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  ملخص
وعالقته بتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم 

والمجتمع. وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي العلوم جميعهم في محافظة الخليل، في الفصل الدراسي األول من العام 
( معلما ومعلمة، واختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية فبلغ عدد 797) م. والبالغ عددهم2011/2012الدراسي 

واستخدم الباحث أداتين لجمع البيانات، وهما: اختبار التنور الفيزيائي بأبعاده الثالث  ( معلما ومعلمة،211دها )أفرا
طبيعة علم الفيزياء، طبيعة المعرفة الفيزيائية، العالقة بين الفيزياء والتكنولوجيا والمجتمع(. وأداة التصورات حول العلم )

يعة المعرفة العلمية، والعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع(، وتم تطبيقها والتكنولوجيا والمجتمع ببعديها )طب
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التنور الفيزيائي المناسبة،  على أفراد العينة بعد التأكد من صدقها وثباتها بالطرق 

، كان متوسطا، كما أظهرت النتائج عن وجود عالقة لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع
ارتباطية بين مستوى التنور الفيزيائي وتصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، حيث بلغت قيمة معامل 

ور وفي ضوء نتائج الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة رفع مستوى التن (.0.818ارتباط بيرسون )
الفيزيائي، وتحسين تصورات معلمي العلوم كافة، خاصة معلمي العلوم العامة، كذلك إجراء المزيد من الدراسات حول 

  الموضوع نفسه وبمتغيرات مختلفة، وعلى مجتمعات مختلفة.
 كنولوجيا، المجتمع، معلمي العلومالتنور الفيزيائي، التصورات، العلم، الت احية:فتمالكلمات ال
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The Level of Physics Literacy Among Science Teachers and Its Relation with 

Perceptions to (Science, Technology and Society) 

 
 

Abstract 

 

This study aimed at investigating the level of physics literacy among science teachers and its relation with 

perceptions to (science, technology and society). The population was (79) male and female teachers who 

were registered in the first semester of the academic year (2011/2012), and the representative sample was 

stratified random with number of (211) male and female teachers. The researcher used two instruments: 

The physics literacy test, and the instrument of perceptions to science, technology, society. validity and 

reliability was achieved in the appropriate methods. The result revealed that the level of physics literacy 

among science teachers and the perceptions to (science, technology and society), was in intermediate level.  

Also the result revealed that there were no significant difference at 0.05 ≥α  of physics literacy among 

science teachers and the perceptions to (science, technology and society), due to the gender, beside that the 

result revealed that there were significant difference of physics literacy among science teacher and the 

perceptions to (science, technology and society), due to the scientific qualification, in favor of bachelor 

degree and higher, and due to the experience for more than (10 years), and due to the Specialization in favor 

of physics specialized, on the other hand the result revealed that there’s appositive relationship between 

physics literacy, and perceptions to (science, technology and society) with person correlation coefficient 

(0.818). In the light of these findings, the researcher proposed number of recommendations including: 

adopting scientific literacy objectives in the science teacher’s pre and in service preparation programs, As 

well as further studies on the same subject and different variables, and different population. 
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 المقدمــة
تشهد المجتمعات اإلنسانية في عصرنا الحالي ثورة علمية وتكنولوجية، نتج عنها العديد من التغيرات والتطورات السريعة 

المشكالت التي يمر بها األفراد في حياتهم اليومية، األمر الذي فرض على المتالحقة، أدت إلى ظهور العديد من 
المجتمعات النامية والمتقدمة معا بذل الجهود إلعداد اإلنسان بما يتوافق مع المتغيرات واألحداث التي يشهدها العصر 

قد شكلت هذه المتغيرات الحالي من ناحية، ومواجهة المشكالت التي تترتب على هذه المتغيرات من ناحية أخرى، و 
والتطورات تحديا كبيرا لمؤسسات التربية المختلفة إلعداد مناهجها وبرامجها بما يتالءم وإعداد المتعلم القادر على التكيف 
والتوافق مع هذه التطورات من خالل تزويده بالحقائق والمعلومات األساسية، وتنمية مهاراته الالزمة لحل ما يواجهه من 

حياته اليومية، وتنمية اتجاهاته نحو تعلم العلوم حتى تعينه على فهم العالم المعاصر والتعايش معه،  مشكالت في
 (.2000وممارسة دوره بايجابية في خدمة المجتمع )إبراهيم، 

 هذا وللتدريس بشكل عام غاية أهم من التعليم بمفهومه العام وتلك الغاية هي التربية، فالتدريس أسمى من المعلومات
والمعارف التي تلقى وتكتسب. ومن هنا أصبح من الصعب إخضاع هذا الفن لنظريات عامة تناسب الفلسفة التقليدية 

 ( .2008للمتعلم )الهاشمي و الدليمي، 
( أن تدريس العلوم اليوم أصبح حاجة ملحة، وليس ترفا في ظل التقدم التكنولوجي 2009ويرى أمبو سعيدي والبلوشي )

ر الذي يشهده القرن الحالي، وقد آمنت بذلك المجتمعات المتقدمة كلها ومنها النامية، وترجمت ذلك إلى والمعرفي الكبي
واقع ملموس من خالل اهتمامها بتدريس العلوم بطرائق وأساليب تعكس طبيعة تلك المواد، وتساعد على تخريج أجيال 

 متسلحة بالعلم والمعرفة والمهارة والقيم. 
( إلى أن المختصين بالتربية العلمية وتدريس العلوم يرون أن تكوين االتجاهات العلمية وتنميتها 2010ويشير زيتون )

لدى الطلبة هو من األهداف الرئيسة لتدريس العلوم، ويرجع ذلك إلى أن دور االتجاهات العلمية يقوم كموجهات يمكن 
جه الطالب الستخدام طرق العلم وعملياته ومهاراته االعتماد عليها في التنبؤ بالسلوك العلمي، وكذلك َعدها دوافع تو 

 والتفكير. بمنهجية علمية في البحث
ولقد خلص المهتمون بتدريس العلوم إلى أن الهدف الرئيس للتربية العلمية في بالد كثيرة من العالم هو إعداد المواطن 

 (. 2000المتنور علميا للقرن الحادي والعشرين )إسماعيل، 
" لدى المعلمين بصفة عامة، ومعلمي Physics Literacyق ضرورة االهتمام بنشر التنور الفيزيائي "ويتبين مما سب

العلوم بصفة خاصة، وهذا يتطلب االهتمام ببرامج إعداد معلمي العلوم في كليات التربية، فما يكسبه المعلم خالل إعداده 
يرتبط ارتباطا وثيقا بما يمكن أن يقدمه لطالبه. كما تعتمد نوعية التعليم على نوعية المعلم، ومدى ما حصل عليه من 

ت، لذلك ال بد من اطالعه على قضايا ومجتمعه ومشكالته، وإلمامه بالقضايا العلمية الحديثة والتي يدور حولها خبرا
 الجدل والخالف في العالم العربي واإلسالمي والغربي. ومن هنا تولد لدى الباحث الدافع للقيام بهذه الدراسة. 
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 مشكلة الدراسة
خاللها القرن الحادي والعشرررين هي ثورة ناجمة عن الثورة اإللكترونية التي سرربقتها، إن الثورة المعلوماتية التي عبرنا من 

والتي تعيش اآلن تكنولوجيا الحاسررروب واالتصررراالت وعلوم الحياة، وما انبثق عنها من علوم الهندسرررة الوراثية وتطبيقاتها 
بمراحله ومسرررررررررتوياته المختلفة بدءا من التي اعتمدت في تطورها ونموها على عنصرررررررررر بشرررررررررري قادر على التعلم والتعليم 

رياض األطفال والتعليم اإللزامي والثانوي، وانتهاء بالتعليم الجامعي وما يتبعه من أمور وبرامج التعليم المسررررررتمر، وإعادة 
 (.1997محاسنه، المجتمع )التأهيل حسب احتياجات 

ض أن تعلم العلوم وتعليمها يؤدي بالضررررررررررررورة إلى " ألنه يفتر STSوجاء اسرررررررررررتخدام منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع "
اكتسراب األفراد وإتقانهم مفاهيم علمية متطورة وممتعة، وقدرة على اسرتخدام مهارات العلم وتطبيقاته وعملياته، مما يؤدي 

اهيم العلمية بدوره إلى تحسرررررررررين األفراد في المهارات اإلبداعية، واالتجاهات العلمية اإليجابية نحو العلم، واسرررررررررتخدام المف
كما أن هذا المنحى يهيئ البيئة والبرامج  والعمليات العلمية في حياتهم اليومية، وفي اتخاذ القرارات اليومية المسرررررررررررؤولة. 

واألسررباب العتبار المفاهيم والعمليات العلمية ودراسررتها بدرجة أكثر فهما وعمقا واتسرراعا وصررلة بالحياة، وذلك ألنه يركز 
كالت الحقيقية في الحياة، وفي العالم بدال من تعلم المفاهيم والعمليات العلمية تعلما تقليديا. وهذا على القضررررررررايا والمشرررررررر

يسرررمح للفرد المتعلم لكي يبحث، ويتقصرررى، ويحلل، ويطبق المفاهيم والعمليات على أوضررراع وقضرررايا ومشررركالت حياتية 
  (.1994زيتون، حقيقية )وعالمية 

عدد من األدبيات التربوية السرررررررررررررابقة، ومن خالل عمله كمدرس لمادة العلوم، واختالطه هذا ومن خالل مراجعة الباحث ل
بغيره من زمالئه في العمل والدورات واللقاءات التربوية المختلفة سررررررواء في إطار العمل أو خارج إطار العمل، الح  أن 

عضررررهم يمتلك مخزونًا وافرًا من الثقافة العلمية، هناك اختالفًا وفروقًا في مسررررتوى المعرفة الفيزيائية عند معلمي العلوم،  ب
كما أن هناك  والبعض اآلخر ال يمتلك الحد األدنى من الثقافة العلمية وهذا مثبت في الدراسرررررررررررررررات التربوية المختلفة.

العديد من اهتمامًا كبيرًا بموضرررررررررروع التنور الفيزيائي لما له من انعكاسررررررررررات إيجابية على الفرد والمجتمع، حيث إن هناك 
وقد اسرررترعى ما سررربق انتباه الباحث لقياس مسرررتوى  الدعوات لنشرررر التنور الفيزيائي كونه أصررربح أمرا مهما ال غنى عنه.

 التنور الفيزيائي عند معلمي العلوم وعالقته بتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع. 
 أسئلة الدراسة

 ة التالية:سوف تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئل 
 ما مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم؟ 
  هل يختلف مسررررررررررررررتوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم باختالف: "الجنس والمؤهل العلمي وسررررررررررررررنوات الخبرة

 والتخصص"؟
 ما تصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع؟ 
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  الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصرررررررررررررروراتهم حول العلم والتكنولوجيا ما العالقة االرتباطية بين مسررررررررررررررتوى التنور
 والمجتمع؟

 أهداف الدراسة
 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

 .التعرف على مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم 
  .التعرف على تأثير كل من "الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص" في مستوى التنور الفيزيائي 
  التعرف على العالقررة بين مسررررررررررررررتوى التنور الفيزيررائي لرردى معلمي العلوم وتصرررررررررررررروراتهم حول العلم والتكنولوجيرا

 والمجتمع.
 فرضيات الدراسة

( في متوسرررررطات مسرررررتوى التنور α ≤ 0.05ى الداللة اإلحصرررررائية )ال توجد فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتو  .1
 ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، التخصص(.الجنسمتغيرات ) الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى

( بين متوسررطات مسررتوى α ≤ 0.05ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصررائية عند مسررتوى الداللة اإلحصررائية ) .2
 التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع.

 أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي طرقته، وهو التعرف إلى مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم، 

والتكنولوجيا والمجتمع. وفي حدود اطالع الباحث فإن هذه الدراسررررة من الدراسررررات القليلة وعالقته بتصرررروراتهم حول العلم 
والنادرة التي تناولت هذا الموضرررررروع عربيا وأجنبيا، والتي سرررررروف تعمل على إضررررررافة دراسررررررات جديدة للدراسررررررات المحلية 

 والعالمية حول الموضوع نفسه.
توليها المؤسسات العلمية والتربوية والبحثية للتنور الفيزيائي والتكنولوجي كذلك تأتي أهمية هذه الدراسة من األهمية التي 

ف التنور في ضرررررررروء هد كثر اتسرررررررراعا وتنوعا،أ  دور المعلم في العملية التعليمة ا، وقد أصرررررررربحالذي يشررررررررهده العالم حالي
مجاالت التعليم، وتوظيف ما  رجل التربية العلمية التكنولوجية الذي يتميز بقدرته على تصررررررررررررررميمالعلمي لتعليم العلوم 

يتوفر له من تقنيات تربوية لصررررررررررررالح الموقف التعليمي، باإلضررررررررررررافة إلى إكسرررررررررررراب الطالب المعارف والحقائق ومهارات 
االسرتقصراء والفهم المناسرب لطبيعتها، ومسراعدتهم على إدراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، لجعلهم 

 ام نتاجات تعلمهم في اتخاذ قرارات حياتية حيال المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية.قادرين على استخد
 كذلك تأتي أهمية هذه الدراسة بما ستضيفه للمجتمع التربوي من الناحية النظرية والعملية والبحثية. 
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 محددات الدراسة
 تحددت نتائج هذه الدراسة بالعوامل اآلتية: 

 :م.2011/2012أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  المحدد الزماني 
 أجريت هذه الدراسة في مدارس مديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل.المحدد المكاني : 
  اقتصرت هذه الدراسة على معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في الفصل الدراسي األول من المحدد البشري :

 م.2011/2012لعام الدراسي ا
 :تحددت هذه الدراسررررررررررررة بالمصررررررررررررطلحات والمفاهيم الواردة فيها، وتحددت نتائج هذه الدراسررررررررررررة  المحدد المفاهيمي

 باألدوات التي استخدمت فيها.
 تعريف مصطلحات الدراسة

 مصرررررررررادرها واتخاذ  ن: هو الحد األدنى من المعرفة العلمية وإتقان المهارات وتحصررررررررريل المعرفة مالتنور الفيزيائي
(. وقد قيس في هذه الدراسرررررة بالعالمة التي حصرررررل عليها المعلم بإجابته على اختبار مسرررررتوى 2009)عيد، القرار

 التنور الفيزيائي الذي أُعد خصيصا لهذه الدراسة. 
 هو أي شررررخص يدرس العلوم لصررررفوف المرحلة األسرررراسررررية العليا، من الصررررف الخامس إلى الصررررف معلم العلوم :

 شر.العا
 :يمكن أن يؤثر كررل  فهم العالقررة التبررادليررة بين العلم والتكنولوجيررا والمجتمع، وكيف العلم والتكنولوجيــا والمجتمع

 (. وتم قياسه بأداة التصورات التي تم تبنيها. 2008)داود،  منهما في اآلخر
 

 اإلطار النظري 
وتجدر اإلشرررررررررررارة إلى أن مفهوم التنور العلمي أول ما ظهر في األدبيات التربوية في الواليات المتحدة األمريكية من قبل 

"، من خالل ورقة بحثية قدماها. وقد تم التفاعل مع هذه الورقة بفاعلية وحماس 1958بول هيرد ورتشرررررررررررررررارد مكوردي "
وبين أن التنور  "، 1966" تجد االهتمام الكافي إلى أن جاء بيال عام  على أنها دعوة مفيدة للتنور العلمي. ولكنها لم

يشمل فهم المفاهيم األساسية للعلوم وطبيعة العلم واألخالق التي تحكم العلماء في عملهم، والعالقات المتبادلة بين العلم 
 (.Hodson, 2010والتكنولوجيا والمجتمع )

العلمية المدرسرررررررررية لعقد السررررررررربعينات حددت الرابطة القومية لمعلمي العلوم " " وفي إطار مفهوم التربية 1970وفي عام "
NSTA " أي "National Science Teacher Association الهدف من التربية العلمية، وهو إعداد الفرد المتنور "

 (.2009علميا الذي يتصف بالكفاءة والفاعلية في المجتمع )مهدي، 
مجاالت لبرنامج  ثالثن مفهوم التنور العلمي لفت األنظار حديثا باعتباره واحدًا من ( أElliot, 2006ويؤكد اليوت )

تقييم المتعلمين الدولي، والذي يعنى بكيف تعد المدارس متعلميها لمواجهة تحديات المستقبل، ومن خالل تقارير مشروع 
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مارسات للتنور العلمي في المدارس، والتي تركز على التنور العلمي، سيكون لدينا تصور أفضل حول أفضل الم 2061
 وكيف نعمل على استمراريته.

" من المصررطلحات التي تمثل تحديا دائما للنظم Scientific Literacyومن الجدير بالذكر أن مصررطلح التنور العلمي "
المجتمع المعاصررررر التعليمية لقدرتها على تنويع برامجها، وتقويم تلك البرامج بصررررورة مسررررتمرة لجعلها مسررررايرة لما يعيشرررره 

من ثورات علمية وتقنية، ويشرركل التراكم المعرفي الناتج عن البحث العلمي واسررتخدام التقنيات الحديثة منه مشرركلة تتعلق 
 (.1996بتحديد الجوانب األكثر واألقل أهمية في جسم المعرفة العلمية )فراج، 

مهما على المستوى العالمي، وأصبحت هدفا للمتخصصين كما أن فكرة إعداد المواطن المتنور علميا وثقا يا شكلت بعدا 
والتربويين، ومن ثم هدفا أساسيا لتعليم العلوم، ُيسعى إلى تحقيقه من خالل التربية العلمية والتقنية التي باتت أساسا لهذا 

تغيرات ااٍليجابية المسررررررررررررررتقبل، لكونها تأثرت بالمتغيرات العلمية والتقنية التي زامنت هذا العصررررررررررررررر وأحدثت الكثير من ال
والسرررلبية  يه، وبات التنور العلمي والتقني ضررررورة حتمية للمواطن العادي في أي مجتمع، حتى يمكنه مسرررايرة العصرررر، 
ومواكبة ما يدور حوله من التغيرات العلمية والتقنية، فهو من األساسيات التي ال غنى عنها في مجال إعداد الفرد للحياة 

راد بالتطورات العلمية والتقنية المعاصرررررررررررررة سرررررررررررريقود إلى إعداد األفراد المتنورين وتربيتهم في هذه المعاصرررررررررررررة، وإلمام األف
 (.2009المجاالت )األحمدي، 

وتعتبر العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع عالقة متداخلة، قديمة، جديدة، متجددة، وقد ظهرت هذه الحركة مبدئيا 
 Science"علم اجتمرراع المعرفررة ". واصررررررررررررررطلح على تسررررررررررررررميتهررا في التربيررة العلميررة "من النظرة االجتمرراعيررة للمعرفررة 

Education" ومناهج العلوم وتدريسررررررررررررررها بمنحى "STS( أي "Science , Technology and Society إليجاد )
 ة ودينية.عالقة قوية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ذات أبعاد ثقا ية واجتماعية واقتصادية وأخالقية وسياسي

وهرررذه العالقرررة المتبرررادلرررة بين العلم والتكنولوجيررا والمجتمع عالقرررة قرررديمرررة، حيرررث إن العلم يؤثر في المجتمع ويترررأثر بررره، 
والتكنولوجيا وليدة العلم، وهي الجانب التطبيقي له، ويخدمان بعضررررررررررررررهما، وهكذا تتوثق العالقة بين العلم والتكنولوجيا 

 (.2010ن،" )زيتو STSEوالمجتمع والبيئة "
" STSEإن اإلنسررررررررران المتنور علميا يقدر قيمة العلم والتكنولوجيا في المجتمع ويفهم محدداتها، وباختصرررررررررار فإن توجه "

دعا إلى إن يكون تعليم العلوم إنسرررررررانيا وموجها بالقيم، ومرتبطا بمدى واسرررررررع من االهتمامات الشرررررررخصرررررررية واالجتماعية 
 (.DeBoer ,2000والبيئية )
مدخل العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة أكثر المداخل التي اهتمت بإصالح وتطوير تعليم العلوم كما ويعد 

وينطلق من مبادئ عدة لفهم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، وهي أن التكنولوجيا أسررررررررراس لحل 
تكنولوجيا آثارًا سرررلبيًة وبالتالي هي غير كاملة وغير مثالية، وتتوقف درجة مشررركالت تكيف اإلنسررران مع البيئة، كما أن لل

 (.2006اعتماد المجتمع على التكنولوجيا على درجة تحمله لمخاطرها )فراج، 
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 الدراسات السابقة
دراسة هدفت إلى تحديد مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة جامعة القدس وعالقته ببعض  (2011بصيلة)أجرت 

المتغيرات وهي: التحصيل، والجنس، ونوع الكلية، والمستوى الدراسي، والمؤهل العلمي لألب، والمؤهل العلمي لألم، 
اسة من طلبة جامعة القدس في الفصل األول واالتجاه نحو التكنولوجيا، والبيئة التكنولوجية الجامعية. تكون مجتمع الدر 

%( من مجتمع 5.3نسبته )م، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية بما 2010/2011من العام الدراسي 
الدراسة. واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لجمع البيانات وهي: اختبار التنور التكنولوجي بأبعاده الثالث " المعرفة، 

ت، والتفكير الناقد "، وأداة االتجاه نحو التكنولوجيا، وأداة البيئة التكنولوجية الجامعية، وتم تطبيقها على أفراد العينة والقدرا
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التنور التكنولوجي لدى طلبة جامعة صدقها وثباتها بالطرق المناسبة،  بعد التأكد من

تأثيرا بمستوى التنور التكنولوجي وأبعاده الثالث هي الكلية، واالتجاه نحو  القدس ضعيف، وأن المتغيرات األكثر
 التكنولوجيا، والبيئة التكنولوجية الجامعية. في حين إن المتغيرات األخرى كان أثرها اقل.

فقد هدفت إلى التعرف إلى مستوى التنور في الرياضيات لدى طالبات قسم الرياضيات في  (2010بدر)أما دراسة  
طالبة، تم اختيارهن بصورة عشوائية من  93كليات التربية بالمملكة العربية السعودية. وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
ت مختلفة في المملكة العربية السعودية، وتم طالبات الفرقة الرابعة قسم الرياضيات من ثالث كليات للتربية من جامعا

تطبيق مقياس التنور في الرياضيات، وتحددت أبعاد التنور في الرياضيات في المعرفة الرياضية، وطبيعة الرياضيات 
وتاريخ تطورها. وأظهرت نتائج الدراسة تدني المستوى العام إلفراد العينة في التنور في الرياضيات، حيث لم يصل أي 

 %( بالنسبة للمقياس ككل ولكل بعد من األبعاد على حدة. 80من أفراد العينة إلى الحد األدنى من الكفاية وهو ) فرد
إلى قياس مستوى ثقافة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر المتضمنة في كتاب  (2010جحجوح)وقد هدفت دراسة  

و الليزر والكشف عن الفروق في متوسطات درجات طلبة الثقافة العلمية بمحافظات عزة، وكذلك مستوى اتجاهاتهم نح
الصف الحادي عشر في مستوى معرفة الليزر، ومستوى االتجاهات تبعا لمتغيري الجنس والمعدل الدراسي. اتبع الباحث 

هات ( سؤااًل من نوع اختيار من متعدد، ومقياس اتجا32المنهج الوصفي، وقام ببناء اختبار في ثقافة الليزر تكون من )
( طالبا 312( فقرة، واختيار عينة عشوائية عنقودية من طلبة الصف الحادي عشر قوامها )26نحو الليزر تكون من )

%(، 42.8وطالبة، وتوصل الباحث إلى نتائج عدة أهمها: أن مستوى معرفة الليزر لدى طلبة الصف الحادي عشر )
طالبات على الطالب في اختبار معرفة الليزر، وتفوق %(، وكشف عن تفوق ال67.9ومستوى اتجاهاتهم نحو الليزر )

الطلبة ذوي التحصيل المرتفع في اختبار معرفة الليزر، وفي مقياس االتجاهات نحو الليزر، وعدم وجود فروق في مقياس 
 االتجاهات نحو الليزر بين الطالب والطالبات. 

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

ه طالب قسم الحاسوب في الجامعة اإلسالمية بغزة، حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية من مجتمع الدراسة الذي يمثل
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( طالبا وطالبة، وقد استخدم الباحث ثالث 22كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية بلواء غزة، وتألفت عينة الدراسة من )
أدوات لتنفيذ الدراسة هي: اختبار لقياس الجانب المعرفي، واستبانه لتحديد الجانب الوجداني، وبطاقة مالحظة لتحديد 

وقد تبين أن الجانب المهاري  ها على مجموعة من المحكمين والتأكد من صدقها وثباتها.الجانب المهاري، وذلك بعد عرض
قد حصل على أعلى النسب، وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات مجال مستوى التنور التكنولوجي 

ين درجات مجال مستوى ومجال التكنولوجيا من جانب، والشبكات من جانب آخر، وكذلك وجدت عالقة دالة إحصائيا ب
 التنور التكنولوجي ومجال الصيانة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر توظيف الرحالت المعر ية عبر الويب في تدريس ( 2009لجودة)وفي دراسة 
تي تمثلت العلوم على تنمية التنور العلمي لطالب التاسع األساسي بمحافظة غزة. وقد قام الباحث ببناء أدوات الدراسة وال

في أداة تحليل محتوى الوحدة السابعة من كتاب العلوم العامة للصف التاسع، واختبار للمفاهيم العلمية الذي تكون من 
( بندا اختياريا، ومقياس لالتجاهات نحو العلوم، 39( بندا اختياريا، واختبار لمهارات التفكير العلمي الذي تكون من )42)

سمة إلى خمسة أبعاد، وقد تم التأكد من صدق األدوات من خالل عرضها على عدد من ( فقرة مق30والذي تكون من )
المحكمين. وقد اختار الباحث مدرستين إحداهما مجموعة ضابطة واألخرى مجموعة تجريبية، وقد استخدم الباحث المنهج 

ضابطة والتجريبية لصالح المجموعة الوصفي والتحليلي والتجريبي، وقد أظهرت النتائج وجود فروق بين أفراد المجموعة ال
 التجريبية على اختبار المفاهيم العلمية، واختبار مهارات التفكير العلمي واالتجاهات نحو العلوم. 

دراسة هدفت إلى تحديد مستوى التنور العلمي لدى (  ,2009Bacanak & Gokdereبكناك وقوكدير) كما أجرى 
سية من التعليم، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين الجنس ومستوى المعلمين المرشحين لتدريس المرحلة األسا

( معلمة 90م، وقد تكونت عينة الدراسة من )2008/2009التنور العلمي، وقد أجريت هذه الدراسة في تركيا في العام 
( 35) باحثان، وقد تكون من( معلمًا من معلمي السنة الرابعة. واستخدم الباحثان اختبار اختيار من متعدد أعده ال42و)

(، حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة 0.80) فقرة هدفت إلى تقييم التنور العلمي لدى المعلمين، وقد كان معامل االرتباط
 أن اإلناث أكثر تنورا من الذكور. 

األساسية دراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين مستوى العلوم في المدارس ( Seda, 2009سيدا) وقد أجرى  
وتصورات معلمي علوم المرحلة األساسية، وعالقته ببعض المتغيرات مثل الجنس وساعات المطالعة اليومية والوضع 

تكونت عينة الدراسة من مجموعة من المعلمين ، وبتركيا "Aydinاالقتصادي للمدرسة. وأجريت هذه الدراسة بمدينة أيدن "
العينة ( معلم مرحلة أساسية، حيث شملت 74( معلم علوم و)58ة، منهم )معلما ومعلم 132المتطوعين البالغ عددهم 

( معلمة. وقام الباحث بتبني استبانة من الدراسات السابقة، ومن ثم ترجمتها إلى اللغة التركية، وعمل 60( معلمًا و)72)
علمين تعزى للجنس أو التخصص أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا بالنسبة للمو على التعديل عليها، 

أو عدد الحصص األسبوعي أو سنوات الخدمة، كذلك العالقة بين عدد المواد التي يدرسها المعلم وتصوراته حول العلم 
  والنواتج العلمية كانت سلبية.
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لعلمي، هدفت إلى التعرف إلى مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الصف الحادي عشر ا بدراسة( 2009عيد) كما قام
وقد أجريت هذه الدراسة على عينة من طلبة مدرسة رفح الثانوية للبنين في القدس الثانوية للبنات، وقد تم اختيار أفراد 
العينة بالطريقة العشوائية، وطبق االختبار على عينة الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

%(، 75مستوى التنور العلمي أقل من حد الكفاية المطلوب للمقياس وهو )م، حيث أظهرت النتائج أن 2008/2009
كذلك أثبتت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين مستوى التنور الفيزيائي لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي 

 تعزى إلى الجنس.
  التعقيب على الدراسات السابقة

اهتمامًا كبيرًا بموضوع التنور العلمي بشكل عام والتنور الفيزيائي بشكل خاص،  اهتمت لقد تنوعت الدراسات السابقة التي
تمت مقارنتها بالدراسة الحالية كما استطاع الباحث في ضوء ما تم عرضه والتي بما يتعلق ويرتبط بموضوع الدراسة، 

وإبراز أهميتها، حيث أفادت  من دراسات سابقة متاحة االستفادة مما قدمته تلك الدراسات في صياغة أهداف الدراسة
الدراسات السابقة في تدعيم اإلطار النظري وتوضيح مفاهيم الدراسة، وكذلك في بناء أداة الدراسة، واالستفادة من المعالجة 
اإلحصائية للبحوث والدراسات السابقة، و تحليل النتائج وتفسيرها والتي تم االستفادة منها في إثراء موضوعات الدراسة 

 .ية إثراًء معر يًا قائم على أسس موضوعيةالحال
مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وعالقته بتصوراتهم حول العلم " كما جاءت الدراسة الحالية للتعرف على

مثلة وتميزت الدراسة الحالية من خالل اإلضافة العلمية التي سوف تضيفها للمجتمع المحلي المت" والتكنولوجيا والمجتمع
 نتائج الدراسة وتوصياتها.ب

 الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لقياس مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم في محافظة الخليل، وعالقته 
 بتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وذلك لمالءمته لمثل هذا النوع من الدراسات.

 مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في مديرات محافظة الخليل، في الفصل الدراسي 

( معلما ومعلمة، حسب اإلحصائيات الرسمية لمديرات 797م، والبالغ عددهم )2011/2012األول من العام الدراسي 
 ( توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس. 1يظهر في الجدول )التربية والتعليم في محافظة الخليل، و 
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 : توزيع أفراد المجتمع حسب متغير الجنس1جدول 

 عينة الدراسة
%( من مجتمع الدراسة،  30استخدم الباحث أسلوب العينة الطبقية العشوائية في اختيار عينة الدراسة والتي تشكل نسبة )

( معلما ومعلمة. وبعد إتمام عملية جمع 239بحيث تكون عينة الدراسة ممثلة لمجتمع الدراسة، فكان عدد أفراد العينة )
( استبانات بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي، 9بانة، استبعد منها )( است220إلى )البيانات وصلت حصيلة الجمع 

( توزيع أفراد 2( معلما ومعلمًة. ويبين الجدول )211فأصبحت عينة الدراسة التي تم إجراء التحليل اإلحصائي عليها )
 عينة الدراسة حسب الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص.

 : توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص2جدول 
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

نس
الج

 

 %52 110 ذكر
 %48 101 أنثى

 %100 211 المجموع
هل 

لمؤ
ا

مي
العل

 
 %11 19 دبلوم

 %89 192 بكالوريوس فأعلى
 %100 211 المجموع

خبرة
ت ال

سنوا
 

 %22 46 سنوات5اقل من 
 %26 55 سنوات 10-5من 

 %52 110 سنوات 10أكثر من 
 %100 211 المجموع

ص
ص

لتخ
ا

 

 %18 39 فيزياء
 %32 67 كيمياء
 %18 38 أحياء

 %32 67 علوم عامة
 %100 211 المجموع

 المحافظة
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 797 375 422 الخليل
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 نتائج الدراسة
 :لدى معلمي العلوم؟ما مستوى التنور الفيزيائي " النتائج المتعلقة بالسؤال األول" 

يزيائي لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمستوى التنور الف
  (.3) لدى معلمي العلوم، على اختبار مستوى التنور الفيزيائي الكلي، وذلك كما هو موضح في الجدول

 ر الفيزيائي الكلي لمعلمي العلومالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار مستوى التنو : 3جدول 

عدد  المتغير
المتوسط  العدد الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متوسطة 4.66 19.09 211 30 مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم
كما ويتضح من الجدول السابق أن مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم كان متوسطا، حيث بلغ المتوسط الحسابي  

 (. 4.66( مع انحراف معياري )19.09لهذه الدرجة على الدرجة الكلية لألداة )
تلكون مستوى مقنعا من ( التي أشارت إلى أن المعلمين يمChin, 2005وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة )
 ( التي أشارت إلى أن الطلبة يمتلكون مستوى مقنعا من التنور العلمي.2004التنور العلمي، وكذلك يتفق مع دراسة العزة )
(، التي أشارت إلى تدني مستوى التنور الفيزيائي إلى درجة أقل من 2009واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيد )

(، التي أشارت 2008(، ونتائج دراسة الزعبي )2006، وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة المحتسب )حد الكفاية المطلوب
أن السبب في ذلك يعود إلى أن معلم العلوم يركز على  ويرى الباحثدى عينة الدراسة إلى تدني مستوى التنور العلمي ل

كتفي بما يطرح في الكتاب المدرسي، كما جانب تخصصه أكثر من التخصصات األخرى، وال يعمل على إثراء المادة وي
أن الجامعات ال تعمل على إعداد معلم علوم قادر على التعامل مع التخصصات العلمية جميعها، وال حتى مؤهل تربويا 
للوقوف في الصف أمام الطالب. لذلك ومن خالل طرح أسئلة االختبار في مجال تخصص الفيزياء ظهر التفاوت في 

 هذا ما أظهرته الدراسة عند دراسة متغير التخصص. أداء المعلمين، و 
 :الجنس  باختالف:هل يختلف مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم " النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني"

(، وفيما يلي 4 – 1انبثقت عن هذا السؤال الفرضيات من ) ""؟والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والتخصص
 نتائج فحصها:

( في α ≥ 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )ال توجد  :فحص الفرضية األولى نتائج
 متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى الجنس؟

واضح ( لفحص الفروق في العينات المستقلة، كما هو t-testللتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار )ت( )
 (.4في الجدول رقم )
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( للعينات المستقلة لمستوى التنور t-test: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت )4جدول 
 دى معلمي العلوم حسب متغير الجنسالفيزيائي ل

المتوسطات  العدد الجنس
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 4.69 19.15 110 ذكر
209 0.18 0.69 

 4.66 19.03 101 أنثى
( في متوسطات مستوى α ≤ 0.05الداللة )يالح  من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(، وهي قيمة أعلى من مستوى 0.69التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى الجنس، حيث بلغت مستوى الداللة )
  (، لذلك تم قبول الفرضية الصفرية.19.15( وللذكور )19.03(. وبلغ المتوسط الحسابي لإلناث )α ≤ 0.05الداللة )

(، حيث 2007(، ودراسة الزعبي )2009(، ودراسة عيد )Seda, 2009نتائج دراسة ) وهذا يتفق مع ما كشفت عنه
 أظهرت هذه الدراسات انه ال يوجد فروق تعزى لمتغير الجنس.

(، ودراسة  Bacanak & Gokdere 2009(، ودراسة)2010واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة جحجوح)
( حيث تشير هذه الدراسات إلى وجود 2007(، والزعبي )2007لدين)(، وعلم ا2009(، ودراسة عوض)2009عيد)

 فروق تعزى إلى متغير الجنس.
ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى أن كال الجنسين تلقيا نفس المستوى من المعرفة العلمية باختالف المؤهل 

ريبي والتربوي للمعلمين الجدد الذي تعقده العلمي، وكذلك خضعا للظروف التعليمية نفسها، أضف إلى ذلك التأهيل التد
مديريات التربية والتعليم، يكون متشابهًا وخاضعًا للبرامج نفسها ومن قبل المشرفين أنفسهم الذين يزورون المعلم، وبذلك 

ة لدى تتشابه المعطيات عند الجنسين. كما أن الباحث يرى أن هناك تشابهًا في الظروف المادية واالجتماعية واالقتصادي
 الجنسين، حيث إنهما يتعرضان لمصادر الثقافة واالطالع نفسها.

( في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) نتائج فحص الفرضية الثانية:
 متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى المؤهل العلمي؟

( لفحص الفروق في العينات المستقلة، كما هو واضح t-testالفرضية الثانية استخدم اختبار )ت( )للتحقق من صحة 
 (.5في الجدول )
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( للعينات المستقلة لمستوى التنور t-test: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت)5جدول 
 العلوم حسب متغير المؤهل العلمي الفيزيائي لدى معلمي

المتوسطات  العدد المؤهل العلمي
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 2.95 12.32 19 دبلوم
209 7.44 0.00* 

 4.26 19.76 192 بكالوريوس فأعلى
( في متوسطات مستوى α ≤ 0.05يالح  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 

(، وهي اقل 0.00التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى متغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )
الح  أن المتوسطات الحسابية للبكالوريوس فأعلى كانت (، وبالعودة إلى الجدول نα ≤ 0.05من مستوى الداللة )

(، أي أن الفروق لصالح ذوي المؤهل العلمي 12.32(، وهي أكبر من المتوسطات الحسابية للدبلوم التي كانت )19.76)
 بكالوريوس فأعلى. لذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة.

( التي أظهرت أن هناك فروقا في المؤهل العلمي  يما يتعلق بتأثير 1995العمري )واتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 التكنولوجيا في المجتمع.

( التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا في المؤهل 2006اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة بخيتان )
 العلمي لمصلحة الذين يحملون شهادة أقل من بكالوريوس.

الباحث أن السبب في ذلك ربما يرجع إلى أن المعلمين ذوي المؤهل العلمي دبلوم قد تلقوا معارف علمية بسيطة، ويرى 
وفي فترة زمنية قليلة، وعلى األغلب توقفوا عند هذه النقطة، إذ ربما لم يطوروا أنفسهم علميا ليجاروا التطورات، على 

فهم على األغلب تلقوا مجموعة من المعارف العلمية العامة وإن  عكس المعلمين من ذوي مؤهل علمي بكالوريوس فأعلى
كانت قليلة وغير مرضية، هذا باإلضافة إلى مجالهم التخصصي، وبذلك يكون لديهم سعة اطالع ومعرفة علمية في 

 مجاالتها المختلفة أكبر من حملة درجة الدبلوم. 
س فأعلى في ميدان العمل من خالل برامج التطبيق الميداني كما أن الباحث يعتقد أن انخراط حملة شهادات البكالوريو 

للطلبة في المدارس أدى إلى هذا االختالف، أضف إلى ذلك أن هذه الفئة تكون قد تدربت على جوانب عملية في 
 َ  بها ذوو المؤهل العلمي دبلوم.المختبرات لم يح

( في α ≥ 0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية نتائج فحص الفرضية الثالثة:
 متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى سنوات الخبرة؟

للتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات مستوى التنور 
 (.6لخبرة، وذلك كما هو واضح في جدول )الفيزيائي لدى معلمي العلوم حسب سنوات ا
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ي العلوم : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعينات المستقلة لمستوى التنور الفيزيائي لدى معلم6جدول 
 حسب متغير سنوات الخبرة

 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد سنوات الخبرة
 3.56 16.61 46 سنوات 5 أقل من

 4.37 17.93 55 نواتس 10 – 5من 
 4.62 20.71 110 سنوات 10أكثر من 

يالح  من الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تبعا لمتغير 
( كما هو وارد في One-Way ANOVAاألحادي )سنوات الخبرة، ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين 

 (.7جدول )
 ى معلمي العلوم حسب سنوات الخبرة:  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير التنور الفيزيائي لد7جدول 

مجموع  مصدر التباين
متوسط مجموع  درجات الحرية المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 322.97 2 654.93 بين المجموعات
 18.91 208 3931.36 داخل المجموعات *0.00 17.09

  210 4577.29 المجموع
( في متوسطات مستوى α ≤ 0.05يالح  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

(، وهي قيمة 0.00التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى متغير سنوات الخبرة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )
( لفحص Tukey(، ولمعرفة اتجاه الداللة قام الباحث باستخدام اختبار توكي )α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة )

 (. 8تظهر في الجدول )الفروق البعدية والتي 
العلوم تبعا لمتغير ( لمعرفة اتجاه الداللة في مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي Tukey: نتائج اختبار )8جدول 

 سنوات الخبرة
 سنوات 10أكثر من  سنوات 10 – 5من  سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة

 سنوات 5اقل من 
 *0.00 0.29 الداللة اإلحصائية
 4.10 1.32 فرق المتوسطات

 سنوات 10 – 5من 
 الداللة اإلحصائية

 
0.00* 

 2.78 فرق المتوسطات
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يالح  من الجدول السابق أن الفروق كانت لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، حيث تشير المقارنات البعدية للفروق 
العلوم تبعا لمتغير سنوات الخبرة، حيث كانت بين المعلمين ذوي في متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي 

سنوات(، لصالح المعلمين ذوي الخبرة )أكثر  10سنوات( مع المعلمين ذوي الخبرة )أكثر من  5سنوات الخبرة )أقل من 
سنوات(،  10( سنوات مع المعلمين ذوي الخبرة أكثر من )10 – 5سنوات(، وبين المعلمين ذوي الخبرة من ) 10من 

 سنوات(. 10لصالح المعلمين ذوي الخبرة )أكثر من 
( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى 1995وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة العمري )
 سنوات الخدمة للمعلم حول أثر العلم في المجتمع.

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق في تقييم فعالية 2006)وقد اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة بخيتان 
 المنهاج الفلسطيني تعزى إلى متغير سنوات الخبرة.

ويرى الباحث أن السررررررررررربب في ذلك يعود إلى أن المعلمين ذوي سرررررررررررنوات الخبرة األعلى يمتلكون من المهارات والمعارف 
الخبرة األقررل، كررذلررك يعتقررد البرراحررث أن معرراصرررررررررررررررة هؤالء العلميررة والخبرات مررا يتفوقون برره على نظرائهم اآلخرين ذوي 

المعلمين لتغيرات المناهج وتطوراته أدى إلى زيادة سررعة اطالعهم ومعارفهم العلمية، أضررف إلى ذلك أن هذه الفئة تلقت 
ين األقل خبرة. كذلك عددًا من الدورات واللقاءات التربوية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم للمعلمين أكثر مقارنًة بالمعلم

ركزت مررديريررات التربيررة والتعليم والوزارة في اآلونررة األخيرة على تبررادل الخبرات بين المعلمين من خالل التعلم برراألقران، 
 وهذا يفتح مجااًل لنقل الخبرات. 
( في α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) نتائج فحص الفرضية الرابعة:

 متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى التخصص؟
للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات مستوى التنور 

 (.9الفيزيائي لدى معلمي العلوم حسب التخصص، وذلك كما هو واضح في جدول )
ى معلمي العلوم : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعينات المستقلة لمستوى التنور الفيزيائي لد9جدول 

 حسب متغير التخصص
 االنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية العدد التخصص

 2.09 26.26 39 فيزياء
 3.73 18.25 67 كيمياء
 4.43 19.03 38 أحياء

 4.56 16.96 67 علوم عامة
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يالح  من الجدول السابق وجود ظاهرية بين متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى متغير 
 (.10( الجدول )One-Way ANOVAالتخصص. ولفحص الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

 تغير التخصصى معلمي العلوم حسب م:نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمتغير التنور الفيزيائي لد10جدول 

مجموع  مصدر التباين
متوسط مجموع  درجات الحرية المربعات

 المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 *0.00 30.19 464.44 3 1393.33 بين المجموعات
داخل 

 15.38 207 3183.96 المجموعات

  210 4577.29 المجموع
( في متوسطات مستوى α ≤ 0.05الداللة )يالح  من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(، وهي أقل من 0.00التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى متغير التخصص، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )
(، وكانت نتائج هذا االختبار كما Tukey(، ولمعرفة اتجاه الداللة تم استخدام اختبار توكي )α ≤ 0.05مستوى الداللة )

 (.11هي في الجدول )
( لمعرفة اتجاه الداللة في مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تبعا Tukey: نتائج اختبار )11جدول 

 لمتغير التخصص
 علوم عامة أحياء كيمياء فيزياء التخصص

 فيزياء
 *0.00 *0.00 *0.00 الداللة اإلحصائية
 7.30 5.23 6.00 فرق المتوسطات

 كيمياء
 0.68 0.77  الداللة اإلحصائية
 1.29 0.77  فرق المتوسطات

 أحياء
 *0.05   الداللة اإلحصائية
 2.07   فرق المتوسطات

يالح  من الجدول السابق أن الفروق كانت لصالح المتوسطات الحسابية األعلى، حيث تشير المقارنات البعدية للفروق 
معلمي العلوم تبعا لمتغير التخصص بين المعلمين ذوي التخصص فيزياء في متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى 

والتخصص األخرى )كيمياء وأحياء وعلوم عامة(، لصالح المعلمين ذوي تخصص الفيزياء. كما يالح  وجود فروق بعدية 
 بين تخصص األحياء وتخصص العلوم العامة لصالح تخصص األحياء.
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( التي أشارت إلى وجود فروق في مستوى التنور العلمي تعزى 2004دراسة بخش ) واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج
 إلى التخصص ولصالح طالب القسم العلمي.

( التي أشارت إلى وجود فروق تعزى إلى متغير التخصص 2006واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة العايدي )
ان التي أشارت إلى وجود فروق في التخصص لمصلحة غير ولصالح تخصص العلوم والرياضيات، ومع دراسة بخيت

( التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 1999ذلك، كذلك اختلفت مع دراسة احمد )
 معلمي العلوم تعزى لمتغير التخصص )فيزياء وكيمياء وأحياء(.

لمعلمين المعر ية، لذلك كانت الفرصة مهيأة أمام معلمي ويرى الباحث أن السبب في ذلك ربما يعود إلى خصائص ا
الفيزياء للتفوق على نظرائهم المعلمين اآلخرين، ألن هذا مجال تخصصهم. وهذا يبرهن أن معلم العلوم يركز على مجال 
ا تخصصه في التدريس ويثريه بشكل جيد، ويقدم باقي المواضيع غير ذات الصلة بتخصصه بصورة طبيعية ويكتفي بم

هو وارد في الكتاب المدرسي دون إثراء خشية الوقوع في الخطأ. وبذلك تبقى معلوماته العلمية في المجاالت األخرى في 
حدود ما يطرح في الكتاب المدرسي، لذلك سعت مديريات التربية وتنبهت إلى هذا الجانب من خالل قيامها بإعطاء 

الرئيس، وتدريبهم على أدوات وأجهزة مختلفة من هذه  دورات لمعلمي العلوم في تخصصات أخرى غير تخصصهم
 التخصصات، ليتسنى لهم التعامل معها في ظل هذا التقدم التكنولوجي المتزايد. 

 :العلوم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع؟ما تصورات معلمي " النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث" 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنور الفيزيائي لدى لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج األعداد، 

معلمي العلوم، على اختبار تصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع الكلي، وذلك كما هو موضح في 
  (.12الجدول )

 حول العلم والتكنولوجيا والمجتمعارية الختبار التصورات : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي12جدول 

عدد  المتغير
المتوسط  العدد الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري 

تصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا 
 متوسطة 9.68 38.89 211 20 والمجتمع

العلم والتكنولوجيا كان متوسطا، حيث بلغ المتوسط كما ويتضح من الجدول السابق أن تصورات معلمي العلوم حول  
 (.9.68( مع انحراف معياري )38.89الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية لألداة )

( التي أشارت إلى وجود درجة جيدة من التصورات الواقعية لمعلمات 2008واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة داود )
 ين العلم والتكنولوجيا والمجتمع. العلوم حول طبيعة العالقة ب



 

3800 

 

( التي أشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من معلمي العلوم يمتلكون فهما 1995واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة العمري )
خطأ لطبيعة العلم والتكنولوجيا، وأنهم يدركون وجود تفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، ولكنهم ال يستطيعون تفسير 

 قات هذا التفاعل.عال
لمعلمي العلوم في الجامعات والمعاهد، حيث إن عملية  األكاديميويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى التأهيل  

إعداد المعلم تكون وفق اإلطار النظري، من خالل تقديم معارف ومعلومات علمية بحتة، دون إتاحة فرصة للتطبيق إال 
المنهاج  في مجاالت قليلة، وبما أن هذا المنحى بنائي فانه ال يتم تطبيقه كما يجب في المدارس أو الجامعات، وذلك الن

ليس معد وفق هذا المسار أوال، كما أن فاقد الشيء ال يعطيه، فالمعلمون لم يعدوا للتعامل مع قضايا بنائية، إن وجدت 
بعض الحاالت الفردية تكون باالجتهاد الشخصي وبكم المعرفة ومدى الخبرة، ويتم العمل عليها من خالل التجربة والخطأ 

ما أن الباحث يرى أن المنهاج ال يسير مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر. وال تكون مخططًا لها كما يجب. ك
 حيث إن اعتماد المعلمين على مصادر المعرفة الخارجية متشابهة هذه األيام مثل وسائل اإلعالم واالنترنت.

 معلمي العلوم  االرتباطية بين مستوى التنور الفيزيائي لدىما العالقة " :رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال
تمت اإلجابة عن هذا السؤال بتحويله إلى الفرضية الصفرية  "وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع؟

 التاسعة.
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  نتائج فحص الفرضية الصفرية التاسعة:

 (α ≤ 0.05 بين متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا )
 والمجتمع.

كما هو واضح في ( Pearson Correlationبيرسون )للتحقق من صحة الفرضية التاسعة تم استخدام معامل االرتباط 
 (.13جدول )

( للعالقة بين متوسطات مستوى التنور Pearson Correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )13جدول 
 حول العلم والتكنولوجيا والمجتمعالفيزيائي لمعلمي العلوم وتصوراتهم 

 التصورات حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع  المتغيرات

 مستوى التنور الفيزيائي
 **0.818 معامل االرتباط

 *0.000 الداللة اإلحصائية
( بين كل من متوسطات α ≤ 0.05الجدول السابق وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )يتضح من 

مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط 
 ، وهي قيمة ذات معامل ارتباط موجب عاِل.0.818بيرسون 

( التي أشارت إلى وجود عالقة بين درجات مجال مستوى التنور 2009اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة البايض )
التكنولوجي ومجال التكنولوجيا من جانب، والشبكات ومجال الصيانة من جانب أخر. واتفقت مع نتائج دراسة داود 
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لوم لطبيعة العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ( التي أشارت إلى وجود عالقة بين تصورات معلمات الع2008)
( التي أشارت إلى Seda, 2006واختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة )خدامهن لتلك العالقة في التدريس، ودرجة است

بب في ذلك ويرى الباحث أن الساته حول العلم والنواتج العلمية.عالقة سلبية بين عدد المواد التي يدرسها المعلم، وتصور 
يرجع إلى أن معلمي العلوم الذين يكون لديهم مستوى معين من التنور الفيزيائي بأبعاده، يكون لديهم مستوى مقارب من 
التصورات حول العلم والتكنولوجيا والمجتمع، ذلك إن هذه التصورات تمثل الجانب التطبيقي لمستوى التنور الفيزيائي لدى 

نور فيزيائيا يكون قادرًا على إدراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، المعلمين، حيث أن الشخص المت
وبما أن مستوى التنور الفيزيائي ظهر بمستوى متوسط، ظهرت تصورات المعلمين حول جانب العلم والتكنولوجيا بشكل 

 .متوسط أيضا، فبذلك تكون العالقة بينهما طردية
 النتائج

أظهرت الدراسة أن مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي  ما مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم؟ السؤال األول:-
( مع انحراف معياري 19.09العلوم كان متوسطا، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية لألداة )

(4.66 .) 
السؤال الثاني: هل يختلف مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم باختالف: "الجنس والمؤهل العلمي وسنوات -

 الخبرة والتخصص"؟ 
( في متوسطات مستوى α ≤ 0.05اشارت النتائج إلى أنه ال يجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .ى إلى الجنسالتنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعز 
( في متوسطات مستوى التنور α ≤ 0.05اشارت النتائج إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (التخصص، و سنوات الخبرة، و الفيزيائي لدى معلمي العلوم تعزى إلى متغيرات )المؤهل العلمي
 لوجيا والمجتمعالسؤال الثالث: ما تصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنو -

أظهرت النتائج أن تصورات معلمي العلوم حول العلم والتكنولوجيا كان متوسطا، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 
 (.9.68( مع انحراف معياري )38.89على الدرجة الكلية لألداة )

: ما العالقة االرتباطية بين مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصوراتهم حول العلم السؤال الرابع-
( بين α ≤ 0.05عالقة إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) أظهرت الدراسة أنه توجد والتكنولوجيا والمجتمع؟ 

 .هم حول العلم والتكنولوجيا والمجتمعكل من متوسطات مستوى التنور الفيزيائي لدى معلمي العلوم وتصورات
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 التوصيات
 انبثقت عن نتائج الدراسة التوصيات التالية: 
 ابهم أن تسعى برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم إلى رفع مستوى التنور الفيزيائي لدى جميع المعلمين وإكس

 أبعاد التنور الفيزيائي.
  حول تدريب المعلمين على استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع.عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة 
  حث وزارة التربية والتعليم إليجاد حلواًل لقضية تأهيل المعلمين في التخصصات األخرى غير تخصصهم، أو الرجوع

 إلى المناهج المنفصلة بحسب التخصص.
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121. 

 ( .2008داود، أفراح .)ــا والمجتمع ودرجــة تصـــــــــورات معلمــات ا لعلوم لطبيعــة العالقــة بين العلوم والتكنولوجي
 الجامعة الهاشمية، األردن. ، رسالة ماجستير غير منشورة،استخدامهن لتلك العالقة في التدريس

 ( .أ2004الرررردبعي، رنررررا .) ر تــدريس وحــدة مطورة في الفيزيــاء وفل منحى العلم والتكنولوجيـــا والمجتمع في 
رسرررررررالة ماجسرررررررتير غير منشرررررررورة، كلية  صــــف الثاني الثانوي وفي مقدرتهن على اتخاذ القرار،تحصــــيل طالبات ال

 التربية، جامعة صنعاء.
 ( .2006الدهمش، حسين .)مطبعة النور، صنعاء، اليمن.تدريس العلوم من أجل اإلبداع العلمي ، 
 ( .تطوير مناهج الفيزياء في المرحلة ال2002الزعانين، جمال وشبات، محمد .) ثانوية في فلسطين في القرن الواحد

 .43-33(، 1)10غزة،  مجلة الجامعة اإلسالمية،والعشرين، 
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 ( .مسرررتوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزياء في المرحلة الثانوية وعالقته بمسرررتوى الثقافة 2007الزعبي، طالل .)
 .123-111(، 1)11، التطبيقيةالمجلة األردنية للعلوم العلمية واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم، 

 ( .1994زيتون، عايش .)دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.أساليب تدريس العلوم ، 
 ( .1996زيتون، عايش .)دار الشروق، عمان، األردن.أساليب تدريس العلوم ، 
 ( .2004زيتون، عايش .)مصر.، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة، أساليب تدريس العلوم 
 ( .2010زيتون، عايش .)دار الشرررررررررررروق للنشرررررررررررر االتجاهات العالمية المعاصـــــــرة في مناهج العلوم وتدريســـــــها ،

 والتوزيع: عمان، األردن.
 ( .2000زيتون، كمررررال .)المكتررررب العلمي للكمبيوتر والنشررررررررررررررر والتوزيع، تـــدريس العلوم من منظور البنـــائيـــة ،

 اإلسكندرية.
 ( .2007زيد، عبد و .)رسررررررررررررررالة العلمي في كتب العلوم للمرحلة األســـــــــاســـــــــية في الجمهورية اليمنية التنور ،

 ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.
 ( .1990سليم، محمد .)،كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر. اتجاهات حديثة في تدريس العلوم 
 ( .1993سررررررليم، محمد .) دار الشررررررروق للنشررررررر والتوزيع، العلومالتنور العلمي حقيقة تفرض نفســــها في تدريس ،

 بيروت.
 ( .أضررررررررواء على تطوير مناهج التعليم العام في الدول العربية، 1998سررررررررليم، محمد .)المصـــــرية للتربية  الجمعية

 .29-23(، 2)1، العلمية، مجلة التربية العلمية
 ( .مسررتوى الثقافة العلمية لدى طالب المسررتويين األول و 2000الشررهراني، عامر .) الرابع من التخصررصررات العلمية

 .67-62(، 75)2، مجلة رسالة الخليج العربيبكلية التربية بابها، ودور برنامج إعداد المعلم في تنميته، 
 ( .مسررتوى الثقافة العلمية لدى طالب المسررتويين األول والرابع من التخصررصررات العلمية 2004الشررهراني، عامر .)

 .59-55(، 1) 75 الخليج العربي، مجلة رسالةفي تنميته،  بكلية التربية ودور برنامج اإلعداد
 ( .الثقافة العلمية مفتاح التقنية، 2000الشيباني، خضر .)19-12(، 55)2، مجلة العلوم والتقنية 
 ( .التنور العلمي حقيقة تفرض نفسررررررررها على خبراء المنهاج، 1989صررررررررابر، سررررررررليم .) مجلة دراســـــات في المناهج

 لخامس، كلية التربية جامعة عين شمس، القاهرة.، العدد اوطرق التدريس
 ( .2006الصررررررررررررادق، منى.)  تحليل محتوى منهاج العلوم للصـــــــف العااـــــــر وفقا لمعايير الثقافة العلمية ومدى

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.اكتساق الطلبة لها
 ( .تحليل محتوى العلوم للصررررررف الثالث المتوسررررررط في ضرررررروء مدخل العلم والتكنولوجيا 1998الضرررررربيان، صررررررالح .)

 .60-45(، 68)2، مجلة رسالة الخليج العربيوالمجتمع، 
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 ( .2001عابد، أسررررامة .) درجة تاـــمن كتب العلوم المقررة في مرحلة التعليم األســـاســـي في األردن لمنحى العلم
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.مجتمعوالتكنولوجيا وال

 ( .2006العايدي، جهاد .)ر، ، رسررررررررالة ماجسررررررررتيمســـــتوى التنور العلمي لدى معلمي المرحلة الثانوية في األردن
 جامعة عمان العربية، األردن.

 ( .1999عبد الحميد، محمد .)رسررررررررررالة ماجسررررررررررتير غير  ،مســـــــتوى التنور الكيميائي لدى طالق المرحلة الثانوية
 منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة.

 ( .1997عبد الحميد، ممدوح .) مســـتوى التنور الكيميائي لدى طلبة المرحلة الثانوية، الجمعية المصـــرية للتربية
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، مصر.العلمية

 ( .تطوير تدريس الفيزياء لط9200عبد السررررررررررررررالم، محمد .) ،(، 2)3، مجلة التربية العلميةالب المرحلة الثانوية
44-49. 

 ( .مرردى تنرراول محتوى منهج العلوم بررالمرحلررة اإلعررداديررة ألبعرراد العلم وعمليرراترره وفهم 2004عبررد المجيررد، ممرردوح .)
 .47-37(، 3)7، مجلة التربية العمليةالطالب لها، 

  ،طلبة الصررف الحادي عشررر في مدينة القدس وضررواحيها،  (. مسررتوى التنور العلمي العام لدى2004هيفاء. )العزة
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بيرزيت، فلسطين.

 ( .2005العطار، ياسرررر .) أ ر اســتخدام منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة في الثقافة العلمية لدى طلبة
 تير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.، رسالة ماجسالصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو تعلم العلوم

 ( .2007علم الدين، آمل.)  مســــــتوى التنور البيولوجي وعالقته باالتجاهات العلمية لدى طلبة كليات التربية في
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.الجامعات الفلسطينية بغزة

 ( .2003علي، محمد .)عمان. المسيرة،، دار س العلومالتربية العلمية وتدري 
 ( .1995العمري، علي .) مســـــــــتوى فهم معلمي العلوم في المرحلة الثانوية لمفاهيم العلم والتكنولوجيا والتفاعل

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.بينهما وبين المجتمع
 ( .2009عوض، عبد القادر .)ة والبيئية لدى طلبة جامعة حاـــرموت للعلوم مســـتوى الثقافة العلمية التكنولوجي

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.والتكنولوجيا ومصادر اكتسابهم لها
 ( .أبعاد2009عيد، جالل .)  التنور الفيزيائي المتامنة في محتوى منهاج الفيزياء للصف الحادي عشر ومدى

 نشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.، رسالة ماجستير غير ماكتساق الطلبة له
 ( .1996فراج، محسن .)رسالة دكتوراة غير تقويم مناهج العلوم بالتعليم العام في ضوء متطلبات التنور العلمي ،

 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر.
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 ( .تعليم العلوم في الوطن العربي بين جمود التلقين وعزوف المتعلمين2006فراج، محسررررررررررررررن .) ،مجلة المعرفة ،
2(5 ،)13-23. 

 ( .2006فراج، محسن .)وراة غير ، رسالة دكتتقويم مناهج العلوم بالتعليم العام في ضوء متطلبات التنور العلمي
 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، مصر.

 ( .تأثير التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الثقافة العلم2001قنديل، احمد .) ية والتحصرررررررررررررريل الدراسرررررررررررررري
 .31-25(، 2)4، مجلة التربية العلميةلتالميذ الصف الخامس االبتدائي، 

 ( .تعليم العلوم وخلق بيئة مستدامة، 1997محاسنة، عادل .)244(، 123)26، الجامعة األردنية، مجلة التربية-
260. 

 ( .مسررررررررررررررتوى التنور العلمي لدى طلبة المرحلة الثانو 2006المحتسررررررررررررررب، سررررررررررررررمية .) ية في محافظة عمان وعالقته
 .56-44(، 2)33، مجلة الجامعة األردنيةباتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا، 

 ( .فعالية مناهج العلوم بمدارس التعليم الثانوي الصررررررررررررررناعي في تنمية التنور العلمي لدى 2002الموجي، أماني .)
 القاهرة.(، جامعة عين شمس، 5)2، مجلة التربية العلميةالطالب، 

 ( .1999النجدي، أحمد وراشرررررررد، علي وعبد الهادي، مي .)دار الفكر العربي، القاهرة، المدخل في تدريس العلوم ،
 مصر.

 ( .2002النجرردي، أحمررد .)عالم المعاصـــــــــر، مدخل في تدريس العلوم ، دار الفكر العربي، تدريس العلوم في ال
 القاهرة.

 ( .فلسررررررررررررررفة ومتطلبات إعد1997النمر، مدحت .) اد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرررررررررررررررين، التربية العلمية للقرن
 .18-11(، 1)2، مجلة التربية العلميةالحادي والعشرين، الجمعية المصرية العلمية، 

 ( .2008الهاشرمي، عبد الرحمن والدليمي، طه .)دار الشرروق للنشرر والتوزيع:  استراتيجيات حديثة في التدريس ،
 عمان، األردن.
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