
1 

 

في السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود والهندسية تصورات طالب التخصصات العلمية 
  للمفاهيم األساسية لطبيعة العلم

 د. سعيد بن محمد الشمراني

sshamrani@ksu.edu.sa 

 

 مستخلص الدراسة:

يف جامعة امللك  السنة التحضريية التخصصات العلمية واهلندسية يف طالب تصورات التعرف علىىل الدراسة إ تهدف
طالبًا باستخدام أداة حتوي  402 مقدارها, ومت مجع بينات الدراسة من عينة طبيعة العلملمفاهيم األساسية للسعود 

-C "Views of Nature of Science Questionnaire-استفتاء اآلراء حول طبيعة العلم منوذجأسئلة مفتوحة "

Form C (VNOS-C)  طالبًا للتأكد من  31مت تبنيها من دراسة سابقة. كما مت إجراء مقابالت بعدية مع حيث
األداة. ومت الرتكيز يف الدراسة على  املفاهيم األساسية لطبيعة العلم اليت حددها  العينة ألسئلةصدق استجابات 

نسبية املعرفة : واليت تشمل, (Abd-El-Khalick, bell, & Lederman, 1998)عبداخلالق وبيل وليدرمان 
اعتماد املعرفة العلمية على احلواس , و (Tentativeness and subjectivity)العلمية وقابليتها للتغري 

(empirical-based) تداخل , تنباط واخليال واإلبداع اإلنساينملعرفة العلمية بشكل جزئي على االسااعتماد , و
وجود عالقة بني القانون , (socially and culturally embedded)املعرفة العلمية وتأثرها بالثقافة واجملتمع 

عدم وجود طريقة علمية , يف املعرفة العلمية وجود تباين بني االستنباط واملالحظة, والنظرية مع وجود فرق بينهما
وتوصلت الدراسة إىل  مجيع العلماء للوصول للمعرفة العلمية.يتبعها  (The scientific method)خبطوات حمددة 

, كما توصلت الدراسة إىل وجود تأثري للبيئة الثقافية مفاهيم طبيعة العلم تصوراهتم عنعينة يف الوجود قصور كبري لدى 
هناية الدراسة بعض  بعض املفاهيم مثل نسبية املعرفة العلمية. كما قدم الباحث يف عنواالجتماعية للعينة على تصورهم 

 التوصيات واملقرتحات.
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Abstract: 

This study aimed to identify the perceptions of science and engineering students in the 

preparatory year in King Saud University of the main concepts of the Nature of 

Science (NOS). The data was collected through a questionnaire with open-ended 

questions from 204 students. This questionnaire was adopted from a previous study 

and called " Views of Nature of Science Questionnaire-Form C (VNOS-C)". 13 

students were interviewed to identify the validity of the students' answers. On this 

study the focus was on six concepts of NOS suggested by (Abd-El-Khalick, bell, & 

Lederman, 1998); these concepts are that science is tentative and subjective, 

empirically-based, socially and culturally embedded, and partly the results of  

scientists' creativity and imagination, there is a distinction between laws and theories 

and there is a distinction between observations and inferences. This study revealed 

that students have naïve views of NOS; it also revealed that the students' views of 

some concepts of NOS are affected by their culture. At the end of this study, the 

researcher provided some recommendations and suggestions. 
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تعد هتيئة الطالب للحياة من أهم األدوار 
احلاضر,   اليت تقوم هبا الرتبية العلمية يف الوقت

تركز كما تعد الثقافة العلمية هي الوسيلة اليت 
الرتبية العلمية لتحقيق تلك التهيئة, لذا  عليها

أن السعي لتحقيق  (Bybee, 1997)يرى باييب 
الثقافة العلمية يعترب من أوضح وأعلى األصوات 
يف اجلولة احلالية واملستقبلية من إعادة بناء الرتبية 

بحت الثقافة العلمية هي العلمية, وبالتايل أص
املوجه ملناهج العلوم يف كثري من دول العامل 

(Mc Eneaney, 2003) فعلى سبيل املثال ,
 أكدت املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية

(National Science Education 

Standards)   أن اهلدف من تصميمها هو
قيادة اجملتمع األمريكي للثقافة العلمية 
(National Research Council (NRC), 

. ويورد املتخصصون يف الرتبية العلمية (1996
مربرات عدة لتبنيهم الثقافة العلمية, ومن هذه 

الثقافة العلمية يف  إمكانية أن تساعداملربرات: 
بالدخل  واالرتقاءرفع املستوى املعيشي للفرد, 

حتفز و حتفز تعلم العلوم, كما أهنا الوطين العام,  
شاركة الفاعلة والواعية يف قرارات اجملتمع اجاه امل

 ,Laugksch)القضايا ذات الصلة بالعلوم 

2000). 
ويرى اجمللس الوطين األمريكي للبحث 

(NRC, 1996)  أن الثقافة العلمية تشمل فهم

احملتوى العلمي للعلوم, وفهم طبيعة العلم, ودور 
العلوم يف اجملتمع وحياة الفرد. وأشار 

إىل أن  (Wilkinson, 1999)ن ويلكينسو 
قاما يف عام  Galeو  O'Hearnأوهرين وجيل 

م مبراجعة املئات من الوثائق للوصول إىل 3611
تعريف لالعتبارات اليت ميكن من خالهلا احلكم 
على الفرد بأنه مثقف علمياً, حيث توصال إىل 
أن تلك االعتبارات تشمل: اإلملام باملفاهيم 

وطبيعة العلم, وأخالقيات األساسية يف العلوم, 
العلم اليت حتكم عمل العامل, والعالقة التبادلية 
بني العلوم واجملتمع, والعالقة التبادلية بني العلوم 
الطبيعية واإلنسانية, واالختالف بني التقنية 

 (Shamos, 1995)والعلوم. وحدد شاموس 
( 3ثالث مستويات للثقافة العلمية, هي: )

ميثل املستوى البسيط للثقافة املستوى الثقايف: و 
العلمية والذي يشري إىل اخللفية العلمية اليت 
متكن الفرد من االتصال مع اآلخرين يف القضايا 

( املستوى الوظيفي: 4العلمية اليت هتم اجملتمع, )
وميثل املستوى الذي يستطيع الفرد من خالله 
القراءة والكتابة والتخاطب باستخدام املفردات 

( املستوى احلقيقي, وهو 1م العلمية, )واملفاهي
املستوى األعلى واملتمثل يف فهم معظم املفاهيم 
العلمية وكيفية الوصول إليها وملاذا مت قبوهلا بني 
جمتمع العلماء ودور التجربة العلمية يف الوصول 
للعلم, مع تقدير أمهية االستقصاء العلمي وطرح 
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ى ميثل األسئلة العلمية املناسبة, وهذا املستو 
فهم طبيعة العلم. كما قدم تروبريدج وزمالؤه 
(Trowbridge, Bybee, & Powell, 2004) 
تصنيفًا آخر ملستويات الثقافة العلمية, إال أهنم 
يتفقون مع شاموس على أن طبيعة العلم متثل 
أحد مكونات املستوى األعلى للثقافة العلمية 
الذي أطلقوا عليه "الثقافة العلمية متعددة 

 ألبعاد".ا
كوهنا وتكمن أمهية تعلم طبيعة العلم يف  

بنية العلم, فقد أشار شواب ل متثل أحد مكونني
(Schwab, 1978)  إىل أن أي ختصص معريف

( جممل 3يتكون من جزين أساسيني, مها: )
 Substantive)املعرفة يف ذلك التخصص 

Knowledge) وتتمثل يف جمموعة املفاهيم ,
ضمن النموذج املقبول والقوانني والنظريات 

(Accepted Paradigm)  يف ذلك التخصص
املعرفة ( 4) (Kuhn, 1962)حسب تعبري كون 
 (Syntactic Knowledge) التكوينية للعلم 

واملتمثلة يف األدلة اليت يستخدمها املمارسون 
للتخصص, وطرق تقدمي املعرفة العلمية, وكيفية 

كون األول قبوهلا. وبالنسبة للعلوم الطبيعية فامل
متثله املعرفة العلمية اليت مت التوصل إليها من 
مفاهيم ونظريات وقوانني علمية, أما املكون 
الثاين فتمثله طبيعة العلم؛ وبالتايل فال يكفي 
وحده تعلم املفاهيم والنظريات والقوانني 

العلمية, بل ال بد من تعلم كيفية الوصول إىل 
   تلك املعرفة العلمية وقبوهلا.

 شكلة الدراسة:م
 كثري من الدول أشارت معايري تعليم العلوم يف

جمموعة من العام التعليم  تالميذإىل ضرورة تعلم 
طبيعة العلم, حيث أكدت األساسية لفاهيم امل

املعايري الوطنية األمريكية ضرورة تعلم التالميذ  
الثقافات املختلفة أن يفية عمل العلماء, و ك

املعرفة يف وأن علمية, يف بناء املعرفة الشاركت 
العلوم األخرى, ختتلف عنها يف العلوم الطبيعة 

وأن املعرفة العلمية هي معرفة نسبية قابلة للتغري 
(NRC, 1996) . كما قسمت معايري الثقافة

 Benchmarks for science)العلمية 

literacy)  مراحل التعليم العام إىل أربع
 مستويات, وقدمت توصيات حمددة جلوانب
طبيعة العلم اليت ينبغي أن يتم تدريسها لكل 

 American)مستوى من تلك املستويات 

Association for the Advancement of 

Science (AAAS), 1993) . أشار توصيف و
غافورة إىل ضرورة تعلم مناهج العلوم يف سن

كيفية التواصل العلمي مع اآلخرين, التالميذ  
ملعرفة العلمية ودور اإلبداع يف الوصول إىل ا

(Ministry of Education in Singapore, 

. أما معايري العلوم يف قطر فقد أدرجت (2008
جمموعة من مفاهيم طبيعة العلم, مثل: التطور 
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التارخيي لألفكار العلمية, وكيفية التواصل 
العلمي, ومقدرة العلم وحمدوديته يف التعامل مع 

تعليم, املسائل والقضايا )اجمللس األعلى لل
العديد من  تلك األمهيةم(. كما أكد 4002

-Chen, 2006; Abd-El)الدراسات مثل 

Khalick, 2006; Lederman & 

Lederman, 2004; McComas, 2004; 

Schwartz, Lederman, & Crawford, 

2004; Osborne et al., 2003; Toa, 

2003; Liu & Lederman, 2002; 

Clough, 2000; Lederman, 1998; 

Abd-El-Khalick et al., 1998).,   ومع
 أن الباحث مل يلح  إالالتأكيد  كل هذا

 الطالب تصوراتتستكشف  إجراء دراسة
يف اململكة  الذين أهنوا مراحل التعليم العام

طبيعة ل األساسية فاهيمالعربية السعودية للم
حسب منظور املتخصصني يف الرتبية  العلم
ث ضرورة التعرف , وبالتايل يرى الباحالعلمية
 لتلك طالب التعليم العام تصوراتعلى 
 . املفاهيم

وركز الباحث على طالب السنة التحضريية يف 
اجلامعة كوهنم أمتوا مراحل التعليم العام حديثاً,  
كما مت اختيار  الطالب الذين سيتوجهون إىل 

وهندسية كوهنم أكثر التصاقاً  علميةختصصات 
ي والعملي؛ وبالتايل بالعلوم يف مستقبلهم العلم

ملفاهيم  تصوراهتمتتأكد احلاجة للتعرف على 
 الدراسة احلالية ترى طبيعة العلم. وعليه فإن 

طالب السنة  تصوراتلتعرف على ل احلاجة
التحضريية الذين سيتخصصون يف ختصصات 
علمية وهندسية للمفاهيم األساسية لطبيعة 
العلم اليت يفرتض تعلمها يف مراحل التعليم 

 العام.
 هدف الدراسة:

 تصوراتهتدف الدراسة إىل التعرف على 
الذين سيتخصصون يف  طالب السنة التحضريية

األساسية مفاهيم لل ختصصات علمية وهندسية
تعلمها يف مراحل  اليت يفرتضطبيعة العلم ل

 التعليم العام.
 الدراسة: سؤال
طالب السنة التحضريية ختصص  تصوراتما 

طبيعة األساسية للمفاهيم ل)العلوم واهلندسة( 
تعلمها يف مراحل التعليم  اليت يفرتضالعلم 
 م؟العا

 أهمية الدراسة:
 تكمن أمهية هذه الدراسة يف أهنا:

تناولت طبيعة العلم الذي يعد مكونًا من  .3
مكونات بنية العلم كما أشار إىل ذلك 

 .(Schwab, 1978)شواب 
تناولت املفاهيم األساسية لطبيعة العلم  .4

زم دراستها خالل مراحل التعليم العام  الال
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كما أوصت هبا الدراسات يف الرتبية 
 العلمية.

مشلت عينة الدراسة الطالب الذين أمتوا  .1
مراحل التعليم العام, وبالتايل ميكن أن 
تقدم الدراسة احلالية تصورًا عن مدى 
إسهام تلك املراحل يف تزويد الطالب 
 بالتصورات الصحيحة حول مفاهيم طبيعة
العلم اليت ينبغي تعلمها يف تلك املراحل, 
مما قد يسهم يف تعزيز أو إعادة النظر يف 
حمتوى طبيعة العلم يف مناهج العلوم يف 

 التعليم العام.
مشلت عينة الدراسة طالب ختصصات  .2

اهلندسة والعلوم يف السنة التحضريية يف 
ن امعة امللك سعود, وبالتايل ميكن أج

ًا عن مدى فهم تقدم هذه الدراسة تصور 
أولئك الطالب لطبيعة العلم, مما قد 
يساعد املسئولني يف السنة التحضريية أو  
كليات العلوم و اهلندسة يف تقدمي برامج 
أو مبادرات قد تسهم يف تعزيز نقاط القوة 
والقضاء على نقاط الضعف لدى أولئك 

 املتعلمني.
 مصطلحات الدراسة:

يرى  طبيعة العلم:ل األساسية مفاهيمال
 ,Abd-El-Khalick)عبداخلالق وبيل وليدرمان 

Bell, & Lederman, 1998)  أن طبيعة العلم
رفة, أو على القيم تطلق على العلم كطريقة للمع

 إال أن الزمة لتطور تلك املعرفة.واملعتقدات ال
يرى صعوبة إيراد تعريف  (Bell, 2011)بيل 

إىل كون طبيعة  ذلك؛ ويعزو بسيط لطبيعة العلم
تارخيية وفلسفية متعددة  أبعادلعلم ذات ا

دعى  وقد يكون هذا السبب الذي  ,واجتماعية
إىل  (Gess-Newsome, 2002)نيوسوم -غيس
حيث يرى  ,لطبيعة العلم تفصيلياً يورد تعريفا أن 

أهنا اخلصائص ذات الطابع االبستميوجلي 
(Epistemological)  للعلم واليت ميكن أن
لعلمية على النظرية, املعرفة اتشمل اعتماد 

باملوضوعية املطلقة,  ا, وعدم اتصافهونسبيتها
مع  اعلى خيال العلماء, وتداخله اواعتماده

, كما يرى أن الفرد القيم الثقافية واالجتماعية
فهم املعرفة و  املستوعب لطبيعة العلم لديه

املالحظة واالستقراء, قوم هبا ار اليت تاألدو 
 .ة العلميةالقانون والنظريواحلقيقة و 

 ,Bell)يتفق مع والباحث يف هذه الدراسة 

األسهل وصف طبيعة العلم ال من أن  (2011
 ,Abd-El-Khalick)تعريفها, كما يتفق مع  

Bell, & Lederman, 1998)  على أن طبيعة
العلم اليت ينبغي أن يتعلمها الطالب يف التعليم 
العام ميكن وصفها من خالل سرد املفاهيم 

املعرفة أن : وتشمل هذه املفاهيمهلا, األساسية 
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أهنا , و (Tentative)العلمية قابلة للتغري 
, (Empirically-based)معتمدة على احلواس 

وأهنا  ,(Theory-laden)هلا منطلقات نظرية و 
وأهنا نتاج للخيال واإلبداع واالستنتاج اإلنساين, 

ذات طبيعة متداخلة ومتأثرة بالنواحي 
 Socially and)فيةاالجتماعية والثقا

Culturally embedded)  كما يتأكد الفرق ,
 Inference and)واملالحظةفيها بني االستنتاج 

Observation)  وكذلك بني القانون ,
, كما يوجد  (Law and Theory)والنظرية

طرق متعددة وليست طريقة واحدة للوصول 
 لتلك املعرفة.

 تصورات الطالب لمفاهيم طبيعة العلم
من خالل مراجعة الدراسات  :اسيةاألس

السابقة يف اجملال يتضح أنه يوجد رؤية مشرتكة 
بني املختصني يف الرتبية العلمية حول املفاهيم 
األساسية لطبيعة العلم واليت متت االشارة هلا يف 
تعريف تلك املفاهيم ضمن مصطلحات 

 ,Lederman)الدراسة, كما تناولت دراسة 

Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz; 

مقارنة بني التصورات الناضجة والدقيقة  (2002
لتلك املفاهيم, والتصورات غري الدقيقة اليت تعرب 

وأكدت هذه ,  "naïve"عن رؤية غري ناضجة
الدراسة أن األداة املستخدمة وظيفتها التفريق 

 بني هاتني الرؤيتني.

وبالتايل فإن الباحث يف دراسته احلالية يرى أن 
ساسية لطالب ملفاهيم طبيعة العلم االتصورات ا

متثل رؤاهم هلذه املفاهيم, وهذه الرؤى هي 
. وميكن نتيجة ملستوى فهمهم لتلك املفاهيم

 اليت ةأن تكون مطابقة للرؤية الدقيق الرؤىهلذه 
أو  ,أو بعيدة ,مقاربة ا املختصون, أويعرب عنه

مناقضة هلا بشكل كامل. وميكن التعرف على 
ب من خالل حتليل استجاباهتم ت الطالتصورا

لألسئلة املفتوحة اليت حتويها األداة املستخدمة 
التعرف  يف الدراسة احلالية, ويعزز القدرة على

تلك التصورات األمثلة اليت ميكن أن  على
 .رؤاهميقدمها الطالب لتوضيح 

: هي السنة األوىل يف املرحلة السنة التحضيرية
اجلامعات و  اجلامعية يف جامعة امللك سعود

الطالب  إعداد, وفيها يتم السعودية األخرى
للمرحلة اجلامعية من خالل تقدمي مقررات 

اللغة االجنليزية,  مهارات متخصصة يف
واحلاسب اآليل, واجلوانب  ,والرياضيات

الشخصية. كما يتم توزيع الطالب فيها حسب 
, وتشمل ختصصات التخصصات املستقبلية هلم

خصصات الطبية, والعلمية الت :السنة التحضريية
. ويتم تقدمي برامج متباينة واإلنسانيةواهلندسية, 
ى املهارات املستهدفة حسب الرتكيز عل
  التخصص.
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 الدراسات السابقة:االطار النظري و 
يعد تدريس مفاهيم طبيعة العلم هدفاً 

-Abd)أساسيًا للرتبية العلمية يف التعليم العام 

El-Khalick, Bell, & Lederman, 1998) ,
هذا  معايري الرتبية العلمية وثائقأكدت كما 

التوجه وقدمت تصورًا عن مفاهيم طبيعة العلم 
, فقد تلك املرحلةلطالب  تدريسها اليت يفرتض

 & McComas)قام ماكوماس وأولسون 

olson, 1998) للمعايري يف  بتحليل مثان وثائق
مخس دول مشلت: الواليات املتحدة األمريكية, 

, وكندا؛ وقد اليا, ونيوزالندا, وبريطانياوأسرت 
 مفهومًا لطبيعة العلم مت الح  الباحثان ثالثني

وعلى  .الوثائقيف تلك  بشكل متباين   اإدراجه
الرغم من عدم وجود معايري للرتبية العلمية يف 

عودية إال أن كتب العلوم اليت اململكة العربية الس
هيم جمموعة من املفاحوت  مت تبنيها حديثاً 

املتصلة بطبيعة العلم؛ فعلى سبيل املثال, احتوى  
كتاب العلوم للفصل الدراسي األول للصف 

مت ختصيصه األول املتوسط على فصل كامل 
جمموعة من مفاهيم طبيعة العلم )وزارة لتقدمي 

ويرى املتخصصون  .(هـ3213الرتبية والتعليم, 
طبيعة ليف الرتبية العلمية أمهية تعلم الطالب 

 ,Bell), حيث يرى بيل لعدة اعتباراتلم الع

تعلم طبيعة العلم يساعد الطالب أن  (2011

على استيعاب التصور الصحيح للعلم, من 
حيث معرفة طبيعة األسئلة اليت ميكن أن جييب 
عنها العلم, وكيف خيتلف العلم عن غريه من 
األنشطة املعرفية, ونقاط القصور والقوة يف 

ينظر  (Mathews, 1997)العلم. يف حني أن 
إىل تعلم طبيعة العلم أهنا احلل جملموعة من 
املشاكل اليت تواجه تعلم العلوم, مثل: الفاصل 
بني ما هو علمي وغري علمي, والعالقة بني 

غرومسان وزمالؤه  العلم والدين. يف حني أن
(Grossman, Wilson, & Shulman, 1989) 

كوهنا   أن أمهية تعلم طبيعة العلم تكمن يفيرون 
ينبغي على الطالب جزءًا من املعرفة العلمية 

, وبالتايل فال ميكن تقدمي املعرفة العلمية  فهمه
كمحتوى دون التعرض إىل كيفية الوصول إىل 

وكيفية قبوله لدى جمتمع العلماء.  ,ذلك احملتوى
ومع تباين األسباب اليت تدفع املتخصصني يف 

ال أن الرتبية العلمية لتأكيد أمهية تعلمه إ
الدراسات يف الرتبية العلمية تؤكد إمجاع 
املتخصصني على أمهية تعلمه يف مراحل التعليم 

 .(Abd-El-Khalick, 2006) العام
 (Alter, 1997)وعلى الرغم من أن ألتري 
بني املتخصصني يف أشار إىل عدم وجود اتفاق 

اليت حول مفاهيم طبيعة العلم فلسفة العلم 
, وذلك حل التعليم العاميف مرا تدريسها يفرتض

من خالل سؤاهلم عن مدى اتفاقهم حول أشد 
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قضية جدلية فلسفية حول طبيعة العلم, إال  31
 أن جمموعة من املتخصصني يف الرتبية العلمية

(Smith et al., 1997)  أوصوا بتجاهل النتيجة
( أن 3ألسباب أربعة: )ألتري إليها  اليت توصل

مت بناؤها يف دراسته  ألتري األداة اليت استخدمها
من خالل سؤال املتخصصني يف فلسفة العلم 

خيتلفون فيها وتتعلق اليت عن أشد القضايا 
دون الرتكيز على قضايا االتفاق  بطبيعة العلم

( أن بعض الفقرات اليت مت إدراجها 4, )بينهم
يف األداة حتوي حتيزًا يقود لعدم اتفاق بني عينة 

ىل حتيز  يف تفسري ( كما أشاروا إ1الدراسة, )
النتائج, حيث مت تضخيم نقاط االختالف, 

( أنه من املتوقع أن ال يتم التوافق بني عينة 2)
القدرة على يهم دبسب أن الفالسفة ل ؛الدراسة
 مع بعضهم البعض.واالختالف اجلدل 

اخللط بني ويالح  كذلك على دراسة ألرت 
الرتبية  لدى املتخصصني يفمفهوم طبيعة العلم 

 ,لعلمية ومفهوم طبيعة العلم لدى الفالسفةا
إىل وبالتايل توصله إىل اختالف الفالسفة قاده 

 املتخصصني يف الرتبية نياختالف ب اجلزم بوجود
القضايا املرتبطة بطبيعة العلم العلمية. إال أن 

اليت يناقشها الفالسفة ختتلف كثريًا عن القضايا 
ة اليت يرى املتخصصون يف الرتبية العلمي

مكاوماس و إليه أشار  ويؤكد ذلك ماتدريسها, 
أن  من (McComas & olson, 1998)ألسون 

كتب معايري العلوم تتحاشى طرح القضايا 
ة العلوم, اجلدلية اليت هتم املتخصصني يف فلسف

 وثائقتناول أي من فعلى سبيل املثال, مل ت
مسألة  اليت مت حتليلها يف دراستيهما املعايري

اليت قال هبا كارل  (falsification)الدحض 
واليت يوصي من  ,(Karel Popper)بوبر 

خالهلا العلماء باالنشغال بالدحض للوصول 
خالفًا للواقع  ,إىل معرفة علمية صادقة وموثوقة

 يسعى للتأكيد الذين املمارس من قبل العلماء
 .ال للدحض

 (Lederman, 1998)ويؤكد ليدرمان 
ختالف حول على أن كثريًا من قضايا اال

مفاهيم طبيعة العلم بني املتخصصني يف فلسفة 
وتاريخ العلم ليس هلا عالقة بالرتبية العلمية, 
حيث يشري إىل وجود اتفاق بني املتخصصني 
يف الرتبية العلمية حول مفاهيم طبيعة العلم 
املفرتض تدريسها لطالب التعليم العام. كما 

 مكاوماس وزمالؤهيشري إىل نفس املعىن 
(McComas, Clough, & Almazroa, 

بعد مراجعتهم جملموعة من الدراسات  (1998
أن حيث أكدوا اليت تناولت طبيعة العلم, 

أمجعت بشكل  اليت متت مراجعتها الدراسات
واضح على مفهوم طبيعة العلم وأوصت 

من مفاهيم طبيعة مشرتكة بتدريس جمموعة 
-Abd-El)ينفي عبداخلالق ولذلك العلم. 
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Khalick, 2006)  بني  اختالف  وجود
هيم طبيعة املختصني يف الرتبية العلمية حول مفا

عبداخلالق  يقدمكما   العلم املفرتض تدريسها.
 & ,Abd-El-Khalick, Bell)وبل وليدرمان 

Lederman, 1998)  جمموعة من املفاهيم
ساسية لطبيعة العلم اليت يرون إمجاع األ

تدريسها,  املتخصصني يف الرتبية العلمية على
 : وتشمل تلك املفاهيم

نسبية املعرفة العلمية وقابليتها للتغري  .3
(Tentativeness and subjectivity). 

اعتماد املعرفة العلمية على احلواس  .4
(empirical-based). 

ملعرفة العلمية بشكل جزئي على اعتماد  .1
 االستنباط واخليال واإلبداع اإلنساين.

الثقافة ب رهاوتأثاملعرفة العلمية تداخل  .2
 socially and culturally)واجملتمع 

embedded). 
 مع وجودعالقة بني القانون والنظرية  وجود .1

 .فرق بينهما
يف  واملالحظةتباين بني االستنباط  وجود .1

 املعرفة العلمية.
عدم وجود طريقة علمية خبطوات حمددة  .7

(The scientific method)  يتبعها مجيع
 ة العلمية.العلماء للوصول للمعرف

 -كما أكدت جمموعة من الدراسات 
ضرورة تدريس مفاهيم طبيعة  -بتفاوت يسري 
 ;Abd-El-Khalick, 2006)العلم السابقة 

Abd-El-Khalick et al., 1998; Chen, 

2006; Liu & Lederman, 2002; 

Schwartz, Lederman, & Crawford, 

2004; Toa, 2003; Bell, 2004; 

Clough, 2000; Lederman, 1998; 

Lederman & Lederman, 2004; 

McComas, 2004; Osborne et al., 

بني هذه , وتراوحت نسبة االتفاق (2003
على أمهية تدريس مفاهيم طبيعة الدراسات 

العلم السابقة بني اإلمجاع التام كحد أعلى 
ومخس دراسات كحد  أدىن, فعلى سبيل املثال, 

أمهية تدريس أمجعت الدراسات السابقة على 
الطالب "اعتماد ملعرفة العلمية بشكل جزئي 
على االستنباط واخليال واإلبداع اإلنساين", يف 

على أمهية تدريس  منهامخس  تحني أمجع
 املعرفةيف  واملالحظة"التباين بني االستنباط 

 .العلمية"
 ,Lederman)وبيل  ويشري ليدرمان ووايد

Wade, & Bell; 1998)  من إىل أن كثريًا
الدراسات تناولت مستوى استيعاب الطالب 
ملفاهيم ذات صلة بطبيعة العلم منذ الستينات 
امليالدية, إال أن كل الدراسات اليت أجريت 
تؤكد أن الطالب ال ميتلكون فهمًا كافيًا لطبيعة 
 العلم وما يتصل به من مفاهيم. كما أجرى
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ومورسيا  (Abd-El-Kalick, 2006)عبداخلالق 
 (Murcia and Schibeci; 1999)وسشيبسي 
لتعرف على مستوى فهم ا إىل اهدفت دراستني

يف الواليات  طالب اجلامعة ملفاهيم طبيعة العلم
واتفقت , املتحدة األمريكية واسرتاليا على التتابع

ميتلكون على أن طالب اجلامعة  نالدراستا
سطحية أو فهمًا غري دقيق عن تصورات 

متت أوالمها راستني ويف د .مفاهيم طبيعة العلم
يف تايوان وثانيهما يف الواليات املتحدة 

 Liu)وتساي  ركز فيها ليواألمريكية, حيث 

and Tsia; 2008)  ميلر وزمالؤه و(Miller, et. 

al., 2010)  مدىعلى حماولة التعرف على 
وجود فروق بني طالب اجلامعة املتخصصني يف 

 أن العلوم الطبيعية وغري املتخصصني فيها, إال
كلتا الدراستني توصلتا إىل أن الطالب 
باختالف ختصصاهتم أظهروا فهمًا سطحياً 

 ملفاهيم طبيعة العلم.
الدراسات العربية اليت تناولت فهم  وتعد

الطالب لطبيعة العلم حمدودة بالرغم من وفرة 
الدراسات اليت تناولت فهم طبيعة العلم لدى 

لطالب املعلمني أو تناولت طبيعة العلم لدى ا
. أو حمتوى معني بعد تدريسهم بطريقة معنية

على الدراسات اليت تناولت فهم وسيتم الرتكيز 
طبيعة العلم لدى املعلمني أو الطالب على حد 

من خالل استعراض هذه الدراسات و سواء. 

 يف البلدان عن غريها هاال ختتلف نتائججند أهنا 
, إال أن هذه الدراسات تباينت يف األخرى
نب اليت تناولتها واليت عرفت طبيعة العلم اجلوا

على  كز بعض هذه الدراساتفر , من خالهلا
املفاهيم املتعلقة بعمليات العلم وأخالقياته, 
ومسلماته, ونوااجه. ومنها دراسة الشرقي 

هـ( اليت هدفت إىل بناء اختبار لقياس 3232)
مستوى فهم طبيعة العلم, وحوت األداة يف 

ى أربعة حماور هي: نواتج صورهتا النهائية عل
العلم, وعلميات العلم, ومسلمات العلم, وقيم 

 يف دراسة أخرىالعلم. ومت تطبيق هذه األداة 
م( على عينة من معلمي 3661)الشرقي, 

وأظهرت  يف اململكة العربية السعودية العلوم
نتائج تطبيق االختبار اخنفاض فهم املعلمني 

يها أداة حملاور طبيعة العلم اليت ركزت عل
م( اليت 4002الدراسة. ودراسة الشعيلي )

هدفت إىل التعرف على مستوى فهم معلمي 
الكيمياء يف سلطنة عمان لطبيعة العلم, 
واستخدمت الدراسة اختبار مت بناؤه يف دراسة 

م(, وركز هذا االختبار 3667سابقة )جابر, 
على أربعة مكونات أساسية للعلم هي: 

العلم, وعلميات العلم,  افرتاضات العلم, ونواتج
وأخالقيات العلم. وأظهرت النتائج اخنفاض 
مستوى أداء معلمي الكيمياء على اختبار فهم 
طبيعة العلم وجماالته الفرعية. ودراسة عدس 
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م( اليت هدفت للتعرف على 4006وعوض )
مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة الصف 
يف  العاشر األساسي يف مدارس جنوب اخلليل

, وقد قام الباحثان ببناء أداة لتحقيق طنيفلس
هدف الدراسة حوت مخسة حماور هي: 
افرتاضات العلم, ونواتج العلم, وطرق العلم, 
وأخالقيات العلم, وتاريخ املعرفة العلمية. 
وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى فهم الطالب 

 لطبيعة العلم يقع ضمن املستوى املتوسط. 
الدراسات من  كما ركزت جمموعة أخرى

العلم من خالل األبعاد اليت يتناوهلا على طبيعة 
املتخصصون يف الرتبية العلمية يف الوقت 

نسبية املعرفة العلمية, والنظرية احلاضر, مثل: 
والقانون العلمي, وطرق الوصول للمعرفة 

 (Haidar, 1999)حيدر  دراسة العلمية, ومنها
العلوم  تناولت فهم معلميواليت باللغة االجنليزية 

 يف اإلمارات العربية املتحدة قبل اخلدمة وأثنائها
لطبيعة العلوم, حيث بنت الدراسة أداة حوت 
مخسة حماور, هي: النماذج والقوانني العلمية, 
ودور العلماء, واملعرفة العلمية, والطريقة 
العلمية, والقوانني العلمية. وأظهرت نتائج 

لعلم اليت الدراسة ضعفًا يف فهم جماالت طبيعة ا
تناولتها الدراسة لدى املعلمني قبل اخلدمة 

 اليتم( 4006أمبوسعيدي ) ودراسةأثنائها. 
يف  حاول فيها استقصاء رؤية الطلبة املعلمني

لطبيعة العلم  يف سلطنة عمان ختصصات العلوم
من خالل األحداث احلامسة يف سلطنة عمان, 
وحوت أداة الدراسة سبعة أحداث تتمحور 

انب التالية لطبيعة العلم: األساس حول اجلو 
التجرييب, التأثريات الثقافية واإلجتماعية على 
املعرفة العلمية, ودور النظرية العلمية, واملالحظة 
واالستدالل. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فهم 
 جيد للمحاول اليت تناولتها أداة الدراسة.
وبالتايل, فعلى الرغم من االتفاق بني 

 الرتبية العلمية على ضرورة املتخصصني يف
تدريس مفاهيم طبيعة العلم لطالب التعليم 
العام, إال أن أغلب الدراسات أظهرت ضعفاً 
واضحًا يف استيعاب تلك املفاهيم لدى أولئك 

 الطالب.
 مجتمع الدراسة وعينتها:

يتمثل جمتمع الدراسة يف طالب السنة 
التحضريية يف جامعة امللك سعود ختصص 

ندسة( للعام الدراسي )علوم وه
طالباً, أما  4600هـ, وعددهم 3210/3213

العينة فقد مت اختيارها من خالل اخلطوات 
 التالية:

مت بشكل عشوائي اختيار عشر شعب مقرر  .3
"مهارات االتصال" وعشر شعب "مهارات 



13 

 

التعلم والتفكري والبحث", وبلغ عدد طالب 
 طالباً. 200هذه الشعب 

على مجيع الطالب يف  مت تطبيق أداة الدراسة .4
الشعب اليت مت اختيارها أثناء وقت احملاضرة 
بعد أخذ اإلذن من أساتذهتم, ومت احلصول 

طالبًا ميثلون  142على استجابات من 
%( من اجملموع الكلي للطالب يف 24)

 تلك الشعب.
مت بعد ذلك النظر يف األدوات اليت مت  .1

استالمها, ومت استبعاد جمموعة منها نظراً 
جود نقص شديد يف استجاباهتم, حيث مت لو 

استبعاد األدوات اليت مل جيب أصحاهبا على 
% أو أكثر من األسئلة, وبالتايل بلغ 10

طالباً  402العدد النهائي لعينة الدراسة 
% 7%( من العينة املستهدفة, وبنسبة 13)

 من جمتمع الدراسة املستهدف.
بالنسبة للمقابالت البعدية, مت ترك اخليار  .2

للطالب لتقدمي رقم هاتفه احملمول ضمن 
البيانات يف األداة على أن يتواصل معه 
الباحث إلجراء املقابلة البعدية, وحصل 

طالباً, إال  71الباحث على أرقام هواتف 
أنه مل يتمكن من إجراء مقابلة بعدية إال مع 

طالبًا نظرًا لتقدمي البعض أرقامًا غري  31
صاالت صحيحة, أو عدم ردهم على ات

الباحث, أو اعتذارهم عن إجراء املقابلة 
 البعدية.

 مسلمات الدراسة:
 مت إجراء الدراسة احلالية وفقا للمسلمات التالية: 

أمهية تعلم طالب التعليم العام املفاهيم  .3
 األساسية لطبيعة العلم. 

أن املفاهيم اليت أشار هلا عبداخلالق وبيل  .4
 & ,Abd-El-Khalick, bell)وليدرمان 

Lederman, 1998)  تعرب عن املفاهيم
األساسية اليت يفرتض أن يتعلمها طالب 

 التعليم العام فيما يتعلق بطبيعة العلم.
أن استخدام األسئلة مفتوحة النهاية  .1

الطالب ملفاهيم  تصوراتللتعرف على 
طبيعة العلم يقدم معلومات ثرية وعميقة 

 .تلك التصوراتوذات مصداقية أعلى عن 
 اسة:حدود الدر 

 اقتصرت الدراسة على التايل:
الطالب للمفاهيم  التعرف على تصورات .3

األساسية لطبيعة العلم والالزم دراستها 
خالل مراحل التعليم العام كما حددها 

-Abd-El)عبداخلالق وبيل وليدرمان 

Khalic, Bill, and Lederman; 1998). 
عينة من طالب السنة التحضريية يف  .4

لعام جامعة امللك سعود ل
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هـ والذين 3213\3210اجلامعي
سيتخصصون يف ختصصات العلوم 

 واهلندسة.
 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي 
يعتمد على رصد ووصف وفهم الظاهرة, وذلك 
من خالل استخدام طرق حبثية نوعية 

(Qualitative Research Methods)  جلمع
احث بتبين أداة بيانات الدراسة, حيث قام الب
 Closed-ended)حتوي أسئلة مفتوحة النهاية 

questions)  ومن مث تطبيقها على عينة
بالت شبه منظمة االدراسة, مث إجراء مق

(Semi-Structured Interviews)  جملموعة من
 تلك العينة.

وقد فضل الباحث استخدام الطرق النوعية 
جلميع بيانات الدراسة نظرًا لكوهنا تتالىف 

 forced-choice)مشكلة اإلجابات املوجهة 

items)  اليت قد ال تنسجم مع اإلجابة اليت تعرب
عن فهم املستجيب, كما أن اإلجابة عن أسئلة 
مفتوحة النهاية تقدم بيانات ثرية ميكن من 
خالهلا الوصول إىل فهم أعمق للظاهرة, حبيث 
ميكن أن يقدم املستجيب اإلجابة اليت يراها 

اليت تؤيدها. كما ميكن للباحث من  والتربيرات
خالل املقابلة تقدمي بعض األسئلة اليت ميكن أن 

تقود املستجيب إىل تقدمي تفصيالت وأمثلة 
أكثر, مما يعني يف الوصول إىل فهم أعمق لرؤية 

 املستجيب حول الظاهرة املراد دراساهتا.
 أداة الدراسة:

ة حتقيقاً هلدف الدراسة قام الباحث بتبين النسخ
العربية من أداة "استفتاء اآلراء حول طبيعة 

 C "Views of Nature of-العلم منوذج

Science Questionnaire-Form C 

(VNOS-C) ومت إعداد هذه األداة من قبل ,
جمموعة من الباحثني يف الرتبية العلمية واملهتمني 

-Lederman, Abd-El)بطبيعة العلم 

Khalick, Bell, & Schwartz; 2002) .
وتتكون هذه األداة من عشرة أسئلة مفتوحة 
النهاية تركز على مفاهيم طبيعة العلم التالية: 
نسبية املعرفة العلمية وقابليتها للتغري 

(Tentativeness) واعتمادها على احلواس ,
(Empirically-based) , وأن تطويرها معتمد

, وأهنا نتاج (Theory-laden)على النظرية 
واالستنتاج اإلنساين, وأهنا  للخيال واإلبداع

ذات طبيعة متداخلة ومتأثرة بالنواحي 
 Socially and)االجتماعية والثقافية

Culturally embedded)  ويتأكد الفرق فيها ,
 Inference and)بني االستنباط واملالحظة

Observation) وبني القانون والنظرية ,(Law 

and Theory)  كما يوجد طرق متعددة ,
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طريقة واحدة للوصول للمعرفة العلمية  وليست
(Abd-El-Khalick, 2006) وتتطلب .

 لتصوراإلجابة عن أسئلة األداة تقدمي توضيح 
وتقدمي األمثلة  هذا التصوراملستجيب مع تربير 

. ويشري ليدرمان لذلك التصوراملؤيدة 
 ,Lederman)وعبداخلالق وبيل وسشوارتز 

Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz; 

إىل أنه مت التأكد من صدق احملتوى  (2002
من خالل فريق من  content validityلألداة 

اخلرباء مكون من مخسة أساتذة جامعات؛ ثالثة 
منهم متخصصون يف الرتبية العلمية, وأحد 
املتخصصني يف تاريخ العلم, وأحد العلماء 
الطبيعيني, ومت تعديل األداة وفقًا ملالحظات 

ني. كما مت التأكد من صدق هؤالء املتخصص
استجابات الطالب ألسئلة األداة من خالل 
مقارنة تلك االستجابات مع استجاباهتم لنفس 
األسئلة أثناء إجراء مقابلة معهم, حيث مت 
الوصول إىل وجود انسجام كبري بني إجابات 
الطالب املقدمة يف األداة وبني التفصيالت اليت 

 ,Ledermanة يقدموهنا أثناء إجراء املقابل

Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 

2002; Abd-El-Khalick, 2006) . 
أما فيما يتعلق بالنسخة العربية اليت مت 
استخدامها يف مجع بيانات الدراسة احلالية, فقد 
متت ترمجتها لغرض تطبيقها يف دراسة وهبه 

(Wahbeh, 2009) حيث متت الرتمجة من ,
جراء الرتمجة من اللغة خالل خطوتني, أوهلما: إ

االجنليزية إىل العربية لألداة من قبل أحد 
املختصني ثنائيي اللغة. وثانيهما: ترمجتها مرة 
أخرى إىل اللغة االجنليزية )ترمجة عكسية( 
للتأكد من صدق الرتمجة العربية واتساق 

 النسخة العربية مع النسخة االجنليزية. 
داة وللتأكد من صدق استجابات الطالب لأل

يف الدراسة احلالية قام الباحث باستخدام مجع 
, (Triangulation)البيانات بطرق متعددة 

حيث قام الباحث باستخدام املقابلة كوسيلة 
أخرى جلمع البيانات للتأكد من كون 
استجابات الطالب يف أداة البحث متثل وجهة 
النظر احلقيقية هلم. وقام الباحث بإجراء 

باً بعد أكثر من أسبوعني طال 31بالت مع  امق
من تاريخ استجابتهم ألسئلة األداة, حيث كرر 
عليهم الباحث نفس أسئلة األداة, ومبقارنة 
استجاباهتم لألداة مع استجاباهتم ألسئلة 

كبري املقابلة توصل الباحث إىل وجود انسجام  
 بني االستجابتني.

كما أن الباحث قام مع باحث آخر بتحليل 
من الطالب للتأكد من  استجابات جمموعة

صدق حتليل استجابات الطالب, حيث قام 
, وبشكل طالباً  31الباحث بتحليل استجابات 

مستقل قام باحث آخر متخصص يف الرتبية 
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العلمية بتحليل نفس استجابات نفس 
الطالب,  وقد بلغت نسبة التوافق بني الباحث 

   .%67واملختص اآلخر 
 األساليب اإلحصائية

ادة من التكرارات والنسب املئوية متت االستف
 لإلجابة عن سؤال الدراسة. 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:
سيعرض الباحث , لإلجابة عن سؤال الدراسة
معتمدًا على  األداةإجابات العينة عن أسئلة 

املفاهيم األساسية لطبيعة العلم اليت متت 
اإلشارة هلا يف مسلمات الدراسة, حيث سيتم 

طالب عن كل سؤال حتت عرض إجابات ال
مفهوم طبيعة العلم الذي يسهم السؤال يف 
تكوين تصور عنه, ومن مث سيناقش الباحث 

 هذه النتائج وفقاً لورودها. 
أواًل: نسبية المعرفة العلمية وقابليتها للتغير 
(Science is Tentative and 

subjective) : 
أن إىل أشار املتخصصون يف الرتبية العلمية 

 للتغريقابليتها نسبيتها و تتميز بة العلمية املعرف
لعدة اعتبارات, من أمهها: أن ما يتوصل  وذلك

إليه العلماء يعتمد بشكل أساسي على 
 اإلبداعتصوراهتم العلمية وعلى قدرهتم على 

واخليال وعلى البيانات اليت تتوفر لديهم, 
قد يقارب  اً إنساني اً تصور  يعدوبالتايل فالعلم 

, وهذه التصورات قد بتعد عنهااحلقيقة أو ي
بشكل كلي أو  حيدث هلا تغريًا يف املستقبل

الذي أحدثه انشتني  التحولويعد . جزئي
أبرز  بطرحه النظرية النسبية كبديل لفيزياء نيوتن

األمثلة اليت ميكن أن يتم تقدميها لتأكيد أن 
املعرفة العلمية قابلة للتغري؛ فقوانني نيوتن مل 

ام تعامل العلماء مع تستطع الصمود أم
اجلسيمات الصغرية والسرعات املقاربة لسرعة 

كما توصل كون  .(Okasha, 2002)الضوء 
(Kuhn,1962) -  من خالل حتليله لتاريخ

إىل أن ممارسات العلماء للعلم تتأثر  –العلم 
 (Paradigm)بالثورات العلمية والنظرية السائدة 

ك اليت حيملها العلماء يف أذهاهنم, ولذل
فحدوث ثورة علمية وبروز نظرية سائدة جديدة 

تصورات علمية جديدة لنفس بروز يؤدي إىل 
أن  (Wolpert,1992)ويؤكد ولربت  الظاهرة.

يف اجربة قطرة  (Millikan)العامل ميليكان 
الزيت الشهرية اليت سعى فيها لتحديد مقدار 
شحنة اإللكرتون كان حيمل يف ذهنه قيمة 

دار هذه الشحنة, ولذلك حمددة مسبقًا عن مق
لنتائج, ه لمت رصد عبارات يف كراسة تسجيل

مثل: القيمة أقل, أو أعلى, أو أن التجربة يوجد 
هبا خطأ؛ وهذه العبارات تدل على أن ميليكان  

مسبقًا عن قيمة شحنة  اكان حياول تصور 
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اإللكرتون, وأن هذه التجربة مل تكن سوى 
 . حماولة لتأكيد هذا التصور

 يف أداة الدراسة الثامنو الرابع  نالسؤاال وحياول
ملفهوم نسبية الطالب  تصوراتالتعرف على 

, حيث يركز املعرفة العلمية وقابليتها للتغري
 تصورالسؤال الرابع على حماولة التعرف على 

تغري النظرية العلمية مكانية إعن الطالب 
مستقباًل, كما أن السؤال الثامن يركز على 

أن  تصورات الطالب حوللى حماولة التعرف ع
يتوصل إليه العلماء يتم املعرفة العلمية اليت 

 Science)مسبقة لديهم  خلفياتعلى  ابناؤه

is theory-ladern) أي أن املعرفة العلمية ,
ليست مستقلة بشكل كلي عن شخصية 

. وفيما يلي استعراض لنتائج هذين الباحث
 السؤالني:

 ؤال الرابعللس من خالل حتليل نتائج الطالب
%( مل يقدموا إجابة 6.2طالبًا )40يتضح أن 

صرحوا بعدم معرفتهم أهنم عن هذا السؤال أو 
%( قدم 0.1لإلجابة. كما أن أحد الطالب )

 317إجابة غري واضحة هلذا السؤال, أما 
%( فريون أن النظرية العلمية ميكن 17طالبًا )

%( فريون أن 2.1طالبًا ) 37أن تتغري. أما 
ة العلمية تتطور ولكن ال تتغري, أي أنه النظري

يوجد جزء ثابت من النظرية العلمية, ولكن 
أعتقد أهنا ال تتغري, "ميكن الزيادة عليه وتطويره 

 "فقط تتطور ولكن يبقى الشيء األساسي
(. كما أن مخسة طالب 331الب طال)
%( يرون أن بعض النظريات ميكن أن 4.1)

هناك " يتغري تتغري يف حني أن البعض اآلخر ال
 "نظريات قد تتغري. وهناك نظريات ال تتغري

(. أما من أكد بأن النظريات ال 43 الطالب)
طالباً  42ميكن أن تتغري فقد بلغ عددهم 

(33.2 .)% 
ومن ضمن من صرح بأن النظرية العلمية ميكن 

طالباً  317أن تتغري والذين بلغ عددهم 
اً طالب 10%( من عينة الدراسة, استطاع 17)
%( تقدمي أمثلة يرون أهنا تدعم 32.7)

%( منهم 6.2طالبًا ) 40إجابتهم. وقد ركز 
على أن تطور نظرية الذرة ميكن أن يدعم وجهة 
نظرهم, يف حني أشار أحدهم إىل تغري التصور 
لدى العلماء عن كيفية رؤية العني لألجسام,  
كما أن سبعة طالب قدموا أمثلة عامة ال تعرب 

نعم أعتقد مثل الذي حدث "ة عن نظرية حمدد
. يف (44الطالب) "يف الفيزياء القدمية واحلديث

حني قدم طالبان تطور احلاسب  وصغر حجمه  
كمثال إلمكانية تغري النظرية العلمية. وبالتايل 
فعلى الرغم من أن معظم عينة الدراسة ترى 
تغري النظرية وتتفق مع نظرة العلماء إال أهنم مل 

  أمثلة تدعم إجاباهتم. يتمكنوا من تقدمي
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%( من من 33.2طالباً ) 42ومل يستطع سوى 
يعتقدون بأن النظرية العلمية ميكن أن تتغري 
تقدمي ما ميكن أن يعترب سببًا وراء تغري النظرية 

%( 1.2العلمية, حيث أشار سبعة طالب )
إىل أن السبب وراء تغري النظريات العلمية هو 

د نوع أو ظهور اكتشافات جديدة دون حتدي
ماهية هذه االكتشافات, يف حني حصر ثالثة 

%( تلك االكتشافات يف زيادة 3.1طالب )
املعلومات, ولكنهم أيضاً مل يقدموا تصوراً دقيقاً 

%( 3عن تلك املعلومات, إال أن طالبني )
حدداها يف ظهور أدلة جديدة, وأربعة طالب 

%( حددوها يف ظهور أجهزة جديدة. كما 4)
%( تغري النظرية العلمية إىل كون 3)عزا طالبان 

تلك النظريات تعتمد على تصورات العلماء, 
%( إىل إمكانية حدوث 3وطالبان آخران )

%( 0.1األخطاء من العلماء, وأحد الطالب )
إىل اختالف وجهات نظر العلماء, وطالبان 

%( إىل حمدودية علم اإلنسان, يف حني 3)
تطور %( إىل أن كل شيء ي3عزاها طالبان )

دون تقدمي مثال حمدد وصريح. وبالتايل فعلى 
الرغم من قلة الطالب الذي ذكروا أسبابًا وراء 
تغري النظرية العلمية إال أهنم قدموا أسبابًا ميكن 

  اعتبارها مقبولة رغم عدم وضوح بعضها.
وعلى الرغم من أن معظم عينة الدراسة 

%( يرون أن النظرية ميكن أن تتغري إال أن 17)

بة قليلة منهم استطاعت أن تقدم أمثلة على نس
هذه النظريات, كما أن هذه األمثلة تركزت 
بشكل كبري على "نظرية الذرة" اليت متت 
اإلشارة إليها يف نص السؤال, كما أن معظم 
األمثلة األخرى مل تقدم تأكيدًا على فهم 
الطالب لنسبية املعرفة العلمية املتصلة مبفهوم 

كما أن النسبة اليت أشارت إىل   النظرية العلمية.
إمكانية تغري النظرية العلمية مل تستطع أن تقدم 
مربرات ألسباب هذه الرؤية, حيث مل يقدم 

 %( فقط.33.2طالبًا ) 42أسبابًا سوى 
وميكن عزو هذا التباين بني الرؤية بأن النظرية 
العلمية ميكن أن تتغري وبني عدم القدرة على 

تربر هذه الرؤية إىل  تقدمي أمثلة أو أسباب
مفهوم النظرية العلمية لدى عينة الدراسة, واليت 
تناوهلا السؤال اخلامس يف أداة الدراسة, حيث 

% من عينة الدراسة أن 14يرى أكثر من 
النظرية تتسم بعدم الثبات, يف حني أهنم يرون 
ثبات القانون العلمي, وبالتايل فإن تصورهم عن 

ى إجاباهتم عن النظرية العلمية انعكس عل
السؤال الرابع, وبالتايل فليس بالضرورة هو 

كما قد انعكاس لفهم نسبية املعرفة العلمية.  
يعزا وجود هذا التباين إىل خلفية عينة الدراسة 
الدينية, حيث يشري أحد الطالب الذين متت 
مقابلتهم إىل أن املعرفة الدينية هي الثابت أما 

ر نأخذ من  غريه فيتسم بعدم الثبات" كل بش
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كالمه ونرد, فالرسول صلى اهلل عليه وسلم ال 
نرد كالمه, ولكن البشر الذي مثلنا مل ينزل عليه 
الوحي وهو يقوم بالتجارب, ولذلك تأخذ من 
كالمه وترد ألنه معرض للخطأ" )الطالب 

(, كما جاءت هذه اإلشارة لدى العديد 362
 من الطالب يف إجاباهتم عن أسئلة األداة.

 63أظهر أنف الثامنليل إجابات السؤال أما حت
%( مل يقدموا إجابة أو صرحوا 22.1طالبًا )

طالباً  77بعدم معرفتهم لإلجابة, يف حني قدم 
%( إجابات حاولت تأييد إحدى 17.2)

النظريات الواردة يف السؤال من خالل توضيح 
أدلتها بشكل أكرب, وركزت إجابات هذه 

وجهة نظرهم اجملموعة من الطالب على توضيح 
اجاه هاتني النظريتني ومل تركز على اجلانب األهم 
من السؤال وهو: ملاذا حصل هذا االختالف 

أعتقد أن األصح هو الثوران الربكاين فبدوره "
قسم األرض إىل حميطات وخلجان وأهنار 
وتباعدت أطراف األرض حىت أصبح لدينا 

. كما تناول الطالب كذلك 23ط  "قارات
نوعية البيانات اليت استخدمها  حماولة تأكيد

العلماء دون اخلوض يف سبب االختالف بني 
بالرجوع إىل مكونات األرض مما حتتويه "العلماء 

الرتبة من مكونات كيميائية قد يتضح بعض 
 "املركبات مثل الرماد الربكاين وغري ذلك

حاول بعض الطالب و  (.341 البط)ال

توضيح سبب االختالف من خالل توضيح 
تشابه بني اآلثار اليت ميكن أن تنجم عن ال

أظن أن هناك "الرباكني أو سقوط املذنبات 
تشابه بني النظريتني ألن املذنب إذا ارتطم 
باألرض سيحدث انفجار كبري ومتوت 
الدينصورات حمروقة, وإذا كان هناك انفجار 
بركاين فإن طريقة انقراض الدينصورات واحدة 

. وأرجع (310 البط)ال "وهي املوت حمروقة
%( السبب وراء االختالف 1.6مثانية طالب )

إىل خيال العلماء الستكمال النقص يف 
 11البيانات عن هذه احلادثة اليت حصلت قبل 

عن طريق اخليال ألنه ال يوجد "مليون سنة 
مليون سنة يعيش إىل اليوم( ط  11شخص من 

املعلومات املوجودة غري كافية فال بد من ", 71
طالباً  34. كما عزا (26الب ط)ال "التخمني

%( السبب وراء هذا االختالف إىل كون 1.6)
ألهنا "غري مؤكدة  فرضياتهذه النظريات جمرد 

 البط)ال "فرضيات قابلة للخطأ والصواب
%( فأظهروا فهماً 7.2طالبًا ) 31. أما (331

مقبواًل لسبب اختالف العلماء, حيث أشاروا 
بب وجود إىل أن هذا االختالف حدث بس

تصور مسبق لدى هؤالء العلماء, وبالتايل فإن 
مجع البيانات وقراءهتا متت من خالل تلك 

النظرية العلمية ال تتبع قانون "التصورات املسبقة 
فكل عامل له نظريه علمية ويدافع عنها 
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باستنتاجات. فمن الطبيعي أن خيتلف العلماء 
اإلنسان بطبيعته ", (16الب ط)ال "يف النظريات

ميال ملا يناسب هواه أو الذي يعتقد أنه 
حقيقة, فتجده يبحث عن أي معلومة لتؤكد 

وهذه النتيجة  .(322الب ط)ال "صحة نظريته
الطالب  تصوراتتشري إىل وجود قصور يف 

املسبقة لدى  اخللفياتاعتماد العلم على حول 
 Science is)العلماء أو ما يطلق عليه 

theory-laden) عينة رى معظم ي, حيث
الدراسة أن العلماء يبدؤون من البيانات اليت 
لديهم وليس من خالل التصورات املسبقة 

 لديهم عن هذه البيانات. 
اعتماد المعرفة العلمية على الحواس ثانيًا: 

(Science is empirical-based). 
على الرغم من عدم وجود تعريف دقيق للعلم 

"science"  إال أن ليدرمان وليدرما
(Lederman and Lederman, 2004)  و

 ,AAAS)اجلمعية األمريكية للتقدم يف العلم 

يؤكدون على أن العلم يتصف بكونه  (1990
يَعتمد أو ٌيستمد من مالحظة العامل الطبيعي 

(Empirical-based),   كما أكدت املعايري
الوطنية األمريكية للرتبية العلمية أن اإلمربيقية 

(Empiricist) عن العلم  متيزفة أبرز ص تعد
املعارف األخرى. ويرى عبداخلالق غريه من 

(Abd-El-Khalck, 2006)  أن هذا املفهوم
ميكن أن يعرب عنه من خالل وصف العلم بأنه 
يعتمد على أو يبحث عن األشياء امللموسة أو 
احملسوسة أو املادية أو املشاهدة أو القابلة 

ت أو للقياس أو احلقائق الفيزيائية أو البيانا
 الدليل. 

على حماولة  يف أداة الدراسة ويركز السؤال األول
لدى  "Science"التعرف على مصطلح العلم 

عينة الدراسة والفرق بني العلم واحلقول املعرفية 
األخرى, وهذا يتطلب من الطالب تقدمي بعض 
اخلصائص اليت متيز العلم عن غريه من اجلوانب 

ل استجابات ومن خالل حتلياملعرفية األخرى. 
طالباً  322, أظهر هلذا السؤال عينة الدراسة

%( عدم القدرة على تقدمي تعريف 64.4)
, حيث للعلم أو قدموا تعريفات غري دقيقة عنه

%( مل 43.1) طالباً  22أظهرت النتائج أن 
يقدموا أي إجابة عن هذا السؤال أو أهنم 

طالباً  24صرحوا بعدم معرفتهم لإلجابة, وقدم 
%( إجابات عامة أو غري واضحة 20.4)

هي املعلومات املتخصصة يف "متاماً, مثل: 
غرض معني حبيث تشرحه شرحًا تفصيليًا لكي 

. (4الب ط)ال أن يفهم" يستطيع القارئ
هذه اإلجابات العامة إىل وتوجهت جمموعة من 

تعريف العلم بعموميته يف اللغة العربية, حيث 
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إىل أن كلمة  (Haidar, 1999)يشري حيدر 
العلم يف اللغة العربية تطلق على املعرفة واليت 

يف اللغة  (Knowledge)ميكن أن تقابل كلمة 
االجنليزية, وميكن أن يشمل مفهوم املعرفة من 

يف سواءًا يف العلوم هذا املنطلق أي جانب معر 
الطبيعية أو غريها من احلقول املعرفية األخرى, 
مثل: العلوم السياسية أو االجتماعية. فعلى 

 بأهنا سبيل املثال, عرف أحد الطالب العلوم
اإلنسان يف  هي مجع علم وهو كل ما يكتسبه"

. كما (62 البط)ال "حياته من معلومات
ًا تشري قدمت جمموعة من عينة الدراسة تعاريف

رفية املفيدة يف حياة الناس, إىل أهنا اجلوانب املع
 "هي كل علم يستفاد منهمثل: "

%( 32.4طالباً ) 46. كما أن (340البط)ال
من الطالب اقتصرت تعريفاهتم للعلوم على  أهنا 
املقررات الدراسية اليت مت تقدميها هلم يف مراحل 
 التعليم )فيزياء, كيماء, أحياء,...(, وحددها

الب طال) "مادة يف املتوسطة"بعضهم بأهنا 
هي مادة علمية تدرس يف املرحلة "أو  ,(322

طالباً  31. أما (21الب ط)ال "االبتدائية
%( فعرفوا العلوم من خالل استعراض 1.2)

حمتوى العلوم مثل دراسة الكائنات احلية أو أهنا 
حتوي نظريات وقوانني وفرضيات حمددة. كما 

%( رأوا أن العلوم هي 4.6أن ستة طالب )
اجملال الذي ميكن أن يتم فيه إثبات احلقائق 

%( عرفوا 3.1والنظريات. وثالثة طالب )
العلم من خالل كونه نشاطًا بشرياً, كما أن 

%( استخدموا ألفاظًا شرعية 4.6ستة طالب )
دينية, حيث يرون أن العلم نشاط دنيوي وليس 

ا %( ميزو 3.1أخروي. وثالثة من الطالب )
العلوم من خالل ارتباطها بالفهم والتفكري 

%( 0.1حسب رؤيتهم. اما أحد الطالب )
 فعرف العلوم بأهنا التقنية.

%( أشاروا يف 7.2طالبًا ) 31يف حني أن 
تعريفاهتم إىل بعض اجلوانب اليت ميكن اعتبارها 
مرتبطة بالعلوم مثل: أن العلوم تركز على دراسة 

على احملسوس  %(, أهنا تعتمد1.2الطبيعة )
%(, أهنا تعتمد على التجارب 0.1)
%(, 3%(, أهنا إحدى طرق املعرفة )3.1)

 %(.3.1أهنا تتميز بعدم الثبات )
وفيما يتعلق بالفرق بني العلوم وغريها من 
احلقول املعرفية األخرى, فأظهر حتليل نتائج 

طالباً  310الطالب هلذا اجلزء من السؤال أن 
بات أو قدموا %( مل يقدموا إجا71.1)

إجابات تنم عن عدم قدرهتم على التفريق بني 
العلوم وغريها من اجملاالت املعرفية األخرى. 
حيث بلغ عدد الطالب الذين مل يقدموا إجابة 

%(, كما أن 42طالبًا ) 26عن هذا السؤال 
%( قدموا إجابات عامة أو 42.1طالبًا ) 10

غري واضحة متاماً, مثل: )... ألن كل حقل 
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تلف عن اآلخر على حسب ختصصه فالدين خي
والفلسفة ميكن أن جيتمعان لكن ليس مع 

طالباً  41. كما أشار 33العلمية( ط
%( إىل أن العلوم ختتلف عن غريها 34.41)

يف أهنا تتطلب مقدارًا من الفهم والتفكري, أما 
اجملاالت األخرى فتتطلب احلف  فقط. وركز 

ني %( على االختالف ب4.1مخسة طالب )
العلوم والدين, حيث أشاروا إىل أن العلوم 
جهود بشرية يف حني أن الدين يعتمد على 

%( إىل 3.1الوحي. كما أشار ثالثة طالب )
نفس املعىن دون اإلشارة إىل الدين, حيث 
أكدوا أن العلوم تعترب جهودًا بشرية. أما أربعة 

%( فريون أن الغاية من العلوم هي 4طالب )
اة, يف حني أن الغاية من الدين التطبيق يف احلي

%( 0.1هو اآلخرة. كما رأى أحد الطالب )
أن العلوم تتميز بالصعوبة يف حني أن غريها 

%( 0.1يتسم بالسهولة. كما أن طالبًا آخر )
أشار إىل أن العلوم ميكن إثبات احلقائق فيها 
خالفًا لباقي اجملاالت املعرفية األخرى, وصرح 

ه ال يوجد فرق بني %( بأن0.1أحد الطالب )
العلوم وغريها من احلقول املعرفية, كما أن أحد 

%( أشار إىل أنه غري متأكد من 0.1الطالب )
  وجود فرق بني العلوم وغريها.

%( فقدموا إجابات تركز 40طالبًا ) 23أما 
على الفرق بني العلوم والدين دون غريه من 

اجملاالت األخرى, وذلك من خالل الرتكيز على 
يب التغري والثبات, وإمكانية االختبار للعلوم. جان

%( إىل أن 37.7طالبًا ) 11حيث أشار 
الفرق بني العلوم والدين ينحصر يف أن العلوم 
متغرية والدين ثابت ألن الدين ُيستقى من 

%( 4.1الوحي, يف حني أكد مخسة طالب )
أن الفرق بني العلوم والدين يكمن يف أن العلوم 

تبارها يف حني أنه ال ميكن ميكن نقاشها واخ
 ذلك يف الدين. 

يف حني أن الباحث أثناء املقابلة ركز على 
حماولة التعرف على أسباب االختالف بني 
العلوم واجملاالت املعرفية األخرى, إال أن 
إجابات الطالب ركزت على إبراز الفرق بني 
العلوم والدين من خالل تأكيد أن العلوم نتاج 

 يف حني أن الدين يعتمد على بشري قابل للتغري
الوحي املتسم بالثبات. كما أشار جمموعة من 
الطالب الذين متت مقابلتهم إىل التجربة 
العلمية, حيث يرون أن ما يفرق العلوم عن 
غريها من اجملاالت املعرفية األخرى هو استخدام 
التجربة يف العلوم. وبالتايل يتضح قصور 

وسبب اختالفه فهوم العلم الطالب مل تصورات
 ة األخرى.عن اجملاالت املعرفي

ومن خالل استجابات الطالب للسؤال األول 
 تصوراتيتضح أن معظم الطالب ال ميتلكون 

للمقصود من العلوم, كما أهنم مل يظهروا  ةدقيق
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القدرة على توضيح الفرق بني العلوم وغريها من 
جماالت املعرفة األخرى. وهذه النتيجة يف 

وبيل  ووايدمع ما أكده ليدرمان  جمملها تتفق
(Lederman, Wade, & Bell; 1998). 

اعتماد لمعرفة العلمية بشكل جزئي ثالثًا: 
 على االستنباط والخيال واإلبداع اإلنساني.

على أن  (Holton, 1995)يؤكد هولتون 
استخدام العلماء لالستنباط واخليال واإلبداع 

يف حال  يؤكد أنهعن غريهم, كما  همهو ما مييز 
عدم ممارسة العلماء لإلبداع واخليال فيمكن 
االستعاضة عنهم بأجهزة احلاسب اآليل اليت 

يشري  و  تسري وفق اخلطوات احملددة هلا سلفاً.
إىل أنه مل يكن  (Cromer, 1993)كرومري 

لنيوتن أن يتوصل إىل العالقة بني القوى 
واألجسام مبجرد النظر إىل تفاحة تسقط بااجاه 

وال أنه أعمل خياله يف هذا السقوط, األرض ل
إىل  (Kekule)كما أن وصول العامل كيكويل 

رتتيب ذرات اهليدروجني لالتصور احلايل 
والكربون يف مركب البنزين يؤكد أمهية اخليال 

 اإلبداع. ويتأكد وجود واإلبداع يف تطور العلم
بدأً  كلها  واخليال العلمي يف مراحل ممارسة العلم

ؤال البحثي ووصواًل إىل تفسري من حتديد الس
 النتائج. 

السؤال العاشر يف أسئلة أداة الدراسة على ركز و 
الطالب لدور  تصوراتحماولة التعرف على 

خيال وإبداع العلماء يف ممارساهتم العلمية. 
طالباً  22أن  نتائج هذا السؤالوأظهر حتليل 

%( مل يقدموا إجابة عن هذا السؤال 23.4)
معرفتهم هبا, يف حني قدم ثالثة  أو صرحوا بعدم

%( إجابات غري واضحة مل يتبني 3.1طالب )
من خالهلا موقفهم من هذا السؤال, كما رأى 

%( أن العلماء ال 31.7طالبًا ) 14
يستخدمون خياهلم وإبداعهم يف ممارساهتم 

%( أن 23.1طالبًا ) 21العلمية, و رأى 
 العلماء بالفعل يستخدمون اخليال واإلبداع.
وأكدت نتيجة املقابلة رؤية عينة الدراسة أن 
العلماء يستخدمون اإلبداع واخليال, حيث 
أشار بعض من متت مقابلتهم إىل هذا ما ميكن 
أن العامل هو من يستطيع استخدام اإلبداع 
واخليال يف عمله " القدرة على اكتشاف هذا 
الشيء حيتاج إىل إبداع. فليس أي إنسان ميكنه 

(, كما يرى بعضهم 401طالب االكتشاف" )ال
أن اإلبداع واخليال هو جزء من املمارسة العلمية 
" ألهنم ال ميلكون شيئاً, لديهم نتيجة فقط, 
وحياولون البحث عن السبب, ويستخدمون 

 (.366اخليال يف ذلك" )الطالب 
ومن ضمن من يرى عدم استخدام العلماء 
 للخيال واإلبداع, قدم ستة منهم أسبابًا دفعتهم
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لتبين هذا الرأي, ومشلت هذه األسباب: أن 
البحوث اليت جيريها العلماء تعتمد بشكل كلي 
على الكتب, وبالتايل فال جمال الستخدام 
اخليال واإلبداع, وأهنم يستخدمون طرقًا علمية 
أو جيرون أحباثًا علمية أو جييبون عن أسئلة 
علمية, وأن بياناهتم ونتائجهم تعتمد على 

سوس وليس اخليال. أما من رأى أن الواقع احمل
العلماء يستخدمون إبداعهم وخيال, فقد قدم 
أربعة منهم فقط أسبابًا تربر تبنيهم هلذا الرأي, 
ومشلت هذه األسباب: إمكانية وجود تباين يف 
وجهة نظر عاملني حول نفس النظرية, وهذا 
يرجع إىل تباين القدرة على اإلبداع والتخيل 

ت النواة ال ميكن رؤيتها لديهما, وأن مكونا
ولكن خيال العلماء هو من صورها بالشكل 
املقبول لدى العلماء, وكون املخرج العلمي 
للعامل يتأثر بالقيم الثقافية واالجتماعية مما جيعل 

 خيال اإلنسان متأثراً هبذه القيم.
وفيما يتعلق باملراحل اليت ميكن أن يستخدم 

ء, فلم يقدم فيها اخليال واإلبداع لدى العلما
ن يرون أن ن مَ طالبًا م   44إجابة لذلك سوى 

العلماء بالفعل يستخدمون اخليال واإلبداع يف 
منهم  31ممارساهتم العلمية, ومن هؤالء يرى 

أن العلماء ال يستخدمون إبداعهم وخياهلم إال 
حني التخطيط والتصميم, يف حني يرى ثالثة 
ني منهم أن العلماء يستخدمون خياهلم فقط ح

تتعقد البيانات وال ميكن إجراء اجارب علمية ومل 
حيددون مرحلة بعينها, كما أن اثنني منهم يرون 
أن دور اخليال واإلبداع يتم بعد مجع البيانات, 
يف حني يرى أحدهم أن ذلك يتم يف مرحلة 
بناء التفسريات, وآخر يرى أن ذلك يتم يف 

  ة.املراحل النهائية للوصول إىل املعرفة العلمي
معظم الطالب مل يقدموا أن وعلى الرغم من 

إجابة عن هذا السؤال أو قدموا إجابات غري 
يرون  (%23.1) منهم دقيقة إال أن نسبة كبرية

يف  أن العلماء يستخدمون االبداع واخليال
ومل يستطع دعم هذا , التوصل إىل املعرفة العلمية

التصور إال عدد قليل منهم, مما قد يشري إىل 
ة هذا التصور وإمكانية حتوهلم إىل هشاش

, ويدل على تشوه تصورات مناقضة ألدىن حجة
كذلك إجابات الطالب هذا التصور وهشاشته  

عن مرحلة استخدام اخليال واالبداع العلمي, 
طالب واحد تصوراً  حيث مل يقدم سوى

 صحيحاً عن ذلك.
تشري إىل أن الطالب لديهم  وهذه النتائج

إمكانية استخدام  تصورات غري دقيقة عن
العلماء للخيال واالبداع العلمي, وكذلك 

ملراحل اليت ميكن أن يدخل فيها تصورهم عن ا
, حيث تتفق هذه النتائج واإلبداع ذلك اخليال

-Lederman, Abd-El)مع نتائج دراسة 

Khalick, Bell, & Schwartz; 2002)  اليت
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توصلت إىل أن العينة اليت حتمل تصورات غري 
يف العلم  اخليال واإلبداععن استخدام دقيقة 
يف مجيع مراحل ممارسات  نال يدخال أهنماترى 
 .للعلم العامل

المعرفة العلمية متداخلة ومتأثرة رابعًا: 
 socially and)بالثقافة والمجتمع 

culturally embedded). 
إىل  (McComas, 2004)يشري ماكوماس 

و حترميها ممارسة العلم يتم تشجيعها أو تثبيطها أ
من خالل املعتقدات اليت حيملها اجملتمع. 
ولذلك تتم معارضة إجراء حبوث ذات عالقة 
مثاًل باالستنساخ للجنس البشري يف اجملتمعات 
احملافظة, كما أن األحباث ذات العالقة بتصنيع 
األسلحة يتم تشجيعها يف العديد من الدول 
ذات االهتمام العسكري. وبالتايل فإن ممارسة 

يط تأثر باحملا يقبوهلو  تفسري نتائجه لعلم أوا
االجتماعي والثقايف والسياسي, ويؤكد بيل 

(Bell, 2004)   أن ثقافة اجملتمع هلا تأثري على
كيفية كتابة النتائج وقبوهلا أو حىت على رسم 

تبادهلا الوسط الصورة النهائية للنتائج اليت ي
قمع العامل جاليليو قصة بالعلمي, ويؤكد ذلك 

عندما حتدث عن  الكاثوليكيةن قبل الكنيسة م
  .دوران أقمار املشرتي حوله

التعرف  يف أداة الدراسة السؤال التاسع وحياول
لتداخل عن إمكانية االطالب  تصوراتعلى 

قيم الثقافية االجتماعية للمجتمع, بني العلوم وال
 21أن  هلذا السؤال ويظهر حتليل نتائج الطالب

يقدموا إجابة عن السؤال %( مل 24.4طالبًا )
أو صرحوا بعدم معرفتهم باإلجابة, يف حني مل 

%( إجابة واضحة تبني 7.2طالبًا ) 31يقدم 
نعم أعتقد أهنا سبب "موقفهم من هذا السؤال 

. (33الب ط)ال "نقل الثقافات من دول أخرى
%( بأهنم يعتقدون أنه ال 42طالباً ) 26وصرح 

م الثقافية يوجد أي تداخل بني العلوم والقي
%( 41.1طالبًا ) 12االجتماعية, كما أكد 

أهنم يعتقدون بوجود التداخل بني العلوم والقيم 
 الثقافية اجملتمعية.

ومن ضمن من يرى عدم وجود التداخل بني 
العلوم والقيم الثقافية االجتماعية للمجتمع, 

%( من عينة الدراسة 7.2طالبًا ) 31قدم 
ذه الرؤية, ومشلت أسبابًا توضح سبب تبنيهم هل
عتمد العلوم ال تتلك األسباب اعتقادهم بأن 

م ليس لى دين أو ثقافة أو جمتمع, والعلع
حمصوراً باحلدود السياسية والثقافية واالجتماعية, 
وأن العلماء يف أي بلد يستفيدون من بعضهم 
البعض وإن اختلفت انتماءاهتم الثقافية 

وجودة قبل واالجتماعية والسياسية, وأن العلوم م
وجود البشر, وأن العلوم مستقلة وخمتلفة عن 
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القيم الثقافية االجتماعية, أن العلوم ثابتة يف 
حني أن الثقافات والعادات االجتماعية متباينة, 
أن العلوم تفرض نفسها على اجملتمعات بالصورة 
اليت مت إثباهتا والغري قابلة للنقاش. يف حني قدم 

الدراسة الذين %(  من عينة 2.2طالب ) 6
يرون أن العلوم متداخلة مع القيم الثقافية 
االجتماعية أسبابًا اعتقادهم بوجود هذا 
التداخل, ومشلت هذه األسباب: أن قيم اجملتمع 
وثقافته تنعكس على أي نشاط ميارسه اإلنسان 
ضمن ذلك اجملتمع, ورفض اجملتمعات والدول 
ثل املتدينة لنظرية التطور أو لبعض التجارب م

اجارب استنساخ اإلنسان, وأن العلوم هي جمرد 
انعكاس لنظرة اإلنسان إىل احلياة, تغري عادات 
 اجملتمعات مع انفتاحهم على النواحي العلمية.

ومن خالل هذه االجابات يتضح أن معظم 
الطالب ال ميتلكون تصورات دقيقة عن مدى 

كما أن تداخل العلم وتأثره بالثقافة واجملتمع,  
تصورًا جيدًا عن ذلك مل يستطع تقدمي  من قدم

تربيرات مقنعة تؤيد تصوره, وتتفق هذه النتائج 
مع النتائج اليت توصلت هلا دراسة 
(Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & 

Schwartz; 2002).  
يوجد عالقة بين القانون والنظرية  خامسًا: 

 كما يوجد فرق بينهما.

 ,Rhodes and Schaible)وشايبل رودز يؤكد

وصفًا لسلوك  يعتربأن القانون العلمي   (1989
من خالل تعميمات أو قواعد  احلقائق العلمية

, يف حني أن النظرية حتاول تفسري هذا أو أمناط
 ,McComas)ويؤكد مكاوماس السلوك, 

 ة بني النظرية والقانونعلى وجود عالق  (2003
رغم كوهنما يعربان عن مفهومني يف العلوم 

أنه رغم وجود هذه  , كما يؤكد علىخمتلفني
نظرية ال ميكن أن يصبح القانون  العالقة فإن

والنظرية ال ميكن أن تصبح قانونًا على أية 
 . حال
من أسئلة أداة الدراسة يتناول السؤال اخلامس و 

ومن لنظرية العلمية والقانون العلمي, الفرق بني ا
خالل حتليل استجابات الطالب هلذا السؤال 

%( مل يقدموا 42.1طالبًا ) 10أن  اتضح
إجابة أو أهنم صرحوا بعدم معرفته فيما إذا كان 
هناك فرق بني النظرية والقانون العلميني, يف 

%( أنه ال يوجد 7.2طالبًا ) 31حني رأى 
فرق بينهما, فعلى سبيل املثال ذكر أحد 

ال يوجد فرق, ألن النظرية نفس "الطالب 
 "حل املسائلالقانون, كالمها تطبيق يف 

. يف حني أن بقية الطالب (34 البط)ال
%( يرون وجود 12.3طالبًا ) 316وعددهم 

فرق بني النظرية والقانون العلميني, إال أهنم 
تباينوا يف توضيح الفرق بينهما. ففي حني مل 
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%( من العينة أي فرق 3.1يقدم ثالثة طالب )
طالباً  41بني النظرية والقانون, قدم 

بات غري واضحة هلذا التباين %( إجا33.1)
نعم, النظرية مثل نظرية "بينهما, ومثال ذلك: 

تجه عامل أي عامل أما القانون العلمي قانون استن
, (17الب ط)ال من اجربة وينتج هلدف ما"

الب ط)ال "نعم وال يف نفس الوقت. ممكن"
%( فأرجعوا 22.1طالبًا ) 63. أما (322

ي يتسم االختالف إىل كون القانون العلم
ميكن أن  النظرية العلمية اليتبالثبات بعكس 

نون النظرية ميكن التعديل عليها, والقا" تتغري
. كما (311الب ط)ال ثابت وغري قابل للتغري"

%( أرجعوا هذا الفرق إىل 7.2طالبًا ) 31أن 
حيث  ,(Hierarchal)العالقة التتابعية اهلرمية 

قانوناً يرون أن النظرية العلمية ميكن أن تصبح 
النظرية العلمية تبقى خاطئة حىت يتم " علمياً 

التأكد منها. وعندها يتم استخراج القانون 
, وهذه (43الب ط)ال العلمي بعد النظرية"

اإلجابة وإن كانت ترى أن النظرية غري مؤكدة 
إال أهنا ترى كذلك أن النظرية بعد تأكيدها 

%( 1ميكن أن تصبح قانوناً. أما ستة طالب )
ن أن القانون العلمي ميكن التعبري عنه فريو 

بصيغة رياضية, يف حني أن النظرية هي الصيغة 
نعم النظرية العلمية تعريف نصي, " اللفظية له

ثل قانون أما القانون العلمي يكون رياضي م
 .(41الب ط"املميز" يف الرياضيات" )ال

أما بالنسبة لألمثلة اليت مت تقدميها لتوضيح 
طالباً  36دمها سوى اإلجابة, فلم يق

مثااًل ليس هلا صلة  33%( منها 6.1)
بالقوانني والنظريات العلمية, حيث تناولت تلك 
األمثلة قوانينًا رياضية مثل: نظرية فيثاغورس, 
ومعادلة خط املماس, وقانون املميز, وكذلك 

(, كما تناولت 4=3+3أمثلة عددية مثل: )
الرياضية تلك األمثلة إشارات عامة إىل القوانني 

أو قانون احملاكم. يف حني مت تقدمي أمثلة لقوانني 
ونظريات علمية من قبل سبعة طالب, وتركزت 
تلك األمثلة على قوانني نيوتن, ونظرية الذرة, 
و)القانون العام للطاقة( والذي ميكن أن يكون 

 املقصود به قانون حف  الطاقة.
وقد يعزى هذا اخللط بني النظرية والقانون لدى 
عينة الدراسة إىل ضعف تناول هذين املفهومني 
بشكل حمدد يف كتب العلوم يف اململكة واليت قد 
ال ختتلف عن كتب العلوم يف الواليات املتحدة 
األمريكية من حيث مستوى تناول هذين 
املفهومني, حيث أشارت دراسة مكوماس 

(McComas, 2003)  ودراسة الشمراين
(Alshamrani, 2008)  تناول معىن إىل ضعف

النظرية والقانون العلميني يف كتب العلوم يف 
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أمريكا على الرغم من أن تلك الكتب تزخر 
 بأمثلة عديدة لقوانني ونظريات علمية.

يوجد تباين بين االستنباط سادسًا: 
 والمالحظة في المعرفة العلمية.

أن املالحظة هي  (Bell, 2004)يرى بيل 
من  إدراكهوصف للعامل الطبيعي الذي ميكن 

خالل احلواس, يف حني أن االستنباط عبارة عن 
خطوات منطقية للتحول من البيانات اليت مت 

إدراكه من خالل مجعها إىل شيء ما ال ميكن 
على سبيل املثال فإن اجلدار اخللوي احلواس, ف

يف اخللية احليوانية ميكن مشاهدته من خالل 
ا, اجملاهر, يف حني أن الذرة ال ميكن مشاهدهت

بناء وصف اجلدار اخللوي يف حني مت ولذلك مت 
من خالل عمليات عقلية  عن الذرة تصور
 .عنها البيانات اليت مت مجعهاتفسر منطقية 

ويستخدم العلماء املالحظة واالستنباط للوصول 
إىل املعرفة العلمية كما يؤكد ذلك دونرب 

(Dunbar, 1995)  حيث يرى أن العلماء
يتني مستقلتني, ومها: ميارسون خطوتني أساس

املالحظة واإلبداع يف تفسري هذه املالحظة, 
ما الذي  وصف فاخلطوة األوىل تركز على

 ملاذا حدث. تركز على استنباطوالثانية  حدث
على  السؤال السادس من أسئلة األداةيركز هذا 

التعرف على مدى فهم الطالب أن املعرفة 

العلمية ميكن أن يُتوصل هلا من خالل 
ستنباط, وحتديدًا عن مدى فهم الطالب اال

لكيفية توصل العلماء ملكونات الذرة, حيث 
ميكن أن يستنبط العامل معرفة علمية معينة 
عندما ال يتمكن من الوصول هلا مبالحظة 
معتمدة على احلواس بشكل مباشر, حيث 
يعمل خياله يف بناء التصور العلمي للبيانات 

 اليت يتوصل إليها. 
حتليل نتائج الطالب للشق األول ومن خالل 
والذي يركز على مدى تأكد  هلذا السؤال

العلماء من تصورهم للذرة ومكوناهتا, أظهرت 
%( مل يقدموا 11.2طالبًا ) 71النتائج أن 

إجابة أو صرحوا بعدم معرفتهم باإلجابة, يف 
%( إجابات غري 32.7طالبًا ) 10حني قدم 

كون العلماء واضحة مل يتبني من خالهلا نظرهتم  
متأكدون أم ال, حيث انتقل بعضهم إىل ضرب 
األمثلة دون تقدمي إجابة واضحة, أو قدموا 

اكتشفوا أهنا أصغر ذرة "إجابة تتسم بالغموض 
 14.  أما (40 البط)ال "أو أصغر جزيء

%(, فأظهروا إجابات تدل على 10.2طالبًا )
يقينهم بأن املعرفة العلمية مت تأكيدها بشكل 

أثبت العلماء "و إثباهتا من قبل العلماء قاطع أ
أن الذرة مكونة من بروتونات ونيرتونات 
وإلكرتونات عن طريق التجارب, ولكن شكل 

 البط)ال "الذرة الدائري اثبت عن طريق املنطق
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%, من الدالئل دوران 300بنسبة ", (334
. يف حني أن بقية (7" )الطالب األرض يف اجملرة

%( فريون أن 36.4طالبًا ) 16الطالب 
العلماء غري متأكدون وميكن التعديل على 

العلماء إىل اآلن مل يتأكدوا "تصوراهتم مستقباًل 
ولذلك هم يدرسون هذه النظرية اآلن ألن أقوى 
 "تغيري ظهر لشكل الذرة هو ما عليه اآلن

%( 1طالب ) 30. إال أن (326 البط)ال
من ضمن هذه اجملموعة جزموا بنسب حمددة 

حالياً "تأكد العلماء من املعرفة العلمية  ملستوى
% لكن قد تتغري يف 20متأكدين بنسبة 

أعتقد أن نسبة (, "340 البط)ال "املستقبل
, يف حني أن (1 البط)ال "%20صحتها 

بعضهم أظهروا عدم ثقة يف املعرفة العلمية من 
خالل وصفها بأهنا عبارة عن فرضيات وختيالت 

ة على فرضيات ليسوا متأكدين ألهنا مبني"
أتوقع أهنا جمرد ", (61 البط)ال "وختيالت
 .(321 البط)ال "توقع

أما فيما يتعلق بالدالئل اليت قادت العلماء لبناء 
التصور احلايل للذرة فيبني حتليل النتائج أن 

% مل 64طالباً(  327أغلب عينة الدراسة )
يقدموا إجابة عن هذا اجلزء من السؤال أو 

لتصور دقيق ال تقدم مؤشرًا  ذكروا كلمات عامة
, مثل: الفهمكيفية توصل العلماء هلذا   عن

إجراء التجارب أو إجراء االختبارات. يف حني 

%( أن العلماء استخدموا 1.2طالباً ) 31ذكر 
املناظري واجملاهر االلكرتونية "... بعضهم 
استطاع حتديد شكل الذرة عن طريق اجملاهر 

%( 3ا طالبان )(. أم30البطالااللكرتونية" )
فقد أشاروا إىل التجربة اليت أجراها راذرفورد 
باستخدام جسيمات ألفا, إال أهنما مل يشريا إىل  
كيفية بناء التصور نفسه. يف حني أن طالبان 

%( ذكروا أن ذلك مت من خالل اخليال, إال 3)
أهنما كذلك مل يشريا إىل كيفية منشأ ذلك 

 اخليال.
لمية بخطوات عدم وجود طريقة عسابعًا: 

 (The scientific method)محددة 
يتبعها جميع العلماء للوصول للمعرفة 

 العلمية.
 (Abd-El-Khalick, 2004)يؤكد عبداخلالق 

طريقة واحدة خبطوات أن العلماء ال ميارسون 
عندما يستكشفون املشكالت العلمية,  حمددة

 (McComas, 2004)مكاومس  يشريولذلك 
الطالب أن ممارسات ضرورة أن يدرك  إىل

العلماء تتشابه يف جمموعة من اخلصائص 
والعادات العقلية إال أهنم ينبغي أيضًا أن 
يدركون أنه ال يوجد طريقة واحدة خبطوات 

 حمددة ميارسها كل العلماء.
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وتعد التجربة العلمية من أهم الطرق اليت 
ويعد التحكم يف بعض  ميارسها العلماء,

آلخر هو أهم ما مييز املتغريات وعزل البعض ا
التجربة العلمية عن غريها, ولذلك يعرفها 

بأهنا موقف  (Thompson, 2001)ثومبسون 
مصطنع يتم التحكم فيه من خالل عزل تأثري 

 ,Dunbar)املتغريات الدخيلة, ويرى دونبار 

أن العلماء يستهدفون من إجياد املوقف  (1995
املصطنع حماولة ربط بعض املتغريات ببعضها 

 Osborn et)أوزبرن وزمالؤه  يشري البعض, كما

al., 2003)  أن العلماء جيرون التجارب إىل
للتوصل للمعرفة العلمية ويقومون بإعادة إجرائها 

العلمية. ومع أمهية إجراء التجارب العلمية إال 
أهنا ليست الطريقة الوحيدة للوصول إىل املعرفة 

 ,Okasha)العلمية, حيث يشري عكاشه 

املشاهدة  ضرورة استخدامإىل  (2002
يف بعض احلاالت اليت ال ميكن فيها )املالحظة( 

على  –فتطور علم الفلك التحكم باملتغريات, 
يف كثري من جوانبه يعتمد على  -سبيل املثال

املالحظة وليس التجربة, كما أن عملية تصنيف 
احليوانات والنباتات يعتمد كذلك على 

ارسة طرق رياضية املالحظة. وميكن للعلماء مم
للوصول إىل نتائج علمية كما يف بعض أجزاء 
النظرية النسبية يف الفيزياء, كما قد تقودهم 
املصادفة أو اخليال إىل ظاهرة علمية كما يف 

اكتشاف األشعة السينية وتصور شكل حلقة 
البنزين. ولذلك تؤكد اجلمعية األمريكية للتقدم 

 ضرورة عدم (AAAS, 1993)يف العلوم 
االقتصار على تدريس طالب التعليم العام  
كيفية إجراء التجارب العلمية, بل البد من 
دراسة كيفية إجراء املالحظة العلمية وتنظيم 

 بياناهتا.
التعرف أداة الدراسة  يفالسؤال الثاين  حاول
وذلك الطالب للتجربة العلمية,  تصورات على

من خالل صيغة عامة للسؤال تطلب من 
تقدمي ما يعرفونه عن التجربة  املستجيبني
ويعد التحكم يف بعض املتغريات وعزل العلمية. 

البعض اآلخر هو أهم ما مييز التجربة العلمية 
شر إال أن أيًا من عينة الدراسة مل ي ,عن غريها

طالباً  44, حيث مل يقدم إىل هذه امليزة
ا السؤال أو صرحوا %( إجابة عن هذ30.2)

بالتجربة العلمية, يف  ملقصودبعدم معرفتهم با
%( إجابات عامة 23.4طالبًا ) 22حني قدم 

هي "وغري مركزة ال تقدم معنًا مفهوما للقارئ 
 "ول ملعرفة وحتري العلوم املعرفيةخوض أو الدخ

%( 1.6. كما أن مثانية طالب )(33الب ط)ال
قدموا إجابات ركزوا فيها على املعىن اللغوي 

عن املعىن اخلاص  لتجربة وابتعدواكلمة االعام ل
 "هي خربات سابقة للفرد" هبا يف العلوم

طالباً  72. يف حني استخدم (331الب ط)ال
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%( ألفاظًا مثل: تأكيد أو إثبات أو 11.1)
اختبار أو دحض املعرفة العلمية. كما أشار 

%( إىل أن التجربة العلمية 2.2طالب ) تسعة
تستخدم لتطبيق ما متت دراسته أو لتحويل 

النظري إىل عملي. وأشار ثالثة طالب  املوضوع
%( إىل أهنا عبارة عن إجراءات حمددة. 3.1)

%( بأهنا تستخدم لإلجابة 3وعرفها طالبان )
يف حني أشار طالب واحد  عن أسئلة حمددة.

 %( إىل أهنا ما يتم القيام به يف املخترب.0.1)
وبشكل عام فإن نتيجة استجابات الطالب 

كبري عن النتيجة   ختتلف بشكلهلذا السؤال 
 ,Abd-El-Kalick)اليت توصل هلا عبداخلالق 

, فعلى الرغم من أن عبداخلالق يرى (2006
ضعف مستوى معرفة عينة دراسته ملعىن التجربة 

%( من العينة لديه أشاروا 34العلمية, إال أن )
إىل أن التجربة العلمية تتضمن التحكم والضبط 

 للمتغريات.
على أداة الدراسة فركز أما السؤال الثالث يف 

التعرف على أمهية التجربة العلمية يف حماولة 
, ومدى اعتماد تطور العلم تطور املعرفة العلمية

عليها دون غريها من الطرق اليت ميكن للعلماء 
أظهر حتليل و  .للوصول إىل نتائج علمية ممارستها

أن أربعة منهم  هلذا السؤال استجابات الطالب
أن و , همن تقدمي إجابة عن%( مل يتمكنوا 4)

%( مل يقدم رؤية واضحة 0.1أحد الطالب )

ميكن تصنيفها ضمن من يرى أن تطور املعرفة 
العلمية يتطلب أو ال يتطلب إجراء التجارب, 

%( أنه غري 0.1يف حني أكد أحد الطالب )
طالباً  364كما أن   متأكد من اإلجابة,

عرفة العلمية يتطلب %( يرون أن تطور امل62)
إىل أن  تشريقد  وهذه النتيجة. إجراء اجارب

أغلب عينة الدراسة ال متلك تصورًا سليمًا عن 
الطرق اليت ميكن أن ميارسها العلماء للوصول 

 . للمعرفة العلمية
%( 4.6أما بقية عينة الدراسة )ستة طالب 

فقد أكدت أن املعرفة العلمية ال تتطلب إجراء 
مع التصور اجارب, ومع أن هذه اإلجابة تتفق 

الصحيح عن دور التجربة يف تطور املعرفة 
العلمية, إال أن هذا العدد من العينة فشل يف 

 مسبب اختياره توضح بأمثلةتدعيم إجابته 
   إلجابة.ذه اهل

وفيما يتعلق باألمثلة اليت مت إدراجها لتربير 
طالباً  10, فلم يقدم أمثلة سوى اإلجابة

ة العلمية رف%( من من أجاب بأن املع42.1)
على الرغم من عدم تتطلب إجراء اجارب, و 

اإلجابة أمهية حتليل األمثلة اليت مت إيرادها لغرض 
 عنه السؤال احلايل نظرًا ألن أصل اإلجابةعن 

غري سليم, إال أن الباحث يرى ضرورة إيراد 
للتعرف على مستوى ضبابية بعض هذه األمثلة 

د أورد فهم التجربة العلمية لدى املتعلمني. فق
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جمموعة من الطالب أمثلة تقنية وليست علمية, 
مثل اجارب أديسون الخرتاع املصباح, وصناعة 
األدوية, وصناعة السيارات, وصناعة الطائرات.  
كما أن جمموعة من األمثلة األخرى اشتملت 

ليست علمية, مثل: نظرية أخرى على أمثلة 
فيثاغورس, والتعرف على ااجاهات الطالب حنو 

لقضايا من خالل استفتاء معني. يف بعض ا
حني أن جمموعة أخرى من الطالب أوردوا أمثلة 
تتعارض مع اإلجابة اليت قدموها, ففي حني 
يرون أن تطور املعرفة العلمية يتطلب إجراء 
اجارب علمية, إال أهنم أكدوا هذا التصور من 

ت أمر ضروري خالل تأكيد أن تشريح احليوانا
يث أن تشريح احليوانات حلتطور علم احليوان, 
املالحظة دون  يعتمد علىيف كثري من األحيان 

 . التجربة
على  أما السؤال السابع يف أداة الدراسة فركز

حماولة التعرف على مدى معرفة أن العلماء 
يستخدمون املالحظة للوصول للمعرفة العلمية. 
وأظهر حتليل إجابات الطالب هلذا السؤال أن 

يرون أن العلماء  %(22.1طالبًا ) 66
طالباً  31متأكدون من التصنيف, يف حني أن 

%( يرون أن العلماء غري متأكدين, 7.2)
%( قدموا نسباً 4.1ومنهم مخسة طالب )

مئوية ملدى تأكد العلماء من هذا التصنيف 
%( مع عدم 62%( و )10تراوحت بني )

وجود مربرات الختيار هذه النسب الدقيقة 
%( مل 23.7طالبًا ) 21للتقدير. كما أن 

يقدموا إجابة أو صرحوا بعدم معرفتهم إجابة 
هذا السؤال, يف حني قدم أربعة طالب إجابات 
غامضة وغري واضحة مل يتمكن الباحث من 

 تصنيفها.
%( من عينة 42طالبًا ) 26ومل يقدم سوى 

الدراسة إجابة للشق الثاين من السؤال والذي 
ا العلماء يتطلب تقدمي الدالئل اليت استخدمه

لتحديد ماهية األنواع اليت توصلوا هلا.  حيث 
%( من العينة أن 32طالبًا ) 46رأى أغلبهم 

العلماء استخدموا التجارب, يف حني أن مثانية 
%( من عينة الدراسة قدمت تصورات 2منهم )

متعددة مشلت استخدام البحوث والكتب, 
والوسائل العلمية واجلينات اليت مت طرحها 

طالباً  34ومي, واجربة مندل. أما بشكل عم
ا إىل استخدام %( من العينة الدراسة فأشارو 1)

 العلماء للمالحظة.
أن معظم الطالب  والنتائج السابقة تظهر

اليت  ملفاهيم طبيعة العلمدقيقاً  تصوراً ال ميتلكون 
تناولتها أداة الدراسة, وهذه النتيجة يف جمملها 

وبيل  ووايدتتفق مع ما أكده ليدرمان 
(Lederman, Wade, & Bell; 1998) ىل أن إ

حاولت التعرف على كثريًا من الدراسات 
منذ  طبيعة العلمالطالب ملفاهيم  تصورات
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دقة  عدمالستينات امليالدية, وكلها أمجعت على 
 تعزى, وقد الطالب لتلك املفاهيم.  تصورات

إىل ضعف تركيز  عدم دقة تلك التصورات
هيم طبيعة العلم, وبالتايل مناهج العلوم على مفا
مني على تدريس تلك ضعف تركيز املعل

د ذلك ما توصلت إليه دراسة املفاهيم, ويؤي
من أن كتب  (Alshamrani, 2008)الشمراين 

الفيزياء األكثر استعمااًل يف الواليات املتحدة 
األمريكية يف املرحلة الثانوية أظهرت ضعفًا يف 

 يفرتض أن يتم تضمني مفاهيم طبيعة العلم اليت
تدريسها لطالب التعليم العام, وكذلك دراسة 

 ,Abd-El-Khalick)عبداخلالق وزمالئه 

Waters, & Le, 2008)  واليت توصلت إىل
ضعف تضمني مفاهيم طبيعة العلم يف كتب 
الكيمياء األكثر انتشارًا يف الواليات املتحدة 

كما قد األمريكية خالل األربعني سنة املاضية.  
فاهيم طبيعة ملالطالب  عدم دقة تصورات تعزى

هلا كما  معلميهم عدم دقة تصوراتالعلم إىل 
أشارت إىل ذلك العديد من الدراسات 

 ؛ Lederman ,2007م؛ 4002)الشعيلي, 

Hidar, 1999 ,م(.3661؛ الشرقي 
 :والمقترحات التوصيات

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية, فإن الباحث 
 لتالية:يرى تقدمي التوصيات ا

تدريس العلوم من خالل مكونيها  .3
( 4( احملتوى العلمي, )3األساسيني: )

طريقة الوصول إىل هذا احملتوى وكيفية قبوله 
 )طبيعة العلم(.

زيادة تضمني مفاهيم طبيعة العلم يف  .4
, وذلك يف مناهج العلوم يف التعليم العام

ضوء ما وصلت إليه الدراسات يف الرتبية 
فاهيم على املستوى العلمية عن تلك امل

 .العاملي
رفع مستوى كفاءة املعلمني يف تدريس  .1

مفاهيم طبيعة العلم من خالل تقدمي 
دورات هلم تتضمن جوانب تطويرية 

تلك املفاهيم وكيفية  لتصوراهتم عن
 تدريسها.

تناول مفاهيم طبيعة العلم واستكشاف  .2
تصورات التالميذ عنها وتطوير تلك 

املفتوح الذي  التصورات من خالل النقاش
 يديره معلمي العلوم مع تالميذهم. 

تقدمي برامج إثرائية ضمن أنشطة املدرسة  .1
غري الصفية تتناول تطوير تصورات 

 الطالب عن مفاهيم طبيعة العلم.
 يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية:كما 
تتبع تطور تصورات الطالب عن مفاهيم  .3

 م.طبيعة العلم خالل مراحل التعليم العا
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دراسة مماثلة هلذه الدراسة بعد اكتمال  .4
تطبيق مقررات العلوم ضمن مشروع تطوير 
الرياضيات والعلوم الطبيعية, نظرًا لكون 
عينة الدراسة احلالية متثل خمرج املقررات 
السابقة ملقررات هذا املشروع, وكون هذه 
املقررات اجلديدة تتناول بشكل صريح 

 بعض مفاهيم طبيعة العلم.
عينة للدراسة احلالية وذلك لمماثلة  دراسة .1

من طالب التخصصات العلمية املتوقع 
من مرحلة البكالوريوس يف اجلامعة خترجهم 

 لتتبع تطور تصوراهتم أثناء املرحلة اجلامعية.
دراسة مماثلة لعينة من معلمي العلوم يف  .2

 التعليم العام.
مستوى تضمني مفاهيم طبيعة العلم يف  .1

 لتعليم العام.مقررات العلوم يف ا
 

 المراجع العربية:
م(. استقصاء 4006أمبوسعيدي, عبداهلل. )

رؤية الطلبة املعلمني ختصص العلوم بكلية 
الرتبية/ جامعة السلطان قابوس لطبيعة 
جملة العلم باستخدام األحداث احلامسة. 

 .441-401(, 3)34الرتبية العلمية, 
مستوى معرفة معلمي م(. 3667جابر, رنا. )

وم امللتحقني بربنامج تأهيل املعلمني يف العل
جامعة الريموك للمفاهيم األساسية يف 
. األحياء وعالقته بفهمهم لطبيعة العلم

رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة 
 الريموك, اربد, األردن.
هـ(. بناء اختبار 3232الشرقي, حممد راشد. )
مركز البحوث الرتبوية, فهم طبيعة العلم. 

 ة امللك سعود., جامع72ع 
م(. مدى فهم طبيعة 3661الشرقي, حممد. )

العلم وعالقته بكل من املؤهل األكادميي 
واخلربة لدى معلمي العلوم باملرحلة 

جملة كلية الرتبية املتوسطة مبنطقة الرياض. 
 414 - 407, (33)30االمارات, –

م(. مستوى فهم 4002الشعيلي, علي. )
بيعة معلمي الكيمياء بسلطنة عمان لط
دراسات العلم يف ضوء بعض املتغريات. 

-73(. 1)32مصر,  -تربوية واجتماعية
64 

م(. 4006ومنال عوض. ) ؛عدس, حمسن
مستوى فهم طبيعة العلم لدى طلبة 
الصف العاشر األساسي يف مدراس جنوب 

. جملة جامعة اخلليل للبحوث, اخلليل
3(2 ,)316-311. 

م(. 4002اجمللس األعلى للتعليم يف قطر. )
معايري تعليم العلوم. مت اسرتجاعه يف تاريخ 

هـ من 3213\6\2
http://www.education.gov.qa/secti

on/sec/education_institute/cso/scie

nce. 
اب العلوم ه(. كت3213وزارة الرتبية والتعليم. )

للفصل األول للصف األول املتوسط 
 )النسخة التجريبية(.

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso/science
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(. تدريس العلوم 4002تربريج, وبييب وبول )
يف املدارس الثانوية: اسرتاتيجيات تطوير 
الثقافة العلمية, ترمجة: عبد احلميد, حممد 
مجال الدين و آخرون, دار الكتاب 

 م.4002اجلامعي: العني, اإلمارات, 
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