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هدفني رئيسيني لتعليم العلوم
 .1تعليم مجيع الطلبة يف العلوم واهلندسة.
 .2إاتحة املعرفة األساسية للطلبة الذين سيصبحون علماء ,أو
مهندسني ,أو تقنيني ,أو فنيني يف املستقبل.

()NRC, 2012
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رؤية لتعليم العلوم واهلندسة
مت تصميم اإلطار للمساعدة يف حتقيق رؤية للتعليم يف العلوم واهلندسة ,واليت من
خالهلا يتمكن الطلبة عرب سنوات الدراسة من املشاركة بنشاط يف
املمارسات العلمية واهلندسية ,وتطبيق املفاهيم املتداخلة الشاملة,
وتكوين فهم أعمق لألفكار احملورية يف هذه اجملاالت.

()NRC, 2012
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بنية اإلطار
األفكار احملورية

)(4-13-44

املمارسات العلمية
واهلندسية
)(8

املفاهيم املتداخلة
الشاملة
)(7
()NRC, 2012
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بعد املفاهيم املتداخلة الشاملة
األمناط ()Patterns
السبب والنتيجة ()Cause and Effect
املقياس ،النسبة ،والكمية ()Scale, Proportion, and Quantity

 7مفاهيم

األنظمة ومناذج األنظمة ()Systems and System Models
الطاقة واملادة ()Energy and Matter
الرتكيب والوظيفة ()Structure and Function
االستقرار والتغيري ()Stability and Change

()NRC, 2012
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بعد األفكار احملورية
علوم الفيزايء

PS

علوم احلـيـاة
LS

املادة وتفاعالهتاPS1 -

من اجلزيئات إىل األعضاء:
الرتاكيب والعمليات – LS1

احلركة واالستقرار :القوى
والتفاعالت –PS2

األنظمة البيئية :التفاعالت،
الطاقة ،والديناميكيات –
LS2

الطاقة – PS3

الوراثة :التوارث وتباين
الصفات – LS3

املوجات وتطبيقاهتا التقنية يف
نقل املعلومات – PS4

التطور احليوي :الوحدة والتنوع
– LSA

علوم األرض والفضاء
ESS
موقع األرض يف الكون – ESS1

اهلندسة ،التقنية ،وتطبيقات العلوم
ETS
التصميم اهلندسي – ETS1

أنظمة األرض –ESS2

()NRC, 2012

الروابط بني اهلندسة ،التقنية ،العلوم،
واجملتمع –ETS2

األرض والنشاط اإلنساين – ESS3
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بعد املمارسات العلمية واهلندسية
املمارسات اليت يوظفها العلماء أثناء االستقصاء
وبناء النماذج والنظرايت حول العامل الطبيعي.
جمموعة أتسيسية من املمارسات اهلندسية اليت
يستخدمها املهندسون اثناء التصميم وبناء
األنظمة.
()NRC, 2012
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املمارسات العلمية واهلندسية
تفسري الظواهر

تلبية حاجات اإلنسان

( )1طرح األسئلة (يف العلوم) وحتديد
املشكالت (يف اهلندسة)

متثيل الظواهر
( )2تطوير واستخدام النماذج

مشاركة التفسريات
( )8احلصول على املعلومات وتقوميها والتواصل
حوهلا

حتليل األنظمة

مشاركة احللول

اإلجابة عن األسئلة

النقد والتقومي
( )7املشاركة يف اجلدل ابالعتماد على
األدلة

( )3التخطيط لالستقصاءات وتنفيذها
اختبار التصاميم

مراجعة األقران

الوصول للمعىن

أفضل تفسري

( )6بناء التفسريات (يف العلوم) وتصميم
احللول (يف اهلندسة)

( )4حتليل البياانت وتفسريها
اختبار احللول

( )5استخدام الرايضيات والتفكري احلاسويب
متثيل املتغريات

()NRC, 2012

التفاوض

حتسني التصاميم

أفضل حل
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أدوار املعلم والطالب
سنقارن بني حالتني ملعلمتني قامتا بتدريس درس :أطوار القمر،
لطالبات املرحلة املتوسطة.
أثناء عرض كل حالة نستحضر أربع تساؤالت:

.1
.2
.3
.4

()Schwarz et al., 2017

من أين أتيت األسئلة؟
من الذي حيدد كيفية استقصاء السؤال؟
كيف حيصل الطلبة على تفسري؟
ما هو دور االتفاق واالختالف واإلمجاع؟
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()1

بعد أن قدمت موضوع اليوم ،طلبت املعلمة من الطالبات املشاركة برفع
اليد ،وأن تذكر الطالبة معلومة واحدة عن القمر.

الطالبات

يف الدرس السابق ،استعرضت الطالبات ترتيب الكواكب يف نظامنا
الشمسي .وقمن بعمل خمطط للخصائص الرئيسية لكل كوكب.
الطالبات املشاركات قدمن معلومات مثل" :هناك صواريخ تذهب إىل
القمر " " ،القمر له عالقة ابملد واجلزر ".

بعد مشاركة أربع طالبات ،سألتهن املعلمة عما إذا الحظن أن للقمر
مظاهر خمتلفة يف أوقات خمتلفة.
وتكمل أن املظاهر املختلفة تسمى "أطوار القمر".
مث عرضت هلن قائمة توضح أمساء أطوار القمر الثمانية.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()1

بدأت املعلمة بذكر احلقائق األساسية حول أطوار القمر :حتدث األطوار
يوما .وتوضح
يف دورة واحدة للقمر حول األرض تستغرق حوايل ً 28
أن الشمس بعيدة نسبيًا عن األرض والقمر .وتبني كيف أن الضوء
دائما نصفه ابلضبط .مث
يسقط من الشمس على القمر ،ويضيء ً
مادا على
وضحت أن جزء القمر املضاء الذي ميكننا رؤيته خيتلف اعت ً
مكان وجود القمر يف مداره حول األرض.

الطالبات

بعد ذلك عرضت للفصل رمسًا ختطيطيًا على السبورة الذكية ،ووضحت
هلم مواضع خمتلفة يف مدار القمر ،ووصفت الطور الذي ميكن مشاهدته
يف تلك النقطة من املدار ،مع التأكيد على اسم كل طور.

()Schwarz et al., 2017

حلقة النقاش ()202

18

درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()1

مث خترب املعلمة الطالبات أنه ميكنهن اآلن عمل استقصاء أبنفسهن
لرؤية كل طور من أطوار القمر.

الطالبات

قسمت الفصل إىل مثاين جمموعات وأعطت كل جمموعة كرة صغرية
لتمثيل القمر ،وكرة زرقاء أكرب لتمثيل األرض ،ومصباح لتمثيل
الشمس.
وكلفت كل جمموعة بشرح طور واحد من األطوار الثمانية .وأعطت كل
جمموعة اسم الطور ورسم ختطيطي يوضح مواضع القمر واألرض
والشمس للطور.
أعطت كل جمموعة مخس دقائق لتحديد موقع القمر (الكرة الصغرية)،
والشمس (املصباح يدوي) ،واألرض (الكرة الزرقاء األكرب) وف ًقا للرسم
التخطيطي .وأطفأت أضواء حجرة الصف.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()1

الطالبات

بدأت الطالبات يف ترتيب مواضع الشمس والقمر واألرض
حبماس ملطابقتها مع الرسم املعطى هلن.
بعد ذلك ،عرضت كل جمموعة منوذجها اخلاص بـمواقع الشمس
والقمر واألرض حسب أطوار القمر ،لبقية الفصل.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

مصدر الصور("Moon Phases Science Experiment ", 2021) :

احلالة ( – )1نشاط الطالبات
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()1

الطالبات

للواجب املنزيل ،طلبت املعلمة من الطالبات عمل مثاين بطاقات تعليمية
من وجهني ،وجه حيتوي على صورة القمر ووجه حيتوي اسم الطور.
واخربهتن أبن هناك اختبار قصري يف اليوم التايل عما تعلمنه اليوم.

()Schwarz et al., 2017
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أدوار املعلم والطالب
سنقارن بني حالتني ملعلمتني قامتا بتدريس درس :أطوار القمر،
لطالبات املرحلة املتوسطة.
أثناء عرض كل حالة نستحضر أربع تساؤالت:

.1
.2
.3
.4

()Schwarz et al., 2017

من أين أتيت األسئلة؟
من الذي حيدد كيفية استقصاء السؤال؟
كيف حيصل الطلبة على تفسري؟
ما هو دور االتفاق واالختالف واإلمجاع؟
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

الطالبات
بدأت الطالبات منذ  4أسابيع يف دراسة وحدة األرض والنظام الشمسي.
واليت يركزن فيها على سؤال شامل "ملاذا الشمس والقمر والنجوم تتحرك يف
مسائنا وتتغري مظاهرها مع مرور الوقت؟ ".
موجها ابلسؤال:
كما بدأن يف الفرتة األخرية ،استقصاءً عن أطوار القمرً .
"ملاذا يتغري شكل القمر أثناء الشهر؟".
ألكثر من شهر خصصن بعض الدقائق من يومهن لتسجيل مظهر القمر يف
جدول بياانت بدفرت املالحظات .وتعلم اسم كل طور.
قبل هذا الدرس ،استخدمن بياانت وقت طلوع القمر ملعرفة أن القمر يدور
هرا إلكمال
حول األرض يف نفس االجتاه الذي تدور فيه األرض ،ويستغرق ش ً
دورة واحدة.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

بدأت املعلمة درس اليوم مبناقشة ملساعدة الطالبات على تلخيص ما
توصلن إليه حىت اآلن ،وماذا تبقى من األسئلة حول مالحظاهتن.
توجه املعلمة االنتباه إىل السؤال الرئيس الذي بدأ به االستقصاء حول
القمر" :ملاذا يتغري شكل القمر أثناء الشهر؟"

الطالبات

على مدار الشهر السابق مجعت الطالبات بياانت حول مظهر القمر مع
يوما إلكمال دورة حول األرض،
املالحظات .يعرفن أن القمر يستغرق ً 28
لكنهن مل يكتشفن بعد سبب تغري مظهر القمر مبرور الوقت.
بناءً على ما اكتشفنه حىت اآلن ،يقوم الفصل بتعديل السؤال األصلي إىل
"ملاذا يتغري مظهر القمر أثناء دورانه حول األرض؟ ".
وتقوم الطالبات بعصف ذهين لتبادل أفكارهن األولية حول السبب يف تغري
مظهر القمر ،وذلك انطالقًا مما سبق هلن التوصل إليه.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

تثري املعلمة املناقشة بسؤال :كيف ميكن رؤية القمر من األرض
ابألساس؟

الطالبات
تستدل الطالبات مبعرفتهن السابقة حول مصادر الضوء وكيف يسمح لنا
ابلرؤية.
وبشكل عام يتفقن على أن سبب رؤية اجلزء املضاء من القمر من األرض،
نظرا ألن القمر ليس
هو انعكاس أشعة الشمس الساقطة على ذلك اجلزء ( ً
مصدرا للضوء).
ً
لكنهن غري متفقات على السبب يف تغري شكل الضوء أثناء دوران القمر
حول األرض.

تقرتح املعلمة أن حياولن تصور ما حيدث ملظهر القمر عندما يدور حول
األرض.
وتوصيهن ابستخدام بعض األدوات ليعرفن أبنفسهن السبب يف تغري
مظهره.
()Schwarz et al., 2017

تفاعلت الطالبات حبماس مع اقرتاح املعلمة.
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

وكما هو احلال يف أنشطة النمذجة السابقة يف فصلها ،وجهت املعلمة
الطالبات لالتفاق على السؤال الذي سيفسره النموذج ،ومن مث عصف
ذهين لتبادل األفكار حول ما جيب متثيله يف النموذج.

الطالبات
يف املناقشة ،قررت الطالبات أهنن حباجة إىل متثيل األرض والقمر والشمس.

تعطي املعلمة كل جمموعة كرة صغرية وتقرتح استخدامها لتمثيل القمر.
وتقرتح استخدام مصباح ليمثل الشمس ووضعته يف وسط حجرة الصف
حىت يتمكن اجلميع من استخدام ضوءه ،كما قامت بتغطية النوافذ
ليكون الضوء الوحيد يف الغرفة هو ضوء املصباح.
مبا أن اهلدف من هذا النشاط هو رؤية كيف يبدو القمر من األرض،
تساعد املعلمة الطالبات للوصول إىل فكرة استخدام الكرة وأجسامهن
حملاكاة مدار القمر حول األرض – حبيث متثل أجسامهن األرض والكرة
القمر (مع تذكريهن مبا توصلن إليه من مراقبة القمر).
()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

قبل أن يبدأن ،طلبت املعلمة من الطالبات بيان ما لذي حياولن فهمه
وكيف سيستخدمن األدوات الختبار أفكارهن.

الطالبات
تتفق الطالبات على أهنن حباجة إىل معرفة أطوار القمر اليت ميكنهن رؤيتها يف
كل موضع من املدار.
ويدون مالحظات حول ما ميكنهن
تتحدث الطالبات بنشاط أثناء النشاط ّ
رؤيته من كل موقع.

()Schwarz et al., 2017
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احلالة ( - )2نشاط الطالبات

مصدر الصور:
حلقة النقاش ()202
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

الطالبات
الطالبات اآلن مستعدات حملاولة تفسري الظاهرة ،بعد مجع األدلة.

متثيال على
تطلب املعلمة منهن أن يناقشن التفسري يف جمموعاهتن ويرمسن ً
الورقة يوضح :ملاذا يتغري مظهر القمر أثناء دورانه حول األرض؟

عندما تنتهي أي جمموعة ،تطلب املعلمة منها تعليق الرسومات حول
حجرة الصف.
مث يقمن جبولة حول حجرة الصف ،لرؤية ما عملت عليه كل جمموعة.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

املعلمة

احلالة ()2

الطالبات
مث تقضي كل جمموعة بعض الوقت ملناقشة الرسومات ،يف حماولة لتحديد
مواضع االتفاق واالختالف بينهم وبني اجملموعات األخرى ،وما لذي يعترب
متثيًال جي ًدا للظاهرة.

توجه املعلمة النقاش ملساعدة الطالبات على اإلمجاع على تفسري وطريقة
لتمثيل ذلك التفسري ابلرسم.

مث يناقش الفصل أبكمله االختالفات بني التفسريات وكيف مت متثيلها.

للواجب املنزيل طلبت املعلمة :كتابة فقرة قصرية إىل صديقة من صف
خمتلف ،لتفسري سبب رؤيتنا ألطوار القمر من األرض.
ويف اليوم التايل يف الفصل تطبق الطالبات أفكارهن -من خالل البحث
يف كتب األطفال عن الصور اليت جيب رمسها بشكل خمتلف بناءً على
معرفتهن حول أطوار القمر.
()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

مقارنة احلالتني
أوجه الشبه بني احلالتني:
" oأطوار القمر" هو اسم الفكرة العلمية.
 oشاركت الطالبات يف أنشطة العلوم ابستخدام مواد
حمسوسة وإسرتاتيجيات التعلم النشط.
 oكانت هناك حماولة لتفسري سبب تغري مظهر القمر.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

من أين أتيت األسئلة؟
احلالة ()1

جاءت األسئلة من املعلمة ،وقدمت أطوار القمر ابعتبارها املوضوع
التايل يف الوحدة.
مل يكن هنالك سؤال يتمحور حوله تعلم الطالبات.

احلالة ()2
تولدت األسئلة من مالحظات الطالبات اخلاصة .كجزء من حبث أكرب
حول السؤال الشامل للوحدة ،فقد الحظن أمناطًا يف مظهر القمر
واستنتجن حقيقة أهنا حتدث يف دورات.
متت صياغة السؤال ملاذا يتغري شكل القمر مبرور الوقت؟  -يف ضوء
ظاهرة مرت هبا الطالبات.
شاركت الطالبات مع املعلمة يف صياغة السؤال.
عددا من األسئلة السابرة إلرشاد وتوجيه تعلمهن.
أعطت املعلمة ً

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

من حيدد كيفية استقصاء السؤال؟
احلالة ()1

احلالة ()2

يف النشاطني:
استكشفت الطالبات كيف يسقط ضوء الشمس على القمر وكيف يؤثر ذلك على رؤيتنا
له من األرض.
استخدمت الطالبات أدوات متشاهبة  -الكرات ومصادر الضوء.

جاء تصميم االستقصاء مباشرة من املعلمة.
مت إعطاء الطالبات توجيهات هبدف تكرار ما عرضته املعلمة مسب ًقا،
وابلتايل فإن النشاط ال ميثل استقصاءً.

كان ختطيط النشاط تشاركيًا مع الطالبات.
كان للمعلمة دور حاسم ،لكن الطالبات شاركن يف التفكري يف كيفية
استقصاء السؤال اخلاص ابلدرس ،مع فهمن لعالقته ابلسؤال الرئيس
للوحدة.

اقرتحت املعلمة استخدام األدوات الستكشاف سبب تغري مظهر
القمر ،لكنها سألت الطالبات عن األشياء اليت ستمثل يف النموذج،
وكيف ستستخدم الستقصاء السؤال.
()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

كيف حيصل الطلبة على تفسري؟
احلالة ()1

احلالة ()2

كان على الطالبات فهم وتكرار تفسري املعلمة.

مت توجيه الطالبات لبناء التفسري ،ومن خالل املناقشات ونشاط
اجملموعات كانت الطالبات منهمكات يف بناء واستخدام التفسريات.

أوال .مث أعطت للطالبات الفرصة لرؤية األفكار
قدمت املعلمة التفسري ً
قيد التنفيذ من خالل استكشاف أطوار القمر املختلفة.

املعلمة ساعدت الفصل يف الوصول إىل نقطة انطالق جيدة ،حبيث
بدأت الطالبات االستقصاء من فكرة أن ما نراه هو انعكاس لضوء
الشمس على القمر.

ساعدهن القيام ابلنشاط على مشاهدة الفكرة ورؤية أهنا جنحت ،لكنهن
صحيحا.
مدركات أن ما قمن به كان
ً

كان األمر مرتوًكا للطالبات ملعرفة سبب تغري مظهر القمر عند دورانه
حول األرض.

على الرغم من حتديد أن هدف الدرس يتمثل يف التفسري ،إال أن تقييم
املعلمة (عمل البطاقات) ،واالختبار القصري يف اليوم التايل ركز على
أمساء املراحل وترتيبها ،بدالً من تقييم ما إذا كان ميكن للطالبات
استخدام هذا التفسري والتفكري بواسطته.

تقييم املعلمة (الكتابة إىل صديقة) ،والتطبيق يف اليوم التايل (صور القمر
يف كتب األطفال) ،ركز على استخدام التفسري والتفكري بواسطته.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

ما هي أدوار االتفاق واالختالف واإلمجاع؟
احلالة ()1

كانت السلطة يف يد املعلمة فهي من قامت مبعظم العمل لبناء املعرفة،
وليس الطالبات.

دور املعلمة تقدمي التفسري.
دور الطالبات هو متابعة توجيهات املعلمة ،مثل :القيام ابلنشاط لتطبيق
األفكار اليت قدمتها ،وتعلم املادة ألجل التقييم.

احلالة ()2
كانت السلطة أكثر توز ًيعا.
يف كل جمموعة تفاوضت الطالبات على تفسري تغري مظهر القمر.
يف اجلولة متت مشاركة أفكار اجملموعة ،ومقارنتها أبفكار اجملموعات
األخرى.

القرار النهائي للتفسري وطريقة متثيله ابلرسم ،مت إبمجاع من الطالبات
بتوجيه من املعلمة.

()Schwarz et al., 2017
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درس :أطوار القمر

الطالبات يف احلالة ()2
حتملن مسؤولية فهم الظاهرة وبناء التفسريات ومقارنتها على مستوى
الصف والوصول إىل إمجاع.
منهمكات يف املمارسات العلمية املستهدفة يف  ،NGSSمثل :طرح
األسئلة ،والتخطيط لالستقصاء وتنفيذه ،والنمذجة لفهم الظاهرة،
وحتليل البياانت ،وبناء التفسريات ،واملشاركة يف اجلدل ابالعتماد على
األدلة ،ومجع املعلومات وتقوميها والتواصل حوهلا.

حمورا للتعلم.
الطالبات وأفكارهن ّ
كن ً
()Schwarz et al., 2017
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التحول للممارسة The Practice Turn -
احلالة ()1

احلالة ()2

طلب من الطالبات معرفة واسرتجاع املعلومات العلمية اليت
أعطيت هلن.

مت توظيف األفكار واملمارسات العلمية كأدوات مفيدة للتفكري وبناء معىن
( )Sense-Makingللعامل من حولنا.

معرفة األفكار العلمية فقط
(?.)What

معرفة الظواهر وكيفية حدوثها وأسباهبا
)?.)What? & How? & Why
عملية بناء املعىن متت بشكل تدرجيي من خالل املمارسات ،مثل :طرح
األسئلة واستخدام النماذج ،وبناء التفسريات ،واجلدل ،والتواصل.

البناء التدرجيي للمعىن بواسطة املمارسات
جذراي يف أتطري ماهية تعلم العلوم.
هو ما ميثل ً
حتوال ً
()Schwarz et al., 2017
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تعليم العلوم :إصالحات مستمرة
 NGSSمعايري
العلوم للجيل القادم

 NSESاملعايري
الوطنية لتعليم العلوم

تقارير التعليم يف
املستوى املتوسط
والثانوي

تقرير العلوم لكل
األمريكيني

NRC

NRC

NCISE

AAAS

2013

1996

1990
1991

1989

2011
اإلطار املفاهيمي
لتعليم العلوم لصفوف
NRC K-12

()Bybee, 1995; NGSS Lead States, 2013

1993
احملكات املرجعية
للثقافة العلمية

AAAS

1989
مشروع اجملال والتتابع
والتناسق

سبوتنيك

1983

1957

تقرير أمة يف
خطر NCEE

NSTA
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االستقصاء يف معايري NSES 1996

"يصف الطالب األشياء واألحداث ،يطرحون األسئلة ،يبنون التفسريات،
خيتربون تلك التفسريات يف مقابل املعرفة العلمية احلالية ،ويتواصلون
أبفكارهم مع اآلخرين ،حيددون افرتاضاهتم ،ويستخدمون التفكري النقدي
واملنطقي ،وينظرون يف التفسريات البديلة .هبذه الطريقة ،ينمي الطلبة
بنشاط فهمهم للعلم من خالل اجلمع بني املعرفة العلمية ومهارات
االستدالل والتفكري ".
) (as cited in Osborne & Quinn, 2017
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ملاذا التحول عن املدخل القائم على االستقصاء؟
فشلت يف إظهار جمموعة أكثر
تنوعا من األساليب العلمية
ً

أشري له بشكل مكثف يف
الواثئق السابقة ،ومع مرور
الوقت مت تفسريه بطرق خمتلفة

()Scientific Method

)(Osborne & Quinn, 2017

()NRC, 2012

املفهوم مل يتم التعبري عنه
بشكل جيد
((poorly articulated
)(Osborne, 2014

اختالفات حول ما يعنيه تدريس العلوم من
خالل االستقصاء.
خلط بني اهلدف من املدخل القائم على
االستقصاء واملهارات العملية.
)(Osborne, 2014

عدم وضوح
املقصود
ابالستقصاء!

شددت على اجلانب العملي للعلم
( ،)hands-on aspectوفشلت يف
تضمني اجلدل والتواصل
)(Osborne & Quinn, 2017

استخدم كوسيلة للتحقق من تفسري الظواهر
دال من
الطبيعية كما يقدم من قبل املعلم ،ب ً
كونه وسيله لفهم طبيعة عمل العلماء.
(Abd El-Khalick et al., 2004 as cited in
)Osborne, 2014
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حل مشكلة عدم وضوح مصطلح االستقصاء
ميكن التفكري يف املمارسات العلمية
واهلندسية كموجه اثنية من االستقصاء
( )Inquiry 2.0ال كبديل عنه

مسامهة مهمة يف معاجلة
مشكلة االستقصاء
(.)Osborne, 2014

(.)Schwarz et al., 2017

متثل نواتج للتعلم
وإسرتاتيجيات تدريسية
()Bybee, 2011
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رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة
ٍ
كنشاط يقوم به جمتمع من املمارسني الذين يتشاركون يف
تصور العلم
جمموعة حمددة من املمارسات.

1962

التقدم العلمي يتم بواسطة جمتمع من العلماء ضمن مناذج إرشادية
( )Paradigmsتوجه عملهم مبجموعة حمددة من القيم والقواعد
وااللتزامات (املمارسات) ،بعضها مت التفاوض عليه اجتماعيًا.

الدراسات حول أنشطة العلماء أظهرت أن إنتاج املعرفة العلمية يتأثر
ابلسياق االجتماعي والثقايف واملؤسسي.
)(Osborne, 2014
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رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة
جمال علم النفس

جمال فلسفة العلم

دراسة (:)Klahr & Dunbar, 1988

دراسة (:)Giere et al, 2006

منوذجا يشري إىل أن ممارسة العلم تتضمن ثالث
طورت ً
عمليات رئيسية ،هي :صياغة الفرضيات ،والتجريب،
وتقييم األدلة.

ضا
منوذجا مشاهبًا من منظور فلسفي ،يقرتح أي ً
قدمت ً
ثالث مراحل من االستقصاء كبنية للتفكري العلمي.

وصول جمموعتني من الباحثني من ختصصني خمتلفني بشكل مستقل إىل
مناذج متشاهبة ،يشري بوضوح إىل أن هنالك
بنية أساسية للنشاط العلمي.
)(Osborne, 2014
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منوذج للنشاط العلمي
جواناثن أوزبورن أستاذ تعليم العلوم جبامعة ستانفورد ،وأحد أعضاء جلنة اإلطار
منوذجا للنشاط العلمي
قدم ً

جمايل علم النفس ،وفلسفة العلم.
النموذج عبارة عن توليف لنتائج الدارستني السابقتني من ّ
مت تبنيه يف إطار تعليم العلوم للصفوف من التمهيدي إىل الثاين عشر

كمنطلق لتحديد:
➢ املمارسات العلمية واهلندسية.
➢ كيفية تكامل املمارسات مع االستقصاء والتصميم.
)(Osborne, 2014; Osborne & Quinn, 2017
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ميادين النشاط الثالثة للعلماء واملهندسني

التحول إىل املمارسات يضع النقد والتقومي يف مركز تعليم وتعلم
)(NRC, 2012, P.43

العلوم (.)Osborne, 2014
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ما سبب تضمني املمارسات اهلندسية؟
العالقة التكاملية بني العلوم واهلندسة ،حيث يتوقع أن مشاركة الطلبة يف مشاريع التصميم اهلندسي
ستساعدهم على:
تطبيق املعرفة العلمية ،والتعمق فيها.
فهم القيمة العملية للمعرفة العلمية.

قد تفتح انفذة على ختصصات اهلندسة كمسار وظيفي حمتمل
للطالب.
)(Osborne & Quinn, 2017
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كيف سيسهم املدخل القائم على املمارسة يف حتسني تعليم العلوم؟
معرفة ومهارة

استخدم مصطلح ممارسة ( )Practiceللتأكيد
على أن املشاركة يف االستقصاءات العلمية ال
تقتصر على املهارات فقط ،بل تتطلب املعرفة
احملددة لكل ممارسة
()NRC, 2012

سياقات حقيقية للتعلم

يسلط الضوء على ما هو
مركزي يف العلم وهو ما ينبغي أن
كزاي بدوره يف أنشطة املتعلمني
يكون مر ً

الثقافة العلمية

توظيف املمارسات يف أنشطة تركز على:
تقييم ونقد مصادر املعلومات
بناء املعرفة العلمية وتصميم احللول

التكامل

)(Covitt et al, 2017

املعرفة اإلجرائية واإلبستمولوجية

تساعد املمارسات على تطوير فهم أعمق
وأوسع للبىن اإلجرائية واإلبستمولوجية اليت
توجه ممارسة العلم

)(Ford, 2015

)(Osborne, 2014

بناء هادف للمعرفة

يتجاوز الطلبة
األداء االستظهاري ()Rote Performance
لعمليات العلم إىل االخنراط يف ٍ
بناء هادف للمعرفة
ينمي فهمهم للممارسة
()Berland et al., 2015

االستيعاب املفاهيمي

بدال من
يؤكد على تنمية االستيعاب املفاهيمي ً
استظهار احلقائق والنظرايت
)(Osborne & Quinn, 2017
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توقعات األداء

عبارات تجمع ر ز
بي الممارسات واألفكار والمفاهيم
لوصف كيف يظهر الطلبة ما تعلموه.

Inside the
NGSS Box

رمز المعيار وعنوانه

يحدد العنوان موضوع المحتوى وقد يتكرر زف ر
أكي من مستوى
ي
اس يليه رمز
اس .لكن الرمز يكون محدد حسب المستوى الدر ي
در ي
الفكرة المحورية.

العبارات التوضيحية

ماذا نقيم؟

عبارات تقدم أمثلة أو توضيحات إضافية لتوقعات األداء

مجموعة من توقعات األداء
الت تصف ما يجب أن يكون
ي
الطلبة قادرين عىل فعله
لتحقيق المعيار.

حدود التقييم

ز
عبارات إرشادية لما يجب أن يتم الي ر ز
كي عليه يف
اس.
توقعات األداء بما يتناسب والمستوى الدر ي

)*(الربط مع الهندسة

ز
تشي عالمة النجمة إىل عالقة مع الهندسة يف الممارسات أو المفاهيم أو
ر
والت تدعم توقعات األداء.
,
األفكار
ي

الممارسات العلمية والهندسية
صندوق األسس
الت
أبعاد اإلطار الثالثة ي
استخدمت لبناء
توقعات األداء.

األفكار المحورية التخصصية

المفاهيم المتداخلة الشاملة
الروابط مع الهندسة والتقنية وتطبيقات العلوم

صندوق الربط
مع معايير ( )NGSSاألخرى.
المعايي األساسية المشيكة
مع
ر
ز
اإلنجليية.
للرياضيات وفنون اللغة
ر

تم استنباط هذه الروابط من األفكار المحورية التخصصية.

الربط مع طبيعة العلم

Based on the
January 2013
Draft of NGSS

رموز توقعات األداء
يتم اإلشارة لتوقعات األداء ذات العالقة ,استخدام الخط المائل إشارة إىل أن
العالقة محتملة وليست متطلبة.

)(as cited in Willard, 2013
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دور املمارسات يف الثقافة العملية

الثقافة العلمية ()Scientific Literacy
حمور الرتكيز الرئيس للتقييم يف جمال
العلوم.

)(OECD, 2019
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دور املمارسات يف الثقافة العملية

قدم إطار بيزا تعري ًفا إجرائيًا للثقافة العلمية يتكون من ثالثة جوانب مرتابطة ،هي:
o

السياقات :القضااي الشخصية واحمللية والعاملية ،املعاصرة والتارخيية.

 oاملعرفة :معرفة احملتوى ( ،)Content Knowledgeواملعرفة اإلجرائية
واملعرفة اإلبستمولوجية (.)Epistemic Knowledge

(Knowledge

،)Procedural

 oالكفاايت :القدرة على التفسري العلمي للظواهر ،تقييم وتصميم االستقصاء العلمي ،التفسري العلمي
للبياانت واألدلة.

)(OECD, 2019, PP.102-103
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)(OECD, 2019, P. 110
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دور املمارسات يف الثقافة العملية

وصف
مستوايت
الكفاءة يف
العلوم

) (OECD, 2019, P. 115

يف املستوى 1ب :ميكن للطلبة استخدام املعرفة العلمية األساسية أو اليومية
للتعرف على جوانب الظواهر املألوفة أو البسيطة.
لديهم القدرة على حتديد األمناط البسيطة يف البياانت ،والتعرف على
املصطلحات العلمية األساسية ،واتباع اإلرشادات الصرحية لتنفيذ إجراء
علمي.
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وصف
مستوايت
الكفاءة يف
العلوم

) (OECD, 2019, P. 115

يف املستوى السادس :ميكن للطلبة االعتماد على جمموعة من األفكار واملفاهيم العلمية املرتابطة من
علوم الفيزايء واحلياة واألرض والفضاء ،واستخدام معرفة احملتوى واملعرفة اإلجرائية و املعرفة
اإلبستمولوجية من أجل تقدمي فرضيات تفسريية ،أو تنبؤات لظواهر وأحداث وعمليات علمية
جديدة.
وعند تفسري البياانت واألدلة ،تكون لديهم القدرة على التمييز بني املعلومات ذات الصلة وغري
ذات الصلة ،كما ميكنهم االعتماد على املعرفة من خارج املناهج الدراسية العادية.
ميكنهم التمييز بني احلجج اليت تستند إىل األدلة والنظرايت العلمية ،وتلك القائمة على اعتبارات
أخرى.
ميكنهم تقومي التصاميم املتنافسة للتجارب املعقدة ،أو الدراسات امليدانية ،أو احملاكاة ،وتربير
اختياراهتم.
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املدخل القائم على املمارسة يف تعليم العلوم
توجه عاملي
اهتمام حبثي
تطوير اجليل التايل ملعايري العلوم
هدفني رئيسيني لتعليم العلوم
رؤية لتعليم العلوم واهلندسة
بنية اإلطار

املمارسات العلمية واهلندسية
أدوار املعلم والطالب
التحول للممارسة
The Practice Turn

تعليم العلوم :إصالحات مستمرة

ملاذا التحول عن املدخل القائم على االستقصاء؟

رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة
كيف سيسهم املدخل القائم على
املمارسة يف حتسني تعليم العلوم؟
دور املمارسات يف الثقافة العملية
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