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 الثقافة العلمية
 من متطلبات العرص

 
 )∗(ّ حممود أمحد السيد.د. أ

 
نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف مفهوم الثقافة العلمية, وأن نقف عـىل 
خصائص العرص والزاد الذي ينبغي للمرء أن يتـزود بـه مـن الثقافـة العلميـة ملواجهـة 

قافة العلمية, واألهداف املرسـومة متطلبات هذا العرص, وذلك بعد أن نتبني تاريخ الث
ّهلا, وأنامط تعلم هذه الثقافة, لنسلط األضواء عىل الواقع العـريب, وأسـاليب االرتقـاء 

 .بواقع الثقافة العلمية يف حياتنا املعارصة
  مدخل تعريفيً−الأو

هنـا فاصـل نـوعي بـني اإلنـسان إن أن الثقافة ظـاهرة إنـسانية, أي غني عن البيا
 عن إنـسانيته, كـام أهنـا وسـيلته املـثىل اللتقـاء اآلخـرين, ِّقات, ألهنا تعربوسائر املخلو

الطبيعة, وما وراء الطبيعة, مـن خـالل تفاعلـه معهـا, بنظرائه, وبوحتدد ذاته وعالقاته 
ًوعالقاته هبا يف خمتلف جماالت احلياة, وهي قوام احلياة االجتامعية وظيفة وحركة, فـام  ً

 . خارج دائرهتاامجايل, أو فكري, يتم إنسانيمن عمل اجتامعي, أو فني 
                                                           

 .جممع اللغة العربية ونائب رئيسهعضو ) : ∗(



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣١٠

ــرش ــادة وب ــه م ــع حميط ــل م ــبل التفاع ــسان س ــرس لإلن ــي تي ــي الت ــة ه ًوالثقاف  اً
 نحـو اً أو جتـاوزاًومؤسسات, وهي عملية إبداعية متجددة, فالتفاعل مع الواقع, تكيف

, فهـي اٍاملستقبل, من الوظائف احليوية هلا, وهي إنجاز تراكمي متنـام ومـستمر تارخييـ
بقدر ما تضيف من اجلديـد حتـافظ عـىل الـرتاث الـسابق, وجتـدد مـن قيمـه الروحيـة, 

, وهـذا هـو أحـد ًال ومـثاً ومـساراًوالفكرية, واملعنوية, وتوحد معه هوية اجلديد روح
  )١( .عد أسايس من أبعادهاُحمركات الثقافة األساسية, وب

تمـع, وأعرافـه, وأحكامـه, والثقافة هي املخـزون املعـريف, ومـستودع قـيم املج
املـتعلم واجلاهـل, : ومفاهيمه السائدة التي يتـأثر هبـا أفـراد املجتمـع بمختلـف فئـاهتم

الكهل والطفل, املرأة والرجل, وذلك بدرجات متفاوتة, وفـق اسـتيعاب كـل مـنهم, 
وحسب اتـساع مداركـه, ومـن ثـم يكـون للثقافـة الـدور األبـرز يف حتديـد سـلوكيات 

  )٢( .أفعاهلم, وطرائق تفكريهماألفراد, وردود 
ــالعلم  ــة ب ــة مرتبط ــات وظيفي ــراد بمعلوم ــد األف ــي تزوي ــة ه ــة العلمي والثقاف
وتطبيقاته, وتفكري علمي يف حل قضايا العلم ومشكالته, وتفكري ابتكاري نحو تقبل 
ــشافات, واالخرتاعــات العلميــة, واملهــارات  ــد واملــستجدات يف جمــال االكت اجلدي

 . واالجتامعية, ومهارات االتصال يف جمال العلم وتطبيقاتهاليدوية, والعقلية,
وهي ميول, واهتاممات علميـة, وتقـدير جهـود الدولـة يف املجـاالت العلميـة, 

                                                           

 إدارة الثقافة  − اخلطة الشاملة للثقافة العربية−املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )١ (
 .٤١ ص١٩٩٠تونس 

 .املرجع السابق )٢ (



  حممود أمحد  السيد.  د−  الثقافة العلمية من متطلبات العرص 
  

٣١١

لـك كلـه يف إطـار قيمـي, وجهود العلم والعلـامء, واتبـاع الـسلوك البيئـي الـسليم, وذ
  )٣( . اإلطار القيمي للمجتمعيشامُوأخالقي, ي

ـــة ا ـــأثر الثقاف ـــة, وتت ـــساحة العلمي ـــداد ال ـــة املوجهـــة إىل اجلمهـــور بامت لعلمي
والتطــورات التقنيــة, لتتفــرع وفــق تلــك األنــامط, وتتلــون بألواهنــا, وتتخــذ ســامهتا, 
ـــي  ـــوعي البيئ ـــة, وال ـــة الغذائي ـــي, والتوعي ـــاد الزراع ـــصحية, واإلرش ـــة ال فالتوعي

 .لخ كلها فروع تنضوي حتت الثقافة العلميةإ...والسكاين
توجهات الثقافة العلمية تلـك التـي هتـتم بـرشح عمـل األجهـزة ومن برامج و

املختلفة, وتبسيط مكوناهتا, وأحدث مثال عىل تنوع الثقافة العلميـة املعـارصة ظـاهرة 
, التــي اجتــذبت إليهــا فئــات متعــددة, واســتقطبت اهــتامم »اإلنرتنــت«ثقافــة الــشابكة 

ٍان املعلومــايت مــن خــدمات  ملــا يقدمـه هــذا الطوفــاًخمتلـف الــرشائح االجتامعيــة, نظــر
ٍوحتـــديات وآثـــار عارمـــة يف املـــستويات الفكريـــة, واملعلوماتيـــة, واالجتامعيـــة, 

 .واالقتصادية, وغريها
ومن أهم أنواع الثقافة العلمية ذلك النوع الذي هيتم بتبسيط املبـادئ واألفكـار 
العلميــة, ومــا يــرتبط هبــا مــن مفــاهيم, ومــصطلحات, وتوقعــات, ونتــائج متعــددة 
األوجه, تعتمد عىل مستويات فكرية وعمليـة خمتلفـة, وعـرض ذلـك كلـه يف قوالـب 

وهـذا النـوع مـن الثقافـة العلميـة هـو الـذي يفـتح آفـاق الفكـر . قةِّطر مشوُجذابة, وأ
العلمي أمام اجلمهور, ويـزوده بمفـاتيح احلـس العلمـي, وهييـئ املـواطن السـتيعاب 

                                                           

 قراءة يف نرش الثقافة العلمية − أدب وثقافة−يسالدكتور حممد عبد الباري القد )٣ (
 .٦ ص٢٠١١ ترشين األول ١  ٣٠٢ العدد − سبتمرب باليمن٢٦ صحيفة −والتقانية
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٣١٢

  )٤( .ق توظيفها يف خدمة املجتمع والتنميةقضايا العلوم, ومشكالهتا, وحلوهلا, وطرائ
 اً وأهدافاً الثقافة العلمية تارخي−ًاثاني

مل تكن الثقافة العلمية وليدة العرص احلارض, فقد نشأ أول علم طبيعي دقيـق يف 
م, إنه علم الفلك البـابيل, ويف القـرن الثـاين قبـل . ق٥٠٠التاريخ يف بابل العراقية عام 

لمي دقيق يف علم الفلك لدى اإلغريق, وانتقل بعدها إىل احلـضارة امليالد نشأ تقليد ع
 .العربية اإلسالمية

احلديثـة وإنـام بـدأ يف وهذا يعني أن العلم الـدقيق مل يبـدأ يف احلـضارة األوربيـة 
 املتوسط واحلضارات الرشقية القديمة, وانتقل عرب احلضارة العربيـة حضارات رشق

 . السادس عرش والسابع عرشاإلسالمية إىل أوربا يف القرنني
 ذلك أن التقدم الـذي ,ّوكان للثقافة العلمية حيز يف احلضارة العربية اإلسالمية

ان ألق حضارهتم مل يكـن ليقتـرص عـىل العلـم النظـري, بـل تعـداه إىل َّأحرزه العرب إب
حياة املجتمع العريب, وإىل اجلوانب التطبيقيـة مـن العلـوم, فكـان للعلـم عنـد العـرب 

  )٥( . هلاا عن احلقيقة ومتكينًًا عن كونه بحثًالفة اجتامعية فضوظي
ّإننـا نـشهد للكتـاب العـرب الـذين «: ولقد قال املؤرخ الكبـري جرمـان مونبليـه

, وأشـار امللـك »كتبوا يف املوضوعات العلمية بمزية اإليضاح التام والطريقة التعليمية
                                                           

 – جملة العلوم والتقنية − الثقافة العلمية مفتاح التقنية−الدكتور حممد خرض الشيباين )٤ (
 .٢١ص ٥٥ العدد −الرياض−مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 دار − جملة العرب− الرتاث بني املايض احلي والغد املنشود−ّالدكتور حممود أمحد السيد )٥ (
 .٥٥٢ ص٢٠١٠ آذار ونيسان ١٠ و٩ ج− الرياض−الياممة للبحث والنرش والتوزيع
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٣١٣

ل ِّ اإلســالمية يف األنـدلس تــشكإىل أن احلــضارة العربيـة» خــوان كـارلوس«اإلسـباين 
ّ من تاريخ بالدنا, ذلك التاريخ املشرتك الذي قدم إىل العامل وخالل قرون ثامنيـة اًشطر
 من الشخصيات الالمعـة يف تـاريخ البـرشية بأبعـاده الواسـعة, وإن إسـبانيا اً كبرياًعدد

مـسامهات اليوم تشعر بالفخار بامضيها الذي تقاسمته مع الشعب العـريب العظـيم, وب
  )٦( .رجاله يف التقدم الثقايف, والعلمي للبرشية

واتبــع العــرب يف العلــوم الطبيعيــة ويف جوانبهــا التطبيقيــة كالطــب والــصيدلة 
  )٧( :منهجية علمية راقية, تقوم عىل مخس دعائم, وهي

 .نفي اخلرافات −١
 .سعة االطالع −٢

 .الرحالت للبحث والتنقيب −٣

 .التجارب −٤

 .املوازنة −٥

 إىل أن العرب اقتبسوا ما كـان لـدى األمـم األخـرى مـن علـوم وجتدر اإلشارة
ومعارف خمتلفة يف الفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياء, وعـىل األخـص يف علـم 

ل حاجــة أساســية مــن حاجــات اإلنــسان التــصاله بــصحته وقوتــه ِّالطــب الــذي يمثــ
                                                           

 ٢٠٠٢ دمشق − مطبعة العجلوين− يف قضايا الثقافة−ّالدكتور حممود أمحد السيد )٦ (
 .٢٦ص

  تونس − اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية−عربية للرتبية والثقافة والعلوماملنظمة ال )٧ (
 .٥٣ ص١٩٧٩
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٣١٤

رتمجـة التـي  بطريـق الرىجتـ االقتباس الـذي ِّووجوده, ولكن العرب مل يقفوا عند حد
, بل رسعان مـا متثلـوا مـا ترمجـوه, وانتقلـوا إىل مرحلـة الوضـع ٍنشطت أيام نشاط آنئذ

  )٨( .واالبتكار
ولقد أثمرت املحاوالت يف القرن السابع عرش يف الغرب باسم غاليلو اإليطايل 

وكانـت ثمـة . ومن بعده باسم نيوتن اإلنجليزي يف الثقافة احلديثة واالقتصاد احلديث
 .ُالت مستمرة بذلت من قبل لتبسيط املفاهيم واألفكارحماو

ويف الغرب كانت ثمة حماوالت مستمرة لتبسيط املفاهيم واألفكـار, وتوضـيح 
املعطيات التقنية, وإبراز املعاين والدالالت املرتبطة بـاجلهود والنتـائج العلميـة, وكـان 

يف بدايـة القـرن » ادايمايكـل فـار«من أبرز ذوي هذه املحاوالت الفيزيائي الربيطـاين 
مغناطيــيس إىل الكهر) التحــريض( ِّالتاســع عــرش, وقــد أدى اكتــشافه لظــاهرة احلــث

د الكهربــائي, ففــتح بــذلك بــاب اســتخدامات الطاقــة وحتويالهتــا عــىل ِّاخــرتاع املولــ
 عــىل إلقــاء املحــارضات العامــة, وتبــسيط أعاملــه العلميــة, اًمــرصاعيه, وكــان حريــص
 منذ ذلك الوقت ألمهية اًوار والتشويق واإليضاح, وكان مدركواشتهر بمهارته يف احل

تعليم العلـوم للجميـع عـىل أوسـع نطـاق, وغـدا املتحـدث باسـم احلركـة العلميـة يف 
ج هلـا,  إذ باتـت حمارضاتـه العامـة ملتقـى رشائـح متنوعـة مـن املجتمـع ِّعرصه واملـرو

نح ُمتــ» فــاراداي« جــائزة إىل تأســيسالربيطــاين, وعمــدت اجلمعيــة امللكيــة الربيطانيــة 

                                                           

 ٢٠١٢ دمشق − اهليئة العامة السورية للكتاب− أوراق ثقافية−شحادة اخلوري )٨ (
 .١٦٣ص
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٣١٥

  )٩( .ألوائل الذين يقدمون إسهامات بارزة يف جمال التوعية العلمية للجمهورل
واهــتم علــامء مرموقــون يف القــرن العــرشين يف الغــرب بعمليــة التواصــل مــع 

تأليف الكتب والنرشات املبسطة وإلقاء املحارضات, واملـشاركة يف ب ذلك و,اجلمهور
 إذ, »جـون ميللـر«, و»تـشارلز نـسو«و» إينـشتاين«من أبرزهم الندوات العامة, وكان 

 دراسة عن قياس مستوى الثقافة العلمية يف أمريكـا, تبـني لـه ١٩٧٠أنجز األخري عام 
% مـن األمـريكيني يمكـن تـصنيفهم عـىل أهنـم مثقفـون ٧ ال يزيـد عـىل اً أن عـددمنها
إذا كانـت نـسبة «ولكـن , وأغلب الظن أن النسبة قد زادت بعـد ذلـك التـاريخ, اعلمي

 هــي بتلــك الــضآلة يف جمتمــع علمــي متقــدم مثــل الواليــات املتحــدة ااملثقفــني علميــ
األمريكية, فكيف تكـون عليـه احلـال يف الـدول الناميـة ذات الـصلة احلديثـة باحلركـة 

 . )١٠(»العلمية ومعطياهتا املختلفة ومنها دولنا العربية?
حلاجة إىل الثقافة العلميـة, وإن التوعيـة العلميـة  اِّ إن أبناء األمة العربية يف أمس

وهي املامرسة الفاعلة يف نرش الثقافة العلميـة تطمـح إىل حتقيـق أربعـة أهـداف رئيـسة, 
 :وهذه األهداف األربعة هي

ــة خــصبة إلنتــاج علــامء, وكفــاءات قــادرة عــىل املامرســة العلميــة,  −١ هتيئــة ترب
ريـضة املتفاعلـة مـع الفكـر, واملتواصـلة مـع واإلبداع التقني, فالقاعـدة اجلامهرييـة الع

 .احلركة العلمية هي بطبيعة احلال منبت املواهب, ومستودع القدرات
توفري الشفافية العلمية التـي تيـرس عـىل املـواطن فهـم ماهيـة الفكـر العلمـي,  −٢

                                                           

 .١٥ مرجع سابق ص− الثقافة العلمية مفتاح التقنية−الدكتور خرض حممد الشيباين )٩ (
 .١٦ق صاملرجع الساب )١٠ (
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٣١٦

وعمومياته, ومواكبة تطوره, واستيعاب التقنيات ليستفيد منها أقـىص اسـتفادة ممكنـة, 
عها وفق ضوابطها, ورشوطها يف ممارسة رشيدة, وإدراك حقيقي ملتطلبـات ويتعامل م

 .احلياة املعارصة

تطوير القدرة لدى قاعدة واسعة من الناس عىل فهم املشكالت االجتامعيـة,  −٣
واالقتصادية, والفكرية املرتبطة بالعلوم والتقنية, والسعي إىل اإلسـهام يف املـشاركة يف 

اختيار التقنيـات, ومواكبـة املـستجدات واملتغـريات, وحتديـد اختاذ القرارات املرتبطة ب
األبدال, وتنظيم املامرسات العلمية, وهتيئة األنامط االجتامعية واملؤسسية القادرة عـىل 

 .التفاعل بإجيابية مع طوفان احلركة العلمية والتقانية العارم

جاهبـة هتيئة منـاخ مـن الـرأي العـام متعـاطف مـع احلركـة العلميـة, وداعـم مل −٤
ث منـاخ الثقــة الــالزم لنمــو ِّاالنطباعـات االنفعاليــة, وردود الفعــل الـسلبية التــي تلــو

  )١١( .احلركة العلمية, وتغلغلها بصورة طبيعية يف نسيج البيئة االجتامعية

 أخرى إىل األهداف األربعـة التـي سـبق ذكرهـا, ومـن اًوثمة من أضاف أهداف
 :ضيفتُاألهداف التي أ

 مــن مكونــات الثقافــة اً رئيــساً ومكونــا عــضوياًلميــة جــزءجعــل الثقافــة الع −١
 للثقافـة ًالاجلامهريية الـسائدة لتحقيـق رشوط املعـارصة, والكفـاءة, والتـوازن, تأصـي

 .التنموية
ــة اســرتاتيجية, ويتمثــل يف قــدرة  −٢ حتقيــق األمــن العلمــي, وهــو أمــر ذو أمهي

                                                           

 .١٩ ص, الثقافة العلمية مفتاح التقنية−الدكتور خرض حممد الشيباين )١١ (
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  )١٢( . وإنتاجهااملجتمع عىل اكتساب املعرفة العلمية والتقنيات احلديثة,

وهكذا يتبدى لنـا أن اهلـدف األسـايس مـن نـرش الثقافـة العلميـة والتقانيـة هـو 
مؤازرة املجتمع للدخول يف جمتمع املعرفة, وإن جمتمع املعرفة هو الذي يؤمن بالتفكري 

 حلــل املــشكالت, وكــشف احلقــائق, واختــاذ القــرارات, واألســلوب اًالعلمــي أســلوب
ع نحـو النظـرة املوضـوعية, والـتخيل عـن األثـرة, والذاتيـة, العلمي هو وسيلة املجتم

والتحيز, والتعصب, ذلـك ألن التفكـري العلمـي يمتـاز عـن غـريه مـن أنـامط التفكـري 
  )١٣( .بالدقة واملوضوعية, والطلب الدائم للدليل والربهان, واستخدام املنطق السليم

 فـإن التخطـيط وإذا كان التفكري العلمي هو وسـيلتنا حلـل مـشكالت احلـارض
 اًالعلمي يتضمن توقع مشكالت املستقبل, واالسـتعداد هلـا يف الوقـت املناسـب, جتنبـ

 : ملقولة شاعرنا العريبًاآلثارها السلبية, وتالفي
ــــىض ــــري إال إذا م ــــون اخل ــــصيبهم  ِوال يعرف ــــى ي ــــرش حت ــــون ال  َّوال يعرف

  طبيعة العرص وزاد الثقافة العلمية−ًاثالث
 العلميـة هتـدف إىل إكـساب املـواطنني القـدرة عـىل اختـاذ ملا كانـت الثقافـة

القرارات عىل الصعيدين الشخيص واالجتامعي, وإىل توطني نظرة علمية تساعد 
عــىل تفــسري الظــواهر الطبيعيــة واالجتامعيــة, وترســيخ أســس التفكــري العلمــي 
املعــارص لتمكــني أفــراد املجتمــع مــن اســتيعاب األحــداث, واملــشاركة يف صــنع 

                                                           

 .٦ مرجع سابق ص− أدب وثقافة−الدكتور حممد عبد الباري القديس )١٢ (
 الكويت − دار الفالح− املناهج املعارصة−الدكتور الدمرداش عبد املجيد رسحان )١٣ (

 .٦٣ ص١٩٩٢
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٣١٨

ل روح العرص َّاة, ومواكبة روح العرص, كان عىل اجلمهور املستهدف أن يتمثاحلي
 . خصائصه وسامتهَّالذي يواكبه, ويتبني

ومن سامت هذا العـرص الـذي نحيـا حتـت ظاللـه التغـري املـستمر, فهـو عـرص 
, وعرص االتصاالت )التكنولوجيا(التفجر املعريف والثقايف, وهو عرص العلم والتقانة 

وما يرتتب عليه من إزالة احلواجز بني املجتمعات, والتأثر بالتيارات الثقافية الرسيعة, 
املعــارصة, وبالتيــارات الفكريــة والــسياسية, وعــرص املزاوجــة بــني العلــم والعمــل, 
والنظرية والتطبيق, والتغري االجتامعي الرسيع, وطغيان االجتيـاح املـادي, وانحـسار 

ــة واملعنو ــة واالجتامعي ــه القــيم الروحي ــد والتوجي ــة, وهــو عــرص االبتكــار والتجدي ي
 .االجتامعي للمعرفة

وإذا كانت تلك هي بعض من سامت العـرص فـإن هـذه الطبيعـة تفـرض علينـا 
االهتامم بدراسة العلوم مادة وطريقـة, وتأكيـد الرابطـة بـني العلـم والعمـل, والنظريـة 

مراعاة العمق والـشمول والتطبيق, وحفظ التوازن بني القيم املادية والقيم الروحية, و
 .يف إعداد املواطن للحياة

 لتلـك الـسامت اًكام أن طبيعة العرص تتطلـب مـن املـواطن أن يكـون واعيـ
ــ ــزودـواخلــصائص, وأن يك ــاًون م ـــة علميـ بثقاف ـــ ــساعـة, وبكفاي ــىل ـات ت ده ع

ومـن هـذه . اد اإلجيايب من خصائص هذا العـرص, واسـتبعاد الـسلبي منهـاــاعتم
 :لوبةالكفايات املط

إذ مـا دامـت طبيعـة العـرص تتـسم بـالتغريات : مرونة التفكـري وقبـول التغـري −١
ىل املواطن أن يتسم باملرونـة يف التفكـري جتـاه التغـريات يف منـأى َعَف ,الرسيعة املتالحقة
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عن أي حتجر, أو تزمت, أو مجود, عىل أال يكون ذلك عىل حساب الثوابـت القوميـة, 
 .ومصلحة األمة

وهـذه كفايـة وثيقـة الـصلة بـسابقتها, إذ ال يشء يقتـل :  األفقاالنفتاح وسعة −٢
 ورحابـة اًاإلنسان مثل االنغالق وضيق األفق, وال يشء يغني حياته, وجيعل هلا مـذاق

العلـم : عد النظر, والتجدد املستمر للمعارف, ولقـد قيـلُوإنسانية مثل سعة األفق, وب
 :اعرنا العريب قال شًالراكد واملستقر كاجلهل املستقر, وقديام

ــرس مل يطــب ــاب, وإن مل ي ــال ط ِإن س ـــسده ِ ـــاء يف ـــوف امل ـــت وق  إين رأي
ملــا كانــت طبيعــة العــرص تتــسم بــاختالط األوراق, وغيــاب : التفكــري الناقــد −٣

املعايري املوضوعية, ودس السم بالعسل, وغزو العقول, وخلخلـة االنـتامء, وزعزعـة 
ملواطن بمهارات التفكري العلمـي الناقـد القيم, وسريورة قيم االستهالك, كان تزويد ا

التي بوساطتها يستطيع أن يميـز بـني الغـث والـسمني, بـني مـا يالئـم جمتمعـه, ومـا ال 
 تستلزمه طبيعة العرص يف ظل عوملـة, تـروم اًيالئمه, بني اخلربة املربية وغري املربية, أمر

 .اء الذاتيات الثقافية للشعوب واملجتمعاتِّاحم

نقدي السليم هو الذي ال ينظر إىل الظواهر بعني الرضا وحدها, وإن التفكري ال
وال ينظر إليها بعني السخط وحدها, وإنام ينظر إليها بعني املوضوعية يف منأى عـن أي 

 .حتيز, أو تعصب, أو تشنج, أو حتامل
 بمناهج التفكري العلمي, وهـو ال يعنـي ا عضوياًويرتبط التفكري النقدي ارتباط

 أو التفنيد, أو املعارضـة ملـا هـو قـائم, وإنـام يـدعو يف دراسـة أي ظـاهرة جمرد الرفض,
اجتامعية إىل االهتامم بالسياقات االقتصادية, واالجتامعية, واألبعاد التارخيية هلا, وهـو 
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٣٢٠

منهج ال يكتفي باألشكال الظاهرة يف واقعها املحدد بالزمـان واملكـان الـراهنني, وإنـام 
ل هذه الظاهرة, ويؤكد دور التجديـد ُّ التي أدت إىل تشكيبحث عن اجلذور املجتمعية

والتغيري يف البحث واملعرفة بغية كـشف األبعـاد احلقيقيـة للواقـع, والـسعي إىل جتـاوز 
 . إىل األمجل واألكملًالعقباته, وصو

ويف عملية بناء التفكري النقدي البد من ترسيخ تقاليـد معينـة تتمثـل يف احـرتام 
ي اآلخر, واملوضوعية يف إصـدار األحكـام, ذلـك ألن الشخـصية الرأي, وتقدير الرأ

املتكاملة هي التـي تتقبـل النقـد مـن اآلخـرين, وتـسعى إىل تعـديل مـسارها, وتطـوير 
رحـم اهللا «أدائها نحو األفضل, يف ضوء ما يوجه إليها من مالحظات, وجاء يف تراثنـا 

  )١٤(.» أهدى إلينا عيوبناًأامر
ذلـك ألن التفكـري اخلـرايف واتبـاع : اليب العلميـة مواجهة املشكالت باألسـ −٤

أساليب السحر والشعوذة والرتهات من األساليب الدالة عـىل التخلـف, يف حـني أن 
مواجهــة املــشكالت بطريــق إعــامل العقــل والتفكــري وإدراك العالقــات بــني الظــواهر 

 .رقياملدروسة, طبيعية كانت أو اجتامعية, من األساليب الدالة عىل التقدم وال

فعرصنا احلايل مل يعد حيتمـل ثقافـة الـذاكرة وحـدها, ومل : القدرة عىل اإلبداع −٥
يعد يعتمد عىل احلفظ وحده يف تنمية العقـل, وإنـام يتطلـب اسـتثارة املهـارات العقليـة 

 إىل ًالالعليا من فهم, ومتثل, وربط, وموازنة, وحتليل, وتفسري, ونقد, وتقويم, وصـو
 .اإلبداع واالبتكار

                                                           

 ٢ ج,٢٠٠٤ دمشق − وزارة الثقافة−ت يف الثقافة مقاال−ّالدكتور حممود السيد )١٤ (
 .٤٩٣ص
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جتاوز عرصنا احلايل تلك املراحـل التـي يعتمـد فيهـا املـرء عـىل : لم الذايتالتع −٦
اآلخرين للوصول إىل املعرفة بعد أن تعددت مصادر التعلم, إذ مل يعد املعلم مصدرها 
الوحيد, فبات عىل املرء أن يعتمد عىل نفـسه يف التنقيـب والبحـث واكتـشاف احلقـائق 

واملعلومـات .  عىل ذاتهاً املرء املعارف معتمدواملعلومات, فال يشء يعدل لذة اكتشاف
التي يتوصل إليها املرء عن هذا الطريق تبقى راسخة يف ذهنه, ومـن الـصعوبة حموهـا, 
يف حـني أن املعلومــات التــي يتوصـل إليهــا بطريــق نقلهـا مــن اآلخــرين دون بــذل أي 

 هنـا ومـن. جمهود يف سبيل احلصول عليها, هي معلومات معرضـة للـزوال والنـسيان
ّباتت طبيعة العرص تتطلب أن يتمكن كل فرد من أن يعلم نفسه طوال حياته من املهـد 

  )١٥( .إىل اللحد

 لـدى رهـاُّتوفبيد أن هذه الكفايات التـي تـستلزمها طبيعـة العـرص حتتـاج بغيـة 
 األجواء املالئمة التي حتدث فيها العملية وتوفرياملواطنني إىل تدريب وتأهيل وتعليم, 

وهذا يدعونا إىل الوقـوف عـىل أنـامط . ية التعلمية بغية اكتساب تلك الكفاياتالتعليم
التعلم التي يكتسب املرء بوساطتها الكفايات املطلوبة, والتي تقتـضيها طبيعـة العـرص 

 .يف جمال الثقافة العلمية
  الثقافة العلمية وأنامط التعلم−اًرابع

إىل أن يكـون التنـور ) اليونسكو (دعت املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة
 لتقليل الفجوة بني املجتمعـات, ومنـع ا عامليًاالعلمي والتقاين أي الثقافة العلمية متطلب

                                                           

 ٢ ج,٢٠٠٤ دمشق − وزارة الثقافة− مقاالت يف الثقافة−ّالدكتور حممود السيد )١٥ (
 .٤٩٤ص
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 .حدوث إرباك يف ظل التغري الرسيع واملذهل الذي حيدث يف العامل املعارص
ويف ضوء ذلك مل تعد القـراءة والكتابـة واحلـساب هـي أساسـيات حمـو األميـة 

 اًطن فحسب, بل أصبح التنور العلمي, وأضحت الثقافة العلمية التقانيـة, جـزءللموا
 .ال يتجزأ من هذه األساسيات

والتنور العلمي هو معرفة املفاهيم والعمليـات العلميـة الالزمـة الختـاذ القـرار 
عىل املستوى الشخيص, وفهمها, واملـشاركة يف الـشؤون املدنيـة والثقافيـة واإلنتاجيـة 

 .ية, واختاذ املواقف جتاه الشؤون العلمية والتقانيةواالقتصاد
كام أن التنور العلمي هو القدرة عىل استخدام الكتابة والقراءة وتطبيق مهارات 
االستامع والتواصل بوضوح بغيـة االنخـراط يف مهـارات التفكـري, والتحليـل الناقـد, 

  )١٦ (.وتقويم املعلومات املتوفرة, باستخدام أسلوب االستقصاء العلمي

, بـل يتـضمن ً منفـصالًفهـاموال يقترص التنور العلمي عىل فهم الفروع املعرفية 
إجياد الروابط ما بني العلم والرياضيات والتقانة, وكذلك بني هذه املجاالت والعلـوم 

 .اإلنسانية واآلداب واملوضوعات املهنية
الفـرد عـىل ويعمل حتقيق التنور العلمي عىل تطوير التفكري العقالين, ويـساعد 

نه من فهم القضايا اليومية, فالتنور العلمي مزيج ِّاكتشاف املحيط الذي حييا فيه, ويمك
 . املفاهيم والتاريخ والفلسفة التي تساعد عىل فهم القضايا العلميةمن

ــ ــور علمي ــشخص املتن ــدى ال ــاهيم اول ــائق واملف ــة يف احلق ــة قوي ــة علمي  خلفي

                                                           
(16 ) Mackee, j. and Qgle,D. Integrating wstruction literacy and science, Ny: 

Guilford publications. 2005 
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 لطبيعـة العلـم اً واضـحًبيقهـا, كـام أن لديـه فهـاموالنظريات العلمية, والقـدرة عـىل تط
 لقيمـة العلـم والتقانـة يف اً, وإدراكـ)التكنولوجيـا( نحـو العلـم والتقانـة ا إجيابياًواجتاه

 ً املـشكالت, وفهـامِّتطوير املجتمع, وقدرة عـىل اسـتخدام األسـاليب العلميـة يف حـل
 . للبيئة بمفهومها الشاملًاصائب

ــة الت ــاغم مــع وال يمكــن لعملي ــور العلمــي أن تنمــو وترتعــرع بانــسجام وتن ن
معطيات العرص ومتطلباته دون أن تتمكن من استيعاب مالمـح ثقافـة علميـة وثقافـة 
متنامية ضمن مكوناهتا, ولن يتحقق ذلك يف غياب اسرتاتيجية عامة وختطـيط علمـي 

يا العلـم مدروس هييئ للعامة فهم املشكالت االجتامعية واالقتـصادية املرتبطـة بقـضا
ــة  ــة مــع احلركــة العلمي ــة املــستجدات واملتغــريات, والتفاعــل بإجيابي والثقافــة ومواكب

 .والتقانية العاملية
وهتدف النظرة احلديثـة للرتبيـة العلميـة املـستنرية إىل إكـساب الطلبـة مهـارات 
االستقصاء, واستخدام منحى التفكري العلمي يف حـل املـشكالت, ولـيس عـىل مجـع 

فظها, ومن هنا كانت مناهج العلوم تعمل عىل تنويـع مـصادر املعرفـة, املعلومات وح
وتعمل عىل ربط املوضوعات العلمية بالواقع املحيط وثقافة املجتمع, وقد أدى ذلـك 
إىل تغري يف دور املعلم من الدور التقليدي الذي يتمحور حـول نقـل املعرفـة وتلقينهـا, 

, بالرتكيز عىل مهارات االستقصاء, وفهم العالقة املتبادلة اً, وتنوعاًإىل دور أكثر اتساع
بني العلم والتقانة واملجتمع, وتـشجيع الطـالب عـىل االكتـشاف, وتفـسري الظـواهر, 
والتحقق منها عند تقديم التربيرات والرباهني, والبحث عـن أسـاليب وأنـامط تعلـيم 

أكيـد االستقـصاء العلمـي وتعلم للعلوم, تعكس طبيعة العلم واملعرفة العلميـة, مـع ت
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 .ًطريقة للوصول إىل املعرفة, وفهم العامل
وإن نمط التعليم ما هو إال سلوك حيدد الطريقة التي يفضلها املتعلم الكتـساب 
املادة التعليمية, واالحتفاظ هبا, والتفاعل معها, فيتعلم املتعلمون وفق أنامط تعلمهـم, 

النظري, وآخرون يفضلون الـنمط النفعـي, ل نمط التعلم التأميل عىل ِّفمنهم من يفض
ويفضل غريهم نمط التعلم النشط, ومـن ثـم فمعرفـة املعلـم بـأنامط تعلـم املتعلمـني, 
ّوانسجام تعليمه مع أنامط تعلمهم, يسهل عملية تصميم الدروس, واختيار األنـشطة 

 .التعليمية التي حتسن التحصيل, وتنمي االجتاهات اإلجيابية لدهيم
ــ ــدى املتعلمــني, فهــم وثمــة جمموع ــتعلم ل ــامط ال ة مــن التفــضيالت يف أن

يفضلون التواصل غري اللفظي أكثر من التواصل اللفظي, والتعلم اجلامعـي عـىل 
الفردي, والتفسري االستنتاجي عىل املنطقي, ويركزون عىل األشخاص أكثـر مـن 

لــف ّاألشــياء, كــام حيبــذون أوضــاع الــتعلم الفعــال, ويتعلمــون باملــشاركة يف خمت
  )١٧ (.الفعاليات التعليمية

أنـامط الـتعلم يف أربعـة » Honey and Mumfordهنـي وممفـورد «وقـد صـنف 
 :أنامط هي

يمتـاز صـاحب هـذا الـنمط بـصفة القيـادة, ): Activist(نمط التعلم النـشط  −١
 أن جيرب, ويستمتع بإجراء النشاط, كام حيب العمل اجلامعي واملـشاركة اوحيب عملي

 األدوار, واملناقـشات مـع اآلخـرين, واألنـشطة أداءل ِّيدة, فهو يفـضيف اخلربات اجلد
                                                           

(17 ) Gibbons, B, A «Supporting Elementary science Education for English 
learning: Aconstructivist evaluation instrument» The journal of 
educational research 96 (6) , 2003 p 371-379 
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 . خارج البيئة التعليمية التعلميةجتريالتي 
ويقوم املتعلم وفق هـذا الـنمط بتأمـل كـل ): Reflective(نمط التعلم املتأمل  −٢

خطوة جيرهيا قبل االنتقال إىل اخلطوة الالحقـة, وال يتـرسع باختـاذ القـرارات, ويفكـر 
ًتعلاماختاذها, وهو دقيق يف إعداد التقارير, واملتعلمون يتعلمون قبل   لامع أفـضل باسـتّ

احلاســوب, واملناقــشة, واملــشاهدة, والقــراءة الذاتيــة, واالســتامع للعــروض النظريــة 
 .والعملية

ووفق هذا النمط يتـابع املتعلمـون القـضايا ): Theorist(نمط التعلم النظري  −٣
لدهيم احلجج التي تدعم مواقفهم, وحيتاجون إىل وقت كـاف  منطقية, وًمتابعةاملعقدة 

الكتشاف العالقات بني األفكار واملواقف والربط بينها, ويفضلون الفعاليات املتمثلة 
بالتحليل النظري والتدرب عىل التامرين املحلولة, والتـدرب الفـردي, واالسـتامع إىل 

 .املحارضات, والتعلم الذايت, ومشاهدة الفيديو

ويميـل أصـحاب هـذا الـنمط إىل التفاعـل ): Pragmatist(التعلم النفعـي نمط  -٤
املبارش مع املواقف وجتريبها, وحيبون التعزيز, كام يفضلون التعلم باألنشطة التي تربط 

ويفـضل أصـحاب هـذا الـنمط الـتعلم املبـارش, ومناقـشة حـل . بني النظرية والتطبيق
هـا األدوار, ويفـضلون عمـل املشكالت ضمن جمموعـات صـغرية ومنظمـة تـوزع في

 )١٨ (.املرشوعات

وجتدر اإلشارة إىل أن أفضل أنواع التعلم هو التعلم الذي يثري التفكري, ويعمل 
عــىل تنميــة القــدرات االبتكاريــة, إذ مــن غــري التفكــري قــد يتحــول الــتعلم إىل حتــصيل 

                                                           
(18 ) Honey, P.and Mumford, A.The learning styles questiomaire, Peter 

Honey publication, maidenhead, Berkshire.U.K, 2000 
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ىل للمعرفة بطريق احلفظ والتذكر واالسرتجاع, وهو تعلـم خمفـق ال يعـني صـاحبه عـ
مواجهة املواقف اجلديدة, وال حيقق تعديل سلوكه يف االجتاهات املناسـبة, وال يـسهم 

 .يف بناء الثقافة ونمو الفرد واملجتمع
ومن هنا كان البد مـن تغيـري جـذري يف أنـامط الـتعلم والتحـول مـن الكـم إىل 

 ومن احلفظ الكيف, ونقل بؤرة االهتامم من التعليم إىل التعلم, ومن املعلم إىل املتعلم,
 .واالستظهار إىل التفكري, والتأمل, والتخيل, واالبتكار

ولقد اهتمت الرتبيـة احلديثـة بـآراء املتعلمـني حـول العلـم, واملعرفـة العلميـة, 
والثقافة العلمية, مع األخذ باحلسبان أن تلـك الثقافـة قـد تـستقى مـن منـابع متعـددة, 

ًة ومعلامأرس ً ومناهج وجمتمعً  معلمـو العلـوم عـىل أن تـدريس العلـوم واتفـق. لخإ...اَ
ّجيب أن يطور فهم املتعلمني للمفاهيم العلمية, ويكسبهم اجتاهات إجيابية نحو العلم, 
 .ٍتساعدهم عىل تطوير فهم كاف لطبيعة العلم, واكتساب معتقدات إجيابية جتاه العلم

ووقفت بعض البحوث عىل قياس االجتاهـات العلميـة أي املعتقـدات واآلراء 
 مـا يـصمم ًاوغالب. ن صاحبها من اختاذ موقف بالرفض أو تأكيدهِّ متك التيحول العلم

 للمـتعلم, اً مثـرياًمقياس االجتاهات العلمية عىل شكل فقرات تعرض كل منهـا موقفـ
يتضمن عرض ظاهرة معينة, أو حادثة واقعية أو خيالية, وييل كل فقـرة ثالثـة أبـدال, 

دل عىل أن الطالب يمتلك درجة إجيابيـة مـن االجتـاه, وقـد  يا إجيابياًيمثل أحدها موقف
 :يقيس االختبار األبعاد التالية

 .االستفسار واالستطالع −١
 .املنطقية والعقالنية وتأجيل احلكم حتى تستطلع أبعاد املوضوع −٢
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 .االنفتاح العقيل −٣

 .املوضوعية والنزعة التجريبية −٤

 .يةاألمانة العلمية والتواضع العلمي والنزاهة العلم −٥

 حاولنا رصد معايري الثقافـة العلميـة التـي عـىل النظـام التعليمـي التعلمـي إذاو
إكساهبا للمتعلمني وتعزيزها لدهيم بغية اإلسهام يف خلق جمتمع املعرفة ومواكبـة روح 
العرص بزاد علمي كاف للفهـم, والتمثـل, واالسـتيعاب, واإلبـداع, واالبتكـار, فإننـا 

 :نالحظ أن من هذه املعايري
 .االبتعاد عن أحادية الرأي −١
 .التواضع املعريف −٢

 .األمانة العلمية, واالستقاللية −٣

 .االنضباط املنهجي, والدقة العلمية −٤

 .أخالقيات العمل وجودته −٥

 .بث روح املبادرة, واالبتكار, والبحث, واالخرتاع −٦

 .توليد الدوافع الذاتية للمتابعة املعرفية, والتزود بالعلم −٧

ني يف جماالت العلوم والثقافة, وإبـرازهم عـىل أهنـم تكريم العلامء واملبدع −٨
 .تذى هباُقدوة, حي

 .تأصيل مفهوم املجتمع الدائم التعلم −٩

 .إذكاء محاسة املجتمع للعلوم والتقانة −١٠
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حتفيز القدرة عىل التساؤل, وتنمية القدرة عىل النقد, والتحليل, واملقارنة,  −١١
 .واالختيار, وتطوير مهارات التفكري العلمي

 القـــيم الديمقراطيـــة, واالنفتـــاح عـــىل الثقافـــات األخـــرى تأصـــيل −١٢
  )١٩( .اـــواحرتامه

وإذا مل يكن ثمة تناغم وانسجام بني مجيع البيئات التي يتفاعـل معهـا املتعلمـون 
فإن اكتساب تلك املهارات ال يمكن له أن يتحقق, فإذا كانت املدرسة تعمل عـىل بنـاء 

ّاألرسة األمية عىل غـرس الرتهـات والتفكـري الفكر العلمي يف الوقت الذي تعمل فيه 
ومـن هنـا كـان اعـتامد . اخلرايف يف العقول فـإن البنيـان يتعـرض إىل التـصدع واالهنيـار

اسرتاتيجية واحدة تنطلق منها اجلهات املعنية برتبية الـنشء يـساعد أيـام مـساعدة عـىل 
املــسامهة يف هنــضة حتقيــق األهــداف املرســومة للرتبيــة الــسليمة املتوازنــة واملتكاملــة و

 .املجتمع, وتقدمه, وارتقائه
  من أساليب النهوض بواقع الثقافة العلمية يف الوطن العريب−اًخامس

أن الدول العربية  )٢٠ (أبانت اسرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن العريب
سـائل مـن وباالسـتفادة ماتزال تفتقر إىل اإلعـالم العلمـي والتقـاين, اهلـادف, واملـؤثر 

اإلعــالم املختلفــة, والــذي يعكــس مــدى التقــدم العلمــي والتقــاين اجلــاري يف العــامل, 
وتبيان أثره يف التقـدم العلمـي والتقـاين للمجتمـع العـريب, إذ مـا يـزال وعـي املجتمـع 

                                                           

 .١٠ مرجع سابق ص− أدب وثقافة−الدكتور حممد عبد الباري القديس )١٩ (
 اسرتاتيجية تطوير العلوم والتقانة يف الوطن −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )٢٠ (

 .١٩٨٨ تونس −العريب
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 بالثقافـة اً ضـعيفاً, كـام أن هنالـك اهتاممـاًالعريب بأمهية الثقافة العلمية والتقانيـة حمـدود
انية يف الدول العربية, وندرة يف االهتامم بالتعاون والتنـسيق بـني اجلهـات العلمية والتق

ذات العالقة بتبني الثقافة العلمية والتقانية يف الدول العربيـة وخاصـة يف جمـال التنميـة 
 .لكرتونية املعارصةاسات املتعمقة ملعاجلة األمية اإلالبرشية, وقلة يف الدر

 :املرجوة عىل النحو التايلولقد حددت االسرتاتيجية األهداف 
 .تنمية القاعدة العلمية والتقانية املتطورة −١
, اًتكوين الثقافة العلمية والتقانية األساسية, ألن أي تقدم علمي يبقى قـارص −٢

وغري مرتسخ عىل أساس متني, وغري قابل لالستمرار, مـادام يف منـأى عـن قطاعـات 
 :الشعب ولغته وثقافته, وهذا يقتيض

 .العلمية والتقانية عىل أوسع نطاق بني اجلامهرينرش الثقافة   − أ
تكوين اإلنسان العريب العقـالين, القـادر عـىل اسـتخدام املنطـق العلمـي يف   − ب

 .ممارساته اليومية

 حتفيز كل الطاقـات املمكنـة, وعـىل خمتلـف املـستويات الرسـمية, واألهليـة, −ج
الثقافيـة, لنـرش الثقافـة ذات العالقة باألنـشطة التعليميـة, والرتبويـة, واإلعالميـة, و

 .العلمية والتقانية
 . وضع العلم يف مركز الصدارة عىل صعيدي الفكر والعمل−د
 . كرس احلواجز, وتذليل العقبات, أمام انتشار الفكر العلمي−ه

 .إجياد األسس العلمية لتكوين املناخ املالئم لإلبداع واالبتكار −٣

 للتقـدم العلمـي والتقـاين يف تعزيز دور اللغة العربية, وتطويرهـا, لتـستجيب −٤
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 .احلارض واملستقبل

وما دمنا يف صدد البحث يف االرتقاء بواقع الثقافة العلمية يف الوطن العريب فإن 
 :هذا املسعى يعتمد عىل الركائز التالية

الدراســـة العلميـــة للمجتمـــع, حتـــدد فلـــسفته, وقيمـــه, وآمالـــه, وآالمـــه,  −١
, ا, وتربويـا, وصـحيا الـشامل, اقتـصاديومشكالته, وتصور واقعه, واجتاهـات نمـوه

 .أي يف مجيع امليادين والقطاعات. لخإ...اوثقافي
 ملطالــب اًالدراســة العلميــة للناشــئة يف مجيــع أعامرهــم, ومــستوياهتم, حتديــد −٢

 .نموهم, واستعداداهتم, ودوافعهم, وسائر إمكاناهتم

, ومـا يتـسم بـه هـذا الدراسة العلمية لطبيعة الثقافة املعـارصة, وروح العـرص −٣
 .العرص من سامت

 .اعتامد األسلوب العلمي يف دراسة اخلطط, وتقويم الواقع −٤

ــذي يأخــذ باحلــسبان األهــداف, والظــروف,  −٥ ــدقيق ال التخطــيط العلمــي ال
واإلمكانات, ويعتمد عىل بيانات علمية دقيقة, ويتسم بالشمولية والواقعية, واملرونة, 

 .والتوازن

 ملزيد من التطوير, اً العلمية, والتقويم املستمر, متهيدخضوع التطوير للمتابعة −٦
 .مسايرة لركب احلضارة والثقافة يف عرص التغري املتالحق واملستمر

 :ويقتيض االهتامم بالتفكري العلمي, والتخطيط له يف العملية التعليمية التعلمية
العناية بتدريب الناشئة عىل اسـتخدام األسـلوب العلمـي يف حـل مجيـع مـا  −١

 .يواجهونه من مشكالت يف داخل املدرسة وخارجها
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مساعدة الناشـئة عـىل اكتـساب االجتاهـات العلميـة املناسـبة, ويف مقـدمتها  −٢
التحرر من اخلرافـات, واألثـرة, والتحيـز, والتعـصب, وسـعة األفـق العقـيل, وتقبـل 

 .النقد, والبحث عن احلقيقة لذاهتا

 منه عىل املـدى القريـب, ريجيتدريب الناشئة عىل التخطيط العلمي, إن ما  −٣
  )٢١( .أو عىل املدى البعيد

الربط بني العلم والعمل والنظرية والتطبيق, ذلك ألن العلـم النظـري دون  −٤
 .تطبيق روح بال جسد, والتطبيق العميل دون علم يستند إليه جسد بال روح

ُوعني بعض الباحثني يف ميـدان الثقافـة العلميـة بوضـع مـرشوع لالرتقـاء 
لثقافة عـىل الـصعيد العـريب, فحـدد الغايـات التفـصيلية هلـذا املـرشوع عـىل هبذه ا

  )٢٢( :النحو التايل
 .تفجري الكوامن التعبريية الثرة يف لغتنا العربية, لغة الضاد −١
إتقان فن االستعامل املعرب الدقيق للغتنا العربية, وإزالة ما علـق هبـا مـن غبـار  −٢

 .والسبات احلضاريالركود والتخلف التارخيي, واالستبداد, 

, أي إبراز املنظومات اً رفيعا اجتامعياً, وتقانة, وإنتاجاًإبراز العلم بوصفه فكر −٣
االجتامعية والفكرية للعلم, والكيفية التي تركب هبا النظريات, واملفهومات العلميـة, 

 .وختترب هبا األفكار العلمية
                                                           

 .٦٣رجع سابق ص م− املناهج املعارصة−الدكتور الدمرداش عبد املجيد رسحان )٢١ (
 احلوار − مرشوع الثقافة العلمية− ثقافة البحث العلمي−الدكتور هشام غصيب )٢٢ (

 .٢٠١١ عام ٣٤٤٩ العدد −املتمدن
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ية للمامرسـات العلميـة, ل املرجعية األساسـِّإبراز العقالنية العلمية التي تشك −٤
وبيان جوهرها املتمثل يف العالقة اجلدلية بني النظرية والقياس املقداري الدقيق, وبيان 

 . له سوى العقل العلمياًأن العلم ال يعتمد أساس

إبـــراز أدوات املامرســـة العلميـــة, ومعناهـــا, ورشعيتهـــا, مثـــل االســـتنتاج,  −٥
االختبـار العمـيل, واالختبـار املخيـايل, واالستقراء, واالشتقاق, والرتكيب اجلـديل, و

 ِّلَحـِبأمـا الرتكيـب اجلـديل فهـو بنـاء املفهومـات اجلديـدة . والنقد, واملالحظة الذكيـة
التناقضات القائمة بني املفهومات القديمة, ويعنـي االختبـار املخيـايل تـصور حـاالت 

ألفكــار وبيــان جتريديــة متتاليــة الختبــار األفكــار ومعقوليتهــا, ويعنــي النقــد تفكيــك ا
وتعنــي املالحظــة الذكيــة قــراءة . حــدودها, وتناقــضاهتا وبناهــا الداخليــة, وعالئقهــا

احلقــائق الكــربى يف الفــروق املقداريــة الــصغرية, مثــل قــراءة حقيقــة كرويــة األرض, 
ومقدار حميطها من مالحظة الفرق الصغري يف رؤية الظل بني اإلسكندرية وأسـوان يف 

ويعنـي االسـتقراء فـن . ة الدائرية هي نوع من السقوط احلرمرص, ومالحظة أن احلرك
 .التعميم السليم

إبراز األفكار العلمية الثورية وحتدياهتا الفكرية, وأصوهلا الفكرية والتجريبية  −٦
 ., وفكرة الزمان يف النسبية)البيولوجيا(كفكرة التطور يف علم احلياة 

 .إبراز املنظومات الفلسفية للمامرسة العلمية −٧

 عـىل مـوروثهم اراز طبيعـة اإلنتـاج العلمـي وكيـف يـشتغل العلـامء إبـداعيإب −٨
 للعـامل, اً صـارمًالجل تطويره, وإن عملية اخللق العلمي تفرتض تـأهيِألالعلمي, وبه 

مثل إملامـه العميـق بموروثـه العلمـي, وأدواتـه, ومواكبـة آخـر التطـورات يف اإلنتـاج 
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 .بالعمل العلميالعلمي, وااللتزام األخالقي والوجداين 

 ِّوإذا كان نرش الثقافة العلمية والتقانية يـستلزم خلـق منـاخ علمـي عـام للحـث
عىل ممارسة العلوم واإلبداع واالبتكار العلميني, وحماربة عوائق انتشار الفكر العلمـي 
ومنها األمية, ودعم فكرة التخطيط والعقلنة يف املجتمع العريب, وحتويل هذا املجتمـع 

تواصــيل معــريف, وإعــادة النظــر يف بــرامج اإلعــالم املقــروءة, واملــسموعة, إىل جمتمــع 
واملرئية, بغية تعميق الفكر العلمي لدى املواطنني, وردم اهلـوة بـني املجتمـع العلمـي, 
والعامة باستخدام الثورة املعلوماتية, ومتكني اجلمهور من مناقـشة األبعـاد األخالقيـة 

, ا مهنيــًالالــشعب ذا طبيعــة تقانيــة علميــة ومــؤهواالجتامعيــة للعلــم, عــىل أن يــصبح 
وتأهيل العلامء يف املجـاالت احليويـة خـارج ختصـصاهتم, واالنخـراط يف املؤسـسات 
العلمية الرسمية وغري الرسمية واملنظامت واجلمعيات واالحتادات والنقابـات, ونقـل 

الحقـة, فـإن اإلرث العلمي واملهاري املكتـسب مـن األجيـال الـسابقة إىل األجيـال ال
تبسيط العلـوم ونـرشها مـع األخـذ باحلـسبان الفئـات املـستهدفة مـن حيـث الـرشحية 

 :العمرية, واملستوى الثقايف, واملهني, يكون بـ 
 اًاالهتامم بنوادي العلوم واملتاحف القومية العامة واملتخصصة, وجعلها مكونـ − أ
 . يف األنشطة التعليمية الالصفيةاًرئيس
ــسابقات الع − ب ــشجيع امل ــة ت ــات, ووضــع حــوافز جمزي ــف الفئ ــني خمتل ــة ب لمي

 .للمتميزين

ــارزين القــدماء واملعــارصين يف −ج  التوســع يف عــرض ســرية العلــامء العــرب الب
 .خمتلف املجاالت
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  )٢٣( . توفري الكتب العلمية املبسطة بأسعار يف متناول اجلميع−د
وات مبكـرة  رؤى علمية لدهيم يف سننيوكلرتكيز عىل األطفال, والشباب, لت ا−ه

 .من حياهتم لتعميق املبادئ, واملدارك العلمية
 . اإلكثار من الرحالت العلمية, واملحارضات, والندوات العامة−و
 ألمهيـة هـذه الوسـيلة الفعالـة يف إتاحـة اًنظـر) اإلنرتنـت( إشاعة ثقافة الشابكة −ز

آفـاق تفاعل الفرد مع املعلومـة, وتعـدد مـصادرها, وسـهولة احلـصول عليهـا, وفـتح 
االطالع الواسـعة, وهـذا األمـر يـستلزم إنـشاء املواقـع العربيـة ذات الطـرح اجلـذاب 

   )٢٤( .واملهتمة بالتوعية العلمية التي تستهدف خمتلف الفئات والرشائح يف املجتمع
 عـىل التمييـز اًمع األخذ باحلسبان أن عىل من يتعامل مع الشابكة أن يكون قادر

 .هبامون املواد املبثوثة بني اإلجيايب والسلبي يف مض
ونخلص من العرض السابق إىل أن الثقافة العلمية هـي مـن رضورات العـرص 
ومتطلباته, وهـي شـأن جمتمعـي, وعـىل مجيـع قطاعـات املجتمـع العامـة واخلاصـة أن 
تضطلع بدورها يف ترسيخ هذه الثقافة يف مجيع مناحي احلياة, وال يمكن بأي حال من 

بنـى ُلقيام هبذه املهمة عىل كاهل جهة واحـدة, ذلـك ألن مـا ياألحوال أن يلقى عبء ا
من طرف يف جماالت التوعية العلمية يتعرض إىل اهلدم من طرف آخـر إذا مل يكـن ثمـة 
 .تنسيق بني مجيع اجلهات واألطراف واهلياكل االجتامعية التي يتفاعل معها املواطنون

                                                           

 مرجع − قراءة يف نرش الثقافة العلمية والتقانية−الدكتور حممد عبد الباري القديس )٢٣ (
 .١١سابق ص

 .٢٧ مرجع سابق ص−ة مفتاح التقنية الثقافة العلمي−الدكتور خرض حممد الشيباين )٢٤ (



  حممود أمحد  السيد.  د−  الثقافة العلمية من متطلبات العرص 
  

٣٣٥

 
 مراجع البحث

 
 : املراجع العربية−أ

 الكويـت − دار الفـالح− املنـاهج املعـارصة−داش عبـد املجيـد رسحـانالدكتور الـدمر −١
١٩٩٢. 
 .٢٠١٢ دمشق − اهليئة العامة السورية للكتاب− أوراق ثقافية−شحادة اخلوري −٢

 − جملـة العلـوم والتقنيـة– الثقافة العلميـة مفتـاح التقنيـة −الدكتور حممد خرض الشيباين −٣
 .٢٠١١عام ) ٥٥(العدد 

 ٢٦ صحيفة − قراءة يف نرش الثقافة العلمية والتقانية−اري القديسالدكتور حممد عبد الب −٤
 .٢٠١١ ترشين األول ١٣٠٢سبتمرب العدد 

 .٢٠٠٢ − دمشق− مطبعة العجلوين− يف قضايا الثقافة−ّالدكتور حممود أمحد السيد −٥

 .٢٠٠٤ − دمشق− وزارة الثقافة− مقاالت يف الثقافة−ّالدكتور حممود أمحد السيد −٦

 دار − جملة العـرب− الرتاث بني املايض احلي والغد املنشود−ّ أمحد السيدالدكتور حممود −٧
 .٢٠١٠ − الرياض−الياممة للبحث والنرش والتوزيع

 تـونس − اسـرتاتيجية تطـوير العلـوم والتقانـة−املنظمة العربية للرتبية والثقافـة والعلـوم −٨
١٩٨٨. 

 − إدارة الثقافـة−للثقافة العربيـة اخلطة الشاملة −املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم −٩
 .١٩٩٠تونس 

 احلــوار − مــرشوع الثقافــة العلميــة− ثقافــة البحــث العلمــي−الــدكتور هــشام غــصيب −١٠
 .٢٠١١ عام ٣٤٤٩ العدد −املتمدن



 )٢(اجلزء ) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٣٦

 : املراجع األجنبية−ب
 

1- Gibbons, B,A «Supporting Elementary science Education for English 
learning: A constructivist Evaluation instrument» The journal of 
Educational Research 96 (6), 2003. 

 
2- Hony, P.and Mumford, A. The learning styles questiomaire, Peter 

Honey pubbication, maidengeard, Berkshire. U.K.2000. 
 
3- Mackee, j. and ogle, D. integrating instruction literacy and science, NY: 

Guilford Publications. 2005.   
 

 


