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 مقدمة المترجمين

احلمد هلل رّب العاملني، محًدا يليق بجالله، وعظيم سلطانه، والّصالة والّسالم عىل خري 

خلقه، وخاتم رسله نبّينا حممد، وعىل آله، وصحبه، ومن سار عىل طريقه، واقتفى أثره 

 إىل يوم الدين؛ أما بعد:

، وخاصة  ي ل  يعّد املصطلح العلمي لغة التفاهم بني الباحثني واملتخصصني

تشّعب فروع املعرفة العلمية، وتعدد جماالهتا. ونلحظ عند النظر إىل جمال الرتبية 

إنشاء عديد من اجلمعيات واهليئات ا مشهوًدا  ي هذا املجال يتمث   ي العلمية نموً 

ما وهواملتخصصة، وعقد املؤمترات وامللتقيات العلمية، وتأسيس الدوريات العلمية؛ 

لتوحيد املصطلحات املتداولة إلجياد لغة مشرتكة بني املتخصصني وفهم  يعني احلاجة

موّحد حوهلا. وتتأكد تلك احلاجة  ي واقعنا الرتبوي العريب لوجود ترمجات عربية عّدة 

 أدى إىل تباين  ي املعنى، وخلط بني املفاهيم. وهو ماصطلح واحد  ي الرتبية العلمية؛ مل

ه  والرياضيات تميز البحثي لتطوير تعليم العلوم مركز ال"ومن هنا  كان توجُّ

امللك سعود إلنجاز كتاب يقدم رشًحا خمترًصا للمصطلحات والتعريفات  بجامعة"



  مقدمة املرتمجني و

 

حممد بنت هيا  ةالدكتوربرئاسة األستاذة  الرتبوية الشائعة، حيث تم تكليف فريق عم 

والدكتور ، ننورة بنت عبدالرمح جامعة األمريةأستاذة الرتبية العلمية ب -وع املزر

)نائبا امعة امللك سعودأستاذ الرتبية العلمية املشارك بج- اينحممد الشمربن سعيد 

أستاذ الرتبية - نارص بن صالح الدين منصورالدكتور   للرئيس( ، وعضوية ك ٍّ من :

، باململكة املتحدةالعلمية املشارك بجامعة طنطا وعضو هيئة التدريس بجامعة إكسرت 

أستاذ الرتبية العلمية  ي جامعة الريموك -د سعيد بن حسن الصباريني و الدكتور حمم

 .  ي األردنسابًقا ً

 وقد اًتبع الفريق اخلطوات التالية:

أوال: حتديد املصطلحات التي حيتاجها املتخصص  ي الرتبية العلمية  من  

من خالل مسح شام  للدوريات واملؤمترات العاملية اخلاصة  ي الرتبية العلمية، و

ة الوطنية للبحث أشهر املؤمترات التي تم الرجوع إليها  ي هذا الشأن، مؤمترات اجلمعي

 National Association for research in Science Teaching (NARST) ي تعليم العلوم 

 European Science Education Researchواجلمعية األوروبية للبحث  ي الرتبية العلمية 

Association (ESERA) واجلمعية األسرتالية للبحث  ي الرتبية العلميةAustralian 

Science Education Research Association (ASERA)  ومجعية تربية معلم

. كذلك فحصت أشهر Association for Science Teacher Education (ASTE)العلوم

 Journal تعليم العلوم الدوريات املحّكمة  ي جمال الرتبية العلمية، مث : جملة البحث  ي

of Research in Science Teaching  واملجلة العاملية للرتبية العلميةInternational Journal 

of Science Education  ،وجملة الرتبية العلميةScience Education جملة البحث  ي و

ينة من . باإلضافة إىل استفتاء عResearch in Science Educationالرتبية العلمية 

 املتخصصني  ي تعليم العلوم حول أهم املصطلحات التي يرون احلاجة إىل رشحها. 



 ز رتمجنيمقدمة امل 

ور حديثا ثانيا: البحث عن الرشيك املناسب لتقديم الرشح املتوافق مع ما يد

برنامج تطوير الرتبية "فريق عم  ضمن مع التنسيق  بني املتخصصني، وهنا تمّ 

ركنسا أ ي جامعة   Program to Advance Science Education (PASE)  "العلمية

University of Arkansas  حتت إرشاف الربوفسور ويليام مكوماسWilliam McComas 

 . صطلحلك  م تقديم رشح واف  و مصطلحا وذلك لرشح سبعني

أنسب ثالثا: ترمجة هذه املصطلحات بالتدوير بني أعضاء الفريق للوصول إىل 

وغريها من  Learning progressionو   Informal learningللمصطلح مث  مصطلح ترمجة 

. وقد تم ترتيب املصطلحات وفق مصطلحات التوجهات احلديثة  ي الرتبية العلمية

     الرتتيب العريب األلف بائي.

 ي جامعة  "برنامج تطوير الرتبية العلمية "هذا وقد أوضح رشيك العم  

ي  ي التخصص، فتقًدم بطلب إذن لنرش أركنسا أمهية هذا العم  عىل املستوى العامل

هذه املصطلحات  ي كتاب بعد استكامهلا إىل قرابة املائة مصطلح، ويكون للمركز حق 

 Science“الرتمجة والترصف بجميع املصطلحات. وقد تم نرش املصطلحات  ي كتاب 

Education Glossary”  .الذي أشار إىل دور املركز  ي نرش هذه املصطلحات 

مصطلح إىل تزويد  مائة من ألكثر رشًحا يضمّ  الذي الكتاب هذاوهيدف 

الباحثني واملتخصصني بفهم مشرتك حول أدبيات الرتبية العلمية؛ لإلسهام  ي تطوير 

هذا املجال، وتقديم بعض القضايا واالجتاهات احلديثة عن طريق املصطلحات 

ا الكتاب  ي توحيد املستخدمة حديثًا  ي املجال نفسه. ومن املأمول أن يسهم هذ

 املصطلحات املرتمجة إىل اللغة العربية. 

يأم  مقدمو هذا الكتاب أن يسهم هذا الكتاب  ي إغناء املجال، وأن يستفيد 

منه الباحثون واملتخصصون  ي جمال الرتبية العلمية، وعىل وجه العموم جمال املناهج 



  مقدمة املرتمجني ح

 

ات الرتبية واملرشفون وطرق التدريس، وكذلك املعلمون والطالب املعلمون  ي كلي

 الرتبويون والعاملون  ي جمال الرتبية عامة.

التميز البحثي لتطوير مركز "بخالص الشكر والتقدير إىل  التقدمود أخرًيا نو

كام  مرشوع هذا الكتاب. هبجامعة امللك سعود عىل دعم "تعليم العلوم والرياضيات

لكتاب من خالل مراجعة نتقدم بالشكر والتقدير لك  من ساهم  ي جتويد هذا ا

العريب لبعض املصطلحات  االسم الرتاكيب الصياغية للرتمجة وتقديم الرؤى حول 

الباحث لدى  ،الدمهش بن حسني ونخص بالشكر األستاذ الدكتور عبدالويلناسبة امل

والدكتور حممد بن عبداهلل ضو هيئة التدريس  ي جامعة صنعاء، مركز )أفكر( وع

س رشكة رئيام عىل املناهج والربامج التعليمية بوزارة التعليم واملرشف الع ،الزغيبي

مدير أول للمناهج  رفيع،والدكتور أمحد بن حممد تطوير للخدمات التعليمية، 

 ،والدكتورة أسامء بنت سامل املحروقي ،والتنمية املهنية لدى رشكة العبيكان للتعليم

 ،ارات املهنية  ي سلطنة عامنحتلي  مقاييس مهنية بمركز املعايري واالختب ةخبري

والدكتوره هند بنت  ،عضو هيئة التدريس  ي جامعة دمياط، والدكتور شوقي الرشيفي

وكيلة الشؤون التعليمية بمعهد اللغه العربية للناطقات بغريها  ي  ،عبداهلل الثنيان

 جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن.  

ا  ي حتقيق الغرض املنشود من هذا أن نكون قد وفقنسأل اهلل العيل القدير ون

مكان وزمان. ونشكر لكم   ي ك ينفع به طالبي العلم واملعرفة  الكتاب، وأن

 التي من شأهنا إغناء هذا العم ، واهلل نسأل أن هيدينا سواء السبي  . مالحظاتكم

 

 املرتمجون
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نجاز هذا الكتاب وترمجته بدعم من مركز التميز البحثي لتطوير تعليم العلوم تم إ

 .امللك سعود بجامعة والرياضيات
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 تقديم 
 

احلمد هلل رّب العاملني، محًدا يليق بجالله وكامله، والّصالة والّسالم عىل نبّينا حممد 

 وعىل آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين، أّما بعد:

املرتكزات األساسية للتقدم العلمي  يعّد تعليم العلوم والرياضيات أحد

والتقني الالزم لتطور املجتمعات وازدهارها، ومن هذا املنطلق يعمل مركز التميز 

، واملمّول من "أفّكر"البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة امللك سعود 

ي عىل تشجيع وزارة التعليم العايل ضمن املرحلة الثانية من مرشوع مراكز التميز البحث

النشاطات البحثية والعلمية الوطنية التي تسهم يف إغناء املحتوى العريب لتعليم العلوم 

 والرياضيات.

 ىحدإويمثل برنامج الرشاكة البحثية والعلمية لتأليف الكتب وترمجتها  

قنوات تنشيط حركة الرتمجة والنرش يف جمال تعليم العلوم والرياضيات؛ لذا يسعد 

، بعد أن "لغة الرتبية العلمية"يضع بني يدي القارئ العريب ترمجة لكتاب املركز أن 

 The Language of Science)نجح يف إخراج النسخة اإلنجليزية والتي بعنوان 

Education"  م عن طريق دار سينس 2014عام(Sense Publishers) والتي أصبحت ،

 بعد ذلك متداولة عامليًا. 



 تقديم

 

 ل

تاب بنسختيه العربية واالنجليزية بمبادرة من مركز لقد انطلقت فكرة هذا الك

لون والتميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات، بعد أن الحظ املسئو

والباحثون فيه التباين يف تعريف وترمجة املصطلح الواحد بني املختصني يف الرتبية 

العربية له. العلمية، ووجود فهم متعدد للمصطلح الواحد؛ بفعل تعدد الرتمجات 

وبعد التقيص من الفريق العلمي املكلف بدراسة كيفية البدء بمرشوع هذا الكتاب 

تبني للمركز أن احلاجة ملثل هذا الكتاب حاجة عاملية وليست إقليمية عربية؛ نظرًا 

لعدم وجود كتاب حديث جيمع ويرشح أبرز املصطلحات املستخدمة يف الرتبية 

كوين فريق علمي عريب برئاسة األستاذة الدكتورة هيا العلمية. عندها رأى املركز ت

العلمية بجامعة األمرية نوره ، وعضوية الدكتور نت حممد املزروع أستاذة الرتبية ب

سعيد بن حممد الشمراين أستاذ الرتبية العلمية املشارك ورئيس قسم املناهج وطرق 

البحثية، والدكتور نارص بن  نوالتدريس بكلية الرتبية ونائب مدير املركز للشئو

وعضو هيئة  طنطاصالح الدين منصور أستاذ الرتبية العلمية املشارك بجامعة 

التدريس بجامعة إكسرت باململكة املتحدة، واألستاذ الدكتور حممد بن سعيد الصباريني 

يف األردن. واستهدف املركز مشاركة  أستاذ الرتبية العلمية يف جامعة الريموك سابقا

لني ينتميان لدولتني عربيتني خارج نطاق اخلليج العريب؛ إلثراء العمل بخربهتام؛ زمي

ومتثيل وجهة نظر حول ترمجة هذه املصطلحات من دول عربية أخرى باإلضافة إىل 

اململكة العربية السعودية. وقام الفريق مشكورا بجهد كبري يف حرص املصطلحات 

حتليل دقيق للبحوث يف جمموعة من املؤمترات املتداولة يف الرتبية العلمية من خالل 

واملجالت العاملية واإلقليمية، ومن خالل عقد ورش عمل لتحديد أبرزها وأحدثها، 

 وبعد عدة مداوالت خرجت قائمة تتكون من أكثر من سبعني مصطلحًا.



 م تقديم

كام رأى املركز تكوين رشاكة مع فريق علمي آخر لديه خربة وجتربة يف جمال 

 .William F)فعل تم التواصل مع األستاذ الدكتور ويليام مكوماس الكتاب، وبال

McComas)املرشف عىل برنامج تطوير الرتبية العلمية ، (Program to Advance Science 

Education (PASE) يف جامعة أركنسا(University of Arkansas)  بالواليات املتحدة

مجة املصطلحات التي حيددها مركز التميز. برت األمريكية؛ لقيادة الفريق العلمي املعنّي 

وقد عمل هذا الفريق العلمي بتقديم رشوح هلذه املصطلحات يف حدود صحفة 

واحدة لكل مصطلح. وبعد استكامل املرشوع شعر فريق برنامج تطوير الرتبية العلمية 

قد بجامعة أركنسا بأمهية هذا املرشوع عامليًا، ورأى إضافة جمموعة من املصطلحات، و

متت مراجعتها مع الفريق العلمي املكلف أساسا من املركز، وخرج الكتاب بنسخته 

 اإلنجليزية ليحوي أكثر من مائة مصطلح مستخدم يف الرتبية العلمية.

وها هي النسخة العربية بني يدي القارئ العريب لتسد احلاجة احلالية لتوحيد 

املصطلحات املستخدمة عىل مستوى الرتبية العلمية، كام تسهم يف سد احلاجة عىل 

املستوى الرتبوي بشكل عام؛ نظرًا لوجود جمموعة كبرية من املصطلحات املشرتكة يف 

لرتبوية األخرى. إن اهلدف من إصدار هذه الرتبية العلمية وغريها من التخصصات ا

الرتمجة هو إجياد لغة علمية مشرتكة بني املختصني يف الرتبية العلمية عوضًا عن 

الرتمجات املتعددة للمصطلح الواحد؛ مما يضطر املتخصصني يف كثري من األحيان إىل 

، أو املصطلح اإلنجليزي مع املصطلح العريب؛ لتتبني داللة مصطلحه العريب قرن

تقديم تعريف خمترص أو مطول لكل مصطلح عريب يستخدمه؛ إلزالة اللبس املرتتب 

عىل عدم وجود مصطلح عريب واحد مقبول الداللة لدى اجلميع. ونأمل أن يسهم هذا 

الكتاب كذلك يف إثراء املعرفة العلمية لدى املتخصصني وطالب الدراسات العليا يف 

يد معلمي العلوم، واملهتمني بشكل عام لفهم الرتبية العلمية، كام نأمل أن يف



 تقديم

 

 ن

التوجهات احلديثة يف الرتبية العلمية من خالل الرشوحات التي يقدمها هذا الكتاب 

 للمصطلحات التي حيوهيا.

ويقدم مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات الشكر 

رة هيا بنت حممد املزروع، والتقدير للفريق العلمي العريب برئاسة األستاذة الدكتو

الذي قام بجهد كبري يف تكوين تصور عن فكرة الكتاب بنسختيه العربية واالنجليزية، 

وحتديد املصطلحات املهمة يف التخصص، ومتابعة إخراج النسخة اإلنجليزية إىل أن 

وصلت للسوق العاملي، وترمجة هذا الكتاب بصورة مناسبة للقارئ العريب. كام نشكر 

نا يف هذا املرشوع من جامعة أركانسا عىل ما بذلوه من جهد وتعاون مع املركز رشكائ

إىل أن خرجت النسخة اإلنجليزية من هذا الكتاب. ويتطلع املركز إىل املزيد من 

الرشاكات مع املتخصصني عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي؛ إلثراء املكتبة 

 علوم والرياضيات.العربية بالكتب املتخصصة يف تعليم ال
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 مقدمة المؤلفْين
 
يف اجتاهات متعددة، وتوَسع ، مستقال اختصص وصارختصص الرتبية العلمية لقد تطَور 

 .لقاءات مهنيةو ،متخصصة جمالت علميةو، يف التخصصخرباء أصبح هناك حيث 

متقدمة، هذا إىل جانب وجود لغة خاصة درجات ويوجد أيضًا برامج علمية ب

 يف تعزيزرغبة العلامء واملامرسني من خمتلف أنحاء العامل للمشاركة و ،بالتخصص

عندما تواصل حدث ما يؤكد النقطتني األخريتني ًا، ومؤخر. وتعلمه تعليم  العلوم

  "تطوير تعليم العلوم والرياضياتلمركز التميز البحثي "معي الزمالء من 

Excellence Research Center of Science and Mathematics Education" [ECSME] 

أن أقوم وزمالئي يف  ألجلبجامعة امللك سعود بالرياض يف اململكة العربية السعودية 

 (Program to Advance Science Education [PASE]) "برنامج التقدم يف الرتبية العلمية"

 صطلحاتتعريف عدد من املعمل كتاب لب (University of Arkansas)بجامعة أركانسا 

يات الرتبوية يف التخصص فهم األدبساعد عىل  يباماألساسية يف الرتبية العلمية؛ 

لقد بدا يل مبارشة أمهية هذا املرشوع وآثاره  .بتطويره بشكل أعمق وبالتايل املسامهة

 للوصول إىل تعزيز التفاهم املشرتك بني املتخصصني يف الرتبية العلمية.البعيدة املدى 

تطوير تعليم العلوم لمركز التميز البحثي "التي قدمها  يةاألصل شملت القائمة

 الرتبية العلمية، املهمة يف وانباجلالعديد من برزت سبعني مصطلحًا، أ "والرياضيات



 ع مقدمة املؤلفْي 

وأظهرت القائمة أن الرتبية العلمية بالفعل طورت  ومجيعها تستحق التعريف هبا.

متت استعارهتا من األدب  مصطلحاتو ،لغتها اخلاصة التي حتوي مدخالت فريدة

أن املعرفة هبذه ا واضحا الرتبوي العام، إال أهنا ضمن سياق تعليم وتعلم العلوم. وبد

مشرتك ومثمر يف التخصص. وعندما حوار  اجيادإلرضورية املصطلحات األساسية 

يف الرتمجة إلصدار النسخة ه ومع بداية جهود ،ركزامل ة منالعمل املطلوب ت مهمةاكتمل

م  نجليزية،العربية اإل املركز بتشجيعنا لتوسيع العمل وتقديم نتائج اجلهود املبذولة تكرَّ

 جلمهور أوسع.

وبعد حصولنا عىل هذه الفرصة قمنا بدعوة املنتمني ملجتمع الرتبية العلمية 

ملراجعة قائمة املصطلحات التي تم تعريفها، واقرتاح ما يمكن أن يكون غائبًا. ويف 

ليلة قدم أكثر من أربعني فردًا ما يقارب ستني مصطلحًا إضافيًا للنظر غضون أيام ق

بسبب أن  ؛نسبياً  حتديد ما يمكن أن يتم تضمينه يف الكتاب سهال، ولقد كان فيها

. وبالتايل فإن النسخة قبل عدد من املتخصصنيقرتحت من اجمموعة من املصطلحات 

باملامرسة وبالبحث ضمن ختصص  هلا عالقة مائة مصطلح الكتاب تتضمناحلالية من 

 الرتبية العلمية.

ويمكن أن يالحظ القراء أن كل مصطلح يرافقه تعريفان: أوهلام تعريف يمكن 

ومزيد مع أمثلة رشح شامل الوصول له برسعة وسهولة ويقع يف أعىل الصفحة، يتبعه 

طلحات من املص إال أن قليالً   .. وتقع معظم التعريفات يف صفحة واحدةمن التعليق

طلب مساحة إضافية. ويف بعض يتوالنظرية البنائية، واالستقصاء مثل: املعمل، 

احلاالت تم ضم بعض املصطلحات البسيطة املرتبطة بمصطلحات أساسية مع تلك 

بني تلك املصطلحات دون حاجة  عالقةاملصطلحات األساسية لتحقيق فهم أسهل لل

قديم بعض الروابط يف ثنايا الكتاب تم تكذلك  للتنقل بني صفحات الكتاب. ئالقار

نظر أيضًا( لربط القارئ باملصطلحات ذات العالقة. ورغم تعريف مائة اعىل شكل )
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مصطلح إال أنه تم تضمني العديد من املرتادفات والروابط التي وسعت قائمة 

املصطلحات إىل حد كبري. ويمكن لألشخاص الذين يبحثون عن تعريف مصطلح 

بقراءة  واوأن يستمتع، )الفهرس( ياتاملحتوقائمة معني البدء ببساطة بالبحث يف 

كام هو احلال  –ومن املمكن أن تعجب  ،املصطلحات من خالل ترتيبها األبجدي

تعلم وتعليم  جمالدمة يف من دقة وتعقيد وتعدد املصطلحات املستخ-بالنسبة لنا

بعض املصطلحات غري املألوفة لديه وتكوين التعرف عىل نتوقع من القارئ . والعلوم

جتميع لقصص قصرية ، وكام لو أن الكتاب بعض الفهم اجلديد من جمرد قراءة الكتاب

 )جدًا(، ونشجعه عىل فعل ذلك.

ب املتخصصني يف أغل ألوفة لدىمتثل التعريفات يف هذا الكتاب التعريفات امل

-يف حاالت عديدة –الرتبية العلمية دون تقديم مصطلحات جديدة أو غريبة. إال أنه 

 مبهمةيمكن اتباع هذه القاعدة، فعىل سبيل املثال: تم تارخييًا تقديم تعاريف  مل

هذا ، و"العلوممدرس "كأنه مرادف لـ فظهر املصطلح و "الرتبية العلمية"ملصطلح 

 يف أولئك الذين يعدون أنفسهم متخصصني يف ضوء عملوله؛ ال يمكن قبببساطة 

تدريس التخصصات ". وكذلك مصطلح (Science Educators)   الرتبية العلمية

يعد مثاالً آخر يف نفس السياق، الذي يعتمد Interdisciplinary Instruction" "املتداخلة

يمثل تعريفه عادة  الذي "Discipline" "التخصص"عىل كيفية تعريف الفرد ملصطلح 

، فيمكن لنا "طريق للمعرفة"بأنه  "التخصص"مشكلة، ففي حال عّرفنا مصطلح 

 "Blended Science Instruction" "تدريس العلوم املتامزج"تقديم مصطلح جديد 

بديالً أكثر دقة. وأخريًا التحدي الكبري لتعريف مصطلح  احتسابهوالذي يمكن 

دم ، حيث ق"التدريس القائم عىل املرشوع"مقابل  "التدريس القائم عىل املشكلة"

بني أسلويب التعلم، إال أن توضيحًا للفرق  "التدريس القائم عىل املرشوع"مصطلح 
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الدقة يف أن يأخذ القارئ مثل هذه  رجوون، هذا الفرق من الناس من يفطن إىلالقليل 

 بعقلية منفتحة، ونرحب بأي تغذية راجعة. تعريف املصطلحات

أن مفردات الرتبية العلمية ووثائقها يف الواليات ب اإلقرارن واضحًا يف وسأكو

 اتصطلحاملبشكل كبري يف هذه إبرازها -بصورة أو أخرى–املتحدة األمريكية تم 

ا املوضوع يف معاجلة هذاملائة األساسية املرتبطة بتعليم وتعلم العلوم، إال أننا نتطلع إىل 

القادمة هلذا الكتاب، ونرحب بصدق بأي مقرتحات لتعزيز وتوسيع  عاتالطب

 كتاب.الوتعديل( الطبعة األوىل من أ)

تعليم العلوم  لتطويرمركز التميز البحثي "وأود أن أشكر الزمالء يف 

أشكر الدكتورة هيا املزورع حتديدا هذا املرشوع، وبإنجاز  االذين أهلمو "والرياضيات

أشكر  أود أنوكذلك . ثمينةرة األوىل حول هذه الفرصة الالتي تواصلت معي للم

جامعة أركنسا الذين ساندوا يف   "التقدم يف الرتبية العلمية "املشاركني يف برنامج 

الدكتوراه السيدة شاريل  البةبالكتابة وغريها من املهام اإلضافية، وأخص منهم ط

املرشوع، باإلضافة إىل أهنا  بيلني التي استخدمت مهاراهتا املنظمة واملتميزة لضبط

استثمرت موهبتها الفنية إلنتاج األشكال والتوضيحات املتضمنة لدعم جمموعة من 

التعريفات. وأخريًا، أقدم جزيل االمتنان للدكتور مايكل كالف عضو هيئة التدريس 

ريس بجامعة الينوي بجامعة أيوا احلكومية والدكتور أليسون ماير عضو هيئة التد

غري حمدود من  اكل سطر من هذا الكتاب وقدما عدد قاما بقراءةن ية اللذاحلكومي

الصورة  املقرتحات التي متخضت عنها النسخة النهائية والتي مل تكن لرتى النور هبذه

 دون مسامهتهام املتميزة.

 املحرر
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 وتوثيق االقتباس المؤلفون المشاركون
 

الدراسات العليا، وأعضاء هيئة  بةطلرشاكة منتجة بني إن تطوير هذا الكتاب يعد 

التدريس، وجمموعة من الذين سامهوا بتقديم التعريفات املوجودة فيه، ورغم أن كل 

 األحرفبعناية، إال أنه يمكن حتديد كل مؤلف رئيس من خالل  حتريره مصطلح تم

 وذلك بوضع خمترص السمه هناية تعريف كل مصطلح. ،األوىل

لكتاب شارك ا أن حمرر –عىل حد سواء  –ويفرتض أن يدرك القراء واملؤلفون 

املساحة  ملراعاةبني احلني واآلخر يف إعادة الكتابة بشكل كبري لغرض زيادة الوضوح، و

بمستوى قرائية التعريفات. وبالتايل فإنني أحتمل كامل سباب تتعل  املتاحة، وأل

ولية عن طبيعة ودقة وشكل النسخة األخرية من التعريفات الواردة يف هذا ؤاملس
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 األحداث  المناِقضة )الظواهر الُمَحيِّرة (
Discrepant Events (Puzzling Phenomena) 

 

األحداث املناقِضة هي ظواهر، أو ألغاز، أو أسئلة، أو خربات تعلمية يقدمها املعلم 

جتعل  ومن ّثمللطلبة بحيث تظهر مناقضة للقوانني الطبيعية، أو مناقضة لتوقعات الطلبة، 

الطلبة يتساءلون عن سبب ظهور هذا احلدث أو الظاهرة الطبيعة يف صورهتا التي ظهرت 

 هبا.

املناقِضة أو الظواهر املحرية مرتبطة بالطلبة، وتظهر عندما يشعر الطلبة واألحداث 

بتناقض اخلربة املعرفية، أي عندما ال تتفق توقعاهتم ملا سيحدث مع الواقع احلقيقي الذي 

يظهر هلم، وبالتايل يمكن استخدام مثل هذه الظواهر أدوات فَعالة لتحفيز رغبة الطلبة يف 

 ووو  ملحاولة تفسري احلدث.مزيد من املعرفة عن امل

 :(Friedle, 1986)الحظ األمثلة التالية لألحداث املناقضة التي أوردها فريدل 

  ما الذي حيدث عندما تطفو قطعة فلني صغرية يف وسط كأس زجاجي مملوء

 بشكل جزئي باملاء؟ )دائام يطفو الفلني يف جهة الزجاج(.



  لغة الرتبية العلمية  مرسد موَسع للمصطلحات واملفاهيم ... 2

  مل  50مل من الكحول إىل  50ما الذي حيدث للحجم الكيل عندما يضاف

 مل(. 100من املاء يف خمبار مدرج؟ )املجمو  ال يساوي 

  سكب حوايل بوصة من املاء يف دلو وجعله يتأرجح بشكل عمودي يف دائرة

 مكتملة كبرية. )املاء ال يغادر الدلو(.

ويمكن أن حتفز هذه األحداث تعلاما أعمق، وتساعد الطلبة عىل إنتاج معنى 

 عند استخدام املعلم هلذه األحداث بمهارة ومتكن.مفهوم لدهيم 

وخيتار بعض معلمي العلوم استخدام األحداث املناقضة لدرس واحد فقط، 

يف حني أن آخرين يوظفوهنا عىل امتداد الوحدة التدريسية، بحيث جيعل املعلم الطلبة 

مستمرين يف البحث عن سبب ظهور هذا احلدث املناقض. وعادةا عندما يواجه 

لطلبة هذه األحداث فإهنم يعانون من صعوبة يف التخيل عن أفكارهم األصلية حول ا

العلوم، حيث ال يمكنهم ترك أفكارهم األصلية السابقة، أو استبداهلا بشكل مبارش، 

 سرتاتيجيات ملعاجلة هذه القضية. إم عىل الرتبويني االستعداد هلا بوهذه املشكلة حتت

استخدام األحداث املناقضة إلهبار الطلبة وترك وعىل معلمي العلوم احلذر من 

، وعليهم أيضا احلذر من جتاوز (Wright & Govindarajan, 1995)احلدث دون تفسري 

 تعلم املحتوى العلمي الذي يمكن أن يظهر نتيجة لدورة تعلم منظمة.

ومن أمثلة الدورات التعلمية النموذج الثالثي الذي طوره فريدل            

(Friedl, 1986)  يقود الطلبة ومن إجراءات حمددة لبناء املعنى، ثم مساعدهتم حلل أي

تناقض معريف يواجههم، باإلوافة إىل ذلك يعالج ترددهم يف التخيل عن التصورات 

 البديلة التي سبقت الدرس، وتشمل خطواهتا:

 تقديم احلدث املناقض 

 إرشاك الطلبة يف حل التناقض 

  .حل األسئلة التي طرحها احلدث، وربطها باملعرفة العلمية 



ة (األحداث  املناقِضة    3  )الظواهر املَُحِّير

ويعد دور املعلم يف متابعة أفكار الطلبة يف كل خطوة من خطوات هذه الدورة 

ا بالغ األمهية  مسهألجل حتقيق التعلم العميق الذي هيدف إليه املعلمون يف تدري ؛أمرا

(AB) .  
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