
درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى 
بالمرحلتيــن  الطبيعيــة  العلــوم  معلمــي 
المتوســطة والثانويــة فــي مدينــة الطائــف

د. خالد بن محود بن حممد العصيمي

أستاذ املناهج والرتبية العلمية املشارك

كلية الرتبية - جامعة الطائف





درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...    د. خالد بن حمود العصيمي

365

لــدى معلمــي  درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم 
العلــوم الطبيعيــة بالمرحلتيــن المتوســطة والثانويــة فــي 

ــف ــة الطائ مدين
د. خالد بن محود بن حممد العصيمي

امللخص:
اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة هــو حماولــة الكشــف عــن لغــة العلــم مــن حيــث االســتخدام واملعوقــات 
مــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف، مــن خــالل عينــة عشــوائية 
تكونــت مــن )460( معلًمــا، وطبقــت أدايَتْ الدراســة )بطاقــة املالحظــة، واالســتبانة( علــى هــذه العينــة، 
وأســفرت النتائــج عــن: درجــة اســتخدام لغــة العلــم ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة كانــت بدرجــة ضعيفــة، ودرجــة 
معوقات اســتخدام لغة العلم ألفراد عينة الدراســة الكلية كان بدرجة كبرة، و عدم وجود فرق داّل إحصائيًّا 
حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم ميكــن أن تنســب إىل املرحلــة التعليميــة، وعــدم وجــود فــرق داّل إحصائيًّــا 
حــول درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم تتعلــق ابملرحلــة التعليميــة، وأخــرًا كشــفت الدراســة عــن عــدد مــن 

التوصيــات يف ضــوء ذلــك. 
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ABSTRACT

The study aimed at identifying the degree of use and language 
of science obstacles among natural sciences teachers in the inter-
mediate and secondary stages in Taif city. To achieve the results 
of the study, a random sample (460) teachers was chosen. Then 
the two instruments of the study (an observation card and a 
questionnaire) were applied to the sample of the study. The results 
of the study showed the following: the overall rate of using the 
language of science by the respondents of the overall sample was 
low and the overall rate for the obstacles of using the language 
of science was great. Also, there were no statistically significant 
differences concerning the degree of language use attributed to 
the educational stage. Furthermore, there were no statistically 
significant differences concerning the degree of language use 
obstacles attributed to the educational stage. Finally, a number 
of recommendations were reached in the light of these results.
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مقدمة:
اللغــة هــي أداة التواصــل بــن األفــراد، مــن خالهلــا يتبادلــون األفــكار ويســعون إىل فهــم بعضهــم البعــض، 
وهــي مــن األســس البالغــة األمهيــة للحضــارة اإلنســانية، وجســر التواصــل بــن األجيــال، ومــن خالهلــا يتــم 
التواصــل بــن املشــتغلن جبميــع فــروع العلــم املختلفــة، وهــي أداة للتفكــر فــال ميكــن لإلنســان معاجلــة مــا يواجهــه 

مــن مشــكالت إال عــن طريــق اللغــة. 

وال ميكــن ختيُّــل احليــاة مــن غــر وجــود لغــة لتخاطــب البشــرية, فهــي هبــه مــن هللا -ســبحانه وتعــاىل- 
للبشــر، ويُعــزى غليهــا تقــدم ورقــّي اإلنســانية، ولغتنــا العربيــة هلــا ميــزة خاّصــة أهنــا لغــة القــرآن، إضافــة إىل أهنــا 
وســيلة االتصــال والتفاهــم، ونقــل الــرتاث مــن جيــل إىل جيــل آخــر. )الناقــة، 2000، 7( و)نــورا زهــران، 

 .)1482  ،2011

وبــرزت أمهيــة اللغــة يف عمليــي التعليــم والتعلــم بعــد ظهــور كتــاابت فيجوتســكي Vygotsky والــي 
تؤكــد علــى دور اللغــة كأداة ســيكولوجية للتحــدث والتفكــر. (Ogden,2000,213(، )ليلــى حســام 
 Durant et al, 1998, 311)، )Roth( وقــد أكــد .)الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121
and Duit, 2003, 869( على أمهية اللغة يف بناء املعى يف التدريس، إضافة إىل أهنا وسيلة الطالب 

يف التعبــر عــن أفــكاره ومبادئــه، وآمالــه وطموحاتــه، وهــي أداة حلفــظ الــرتاث الثقــايّف لأمــم.

ولغــة العلــم هــي املفتــاح الرئيــس لفهــم طبيعــة العلــم وتكويــن االجتاهــات املوجبــة حنــو القضــااي واملشــكالت 
الــي يواجههــا اجملتمــع، ووســيلة مهمــه لفهــم التغــرات العلميــة املتســارعة الــي يتعــرض هلــا األفــراد يف هــذا 
العصــر، وتعينهــم علــى اختــاذ القــرارات الســليمة فيمــا يواجهونــه مــن مشــكالت يف حياهتــم اليوميــة، ووســيلة 

االتصــال الرئيســة يف اجملتمــع العلمــّي.

وتــرز أمهيــة لغــة العلــم يف أهنــا اجلســر األساســّي للثَّقافــة العلميّــة الــي تُعــى إبعــداد املواطــن املثقــف 
علميًّــا الــذي هــو هــدف رئيــس للرتبيــة العلميــة. وقــد أبــرزت اللجنــة الفيدراليــة للعلــوم يف الــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة هــذه األمهيــة للثقافــة العلميــة بتحديــد اهلــدف مــن تدريــس العلــوم املتمثــل يف إعــداد املواطــن املثقــف 
 )AAAS) علميًّــا. )تروبــرج، 2004، 4(. وأتكيــًدا علــى ذلــك وضــع االحتــاد األمريكــّي للتقــدم العلمــّي
 Science for All) مشــروًعا يهــدف إىل حتقيــق الثّقافــة العلميّــة جلميــع املواطنــن بعنــوان العلــم للجميــع
AAAS, 1989, 318) )العثمــان، 2008، 50(. ويضيــف (Allen, 1998,2( أن إحــدى 

املهــام الرئيســة يف تعليــم العلــوم هــو إعــداد املواطــن املثقــف علميًّــا وتكنولوجيًّــا.
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ــا للمجتمعــات اإلنســانية يتــمُّ مــن خالهلــا تزويــد  وإذا كانــت الرتبيــة العلميــة تُعــدُّ هدفًــا ومطلبًــا مهمًّ
املتعلمــن بقــدر مــن الثّقافــة العلميّــة، فــإن لغــة العلــم Scientific Languge تُعتــر ضــرورة حتميــة مــن 

ضــرورايت الثقافــة نظــرًا لالرتبــاط الوثيــق بــن اللغــة والثّقافــة. )عبــد القــادر وعــزة مصطفــى، 2014، 1(.

 Barnes,) وقــد اتضحــت أمهيــة اللغــة العلميّــة وعالقتهــا ابلتعليــم يف أواخــر الســتينات بــدًءا أبعمــال
 Parkinson,) .الــذي نظــر يف قضيــة اللغــة الشــفهية والتحريريــة يف خمتلــف الصفــوف الدراســية )et al

224 ,2004( )ليلــى حســام الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121(. 

وتعتــر لغــة العلــم وســيلة ابلغــة األمهيــة لفهــم دالالت النصــوص العلميــة، إضافــة إىل أهنــا مهــارة أكادمييــة 
الزمــة لدراســة العلــم وفهمــه وتعلُّمــه. )عبــد القــادر، 2013، 13-14، 84- 87(. وابلتــايل ينبغــي علــى 
معلمــي العلــوم توظيــف لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا وأنشــطتها يف تدريــس العلــوم األمــر الــذي ينعكــس إجيــااًب 
علــى لغــة وفكــر وســلوك الطــالب. وعليــه فــإن اســتخدام مكــوانت لغــة العلــم املتمثلــة يف الرمــوز واملعامــالت 
الكيميائيــة والرســوم واملصطلحــات.... إخل، يُعــدُّ ابلــغ األمهيــة يف تعليــم العلــوم ألهنــا مــن أساســيات املعرفــة 

العلميــة. )رشــا كليــي، 2016، 2(. 

واللغــة العلميّــة لغــة مشــرتكة بــن مجيــع البيئــات العلميــة، حيــث يتواصــل املشــتغلون يف العلــوم مــن خــالل 
مكــوانت هــذه اللغــة نظــرًا ملــا حتتويــه مــادة العلــوم مــن رســومات وأشــكال بيانيــة تزيــد مــن التواصــل بــن الطــالب 
وتســهم يف تنميــة مهــارات القــراءة والتنــور العلمــّي لديهــم. )حجــازي، 2013، 242(، وتتطلــب فلســفة أّي 
علــم مــن العلــوم دراســة لغــة العلــم، إضافــة إىل دراســة الوظائــف األساســية للعلــم. )خليــل وأبــو انجــي، حتيــة 

عبــد العــال، ومســاح حممــد، 2014، 464(. 

ــة إىل إعــادة  إن التقــدم العلمــّي مرتبــط ارتباطًــا وثيًقــا ابلتقــدم اللغــوّي، ومــن هنــا أصبحــت احلاجــة ملحَّ
بعــث احليــاة يف لغــة العلــم وقوهتــا يف العصــر احلاضــر. )بــي ذايب، 2014، 161- 162(، لذلــك كان 
مــن الضــرورة االهتمــام بتوظيــف لغــة العلــم توظيًفــا يتماشــى مــع طبيعــة العلــوم الــي تتناوهلــا. )عبــد القــادر، 

 .)112  ،،2013

ومبــا أن لغــة العلــم ذات أثــر واضــح يف تنــاول النــّص العلمــّي وترتجــم الكثــر مــن املفاهيــم , فقــد تناوهلــا 
الباحثــون ابلدراســة والبحــث علــى النحــو التــايل : 

- دراســة (Stoddart et al., 2002(: أظهــرت النتائــج أن اســتخدام اســرتاتيجيات تعليميــة مثــل 
الكتابة والتســاؤل مفيدة يف ربط العلوم ابللغة، مما أدى إىل تكوين اجتاهات إجيابية حنو التفكر يف املمارســة 

والدافــع لتعزيــز فهــم التكامــل بــن العلــوم واللغــة. 
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- دراســة (Phillips and Norris, 2009(: أشــارت النتائج إىل أن الكتب املدرســية تعتمد على 
النصــوص الســردية والتفســرية وال يوجــد هبــا نصــوص جدليــة، وأن اللغــة املســتخدمة يف الكتــاب ليســت لغــة 

العلــم الصحيحــة. 

- دراســة )وفــاء مشــاعلة، 2011(: أوضحــت نتائجهــا تفــوق اجملموعــة التجريبيــة يف اســتخدام لغــة العلــم 
والتحصيــل. 

- دراســة (Jimensz- Silva and Gomez, 2011(: أظهــرت النتائــج أن اســتخدام التواصــل 
يقــود الطــالب مــن التحــدث إىل الكتابــة يف العلــوم، وحيقــق بشــكل ملحــوظ يف الدمــج املتزامــن ملهــارات 

االســتماع والقــراءة، ويســمح للطــالب ابســتخدام املهــارات اللغويــة الشــفوية. 

- دراســة )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012(: أظهــرت النتائــج توظيًفــا للكتابــة العلميــة الصحيحــة بدرجــة 
مقبولــة وميكــن االســتناد عليهــا يف توضيــح أمهيــة لغــة العلــم مــن قبــل معلمــات الرايضيــات والعلــوم, أمــا مــن 

حيــث اســتخدام املعلمــات للكتابــة مــن أجــل التعلــم فــكان ضعيًفــا ودون املأمــول. 

لصــاحل  للجنــس  يُعــزى  تفــوق  إىل  النتائــج  أشــارت  الراشــدي، 2012(:  وثــراي  )أمبــو ســعيدي  دراســة   -
املعلمــات، وال توجــد فــروق يف اجتاهــات املعلمــن تُعــزى إىل املرحلــة والتخصــص الدقيــق واخلــرة التدريســية. 

- دراســة (Oyoo, 2012(: أظهــرت النتائــج أن املعلمــن حباجــة أكــر لالهتمــام بلغــة العلــم يف تدريــس 
العلــوم. 

- دراســة (Gose, 2013(: توصلــت النتائــج إىل أن تصــورات املعلمــن ملعــى اللغــة األكادمييــة أثَـّـر يف 
عــدم دجمهــم للغــة العلــم يف تدريــس العلــوم، و أن اســتهداف تعليــم اللغــة مبعــزل عــن تدريــس العلــوم مينــع 

الطــالب مــن االخنــراط يف ممارســة العلــوم. 

- دارســة )عبــد القــادر وعــزة مصطفــى، 2014(: أشــارت النتائــج إىل أمهيــة الكفــاايت التدريســية مــن وجهــة 
نظــر املختصــن، وأن حمتــوى كتــب العلــوم ابملرحلــة املتوســطة يف الســعودية يتضمــن عناصــر ومكــوانت لغــة 

العلــم. 

الفهــم األكثــر تقدًمــا حــول كيفيــة إشــراك  النتائــج إىل أن  - دراســة (Oliveria, 2015(: أشــارت 
الطــالب يف نصــوص العلــوم بشــكل منهجــّي يســاعد معلمــي العلــوم علــى الدمــج الفعــال للقــراءة العلميــة، و 
الفهــم األفضــل لإلمــكاانت الرتبويــة ملشــاركة الطالــب يف قــراءة كتــب العلــوم يتســق مــع الــدور احملــورّي الــذي 

تلعبــه النصــوص املكتوبــة يف تعليــم العلــوم. 
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وقــد أوصــت هــذه الدراســات بضــرورة االهتمــام بلغــة العلــم وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم جبميــع مراحــل 
التعلــم العــاّم. 

مشكلة الدراسة: 
تسعى وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية ملواكبة التطورات العلمية املتسارعة، واحلاجات الداخلية 
امللحــة لتطويــر التعليــم العــام يف مجيــع جوانبــه، متثَـّـل ذلــك يف القيــام ابلعديــد مــن املشــاريع الرتبويــة،أييت يف 
مقدمتهــا مشــروع تطويــر العلــوم الطبيعيــة والرايضيــات. )الشــدوخي وجنــوى شــاهن، 2007، 440(،. وقــد 
وجهــت وزارة التعليــم ابململكــة العربيــة الســعودية عنايتهــا ابلثقافــة العلميــة كهــدف اســرتاتيجّي ملناهــج العلــوم 
املطــورة، ووظَّفــت هــذه املناهــج املكــوانت األساســيَّة للغــة العلــم يف كتــاب الطالب)املفاهيــم، املصطلحــات، 
الرســوم، اســتخدام األعــداد، الرمــوز، واملعــادالت الكيميائيــة(. )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014، 3(. 

ويف ضــوء ذلــك مَتَّ االهتمــام بتطويــر املناهــج التعليميــة وفــق معايــر مَتَّ الرتكيــز عليهــا يف اجملتمــع العلمــّي. 
)وزارة الرتبيــة والتعليــم، 2006، 20(. مــع االهتمــام والرتكيــز علــى برامــج اعــداد املعلــم لتتوافــق مــع التغــرات 
املنشــودة. )اخلالــدي، 2014، 4(، مــن خــالل احلــرص علــى ممارســة لغــة العلــم الصحيحــة أثنــاء تدريــس 
العلــوم مبراحــل التعليــم العــام املختلفــة، فمهمــا كانــت جــودة املناهــج، ومهمــا توفــرت التقنيــة والوســائط التعليميــة 
يبقــى املعلــم ســيد املوقــف التعليمــّي يف اســتثمار كافــة اإلمــكاانت املتاحــة لتحقيــق األهــداف التعليميــة. 

)عبيــد، 2004، 19(. 

وقــد أبــرزت بعــض البحــوث والدراســات أمهيــة االســتخدام الصحيــح والعلمــّي للغــة العلــم يف تدريــس 
 ،)Oyoo, 2012)، (Gose, 2013)، (Oliveira, 2015) :العلــوم كدراســة كل مــن
)أمبو ســعيدي وثراي الراشــدي، 2012(، )وفاء مشــاعلة، 2011( و )عبد القادر وعزة مصطفى، 2014(. 

ولغــة العلــم مــن حيــث االســتخدام واملعوقــات مل تُتنــاول بطريقــة صحيحــة مــن ِقبــل معلمــي العلــوم 
الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )مــن خــالل املالحظــة الدائمــة يف برانمــج الرتبيــة 
العملية(، ولوجود قلة يف الدراســات واألحباث العلمية حوهلا على املســتوى احمللّي )عدا دراســة واحدة أولت 
اهتمامهــا ابالســتخدام فقــط(، كمــا أوضحتــه الدراســات الســابقة الــي أجريــت حــول لغــة العلــم يف العلــوم. 

وابلتــايل ميكــن حصــر أمهيــة ومشــكلة الدراســة بعــدد مــن النقــاط التاليــة: 

- مــن األســس الرئيســة لتحقيــق الثقافــة العلميــة اســتخدام لغــة علميــة صحيحــة والــي يهــدف إليهــا تدريــس 
 National Research) .العلــوم، وهــذا مــا أكــده اجمللــس الوطــّي يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة

 .)Council) (NRC, 1996, 11



درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...    د. خالد بن حمود العصيمي

371

Science for all Ameri-) )2061 )- بــروز مشــاريع عامليــة يف الرتبيــة العلميــة مثــل: مشــروع 
can,2061(، ومشــروع املعايــر الوطنيــة للرتبيــة العلميــة يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة اللذيــن أشــارا إىل 

ضــرورة اهتمــام معلمــي العلــوم مبمارســة لغــة العلــم أثنــاء تدريــس العلــوم. 

- دعــوة بعــض املشــاريع احملليــة مثــل مشــروع تطويــر الرايضيــات والعلــوم يف مراحــل التعليــم العــام املختلفــة، 
الــذي أكــد علــى ضــرورة االهتمــام يف برامــج اإلعــداد العلميــة للمعلــم يف جمــال العلــوم واســتخدام إســرتاتيجيات 

تدريــس نوعيــة تتــواءم مــع مســتجدات الرتبيــة العلميــة يف تدريــس العلــوم. 

- مالحظــة الباحــث الشــخصية أثنــاء متابعــة برامــج الرتبيــة العمليــة يف املرحلتــن املتوســطة والثانويــة عــدم 
ممارســة لغــة العلــم يف حصــص العلــوم ابلشــكل الصحيــح واملطلــوب مــن ِقبــل املعلمــن يف املرحلــة املتوســطة 

والثانويــة. 

وممــا ســبق تتأكــد أمهيــة القيــام هبــذه الدراســة للكشــف عــن وجهــة نظــر معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
العلــوم.  العلميــة وتعليــم  الرتبيــة  العلــم يف  لغــة  اســتخدام ومعوقــات  املتوســطة والثانويــة حــول درجــة 

الطبيعيــة  العلــوم  معلمــي  لــدى  العلــم  لغــة  اســتخدام  تــديّنِ  الدراســة يف  كمــا ميكــن حصــر مشــكلة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، كمــا أكــدت علــى ذلــك بعــض الدراســات الســابقة، حيــث إن ضعــف متكــن 
املعلمــن مــن اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم تــؤدي إىل مهــارات خاطئــة تقــود إىل نتائــج تؤثــر ســلًبا يف 

حتســن أداء الطــالب، والعمليــة التعليميــة. 

وانطالقًا مما سبق ُتصاغ مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: 

-  مــا درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف؟ 

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس ما يلي: 

1- مــا درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة 
الطائــف ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟ 

2- مــا درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟ 

3- هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
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املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة املرحلــة الدراســية )املتوســطة، والثانويــة(؟ 

4- هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة املرحلــة الدراســية )املتوســطة، والثانويــة(؟ 

أهداف الدراسة: 
هدفت الدراسة إىل ما يلي: 

1- الكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف. 

2- الكشــف عن الفروق بن اســتجاابت عينة الدراســة – إن وجدت– يف درجة اســتخدام لغة العلم لدى 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف.

3- الكشــف عــن الفــروق بــن اســتجاابت عينــة الدراســة –إن وجــدت– يف درجــة معوقــات اســتخدام لغــة 
العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف.

أمهية الدراسة: 
قد تفيد نتائج الدراسة فيما أييت: 

- تــزداد أمهيــة الدراســة مــن خــالل حبثهــا ملوضــوع يتميــز ابألصالــة العلميــة متمثــاًل يف اســتخدام لغــة العلــم يف 
تدريــس العلــوم وذلــك ابعتبــار أن لغــة العلــم ضــرورة حتميــة مــن ضــرورايت الثقافــة العلميــة يف ضــوء مشــروع 

 .)2061(

- انسجامها مع املشاريع التطويرية الي تسعى إليها وزارة التعليم بداية من عام 1425هـ. 

- توجيه نظر املسئولن يف وزارة التعليم على كيفية استخدام لغة العلم يف الرتبية العلمية. 

- ممكن أن تساعد هذه الدراسة على إبراز مكوانت وأنشطة لغة لعلم يف برامج إعداد معلم العلوم. 

- رمبــا ســاعدت النتائــج يف إبــراز آفــاق مســتقبلية للباحثــن املتخصصــن يف جمــال الرتبيــة العلميــة إلجــراء 
دراســات أخــرى اســتكمااًل هلــذا املوضــوع مــن جوانــب خمتلفــة. 

- قــد تســاعد معلمــي العلــوم مبراحــل التعليــم العــام علــى توجيــه ممارســاهتم للغــة العلــم لرفــع مســتوى أداء 
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طالهبــم، و مــن املمكــن أن تســاعد املشــرفن الرتبويــن ملــادة العلــوم يف تطويــر أداء معلمــي العلــوم وتدريبهــم 
علــى اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم، وحتديــد احتياجــات معلمــي العلــوم التدريبيــة يف جمــال لغــة العلــم. 

- قــد تســاعد خمططــي املناهــج بــوزارة التعليــم إلدراج أنشــطة ومتاريــن علميــة تســاهم يف تفعيــل لغــة العلــم يف 
العلــوم. 

وتؤكــد هــذه الدراســة علــى دور اللغــة يف عمليــي التعلــم يف تدريــس العلــوم، ومــن مَثَّ فهــي تؤكــد علــى دور 
 .Vygotsky النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي

حدود الدراسة: 
التزمت الدراسة مبا يلي: 

1- احلــدود املوضوعيــة : اقتصــرت الدراســة احلاليــة علــى الكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة للغــة العلــم. 

2- احلدود املكانية والبشرية: عينة عشوائية من معلمي العلوم ابملرحلتن املتوسطة والثانوية مبدينة الطائف. 

3- احلدود الزمانية: طبقت الدراسة عام 1438/ 1439هـ. 

مصطلحات الدراسة: 

لغة العلم: 

عرفهــا (Stewart, 2012,5( أبهنــا: »الطريقــة املتميــزة الــي يســتخدمها الطــالب للحصــول علــى 
املعرفــة والتغيــر يف جمــال العلــوم«. 

وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 15( أبهنــا: »لغــة عمليــة فنيــة، يعــرض وينظــم فيهــا املشــتغلون ابلعلــم 
أو املتعلمــن معلوماهتــم ومالحظاهتــم وتفســراهتم، والغــرض منهــا إيصــال معــى حمــدد حيتــاج إىل أســلوب لفظــّي 
خــاّص يتميــز ابلوضــوح والبيــان والدقــة، وغالبــاً مــا حيتــوي هــذا األســلوب علــى الرمــوز واملعــادالت الكيميائيــة 

والرايضيــات واملصطلحــات والرســوم العلميــة واألشــكال التوضيحيــة«.

والباحث يتبى التعريف األخر نظرًا لشموليته ودقته العلمية ومناسبته ألهداف الدراسة احلالية. 
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اإلطار النظرّي: 

أ- مفهــوم لغــة العلــم: تُعــدُّ اللغــة حمــورًا أساســيًّا يف منظومــة الثقافــة االجتماعيــة حيــث ترتبــط ارتباطًــا 
وثيًقــا ابلفكــر واإلبــداع واملعتقــدات. وتتعامــل اللغــة مــع العلــم وتتوحــد مــع الفكــر لينتــج عــن ذلــك الفكــر 
العلمــّي مبفاهيمــه ومصطلحاتــه املختلفــة، ونظــرًا ألمهيــة لغــة العلــم فــإن االهتمــام هبــا ينبغــي أن يكــون مبســتوى 
االهتمــام ابلعلــم نفســه. )بــي ذايب، 2014، 162(. وتعتــر لغــة العلــم احملــرك الرئيــس لإلنتــاج العلمــّي، فهــي 

لغــة تدريــس العلــوم، و تســاعد يف البنــاء العقلــّي للمعرفــة العلميــة. )رشــا كليــي، 2016، 8- 9(. 

وابلنظر إىل مفهوم لغة العلم ميكن تناول بعض التعريفات على النحو التايل : 

عرفهــا (Stewart, 2012,5( أبهنــا: »الطريقــة املتميــزة الــي يســتخدمها الطــالب للحصــول علــى 
املعرفــة والتغيــر يف جمــال العلــوم«، وعرفهــا )بــي ذايب، 2014، 162( أبهنــا: »لغــة املختصــر املفيــد والســهل 
املمتنــع، متيــل إىل احلقيقــة والواقــع، أقــرب إىل احلقيقــة، ليــس هلــا حــدود جغرافيــة، تقــوم علــى العبــارة الواضحــة، 
وهــي متطــورة ابســتمرار«، وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 15( أبهنــا : »لغــة عمليــة فنيــة، يعــرض وينظــم فيهــا 
املشــتغلون ابلعلــم أو املتعلمــن معلوماهتــم ومالحظاهتــم وتفســراهتم، والغــرض منهــا إيصــال معــى حمــدد حيتــاج 
إىل أســلوب لفظــي خــاص يتميــز ابلوضــوح والبيــان والدقــة، وغالبًــا مــا حيتــوي هــذا األســلوب علــى الرمــوز 

واملعــادالت الكيميائيــة والرايضيــات واملصطلحــات والرســوم العلميــة واألشــكال التوضيحيــة«. 

يتضــح ممــا ســبق أن لغــة العلــم لغــة ختصصيــة دقيقــة يف تنــاول العلــم، وشــديدة األمهيــة للتواصــل بــن 
املعلمــن والطــالب يف مجيــع اجملــاالت العلميــة، تقــوم علــى املصطلحــات واملفاهيــم العلميــة واألشــكال والرســوم 

ــى مــن خــالل األنشــطة العلميــة املختلفــة.  واملعــادالت العلميــة، بــكل دقــة ووضــوح، وتُنمَّ

وتؤكــد )رشــا كليــي، 2016، 10( علــى توظيفهــا أثنــاء التحــدث يف دروس العلــوم داخــل الصــف 
الدراســّي حتــداث، وقــراءة وكتابــة، إضافــة الســتخدامها يف مواقــف احليــاة اليوميــة املختلفــة. 

وميكــن إبــراز أمهيــة لغــة العلــم يف النقــاط التاليــة: )صــري ومهــا اليمــاين، 2008، 73(، و)عبــد القــادر، 
Gose, 2013, 104) ،)105 ،2013(: ابلغــة األمهيــة يف هــذا العصــر العلمــّي ممــا أنتــج ضغطًــا 
كبــرًا علــى الرتبيــة العلميــة لتنميتهــا ليتمكــن الطــالب مــن اســتخدامها لتحقيــق الثقافــة العلميــة، ومهــارة 
أكادمييــة لتطويــر معرفــة علميــة أعمــق للعلــوم ولفهــم طبيعــة العلــم، إضافــة اىل أمهيتهــا يف تنميــة مهــارة القــراءة 
العلميــة لتحقيــق الفهــم اجليِّــد لــدى الطــالب، وأداة للمناقشــات العلميــة املختلفــة، وتنميــة قــدرة الطــالب علــى 

اإلبداعيــة مــن خــالل اســتخدام لغــة العلــم. 
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 )Snow, 2010, 450) :ومتتــاز لغــة العلــم خبصائــص أساســية ميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي
)عبــد القــادر، 2013، 23- 25(، )مصطفــى 2014، 91(، و)رشــا كليــي، 2015، 12- 16(، 

وميكــن تلخيصهــا يف اجلــدول التــايل:

جدول )1( يوضح خصائص لغة العلم:

خصائص لغة م
الوصفالعلم

استخدام لغة علمية حمددة وواضحة دون لبس يف حتديد املعاين، واستعمال الكلمات الوضوح1
الي تشرح، وحتدد الظاهرة العلمية بتعبر علمّي دقيق دون تكلُّف وبشكل مباشر.

االبتعاد عن الكلمات الي حتمل أكثر من معى، والكلمات املرتادفة واملتضادة.الدقة2

سالمة البنيان 3
استخدام كلمات علمية موجزة تعر عن املعلومات العلمية املبتغاة.اللغوي واإلجياز

ينبغي أن يراعى عند وصف األشياء التسلسل العلمّي الصحيح من خالل البدء املنطق4
ابألصول مث الفروع, األسباب مث النتائج...........إخل.

 جترد الظواهر املادية امللموسة إىل مفاهيم ورموز لدراسة الظاهرة العلميةالتجريد5

تشمل مجيع جماالت املعرفة والعلوم الي يصل إليها اإلنسان، وحتدد مصطلحاهتا مبا الشمولية6
يتفق وطبيعة العلم.

ب- مكــوانت لغــة العلــم: اللغــة العلميــة ال تقتصــر علــى احلــروف والكلمــات فقــط، وإمنــا يضــاف 
لذلــك األرقــام والرمــوز والرســوم البيانيــة املختلفــة. 

وال ميكــن أن تتحقــق خصائــص لغــة العلــم دون اســتخدام هــذه املكوانت،وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا 
يلي: )صفاء احلجيلي، 2006، 9-10(، )عبد القادر، 2013، 128(، و)رشا كليي، 2016، 17(: 

1- املصطلحــات: هــي كلمــات حتــدد املفاهيــم العلميــة بدقــة متناهيــة، وتعطــي تصــورًا ذهنيًّــا للمفهــوم، وهــي 
أداة لتبــادل األفــكار يف التخصــص العلمــّي، ومســهلة لفهــم املعرفــة العلميــة، وأداة بنــاء اجلملــة العلميــة. 

2- الرمــوز: متثــل الرمــوز يف طريقــة خمتصــرة تســمح للعلمــاء واملشــتغلن ابلعلــم أن يتواصلــوا ويتبادلــوا األفــكار 
فيمــا بينهــم بســهولة رغــم اختــالف لغاهتــم، مــن خــالل حــروف أو أرقــام حمــددة علميًّــا. 

3- املعــادالت الكيميائيــة: تتضمــن كتابــة املعادلــة الكيميائيــة تنميــة عــدة مهــارات تُعــدُّ ضروريــة لصياغــة 
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والصيــغ  الرمــوز  ، كتابــة  ورمــزايًّ لفظيًّــا  التفاعــل  معادلــة  : كتابــة  بشــكل صحيح،منهــا  الكيميائيــة  املعادلــة 
كتابــة التكافــؤات صحيحــة، كتابــة صيغــة اجملموعــة الذريــة بــن قوســن، كتابــة املعادلــة اللفظيــة مــن  صحيحة،  

اليمــن إىل اليســار، كتابــة املــواد املتفاعلــة يســارًا، والناجتــة ميينًــا. 

4- الرســوم: تقــدم املــادة العلميــة يف الكتــب املدرســية مــن خــالل اللغــة اللفظيــة، واللغــة غــر اللفظيــة املتمثلــة 
يف الصور والرسوم والتكوينات النمطية، وتزخر كتب العلوم ابللغة غر اللفظية ممثاًل ذلك يف الرسوم النمطية، 
والرســوم التوضيحية، والرســوم البيانية وغرها من األمناط األخرى للرســوم النمطية. )احلصري، 2004، 15(. 
وتســاعد الرســوم العلميــة الطــالب علــى اســتيعاب النــّص العلمــّي، حيــث تتميــز بقدرهتــا علــى توضيــح احلقائــق 
العلميــة واملفاهيــم اجملــردة. )فتــح هللا، 2007، 49(. وتتطلــب مهــارة مــن الطــالب لقراءهتــا بطريقــة علميــة 
التــوازن  العلمــّي، وتوظــف كلغــة بصريــة حتــدث  الرســم  املتضمنــة يف  للمعــاين أو األفــكار  صحيحــة ســواًء 

املطلــوب مــع اللغــة املكتوبــة اللفظيــة ليكمــل كل منهمــا اآلخــر. )عبــد القــادر، 2013، 31(. 

وميكن تصنيف الرسوم املستخدمة يف تدريس العلوم إىل ما يلي: 

أ- الرســوم البيانيــة: تُعــدُّ متثيــاًل بصــرايًّ لعالقــة بــن عــدد مــن البيــاانت واملعلومــات الكميــة أو اإلحصائيــة، 
وترتبــط ابلنــّص املكتــوب للمــادة العلميــة. )الزغــي، 2007، 686(. وعــادة مــا أتخــذ الرســوم البيانيــة أشــكااًل 
خمتلفــة ومنهــا مــا يلــي: )عطــار وكنســارة، 2008، 222(، )ســامل، 2010، 135(، و )عبــد الصمــد، 

 .)56 ،2011

- اخلطوط البيانية: تظهر العالقة بن جمموعتن من البياانت مثل العالقة بن السرعة والزمن بدقة. 

- األعمدة البيانية: تكون بشكل رأسّي أو أفقّي يسهل قراءهتا وفهمها.

- الدوائــر البيانيــة: عبــارة عــن دائــرة أجزاؤهــا متثــل مكــوانت جزئيــة ككل، وتســتخدم لتســهيل اســتنتاج العالقــة 
بــن عــدة أجــزاء ملوضــوع واحــد.

ب- الرســوم التوضيحيــة: اســتخدام اخلطــوط واألشــكال والرمــوز املبســطة ملفاهيــم أو ظواهــر علميــة تســاعد 
يف فهــم هــذه الرمــوز ابلنســبة للطــالب. )احلصــري، 2004، 31(.

ــا يف العمليــة التعليميــة، حيــث تُتيــح الفرصــة  ج- أنشــطة لغــة العلــم: متثــل األنشــطة عنصــرًا مهمًّ
للطــالب لإلبــداع والتفــوق يف جمــاالت العلــوم املختلفــة مــن خــالل ممارســة تلــك األنشــطة الــي تُعــى ابللغــة 

للوصــول إىل درجــة إتقاهنــا وفهمهــا فهًمــا عميًقــا. )املعمــري، 2010، 45(.
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وميكــن تصنيــف أنشــطة لغــة العلــم إىل: أنشــطة القــراءة العلميــة، وأنشــطة الكتابــة العلميــة، وأنشــطة 
التحــدث العلمــّي، وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي : 

1- القــراءة العلميــة: تُعــد مــن إســرتاتيجيات التعلــم املهمــة يف مجيــع املــواد الدراســية، يشــرتك يف 
إكســاهبا للطــالب مجيــع معلمــي املــواد الدراســية األخــرى مبــا فيهــم معلمــي العلــوم نظــرًا الختــالف طبيعــة 
املــواد، وقــد أكــد املشــتغلون يف الرتبيــة العلميــة علــى أمهيــة أن يتجــاوز دور معلــم العلــوم جمــرد إكســاب الطــالب 
العلميــة  النصــوص  فهــم  تســاعدهم علــى  لغويــة علميــة  ثقافــة  العلميــة إىل إكســاهبم  املعلومــات واملهــارات 
املوجــودة يف كتــب العلــوم املختلفــة. )أمبــو ســعيدي وابمســة العرميــي، 2004، 153(، و)أمبــو ســعيدي وثــراي 

الراشــدي، 2012، 317(. 

وميكن تعريف القراءة العلمية على النحو التايل: 

عرفهــا )غــازي، 2012، 13( أبهنــا: »شــكل مــن أشــكال األنشــطة التعليميــة الــي تســتثر دافعيــة 
الطــالب، وإجيابيتهــم، وتتطلــب منهــم املشــاركة الفعالــة يف قــراءة املعرفــة العلميــة وفحصهــا واســتقصائها لفهــم 

الكــون واحليــاة مــن حوهلــم«. 

وعرفهــا )عبــد القــادر، 2013، 12( أبهنــا : »نشــاط تعليمــّي ُيســتخدم يف قــراءة النصــوص العلميــة يف 
كتــب العلــوم املقــررة أو كتــب اإلثــراء العلمــّي، حيــث تتطلــب هــذه القــراءة القــدرة علــى حتليــل العبــارات وإجيــاد 

العالقــات الكميــة، ومعرفــة الرمــوز والرســوم وفهــم مشــكالت الكلمــة«. 

ــي اســتخدام لغــة العلــم لــدى الطــالب.  ومــن الســابق نســتنتج أن القــراءة العلميــة نشــاط علمــّي يُنمِّ
وتســاعد يف بنــاء وتكويــن املعرفــة العلميــة الرصينــة، وابكتســاهبا ميتلــك الطــالب مهــارة مهمــة لتعلــم العلــوم. 
)عليــوة، 2008، 555(. حيــث أوضحــت نتائــج اختبــار االمتحــان القومــي للعلــوم يف الــوالايت املتحــدة 
ــا مــع إتقــان الطالــب  (NEAP( أن الفهــم القرائــي للمفاهيــم العلميــة يف العلــوم ترتبــط ارتباًطــا إجيابيًّــا عالًي
 Jerry, w, & Jonthan,) للقــراءة. )حجــازي، 2013، 241(. ويف هــذا الصــدد يؤكــد كل مــن

O., 2001)، (Joseph, T, 2004( و )حجــازي، 2013، 242(

العلــوم جمــال خصــب مبــا تتضمنــه مــن صــور وأشــكال ورســومات ومفاهيــم ميكــن أن  وتعتــر مــادة 
ُتســهم يف تنميــة التواصــل العلمــي وتعلــم القــراءة. فينبغــي االهتمــام فيهــا ابلقــراءة العلميــة لأســباب التاليــة: 
 Willington and Osborne, 2001,42- National Research Councill(
وأمبــو ســعيدي،   )NRC, 1996, 11- Heselden and Staples, 2002, 51-52
وثــراي الراشــدي، 2012، 317- 318(. وتعتــر مــن أهــم األنشــطة العلميــة الــي يؤكــد عليهــا املختصــون، 
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وعليــه ينبغــي للطالــب أن ميتلــك مهــارة القــراءة النقديــة املفتتــة للنــّص العلمــّي بطريقــة علميــة ومنطقيــة، ملتابعــة 
االنفجــار املعــريّف، ولتحقيــق إجنــاز عــاٍل يف مــادة العلــوم، ولكــي يســتطيع احليــاة يف عــامل اليــوم بســهولة، وملقابلــة 

متطلبــات العمــل، ولتنميــة لغــة العلــم، ولتحقيــق حــّد معقــول مــن الثقافــة العلميــة. 

وتؤكــد )ثــراي الراشــدي، 2006، 5( و)العمريــة، 2005، 151( علــى أمهيــة القــراءة العلميــة، والــي 
ينبغــي علــى معلــم العلــوم أخذهــا يف احلســبان. وتــرز أمهيــة القــراءة العلميــة يف عــدة جوانــب مهمــة منهــا: 
تعمــل علــى زايدة الثــروة اللغويــة للطــالب ألهنــا تشــبع فضوهلــم وحتقــق طموحهــم، وتنمــي مهــارات التفكــر 
لديهــم، وتســاعدهم علــى مواجهــة املشــكالت احلياتيــة. )ســرحان، 2013، 32(. وتســهم يف تصحيــح 
املفاهيــم اخلاطئــة. (Broek, 2010, 456(. قــراءة الصــور والرســوم والرمــوز واملعــادالت، ومجيــع هــذه 
املكــوانت هلــا أمهيتهــا يف تعلُّــم العلــوم، حيــث تتحــد وتتفاعــل مــع اللغــة املكتوبــة يف نقــل املعرفــة العلميــة 
للطــالب. (Willington and Osborne, 2001, 6(.كمــا أن اســتخدام اللغــة كأحــد أشــكال 
االســتقصاء العلمّي يف تدريس العلوم يســاعد على ســّد الفجوة بن لغة العلم واللغة املســتخدمة يف التدريس 
 .)Phillips and Norris, 2009, 313) .الــي قــد تكــون خمتلفــة بشــكل كبــر عــن لغــة العلــم
 .)NRC, 1996, 11) .وتـَُعــدُّ مــن املتطلبــات األساســية لتحقيــق الثقافــة العلميــة يف تدريــس العلــوم
وتســاعد ا الطــالب علــى حتصيــل الكثــر مــن احلقائــق واملعلومــات الــي متكنهــم مــن النجــاح دراســيًّا ابإلضافــة 

إىل حصيلتهــم الثقافيــة. )الوســيمي، 1998، 4-3(. 

والقــراءة العلميــة الصحيحــة حتقــق عــدًدا مــن اجلوانــب اإلجيابيــة يف العلــوم منهــا: )أمبــو ســعيدي، وثــراي 
الراشــدي، 2012، 319(: 

تنميــة املهــارات القرائيــة، ومنهــا: )اســتخالص واســتنتاج املفاهيــم العلميــة، قــراءة الرســوم واألشــكال، 
واســتخدام العالقــات الكميــة والرايضيــة(، وتنميــة البنيــة املعرفية،ومنهــا: )تنميــة االســتقاللية املعرفيــة لــدى 
الطالــب، وتنميــة معلومــات الطالــب وحصيلتــه اللغويــة(، وتنميــة الــذكاءات املتعــددة، ومنهــا: )الــذكاء اللغــوّي، 

الــذكاء املنطقــّي والرايضــّي، والــذكاء البصــرّي(. 

وميكــن تصنيــف أشــكال القــراءة يف تدريــس العلــوم إىل مــا يلــي: )رشــا كليــي، 2016، 31- 32( 
حســب طريقــة األداء،وتتضمــن: القــراءة اجلهريــة، والقــراءة الصامتــة، وحســب الغــرض منهــا، وتتضمــن: القــراءة 
االستكشــافية، والقــراءة التحليليــة، والقــراءة الناقــدة، والقــراءة اإلبداعيــة. وميكــن ملعلــم العلــوم أن يوظــف القــراءة 
أبنواعهــا املختلفــة يف تدريــس العلــوم مــن خــالل اســتخدام كتــاب العلــوم، أو مصــادر القــراءة اخلارجيــة األخــرى 

كاجملــالت العلميــة وقصــص العلــوم، أو البحــوث العلميــة مــن املراجــع املختلفــة. )رشــا  كليــي، 2016، 30(. 



درجة استخدام لغة العلم ومعوقاتها لدى معلمي العلوم الطبيعية ...    د. خالد بن حمود العصيمي

379

بــن  املتبادلــة  العالقــة  معرفــة  أمهيــة  إىل  املعلمــن   )Armbruster, 1993, 346) دعــا  وقــد 
القــراءة والعلــوم وتوظيفهــا، حبيــث إنــه مــن املمكــن تدريــس العلــوم مــن خــالل ربــط مفاهيــم العلــوم املختلفــة 
بعمليــات التفكــر الــي يســتخدمها الطــالب يف فهــم النصــوص العلميــة الــي يتناولوهنــا، ولكــي يــدرك املعلمــون 
أمهيــة مهــارات القــراءة العلميــة الالزمــة لفهــم املوضــوع، وتوجيــه الطــالب الســتخدامها يف املواقــف التعليميــة 

املختلفــة. (Edigar, 1999, 2-3( )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012، 319(. 

2- الكتابــة العلميــة: تـَُعــدُّ مــن أهــم وســائل االتصــال القائمــة علــى النظريــة البنائيــة، ويتــم مــن خالهلــا 
تدويــن األفــكار واإلجنــازات يف مواقــف احليــاة املختلفــة، إضافــة إىل بُعــد معــريف يتمثــل يف حتصيــل املعــارف 
 Hand and Prain,) ،)242 ،1993 ،واملعلومــات واخلــرات مــن خــالل اخلــرات املتنوعــة. )شــحاتة
737 ,2002(. وتقــوم فلســفة الكتابــة مــن أجــل التعلّــم علــى نظريــة فيجوتســكي للتعليــم االجتماعيــة 
الــي تؤكــد علــى أمهيــة عمليــة االتصــال واحليــاة االجتماعيــة يف تشــكل املعــى، وعلــى دور اللغــة كوســيط 
للتفكــر، ومــن هنــا ارتبــط هــذا النــوع مــن الكتابــة ارتباطًــا وثيًقــا ابلســياق االجتماعــّي الــذي يتعلــم فيــه 
)Applefeld, J. et al, 2001, 35) .الطالب الكتابة من خالل تفاعلهم مع زمالئهم ومعلميهم

(Howe, A, 1996, 40( )حممد، 2013، 147(. 

وقــد أشــار Lemak إىل أمهيــة إاتحــة الفرصــة للطالــب للحديــث والكتابــة أثنــاء تعلُّــم العلــوم ألنــه 
 Wells, 1994, 82)، (Roth and) .يــؤدي إىل حتســن عمليــة التواصــل العلمــّي واالجتماعــّي
Duit, 2003, 870( )ليلــى حســام الديــن، وحيــاة رمضــان، 2007، 121(، إضافــة إىل أن الكتابــة 
ــي  مــن أجــل التعلــم هــي إحــدى أدوات التواصــل املهمــة الــي تســهم يف تشــكيل األفــكار وتوضيحهــا، كمــا تنمٍّ
 Mayer and Hilman,) .قــدرة الطالــب علــى الربــط واالكتشــاف والتصنيــف واالســتنتاج والتنظيــم

430 ,1996(، )حممــد، 2013، 139(. 

 Keys, 1999, 1044- 1045)، (Warwick et al, 2003,) مــن:  ويــرى كل 
Patterson, 2001, 1) ،(181 -179( و )ليلى حسام ا لدين، وحياة رمضان، 2007، 122( 
أهنــا وســيلة للتعبــر عــن فهــم الطالــب، واالحتفــاظ ابملفاهيــم العلميــة لديــه يف البنيــة املعرفيــة، ومتكِّــن الطالــب 
ــي قــدرة الطــالب علــى التعبــر عــن  مــن فهــم اخلطــوات اإلجرائيــة الــي يقومــون هبــا، وتوســيع مداركهــم، وتنمٍّ

املعــارف العلميــة. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه الوظائــف الــي تؤديهــا املهــاّم الكتابيــة أثنــاء عمليــَيْ التعليــم والتعلُّــم إال أن املهــامَّ 
Holliday et al, 1994, 885-) .الكتابيــة مــازال االهتمــام هبــا موجًهــا حنــو العمليــات املعرفيــة

886(. )ليلــى حســام الديــن، حيــاة رمضــان، 2007، 123(. ومــن األنــواع الــي ميكــن تنميهــا مــن خــالل 
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أو  تقريــر  أو  حبــث  أو  مقــال  مثل:كتابــة   )Formal Writing) الرمسيــة  الكتابــة  العلميــة:  الــدروس 
تلخيــص، والكتابــة غــر الرمسيــة (Informal Wrting( مثــل: كتابــة القصــة أو القصيــدة، أو الكتابــة 
التأمليــة. )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012، 230(. وأورد )عبــد القــادر، 2013، 157- 168( 
بعــض جمــاالت الكتابــة يف العلــوم علــى النحــو التــايل: املقــال العلمــّي، واألوراق البحثيــة، والتلخيــص، وتدويــن 

املالحظــات، وكتابــة قصــة علميــة. 

3- التحــدُّث العلمــّي: يعتــر التحــدث العلمــّي مهــارة مــن مهــارات التواصــل الصفــّي عرفــت بعــدة 
حديــث  و   ،)Discussion) واحلــوار   ،)Argumentaion) حماججــة  مثــل:  خمتلفــة  مســميات 
علــى  الطــالب  تعــرف  متفقــة يف كيفيــة  تكــون مجيعهــا  تــكاد  ولكــن   ،)Exploratory) استكشــايف 
األفــكار املختلفــة الــي تقــوم علــى الدليــل واملنطــق. )كيــوخ وانيلــور، 2007، 56(، )رشــا كليــي، 2016، 

 .)41  -40

وميكن تعريف التحدُّث العلمي بعدة تعريفات،منها: 

عــرف (Florez, 1999,2( التحــدث أبنــه: »عمليــة تفاعليــة يتــم مــن خالهلــا بنــاء املعى،ويتضمــن 
إنتــاج وتلقــي املعلومــات ومعاجلتهــا«. 

الــكالم املنطــوق واملعــر مبــا حيــول يف الكيــان  كمــا عرفــه )ســاملان، 2012، 162( أبنــه: »ذلــك 
الفكــرّي والنفســّي للمتكلــم، يســتخدم التأثــر يف اآلخريــن والتفاعــل معهــم وقضــاء حوائجــه وحنــو ذلــك«. 

وميكــن توضيــح أمهيــة التحــدث العلمــي يف النقــاط التاليــة )جــاد، 2011، 184(، )الطراونــة، 2013، 
82-82( )رشــا كليــي، 2016، 42( : يســاعد الطــالب علــى إتقــان مهــارات عــرض األفــكار العلميــة، 
يرتبــط يف جانــب منــه ابلتخيُّــل واالبتــكار، يشــجع الطــالب علــى املواجهــة واملناقشــة وإبــداء الــرأي، يزيــد مــن 

الثقــة ابلنفــس، ويــدرب الطــالب علــى التفكــر املنطقــّي. 

وميكــن تصنيــف أنشــطة التحــدُّث العلمــّي إىل: أنشــطة اخلطــاب الصفــي، وأنشــطة الدرامــا التعليميــة، 
وميكــن تناوهلــا إبجيــاز كمــا يلــي: 

 )Monologue) االنفــرادي هلــذه األنشــطة: اخلطــاب  نوعــان  الصفــي: هنــاك  أنشــطة اخلطــاب   -1
الــذي يلعــب فيــه املعلــم الــدور الرئيــس يف اخلطــاب يف الغرفــة الصفيــة، والنــوع الثــاين هــو اخلطــاب احلــواري 
(Dialougue( الــذي يعتمــد علــى التفاعــل اللفظــي ابإلقنــاع واحلجــة وعــرض احلجــج مــن خــالل احلــوار 
بــن املعلــم وطالبــه يف الصــّف، أو بــن الطــالب أنفســهم. )رشــا كليــي، 2016، 43(. وميكــن أن يــرز 
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اخلطــاب احلــواري يف قاعــة الــدرس بعــدد مــن اإلســرتاتيجيات منهــا : إســرتاتيجية احلــوار، الطريقــة اجلدليــة أو 
احلجــج العلميــة، وإســرتاتيجية املناقشــة. )عبــد القــادر، 2013، 216(.

2- أنشــطة الدرامــا: عــرف )الصقــرات وبــي دومــي، 2012، 7( طريقــة الدرامــا يف التعليــم أبهنــا: »طريقــة 
يتــم فيهــا حتويــل املــادة التعليميــة إىل نصــوص دراميــة، ومشــاهد حواريــة يقــوم فيهــا الطــالب بتمثيــل النصــوص 

الدراميــة مبســاعدة املعلــم، ويتبــع ذلــك أســئلة تقومييــة جيــب عنهــا الطــالب«. 

وتســهم أنشــطة الدرامــا يف جعــل املوقــف التعليمــّي أكثــر إاثرة وفاعليــة، كمــا تســمح بتوظيــف مهــارة 
التحــدث يف قاعــة الــدرس مــن خــالل اســتخدام لغــة العلــم، كمــا أهنــا مشــوقة وتزيــد مــن دافعيــة الطــالب حنــو 
التعلُّــم وحتســن فهمهــم واســتيعاهبم للمفاهيــم العلميــة الــي يشــاهدوهنا، و توفــر للمشــاركن يف املشــاهد التمثيلــة 
 )Mc Caslin, 2006, 262) .مواقف يستخدمون فيها مكوانت لغة العلم يف مشاهد متثيلية خمتلفة

)صــاحل، 2009، 145(، و)اجلــادري، وفيحــاء أبــو غزالــة والزعــي، 2011،، 83(.

دور معلم العلوم يف استخدام لغة العلم يف تدريس العلوم: 
ميثــل معلــم العلــوم الركيــزة األساســية يف العمليــة التعليميــة، وال ميكــن هلــذه العمليــة النجــاح دون اإلعــداد 
املتميــز ملعلــم العلــوم علميًّــا ومهنيًّــا وثقافيًّــا لتحقيــق التفاعــل والتكامــل بــن عناصــر العمليــة التعليميــة الثالثــة: 
املعلــم واملتعلــم واملنهــج. )جعفــر وإبراهيــم، 2014، 60( فكلمــا حــرص معلــم العلــوم علــى تفعيــل اســتخدام 
الطــالب.  لــدى  الصحيحــة  العلميــة  املفاهيــم  تكويــن  علــى  ذلــك  انعكــس  الصحيحــة كلمــا  العلــم  لغــة 
)أمبــو ســعيدي، والبلوشــي، 2011، 90(، مــع مالحظــة أن تكــون لغــة العلــم مالئمــة ملســتوى الطــالب 

وتتفــق مــع خصائــص لغــة العلــم. 

وميكــن توضيــح دور معلــم العلــوم يف اســتخدام لغــة العلــم يف مراحــل عمليــة التدريــس إبجيــاز علــى النحــو 
التايل: )رشــا كليي، 2016، 53- 55(. 

أ-  يف مرحلــة التخطيــط للــدرس: يراعــي االلتــزام خبصائــص لغــة العلــم، وخيطــط لتفعيــل أنشــطة العلــم املختلفــة 
الــي تنمــي لغــة العلــم، ويراعــي حتديــد مكــوانت لغــة العلــم يف كل درس، وحيــرص علــى تنميــة املهــارات اللغويــة 

األربــع خــالل دروس العلــوم. 

ب- يف مرحلــة تنفيــذ الــدرس: هُتيَّــأ ببيئــة صفيــة مشــوقة وجاذبــة تتفاعــل فيهــا مكــوانت لغــة العلــم، ويوجــه 
الطــالب حنــو االســتخدام الصحيــح للغــة العلــم، ويتجنــب األلفــاظ املرتادفــة واملشــرتكة يف أكثــر مــن معــى والــي 
تعمــل علــى تشــتيت انتبــاه الطالــب حنــو لغــة العلــم، ويلتــزم ابلدقــة يف نطــق وكتابــة الرمــوز والصيــغ العلميــة، 
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ويــدرب الطــالب علــى مهــارات الكتابــة العلميــة. 

ج- يف مرحلــة التقــومي: يســتخدم تقوميـًـا شــاماًل جلميــع مكــوانت لغــة العلــم، تنــوع أســاليب التقــومي الــي تقيــس 
مكــوانت لغــة العلــم، يســتثمر نتائــج التقــومي يف تغذيــة راجعــة تعمــل علــى حتســن أســاليب تنميــة لغــة العلــم 
لــدى الطــالب، يــدرب التالميــذ علــى تنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة و قــراءة اجلــداول والرســوم البيانيــة، ينــوع 

يف أســاليب التدريــس ملقابلــة الفــروق الفرديــة. 

 إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

مت اســتخدم املنهــج الوصفــي املســحي للكشــف عــن درجــة اســتخدام ومعوقــات لغــة العلــم لــدى معلمــي 
العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف. 

جمتمع الدراسة: 

جمتمــع الدراســة الرمســّي تكــون مــن مجيــع معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مبدينــة الطائــف 
للعام الدراســي 1439/1438هـ وعددهم )460( معلًما، بواقع )260( معلًما للعلوم للمرحلة املتوســطة، 

و)200( معلــم للمرحلــة الثانويــة. 

عينة الدراسة: 

للكشــف عــن درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
مدينــة الطائــف متَّ تطبيــق بطاقــة املالحظــة علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن معلمــي العلــوم بلــغ عددهــم )70( 
معلًمــا بواقــع )40( معلًمــا للمرحلــة املتوســطة، )30( معلًمــا للمرحلــة الثانويــة بواقــع زايرتــن لــكل معلــم، وهــو 

مــا مت إخضاعــه للتحليــل اإلحصائــّي. 

وللكشــف عــن درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف متَّ تطبيــق االســتبانة علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة بلــغ عددهــم )350( معلًمــا، بواقــع )200( معلــم للمرحلــة املتوســطة، )150( معلًمــا 
للمرحلــة الثانويــة، وهــم ميثلــون مــا نســبته )76٪( مــن حجــم جمتمــع الدراســة، وقــد خضــع للتحليــل اإلحصائــي 

العائــد وهــو )250(،وهــو مــا نســبة )54٪( مــن اجملتمــع، وهــو مــا متَّ إخضاعــه للتحليــل اإلحصائــّي. 
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أداات الدراسة : 

مت إعداد أدوات الدراسة وهي: بطاقة املالحظة، واالستبانة،كالتايل: 

1- إعداد بطاقة املالحظة: 

متــت مراجعــة بعــض الدراســات واألحبــاث املنجــزة يف الســابق والــي هلــا ارتبــاط هبــذه الدراســة، مثــل 
دراســة كل مــن: )وفــاء مشــاعلة، 2011(، )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، وعــزة 

مصطفــى، 2014(، و)رشــا كليــي، 2016(. 

ومن مَثَّ متَّ بناء بطاقة املالحظة يف ضوء ما يلي : 

أ- اهلــدف: قيــاس ورصــد درجــة اســتخدام لغــة العلــم مــن ِقبَــل معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 
تدريــس املــادة العلميــة املنشــودة. 

ب- صياغــة مفــردات البطاقــة: متَّ اســتخدام لغــة علميــة تــؤدي إىل إمكانيــة تتبــع ومالحظــة اســتخدام لغــة 
العلــم أثنــاء احلصــة الدراســية ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، وقــد بنيــت العبــارات العلميــة املســتخدمة حبيــث 
تكــون دقيقــة، تتميــز ابلوضــوح، واســتخدام عبــارات قصــرة تعــر عــن الســلوك املــراد مالحظــة، وقــد متــت 
ا(  صياغــة مفــردات البطاقــة علــى النحــو التــايل: )بدرجــة كبــرة جــدًّا، كبــرة، متوســطة، ضعيفــة، ضعيفــة جــدًّ
وفًقــا للرتتيــب )5، 4، 3، 2، 1(، وقــد تضمنــت البطاقــة ثالثــة حمــاور هــي: )لغــة العلــم، مكــوانت لغــة العلــم، 

وأنشــطة لغــة العلــم(. 

ج- صــدق البطاقــة: بعــد االنتهــاء مــن الصــورة األوليــة قدمــت إىل عــدد مــن املتخصصــن للتعــرف علــى 
مناســبة البطاقــة لقيــاس مــا وضعــت مــن أجلــه، وقــد أبــدى بعــض احملكمــن بعــض املالحظــات الــي متــت األخــذ 

هبــا يف عمــل الصــورة النهائيــة للبطاقــة. 

د- التجربــة االســتطالعية للبطاقــة: طُبِّقــت البطاقــة يف صورهتــا األوليــة علــى عينــة اســتطالعية مــن معلمــي 
العلــوم بلــغ عددهــم )30( معلًمــا، وذلــك بغــرض : 

- حســاب الثبات: مت اســتخراج الثبات للعينة االســتطالعية ابســتخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغ )0.86(، 
وإعــادة التطبيــق لثبــات املالحظــن للعينــة الكليــة وبلــغ )0.97(، وهــذا يؤكــد درجــة عاليــة مــن الثبــات للبطاقــة، 

واجلدولــن التاليــان )2، 3( يوضحــان ذلــك: 
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جــدول )2( املوضــح لقيــم ثبــات بنــود حمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة )درجــة اســتخدام لغــة العلــم( 
واحملســوبة بطريقة )آلفا كرونباخ( لعينة الدراســة االســتطالعية من معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلتن املتوســطة 

والثانويــة يف مدينــة الطائــف )ن = 30(:

قيمة معامل آلفا كرونباخعدد البنوداحملور/ البعد
170.876- حمور ختطيط الدرس )البعد1(
280.791- حمور تنفيذ الدرس )البعد1(
370.844- حمور تقومي الدرس )البعد1(

4220.879- )البعد1( لغة العلم
550.752- حمور املصطلحات العلمية )البعد2(

650.871- حمور الرسوم العلمية )البعد2(
750.737- حمور املعادالت العلمية )البعد2(

8150.837- )البعد2( مكوانت العلم
950.773- حمور القراءة العلمية )البعد3(

1050.864- حمور الكتابة العلمية )البعد3(
1150.795- حمور التحدث العلمي )البعد3(

12150.844- )البعد3( بعد أنشطة العلم
13520.863- االستخدام الكلية للغة العلم

جــدول )3( املبــن لقيــم معامــل االرتبــاط  )ثبــات املالحظــة( بــن درجــات املالحظــة األوىل والثانيــة 
الســتخدام عبــارات وحمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 

العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )ن = 70(:

قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

 لغ
بعد

 –
 1

رس
الد

ط 
ختطي

ور 
 حم

- 
يعمل على تنمية أنشطة التحدث العلمي املختلفة مثل: )احلوار، املناقشة، لعب 11

0.932األدوار، والدراما العلمية(.

يتبى أهدافاً سلوكية تعمل على تنمية املهارات اللغوية األربع )االستماع، 2
1.000الكتابة، القراءة، والتحدث(.

يستخدم أساليب علمية متنوعة تساعد الطالب على فهم دالالت الرموز 3
0.940العلمية املختلفة.
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قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

 لغ
بعد

 –
 1

رس
الد

ط 
ختطي

ور 
 حم

- 
1

يوجه ختطيط الدرس حنو التدريبات على عمل الرسوم العلمية البيانية 4
0.931واستخداماهتا املختلفة.

ينتقي اسرتاتيجيات علمية مناسبة تسهم يف تنمية مهارات حل املعادالت 5
0.888الكيميائية لدى الطالب.

0.910يعمل على توظيف أنشطة القراءة العلمية املختلفة.6
0.933يعمل على تفعيل أنشطة الكتابة العلمية املختلفة.7

10.932- معدل عام استخدام )البعد1( حمور ختطيط الدرس

رس
الد

يذ 
 تنف

حمور
 -

 2

1.000يتحاشى استخدام األلفاظ املرتادفة واملشرتكة الي حتتمل أكثر من معى وتفسر.8
0.841يسهم يف إثراء املفردات اللغوية العلمية احلديثة لدى الطالب.9
0.902يتناول ويظهر املصطلحات العلمية احلديثة أبكثر من طريقة.10

يساعد الطالب على إتقان كتابة املعادالت الكيميائية من خالل التطبيقات 11
1.000العلمية املختلفة.

0.914يتبى استخدام رسومات بيانية خمتلفة يف املواقف التعليمية يف البيئة الصفية.12
0.931يساعد الطالب على استخدام اللغة العلمية أثناء البحث واالستقصاء.13

يعمل على تدريب الطالب على مهارات كتابة ملخصات النصوص العلمية 14
1.000املختلفة املقروءة أو املسموعة.

0.940يستخدم الطريقة اجلدلية أو احلجج العلمية حول القضااي العلمية املختلفة.15
20.921- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تنفيذ الدرس

رس
الد

ومي 
 تق

حمور
 -

 3

1.000يوظف أسئلة التقومي املتنوعة لتنمية مهارات حل املعادالت الكيميائية.16

تتضمن مناذج التقومي املستخدمة أسئلة تقيس قدرة الطالب على عمل 17
0.928الرسومات العلمية البيانية وتوضيح مكوانهتا.

0.842يوجه تقومي فهم الطالب للمصطلحات العلمية املختلفة.18

يراعي عند استخدام االختبارات الشفوية املتنوعة توظيف لغة العلم يف التعبر 19
0.859العلمي يف دروس العلوم.

0.906يوظف الكتابة العلمية لتقومي جوانب املعرفة العلمية املختلفة.20
0.927يوظف نتائج التقومي يف التغذية الراجعة لتنمية لغة العلم لدى الطالب.21
0.884يعمل على دمج تقومي جوانب املعرفة العلمية للطالب مع اجلوانب اللغوية. 22

30.919- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تقومي الدرس
40.916- معدل عام استخدام )البعد1( لغة العلم 
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اتبــع جــدول )3( املبــن لقيــم معامــل االرتبــاط )ثبــات املالحظــة( بــن درجــات املالحظــة األوىل والثانيــة 
الســتخدام عبــارات وحمــاور وأبعــاد بطاقــة مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 

العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف )ن = 70(:

قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ت ال

كوان
د م

 بع
– 

2

مية
العل

ت 
حا

صطل
- امل

 1

0.972يعمل على الكشف عن املفاهيم العلمية البديلة لدى الطالب.23

حيرص على استخدام املصطلحات العلمية أثناء املناقشات العلمية املختلفة يف 24
1.000البيئة الصفية.

0.986يعمل على الكشف عن االستخدامات اليومية للمفاهيم العلمية. 25
0.986يعمل على تقومي درجة امتالك الطالب للمصطلحات العلمية. 26
0.986يوظف أساليب تعليمية مناسبة تساعد الطالب على فهم املصطلحات العلمية. 27

50.976- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املصطلحات العلمية

مية
العل

وم 
لرس

ور ا
 حم

- 
2

0.944يستخدم الرسوم العلمية بكفاءة عالية خالل املوقف التعليمّي. 28
0.944يركز على أن تتضمن تكليفات الطالب رسوًما علمية. 29
1.000يوضح الدالالت العلمية للرسوم العلمية أثناء الدرس. 30
0.971يدرب الطالب على قراءة الرسوم العلمية املختلفة. 31
1.000يوظف الرسوم العلمية أثناء احلوارات الصفية. 32

60.986- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم العلمية
مية

العل
ت 

دال
ملعا

- ا
 3

0.973حيرص على استخدام الرموز العلمية أثناء تنفيذ الدرس. 33

يساعد الطالب على فهم املعادلة الكيميائية من خالل شرحها لفظيًّا أثناء 34
0.893الدرس العلمّي.

0.986يعمل على تنمية مهارة كتابة املعادالت الكيميائية لدى الطالب. 35

يعمل على صياغة أسئلة علمية متنوعة تساعد على قياس قدرة الطالب على 36
0.943حل املعادالت الكيميائية. 

0.987يضمن أسئلة التقومي جزًءا يرز دالالت الرموز العلمية املختلفة. 37
70.942- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املعادالت العلمية

80.986- معدل عام استخدام )البعد 2( مكوانت العلم
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قيمة االرتباطالعباراتماحملورالبعد
بن املالحظتن

علم
ة ال

شط
د أن

 بع
- 

3

مية
العل

ءة 
لقرا

ور ا
 حم

- 
1

يُدرِّب الطالب على إتقان أوجه القراءة العلمية املختلفة من الكتب واملقاالت 38
1.000العلمية. 

0.986يقرأ أمام الطالب قراءة علمية صحيحة أمنوذجية حيتذى هبا. 39
0.972يدرب الطالب على االستخدام األمثل للمراجع واملصادر العلمية املختلفة. 40

حيرص على تدريب الطالب على مواقف تعليمية للقراءة العلمية صامتة أو 41
1.000اجلهرية من كتاب العلوم. 

يعمل على تنويع األنشطة العلمية الداعمة واحملفزة الستخدام النصوص املقروءة 42
1.000وفهمها.

90.972- معدل عام استخدام )البعد3( حمور القراءة العلمية

مية
العل

بة 
كتا

ر ال
حمو

 -
 2

يعمل على تدريب الطالب على تنمية مهارات كتابة املقاالت العلمية 43
1.000الصحيحة. 

1.000أيخذ يف االعتبار اللغة العلمية عند تقييم األعمال الكتابية للطالب. 44

يوجه الطالب حنو تدوين املفردات العلمية اجلديدة الي مت اكتساهبا يف مذكرة 45
0.986خاصة. 

1.000حيرص على توجيه الطالب على كتابة اخلطوات العلمية للتجارب املدروسة.46
0.986حيرص على تنويع العديد من األنشطة الكتابة العلمية املختلفة أثناء الدرس.47

100.985- معدل عام استخدام )البعد3( حمور الكتابة العلمية
مي

العل
ث 

حد
 الت

حمور
 -

 3
0.972حيرص على تنمية قدرة الطالب على مهارة اخلطاب الصفي. 48
0.991حيفز الطالب على استخدام لغتهم اخلاصة يف تعريف املصطلحات العلمية.49

يستخدم إسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف فرص للتحدث بلغة العلم لدى 50
0.976الطالب.

يساعد الطالب على القيام بعروض تعليمية حول مواضيع علمية أثناء املواقف 51
0.0879العلمية املختلفة داخل الصف 

1.000يعطي وقًتا كافًيا ملناقشة أسئلة الطالب املختلفة أثناء احلصة الدراسية. 52
110.985 - معدل عام استخدام )البعد3( حمور التحدث العلمي

120.899 - معدل عام استخدام )البعد3( بعد أنشطة العلم
130.972 - املعدل العام الكلي لدرجة االستخدام الكلية للغة العلم لدى معلمي العلوم الطبيعية 
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- حساب الزمن: وجد أن الزمن املناسب لتطبيق البطاقة من خالل الرصد واملالحظة هو )45( دقيقة. 

هـــ- الصــدق االرتباطــي: للوصــول إىل صــدق البطاقــة االرتباطــي طبقــت علــى العينــة الســابقة الذكــر، كمــا 
يتضــح يف اجلــدول التــايل، واجلــداول التاليــة )4، 5، 6( توضــح ذلــك: 

جــدول )4( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1(* لبنــود حمــاور البعــد األول مــن بطاقــة )مالحظــة درجــة 
اســتخدام لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 

يف مدينــة الطائــــف )ن = 30( :

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.519*0.384**0.507**0.505**0.637**0.396**0.656**0.414**0.633

2**0.544*0.351**0.511**0.421**0.579**0.476**0.587*0.341**0.623

3**0.495*0.383*0.333**0.410*0.350*0.379**0.596**0.437**0.433

4**0.508**0.550**0.615**0.484**0.564**0.533**0.604**0.467**0.521

5**0.799**0.442**0.517*0.336**0.581**0.591**0.461*0.371**0.487

6**0.640**0.502**0.574*0.395**0.589**0.402**0.582**0.426**0.433

7**0.640**0.502**0.640**0.451*0.378**0.528**0.533**0.533**0.533

8---*0.361**0.533**0.643--
االستخدام 

الكلي
**0.503--**0.433--**0.719**0.743-

) * * ( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 (.

 ) * ( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.05 (.
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جــدول )5( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي لبنــود حمــاور البعــد الثــاين مــن بطاقــة مالحظــة )درجــة 
اســتخدام لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 

يف مدينــة الطائــف )ن = 30(:

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.790*0.366**0.443**0.435**0.422*0.317**0.483**0.524**0.543
2**0.615*0.378**0.467*0.359**0.477*0.352**0.593*0.339**0.532
3**0.714*0.389**0.673**0.385**0.443*0.350**0.574**0.445*0.389
4**0.663*0.364**0.413*0.319**0.400*0.324**0.588**0.470**0.612
5**0.726**0.438**0.646*0.344**0.539**0.413**0.503**0.391**0.578

االستخدام 
الكلي

*0.375--**0.412--*0.362**0.563-

جــدول )6( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1( لبنــود حمــاور البعــد الثالــث مــن بطاقــة مالحظــة )درجــة 
اســتخدام لغــة العلــم( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 

يف مدينــة الطائــف )ن= 30(:

عدد
العبارات

ارتباط درجات عبارات احملور مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

االستخدام بعد1حمور1
االستخدام بعد1حمور2الكلي

االستخدام بعد1حمور3الكلي
الكلي

1**0.851**0.680**0.730**0.605**0.708**0.688**0.524**0.562**0.552

2**0.505*0.374*0.379**0.719**0.572**0.519**0.754**0.733**0.685

3**0.736**0.707**0.713**0.710**0.528**0.473**0.596**0.545**0.526

4**0.657**0.525**0.558**0.702**0.559*0.380**0.784**0.736**0.711

5**0.866**0.697**0.719**0.615**0.731**0.703**0.757**0.738**0.691
االستخدام 

الكلي
**0.464--**0.598--**0.592**0.732-

) * * ( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 (.

 ) * ( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.05 (. 
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يتضــح مــن اجلــداول الســابقة وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا بــن قيــم حمــاور بطاقــة املالحظــة 
واحملــور الــذي تنتمــي إليــه وكذلــك مــع القيــم الكليــة جلميــع احملــاور، وعليــه تكــون البطاقــة ذات درجــة عاليــة 
مــن االتســاق الداخلــي، التســاق كل بنــد ابحملــور الــذي ينتمــي إليــه، واتســاق كل بنــد ابألداة ككل، ممــا يؤكــد 
أن البطاقــة تتميــز بصــدق ارتباطــي عــاٍل يعــزز ويؤكــد صــدق احملكمــن، ويؤكــد وجــود تبايــن يف وجهــات النظــر 

وأن صياغــة العبــارات جيــدة. 

و- الصــورة النهائيــة للبطاقــة: احتــوت البطاقــة يف صورهتــا النهائيــة )52( مفــردة، واجلــدول التــايل يوضــح 
مواصفــات بطاقــة املالحظــة:

جدول )7( مواصفات بطاقة املالحظة

النسبة املئويةعدد املفرداتأرقام املفرداتالبعدم
12242- 22لغة العلم 1
231529- 37مكوانت لغة العلم2
381529- 52أنشطة لغة العلم 3

100٪52اإلمجايل 

وقــد متَّ تصنيــف درجــة مالحظــة اســتخدام عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف للغــة العلــم علــى عبــارات أو حمــاور أو أبعــاد أداة الدراســة بنــاًء علــى قيمــة 
املتوســط احلســايب ونســبته املئويــة واحلــدود احلقيقيــة لــه يف ضــوء قانــون املــدى واملســافة بــن فئــات مقيــاس أداة 

الدراســة حبيــث ميكــن اعتبــار االســتخدام بدرجــة كمــا يف اجلــدول التــايل :

جدول )8( تصنيف مالحظة استخدام عينة الدراسة الكلية: 

النسبة املئويةاملتوسط احلسايباالستخدام بدرجةم

≥ 84.0 ٪≥ 4.20 كبرة جدًّا1
أقل من 84.0 إىل 68.0 ٪> 4.20 إىل 3.40 كبرة2
أقل من 68.0 إىل 52.0 ٪> 3.40 إىل 2.60متوسطة 3
أقل من 52.0 إىل 36.0 ٪> 2.60 إىل 1.80 ضعيفة 4
أقل من 36.0 ٪ > 1.80ضعيفة جدًّا5
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- إعــداد االســتبانة: بعــد مراجعــة جمموعــة مــن الدراســات الســابقة مثــل دراســة كل مــن: )وفــاء مشــاعلة، 
2011(، )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014(، و)رشــا 

كليــي، 2016(. مت بنــاء االســتبانة كالتــايل: 

أ- اهلــدف مــن االســتبانة: الكشــف عــن درجــة معوقــات -إن وجــدت- تبــن أثــر هــذه املعوقــات علــى 
اســتخدام لغــة العلــم يف احلصــص العلميــة لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مبدينــة الطائــف. 

ب- صياغــة املفــردات: صمــم الباحــث االســتبانة يف صورهتــا األوليــة يف ثالثــة حمــاور أساســية هــي: معوقــات 
تتعلــق ابملعلــم وتتضمــن )18( مفــردة، ومعوقــات تتعلــق ابملشــرف وتتضمــن )17( مفــردة، ومعوقــات تتعلــق 
بكتــاب العلــوم وتتضمــن )15( مفــردة، وبلــغ عددهــا اإلمجــايل )50( مفــردة، يف صــورة جدليــة ال تتطابــق 
حوهلــا اآلراء واســتخدم مقيــاس مخاســي تقــوم اآلراء فيــه حســب التــدرج التــايل )كبــرة جــدًّا، كبــرة، متوســطة، 

ضعيفــة، ضعيفــة جــدًّا(. 

ج- صــدق االســتبانة: مت تقــدمي االســتبانة يف صورهتــا األوليــة علــى عــدد مــن املختصــن للتحقــق مــن صحــة 
وســالمة ووضــوح العبــارات، وقــد متَّ األخــذ بوجهــات نظــر املختصــن. 

د- التجربة االستطالعية لالستبانة: متَّ تطبيق االستبانة يف صورهتا األولية على عينة استطالعية من معلمي 
العلــوم بلــغ عددهــا )30( معلًمــا، بغرض: 

- حســاب الثبــات: مــن خــالل اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ وبلــغ )0.89( وهــذا يؤكــد علــى درجــة الثبــات 
العاليــة لالســتبانة، وأهنــا ذات موثوقيــة عاليــة ميكــن الركــون إليهــا يف هــذه الدراســة، واجلــدول التــايل )9( يوضــح 

ذلــك : 

 جــدول )9( املوضــح لقيــم ثبــات بنــود أبعــاد اســتبانة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم واحملســوبة بطريقــة
)آلفــا كرونبــاخ( لعينــة الدراســة االســتطالعية مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف 

مدينــة الطائــف )30 = ن(:

قيمة معامل آلفا كرونباخعدد البنوداملعوقات املتعلقة ببعد
180.781- ابملعلم 

170.822- ابملشرف
150.719- بكتاب العلوم

500.895– املعوقات الكلية 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

392

- حساب الزمن: اتضح أن الزمن املناسب لإلجابة كان )35( دقيقة. 

هـ- الصدق االرتباطي: مت تطبيق االستبانة على )30( معلًما للعلوم، كما يتضح يف اجلدول التايل: 

جــدول )10( نتائــج قيــم الصــدق االرتباطــي)1( لبنــود أبعــاد اســتبانة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لعينــة 
الدراسة االستطالعية من معلمي العلوم الطبيعية ابملرحلتن املتوسطة والثانوية يف مدينة الطائف )30 = ن(:

رقم العبارة 
ارتباط درجات عبارات البعد ابملتوسط الكلي لــ :

املعوقات الكليةالبعد3املعوقات الكليةالبعد2املعوقات الكليةالبعد1
1**0.683**0.715*0.311**0.544**0.497**0.508
2**0.516**0.531**0.513**0.643**0.684**0.634
3**0.633**0.578*0.385*0.341**0.705**0.663
4**0.656**0.702**0.462**0.543**0.585**0.492
5**0.719**0.644*0.429*0.386**0.518*0.394
6*0.442**0.482*0.425**0.641*0.439*0.435
7**0.743**0.670*0.441*0.385*0.419*0.430
8**0.570**0.565*0.428**0.596**0.809**0.771
9**0.518*0.410*0.325**0.551**0.620**0.507
10**0.652**0.592*0.368**0.568**0.583**0.536
11*0.389*0.450*0.407**0.505**0.800**0.731
12**0.647**0.686**0.503**0.534**0.815**0.769
13**0.694**0.591*0.447*0.368**0.806**0.904
14**0.636**0.609**0.509*0.370**0.700**0.780
15**0.602**0.595**0.609**0.574**0.571**0.767
16**0.553**0.533**0.521**0.559--
17**0.598**0.585**0.555**0.773--
18**0.715**0.635----

املعوقات 
الكلية

**0.443-**0.644-**0.568-

)1( )* *( القيم االرتباطية الواردة يف اجلدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )  0.01 ( ، )*( القيم االرتباطية الواردة أعاله ذات داللة إحصائية 
عند مستوى )  0.05 (.
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يتبــن ممــا ســبق متيــز األداة بعالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيًّــا بــن قيــم حمــاور االســتبانة ومعــدل قيمــة 
احملــور األساســي الــذي تنتمــي إليــه واملعــدل الكلــي جلميــع احملــاور، وعليــه تكــون األداة ذات درجــة عاليــة 
مــن االتســاق الداخلــي الرتبــاط كل بنــد مبحــوره الــذي ينتمــي إليــه، و ابألداة ككل، وهــذا يشــر اىل أن 
األداة تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الصــدق االرتباطــي يعــزز صــدق احملكمــن، ويــدل علــى تبايــن وجهــات النظــر 

حوهلــا،وأن صياغــة العبــارات جيــدة. 

و- الصــورة النهائيــة لالســتبانة: بلغــت مفــردات االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة )50( مفــردة، واجلــدول رقــم 
)11( يوضــح مواصفــات االســتبانة، وتوزيــع املفــردات علــى األبعــاد األساســية: 

جدول )11( مواصفات بطاقة املالحظة

النسبة املئويةعدد املفرداتأرقام املفرداتالبعدم
11836-18 معوقات تتعلق ابملعلم 1
191734-35معوقات تتعلق ابملشرف 2
30 3615- 50معوقات تتعلق بكتاب العلوم3

100٪50اإلمجايل 

وقــد متَّ تصنيــف درجــة معوقــات اســتخدام العينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف للغــة العلــم علــى عبــارات وأبعــاد أداة الدراســة بنــاًء علــى قيمــة املتوســط 
احلســايب ونســبته املئويــة واحلــدود احلقيقيــة لــه يف ضــوء قانــون املــدى واملســافة بــن فئــات مقيــاس أداة الدراســة 

حبيــث ميكــن اعتبــار معوقــات االســتخدام بدرجــة:

جــدول )12( تصنيــف درجــة معوقــات اســتخدام العينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف:

النسبة املئويةاملتوسط احلسايباالستخدام بدرجةم
≥ 84.0 ٪≥ 4.20 كبرة جدًّا1
أقل من 84.0 إىل 68.0 ٪> 4.20 إىل 3.40 كبرة2
أقل من 68.0 إىل 52.0 ٪> 3.40 إىل 2.60متوسطة 3
أقل من 52.0 إىل 36.0 ٪> 2.60 إىل 1.80 ضعيفة 4
أقل من 36.0 ٪ > 1.80ضعيفة جدًّا5
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تطبيق أدايت الدراسة: 
مت تطبيق أدايت الدراســة النهائية )بطاقة املالحظة، واالســتبانة( على عينة الدراســة، ومن مَثَّ عمل مجيع 

املعاجلات اإلحصائية ومن مَثَّ التوصل إىل النتائج والتوصيات واملقرتحات هلذه الدراسة. 

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
 )Pearson) 1- حلساب صدق االتساق الداخلي ألدايت الدراسة استخدم معامل ارتباط برسون

 .)Cronnbach’s Alpha) 2- حلساب ثبات أدايت الدراسة استخدم معامل ألفا كرونباخ

3- لرتتيب فقرات االستبانة استخدمت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. 

4- لتحديــد أوجــه الفــروق بــن اســتجاابت عينــة الدراســة بــن جمموعتــن مســتقلتن اســتخدم اختبــار )ت( 
 .  )Independent Samples T- test) :للعينات املستقلة

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
1- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول: ونصــه: »مــا درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم 
الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ألفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟« ابســتخدام كل مــن املتوســط احلســايب 
واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة الدراســة، ويتضــح ذلــك مــن اجلــداول التاليــة )13، 14، 15، 16(: 

لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )13( جــدول 
مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد األول )لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات 

احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايًّ )ن=70(

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يوظف الكتابة العلمية لتقومي جوانب املعرفة 13
ضعيفة202.0140.20.43410103العلمية املختلفة.

يعمل على توظيف أنشطة القراءة العلمية 11
ضعيفة61.9639.20.49410205املختلفة.

يتناول ويظهر املصطلحات العلمية احلديثة 12
ضعيفة101.9639.20.57610306أبكثر من طريقة.
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

11
يعمل على تنمية أنشطة التحدث العلمي 

املختلفة مثل: )احلوار، املناقشة، لعب 
األدوار، والدراما العلمية(.

ضعيفة11.9438.80.23420407

13
تتضمن مناذج التقومي املستخدمة أسئلة 

تقيس قدرة الطالب على عمل الرسومات 
العلمية البيانية وتوضيح مكوانهتا.

ضعيفة171.9438.80.37620508

13
يراعي عند استخدام االختبارات الشفوية 

املتنوعة توظيف لغة العلم يف التعبر العلمي 
يف دروس العلوم.

ضعيفة191.9038.00.59330619

12
يعمل على تدريب الطالب على مهارات 

كتابة ملخصات النصوص العلمية املختلفة 
املقروءة أو املسموعة.

ضعيفة141.8637.20.46020726

12
يتحاشى استخدام األلفاظ املرتادفة 
واملشرتكة الي حتتمل أكثر من معى 

وتفسر.
ضعيفة81.8436.80.50030827

12
يساعد الطالب على إتقان كتابة املعادالت 

الكيميائية من خالل التطبيقات العلمية 
املختلفة.

ضعيفة111.8036.00.52840930

يساعد الطالب على استخدام اللغة العلمية 12
ضعيفة 131.7735.40.48751034أثناء البحث واالستقصاء.

جدًّا

11
ينتقي إسرتاتيجيات علمية مناسبة تسهم 

يف تنمية مهارات حل املعادالت الكيميائية 
لدى الطالب.

ضعيفة 51.7735.40.54331135
جدًّا

يسهم يف إثراء املفردات اللغوية العلمية 12
ضعيفة 91.7735.40.54861236احلديثة لدى الطالب.

جدًّا

يوظف أسئلة التقومي املتنوعة لتنمية مهارات 13
ضعيفة 161.7735.40.59441337حل املعادالت الكيميائية.

جدًّا

يوظف نتائج التقومي يف التغذية الراجعة 13
ضعيفة 211.7635.20.49451438لتنمية لغة العلم لدى الطالب.

ّجذًًّا

يعمل على تفعيل أنشطة الكتابة العلمية 11
ضعيفة 71.7635.20.62441540املختلفة.

جدًّا
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يستخدم الطريقة اجلدلية أو احلجج العلمية 12
ضعيفة 151.7434.80.53071641حول القضااي العلمية املختلفة.

جدًّا

11
يوجه ختطيط الدرس حنو التدريبات على 

عمل الرسوم العلمية البيانية واستخداماهتا 
املختلفة.

ضعيفة 41.7334.60.44851742
جدًّا

يوجه تقومي فهم الطالب للمصطلحات 13
ضعيفة 181.7134.20.56861847العلمية املختلفة.

جدًّا

11
يتبى أهدافًا سلوكية تعمل على تنمية 

املهارات اللغوية األربع )االستماع، الكتابة، 
القراءة، والتحدث(.

ضعيفة 21.6633.20.53561948
جدًّا

يتبى استخدام رسومات بيانية خمتلفة يف 12
ضعيفة 121.6633.20.54082049املواقف التعليمية يف البيئة الصفية.

جدًّا

11
يستخدم أساليب علمية متنوعة تساعد 

الطالب على فهم دالالت الرموز العلمية 
املختلفة.

ضعيفة 31.6132.20.54672150
جدًّا

يعمل على دمج تقومي جوانب املعرفة 13
ضعيفة 221.5030.00.58472252العلمية للطالب مع اجلوانب اللغوية. 

جدًّا

02- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تنفيذ 12
ضعيفة106-1.80036.00.161الدرس

03- معدل عام استخدام )البعد1( حمور تقومي 13
ضعيفة207-1.80036.00.206الدرس

01- معدل عام استخدام )البعد1( حمور ختطيط 11
ضعيفة 308-1.77635.50.170الدرس

جدًّا

ضعيفة 3--041.79235.80.134- معدل عام استخدام )البعد1( لغة العلم14
جدًّا
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لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )14( جــدول 
مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد الثــاين )مكــوانت العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة 
مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم 

املعياريــة تصاعــدايًّ )70 = ن(: تنازليًّــا واحنرافاهتــا  املئويــة  املتوســطات احلســابية ونســبها 

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

حيرص على استخدام الرموز العلمية أثناء 23
ضعيفة332.1142.20.32010101تنفيذ الدرس. 

23
يساعد الطالب على فهم املعادلة 

الكيميائية من خالل شرحها لفظيًّا أثناء 
الدرس العلمي.

ضعيفة341.9639.20.31620204

21
حيرص على استخدام املصطلحات العلمية 

أثناء املناقشات العلمية املختلفة يف البيئة 
الصفية.

ضعيفة241.9138.20.47410313

يعمل على الكشف عن املفاهيم العلمية 21
ضعيفة231.9038.00.42220417البديلة لدى الطالب.

يوظف الرسوم العلمية أثناء احلوارات 22
ضعيفة321.9038.00.51510518الصفية. 

يضمن أسئلة التقومي جزًءا يرز دالالت 23
ضعيفة371.8937.80.63630622الرموز العلمية املختلفة. 

23
يعمل على صياغة أسئلة علمية متنوعة 

تساعد على قياس قدرة الطالب على حل 
املعادالت الكيميائية. 

ضعيفة361.8737.40.47940723

يوظف أساليب تعليمية مناسبة تساعد 21
ضعيفة271.8136.20.51930829الطالب على فهم املصطلحات العلمية. 

يعمل على تقومي درجة امتالك الطالب 21
ضعيفة 261.7935.80.58740932للمصطلحات العلمية. 

جدًّا

يدرب الطالب على قراءة الرسوم العلمية 22
ضعيفة 311.7735.40.42321033املختلفة. 

جدًا

يركز على أن تتضمن تكليفات الطالب 22
ضعيفة 291.7635.20.55031139رسوًما علمية. 

جدًا
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يعمل على الكشف عن االستخدامات 21
ضعيفة 251.7334.60.56351243اليومية للمفاهيم العلمية. 

جدًا

يوضح الدالالت العلمية للرسوم العلمية 22
ضعيفة 301.7334.60.56741344أثناء الدرس. 

جدًا

يستخدم الرسوم العلمية بكفاءة عالية 22
ضعيفة 281.7134.20.51551446خالل املوقف التعليمّي. 

جدًا

يعمل على تنمية مهارة كتابة املعادالت 23
ضعيفة 351.5731.40.60451551الكيميائية لدى الطالب. 

جدًا

07- معدل عام استخدام )البعد2( حمور 23
ضعيفة103-1.88037.60.200املعادالت العلمية

05- معدل عام استخدام )البعد2( حمور 21
ضعيفة205-1.82936.60.211املصطلحات العلمية

06- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم 22
ضعيفة 309-1.77435.50.186العلمية

جدًا
ضعيفة2--081.82836.60.135- معدل عام استخدام )البعد2( مكوانت العلم24

لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )15( جــدول 
مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم لعبــارات حمــاور البعــد الثالــث )أنشــطة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة 
مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم 

تصاعــدايًّ )ن = 70(: املعياريــة  واحنرافاهتــا  تنازليًّــا  املئويــة  ونســبها  احلســابية  املتوســطات 

رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

31
يدرب الطالب على إتقان أوجه القراءة 
العلمية املختلفة من الكتب واملقاالت 

العلمية. 
ضعيفة382.0340.60.56410102

يستخدم إسرتاتيجيات خمتلفة تساهم يف 33
ضعيفة501.9338.60.46110209فرص للتحدث بلغة العلم لدى الطالب.

حيرص على تنويع العديد من األنشطة 32
ضعيفة471.9338.60.54710310الكتابة العلمية املختلفة أثناء الدرس.
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

يدرب الطالب على االستخدام األمثل 31
ضعيفة401.9338.60.57320411للمراجع واملصادر العلمية املختلفة. 

يوجه الطالب حنو تدوين املفردات العلمية 32
ضعيفة451.9338.60.68820512اجلديدة الي مت اكتساهبا يف مذكرة خاصة. 

حيرص على توجيه الطالب على كتابة 32
ضعيفة461.9138.20.53130614اخلطوات العلمية للتجارب املدروسة.

حيرص على تنمية قدرة الطالب على مهارة 33
ضعيفة481.9138.20.55820715اخلطاب الصفي. 

31
يعمل على تنويع األنشطة العلمية الداعمة 

واحملفزة الستخدام النصوص املقروءة 
وفهمها.

ضعيفة421.9138.20.60830816

يعطي وقتاً كافًيا ملناقشة أسئلة الطالب 33
ضعيفة521.8937.80.32030920املختلفة أثناء احلصة الدراسية. 

يقرأ أمام الطالب قراءة علمية صحيحة 31
ضعيفة391.8937.80.60341021أمنوذجية حيتذى هبا. 

يعمل على تدريب الطالب على تنمية 32
ضعيفة431.8737.40.53641124مهارات كتابة املقاالت العلمية الصحيحة. 

أيخذ يف االعتبار اللغة العلمية عند تقييم 32
ضعيفة441.8637.20.42751225األعمال الكتابية للطالب. 

31
حيرص على تدريب الطالب على مواقف 
تعليمية للقراءة العلمية الصامتة أو اجلهرية 

من كتاب العلوم. 
ضعيفة411.8436.80.50251328

حيفز الطالب على استخدام لغتهم اخلاصة 33
ضعيفة491.8036.00.69441431يف تعريف املصطلحات العلمية. 

33
يساعد الطالب على القيام بعروض 

تعليمية حول مواضيع علمية أثناء املواقف 
العلمية املختلفة داخل الصف. 

ضعيفة 511.7334.60.65851545
جدًا

09- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 31
ضعيفة101-1.92038.40.260القراءة العلمية

10- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 32
ضعيفة202-1.90038.00.284الكتابة العلمية
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رقم العباراتاحملورالبعد
العبارة 

املتوسط
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعداحملور

11- معدل عام استخدام )البعد3( حمور 33
ضعيفة304-1.85137.00.274التحدث العلمي

12- معدل عام استخدام )البعد3( بعد 34
ضعيفة1--1.89037.80.205أنشطة العلم

جــدول )16( املبــن للمتوســطات احلســابية الكليــة املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة 
مالحظــة اســتخدام لغــة العلــم حملــاور وأبعــاد )لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم الطبيعيــة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها 

املئويــة تنازليــاً واحنرافاهتــا املعياريــة تصاعــدايً )ن = 70(:

املتوسطمعدل عام استخداماحملورالبعد
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

درجةالرتتيب على
االستخدام الكلالبعد

ضعيفة021.80036.00.161106- )البعد1( حمور تنفيذ الدرس12
ضعيفة031.80036.00.206207- )البعد1( حمور تقومي الدرس13

ضعيفة 011.77635.50.170308- )البعد1( حمور ختطيط الدرس11
جدًّا

ضعيفة 3-041.79235.80.134- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد1( لغة العلم14
جدًّا

ضعيفة071.88037.60.200103 - معدل عام استخدام )البعد2( حمور املعادالت العلمية23

05- معدل عام استخدام )البعد2( حمور املصطلحات 21
ضعيفة1.82936.60.211205العلمية

ضعيفة 061.77435.50.186309- معدل عام استخدام )البعد2( حمور الرسوم العلمية22
جدًّا

08- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد2( مكوانت 24
ضعيفة2-1.82836.60.135العلم

ضعيفة091.92038.40.260101- معدل عام استخدام )البعد3( حمور القراءة العلمية31
ضعيفة101.90038.00.284202- معدل عام استخدام )البعد3( حمور الكتابة العلمية32
ضعيفة111.85137.00.274304- معدل عام استخدام )البعد3( حمور التحدث العلمي33

12- معدل عام االستخدام الكلي لـ )البعد3( بعد أنشطة 34
ضعيفة1-1.89037.80.205العلم

13- املعدل العام الكلي لدرجة االستخدام الكلية للغة العلم لدى معلمي 
ضعيفة--1.83136.60.107العلوم الطبيعية 
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يتضح من اجلداول السابقة )13-16( ما يلي:

ا )للســؤال ككل، وللمحــاور  العلــم كانــت بدرجــة ضعيفــة، ودرجــة ضعيفــة جــدًّ لغــة  اســتخدام  - درجــة 
الفرعيــة(. 

- درجــة اســتخدام لغــة العلــم ابلنســبة للمحــاور الداخليــة للســؤال بلغــت للمحــور الداخلــي األول )اســتخدام 
لغــة العلــم(: كانــت بدرجــة ضعيفــة جــدًّا، حيــث كان بعــد حمــور تنفيــذ التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة 
مبتوســط حســايب )1.800(، وحمــور تقــومي التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.800(، 
ا مبتوســط حســايب )1.776(. يف حــن أن احملــور  وحمــور ختطيــط التدريــس بدرجــة اســتخدام ضعيفــة جــدًّ
الداخلي الثاين )استخدام مكوانت لغة العلم(: كان بدرجة ضعيفة، حيث كان بعد حمور املعادالت العلمية 
بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.880(، وحمــور املصطلحــات العلميــة بدرجــة اســتخدام ضعيفــة 
مبتوســط حســايب )1.829(، وحمــور الرســوم بدرجــة اســتخدام ضعيفــة جــداً مبتوســط حســايب )1.774(. 
احملــور الداخلــي الثالــث )اســتخدام أنشــطة لغــة العلــم(: كانــت درجــة االســتخدام هلــذا احملــور ضعيفــة، حيــث 
كان بعــد حمــور القــراءة العلميــة بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.920(، وحمــور الكتابــة العلميــة 
بدرجــة اســتخدام ضعيفــة مبتوســط حســايب )1.900(، وحمــور التحــدث العلمــي ابســتخدام ضعيفــة مبتوســط 
حســايب )1.851(. وابلتــايل يكــون ترتيــب احملــاور الداخليــة بطريقــة تصاعــدايًّ مــن حيــث درجــة االســتخدام 
ا، واملتوســط العــام  كالتــايل: »املتوســط العــام الســتخدام لغــة العلــم بلــغ )1.792( وذلــك بدرجــة ضعيفــة جــدًّ
الســتخدام مكــوانت لغــة العلــم بلــغ )1.828( وذلــك بدرجــة ضعيفــة، واملتوســط العــام الســتخدام أنشــطة 

لغــة العلــم بلــغ متوســطة )1.890( وذلــك بدرجــة ضعيفــة«. 

- املتوســط العــام لدرجــة االســتخدام الكليــة للغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة 
)للســؤال بشــكل عــام(:كان بدرجــة ضعيفــة، وبقيمــة )1.831(، وحققــت العبــارة الــي حتمــل رقــم )33( 
ترتيــب مبتوســط  أعلــى  الــدرس( علــى  تنفيــذ  أثنــاء  العلميــة  الرمــوز  وتنــص علــى: )حيــرص علــى اســتخدام 
)2.11(، وعلــى العكــس كانــت العبــارة املرقمــة ب )22( وهــي : )يعمــل علــى دمــج تقــومي جوانــب املعرفــة 

العلميــة للطــالب مــع اجلوانــب اللغويــة( علــى أدىن درجــة يف الرتتيــب مبتوســط )1.50(. 

- بنــاًء علــى مــا مَتَّ عرضــه نســتطيع أن نؤكــد علــى أن اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مل يكــن ابلشــكل املتأمــل حيــث كان بدرجــة ضعيفــة، ورمبــا أن مســببات هــذا 

يعــود إىل: 

- عدم اهتمام وزارة التعليم وإدارة التعليم ابلطائف وأدلة املعلم وأهداف وحمتوى وأنشــطة وتدريبات وأســئلة 
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التقــومي يف كتــب العلــوم بشــكل كاٍف بلغــة العلم،حيــث إهنــا ال تــويل اهتمامــاً كبــرًا بلغــة العلــم، علــى الرغــم مــن 
أن كتــب العلــوم وأدلــة املعلــم تــويل اهتماًمــا مبكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم إال أنــه دون املســتوى املأمــول، وهــذا 

يتفــق مــع أشــارت إليــه دراســة )عبــد القــادر، وعــزة مصطفــى، 2014(. 

- عــدم تركيــز أدلــة املعلــم علــى تنميــة مكــوانت لغــة العلــم يف طبعاهتــا احلديثــة، إضافــة إىل قصــور معرفــة بعــض 
معلمــي العلــوم بكيفيــة االســتفادة مــن حمتــوايت هــذه األدلــة وتوظيفهــا بشــكل جيــد لتنميــة لغــة العلــم يف 

تدريــس العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- ضعــف توظيــف أنشــطة العلــم املختلفــة مثــل )القــراءة العلميــة، والكتابــة العلميــة، والتحــدث العلمــي( 
مــن  هلــا  ملــا  فعــال  بشــكل  العلــوم  تدريــس  مــع  دجمهــا  وضــرورة  أمهيتهــا  رغــم  العلــوم،  معلمــي  قبــل  مــن 
أمهيــة يف تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى الطــالب، وهــذا يتفــق مــع مــا أوصــت بــه دراســات عديدة،منهــا: 
Phillips, and Norris, 2009)، (Oliveira, 2015)( وأمبــو ســعيدي وثــراي الراشــدي، 
)2012(، مــن ضــرورة توظيــف أنشــطة القــراءة العلميــة يف تدريــس العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا 

كليــي، 2016(. 

- ضعــف الثقافــة العلميــة لــدى بعــض معلمــي العلــوم، وافتقارهــم إلســرتاجتيات معاجلــة املعلومــات وتنظيمهــا، 
وفهــم املفــردات واســتيعاهبا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )األمحــدي، 2015(. 

- عــدم االهتمــام إبعــداد الطــالب يف املؤسســات األكادمييــة ابلشــكل املطلــوب مــن حيــث توضيــح أمهيــة لغــة 
العلــم يف تدريــس املــواد العلميــة املختلفــة، األمــر الــذي رمبــا كان لــه دور يف ضعــف اســتخدام لغــة العلــم لــدى 
معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، وهــذا مــا تؤكــده دراســة )أمبــو ســعيد، وثــراي الراشــدي، 2012(.

- اســتخدام لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا يف تدريــس العلــوم مــازال غــر مألــوف يف امليــدان الرتبــوي والتعليمــي 
نظــرًا حلداثتــه، وكونــه يف مراحلــه األوىل، وابلتــايل يتطلــب إعــادة النظــر يف كيفيــة اســتخدام لغــة العلــم، وعــدم 
االعتمــاد علــى االجتهــادات الشــخصية مــن املعلمــن، كمــا أنــه خيضــع لبعــض املتغــرات املختلفــة مثــل اخلــرة 

واملؤهــل العلمــي وغرهــا، وهــذا مــا تؤكــده دراســة )ســوزان عمــر، وعبــر مناظــر، 2012(. 

- الــدورات التدريبيــة املقدمــة ملعلمــي العلــوم غــر كافيــة لتمكينهــم مــن االســتفادة مــن حمتــوى كتــب العلــوم 
وإرشــادات أدلــة املعلــم الــي هتتــم بتنميــة لغــة العلــم، كمــا أهنــا قــد ال تتضمــن تدريبــات علــى كيفيــة الوصــول إىل 
املصــادر العلميــة املختلفــة املهمــة لالســتفادة منهــا وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم، وقــد ال تراعــي هــذه الــدورات 
تدريــب املعلمــن علــى أســاليب تنميــة اجلانــب اللغــوي إضافــة إىل اجلانــب العلمــي لــدى الطــالب، وهــذا مــا 

أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 
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- عــدم توفــر املــواد والوقــت الالزمــن للتطبيــق العملــي للغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة حيــث إن 
تطبيقهــا مــن ِقبَــل معلــم العلــوم حيتــاج فــرتة زمنيــة طويلــة، األمــر الــذي يتعــارض مــع كثافــة مقــررات العلــوم. 

- عــدم اهتمــام مديــري املــدارس واملشــرفن الفنيــن بوجــود خطــة واضحــة وحمــددة تســاعد يف تطبيــق وتوظيــف 
لغــة العلــم أبنشــطتها ومكوانهتــا املختلفــة وإعطــاء تصــور شــامل هلــا، ويدعــم هــذا املــرر عــدم وجــود درجــات 

يف بطاقــة األداء الوظيفــي للمعلــم هتتــم بلغــة العلــم. 

- اعتمــاد بعــض معلمــي العلــوم علــى جمهودهــم الشــخصّي غالًبــا يف املواقــف التعليميــة يف احلجــرة الدراســية، 
وتوجيــه األســئلة للطــالب الــي تركــز علــى املســتوايت الدنيــا مــن التفكــر دون إاتحــة الفرصــة هلــم ملمارســة 
أنشــطة العلــم املختلفــة )القــراءة، الكتابــة، والتحــدث( أثنــاء الــدرس هــذا مــن جانــب، إضافــة إىل تركيــز بعــض 
املعلمــن علــى تنفيــذ األنشــطة العلميــة، وقلــة االهتمــام أبنشــطة لغــة العلــم ابلرغــم مــن أمهيتهــا يف اكتســاب 

املعرفــة العلميــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن: )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012(، )عبــد القــادر، 
وعــزة مصطفــى، 2014(، )وفــاء مشــاعلة، 2011(، و)رشــا كليــي، 2016(. 

2- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثــاين: ونصــه: »مــا درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى 
معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة الدراســة الكليــة؟« 

مَتَّ اســتخدام كل مــن املتوســط احلســايب واالحنــراف املعيــاري الســتجاابت عينــة الدراســة،ويتضح ذلــك 
مــن اجلــداول التاليــة )17، 18، 19، 20(: 

لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )17( جــدول 
)معوقــات اســتخدام لغــة العلــم املتعلقــة ابملعلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليًّــا 

واحنرافاهتــا املعياريــة )ن = 250(:
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رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق
الكلالبعد

عدم وجود حوافز تشجع املعلم على استخدام أنشطة لغة العلم 
كبرة184.0681.20.5630115املختلفة. 

عدم تبي املعلم جملموعة من املراجع العلمية املختلفة لتوظيف القراءة 
كبرة064.0581.00.5310217العلمية. 

كبرة124.0280.40.4610324عدم إدراك املعلم لالستخدام األمثل للغة العلم أثناء تدريس العلوم. 

كبرة054.0280.40.5340426شيوع استخدام اللهجة العامية أثناء املواقف الصفية املختلفة. 

كبرة074.0180.20.5980529عدم معرفة املعلم للطريقة العلمية املناسبة لتنمية لغة العلم لدى طالبه. 

كبرة164.0080.00.5110630عدم الرتكيز على القراءة التمهيدية قبل البدء يف الدرس العلمي اجلديد. 

كبرة153.9879.60.6070732عدم التخطيط اجليد لتفعيل األنشطة املختلفة للتحدث العلمي.

كبرة133.9779.40.5020833ضعف التخطيط لتفعيل األنشطة املختلفة للقراءة العلمية. 

كبرة143.9779.40.6430935ضعف التخطيط لتفعيل األنشطة املختلفة للكتابة العلمية.
عدم حث املعلمن لبعضهم البعض الستخدام لغة العلم يف املواقف 

كبرة093.9378.60.5141040التدريسية اليومية. 

كبرة113.9378.60.5901141عدم إدراك إدارة املدرسة ألمهية لغة العلم أثناء تدريس العلوم. 
عدم تشجيع الطالب يف التواصل ابستخدام لغة الرموز واألرقام 

كبرة173.9278.40.5651243واملصطلحات العلمية مع بعضهم البعض.

ضعف إدراك املعلم لإلسرتاجتيات املناسبة الي تشجع الطالب 
كبرة083.9278.40.5781344الكتساب مكوانت لغة العلم. 

عدم اهتمام املعلمن بتشجيع طالهبم على التحدث بلغة علمية 
كبرة103.9278.40.6261445سليمة. 

صعوبة تنمية لغة العلم لدى الطالب بسبب ضعف املستوى اللغوي 
كبرة033.8877.60.5061546للمعلم. 

كبرة013.8476.80.5611648تبي املعلمن الجتاه يؤكد على عدم وجود ارتباط وثيق بن اللغة والعلم. 

كبرة023.8376.60.5111749ضعف اإلملام مبفهوم وخصائص وأمهية لغة العلم لدى معلمن العلوم. 
قلة املصادر يف املكتبة العلمية الي تقدم احلديث يف املعرفة العلمية 

كبرة043.7875.60.6511850ابللغة العربية يؤثر على توظيف أنشطة القراءة العلمية لدى الطالب. 

كبرة3-13.94778.90.159 - معدل عام )البعد1( معوقات تتعلق ابملعلم
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لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )18( جــدول 
)معوقــات اســتخدام لغــة العلــم املتعلقــة ابملشــرف الرتبــوي( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها 

املئويــة تنازليًّــا واحنرافاهتــا املعياريــة )ن = 250(:

رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق الكلالبعد
ضعف برامج اإلعداد يف تدريب املعلم على إسرتاتيجيات أنشطة 

كبرة 334.4689.20.4990101التحدث العلمي املختلفة.
جدًّا

ضعف برامج اإلعداد يف توجيه املعلم إىل توظيف مكوانت لغة العلم 
كبرة 344.2484.80.4810203يف التعبر عن األفكار العلمية املختلفة. 

جدًّا
عدم وضوح الرؤية لدى اإلشراف الفي العلمي حول مكوانت لغة 

كبرة354.1282.40.3990309العلم لدى املعلم. 

عدم متكن املعلم من اكتساب اإلسرتاتيجيات املناسبة لتنمية مكوانت 
كبرة204.0881.60.5990413لغة العلم. 

عدم اهتمام وزارة التعليم بتوجيه املعلمن إىل ضرورة تنمية لغة العلم 
كبرة194.0681.20.5410514لدى الطالب. 

قلة تشجيع املشرفن الرتبوين للمعلمن على التسجيل يف دورات 
كبرة274.0480.80.5250619تدريبية تسهم يف تنمية لغة العلم لديهم. 

عدم تقدير املشرف الرتبوي جلهود املعلم املبذولة يف تنمية لغة العلم 
كبرة324.0480.80.5440720لدى طالبه. 

عدم اهتمام املشرف الرتبوي بتقومي اجلانب اللغوي للمعلم يف منوذج 
كبرة214.0380.60.5970821األداء الوظيفي. 

ضعف اهتمام برامج اإلعداد للمعلمن على تدريبهم يف تنويع أساليب 
كبرة294.0380.60.5990922تقومي إكساب الطالب ملكوانت لغة العلم املختلفة. 

عدم مساعدة املعلمن من قبل املشرفن الرتبوين يف تنمية لغة العلم 
كبرة234.0280.40.5981027لديهم. 

ضعف تشجيع املشرف الرتبوي للمعلم على ممارسة لغة العلم يف 
كبرة253.9779.40.5841134تدريس العلوم. 

غياب التعاون التنظيمي بن إدارة املدرسة واملشرف الرتبوي لتنفيذ 
كبرة243.9679.20.5441236ومتابعة إكساب الطالب مكوانت لغة العلم. 

قصور بعض املشرفن الرتبوين يف االطالع على الدراسات الرتبوية 
كبرة263.9679.20.5691337ذات الصلة مبمارسة لغة العلم يف تدريس العلوم. 

عدم تضمن بعض الدورات التدريبية املقدمة للمعلمن مباهية لغة العلم 
كبرة223.9579.00.4761438وأمهيتها يف تدريس العلوم. 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

406

رقم معوقات تتعلق ابملعلم
العبارة 

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
درجة املعوق على

املعوق الكلالبعد
عدم تشجيع املعلم على االهتمام بتنمية مهارات كتابة املعادلة 

كبرة313.9579.00.5461539الكيميائية لدى الطالب. 

ضعف الرتكيز من قبل املعلم على استخدام األسئلة الشفهية لتقومي 
كبرة303.9278.40.5291642قدرة الطالب على استخدام لغة العلم يف التعبر العلمي. 

عدم وجود املهارة لدى املعلم على الطريقة املناسبة يف تنمية املهارات 
كبرة283.8877.60.6261747اللغوية األربع يف دروس العلوم. 

كبرة2-24.04280.80.182 - معدل عام )البعد2( معوقات تتعلق ابملشرف

لدرجــة  املئويــة  ونســبها  املعياريــة  واحنرافاهتــا  املتحققــة  احلســابية  للمتوســطات  املبــن   )19( جــدول 
العلــوم  الكليــة مــن معلمــي  الدراســة  لــدى عينــة  العلــوم(  املتعلقــة بكتــاب  العلــم  لغــة  )معوقــات اســتخدام 
ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب كل مــن قيــم املتوســطات احلســابية ونســبها 

املعياريــة )ن = 250(: تنازليًّــا واحنرافاهتــا  املئويــة 

رقم معوقات تتعلق بكتاب العلوم
العبارة

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب املعوق 
درجة على 

املعوق
الكلالبعد1

عدم احتواء األنشطة والتدريبات العملية يف كتب العلوم ملكوانت 
كبرة 384.2885.60.5820102لغة العلم. 

جدًّا
عدم تضمن كتب النشاط لإلرشادات الكافية لتنمية مكوانت لغة 

كبرة394.1983.80.5180204العلم لدى الطالب. 

كبرة374.1883.60.6280305ضعف احتواء كتب العلوم ملكوانت لغة العلم. 
افتقار كتب العلوم لأنشطة املساندة واحملفزة الستخدام النصوص 

كبرة484.1683.20.5110406املقروءة.

وجود ألفاظ مرتادفة حتمل أكثر من تفسر يف كتب العلوم تؤدي إىل 
كبرة494.1683.20.5210507سوء فهم للمعرفة العلمية. 

قلة التدريبات الكافية يف كتب العلوم الي ال متكن الطالب من عمل 
كبرة504.1683.20.6170608الرسوم العلمية البيانية والتوضيحية واستخداماهتا املختلفة. 

اللغة العلمية املقروءة لكتاب العلوم ال تتوافق مع املستوى العقلي 
كبرة434.1182.20.4750710للطالب. 

عدم تضمن كتب العلوم بعض القضااي العلمية اجلدلية الي تساعد 
كبرة454.1082.00.5440811يف توظيف احلجج العلمية. 
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رقم معوقات تتعلق بكتاب العلوم
العبارة

املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

ترتيب املعوق 
درجة على 

املعوق
الكلالبعد1

عدم توفر الكتب العلمية املناسبة حيد من توظيف أنشطة القراءة 
كبرة424.1082.00.5960912العلمية. 

ضعف االهتمام ابستخدام املصطلحات العلمية الي يتضمنها كتاب 
كبرة464.0681.20.6341016العلوم. 

كبرة404.0480.80.5211118قلة تضمن أسئلة التقومي يف كتب العلوم ملكوانت لغة العلم. 

كبرة414.0380.60.6141223صعوبة الوصول إىل اجملالت والدورايت العلمية اإللكرتونية. 

كبرة364.0280.40.5301325أهداف كتب العلوم ال هتتم بتنمية مكوانت لغة العلم لدى الطالب. 
عدم الرتكيز على أمهية القراءة العلمية األولية الي يتضمنها كتاب 

كبرة474.0280.40.6271428العلوم. 

ضعف االهتمام ابجلانب اللغوي يف كتب العلوم يف تنمية احلصيلة 
كبرة444.0080.00.6181531اللغوية لدى الطالب. 

كبرة1-34.10782.10.210- معدل عام )البعد3( معوقات تتعلق بكتاب العلوم

جــدول )20( املبــن للمتوســطات احلســابية الكليــة املتحققــة واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة لدرجــة 
)معوقــات أبعــاد اســتخدام لغــة العلــم( لــدى عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة 
والثانويــة يف مدينــة الطائــف مرتبــة حســب املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة تنازليًّــا 

)ن = 250(:

املتوسطمعدل عام املعوقات املتعلقة 
احلسايب

نسبة
متوسط

االحنراف
املعياري

ترتيب البعد
على كل األبعاد

درجة
املعوق

كبرة34.10782.10.2101- بكتاب العلوم
كبرة24.04280.80.1822- ابملشرف
كبرة13.94778.90.1593- ابملعلم

كبرة-44.02780.50.101- معدل عام املعوقات الكلية 

يتضح من اجلداول السابقة )17-20( ما أييت: 

1- تراوحــت درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم كانــت مــا بــن الدرجــة الكبــرة، والكبــرة جــدًّا جلميــع 
الســؤال ككل(.  عبــارات 
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2- بلغــت درجــة معوقــات اســتخدام لغــة العلــم ابلنســبة لأجــزاء الداخليــة للســؤال كالتــايل: )اجلــزء األول _ 
معوقــات متعلقــة ابلعلــم _ كانــت مجيــع العبــارات بدرجــة كبرة.اجلــزء الثــاين - معوقــات متعلقــة ابملشــرف_ 
ا. اجلــزء الثالــث _ معوقــات متعلقــة بكتــاب العلــوم_  تراوحــت العبــارات بــن الدرجــة الكبــرة والكبــرة جــدًّ
تراوحــت العبــارات بــن الدرجــة الكبــرة والكبــرة جــدًّا. يف حــن أن ترتيــب األجــزاء الداخليــة كمــا هــو واضــح 
مــن النتيجــة تنازليًّــا: »بلــغ املتوســط للمعوقــات املتعلقــة بكتــاب العلــوم )4.107( ممــا يؤكــد علــى أهنــا كانــت 
بدرجــة كبــرة، يف حــن أن املعوقــات املتعلقــة ابملشــرف بلــغ متوســطها )4.042( وذلــك بدرجــة كبــرة، أمــا 

املعوقــات املتعلقــة ابملعلــم كان متوســطها )3.947( وذلــك بدرجــة كبــرة«. 

4- املعــدل العــام للدرجــة الكليــة ملعوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى عينــة الدراســة )للســؤال ككل( بلــغ 
متوســطة )4.027( وهــذا يعــي وجــود درجــة املعوقــات بدرجــة كبــرة، وجــاءت العبــارة )33( كأعلــى ترتيــب 
وهــي: )ضعــف برامــج اإلعــداد يف تدريــب املعلــم علــى إســرتاتيجيات أنشــطة التحــدث العلمــي املختلفــة( وبلــغ 
متوســطها )4.46(، يف حــن جــاءت العبــارة )4( كأقــل ترتيــب وهــي: )قلــة املصــادر يف املكتبــة العلميــة الــي 
تقــدم احلديــث يف املعرفــة العلميــة ابللغــة العربيــة يؤثــر علــى توظيــف أنشــطة القــراءة العلميــة لــدى الطــالب.(، 

وبلــغ متوســطها )3.78(. 

5- وبنــاًء علــى مــا مَتَّ عرضــه ســابًقا نســتطيع أن نؤكــد علــى أن أفــراد عينــة الدراســة، وجــود معوقــات بدرجــة 
كبــرة تعيــق مــن اســتخدام لغــة العلــم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة، ورمبــا أن مســببات هــذا يعــود إىل مــا يلــي: 

- عــدم قناعــة بعــض معلمــي العلــوم ابســتخدام أنشــطة لغــة العلــم، وكثــرة املواضيــع املقــررة يف املنهــج الدراســي، 
وكثــرة األعبــاء الــي يقــوم هبــا معلــم العلــوم يف تدريــس العلــوم، وعــدم توفــر األجهــزة واألدوات الالزمــة يف 

املختــرات، األمــر الــذي قــد حيــول دون اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم 

- تــدين مســتوى خــرات بعــض معلمــي العلــوم الــي متكنهــم مــن التخطيــط الفعــال لتنفيــذ أنشــطة ومكــوانت 
لغــة العلــم املختلفــة، وعــدم إملــام املعلمــن آبليــة تنفيــذ لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم. 

- عــدم وضــوح رؤيــة وزارة التعليــم حيــال تطبيــق لغــة العلــم يف التعليــم العــام، وضعــف نشــر ثقافــة لغــة العلــم 
لــدى مديــري املــدارس واملشــرفن الرتبويــن. 

- عــدم وجــود أدلــة إرشــادية إجرائيــة مــن ِقبَــل مشــريف املــادة لتطبيــق لغــة العلــم جبميــع أنشــطتها ومكوانهتــا 
املختلفــة يف العمليــة التعليميــة يف تدريــس العلــوم. 

- عــدم تضمــن برانمــج إعــداد املعلــم بكليــات الرتبيــة مبســاقات خاصــة عــن الثقافــة العلميــة وأبعادهــا املختلفــة 
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مثــل لغــة العلــم وتوظيفهــا يف تدريــس العلــوم. 

- وجــود مثــل هــذه املعوقــات جيعــل مــن الصعوبــة تنميــة لغــة العلــم لــدى الطــالب، إال أنــه ميكــن عــالج هــذا 
الضعــف لــدى الطــالب مــن خــالل االســتخدام الصحيــح للغــة العلم،ومــن خــالل دمــج تعليــم اللغــة مــع تعليــم 
العلــوم، والعمــل علــى تنميــة املهــارات اللغويــة األربعــة )القــراءة، الكتابــة، التحــدث، واالســتماع( يف دروس 
العلــوم، وتنميــة مهــارات اخلطــاب الصفــي احلــواري لــدى الطــالب، وهــذا يتفــق مــع مــا أوصــت بــه دراســات 
 Stoddart et al, 2002), (Philliph and Norris, 2009) (Jimenez-) :كل من
silva and Gomes,2011) (Gose, 2013( مــن ضــرورة تطويــر اللغــة يف تدريــس العلــوم مــن 
خــالل إحــداث التكامــل بــن اللغــة والعلــوم، واســتخدام لغــة العلــم لــزايدة فــرص التعلــم يف كال اجملالــن، 

)رشــا كليــي، 2016(، وتتفــق نتيجــة هــذه الدراســة جزئيًّــا مــع دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

3- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الثالــث: هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة 
اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة 

الثانويــة(؟  )املتوســطة،  الدراســية  املرحلــة 
لإلجابة عن هذا السؤال مت استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة واجلدول التايل )21( يوضح ذلك: 

 Independent – Samples) جــدول )21( يوضــح نتائــج اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة
T Test( للفــروق بــن املتوســطات الكليــة لدرجــات مالحظــة اســتخدام عينــة الدراســة الكليــة مــن معلمــي 
العلــوم الطبيعيــة ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة يف مدينــة الطائــف حملــاور وأبعــاد لغــة العلــم حســب املرحلــة 

الدراســية )ن = 70(:

املتوسط الكلي
نسبةاملتوسطناملرحلةلدرجة استخدام

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
االستخدام

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف

داللتهقيمته

1- )البعد1( حمور
ختطيط الدرس

ضعيفة جدًّا301.78135.60.175الثانوية
0.2200.640

0.2310.818غ. د*
0.010غ. د

ضعيفة جدًّا401.77135.40.168املتوسطة

2- )البعد1( حمور
تنفيذ الدرس

ضعيفة301.80836.20.157الثانوية
0.0490.826

0.2090.835غ. د
0.008غ. د

ضعيفة401.80036.00.172املتوسطة

3- )البعد1( حمور
تقومي الدرس

ضعيفة جدًّا301.79035.80.215الثانوية
0.5220.472

0.740- 0.334غ. د
- 0.017غ. د

ضعيفة401.80736.10.201املتوسطة
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املتوسط الكلي
نسبةاملتوسطناملرحلةلدرجة استخدام

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
االستخدام

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف

داللتهقيمته

4- )البعد1( الكلي
لغة العلم

ضعيفة جدًّا301.79135.80.138الثانوية
0.0150.904

0.945- 0.070غ. د
- 0.002غ. د

ضعيفة جدًّا401.79335.90.133املتوسطة

5- )البعد2( حمور
املصطلحات العلمي

ضعيفة301.84036.80.219الثانوية
0.2050.652

0.3910.697غ. د
0.020غ. د

ضعيفة401.82036.40.207املتوسطة

6- )البعد2( حمور
الرسوم العلمية

ضعيفة جدًّا301.78035.60.192الثانوية
0.0010.976

0.2210.826غ. د
0.010غ. د

ضعيفة جدًّا401.77035.40.184املتوسطة

7- )البعد2( حمور
املعادالت العلمية

ضعيفة301.87337.50.200الثانوية
0.0280.867

0.811- 0.240غ. د
- 0.012غ. د

ضعيفة401.88537.70.202املتوسطة

8- )البعد2( الكلي
مكوانت العلم

ضعيفة301.83136.60.135الثانوية
0.0050.945

0.1860.853غ. د
0.006غ. د

ضعيفة401.82536.50.136املتوسطة

9- )البعد3( حمور
القراءة العلمية

ضعيفة301.92738.50.249الثانوية
0.2870.594

0.1840.854غ. د
0.012غ. د

ضعيفة401.91538.30.271املتوسطة

10- )البعد3( حمور
الكتابة العلمية

ضعيفة301.90038.00.277الثانوية
0.1150.736

0.942- 0.073غ. د
- 0.005غ. د

ضعيفة401.90538.10.286املتوسطة

11- )البعد3( حمور
التحدث العلمي

ضعيفة301.84736.90.281الثانوية
0.0320.858

0.901- 0.125غ. د
- 0.008غ. د

ضعيفة401.85537.10.272املتوسطة
12- )البعد3( 

الكلي
أنشطة العلم

ضعيفة301.89137.80.220الثانوية
0.7520.389

0.0220.982غ. د
0.001غ. د

ضعيفة401.89037.80.196املتوسطة
13- االستخدام 

الكلي للغة
العلم لدى معلمي 

العلوم الطبيعية

ضعيفة301.83136.60.112الثانوية
0.1430.706

0.0430.966غ. د
0.001غ. د

ضعيفة401.83036.60.105املتوسطة

** مجيع قيم اختبار ) ت ( بدرجة حرية  تساوي ) 68 (.
* غ . د / قيمة االختبار اإلحصائي غر دالة إحصائياً عند أي مستوى من املستوايت اإلحصائية املعروفة.
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق )21( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.001( 
بــن اســتجاابت عينــة الدراســة وفًقــا ملتغــر املرحلــة الدراســية حــول درجــة اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي 

العلوم،ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل: 

- تتضمــن أدلــة املعلــم اإلرشــادات نفســها الســتخدام مكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم وااللتــزام خبصائصهــا يف 
تدريــس العلــوم , ممــا ينعكــس أثرهــا علــى اجلميــع بغــض النظــر عــن املرحلــة التعليميــة الــي ينتمــون هلــا، كمــا 
أن املشــرفن الرتبويــن رمبــا تكــون توجيهاهتــم والــدورات التدريبيــة الــي يقدموهنــا هــي نفســها ملعلمــي املرحلتــن، 
للمرحلــة  وليــس  اســتخدامها  علــى  برغبتهــم وحرصهــم  يرتبــط  العلــم  لغــة  املعلمــن  اســتخدام  فــإن  وابلتــايل 

التعليميــة أثــر يف ذلك،وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- عــدم االشــارة يف مناهــج العلــوم للمرحلتــن إىل أمهيــة توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة )القــراءة، الكتابــة، 
والتحــدث( يف العلــوم، مــع عــدم قناعــة بعــض املعلمــن يف املرحلتــن أبمهيــة هــذه األنشــطة يف تدريــس العلــوم، 
و عــدم أتكيــد اإلشــراف الفــي علــى أمهيــة أنشــطة لغــة العلــم وضــرورة تفعيلهــا يف تدريــس العلــوم أثنــاء الــزايرات 
التوجيهيــة للمعلمــن، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )أمبــو ســعيدي، وثــراي الراشــدي، 2012( ومــن هنــا ينبغــي 
توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة يف تدريــس العلــوم لتصبــح ذات أولويــة يف هاتــن املرحلتــن مــن مراحــل 
التعليــم العــام الــي تؤســس للتعليــم اجلامعــي، حيــث يعتمــد فيهــا الطالــب علــى أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة يف 

حصولــه علــى املعلومــات املتنوعــة. 

- يعتمــد مســتوى اســتخدام لغــة العلــم جبميــع مكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة علــى اخلــرات الســابقة الــي 
مــروا هبــا املعلمــن أثنــاء دراســتهم، والــي تــكاد تكــون نفــس اخلــرات نظريــة أو عمليــة أثنــاء الدراســة اجلامعيــة 
التخصصيــة، فيمكــن تفســر عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن معلمــي املرحلتــن علــى اخلــرات املتشــاهبة 
إىل حــد كبــر جــداً الــي مــروا هبــا وتفاعلــوا معهــا، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )الزعــي، 2007(، إضافــة اىل أن 
الفــرص التعليميــة جلميــع املعلمــن يف التخصصــات املختلفــة مــن أقســام العلــوم تقريبًــا متســاوية، فجميعهــم 
يدرســون يف نفــس التخصــص العلمــي )العلــوم( بشــكل متقــارب, والبيئــة أيًضــا نفــس البيئــة ممــا يؤثــر علــى 

دافعيتهــم الســتخدام لغــة العلــم وأنشــطتها املختلفــة. 

-  أنشــطة لغــة العلــم الــي توظــف يف تدريــس العلــوم مــن قبــل املعلمــن ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة هــي 
نفســها، ممــا يؤكــد علــى دورهــا الكبــر يف تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى الطــالب، وبذلــك فهــي ال تتأثــر ابملرحلــة 

التعليميــة الــي ينتمــي هلــا معلــم العلــوم، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )رشــا كليــي، 2016(. 

- التدريــب املتطابــق نوًعــا وحمتــوى ملعلمــي املرحلتــن أثنــاء اخلدمــة فيمــا يتعلــق بلغــة العلــم، والتخطيــط والتنفيــذ، 
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أضــف إىل ذلــك أن برامــج إعــداد معلمــي العلــوم يف اجلامعــات ال تتضمــن مقــررات أو تدريــب يهتــم بلغــة 
العلــم، إضافــة إىل أن إدارة التعليــم ابلطائــف لديهــا خطــة تدريــب موحــدة ملعلمــي املرحلتــن ال تــويل أمهيــة 

لتدريبهــم علــى لغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة. 

وال توجــد دراســات -يف حــدود علــم الباحــث– تناولــت هــذا املتغــر لتقــارن معهــا هــذه النتيجــة مــن 
حيــث االتفــاق أو االختــالف. 

4- لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة الرابــع: »هــل ختتلــف اســتجاابت عينــة الدراســة حــول درجــة 
معوقــات اســتخدام لغــة العلــم لــدى معلمــي العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة ابختــالف متغــر الدراســة 

املرحلــة الدراســية )املتوســطة، الثانويــة(؟
مَتَّ استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة لإلجابة عن هذا السؤال واجلدول التايل )22( يبن ذلك: 

 )Independent – Samples T Test) جدول )22( نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة
للفروق بن املتوســطات الكلية لدرجات مالحظة اســتخدام عينة الدراســة الكلية من معلمي العلوم ابملرحلتن 

املتوسطة والثانوية يف مدينة الطائف حملاور وأبعاد لغة العلم حسب املرحلة الدراسية )ن = 250(:

معدل عام
نسبةاملتوسطناملرحلةاملعوقات املتعلقة

املتوسط
االحنراف
املعياري

درجة
املعوق

Levene’s اختبار
لتجانس التباين

قيمة
اختبار
)ت(**

مستوى
الداللة

متوسط
االختالف داللتهقيمته

1- ابملعلم
كبرة1003.94478.90.162الثانوية

0.0010.978
0.843-0.189غ. د*

-0.005غ. د
كبرة1503.94979.00.158املتوسطة

2- ابملشرف الرتبوي
كبرة1004.03680.70.175الثانوية

0.3180.573
0.702-0.383غ. د

-0.009غ. د
كبرة1504.04580.90.187املتوسطة

3- بكتاب العلوم
كبرة1004.10582.10.215الثانوية

0.1350.714
0.903-0.123غ. د

-0.003غ. د
كبرة1504.10882.20.208املتوسطة

4- معدل عام 
املعوقات الكلية 

كبرة1004.02480.50.100الثانوية
0.0500.823

0.672-0.423غ. د
-0.005غ. د

كبرة1504.02980.60.102املتوسطة

** مجيع قيم اختبار )ت( بدرجة حرية  تساوي )248( .
* غ . د/ قيمة االختبار اإلحصائي غر دالة إحصائياً عند أي مستوى من املستوايت اإلحصائية املعروفة.
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مــن اجلــدول الســابق )22( يتضــح عــدم وجــود فــرق دال إحصائيًّــا عنــد مســتوى )0.001( ابلنســبة 
لدرجــة املعوقــات الــي تقــف حجــر عثــرة ابلنســبة الســتخدام لغــة العلــم مــن قبــل عينــة الدراســة وفًقــا ملتغــر 

املرحلــة الدراســية ,وممكــن أن يفســر ذلــك وفًقــا ل: 

- رمبــا أن كالًّ مــن الــوزارة وإدارة تعليــم الطائــف أمنتــا اإلمــكاانت بصــورة متقاربــة لــكال املرحلتــن، األمــر الــذي 
مــن املمكــن أن يــؤدي إىل تطابــق -نوعــا مــا- يف آراء عينــة الدراســة حــول هــذه املعوقــات. 

- رمبا البيئة التعليمية املتقاربة بن املرحلتن أدت إىل ذلك. 

- تلقــى معلمــو العلــوم ابملرحلتــن املتوســطة والثانويــة تدريبًــا متشــاهبًا أثنــاء اخلدمــة فيمــا يتعلــق بلغــة العلــم 
ختطيطًــا وتنفيــًذا، وابلتــايل كانــت ادراكهــم متقاربــة خبصــوص آليــة التخطيــط والتنفيــذ للغــة العلــم، كمــا أن 
برامــج إعــداد املعلمــن بكليــات الرتبيــة ال تتضمــن فيهــا مقــررات أو مســاقات تتعلــق بلغــة العلــم وتوظيفهــا يف 

تدريــس العلــوم. 

وحســب اســتطالع امليــدان الرتبــوي ال توجــد دراســات تناولــت هــذا معوقــات اســتخدام لغــة العلــم 
لتقــارن معهــا هــذه النتيجــة مــن حيــث االتفــاق واالختــالف. 

التوصيات: 
يف ضوء ما سبق ميكن تقدمي التوصيات التالية : 

1- االهتمــام ابلــدورات أثنــاء اخلدمــة والــي توضــح كيفيــة اســتخدام لغــة العلــم يف تدريــس العلــوم ابملرحلتــن 
املتوســطة والثانويــة. 

2- ضرورة االهتمام بكيفية توظيف لغة العلم يف الرامج األكادميية إعداد معلم العلوم. 

3- مراجعــة برامــج اإلعــداد ملعلــم العلــوم بكليــات الرتبيــة مبــا يتوافــق مــع مكــوانت وأنشــطة لغــة العلــم يف ضــوء 
االجتاهات احلديثة يف جمال الرتبية العلمية، وذلك بتخصيص أحد مساقات برامج اإلعداد ليتضمن لغة العلم. 

4- العمــل علــى تشــجيع معلمــي العلــوم ابملرحلــة املتوســطة والثانويــة علــى توظيــف أنشــطة لغــة العلــم املختلفــة 
يف تدريــس العلــوم. 

5- العمــل علــى معاجلــة الصعــوابت الــي حتــول دون تطبيــق لغــة العلــم مبكوانهتــا وأنشــطتها املختلفــة مبراحــل 
التعليــم العــام املختلفــة لــدى معلمــي العلــوم. 
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املقرتحات: 
اســتكمااًل للدراســة احلاليــة ميكــن اقــرتاح بعــض الدراســات الــي تغطــي جوانــب خمتلفــة مــن طبيعــة هــذه 

الدراســة وذلــك علــى النحــو التــايل: 

1- إجراء دراسة مماثلة ابملرحلة االبتدائية. 

2- إجــراء دراســة جتريبيــة تبحــث فاعليــة برانمــج تدريــي مقــرتح إلكســاب معلمــي العلــوم مكــوانت وأنشــطة 
لغــة العلــم. 

3- تقومي واقع ممارسات معلمي العلوم الطبيعية ألنشطة لغة العلم ابلتعليم العاّم. 

4- إجراء دراسة تبحث يف معوقات استخدام لغة العلم ابلتعليم العاّم. 

5- دراسة حتليلية حملتوى كتب العلوم ابملرحلتن املتوسطة والثانوية يف ضوء لغة العلم. 

6- فاعليــة تدريــس وحــدة يف العلــوم ابســتخدام لغــة العلــم يف تنميــة أبعــاد التنــور العلمــّي لــدى طــالب الصــف 
الثالــث اثنوي. 
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اجلــزء األول، العــدد )5(، اجلامعــة اإلســالمية العامليــة، ص 158- 181. 

- تروبــرج وآخــرون )2004(: تدريــس العلــوم يف املــدارس الثانويــة إســرتاتيجيات تطويــر الثقافــة العلميــة، ترمجــة 
مجــال الديــن وآخريــن، العــن، دار الكتــاب اجلامعــي.

- جــاد، حممــد لطفــي حممــد )2011(: فاعليــة برانمــج قائــم علــى قــراءة قصــص األطفــال يف تنميــة مهــارات 
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دراســات العلــوم الطبيعيــة، اجمللــد الثامــن والثالثــون، األردن، ص 72- 87. 
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