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      :ممخص البحث
ىدف البحث الحالي الى التعرف عمى مستوى الثقافة البيولوجية  لدى عينة من طمبة الصف الثالث الثانوي     

حيث قام بإعداد  ،استخدم الباحث المنيج الوصفيبحث ومن أجل اإلجابة عن أسئمة ال. بمحافظة تعز العممي
( طالباً وطالبة 722من ) العينة اختبار في الثقافة البيولوجية والتأكد من صالحيتو لقياس ما أعد ألجمو، وقد تكونت

من تسع  مدارس ثانوية لمبنين والبنات، طُبِّق عمييا االختبار في  ىذا الصف ُاختيرت بطريقة  قصديةمن طمبة 
. وتم جمع البيانات وتحميميا باستخدام األساليب 7102-7102ية الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي نيا

 :النتائج كما يمي اإلحصائية المناسبة. وكانت
%( من 21مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة البحث أقل من حد الكفاية المطموب لالختبار وىو ) -

 بيولوجية.الدرجة الكمية الختبار الثقافة ال
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة البحث ُيعزى لمتغير الجنس  -

)ذكور/إناث( ولصالح اإلناث،  بينما انعدمت داللة الفروق في ىذا المستوى وفقا لمتغير مكان الدراسة 
 )مدينة/ ريف( ولمتفاعل بين الجنس ومكان الدراسة.

 النتائج  قّدم الباحث عدة توصيات  التي قد تساىم في تحسين اداء الطمبة في الثقافة البيولوجية. وبناًء  عمى ىذه
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The level of biological culture among a sample of third grade 

secondary science students in Taiz governorate 

 

Dr. Yaseen Abdulqader Ademi 

Dept. of educational science 

Taiz University-Alturbah -Yemen 
Abstract 
     The purpose of this study was to identify the level of Biological literacy among a 

sample of third grade secondary science students in Taiz governorate. In order to 

answer the research questions, the researcher used the descriptive approach, which set 

up the test in biological literacy, , and the sample consisted of(277) male and female 

students from this class was chosen deliberately, from nine secondary schools for 

boys and girls, the test was presented at the end of the second semester of the 

academic year 2013-2014. Data was collected and analyzed using appropriate 

statistical methods. The results were as follows: 

     The level of biological Literacy among  research sample is below the required 

basic competence for the measurement of (70%) from the total marks on the scale of 

the Biological literacy. 

     The presence of statistically significant differences in the level of biological 

literacy among a research sample is attributed to gender (male / female) in favor of 

females, while there is a lack significance differences at this level, according to the 

variable place of study (city / rural) and the interaction between sex and place of 

study.. 

     Based on these results, the researcher presented several recommendations that may 

contribute to improve the performance of students in the biological literacy. 
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 :مقدمة
تعيش اليمن مع غيرىا من دول العالم عصر التحديات ،وىو عصر يتطمب من أفراده أن يكونوا عمى مستوى      

وىنا يقع العبء عمى التربية بأن تقدم تعميماً  المختمفة إدراكًا وظيفياً. ادراكيم لمعمم ومفيومو ومتطمباتوعاٍل من 
 (0)(AAAS,1989.وقد بدأت الجمعية األمريكية ) متميزًا من أجل الجميع؛ بحيث يجعل أفرادىا متنورين عممياً 

من المتعممين المتنورين عمميًا وتكنولوجياً.  الذي يستيدف إعداد جيل) 7100 (مشروعيا القومي المعروف بمشروع
من أىداف التربية  اً ( ىدف0991وسميم ) Shamos,1996)لذا أصبحت الثقافة العممية كما يراىا شاموس )

يقو ليتمكن الفرد من فيم طبيعة العمم وأثره في الحياة المعاصرة ، كما أنيا تتيح  لو القدرة عمى العممية ينبغي تحق
 .ية المناسبة لحل مشكالتو اليوميةمواجية التحديات الحديثة واتخاذ القرارات العمم

المجتمعات ألفرادىا خصوصًا أن وتعتبر الثقافة البيولوجية محورًا ميمًا من محاور الثقافة العممية التي تنشدىا      
في المرحمة  عامة ومناىج عمم البيولوجي بخاصةىناك تنافس دولي وعالمي عمييا. وباالطالع عمى مناىج العموم ب

وأن محتواىا يركز عمى  ،مع المستويات المعيارية العالميةالثانوية في اليمن وجد أنو لم يشمميا التطوير الذي يتوافق 
 (.7110، بعاد الثقافة البيولوجية )صفينازلمعمم، دون االىتمام بأالجانب المعرفي  

ومن أىميا المستحدثات البيولوجية، مثل زراعة  ،نولوجية، ظيرت الثورة البيولوجيةوفي ظل الثورة العممية والتك     
واألميات البديالت، والتحديد  واالستنساخ، ،وأطفال األنابيب، وبنوك األمشاج األعضاء، واإلخصاب الصناعي،
  .....الخوالجينوم البشري ،، الحرب البيولوجيةوالبصمة الوراثية ،المسبق لمجنين، والعالج بالجينات

، فجعميا مسؤولًة عن إعداد فقد شّكل تحديًا لمتربية العمميةونظرًا ليذا التطور اليائل في مجال العموم لبيولوجية      
من خالل  ومسايرة ما يستجد فيو، وال يمكن أن يحدث ىذا إال التكيف مع ىذا العصر،األفراد القادرين عمى 

تُدّرس في المراحل التعميمية المختمفة الذي ينبغي أن يتضمن محتواىا أبعاد الثقافة  محتوى تمك المناىج التي
 .م(7101) البيولوجية المولو

أظيرت تدني   م( حيث0912راسة زين الدين )مثل د ،واىتمت العديد من الدراسات بالثقافة البيولوجية      
م( التي أظيرت ضعف 0911مستويات طالب المرحمة الثانوية بالكويت في الثقافة البيولوجية، ودراسة البغدادي )

، المتان م(0912السايح )م( و 0912تي حسن )ودراس ،لمطمبة كساب الثقافة البيولوجيةمناىج التعميم األساسي في إ
( 0997تناوليما لمتطمبات الثقافة البيولوجية في مناىج المرحمة االعدادية والثانوية، ودراسة شبارة ) ًا فيتدنيأظيرتا 

االبتدائية. ودراسة زيتون التي أظيرت نتائجيا تدنيًا في مستوى الثقافة البيولوجية لدى الطمبة معممي المرحمة 
المتصمة بعمم البيولوجي لدى تالميذ المرحمة الثانوية، وتحديد التي استيدفت التعرف عمى القيم االخالقية  (0991)

                                                 
1

 - (AAAS,1989): American Association for  the Advancement of Science- 
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طبيعة العالقة بين القيم األخالقية المتصمة بعمم البيولوجي والخمفية المعرفية ذات العالقة بالقضايا الجدلية كأحد 
 .نةلقيم األخالقية لدى افراد العيعناصر  التنوُّر البيولوجي وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى ا

ضعف تناول محتوى المناىج البيولوجية لمتطمبات الثقافة  تكون ىذه الدراسات قد أجمعت عمى وبيذا     
البيولوجية. رغم أىمية ىذه المتطمبات كونيا متعمقة بالثقافة الصحية والغذائية والثقافة المتعمقة باإلنسان ذاتو وىو أمر 

بمختمف الدول  انعكس عمى مستوى ىذه الثقافة لدى الدارسين بمختمف مستوياتيم، نتج عنو اىتمام بتطوير لممناىج
ومنيا اليمن لتواكب التطورات في العمم والتكنولوجيا ولتُكسب المتعممين ثقافة مناسبة، األمر الذي يتطمب استمرار 

 القيام بعممية التقويم لمعممية التعميمية ولممناىج الحالية لمتأكد من تحقيقيا ليذا اليدف.
تطوير مناىج ىذه  خطوة عمى طريق ،ى طمبة المرحمة الثانويةلوجية لدويعتبر الكشف عن مستوى الثقافة البيو      

المرحمة في ضوء مجاالت الثقافة البيولوجية، ونظرًا لقمة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع  الثقافة البيولوجية 
مرحمة الثانوية في البيئة اليمنية؛ فقد جاء ىذه البحث لمتعرف عمى مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طمبة ال

 بمحافظة تعز اليمنية.
 

 مشكمة البحث:
، لكونيا تتناول الكثير من الموضوعات الضرورية ة من أىمية في واقع حياة األفرادنظرًا لما لمثقافة البيولوجي    

والمتعمقة بالثقافة الصحية والغذائية والبيئية والوراثية وكذا المتعمقة باإلنسان وأجيزتو المختمفة، فقد أصبح من 
افة الضروري أن تزود مقررات البيولوجيا طمبة المرحمة الثانوية بالمعارف والميارات واالتجاىات الالزمة ليذه الثق

بمجاالتيا المختمفة لكي تسيم في اعدادىم كمواطنين مثقفين بيولوجيا ،ولتمكنيم من التصرف السميم واتخاذ القرارات 
 الصحيحة تجاه القضايا والمشكالت البيولوجية التي تواجييم في حياتيم اليومية. 

شرافو عمى ب     الحظ قصورًا في محتوى مناىج العموم  ؛رنامج التربية العممية الميدانيةومن خالل عمل الباحث وا 
البيولوجية في مدى تناوليا لمجاالت الثقافة البيولوجية، واطالعو عمى العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى 

. لذا فقد ظيرت ة اليمنية في ىذا المجال في حدود عمم الباحثذلك، عالوة عمى ندرة وجود دراسات سابقة في البيئ
إجراء ىذا البحث لموقوف عمى مستوى الثقافة البيولوجية لدى طمبة الصف الثالث الثانوي العممي، الحاجة الى 

 وتمثمت مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
 ما مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طمبة الصف الثالث الثانوي العممي في مديرية الشمايتين محافظة تعز؟

 يتفرع عنو السؤالين التاليين:و 
ما مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة البحث من طمبة الصف الثالث  الثانوي العممي؟ وىل يختمف ىذا  -0

 % ؟21المستوى عن المستوى المقبول تربويا المحدد بـ 
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العممي باختالف ث الثانوي ىل يختمف مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة البحث من طمبة الصف الثال -7
 الدراسة؟ومكان الدراسة )مدينة/ ريف( والتفاعل المشترك بين الجنس ومكان  ذكر /انثى() الجنس

 :اهداف البحث
الصف الثالث الثانوي العممي، وكذا  دى طمبةلالبيولوجية  الثقافة مستوى : معرفةلىإييدف البحث الحالي     

/ ريف( لمتغيري الجنس) الذكور/ اإلناث( ومكان السكن )حضرستوى وفقا معرفة  داللة الفروق في ىذا الم
 والتفاعل بينيما.
 :أهمية البحث

 :البحث في ىذا تفيد نتائج قد
إلقاء الضوء عمى نقاط القوة والضعف في مستوى عناصر الثقافة البيولوجية لدى طمبة المرحمة الثانوية بحيث  -

القرار أثناء تطوير المناىج من أجل العمل عمى تضمين أبعاد تكون مساعدة لصناع السياسة التعميمية ومتخذي 
 ىذه الثقافة فييا.

 .المكتبة اليمنية في مثل ىذا  النوع من البحوث إثراء -
فتح المجال أمام الباحثين إلجراء دراسات مماثمة في مجاالت اخرى وباالستفادة من إجراءات ىذا  البحث  -

 ونتائجو.
  مصطمحات البحث:

 ول ىذا البحث العديد من المصطمحات يمكن تعريفيا كما يمي:تنا    
    Biological Literacy البيولوجية الثقافة

( الثقافة البيولوجية بأنيا:" الحد األدنى الذي يجب أن يتممكو الطالب في  090: 7112عّرف زيدان وآخرون )-
والحيوانية، المجاالت الصحية والبيئية والتغذية( بدرجة تمكنيم من فيم فروع العموم الحياتية )الكائنات الحية النباتية 

 التعامل بإيجابية مع مجتمع يشيد تطوراً كبيراً وسريعاً في المعرفة العممية".
( فيعرفيا بأنيا: "تزويد المتعمم بالمعمومات والمعارف البيولوجية المتعمقة بحاجاتو 700:  7112أما الوسيمي ) -

اىات المناسبة نحو القضايا والمشكالت البيولوجية، والميارات المختمفة الالزمة إلعداده لمحياة وبيئتو، واالتج
، والتعامل مع مواقف الحياة اليومية، ومسايرة المستحدثات ادر عمى حل ما يواجيو من مشكالتكمواطن ق

 البيولوجية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا".
" امتالك طالب الصف الثالث الثانوي العممي قدر مناسب من الثقافة البيولوجية التي تمكنو وُيعرِّفيا الباحث بأنيا    

من فيم الظواىر والمشكالت البيولوجية في مجاالت الصحة والبيئة والوراثة واتخاذ القرارات السميمة. وتقاس بالدرجة 
 ". الكمية التي يحصل عمييا  عمى اختبار الثقافة البيولوجية المعد لذلك



 2017اإلنسانية                                          العدد )األول( أكتوبر  تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

 األديميياسين عبدالقادر د/          مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي بمحافظة تعز 

 
81 

 
 حدود البحث: 

تم تطبيق ىذا البحث عمى عينة من طمبة الصف الثالث الثانوي العممي في بعض  المدارس الثانوية التابعة   -1
 .7102 -7102لمديرية الشمايتين بمحافظة تعز في الفصل الثاني لمعام الدراسي 

اقتصر اختبار الثقافة البيولوجية عمى المجاالت األربعة )الصحية ، والبيئية ،والوراثية ،واتخاذ القرارات المناسبة(  -7
 التي تم اختيارىا ليذا البحث، وبالتالي فإن تعميم النتائج تتحدد بقدرة االختبار عمى قياس ما ُاعد لقياسو. 

 
 االطار النظري والدراسات السابقة لمبحث:

 : ااططار النظري:اوالً 
جية وثيقة الصمة ( الثقافة البيولوجية بأنيا: "اإللمام بالموضوعات البيولو Lang 1979 :136عّرف النج )    

وتؤدي إلى تنمية االتجاىات والميارات لدى لمتعممين ليصبحوا أكثر وظيفية نحو أنفسيم ونحو  ،بالحياة اليومية
كسابو 02 :7111مجتمعيم". وعّرفيا عبد الفتاح ) ( بأنيا: "تزويد المتعمم بمجموعة من المعارف البيولوجية وا 

اتجاىات وميول واىتمامات عممية وميارات متنوعة )يدوية وحركية وعقمية واجتماعية( ذات اتصال بالمشكالت 
ى التفكير ليا وتدريبو عم ، والمساىمة في وضع الحمول المناسبةية التي تساعده عمى التعامل معياوالقضايا العمم

 وتقدير جيود الدولة لمعمم والعمماء والسموك الصحي والبيئي". ،العممي
يتضح من التعريفات التي تم عرضيا أن الثقافة البيولوجية تعمل عمى إكساب الطمبة المعمومات والمعارف     

لمساعدتيم عمى التفكير العممي البيولوجية واالىتمامات واالتجاىات والميارات الالزمة المرتبطة بعمم البيولوجيا 
السميم في حل المشكالت والقضايا في الحياة اليومية المتمثمة في الصحة والبيئة والوراثة واتخاذ القرارات المناسبة 

 حياليا.
 "Biological  science  curriculum study "BSCS "وقد حدد دليل دراسة منياج العموم البيولوجية      

الثقافة تدرجة لمثقافة البيولوجية بيدف وصول الفرد الى المستوى االعمى من ىذه  الثقافة، ىي: اربعة مستويات م
، وقد البيولوجية: وفي ىذا المستوى يستطيع الفرد أن يعطي تعريفًا لممصطمحات والمفاىيم البيولوجية االسمية

جية ،أي إن الثقافة ىنا اسمية. أما يمتمك فيم خاطئ لبعض المفاىيم ، ويعطي تفسيرات سطحية لمظواىر البيولو 
ويعطي ليا  ،المفاىيم والمصطمحات البيولوجيةلفرد في ىذا المستوى لديو إلمام بفا: الثقافة البيولوجية الوظيفية

تعريفات صحيحة لكنو غالبًا ما يحفظيا دون فيم جيد لمعناىا ،وقد يرجع ذلك إلى أن المناىج والمعممين يركزون 
الثقافة البيولوجية التكوينية، عمى تحصيل المفاىيم والمصطمحات البيولوجية التي تقيسيا االمتحانات. في حين أن 

ويستخدم  ،عمم البيولوجيلمبيولوجية يرتبط بالمبادئ الموحدة ل اىيميلديو إطارا مف يكون الفرد في ىذا المستوى
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 عمميات االستقصاء وعمميات التفكير العممي في مجال البيولوجي، ويستطيع تطبيق ما تعممو في مواقف الحياة،
 ،والعموم األخرى ين عمم البيولوجيأن الفرد في ىذا المستوى يفيم الصمة ب ،ثقافة البيولوجية متعددة األبعادالبينما 

يفيم تأريخ وطبيعة عمم البيولوجي، والتفاعالت القائمة بين عمم البيولوجي والمجتمع، ويحصل عمى المعمومات و 
جابة األسئمة المختمفة في حياتو اليومية  عارف والميارات اإلضافية ويطبقياوالم في حل المشكالت وا 
(BSCS,1993:19). 
، تجمى ىذا االىتمام في إقامة العديد من المشروعات مثل: في الثقافة البيولوجية وعالمياً وىناك اىتمامًا عربيًا      

م( الذي حدد األىداف الرئيسية لتدريس البيولوجية واىتم بالمعارف والميارات 0909مشروع نافيمد لمبيولوجيا )
الذي إقترح مجموعة  (،0991فة والعموم)ومشروع المنظمة العربية لمتربية والثقا ،التطورات والمستحدثات البيولوجيةو 

، م(0991سكو لمتكنولوجيا الحيوية ). ومشروع اليونضمينيا في محتوى مناىج البيولوجيمن الموضوعات الواجب ت
الذي اىتم بتطبيقات عمم البيولوجي في الحياة  وانطمق من فمسفة تقوم عمى ضرورة  بناء مادة االحياء في جوانبيا 

تزويد التالميذ بمواد و  وضرورة  االىتمام بالنواحي التجريبية والكمية. وصيانة المواد الطبيعية،عمى أساس بيئي 
مشروع دراسة منياج العموم البيولوجية  أما .سميمة نحو البيئة والمحافظة عميوتعميمية تساىم في خمق اتجاىات 

(BSCS,1993فأصدر دلياًل لتحسين التربية البيولوجية في ال ،) ووضع عدة  ،الثانوية والتعميم الجامعيمرحمة
(، كما حدد مشروع دراسة منهاج العموم 02-02: 0992)ىيبة ،أىداف لمواجية تحديات التقدم اليائل ليذا العمم 

فيم طبيعة المعرفة م(عناصر الثقافة البيولوجية في: 1997وهيبة ) BSCS,1993:15)) البيولوجية
الكبرى في مجال عمم البيولوجية وفيم تأثير اإلنسان عمى الغالف الحيوي، وفيم فيم المبادئ المفاىيم ، والبيولوجية

عمميات االستقصاء العممي، وفيم التطور التاريخي لممفاىيم البيولوجية وفيم تأثير البيولوجيا والبيو تكنولوجيا عمى 
بالحياة والمجتمع، وتطبيق المعارف  المجتمع، والقدرة عمى اتخاذ القرارات السميمة في القضايا البيولوجيا المتعمقة

البيولوجية لحل المشكالت اليومية، والقيم العممية المتعمقة بالبيو تكنولوجيا وأثرىا عمى المجتمع، وفيم تطور وتنوع 
 الكائنات الحية.

االلمام  ( ستة عناصر لمثقافة البيولوجية ىي:Collette&Chiapetta,1984:4) وحددت كوليت وشيابتا    
حقائق والنظريات والمفاىيم العممية والقدرة عمى تطبيقيا، واالتجاىات االيجابية نحو العمم والتكنولوجيا، وتقدير دور بال

العمم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع وفيم العالقة بينيما، واستخدام عمميات العمم لحل المشكالت واتخاذ القرارات  
القيمية في القضايا االجتماعية المتعمقة بالجوانب العممية، وفيم البيئة  المناسبة، والقدرة عمى استخدام االحكام

 ومشكالتيا نتيجة لدراسة البيولوجي. 
مشروع المجنة الدولية لتطوير تدريس العموم البيولوجية، بالمرحمة الجامعية وما قبميا باالشتراك مع بينما حدد     

ستة عناصر ليذه الثقافة تمثل محاور مناىج العموم البيولوجية بالمرحمة ( IUBSاالتحاد الدولي لمعموم البيولوجية )
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 ،عمم البيئة ،حيوان ووظائفو، فسيولوجيا النباتىي: الوراثة والتطور، والتطور والتنوع، تركيب ال الجامعية وما قبميا،
  السموك والبيولوجية االجتماعية.

 Science  Curriculum Improvement   Study مشروع دراسة تحسين منهج العموم واستيدف     
(SCIS) ،تنمية الثقافة العممية من خالل التأكيد عمى: المفاىيم االساسية في كل من العموم الطبيعية وعموم الحياة .

أبعاد التنور  (0997تخاذ القرار. وحدد شبارة )وتنمية اتجاىات البحث والتقصي واستخدام التفكير العممي ال
 –استخدام عمميات العمم  -فيم طبيعة عمم البيولوجيا -فيم البيئة ومشكالتيا -المعرفة البيولوجيةالبيولوجي في "

 For : (AAAS)أو 1661مشروع االتجاه نحو العمم والتكنولوجيا"، بينما أكدت التقارير التي صدرت عن 
Advancement Of Science.   American Association عمى ضرورة تقويم وتطوير مناىج التربية

زالة الفواصل بين فروع  العموم استجابة لالتجاه العممية وظيور الحاجة لزيادة الثقافة العممية لدى المتعممين وا 
ح تعميم العموم والرياضيات والتكنولوجيا لجميع الطالب في الصفوف وقد استيدف المشروع اصال .التكاممي

مم لجميع حتى الصف الثاني عشر، وذلك عن طريق نشر العالمختمفة من رياض االطفال و اسية والمراحل الدر 
حيث تركزت فكرة المشروع عمى مبدأ تحقيق العممية والتكنولوجية  استشراف المستقبل في ظل التغيراتو  ،المواطنين

 التنوير العممي لجميع االمريكيين في العموم والرياضيات والتكنولوجيا.
االىتمام العالمي بالثقافة البيولوجية وأىمية عمم البيولوجي وضرورة تضمين المجاالت مما سبق يتضح مدى     

أن ىذا الموضوع بحاجة الى االساسية ليذا العمم في مراحل التعميم الجامعي وما قبل الجامعي. كما يتضح أيضا 
تى يصبح الثالث الثانوي العممي بصفة خاصة، حد من التوضيح  لمطمبة في مراحل التعميم كافة ولطمبة الصف مزي

تمعب دوراً ىاماً في إعطاء اإلنسان  ويدركون بأن ىذه الثقافة ولوجية،المتعمقة بالثقافة البي لدييم فيم أوضح لممواضيع
لى ضرورة تقديم قدر مناسب من إ( (Subbarini,1983دوره الحقيقي نحو نفسو ووطنو. وقد أشار صباريني 

، أي أن يخدم اىج بالحياة الواقعيةالبيولوجية بشكل وظيفي، بحيث يوجو االىتمام إلى ربط محتوى المنالموضوعات 
محتوى مناىج عمم البيولوجيا مجاالت ذات اىمية لمفرد والمجتمع مثل التربية الزراعية والسكانية والبيئية والصحية  

 الخ.ية واالستيالكية والدينية.....والجنس
 

 الدراسات السابقة:ثانياً : 
 :ة يمكن لمباحث عرض بعضها كما يميهناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الثقافة البيولوجي

ألساسي في محو األمية م( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر مناىج العموم بمرحمة التعميم ا0911أجرى البغدادي)    
راثة، ، والو والتصنيف، والجنس ،لوجية يشمل مظاىر الحياة والبيئةالبيو وأعدت الدراسة اختبارًا لمثقافة  ،البيولوجية

وطّبق الباحث االختبار عمى عينة من طالب الصف التاسع األساسي وأظيرت  ،والصحة، والوقاية من األمراض



 2017اإلنسانية                                          العدد )األول( أكتوبر  تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

 األديميياسين عبدالقادر د/          مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي بمحافظة تعز 

 
84 

 النتائج عدم وجود أثر لمناىج التعميم األساسي في إكساب الطمبة مفاىيم الثقافة البيولوجية.
م( بدراسة كان من أىدافيا الكشف عن مدى اكتساب أفراد عينتيا لمفاىيم الثقافة 0912)قام حسن كما     

( طالبًا في الصف السابع 122البيولوجية  واستخدمت الدراسة اختبارًا ليذا الغرض، طُبق عمى عينة مكونة من )
ني بة التاسع وأظيرت النتائج تد( من الطمبة المناظرين في السن لطم021، و)الصف التاسع( طالبًا في 210و)

 مستوى المفاىيم  لدى الطمبة. 
م( تدنيًا في مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طالب وطالبات 0912ح )يدراسة السا ئجوأظيرت نتا    

التي  م(0999) نوي. فيما كشفت دراسة عبد المجيدالصف التاسع االساسي والصف االول والثاني والثالث الثا
( طالًبا وطالبة انخفاضا في مستوى التنوُّر الكيميائي لدى أفراد عينتيا. وكشفت 711طُبقت عمى عينة بمغ عددىا )

في األردن.  م( ان مستوى الثقافة البيولوجية كان منخفضا لدى طمبة الصف العاشر0991دراسة عوض اهلل )
الثقافة  الشأن حيث أظيرت تدنياً في مستوىة في ىذا م( مع نتائج الدراسات السابق7101المولو) واتفقت نتائج دراسة
 .بالجامعات الفمسطينية بغزةعينة البحث من طمبة كميات التربية تخصص عموم في المستوى الرابع البيولوجية لدى 

وبناء عمى ما سبق عرضو من دراسات سابقة يتضح تدني مستويات الثقافة البيولوجية لدى الطمبة سواء في     
 التعميم العام أو  التعميم الجامعي. مراحل 
وقد استفاد الباحث من االطار النظري ومن الدراسات السابقة في تحديد مجاالت الثقافة البيولوجية الالزم قياسيا     

ر لدى عينة بحثو والتي تمثمت في المجاالت األربعة )الثقافة الوراثية، والثقافة الصحية، والثقافة البيئية، وثقافة اصدا
القرار( التي تمحور حوليا اختبارًا الثقافة البيولوجية الذي تم بناؤه. كما استفاد منيا في اختيار األساليب اإلحصائية 

 المناسبة لمعالجة البيانات.
 

 اجراءات البحث:
 .حي لمناسبتو لطبيعة البحث الحالياستخدم الباحث المنيج الوصفي المس: منهج البحث

 :مجتمع البحث وعينته
تكّون مجتمع البحث من جميع طمبة الصف الثالث الثانوي العممي بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز لمعام    

، و تم اختيار طمبة ىذا الصف ألنيم درسوا مناىج ( طالبًا وطالبة7111بالغ عددىم )وال 7102-7102الدراسي 
تسبوا من خالليا دراستيم السابقة والتي يتوقع أنيم اكالعموم المختمفة عمومًا والعموم البيولوجية خصوصًا خالل فترة 

 . ثقافة بيولوجية
( طالبًا وطالبة ُاختيرت قصديا من ىذا المجتمع لتعاون االدارة والمعممين في 722وتكونت عينة البحث من )     

وفقا لمجنس ومكان يوضح توزيع العينة   (0وتجمع الطمبة فييا. والجدول)مدارس العينة وسيولة المواصالت الييا 



 2017اإلنسانية                                          العدد )األول( أكتوبر  تمجلة العلوم التربوية والدارسا   

 األديميياسين عبدالقادر د/          مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي بمحافظة تعز 

 
85 

 الدراسة.
 
 

 يبين أفراد عينة البحث وفقا لمجنس ومكان الدراسة (1جدول )
 النسبة المئوية العدد مستوى التغير المتغير
 %20 072 ذكر الجنس

 %12 011 أنثى
مكان 
 السكن

 % 12 011 مدينة
 %22 009 ريف

 
 أداة البحث:

من خالل مجاالتيا  ( فقرة تقيس الثقافة البيولوجية17تكوَّن بصورتو األولية من ) قام الباحث ببناء اختبار    
وثقافة إصدار القرارات  ،الثقافة البيئية، والثقافة الصحية والمرضيةوالثقافة الوراثية،  األربعة المتمثمة في:

 وقد تم بناء االختبار وفقاً لمخطوات التالية:. المناسبة
 االختبار :تحديد الهدف من  -1

القسم العممي في  ة الصف الثالث الثانويييدف االختبار لقياس مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة من طمب    
 مديرية الشمايتين بمحافظة تعز.  

 تحديد فقرات االختبار وصياغتها: -1
 ه البدائل صحيح. ُحددت نوع فقرات االختبار بنوع االختيار من متعدد ذي البدائل األربع احدى ىذ    
  :وضع تعميمات االختبار-3

 وضعت تعميمات موحدة لالختيار ككل ،وقد روعي ان تكون ىذه التعميمات واضحة األسموب والصياغة     
  صدق االختبار:-2

وبعض  تم عرض االختبار في صورتو االولية عمى مجموعو من المختصين بالمناىج وطرق تدريس العموم    
ن حيث مدى سالمة م تأكد من صدقو والتعرف عمى آرائيمبيدف ال موجيي ومعممي مادة االحياء بالمرحمة الثانوية

جاباتياومدى الصح ،الصياغة المفظية ، في لفقرات التي اتفق عمييا المحكمون، وتم االبقاء عمى اة العممية لفقراتو وا 
 وفقاً آلرائيم .( فقرات وعدل بعضيا اآلخر 1حين استبعدت )
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  التجربة االستطالعية لالختبار:-5
( طالبة من 71تم تجريب االختبار عمى عينة استطالعية من خارج عينة البحث األصمية، مكوَّنة من )    

وقد تم التصحيح لالختبار بإعطاء درجة لمفقرة التي يجيب  7102في منتصف مارس لمعام  طالبات ىذا الصف
وتم حساب متوسط الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار فكان  حيحة وصفر لإلجابة الخاطئة،عنيا الطالب إجابة ص

  – 1277( دقيقة .كما ُحسبت معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة. حيث تراوحت معامالت الصعوبة )21)
تقدير معامل ثبات  ( لجميع الفقرات. كما تم1271؛ فمم تقل عن)لنسبة لقدرة الفقرات عمى التمييز( أما با1201

%( وىي قيمة مقبولة ألغراض البحث  21) فكانت قيمتو 71-تخدام معادلة كودر ريتشاردسوناالختبار باس
 الحالي.
وأصبح عمى  مجاالتو األربعة( فقرة موّزعة عمى 22وبذلك أصبح االختبار في صورتو النيائية مكوَّنًا من )    

، عداد ورقة إجابة ومفتاٍح لتصحيحومتطبيق عمى عينة البحث، كما تم إدرجة مناسبة من الصدق والثبات وصالحا ل
في كل فقرة درجة واحدة .ويوضح  ( درجة حيث تعطى لإلجابة الصحيحة22وقدرت الدرجة الكمية لالختبار ب) 

 ( مجاالت اختبار لمثقافة البيولوجية بصورتو النيائية وتوزيع فقرات االختبار عمييا.7الجدول التالي)
 ( 7جدول ) ال

 توزيع الفقرات عمى مجاالت اختبار الثقافة البيولوجية

 مجاالت اختبار الثقافة البيولوجية
الفقرات التي 
 تقيس المجال

عدد الفقرات 
 لممجال

 الوزن النسبي

 %71 00 00-0 الثقافة الوراثية
 %72 07 72-07 الثقافة الصحية والمرضية
 %72 07 21-72 الثقافة البيئية ومشكالتيا

 %70 9 22-20 الثقافة في اتخاذ القرارات المناسبة
 %011 22 - المجموع

 
 تحديد العالمة المحك:

وطُمب منيم دراسة تم عرض االختبار في صورتو النيائية عمى عدد من التربويين ومشرفي ومعممي األحياء،      
عدد الفقرات التي يتوقع أن يجيب عنيا أفراد العينة، وبعد االطالع عمى آرائيم، قام الباحث بأخذ  ، وتحديداالختبار

%( واعتبرت ىذه العالمة الحد 21فقرة أي بواقع )) 22( فقرة من أصل )20المتوسط الحسابي لتقديراتيم فكانت )
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 األدنى المقبول تربوياً ألداء أفراد العينة عمى االختبار.
 

 تطبيق أداة البحث: إجراءات
؛ قام الباحث بنفسو بتطبيق االختبار لقياس مستوى الثقافة ينة البحث بحسب المدارس المختارةبعد تحديد ع     

أي خالل ثالثة أيام، وتوضيح االستفسارات  00/2/7102-01-02 لدى أفراد العينة وذلك في األيامالبيولوجية 
لمطمبة وتم تجميع األوراق وترتيبيا وتصحيحيا وفقًا لمفتاح التصحيح وُفرِّغت الدرجات تمييدًا لمعالجة البيانات 

 إحصائياً .
 :المعالجة االحصائية

ية كالوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ، تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفلإلجابة عن أسئمة البحث    
 .، وتحميل التباين الثنائي متعدد المتغيراتلمئوية، واختبار" ت" لعينة واحدةوالنسب ا

 
 نتائج البحث:

 فيما يمي عرُض لمنتائج التي تم التوصل إلييا مرتبة وفقاً ألسئمة البحث .    
 : أوال: النتائج المتعمقة بالسؤال األول

الثانوي العممي؟  عينة البحث من طمبة الصف الثالث ما مستوى الثقافة البيولوجية لدى:" نص ىذا السؤال عمى    
تم حساب المتوسطات ولإلجابة عنو ؟" % 21وىل يختمف ىذا المستوى عن المستوى المقبول تربويا المحدد ـب 

الطمبة عمى االختبار الكمي وعمى مجاالتو األربعة ، الحسابية  واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لعالمات 
 ( يوضح ذلك.2والجدول ) 

 (.N=277( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لدرجات أفراد العينة )3الجدول )

 الدرجة مجاالت االختبار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة المئوية 
 لألداء

 المرتبة
 

 الرابعة %29202 72192 12212 00 الثقافة الوراثية
 األولى %11291 02197 22109 07 ة الصحية والمرضيةفالثقا

 الثانية %11201 02201 02921 07 الثقافة البيئية
 الثالثة %17212 02221 22227 9 ثقافة اصدار القرار المناسب

 ----- %12290 1212 722012 22 االختبار الكمي
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( أن مستوى الثقافة البيولوجية لدى أفراد العينة عمى االختبار ككل بمغت نسبة 2يتضح من الجدول )     
أداء الطمبة عمى مجال الثقافة الصحية  ية مقارنة بالمحك، كما يتضح أيضا أن%( وتُعد ىذه النسبة متدن12290)

. مجال ثقافة إصدار القرار المناسبة البيئية، ثم والمرضية جاء في المرتبة األولى، تاله أدائيم عمى مجال الثقاف
 وجاء أدائيم عمى مجال الثقافة الوراثية في المرتبة الرابعة.

والختبار ما إذا كان المتوسط الحسابي ألداء الطمبة عمى مجاالت االختبار واالختبار ككل يختمف وبفارق ذي     
، أجري اختبار)ت(  لعينة واحدة، ويبين الجدول %(21ة )( بنسب20داللة إحصائية عن العالمة المحك المحددة )

 ( ىذه النتائج. 2)
 (2جدول )

لمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي ألداء أفراد العينة عمى مجاالت االختبار  لعينة واحدة  نتائج اختبار )ت(
 722)المستوى المقبول تربويا(. ن= واالختبار ككل والعالمة المحك

عدد 
 الفقرات

الوسط 
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(

22 20 72201 1212 720 0102702*- 
 ( α= 1211ذات داللة عند مستوى  )*
( بين متوسط أداء الطمبة عمى االختبار الكمي α=1211( وجود فرق دال إحصائيا)2يتضح من الجدول )      

الذي يمثل العالمة  تربوياً. أي إن مستوى أداء الطمبة لم يصل إلى المستوى المقبول تربوياً،والمستوى المقبول 
%(، وىذا يدل عمى تدني مستوى الثقافة 21) ، وأن مستوى الثقافة البيولوجية أقل من حد الكفايةالمحك المحددة

 الى سبب أو اكثر من األسباب التالية:افراد العينة. وقد يرجع ىذا التدني من وجية نظر الباحث  لدىالبيولوجية 
لكون أفراد العينة في نياية المرحمة الثانوية العامة وقد تعرضوا لتمك المناىج   قصور في محتوى مناىج األحياء -

، مما يعني أن تمك المناىج ربما ال تقدم مادة األحياء بصورة وظيفية تمكن الطمبة في المرحمتين االساسية والثانوية
التي تواجييم في حياتيم اليومية وال تكسبيم ثقافة بيولوجية  اه القضايا والمشكالت البيولوجيةصرف السميم تجمن الت

، وىذا عكس المتوقع ألن المفترض أن يكون محتوى مناىج البيولوجية أكثر العموم ارتباطا بحياة بدرجة مناسبة
، وأن يدخل البيئي والوراثي واصدار القراراتصحي و الطمبة  سواء في اطار المدرسة أو خارجيا، عمى المستوى ال

 في كثير من االمور التي تتعمق بحياتيم مباشرة  كالوراثة والتقنيات الحيوية.
ر نتيجة  تخصيص حصتين في األسبوع لمادة البيولوجية ومثل ىذا الوقت ال يغطي الجزء النظري من - الُمقرَّ

، وبالتالي عدم إعطاء الفرصة الكافية لمعممي البيولوجيا الى الجزء العممي فاصيل باإلضافة، وكثرة التلكثافة المحتوى
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األعباء التدريسية عمى معممي العموم  قافة البيولوجية التي تيم الطمبة عالوة عمى ذلكلمتعرض لمكثير من قضايا الث
كس سمبًا عمى الذي انعكس بدوره عمى عدم تثقيفيم أو االطالع عمى كل جديد في مجال تخصصيم مما ينع

(، والخميمي 0911(، وأبو سردانة )(subbarini,1984مستوى ثقافة  طمبتيم. وىذا حسب ما أشار اليو كل من 
(0911.) 
غياب دور وسائل اإلعالم المختمفة في تناول مثل تمك الموضوعات الثقافية التي من شأنيا اإلسيام في رفع   -

، (0912ىذا السؤال مع نتائج دراسات أخرى، كدراستي السايح )ة مستوى ثقافة الطمبة بيولوجيا، وتتفق نتيج
  ( في انخفاض مستوى تحصيل أفراد العينة  لمتطمبات الثقافة البيولوجية.0991ومصطفي )

 : النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: ثانياً 
ث الثانوي طمبة الصف الثالىل يختمف مستوى الثقافة البيولوجية لدى عينة البحث من ؤال عمى "نص ىذا الس    

، ريف( والتفاعل المشترك بين الجنس ومكان الدراسة؟" ومكان الدراسة )مدينة أنثى( ،ذكرالعممي باختالف الجنس)
حسب  المعيارية لعالمات أفراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ولإلجابة عن ىذا السؤال

 ( ىذه النتائج .1ويبين الجدول ) ،ر واالختبار الكميمجاالت االختبامتغيرات البحث عمى 
 (1جدول)

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة حسب متغيري البحث عمى مجاالت االختبار 
 . (277) ن= واالختبار الكمي في مستوى الثقافة البيولوجية

 البيانات  االحصائية مجاالت االختبار
 مكان الدراسة الجنس

 (009ريف) (011مدينة) (011أنثى) (072ذكر)

 الثقافة الوراثية
 1279 1229 1227 1211 المتوسط الحسابي
 7270 0292 7219 7200 االنحراف المعياري

 الثقافة  الصحية والمرضية
 2202 2210 221 0211 المتوسط الحسابي
 7212 0221 0222 0291 االنحراف المعياري

 الثقافة البيئية
 2271 0221 222 0201 المتوسط الحسابي-

 0210 0202 0221 0222 االنحراف المعياري

 ثقافة اصدار القرار المناسب
 2217 2200 2211 2211 المتوسط الحسابي-

 0222 0279 0272 0222 االنحراف المعياري
 72217 72297 72292 72272 المتوسط الحسابي االختبار الكمي
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( تقارب متوسط عالمات الذكور واالناث عمى مجال الثقافة الوراثية ومجال ثقافة 1يتبين من الجدول ) 
أن متوسط عالمات اإلناث أعمى من متوسط عالمات الذكور عمى  إصدار القرار المناسب  وكما يالحظ ايضاً 

مجالي الثقافة الصحية والثقافة البيئية ، وأن ىذا الفرق قد أثر عمى عالمات االختبار الكمي حيث اظير أن متوسط 
 عالمات اإلناث في االختبار الكمي أعمى من متوسط عالمات الذكور.

قارب متوسط عالمات طمبة المدينة والريف في مجاالت الثقافة الوراثية كما يتضح من نفس الجدول ت          
والثقافة الصحية وثقافة إصدار القرار المناسب ، وأن متوسط عالمات طمبة الريف أعمى من متوسط عالمات 

جية ،حيث يظير أن طمبة المدينة في اختبار الثقافة البيئية ، وأن ىذا الفرق قد أثر عمى االختبار الكمي لمثقافة البيولو 
 متوسط عالمات طمبة الريف في االختبار الكمي أعمى من متوسط عالمات طمبة المدينة.

ولمعرفة داللة ىذه الفروق في أداء الطمبة عمى االختبار الكمي ومجاالتو الفرعية األربعة وفقا لمتغيري  
ينيما، اجري تحميل التباين الثنائي متعدد الجنس)ذكور/ إناث( ومكان الدراسة )مدينة / ريف( والتفاعل المشترك ب

 (.0المتغيرات وعرضت نتائج التحميل  في الجدول)
 (0جدول )

 نتائج تحميل التباين الثنائي لألداء عمى جميع المجاالت وعمى االختبار الكمي لمثقافة البيولوجية 

مجبالت 

 االختببر
 مصذر التببيه

مجموع 

 المربعبت

متوسط 

 المربعبت

 درجبت

 الحرية

قيمة 

 االحصبئي)ف(

مستوى 

 الذاللة

(α) 

 الثقبفة الوراثية

 07465 07535 1 27375 27375 الجنس

 07414 07668 1 27969 27969 مكبن الذراسة

× مكبن الذراسة 

 الجنس
07188 07188 1 07042 0837 

 - - 273 474403 1212796 الخطأ

الثقبفة 

الصحية 

 والمرضية

 07000 *187978 1 647547 647547 الجنس

 07584 07301 1 17024 17024 مكبن الذراسة

× مكبن الذراسة 

 الجنس
17262 17262 1 07371 07543 

 1222 2222 2222 1201 االنحراف المعياري
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 - - 273 47401 9287536 الخطأ

 الثقبفة البيئية

 07000 *137562 1 397724 397724 الجنس

 07015 57957 1 177448 177448 مكبن الذراسة

× مكبن الذراسة 

 الجنس
107641 107641 1 37633 07058 

 - - 273 27929 7997647 الخطأ

ثقبفة اصذار 

القرارات 

 المنبسبة

 07046 47008 1 77400 77400 الجنس

 07401 07707 1 17306 17306 مكبن الذراسة

× مكبن الذراسة 

 الجنس
117603 117603 1 67284* 07013 

 - - 273 17846 5047065 الخطأ

 ككلاالختببر 

 07002 *97635 1 2377171 2377171 الجنس

 07366 07820 1 207184 207184 مكبن الذراسة

× مكبن الذراسة 

 الجنس
697566 697566 1 27826 07094 

 --- --- 273 247616 67207164 الخطبء

االختبار الكمي (  في أداء الطمبة عمى α= 1211وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (0يتضح من الجدول )    
( وجد أن ىذه 1لمثقافة البيولوجية وعمى مجالي الثقافة الصحية والثقافة البيئية تُعزى لمجنس. وبالرجوع إلى جدول )

 ة مجاالت االختبار.الفروق كانت لصالح اإلناث، بينما انعدمت داللة الفروق في أدائيم وفقا ليذا المتغير عمى بقي
( في أداء الطمبة عمى االختبار α=1211عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) كما يتضح من الجدول نفسو    

الكمي لمثقافة البيولوجية وعمى مجاالت الثقافة الوراثية والثقافة الصحية وثقافة اصدار القرار تُعزى لمكان الدراسة، 
مجال الثقافة البيئية.  (  في أدائيم وفقا ليذا المتغير عمىα=1211بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية )

( وجد أن ىذه الفروق كانت لصالح طمبة الريف. ولم تكشف النتائج وجود فروق دالة 1وبالرجوع إلى جدول )
إحصائيا في أداء الطمبة عمى االختبار الكمي ومجاالتو الفرعية جميعيا تعزى لمتفاعل المشترك بين الجنس ومكان 

 قافة إصدار القرار.الدراسة، باستثناء أدائيم عمى مجال ث
ثقافة إصدار القرار وقد يعود عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة عمى مجالي الثقافة الوراثية و     
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لعموم الخمفية التعميمية المتشابية التي يتعرض ليا أفراد العينة حيث أن مناىج األحياء وكتب الى إتُعزى لمجنس 
تكاد تكون متشابية وأن كتاب البيولوجيا يضم وحدة دراسية حول الوراثة  وظروف المدارس موضوع البحث

( في أدائيم عمى α= 12111وجود فروق ذات داللة إحصائية )وأساسياتيا وما يتعمق بيا من جوانب وراثية. و 
ويمكن لح اإلناث.  االختبار الكمي لمثقافة البيولوجية وعمى مجالي الثقافة الصحية والثقافة البيئية تُعزى لمجنس ولصا

)الصحة والبيئية( إلى الجدية وااللتزام  تفسير ىذا التفوق لإلناث في االداء عمى االختبار الكمي وعمى المجالين
باإلجابة عمى فقرات االختبار بشكل عام والذي تميزت بو اإلناث عن الذكور كما الحظو الباحث عند عممية 

اث  عمى عممية الحفظ أكثر من الذكور بحكم بقائين في المنزل لمدة أكبر تطبيق االختبار وقد يرجع الى قدرة اإلن
( وتتفق نتيجة ىذا السؤال مع ما توصمت إليو دراسة كفالو 0919، ىذا حسب ما أشار إليو )محي الدينو 
(Cavallo,1994( ودراسة العثامنة )التي أشارت إلى تفوق الطالبات عمى الطالب. 0991 ) 

كما يمكن إرجاع تفوق طمبة الريف عمى طمبة المدينة في أدائيم عمى مجال الثقافة البيئية  إلى جدية طمبة     
لى قمة العوامل والمؤثرات التي تشغميم عن الدراسة مقارنة بما يتعرض لو نظرائيم طمبة المدينة. أما انعدام  الريف وا 

أن سكان القرى ية مجاالت االختبار فيمكن ارجاعو إلى وجود الفروق في أدائيم عمى االختبار الكمي  وعمى بق
والمدن يتمتعون بنفس القدر من فرص الحصول عمى الثقافة البيولوجية اذ تتوفر وسائل  االتصال الحديثة 
كالمحطات الفضائية واالنترنت، ولم تعد القرية ذلك المكان المعزول عن المركز اذ تتوفر فييا شبكات الطرق 

كما يمكن  بذلك لم يعد سكان المدن يتميزون كثيرًا عن سكان القرى في الحصول عمى المعمومات.والمواصالت و 
إرجاع انعدام داللة الفروق في أداء الطمبة وفقا لمتفاعل المشترك بين الجنس ومكان السكن إلى األسباب سالفة 

 الذكر نفسيا.
 

 التوصيات:
 يمكن تقديم التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي ظيرت في ىذا البحث،     
 التأكيد عمى تضمين مجاالت الثقافة البيولوجية المتعددة في مناىج البيولوجيا في المرحمتين األساسية والثانوية.-0
إعادة النظر في مناىج البيولوجيا بالمرحمة الثانوية بما يضمن اىتماميا بدور البيولوجيا في خدمة المجتمع  – 7

 ت عمم البيولوجيا في الحياة اليومية .وتطويره وتطبيقا
عقد دورات تدريبية لمعممي العموم أثناء الخدمة بيدف تدريبيم عمى استخدام أساليب تدريس متنوعة لمساعدتيم  -2

 في اكتساب الثقافة البيولوجية. 
م متطمبات الثقافة يراعى في تخطيط برامج إعداد وتدريب معممي األحياء بالمرحمة الثانوية العمل عمى إكسابي -4

 وتدريبيم عمى تنمية ىذه المتطمبات لدى الطمبة. البيولوجية 
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ضرورة اىتمام معممي عمم األحياء ء لمثانوية العامة بمناقشة القضايا البيولوجية ذات الجانب االجتماعي  -1
 واألخالقي.

البيولوجية ومناقشتيا مع متخصصين في ىذا توجيو اىتمام وسائل االعالم لتنمية االىتمام بمختمف القضايا  -0
 المجال ونشرىا في وسائميا المقروءة والمرئية والمسموعة.

 
 بحوث مقترحة:

إجراء دراسات أخرى بيدف قياس مجاالت مختمفة لمثقافة البيولوجية لدى طمبة الفرعين العممي واألدبي، وفي -
 في اليمن.  مناطق جغرافية مختمفة

 فعالية برنامج مقترح لمعممي العموم أثناء الخدمة في إكسابيم متطمبات الثقافة البيولوجية.إجراء دراسة حول  -
تقويم برامج اإلعداد األكاديمي لمعممي األحياء وتطويرىا بحيث تساير التطورات البيولوجية الحديثة، مما يؤدي   -

 الى تنمية مستويات الثقافة البيولوجية لدييم.
  

 المراجع:
ساسي في ضوء متطمبات الثقافة ية البيولوجية لتالميذ تعميم األ"محو االم. (0911البغدادي، محمد رضا ) -

 المنعقد  بكمية التربية بالعريش. المؤتمر العممي الثانيالبيولوجية". 
س درجة التركيز عمى استخدام المختبر في تدريس العموم ومعيقات ذلك في المدار  .(0911، خميل )الخميمي -

-222 ،(2(، العدد)1المجمد ) ،المجمة التربوية .الثانوية الحكومية في االردن من وجية نظر المعممين
202. 

تطوير منيج عمم االحياء بالمرحمة الثانوية العامة في ضوء متطمبات الثقافة  .(0912السيد محمد ) ،السايح -
 جامعة عين شمس.، لوجية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربيةالبيو 

قياس مستوى الثقافة التكنولوجيا لدى طمبة جامعة العموم والتكنولوجية  .(0991، فيصل صالح )العثامنة -
 .االردن –ستير غير منشورة ، جامعة اليرموك، اربدرسالة  ماج .االردنية

مستوى الثقافة البيولوجية لدى الطمبة معممي العموم بالجامعات الفمسطينية بغزة. . (7101المولو، فتحية صبحي ) -
 .721-709 ،(0(، العدد )02المجمد ) ،مجمة التربية العمميةالجمعية المصرية لمتربية العممية، 

ميارات التفكير فاعمية برنامج مقترح في الثقافة البيولوجية مع التحصيل وتنمية . (7112عماد الدين ) الوسيمي، -
. مجمة لصف الثاني الثانوي القسم االدبيالناقد واالتجاىات العممية نحو مادة البيولوجيا لدى طالب ا

 .(90، العدد)دراسات  في المناهج وطرق التدريس
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مي في . واقع العمل المخبري في تدريس االحياء لمصف الثاني الثانوي العم(0911)، حسين ابو سردانة -
 ، الجامعة االردنية.ثانوية الحكومية، رسالة ماجستير غير منشورةالمدارس ال

فاىيم الثقافة البيولوجية اثر مناىج العموم في المرحمة االعدادية في اكساب م .(0912، محمد امين )حسن -
 .جامعة القاىرة ،لمطالب. رسالة ماجستير غير منشورة

امة وعالقتيا بخمفيتيم القيم األخالقية الحيوية لدى طالب الثانوية الع .(0991، كمال عبد الحميد )زيتون -
ية المصرية لممناهج وطرق الجمعمؤتمر التعميم الثانوي وتحديات القرن الحادي والعشرين،  .المعرفية"
  .007-12(، 7، المجمد )التدريس

تجاه نحو العموم الحياتية لدى الطمبة مستوى الثقافة البيولوجية وعالقتو باال .(7112، عفيف واخرون )زيدان -
 .(22)، العددمجمة اتحاد الجامعات العربية، جامعة القدس –عة في كمية العموم الجدد وطمبة السنة الراب

طالب لدى  ية في تنمية الثقافية البيولوجيةمدى فعالية نظام المقررات االختيار  .(0912امال محمد ) ،زين الدين -
 .، جامعة عين شمساجستير غير منشورة، كمية التربية. رسالة مفي الكويتالمرحمة الثانوية 

مكتب التربية العربي لدول  ،. الرياضالعممية في خدمة المجتمعالعمم والثقافة  .(0991محمد صابر ) ،سميم -
 الخميج.

دمة )الشعب قبل الخالتنور العممي البيولوجي لدى معممي المرحمة االبتدائية  .(0997احمد مختار ) ،شبارة -
 ،المؤتمر العممي الرابع لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس -دراسة تقويمية  –االدبية( بسمطنة عمان

011-011 . 
مدى اكتساب طالبات المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية  .(7110) ، عمي حسن غنيمصفيناز -

 .021-002 ،(2( العدد)9، المجمد)العممية مجمة التربيةلعناصر الثقافة العممية. 
في دراسة وحدة في الثقافة البيولوجية عمى  تعمم الذاتي السمعيفعالية ال .(7111ىدى عبدالحميد) ،عبدالفتاح -

 ،الجمعية المصرية لمتربية العمميةالتحصيل الدراسي لدى شعبة التعميم االبتدائي )عموم( بكميات التربية. 
 .21-0 (،2العدد) ،(2، المجمد)مميةمجمة التربية الع

مستوى التنور الكيميائي لدى طمبة المرحمة الثانوية. الجمعية المصرية  .(0999، ممدوح محمد)عبد المجيد -
، (7رؤية مستقبمية(، المجمد )) ونلمتربية العممية، المؤتمر العممي الثالث مناىج العموم لمقرن الواحد والعشر 

102- 119. 
ساسي في يولوجية لدى طمبة الصف العاشر األمستوى الثقافة الب (.0991مراد عبداهلل حسين ) ،عوض اهلل -

 .، االردنالردن. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربدا
. معوقات مادة تعميم االحياء وتعمميا في المرحمة الثانوية في االردن من (0919)، حسان ناصر محي الدين -
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 . االردن –، اربد نشورةعممين والطمبة. رسالة ماجستير غير موجية نظر الم
. مستوى الثقافة العممية عند طبة الفرع العممي في نياية المرحمة الثانوية (0991، خميل ابراىيم )مصطفى -

 .رة، جامعة اليرموك، اربد، االردنوعالقتو ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشو 
فعالية برنامج االعداد االكاديمي لمعممي البيولوجيا بكميات التربية في تحقيق متطمبات ( 0992ىيبة، محمد ) -

 جامعة عين شمس. –التنور البيولوجي لدى الطالب المعممين، رسالة ماجستير غير منشوره، كمية التربية 
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