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بحوث ودراسات

134 العدد:

امل�ستخل�ص 

هدفت الدرا�س���ة اإىل تعرف مدى ت�س���مني ج�انب 
طبيعة العل���م يف كتاب الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي. 
وتبنت الدرا�س���ة اأداة حتليل حمت�ى اأُِعّدت يف درا�س���ة 
�س���ابقة احت����ت 12 جانب���ًا م���ن ج�انب طبيع���ة العلم 
يرى املخت�س����ن يف الرتبية العلمية �س���رورة تدري�سها 
لط���الب التعلي���م الع���ام. ترجم���ت الأداة ومّت التاأك���د 
من �س���دق ترجمتها ومنا�س���بتها لتحلي���ل حمت�ى كتب 
العل����م العربي���ة من قب���ل جمم�عة من املخت�س���ني يف 
الرتبية العلمية، ومّت ح�س���اب ثبات التحليل عرب الزمن 
وباخت���الف املحلل���ني )0.77 و0.90 على الت�ايل(. 
ومتثل جمتمع الدرا�س���ة وعينته يف كامل حمت�ى كتاب 
الأحياء للف�س���لني الدرا�س���يني. ت��س���لت الدرا�سة اإىل 
اأن كتاب الأحياء ح�ى جمي���ع ج�انب طبيعة العلم واأن 
ت�س���مينها جاء ب�س���كل غري مت�ازن ب���ني جزئي الكتاب 
وف�س����له وكذلك ب���ني وح���دات التحلي���ل. وكان اأعلى 
ج�ان���ب طبيعة العلم ت�س���مينًا ه���� »اأن املعرفة العلمية 
ذات اأ�س���ا�س جتريب���ي معتمد عل���ى احل�ا�س«، يف حني 
اأن اأقلها ت�س���مينًا »املعرفة العلمية لي�س���ت م��س����عية 
ب�س���كل كام���ل« و »العل���م مندم���ج بالن�اح���ي الثقافي���ة 

والجتماعية«.

مقدمة 

يتفاع���ل الإن�س���ان م���ع الع���امل الطبيعي م���ن ح�له 
وتق���دمي  في���ه  املختلف���ة  الظ�اه���ر  درا�س���ة  ويح���اول 
التف�س���ريات املمكنة لها، وال�س���تدلل والتنب�ؤ بظ�اهر 
جديدة م�س���تخدما خياله واإبداعه، وبه���ذا يظل العلم 
يف تط�ر م�س���تمر، وه���ذا يتطلب تعزي���ز فهم الطالب 
لطبيع���ة العل���م وطرق���ه وعمليات���ه. رغم اأن���ه ل ي�جد 
اتف���اق ت���ام على تعريف حم���دد لطبيعة العل���م، اإل اأنه 
ميكن اإجمال ا�س���تخدام م�سطلح طبيعة العلم للتعبري 
ع���ن خ�س���ائ�س املعرفة العلمية، وممار�س���ة الإن�س���ان 
له���ا ودوره يف تط�رها، ويف هذا ال�س���ياق يرى ليدرمان 
)Lederman، 1992( اأن هذا امل�س���طلح ي�سري اإىل 
اأب�ستيم�ل�جيا العلم، والعلم ك��سيلة للمعرفة، اأو القيم 
واملعتق���دات الكامنة يف تط�ر املعرف���ة العلمية. اأما بيل 
)Bell، 2009( ف���ريى اأن طبيعة العلم مفه�م متعدد 
اجل�ان���ب ويتج���اوز ك�ن���ه تعريفًا ب�س���يطًا فه� ي�س���مل 
ج�انب علم الجتماع والتاريخ وفل�س���فة العلم، ويعّرف 
باأ�س���كال خمتلفة كاأب�س���تم�ل�جيا املعرفة، وخ�سائ�س 

املعرفة العلمية، والعلم كطريق للمعرفة.

لق���د اهتم���ت اأو�س���اط البح���ث العلم���ي يف جمال 
وبنيت���ه  العل���م  طبيع���ة  بدرا�س���ة  العلمي���ة  الرتبي���ة 
 وكيفي���ة تط����ره، ويف ه���ذا ال�س���دد ينق���ل ليدرم���ان 
واآخري���ن   درايف���ر  ع���ن   )Lederman، 2007( 
احلج���ج  م���ن  جمم�ع���ة   )Driver، et al. 1996(
والدوافع لالهتمام بطبيعة العلم وهي: النفعية: وتتمثل 
يف م�س���اعدة املتعل���م يف م�اجه���ة م�س���كالته الي�مية، 

مدى ت�سمني جوانب طبيعة العلم يف كتاب االأحياء لل�سف االأول الثانوي يف اململكة 
العربية ال�سعودية 1
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1 اأج���رى ه���ذا البحث �س���من اأعم���ال املجم�ع���ة البحثية 
بكر�س���ي ال�س���يخ عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان لتط�ير تعليم 

العل�م والريا�سيات بجامعة امللك �سع�د.


