم البيولوجية وتفكيرهم، والذي ق
ة  ة الفرص ين بتهيئ ام المعلم دم قي بب ع ك بس ممارسة التفكير في سياق الموضوعات العلمية، وذل

ى المناس ين عل اد المعلم ة، واعتم ه اليومي ي حيات بة للطالب لممارسة استخدام المعرفة وتوظيفها ف
ب  اء الطال دم اعط م، وع االساليب التقليدية في تدريس االحياء، كتلقي الطلبة المعلومات من المعل

خص) 2005(الحرية في مناقشة المواضيع والتعمق بها، وهذا ما أشار اليه الخطايبه  ى ان الش  ال
ي  رارات ف اذ الق كالت واتخ ل المش ي ح م ف ات العل المثقف علميا هو الشخص الذي يستخدم عملي

  . حياته اليومية

ئلة  ن األس وع م ذا الن اد أن ه ددة األبع ة متع ة البيولوجي توى الثقاف دني مس ون سبب ت وقد يك
ة الثان) قراءة وفهم النصوص العلمية( هادة الدراس ي ش ذلك ليست من المهارات المطلوبة ف ة، ل وي

كل  هم بش أنها أن تس ن ش ي م ام الت ى المه ز عل ب، والتركي ذا الجان ل ه ى تجاه ون إل ل المعلم يمي
  .مباشر في نجاح طالبهم، لذا يتوقع أن هذه المهمة غير مألوفة للطالب

كما تشير العديد من الدراسات إلى تدني مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي العلوم، فأظهرت 
اسات أن معلمي العلوم ال يملكون الفهم الشامل للثقافة العلمية وأبعادها المختلفة، نتائج بعض الدر

أبو شباب، (وهذا ينعكس سلبا على تدريسهم، وعدم اهتمامهم بالقضايا الهامة في حياة الطالب 
  ).2011؛ شكري، 2013

اء للص رر االحي اد؛ فمق ددة االبع ة متع دني الثقاف باب ت د اس ر وقد تكون المناهج اح ف العاش
ار، وال  ات واالفك و المعلوم في وحش غير ممتع وغير مشوق للطلبة، ويعتمد على االسلوب الوص
ا  ة، كم ادة العلمي ى الم ى عل ة االول ز بالدرج يربط بين النظرية والتطبيق بالشكل المطلوب، ويرك

ب  ة للطال ة الفرص ى تهيئ ق ان مرافق المدرسة المتعددة، وخاصة مختبر العلوم ال تعمل عل لتطبي
  .المعرفة العلمية

ددة  ة متع توى الثقاف دني مس ي ت ة ف كما وقد يكون هناك دور للطالب واألسرة والبيئة المحيط
وم األبعاد،  م العل ه فه ي علي ه ينبغ ب، فان دى الطال اد ل ددة األبع فلكي تتحقق الثقافة البيولوجية متع

فية اد فلس ا بأبع ة، وربطه اة اليومي ا بالحي ة وعالقته ة،  البيولوجي ة وتكنولوجي ة واجتماعي وتاريخي
ة ) Haim, 2004(حاييم  وهذا ما أكده ارج المدرس م خ ن تعل دث م ا يح ى م حول أهمية النظر ال

م  ي دع م ف ر ومه ب دور كبي ب تلع ة بالطال باإلضافة الى ما يحدث داخلها، فالبيئة الثقافية المحيط
الب  ام الط نلحظ ان اهتم اد، ف ددة األبع ة متع ة العلمي ب الثقاف وى الكت ى محت ب عل ر ينص واألس
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اب ارج الكت و خ ا ه ى م رق ال دم التط ا، وع ا فيه ظ م ية وحف ر . المدرس ام األس ب اهتم ا ينص كم
ات  ارة المكتب ى زي جيع للطالب عل د تش ة، وال يوج رحالت الترفيهي ارات وال والطالب على الزي

د ت ة، وال يوج ات التعليمي ة والمؤسس ز العلمي ة والمراك احف الثقافي ة والمت ى المطالع جيع عل ش
  .وقراءة الكتب والمجالت العلمية

ة  دارس الثانوي ي الم  ,BSCS(هذه النتائج تتفق مع نتائج الثقافة البيولوجية لبرامج العلوم ف
ة )1993 ع نتيج ة م ذه النتيج ا ه جم أيًض بارينيوجرادات ، وتنس ة ص ة ، و)2011(دراس دراس

 ,Soobard&Rannikmae(، ودراسة سوبارد و رانكما )2006(وآخرون  Shwartzشوارتز
ومني )Ozdemir, 2012(أوزدمير ودراسة ، )2011  ،)Al-Momani, 2016(، ودراسة الم
  .)et al, 2015chen(وآخرون  شندراسة 

ى  ة عل ة البيولوجي تويات الثقاف ايير مس ى أن مع ام إل كل ع ائج بش ن النت وص م ن الخل ويمك
ط ا فق ت جزئيً ة حقق ي المستويين . النحو الذي تم تحديده في هذه الدراس ح ف ود ضعف واض ووج

افر  المفاهيمي ن تض د م ال ب والمتعدد األبعاد، والى انه لتحقيق الثقافة البيولوجية متعددة االبعاد، ف
  .يع الجهود من الطالب والمعلم والمنهاج والمدرسة واالسرة والمجتمعجم

  التوصيات

اهيم  .1 ين المف روابط ب يح ال ة، وتوض ار الرئيس ى االفك اهج عل ممي المن ز مص ادة تركي زي
ي  الظواهر الت ة ب ائق العلمي وانين والحق ط الق واالفكار الرئيسة الكامنة وراء التفاصيل، ورب

اد ل، وزي كل افض رها بش ة تفس ب االجتماعي ة ذات الجوان ايا البيولوجي ام بالقض ة االهتم
 . واألخالقية

رح  .2 ضرورة زيادة اهتمام المعلمين باستخدام االستراتيجيات التي تعطي الطالب الفرصة لط
اهيم  ط المف ى رب اعدهم عل التساؤالت والتفكير بما يحدث حولهم، واستخدام استراتيجيات تس

رة تدريب المعلمين قبل الخدمة وخاللها على أساليب التعلم مثل الخرائط المفاهيمية، وضرو
ق  ر، وتطبي كالت والتفكي ل المش ة، وح راءة العلمي ذاتي، والق تعلم ال ارات ال ي مه ي تنم الت

 .المعرفة وتفسيرها

ال  .3 بيل المث ى س ك عل الي، وذل اهتمام صناع القرار بتطوير مهارات التعلم ذات المستوى الع
ان ا ن امتح زء م يص ج ا بتخص دة وفهمه ورة ناق ة بص رة علمي راءة فق ة لق ة العام لثانوي

ور  اء االم ة واولي ون والطلب ام المعلم ى اهتم ؤدي ال ا ي ا، مم ة به ئلة متعلق ن اس ة ع واالجاب
 .بمهارات القراءة الناقدة األمر الذي سيؤدي على االرجح من تعزيز الثقافة العلمية

الب  .4 م الط ا أن معظ ي -بم ر العلم ار غي ي المس وم ال -ف ي العل ة ف ررات متقدم ذون مق  يأخ
ي  واطنين ف م الم واألحياء بعد الصف العاشر، فإنه يمكن استنتاج ان الثقافة البيولوجية لمعظ
اق  افة مس ة إض ات االردني ي الجامع ي أن تتبن الي ينبغ ة، وبالت المستقبل ستكون شبه معدوم

ة العل ة الثقاف ى تنمي دف إل اتهم، يه اختالف تخصص ة ب ع الطلب ا، لجمي ع ابعاده ة بجمي مي
 . وتدريسها على قاعدة تكامل العلوم
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ات؛  .5 راء دراس ي إج ة، وينبغ ة البيولوجي في هذا البحث تم إجراء محاولة لتقييم مستوى الثقاف
ة،  ة والجامعي ة الثانوي الب المرحل ين ط ة ب ة العلمي تويات الثقاف ب ومس ف جوان يم مختل لتقي

ة البيولو ة للثقاف االت الفرعي يم المج لوتقي ة مث ة، : جي حة االنجابي ية والص ة الجنس الثقاف
 .والمجال البيئي وغيرها
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  )1(ملحق 

 

وفيها تم الحصول على نتائج ) Inter-Rater Reliability(تم التحقق من الثبات بطريقة الثبات الخارجي 
متوافقة بواسطة محللين مختلفين، وحسب الثبات من خالل قياس نسبة االتفاق بين المحللين، وحسبت النسبة المئوية 

  :لالتفاق من المعادلة

  %100× عدد جميع الفقرات / عدد الفقرات المتفق عليها  درجة االتفاق 

                 24/20  ×100%  

                 83.3% 


