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م المهنيــة علــى الـتعل  مجتمعــاتهــدفت الدراســة إلـى معرفــة تـأثير برنــامج     :ملخـص 
ــة العلــم، وممارســات تدريســها،           ــت فــي تحســين فهــم معلمــات العلــوم لطبيع اإلنترن

استخدم المنهج النوعي بتصميم . وتحديد العوامل المؤثرة في فاعلية هذا البرنامج
اسـتبيان طبيعـة العلـم    : عـدة  مصـادر دراسة الحالة المعتمد علـى جمـع البيانـات مـن     

)MOSQ(طبقت الدراسة على عينة . وتقارير التأمل الذاتي قة،، ومقابالت شبه مغل
. قصـدية مـن سـت معلمـات علـوم مــن مـدارس المرحلـة المتوسـطة بمدينـة الريــاض         

الـتعلم   تمـع فاعلية اسـتخدام األسـلوب الصـريح مـن خـالل مج      نتائج الدراسةأظهرت 
ــة         ــم المتعلق ــب طبيعــة العل ــى اإلنترنــت فــي تحســين فهــم المعلمــات لجوان المهنــي عل

العلمـي، وتحسـين فهمهـن     سعىعرفة العلمية، والطرق العلمية لالستقصاء، والمبالم
العالقة  :، هيانت النتائج أن أكثر جوانب طبيعة العلم تطوروبي. لممارسات تدريسها

بين النظريات والقوانين العلمية، وتغير المعرفة العلمية، وعدم وجود طريقة علمية 
وبــرزت عــدة عوامــل أثــرت فــي فاعليــة    . تيــةواحــدة بخطــوات محــددة، وتــأثير الذا 

  . المناقشة، والتأمل، وعرض التجارب التدريسية: البرنامج، أهمها

طبيعـة العلـم، ممارسـات تـدريس طبيعـة العلـم، معلـم العلـوم،         : الكلمات المفتاحية(
  ).رنتمجتمعات التعلم المهنية على اإلنت

  

  
  

  

  

  

 Nature of Science (NOS) يعد فهـم طبيعـة العلـم    :مقدمة
 لشـك ، التـي ت Scientific literacy مـن أهـم مكونـات الثقافـة العلميـة     

ــدًف ــاهج العلـــوم،      ا مشـــتركً هـ ــة العلميـــة ومنـ ــات إصـــالح التربيـ ا لحركـ
، الـــــذي قدمتـــــه فـــــي منتصـــــف )2061(كمشــــروع العلـــــم للجميـــــع  

ــالثمانين ــةيـــــــــــــ ــوم  ات الجمعيـــــــــــــ ــدم العلـــــــــــــ ــة لتقـــــــــــــ  األمريكيـــــــــــــ
AmericanAssociation for the Advancement of Science 

(AAAS)ــة     تنبثقــ، وا ــه فــي التســعينيات وثيقــة المعــايير المرجعي عن
والمعـايير   ،Benchmarks for Science Literacy للثقافـة العلميـة  

ــة للتربيـــة العلميـــة    National Science Education الوطنيـ
Standards (NSES)، امكونـ الوثيقتين طبيعة العلم  لتافي ك توبرز 

زيتــون،  (للتربيــة العلميــة    امســتمر االعلميــة، وهــدف   للثقافــة  اأساســي
  .AAAS, 2010) ؛2010
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Abstract: This study investigated online professional learning 
communities' program on improving science teachers' understanding 
of Nature of Science and teaching practices;and determined the 
factors that influenced the effectiveness of the program. A qualitative 
approach with case study designwas used; data was collected from 
multiple sources:the Myths of Science Questionnaire, semi- structured 
interviews, and self-reflection reports. The research sample included 
sixfemaleteachers from middle schools in Riyadh. Results showed an 
improvement in teachers' understanding of NOS aspectsrelated to 
scientific knowledge, scientific methods of inquiry, and scientific 
enterprise; and improved their understanding of its teaching 
practices. The results showed that most developed aspects of 
NOSwere: relationship between scientific theories and laws, scientific 
knowledge is tentative, the lack of a scientific method with specific 
steps, and influence of subjectivity(theory-laden). Several factors 
influenced the effectiveness of the professional learning 
communityprogram, theyincluded:discussion, reflection, and teaching 
experiments. 
(Keywords: Nature of Science; Nature of Science Teaching Practices; 
Science teacher; Online Professional Learning Communities). 

  
  

، وكيف يعمل، العلم هيةوصف مايتعلق بوطبيعة العلم مجال 
مجموعة اجتماعية، وكيف يوجه بوصفهم وكيف يعمل العلماء 

يدمج  وهو بهذا الوصف ؟المجتمع الجهود العلمية ويتفاعل معها
 ،مع بحوث العلوم المعرفية وفلسفته ،وتاريخه ،علم اجتماع العلم

طبيعة العلم خصائص  وتتضمن .(McComas, 2002)كعلم النفس 
المعرفة العلمية المستمدة من الكيفية التي تطورت بها هذه المعرفة 

(Lederman, 2006). العالقة بين  :ومن مفاهيم طبيعة العلم
عدم وجود طريقة علمية بخطوات والقوانين والنظريات العلمية، 

 ومعتمدة على الحواس، وذاتية، ،مؤقتة المعرفة العلميةومحددة، 
وترتبط بسياقها  االستدالل والخيال واإلبداع، يا هي نتاجوجزئ

 & Lederman, Abd-El-Khalick, Bell) الثقافي واالجتماعي
Schwartz, 2002).  

من أفكار حول  الفرديعني ما لدى ف، فهم طبيعة العلمأما 
كيف يتم إنشاؤها، : فهم طبيعة المعرفة العلمية العلم، ويتضمن
 لتنظيم االجتماعي للعلم،وفهم ا ،هاقبولو ،واإلضافة إليها
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 مهدف مهم لتعليم العلوم؛ ألن فه ، وهذا الفهموالممارسات العلمية
طبيعة العلم يدعم تعلم المحتوى العلمي، وضروري لفهم وإدارة 
أدوات وعمليات التقنية في الحياة اليومية، وفهم القضايا العلمية 

راف المجتمع العلمي، واتخاذ القرار بشأنها، وفهم أع ،االجتماعية
 من الثقافة المعاصرة ارئيس باعتباره جزءاوتقدير قيمة العلم 

(Driver, Leach, Millar & Scott, 1996) . ولتحقيق هذا الهدف
الطرق العلمية لالستقصاء  التربية العلمية ينبغي أن تتضمن

Scientific methods of inquiry،  بها الطرق التي يدرسوهي 
 Nature ofوطبيعة المسعى العلمي ، الم الطبيعيالعلماء الع

scientific enterprise وتشمل فهم العالقات المتبادلة بين العلم ،
  .AAAS, 2010)(والمجتمع والتقنية 

لطبيعة العلم يتأثر بفهم  الطلبةأن فهم البحوث  فترضتو
توجهت إلى تقويم فهم المعلمين، وكانت لذلك معلمي العلوم لها؛ 

هم للفهم السليم لطبيعة العلم رمنسجمة في إظهار افتقا نتائجها
 ;Buaraphan, 2009)الدراساتكشفت و). 2010زيتون، (

Doungpaen & Buaraphan, 2012; Thye & Kwen, 2004) 
، لدى معلمي العلوم حول طبيعة العلم قاصرةوجهات نظر عن 

أن و ة،المعرفة العلميتراكم بتحول النظرية إلى قانون، و كاالعتقاد
خطوات  النماذج العلمية نسخة من الواقع، والمنهج العلمي له

عمل العلماء ال يتضمن اإلبداع في كل خطواته، أن محددة، و
والعلم يمكنه اإلجابة عن جميع األسئلة، والعلم والتكنولوجيا 

  .متطابقان

أن طبيعة العلم مجال  (McComas, 2002) ويرى ماكوماس
إال  ،بدقة وم على تصوير العلم للمتعلمينأساسي يساعد معلمي العل
أو  ،؛ مما قد يخففعدة واملعتتأثر ب أن التدريس عملية معقدة

 اووفًق. ممارساته الصفية فيلطبيعة العلم  المعلم يخفي تأثير فهم
فهم المعلمين لطبيعة  أصبحفقد ، (Lederman, 2006)لليدرمان 

لطبيعة العلم؛  الطلبة ا، إال أنه غير كاٍف لتحسين فهمالعلم ضروري
جد أن مفاهيم المعلمين حول طبيعة العلم ال ُتترجم تلقائيا حيث و

-Abd-El)عبدالخالق وليدرمان  لوقد توص .إلى ممارسات صفية
Khalick & Lederman, 2000) -بعد مراجعة عدد من البحوث- 

يستخدم التدريس  الذي Explicit األسلوب الصريح إلى أن
وجه نحو جوانب طبيعة العلم أكثر فعالية من األسلوب المخطط، والم

الذي يستخدم عمليات العلم، أو أنشطة  Implicitالضمني 
استخدام االستقصاء لتحسين فهم طبيعة العلم؛ مما يشير إلى أهمية 

لتحسين مفاهيم  Explicit-Reflectiveألسلوب التأملي الصريح ا
  . طبيعة العلم لدى المعلمين والمتعلمين

تحسين فهم المعلمين لطبيعة إلى  عدة دراساتسعت وقد 
دراسة ، وتطوير تدريسها، باستخدام المنهج النوعي، كالعلم

 ,Akerson, Hanson & Cullen)أكرسون وهانسون وكولين 
هدفت إلى تقويم تأثير ، التي في الواليات المتحدة (2007

نظر وجهات  فيوالتدريس التأملي الصريح  ،االستقصاء الموجه
تم استخدام  .معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية حول طبيعة العلم

 Views of Nature of Scienceاستبيان وجهات نظر طبيعة العلم
(VNOS-D2)برنامج تطبيق قبل وبعد  الشخصية ، والمقابالت

 أشارت .امعلم) 17(للتطوير المهني لمدة أسبوعين، شارك فيه 
  . جهات نظر المعلمين حول طبيعة العلمإلى تحسن و نتائج الدراسة

 & Doungpaen) وبيورفان نيدونجب دراسةوهدفت 
Buaraphan, 2012) إلى استكشاف أثر األسلوب التأملي  في تايلند

الصريح في تحسين فهم معلمي العلوم لطبيعة المعرفة العلمية، حيث 
 Myths of Scienceالستبيان طبيعة العلم معلما) 30(استجاب 

Questionnaire (MOSQ) لمدة أربعة أيام  وبعد ورشة عمل قبل
-إلى حد ما- أظهرت النتائج أن الورشة عززت  .حول طبيعة العلم

رغم وجود مقاومة  مفاهيم المعلمين حول طبيعة المعرفة العلمية،
  .لتغيير المفاهيم البديلة

 (Pekbay & Yilmaz, 2015)وهدفت دراسة بيكباي ويلماز 
والمنحى  ،استكشاف تأثير األسلوب التأملي الصريح في تركيا إلى

ا من معلمي المرحلة ا معلمطالب) 48(وجهات نظر  فيالتاريخي 
قت أنشطة األسلوب طب .االبتدائية قبل الخدمة حول طبيعة العلم

، وأنشطة المنحى التاريخي تينمجموعإحدى الالتأملي الصريح على 
خدم استبيان واسُت ،أسابيععلى المجموعة األخرى، لمدة ثالثة 

على تفوق مجموعة  نتائج الدراسةدلت . (VNOS-B)طبيعة العلم 
  .التدريس التأملي الصريح في وجهات نظر طبيعة العلم

إلى فقد هدفت  (Faikhamta, 2013)فايكامتا أما دراسة 
تصور  بناًء علىالعلم طبيعة مصمم لتدريس برنامج  معرفة تأثير

 Pedagogical Content Knowledgeلمحتوىة لمعرفة التربويلل
(PCK) نحو  موتوجهاته ،لطبيعة العلمفهم معلمي العلوم  على
استبيان مفتوح، ومالحظات ميدانية، في الدراسة  استخدم. اتدريسه

معلما ) 25(وكان عدد المشاركين  وصحائف المعلمين، والواجبات،
 إلى النتائج رتأشا. اجستير في جامعة بانكوك بتايالنديدرسون الم

طوروا فهمهم لطبيعة العلم وتوجهاتهم نحو تدريسها  أن المشاركين
بناًء على عوامل مختلفة، أهمها التدريس التأملي الصريح، ونمذجة 

  .الدور

وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام 
ي المنهج النوعي بأساليب متنوعة لجمع البيانات، كما تشترك معها ف

هدف تحسين فهم المعلمين لطبيعة العلم، واستخدام األسلوب 
التأملي الصريح في ذلك، إال أنها تختلف في الوسيلة التي استخدم 
من خاللها هذا األسلوب، حيث يالحظ أن الدراسات السابقة 
اعتمدت على الدورات التدريبية التقليدية، في حين أن الدراسة 

يح من خالل مجتمع التعلم المهني الحالية استخدمت األسلوب الصر
  .عبر اإلنترنت

 Professional learningمجتمعات التعلم المهنيةتعد و
communities  من أساليب التطوير المهني الحديثة، حيث بدأت

بالظهور في األدب التربوي في العقد األخير من القرن العشرين 
(Leclerc, Moreau, Dumouchel & Sallafranque-St-Louis, 
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بانتظام للتعلم وتبادل  تجتمع وهي فرق من المعلمين. (2012
لتلبي تزايد االهتمام بتشجيع  ونشأت األفكار لتحسين التدريس،

وتفترض أن  ،)Blitz, 2013(مشاركة المعلمين في التطوير المهني 
تعاون األقران يمكن أن يحول ممارسات التدريس إلى طرق ترفع 

 & Riveros, Newton)للطلبةمستوى التحصيل الدراسي 
Burgess, 2012) . وترتبط مجتمعات التعلم المهنية بنظريات

 ،يث يتشارك المعلمونالطبيعة االجتماعية لممارسات التعلم، ح
بنظرية حدوث التعلم في مجتمعات الممارسة، التي ويبنون عملهم 

وبنظريات تعلم  ،وصل حيوية بين التعلم والممارسة تقترح حلقة
ر، التي تفترض أن المعلمين الذين يتعلمون بتوجيه ذاتي، في الكبا

يجدون قيمة لتعلمهم،  ما امجتمع تعلم يركز على المشكلة، غالب
  ). Blitz, 2013(ويطبقون معرفتهم الحديثة في فصولهم 

ثالثة  أو مجتمعات الممارسة ،المهنية التعلم ولمجتمعات
كتدريس العلوم أو  مجال االهتمام المشترك،) 1: عناصر أساسية

البعد االجتماعي، حيث ينخرط األعضاء في أنشطة،  )2 ؛االستقصاء
الممارسة،  )3 ؛ومناقشات، وتبادل معلومات، ومساعدة بعضهم

التي ُتظهر ممارساتهم المهنية  والتجارب وتتضمن الخبرات واألدوات
)Wenger, McDermott & Snyder, 2002.( بليتز  وقد وجد
)Blitz, 2013( مراجعة ب)دراسة أن المشاركة في مجتمعات ) 11

ا ممارسات التدريس، وتجعلها أكثر تمحور فيالتعلم المهنية تؤثر 
حول الطالب، وُتحسن التحصيل الدراسي مع مرور الوقت؛ وأن 

 ،تعزيز التفاعل :منها، نجاح هذه المجتمعات يعتمد على ممارسات
، وتصميم أنشطة تعزز المشاركينخبرة  تنويعتنظيم التعاون، وو

  . التأمل الذاتي

زادت فرص  ومع انتشار تقنيات اإلنترنت واالتصاالت المتنقلة،
بهدف التعلم  المعلمين للتأمل، والتعاون بينهم، ومع الخبراء؛

وتشير . زمانية أو مكانية قيود المشكالت، بال والتخطيط، وحّل
حقق أهداف الدراسات إلى أن مجتمعات المعلمين على اإلنترنت ت

 ,Blitz) مجتمعات التعلم المهنية التقليدية، وتتميز عنها بالمرونة
توفر إمكانيات أدوات التواصل االجتماعي على اإلنترنت ؛ ف(2013

بين المهنيين والتعاون  ،لتبادل الخبرات واألفكار غير مسبوقة
لدعم  جاذبة وسيلة جعلها مما ؛المشغولين، ومحدودي الوقت

ذلك ن الجدد، والتطوير المهني المستمر، بما في تطوير المعلمي
المدارس تجاوز حدود بطرق تتشارك ونشر الممارسات الجيدة 

 ,Gray & Smyth, 2012; Hutchison & Colwell)والتخصصات
2012).  

تفاعل المتعلمين مع لالتعلم في بيئة اإلنترنت يحدث نتيجة و
التعلم عندما  احتمال حدوث ويزداد والمحتوى والمدرب، أقرانهم

ا، وتوقعات المدرب عاليةتكون مواد التعليم واضحة، والتنظيم جيد 
)Keamy & Selkrig, 2013.( اإلنترنت على تعلم مجتمع لتطويرو 

 عند االعتبارب أخذها عدة ينبغي خصائص الباحثين بعض يقترح
) 2 ؛المشاركين بين التعلم توزيع) 1:منها ،اإلنترنت دورات تصميم
 والتفاوض والتعاون والتفاعل الحوار من عال مستوى في طاالنخرا

 تركيز تقديمل المشكلة أو الهدف في التشارك) 3 ؛االجتماعي
وتشجع بيئة اإلنترنت  .(Bustamante & Moeller, 2015) مشترك

تتوفر أدلة قوية  ال بينماوممارسات التدريس،  التأمل حول التعلم
لمين، إال أن التعاون عبر اإلنترنت على أنها تحسن التعاون بين المع

لها هدف واضح، يكون المجموعة، و تتنوعيظهر فعالية أكبر حين 
الومشرف فع )Blitz, 2013.(  

الدراسات إلى الكشف عن دور مجتمعات  وقد سعت بعض
التعلم المهنية في تطوير فهم المعلمين لطبيعة العلم، وتحسين 

 Akerson, Cullen)انسون أكرسون وكولين وه دراسةتدريسها، ك
& Hanson, 2009)  هدفت إلى في الواليات المتحدة، حيث

تطور مجتمع تعلم من خالل برنامج تطوير مهني لتحسين  استكشاف
 .وممارستهم للتدريس ،وجهات نظر المعلمين حول طبيعة العلم

 ابتدائية مدارس تسع من علوم معلمة )15( على الدراسة طبقت
تم و .ممارسة مجتمع تشكيلل لعام لمدة برنامج في مشاركة

، (VNOS-D2) العلماستخدام استبيان وجهات نظر طبيعة 
ثالث مرات  اتمقابالت لتقويم مفاهيم طبيعة العلم لدى المعلمالو

الفيديو،  تسجيالتو ،واستخدمت المالحظات ،خالل الدراسة
الممارسات  فيوالمالحظات الصفية لتتبع تأثير مجتمع التعلم 

 حول المعلمات نظر وجهات تطور نتائج الدراسةأظهرت  .فيةالص
 .تدريسممارسات ال في التغيير إجراء وقدرتهن على ،العلم طبيعة

 اعتراف يسهل اإليجابية التفاعالت تعزيز كما بينت النتائج أن
 التأمل، على ويحفزهم الحالية، ممارساتهم في بالشك المعلمين
وأكدت  ،العلم طبيعة على تؤكد يالت الجديدة الممارسات وتطوير

أو  مجتمع الممارسة ال يكفي بمفرده لتغيير معرفةالدراسة أن 
قترن يعندما  ،تغييرال تسهلبيئة داعمة  يهيئالمعلم، ولكنه  ممارسة
  . ، وتدريسهاالعلم طبيعةمفاهيم  حول الصريح بالتأمل

يستوود إو وريجس يأكرسون ودونلوهدفت دراسة 
)Akerson, Donnelly, Riggs, & Eastwood, 2012(  إلى
في تضمين الطالب المعلمين لطبيعة العلم لكشف عن درجة ا

طبقت الدراسة على  .الممارسةتدريسهم بعد مشاركتهم في مجتمع 
لديهم فهم كاف ممن خمسة من معلمي العلوم للمرحلة االبتدائية 

 تينمر يلتقونويشاركون في مجتمع الممارسة، حيث  لطبيعة العلم،
لتبادل الميداني، مع مرشدين من الجامعة تدريبهم أثناء اشهري 
لجمع و .األسئلة وطرح ،العلم طبيعة وتقويم، تدريسال حول األفكار

م المالحظات الميدانية، وتسجيالت الصوت ااستخدالبيانات تم 
أظهرت النتائج أن الطالب المعلمين الخمسة كانوا قادرين  .والفيديو

  . لصريح لطبيعة العلمعلى التدريس ا

كما أن هناك دراسات أخرى تضمنت استخدام اإلنترنت لتنفيذ 
التي هدفت إلى  (Atar, 2007) عطار دورات طبيعة العلم، كدراسة

ومعتقداتهم  ،فهم العالقة بين مفاهيم طبيعة العلم لدى المعلمين
حول االستقصاء وممارستهم له في صفوفهم، ومعرفة كيف تؤثر هذه 

قراراتهم بشأن تبني استراتيجيات تدريس العلوم القائمة  فيقة العال
 الذين علومالمعلمي من شارك في الدراسة ثالثة  .على االستقصاء
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إحدى تم قبولهم في برنامج الماجستير على شبكة اإلنترنت في 
طبيعة العلم، : مقررات ةالواليات المتحدة، ويدرسون ثالث اتجامع

تم استخدام استبيان  .حلقة نقاشو، المنهج في تعليم العلومو
مدخالت على لوحة المناقشة، و، (VNOS) العلموجهات نظر طبيعة 

 وتسجيالتلكتروني، مراسالت البريد اإلو، غلقةمقابالت شبه مو
أن العالقة بين مفاهيم طبيعة العلم عن كشفت الدراسة  .ديويالف

ه أبعد ما ومعتقداتهم حول االستقصاء وممارستهم ل ،لدى المعلمين
تشير البيانات إلى أن تطور و ،تكون عن كونها بسيطة وخطية
تصورهم لتدريس العلوم  فيؤثر يمفاهيم طبيعة العلم لدى المعلمين 

أن بيئة التعلم عبر اإلنترنت  على الدراسةكما دّلت  ،كاستقصاء
سهلت تأمل المعلمين في معتقداتهم ومفاهيمهم وتدريسهم، 

  .يم طبيعة العلم في تدريسهمومناقشة طرق دمج مفاه

يمكن  يتبين من الدراسات السابقة أن مجتمعات التعلم المهنية
أن توفر لمعلمي العلوم بيئة مناسبة تشجعهم على تأمل ومناقشة 
مفاهيم طبيعة العلم، ووجهات نظرهم حولها، وممارسات تدريسها، 

ت يمكن كما أن بيئة اإلنترن. ومشاركة خبراتهم مع المعلمين اآلخرين
  . أن تدعم هذه المجتمعات، وتيسر التفاعل بين المعلمين

  الدراسة وسؤاالها مشكلة

المعلمين لطبيعة العلم  تشير بعض الدراسات إلى أن عدم فهم
، وأن )Akerson, et al., 2007(قد يعوق التدريس الفاعل للعلوم 

 بالمفاهيم ترتبط العلم طبيعة حول للمعلمين قاصرةال المفاهيم
وعلى  .(Atar, 2007) كاستقصاء العلوم تدريس حولقاصرة ال

الرغم من أهمية فهم طبيعة العلم لمعلمي العلوم؛ فقد أظهرت بعض 
حول بعض جوانب طبيعة العلم لدى  الدراسات وجود مفاهيم قاصرة

؛ السبيعي وحج عمر، مقبول 2013أبو عاذرة، (معلمات العلوم 
العلوم في المرحلة  ماتمعل أداء وكذلك تدني مستوى .)للنشر

 بالمجتمع العلم عالقة فهم طبيعة العلم، وفهم المتوسطة لمهارتي
  ).2013الغامدي، (والتكنولوجيا 

 مناهج العلوم المطورة في المملكة العربية السعودية ومع أن
تركز على فهم وممارسة  حيث تستهدف فهم المتعلمين لطبيعة العلم،

لعلمي، وعالقة العلم بالتقنية االستقصاء العلمي، والتثقيف ا
مستوى إسهام  إال أن، )2011الشايع وعبدالحميد، (والمجتمع 

أنشطة التطور المهني المصاحب لتطوير المناهج في مجال طبيعة 
 والدهمش الشمراني(لم يكن كافيا  واالستقصاء العلمي العلم،

ببعض الدراسات  وهذا ما حدا). 2012والرشود،  والقضاة
 بتقديم دورات للمعلمين لتطوير أن توصي )2012ي، الشمران(

في حين تؤكد  .وكيفية تدريسها مفاهيم طبيعة العلم، عن تصوراتهم
 ;Atar, 2007; Feger & Arruda, 2008)أخرى  دراسات

Hutchison & Colwell, 2012) التقليدية التدريب نماذج أن 
 ، وأنفاعلين معلمين يصبحوال المعلمين لمساعدة كافية ليست

 باعتبارها مجتمعات اإلنترنت علىتصميم دورات التطوير المهني 

 ،المعلمين تشرك أن المحتمل من ،التفاعلية البرامج خالل من تعلم
  .التقليدية دريبالت نماذج في متاحة ليست بطرق وتدعمهم

في سياق الجهود  تأتي الدراسة الحالية وبناًء على ما سبق،
هم طبيعة العلم، وممارسات تدريسها، البحثية الساعية لتطوير ف

 حاولتباستخدام مجتمعات التعلم المهنية على اإلنترنت، حيث 
  :اإلجابة عن السؤالين التاليين

 فهمفي  على اإلنترنت التعلم المهنية برنامج مجتمعات ما تأثير .1
 معلمات العلوم لطبيعة العلم؟

 فهمفي  نتالمهنية على اإلنتر التعلم مجتمعات برنامج ما تأثير .2
 ؟طبيعة العلم لممارسات تدريس معلمات العلوم

  دراسةأهداف ال

 مجتمعات التعلم برنامج تأثير معرفةإلى الدراسة  هدفت
 العلم، لطبيعة العلوم معلمات فهم تحسين في اإلنترنت على المهنية

 هذا فاعلية في المؤثرة العوامل وتحديد تدريسها، وممارسات
  . البرنامج

  سةأهمية الدرا

ُتثري الدراسة البحث التربوي العربي في : األهمية النظرية
مجال مجتمعات التعلم المهنية على اإلنترنت، ودورها في تطوير فهم 

حظ ندرة األبحاث في هذا طبيعة العلم لدى المعلمين، حيث يال
كما أن الدراسة . ال سيما تلك التي تتبع المنهج النوعيالمجال، 

تقديم أساليب مدعومة  س العلوم من خاللتسهم في تطوير تدري
  . لتطوير مفاهيم طبيعة العلم لدى معلمي العلوم بالبحث العلمي

الميدان التربوي ببرنامج  تزود الدراسة: األهمية العملية
اعتمادا على أسلوب مجتمعات التعلم  على طبيعة العلم، للتدريب

تمام بتفعيل التقنية المهنية على اإلنترنت، وهذا يتوافق مع تزايد االه
كما أنها توفر للمعنيين  .في التعلم والتدريب والمجتمعات المهنية

بالتطوير المهني للمعلمين من خالل مجتمعات التعلم المهنية على 
اإلنترنت معلومات تتعلق بالعوامل المساعدة على نجاح هذه 

  .المجتمعات

  حدود الدراسة

المعرفة : التالية اقتصرت الدراسة على جوانب طبيعة العلم
وعلى عينة  سعى العلمي،الموالطرق العلمية لالستقصاء، والعلمية، 

من معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض، في الفصل 
واكتفت ببرامج الويب . ـه1436- 1435من العام الثاني  الدراسي

قوقل درايف ولكتروني، البريد اإلو ،WhatsAppواتس آب ال: التالية
Google Drive.  

  التعريفات اإلجرائية

العلم،  هيةيصف ما مجال  Nature of Science:طبيعة العلم
وكيف يعمل، وكيف يعمل العلماء كمجموعة اجتماعية، وكيف يوجه 



  الزايد وحج عمر

 353

 ،(McComas, 2002) ويتفاعل معها ،المجتمع الجهود العلمية
 شير إلى خصائص المعرفة العلمية المستمدة من كيفية تطور هذهيو

واردة المفاهيم بال اإجرائيُتعرف و .(Lederman, 2006)المعرفة 
حول المعرفة العلمية، والطرق العلمية ) MOSQ(في استبيان 

  .العلمي سعىلالستقصاء، والم

وجهات نظر معلمات العلوم حول  قصد بهي :فهم طبيعة العلم
يعة من خالل استبيان طب إليهاالتي يتم التعرف  مفاهيم طبيعة العلم،

  .العلم، والتقارير الذاتية، ومناقشات المجموعة

وجهات نظر معلمات : فهم ممارسات تدريس طبيعة العلم
العلوم حول الممارسات التي تسهم في فهم الطالبات لطبيعة العلم، 

شبه  والمقابالت التقارير الذاتية،خالل من  إليهاويتم التعرف 
  .المغلقة، والمناقشات

 Onlineهنية على اإلنترنت مجتمعات التعلم الم

Professional Learning Communities : معلمينمن الفرق 
 ،والتعاون بينهم للتأمل، يستخدمون تقنيات االتصال الرقمية الذين

بهدف التعلم والتخطيط وحل المشكالت، دون قيود  ؛ومع الخبراء

هي مجموعة التعلم  اوإجرائيBlitz, 2013.( ( زمانية أو مكانية
واتس آب؛ لتطبيق ال مهنية التي تم إنشاؤها على برنامج التواصلال

 وتتكون من على طبيعة العلم باألسلوب الصريح، يبرنامج تدريب
رحلة المتوسطة، والباحثة األولى المبعينة من معلمات العلوم 

بشكل  ةهوموج ةمالحظ، والباحثة الثانية ةوميسر ةمشارك ةمالحظ
  .لتفاعل المجموعة ةاعمدغير مباشر، ومشرفة تدريب 

  الطريقة واإلجراءات

  دراسةمنهج ال

استخدام دراسة الحالة، وهي نوع من البحث النوعي، تم 
أو عدة  ،على دراسة حالة وتعتمد فكرته تتنوع فيه مصادر البيانات،

للوصول إلى فهم عميق للحالة ضمن  حاالت بشكل مفصل ودقيق؛
هذا المنهج يناسب و ).2012العبد الكريم، ( سياقها الخاص

فهم عميق لتأثير مجموعة  لبناءسعى الدراسة الحالية؛ حيث إنها ت
  .المعلمات لطبيعة العلم وممارسات تدريسها فهم التعلم المهنية على

  عينة الدراسة

بمدارس مختلفة من  معلمات من سبع عينة الدراسة تتكون
فات المرحلة المتوسطة، باختيار قصدي تم باالتفاق مع بعض مشر

التي تراوحت ما  العلوم، وتنوعت العينة من حيث عدد سنوات الخبرة
جيد، جيد (سنة، كما اختلفت في مستوى األداء  )20- 5(بين 

وقد انسحبت إحدى المعلمات في منتصف البرنامج  .)جدا، ممتاز
  .العينة ست معلمات أفراد لظروف صحية، وبذلك أصبح عدد

  

  

  البرنامج 

: ، هيج ثالثة موضوعات رئيسةتضمن محتوى البرنام
. المسعى العلميواالستقصاء العلمي، وخصائص المعرفة العلمية، 

 مقاطع فيديو،و قراءات موجهة،: واسُتْخِدمت األنشطة التالية
مناقشة أنشطة ومناقشة مفاهيم طبيعة العلم وعالقتها بالتدريس، و

عبر وتم إرسال ملفات البرنامج  .بطبيعة العلم استقصاء وربطها
الواتس آب مباشرة، أو بالبريد اإللكتروني، أو بمشاركتها على قوقل 

وقد تم عرض البرنامج على اثنتين من  .درايف بروابط مباشرة
المختصات بمناهج وطرق تدريس العلوم، ومشرفة علوم، وُأجريت 

واستغرق تنفيذ البرنامج نحو . بعض التعديالت بناًء على آرائهن
  . ستة أسابيع

  بياناتال جمع

تمثلت في  تم استخدام عدد من األساليب لجمع البيانات
  :التالي

       MOSQ (Myths of Science( استبيان طبيعة العلم -
Questionnaire  لمعرفة التغير في فهم المعلمات لطبيعة العلم

وقد تم استخدام النسخة المعربة، . وبعده قبل البرنامج
 ،)2013(اسة أبو عاذرة في در والمطبقة في البيئة السعودية

أوافق، ال (واقتصر على خيارين  ضيفت خانة لتبرير اإلجابة،وُأ
وقد تم تحرير االستبيان على قوقل درايف لتسهيل ). أوافق

ونظرا ألن الدراسة الحالية ودراسة أبو . إرساله للمعلمات
تم االكتفاء تنتميان للبيئة السعودية؛ فقد  )2013( عاذرة

 حيث، أبو عاذرة دراسة جري فيالذي ُأ بالصدق والثبات
االستبيان على سبعة محكمين، وبلغ معامل الثبات  عرض فيها

)0.87 .( 

 (Semi-Structured Interviews) شبه مغلقة مقابالت -
لممارسات تدريس طبيعة  لمعرفة التغيرات في فهم المعلمات

جريت المقابالت مع المعلمات بشكل فردي عبر وُأ. العلم
أسئلة مفتوحة  رحت، حيث ُطوبعده تس آب قبل البرنامجالوا

وكيف  تدريس العلوم، فيحول تأثير فهم المعلمة لطبيعة العلم 
وطلب . يمكن أن تربط الدروس بشكل مباشر بطبيعة العلم

 .منهن تدعيم آرائهن بأمثلة من خبرتهن التدريسية

 لمعرفة ؛(Self-Reflection Reports)تقارير التأمل الذاتي  -
فهمهن  فيآراء المعلمات حول تأثير المشاركة في المجموعة 

لطبيعة العلم وممارسات تدريسها، والعوامل المساعدة على 
باستخدام قوقل  نيوقد طلب منهن كتابة تقرير. التعلم
 .األول في منتصف البرنامج، والثاني في نهايته: درايف

  تحليل البيانات

ل تحديد قطع البيانات التي تم تحليل البيانات النوعية من خال
لها عالقة بأسئلة البحث، وترميزها في فئات بشكل يسمح بظهور 
األنماط التي تصنف هذه الفئات، ومن ثم فهمها، وتفسيرها؛ للوصول 
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كما ). 2012العبدالكريم، (إلى استنتاجات تجيب عن أسئلة البحث 
رارات بحساب التك) MOSQ(تم تحليل البيانات الكمية في استبيان 

تم استخدام مصادر  ولزيادة موثوقية التحليل،. والنسب المئوية
وتقديم أمثلة من عبارات ، )Triangulation(متعددة للبيانات 

واالنطالق من منظور بنائي يسعى إلى بناء فهم عميق ، المعلمات
  .للحالة، وليس إلثبات رؤية مسبقة

  إجراءات الدراسة

  :يةأجريت الدراسة وفق الخطوات اآلت

بإنشاء مجموعة على الواتس آب بعد  تكوين مجتمع التعلم المهني -
االتفاق مع مشرفة التدريب، واختيار المعلمات الراغبات في 
المشاركة، ومن ثم التمهيد للبرنامج من خالل التعارف، 

  .وتوضيح ومناقشة قواعد المشاركة في المجموعة وأهدافها

علم، والمقابالت الفردية، ثم الستبيان طبيعة ال التطبيق القبلي -
وتخلل . البدء بالبرنامج، الذي استغرق تنفيذه ستة أسابيع

البرنامج كتابة المعلمات لتقارير التأمل الذاتي في منتصفه 
  . ونهايته

  .التطبيق البعدي الستبيان طبيعة العلم، والمقابالت الفردية -

  

  

  النتائج والمناقشة

  لالسؤال األوب النتائج المتعلقة

برنامج  ما تأثير" :للدراسة سؤال األولاللإلجابة عن 

في فهم معلمات العلوم  على اإلنترنت التعلم المهنية مجتمعات

تم تحليل استجابات المعلمات في التطبيق القبلي  لطبيعة العلم؟
والبعدي الستبيان طبيعة العلم، وتقارير التأمل الذاتي، ومراجعة 

. دالالت تساعد في تفسير النتائج المناقشات المكتوبة للبحث عن

غير : نفت كالتاليميز استجابات االستبيان، ظهرت ثالث فئات صروبت

: أو لبس، مثل خطأ، وتعني وجهة نظر تدل على فهم كافية
، التطبيق 2المعلمة " (النظريات العلمية تطورت إلى قوانين"

اضح، ، وتعني وجهة نظر تعبر عن فهم غير واكافية جزئي). القبلي
النظرية : "، مثلخطأتناقض أو فهم  ا آخر فيهأو تتضمن جزًء

العلمية قد تتغير وتستبدل في المستقبل، أما القانون العلمي فهو 

، وتعني وجهة كافية). ، التطبيق القبلي1المعلمة " (ثابت ال يتغير
لم يتمكن اإلنسان عن طريق العلم : "نظر تعبر عن فهم واضح، مثل

، التطبيق 7المعلمة " (جميع األسئلة كاألمور الغيبيةمن اإلجابة عن 
  ). القبلي

وجهات نظر المعلمات حول جوانب ) 1(جدول الويوضح 
  .وبعده طبيعة العلم المتعلقة بالمعرفة العلمية قبل البرنامج

  المعرفة العلميةالمتعلقة ب طبيعة العلملجوانب التغيرات في فهم معلمات العلوم  :)1(جدول 

  طبيعة العلمجوانب 
  *6= بعد البرنامج ع  7= قبل البرنامج ع

  كافية  اكافية جزئي  غير كافية  كافية  اكافية جزئي  غير كافية
  1  4  1  -  3  4  .الفرضيات تتطور لتصبح نظريات فقط -1
  4  1  1  -  5  2  .ا من القوانينالنظريات العلمية أقل ثباًت -2
  4  -  2  1  -  6  .قوانينالنظريات العلمية ممكن أن تتطور لتصبح  -3
  5  1  -  2  3  2  .المعرفة العلمية ال تتغير -4
8- 3  1  2  3  -  4  .اتراكم األدلة العلمية يجعل المعرفة أكثر استقرار  
  5  1  -  3  2  2  .عن نسخة من الواقع) مثل النموذج الذري(يعبر النموذج العلمي  -9

  22  8  6  9  13  20  مجموع وجهات النظر

  61.1  22.2  16.7  21.4  31  47.6  %النسبة المئوية 
  في منتصف البرنامج لظروف صحية) 2معلمة (انسحبت إحدى المعلمات * 

أن المعلمات قبل البرنامج كان لديهن ) 1(جدول اليالحظ من 

فيما يقرب من نصف مجموع وجهات النظر  غير كافيةوجهات نظر 
بات إلجال النوعي تحليلالوظهر من . المتعلقة بالمعرفة العلمية

 ،بشأن طبيعة الفرضية والنظرية والقانون قاصرةوجود تصورات 
فدلت إحدى اإلجابات على وجود لبس في معنى . والعالقة بينها

النظرية والفرضية؛ حيث بررت عدم موافقتها على تطور الفرضية إلى 
ا، مما يوحي بأن معنى نظرية بأن الفرضية يمكن أن تطبق عملي

وأشارت معلمتان إلى إمكانية . تطبيق العمليالنظرية لديها يقابل ال
تحول الفرضية إلى قانون، بينما لم يشر إلى إمكانية التخلي عنها 

كما أظهر التحليل أن جميع المعلمات يعتقدن بثبات . لعدم ثبوتها
ا النظريات العلمية أقل ثباًت القوانين؛ وهذا سبب موافقتهن على أن

ألن القانون :"ثباتها في التبرير معلمتان على من القوانين، ونصت
ا، أما النظرية فيمكن أن تتغير العلمي يجب أن يوثق وال يتغير بتاًت

). ، التطبيق القبلي4المعلمة " (وتدحض وتستبدل في المستقبل
ولم يشر إلى دور القانون والنظرية إال في إجابة واحدة، وظهر خلط 

. ا في إحدى اإلجاباتبين طبيعة النظريات والقوانين وطريقة تعلمه
وتعتقد جميع المعلمات عدا واحدة أن النظرية إذا تم اختبارها 

نتائج الدراسات  وتتفق هذه النتائج مع. وإثباتها تتحول إلى قانون
نظريات  هي أن القوانين خطًأ معظم المعلمين تصورحيث ي السابقة،
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 ;Thye & Kwen, 2004)ناضجة، وأن القانون ثابت بخالف النظرية
Faikhamta, 2013) . كما أن هذه النتائج تدل على عدم وضوح

، وهذا ما والعالقة بينهما لدى المعلمات ،مفهوم النظرية والقانون
ظهر أيضا أثناء مناقشات البرنامج؛ مما استدعى إطالة وقت 

  .عن المدة المحددة له مسبًقا المناقشة حول هذا الموضوع

-ية، فرغم أن جميع المعلماتالعلم بالنسبة لتغير المعرفةأما 
ا أنها متغيرة، إال أن إجابتين فقط أظهرتا فهم يعتقدن -عدا واحدة

جديدة  فذكرت إحداهما تطور التكنولوجيا وظهور معلوماٍت ا؛كافي
كسبب للتغير، وأشارت األخرى إلى اعتماد المعرفة العلمية على 

كما أن . غيرالتفكير والتنبؤ والتفسير، وهذا استدالل بشري قد يت
بين طبيعة النظريات والقوانين  لبسالمعلمة التي ظهر لديها 

وأظهرت ثالث . وتعلمها، تكرر لديها هذا الخلط في المعرفة العلمية
معلمات فهما بأن تراكم األدلة ال يؤدي إلى استقرار المعرفة؛ ا كافي

 كما أظهرت ثالث. ألن األدلة ال بد أن تخضع لالختبار أو التنقيح
معلمات فهما بأن النموذج العلمي ليس نسخة من الواقع، بل ا كافي

هو تصور، أو تخيل، أو تمثيل لفرضية، أو شيء ال يمكن مشاهدته 
  .مباشرة في الواقع

يالحظ أن المعلمات بعد البرنامج ظهر ) 1(جدول الومن 

قبل تطبيق البرنامج، حيث  أكثر مما كان كافيةلديهن وجهات نظر 
، بينما انخفضت نسبة وجهات النظر غير %)61.1(تها بلغت نسب

. على التوالي) %22.2(، )%16.7(الكافية والكافية جزئيا إلى 
بعض األفكار التي ظهرت في إجابات المعلمات ) 2(جدول الويبين 

قبل البرنامج وبعده، التي توضح تطور فهم المعلمات لجوانب طبيعة 
  .العلم المتعلقة بالمعرفة العلمية

  .أمثلة من أفكار المعلمات توضح تطور فهم المعرفة العلمية :)2(جدول 

  بعد البرنامج  قبل البرنامج

  الفرضيات والنظريات والقوانين العلمية

- 1(ا الفرضية يمكن أن تطبق عملي* (  
  ) 2( اتتطور الفرضية لتصبح نظرية أو قانوًن -
  )2(ال تصبح الفرضية نظرية إال بعد أن تخضع لالختبار  -
  )5(القانون العلمي ثابت ال يتغير أما النظرية فيمكن أن تتغير  -
  ) 5(النظريات يمكن أن تتطور وتصبح قوانين  -
لظاهرة ثابتة في العالم الطبيعي، أما  االقانون يعطي وصف -

  )1(تفسر هذه الظواهر فالنظرية 
القانون رموز تسهل الحفظ ثم التطبيق أما النظرية العلمية  -
  )1(ا نص تحتاج لحفظهاف

  ) 1(الفرضية جواب منطقي يعتمد على المالحظة  -
  )3( اتتطور الفرضية لتصبح نظرية أو قانوًن -
  )2(ال تصبح الفرضية نظرية إال بعد أن تخضع لالختبار  -
  )3( اكل من القانون والنظرية يمكن أن يتغير -
  )2(النظريات يمكن أن تتطور وتصبح قوانين  -
  )4(النظرية تفسر القانون  -
نون وصف للعالقات بين الظواهر أما النظريات فهي تفسير القا -

  )3(للظواهر 
- االقانون يفسر عدد من الظواهر بينما النظريات أشمل  امحدود

  ) 2(وأوسع 
  )2(النظرية والقانون يعتمدان على األدلة والتجريب  -

  المعرفة العلمية متغيرة

تنبؤ وتفسير تتغير المعرفة العلمية ألنها قائمة على التفكير وال -
  )1(الظواهر 

  )1(تتغير المعرفة العلمية بتطور التقنية  -
  )1(المعرفة العلمية ال تتغير ألنها حقائق موجودة  -
  )1(تتغير المعرفة العلمية باكتشاف معلومات جديدة  -
  )2(تتغير المعرفة العلمية إذا ثبت ما يخالفها  -
  )1( ةالعلم يتطور ألن المالحظة والبحث والتجريب مستمر -
- 1(علمية  ةا يزداد معرفما دام اإلنسان حي(  

  ) 3(تتغير المعرفة العلمية بتطور التقنية  -
تتغير المعرفة العلمية وتتطور بظهور معلومات أو اكتشافات أو  -

  ) 3(أدلة جديدة 
تتغير المعرفية العلمية بظهور تفسيرات جديدة لمالحظات  -

  )1(سابقة 
  ) 1(لحياة تتغير المعرفة العلمية لتغير طبيعة ا -
  ) 1(تتغير المعرفة العلمية وتتطور حسب المكان والزمان  -

  

  تراكم األدلة

  )2(األدلة العلمية تخضع لالختبار أو التنقيح  -
قد يكون هناك تذبذب بين المعلومات فال يقود إلى استقرار  -

  )1(المعرفة 
  )1(زيد من أهمية المعرفة العلمية تكثرة األدلة  -
  )2(عرفة العلمية ؤكد المتكثرة األدلة  -

ا من تغير الرؤية لألدلة المتراكمة قد يؤدي إلى تغير المعرفة بدًل -
  ) 1(استقرارها 

  )3(األدلة العلمية تخضع لالختبار أو التنقيح  -
  )2(ؤكد المعرفة العلمية تكثرة األدلة  -
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  بعد البرنامج  قبل البرنامج

  النموذج العلمي

  )3(بين الخيال والواقع  النموذج تصور أو تمثيل -
  )1(سوس النموذج شيء غير مح -
  )1(النماذج نسخة من الواقع  -
  )1(بعض النماذج تمثل أشياء غير واقعية  -

  

النموذج تمثيل أو صورة تقريبية لتصور العلماء أو تخيلهم  -
  )4(للواقع 

  )1(النموذج يوضع بعد االستقصاء والبحث  -
  ) 1(النماذج تعبر عن ظواهر مفترضة  -

  معلمات التي ظهرت فيها الفكرة األرقام بين القوسين تشير إلى عدد إجابات ال* 

أن وجهات نظر المعلمات بعد ) 2(جدول اليالحظ من 
ا أوضح لمفهوم النظرية والقانون والعالقة البرنامج أظهرت فهم

. بينهما، كما لم يظهر فيها أفكار تدل على وجود لبس بين المفاهيم
مفهوم نومن تحليل اإلجابات، تبين أن المعلمات الالتي كوا ا صحيح

وهذه النتيجة تختلف مع  .للنظرية والقانون استطعن التمييز بينهما
ت على التي دّل) Pekbay & Yilmaz, 2015(دراسة بيكباي ويلماز 

وقد  .عدم حدوث تطور واضح في العالقة بين النظرية والقانون
، أطول في الدراسة الحالية مدة التدريب يرجع هذا االختالف إلى أن

يعة المناقشة عبر اإلنترنت قد يكون لها أيضا دور في كما أن طب
من خالل المناقشة مع المجموعة تبين لي أنه من "هذا التطور، 

، 5المعلمة " (الممكن أن تتغير بعض القوانين لتغير المكان والزمان
     & Bustamante)بوستامنتي ومولر وتؤكد دراسة ).التقرير األول

Moeller, 2015) حيث دّلت على أن استخدام التقنية هذا الدور ،
  .يسهم في رفع مستوى فاعلية الحوار في مجتمعات التعلم المهنية

  

واتفقت جميع المعلمات بعد البرنامج على تغير المعرفة 
ا؛ حيث أشرن إلى ظهور وفهم العلمية، وبدت تبريراتهن أكثر منطقيًة

 .ير المالحظاتأدلة أو معلومات جديدة، وتطور التقنية، وإعادة تفس
 & Pekbay)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة بيكباي ويلماز 

Yilmaz, 2015) ت على إمكانية تطوير هذا الجانب بشكل التي دّل
على أن النموذج العلمي ليس نسخة من الواقع،  وكذلك اتفقن ،سريع

أما تراكم األدلة، فلم يكن هناك . وجاءت تعريفاتهن له أكثر دقة
والنتائج السابقة تتفق مع . وجهات النظر حولهاتطور واضح في 

 (Doungpaen & Buaraphan, 2012) وبيورفان دراسة دونجبن
التي ساهمت في تطوير فهم المشاركين للعالقة بين النظريات 
والقوانين، والنموذج العلمي، بينما كان جانب تراكم األدلة أقلها 

اتطور.  

حول جوانب  وجهات نظر المعلمات) 3(جدول الويصنف 
 طبيعة العلم المتعلقة بالطرق العلمية لالستقصاء قبل البرنامج

  .وبعده

  الطرق العلمية لالستقصاءالمتعلقة ب طبيعة العلمجوانب التغيرات في فهم معلمات العلوم ل :)3(جدول 

  جوانب طبيعة العلم
  *6= بعد البرنامج ع  7= قبل البرنامج ع

  كافية  اكافية جزئي  غير كافية  كافية  اكافية جزئي  غير كافية

  4  -  2  2  1  4  .المنهج العلمي ثابت في خطواته العملية -5

  3  3  -  3  2  2  .يمكن للعلم والمنهج العلمي اإلجابة عن جميع األسئلة -6

  6  -  -  4  1  2  .المعرفة العلمية مصدرها التجارب فقط -7

  5  1  -  4  3  -  .فة العلميةتطوير المعرلالعلماء ال يستخدمون اإلبداع والخيال  -10
  4  -  2  1  1  5  .العلماء متفتحو الذهن دون أي تحيز -11

  22  4  4  14  8  13  مجموع وجهات النظر

  73.4  13.3  13.3  40  22.9  37.1  %النسبة المئوية 
  في منتصف البرنامج لظروف صحية) 2معلمة (انسحبت إحدى المعلمات *       

ا بين نسبتي وجهات ربأن هناك تقا) 3(جدول اليالحظ من 
قبل البرنامج في  %)37.1(وغير الكافية %) 40( النظر الكافية

وتعتقد أربع معلمات بأن المنهج  .مجال الطرق العلمية لالستقصاء
العلمي ثابت بخطوات محددة، بينما أظهرت معلمتان فهما بأن ا كافي

. المنهج العلمي يتغير حسب المشكلة أو الفرضية أو الظروف
تعتقد خمس معلمات أن العلم ال يمكن أن يجيب عن جميع و

األسئلة، وأظهرت ثالث منهن فهما بأنه ال توجد إجابة علمية ا كافي

أو مقنعة لجميع األسئلة، بينما احَتجت معلمتان بتغير البيانات أو 
عدم اكتشافها، إال أن هذين المبررين يدالن على أن عدم اإلجابة 

: دم إمكانية، وهذا ما ذكرته معلمة أخرىمسألة وقت وليس ع
يستطيع المنهج العلمي اإلجابة عن جميع األسئلة وإن كان هناك "

، 4المعلمة " (فإن ذلك يحتاج لبعض الوقت ،أسئلة ال إجابة لها
  ). التطبيق القبلي
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وترى خمس معلمات أن المعرفة العلمية لها مصادر أخرى 
حظة، وأضافت إحداهن البحث غير التجارب، وذكرت أربع منهن المال

. ا للمعرفة، بينما هي مْنَتجالخامسة الحقائق مصدر عدتالعلمي، و
أن العلماء يستخدمون الخيال واإلبداع في عملهم،  كما اتفقن على
بينما تعتقد خمس . إلى اإلبداع في عمل النماذج وأشار بعضهن

ة، بل أكدت أو تأثر عملهم بعوامل ذاتي ،معلمات بعدم تحيز العلماء
ا تجاه أي يجب أن يكون العالم محايد:"إحداهن حتمية الموضوعية

6المعلمة " (ا حتى ينتهي من االستقصاءفرضية وموضوعي ،
ا بأن ذكرت ا كافيوأظهرت معلمة واحدة فقط فهم). التطبيق القبلي

وتتفق هذه . عمل العالم كمثال لتأثير الذاتية فيتأثير التخصص 
، بينما تختلف مع )Buaraphan, 2009(اسة بيورفان النتيجة مع در

ثاي دراسة ، و)Akerson et al., 2007( أكرسون وآخرين ةدراس
، حيث يعتقد المعلمون بتأثير )Thye & Kwen, 2004(وكوين 

  . الذاتية على عمل العلماء

 تيالحظ أن المعلمات بعد البرنامج ظهر) 3(جدول الومن 
ر مما كان قبله، حيث بلغت نسبتها لديهن وجهات نظر كافية أكث

، بينما انخفضت نسبة وجهات النظر غير الكافية والكافية %)73.4(
بعض األفكار ) 4(جدول الويبين . لكل منهما%) 13.3(ا إلى جزئي

التي توضح و التي ظهرت في إجابات المعلمات قبل البرنامج وبعده،
بالطرق العلمية  تطور فهم المعلمات لجوانب طبيعة العلم المتعلقة

  .لالستقصاء

  أمثلة من أفكار المعلمات توضح تطور فهم الطرق العلمية لالستقصاء :)4(جدول 

  بعد البرنامج  قبل البرنامج

  المنهج العلمي

  *)3(المنهج العلمي يمر بخطوات محددة ثابتة  -
  ) 1(المنهج العلمي يتغير بتغير المعلومات  -
  )2( فرضيةتختلف الخطوات حسب المشكلة أو ال -
  )5(عن جميع األسئلة  ال يستطيع العلم اإلجابة -
  )1(ال يستطيع العلم اإلجابة عن األمور الغيبية  -
  )3(عدم اإلجابة عن بعض األسئلة مسألة وقت  -
  )1(المعرفة العلمية مصدرها التجارب فقط  -
  )4(المالحظة من مصادر المعرفة العلمية  -
  )1(ية الحقائق الثابتة من مصادر المعرفة العلم -

  ) 2(المنهج العلمي يمر بخطوات محددة ثابتة  -
تستخدم الخطوات المناسبة  )2(ال توجد طريقة علمية واحدة  -

  )1(للوصول للمعرفة العلمية 
  )2(تختلف الخطوات حسب المشكلة أو الفرضية  -
  )6(ال يستطيع العلم اإلجابة عن جميع األسئلة  -
  )2(توجد أسئلة علمية لم يتم اإلجابة عنها  -
  )2(ال يستطيع العلم اإلجابة عن األمور الغيبية  -
  )6(المالحظة من مصادر المعرفة العلمية  -
  )2(يتم الحصول على المعرفة العلمية باالستدالل  -

  الخيال واإلبداع

  )6(يستخدم العلماء اإلبداع في تطوير المعرفة العلمية  -
  )1(يشجع اإلبداع والخيال البحث عن المزيد من المعارف  -
  )3(اذج العلمية من خيال العلماء النم -

  )6(يستخدم العلماء اإلبداع في تطوير المعرفة العلمية  -
بعض التطورات العلمية التي نهضت بالبشرية كانت بدايتها اإلبداع  -

  )1(والخيال 
  )2(النماذج العلمية من خيال العلماء  -
  )1(الفرضيات والتفسيرات من إبداع العلماء  -
  )1(وير المعرفة العلمية اإلبداع أهم عنصر في تط -

  الذاتية

  )4(العلماء متفتحو الذهن دون أي تحيز  -
  :أسباب عدم تحيز العلماء -
لبحثهم المستمر عن المعلومات الجديدة واالستفادة من  -

  )2(العلوم األخرى 
  )1(لتحقيق الموضوعية  -
ألن أقصى اهتمامهم الحصول على المعرفة العلمية  -

  )1(الصحيحة 
  :لماءأسباب تحيز الع -
  )1(االنشغال بالتخصص  -
  )1(للذاتية دور أكبر في تطور المعرفة  -

  )2(العلماء متفتحو الذهن دون أي تحيز  -
  :أسباب عدم تحيز العلماء -
  )1(لالستفادة من تجارب اآلخرين  -
  )1(ألن التحيز يفسد نتائج االستقصاء  -
  :أسباب تحيز العلماء -
  )3(مجتمعه البيئة التي يعيش فيها العالم وسياسة أو ثقافة -
  )4(معتقدات العالم أو طريقة تفكيره  -
  )2(التخصص أو المعرفة السابقة  -

  األرقام بين القوسين تشير إلى عدد إجابات المعلمات التي ظهرت فيها الفكرة *       
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ا ا أكثر فهمرن أفكارأن المعلمات طو) 4(جدول اليالحظ من 
 تحليلالومن  ،قصاءبعد البرنامج في مجال الطرق العلمية لالست

اتضح أن المعلمات الالتي  ومراجعة المناقشات، لبيانات،ل النوعي
كانت مشاركتهن أعلى في مناقشة أمثلة االستقصاء، تطورت وجهات 
نظرهن في هذا المجال أكثر من المعلمات األقل مشاركة، خاصة 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أكرسون . فيما يتعلق بالمنهج العلمي
أن المشاركة في  على ت، حيث دّل(Akerson et al., 2007)رين وآخ

أنشطة االستقصاء قللت من االعتقاد بفكرة الطريقة العلمية 
كما تدعم النتائج ما توصلت إليه . الواحدة، والخطوات المحددة

وجود عالقة غير خطية بين فهم  في (Atar, 2007)دراسة عطار 
  . طبيعة العلم وتدريس االستقصاء

بالنسبة لدور الخيال واإلبداع في العلم، فقد ظهرت بعض ما أ
األفكار المستنيرة بعد البرنامج، مثل استخدام العلماء لإلبداع في 
الفرضيات والتفسيرات، وأنه أهم عنصر في تطوير المعرفة، إال أنه 

ال توجد إشارة إلى أن العلماء يستخدمونه في جميع خطوات 
 Akerson) مع دراسة أكرسون وآخرين وهذه النتيجة تتفق ،عملهم

et al., 2007) التي بينت أن االعتقاد باقتصار اإلبداع والخيال على ،
الثابتة لدى  قاصرةجزء من الجهد العلمي من المفاهيم ال

ا لتأثير ا كافيوأظهرت أربع معلمات بعد البرنامج فهم. المشاركين
ا الفهم، كتأثير عمل العلماء، وذكرن أمثلة تؤكد هذ فيالذاتية 

 ،المعتقدات، والثقافة، والبيئة، وطرق التفكير، والمعرفة السابقة
األسلوب الدراسات السابقة التي أكدت فاعلية وهذه النتيجة تتفق مع 

 Akerson et al., 2007; Pekbay)الصريح في تطوير جانب الذاتية
& Yilmaz, 2015).  

حول جوانب  وجهات نظر معلمات العلوم) 5(جدول الويوضح 
  . وبعده العلمي قبل البرنامج سعىطبيعة العلم المتعلقة بالم

  العلمي بالمسعى المتعلقة طبيعة العلمجوانب التغيرات في فهم معلمات العلوم ل :)5(جدول 

  جوانب طبيعة العلم
  *6= بعد البرنامج ع  7= قبل البرنامج ع

  كافية  ائيكافية جز  غير كافية  كافية  اكافية جزئي  غير كافية
  2  3  1  2  3  2  العلم والتكنولوجيا متطابقان-12
  -  5  1  -  3  4  المؤسسة العلمية هي مؤسسة فردية-13
  1  5  -  -  6  1  ال يتأثر تطور المعرفة العلمية بالمجتمع والسياسة والثقافة-14

  3  13  2  2  12  7  مجموع وجهات النظر

  16.7  72.2  11.1  9.5  57.2  33.3  %النسبة المئوية 
  في منتصف البرنامج لظروف صحية) 2معلمة (انسحبت إحدى المعلمات *    

أن المعلمات قبل البرنامج كان لديهن ) 5(جدول اليالحظ من 
ا في أكثر من نصف مجموع وجهات النظر وجهات نظر كافية جزئي

فبالنسبة للعلم والتكنولوجيا، أظهرت معلمتان . العلمي سعىالم حول
فهمكما  بعدم الموافقة على تطابقهما، مييز بينهماا بالتا كافي

كل منهما مكمل لآلخر، فبالعلم تم التوصل : "العالقة بينهماوضحتا 
، 4المعلمة " (لى العلمإللتكنولوجيا والتكنولوجيا وسيلة للوصول 

جزئيا،  بينما كان لدى ثالث معلمات فهم كاف). التطبيق القبلي
ين التكنولوجيا والعلم، إال أنهما حيث وضحت اثنتان منهن العالقة ب

تمكنا من التمييز بينهما، أما األخرى فقد ميزت بينهما، ولكنها تلم 
ين وجهات نظر وكان لدى معلمت. تعتقد أن التكنولوجيا تطبيق للعلم

تمكنا من التمييز بين التكنولوجيا والعلم، وال غير كافية، حيث لم ت
نتيجة مع دراسة بيورفان وتتفق هذه ال. توضيح العالقة بينهما

)Buaraphan, 2009( تصور لديهم ، التي أكدت أن معلمي العلوم
ساذج بأن التكنولوجيا علم تطبيقي، وفي حين كان من السهل عليهم 

ا، إدراك التفاعل بين العلم والتكنولوجيا، كان التمييز بينهما صعب
ابقانبأن العلم والتكنولوجيا متط خاطًئاا حيث إن لديهم تصور .  

ة ليست فردية، إال وتعتقد جميع المعلمات أن المؤسسة العلمي
من تحديد المقصود بها، حيث خلطت ثالث معلمات  أنهن لم يتمكن

. خدمية عدتهابينها وبين المؤسسة التعليمية، وإحدى المعلمات 

وأظهرت ثالث إجابات فهما كافيا يقترب من مفهومها، حيث ا جزئي
ا تتكون من أشخاص بينهم تعاون، وأشارت معلمة ذكرت معلمتان أنه

جماعية مشتركة تراكمية كل فرد يبني على ما بناه من "إلى أنها 
ا على ومع موافقتهن جميع). ، التطبيق القبلي6المعلمة " (كان قبله

تأثر تطور المعرفة العلمية بالمجتمع والسياسة والثقافة، إال أنه لم 
و العالقات المتبادلة بين العلم والمجتمع، يتم تحديد طبيعة التأثير، أ

وتتفق هذه . بينما ظهر في إحدى اإلجابات خلط بين العلم والتعليم
 ى، حيث تغاض)Faikhamta, 2013(النتيجة مع دراسة فايكامتا 

المعلمون عن تأثير العوامل االجتماعية والثقافية على الممارسة 
  . العلمية

أنه لم يحدث ) 5(من الجدول  البرنامج، فيظهر تطبيق أما بعد
العلمي، وقد  عىتطور ملحوظ في وجهات نظر المعلمات حول المس

يعود ذلك إلى أن هذا المجال لم يأخذ حقه من المناقشة والتأمل، 
حيث لم تتفاعل معه المعلمات كما في المجالين السابقين؛ بسبب 

الوقت  انشغالهن بإعداد أسئلة االختبارات النهائية الذي تزامن مع
كما أن عدم توفر اإلنترنت في  .في البرنامج المتاح لهذا المجال

ورغم . المدارس حد من مشاركة المعلمات خالل الدوام الرسمي
المسعى ذلك، فقد ظهر بعض التطور في فهم المعلمات لطبيعة 

والتعليمية،  المؤسسة العلمية فلم يعد هناك خلط بين العلمي؛
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ا، وضوح اعل بين العلم والتكنولوجيا أكثروكانت األفكار حول التف
العلم ساعد على تطور التكنولوجيا الذي : "كما في هذه اإلجابة

ساعد بدوره العلم في تطوره مثل المجهر وتطوره عبر الزمن ساعد 
المعلمة " (ا في التوصل لبعض الحقائق الحيوية وغيرهاالعلم كثير

إلى دعم المجتمع للعلم،  كما كان هناك إشارة). التطبيق البعدي ،1
  . وتمويله في إجابتين

صل في فهم وتلخيصا لما سبق، ولتوضيح التطور الحا
 مقارنة بين مجموع )6(يتضمن الجدول  المعلمات لطبيعة العلم،

 وجهات نظر المعلمات حول جوانب طبيعة العلم قبل البرنامج
  .نيهذه المقارنة بصورة مخطط بيا) 1(، كما يبرز الشكل وبعده

  مجموع وجهات نظر المعلمات حول جوانب طبيعة العلم قبل وبعد البرنامج :)6(جدول 

  الفترة
  كافية  اكافية جزئي  غير كافية

  النسبة المئوية  المجموع  النسبة المئوية  المجموع  النسبة المئوية  المجموع
  %25.5  25  %33.7  33  %40.8  40  98= قبل البرنامج ع
  %56  47  %29.7  25  %14.3  12  *84= بعدالبرنامج ع

  في منتصف البرنامج لظروف صحية) 2المعلمة (عدد وجهات النظر بعد البرنامج أقل بسبب انسحاب * 

  

  
  

أن المعلمات قبل البرنامج  )1(، والشكل )6(يبين الجدول 
حول بعض جوانب طبيعة العلم، حيث  قاصرةكان لديهن مفاهيم 

، بينما لم تتجاوز %)40.8(ة بلغت نسبة وجهات النظر غير الكافي
وهذا يتفق مع الدراسات التي . بع المجموعوجهات النظر الكافية ر

 Thye)جريت لتقويم وجهات نظر معلمي العلوم حول طبيعة العلم ُأ
& Kwen, 2004; Buaraphan, 2009; Doungpaen & 

;Buaraphan, 2012  ،؛ السبيعي وحج عمر، 2013أبو عاذرة
تدريب المعلمات في  عزى ذلك إلى ضعفقد يو). مقبول للنشر

على عدم ) 2013(ت دراسة أبو عاذرة مجال طبيعة العلم، كما دّل
  .كفاية تأهيل المعلمات قبل الخدمة في هذا المجال

وبعد البرنامج، كان هناك تطور في وجهات نظر المعلمات، 
حيث تجاوزت وجهات النظر الكافية نصف مجموع وجهات النظر، 

، %)14.3(انخفضت نسبة وجهات النظر غير الكافية إلى بينما 
الدراسات التي أظهرت فاعلية األسلوب  تؤكد نتائجوهذه النتيجة 

 Akerson et) الصريح في تحسين فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم

al., 2007; Doungpaen &Buaraphan, 2012;Faikhamta, 
2013; Pekbay & Yilmaz, 2015). دراسات التي كما تدعم ال

استخدمت مجتمعات التعلم المهنية في تطوير مفاهيم طبيعة العلم 
 ,.Akerson et al., 2009; Akerson et al) لدى المعلمين

2012) .  

ظهرت عوامل عدة  وبتحليل تقارير التأمل الذاتي للمعلمات،
في هذا التطور، وكان أهمها استخدام أسلوب المناقشة  أسهمت

الذي :"رت إليه جميع التقارير، على سبيل المثالأشا والحوار، حيث
ساعدني على التعلم هو المناقشة والحوار والتوضيح باألدلة وإبداء 

). 1، التقرير الذاتي 7المعلمة " (الرأي يتبعها فهم واستيعاب
وأشارت ثالث معلمات إلى أثر المناقشة في تعديل المفاهيم 

سابقة عن العلم اتضحت عند طرح اآلراء والمفاهيم ال: "قاصرةال
بعض األخطاء فيها ومن خالل المشاركة بدأنا في تصحيح هذه 

ومن تتبع كتابات ). 1، التقرير الذاتي 3المعلمة " (المفاهيم
المعلمات في المناقشات والتقارير واالستبيان، تبين أن المعلمة تبني 
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ا لدى أربع معرفتها من خالل المناقشة والتأمل، وظهر هذا واضح
غير كاٍف لتراكم  ا، إحدى المعلمات كان لديها فهمفمثًل. معلمات

األدلة، وقد طورت هذا الفهم بمشاركتها في المناقشة، ثم بالتأمل 
تغير مفهوم : "الذي كتبته في التقرير الذاتي في منتصف البرنامج

بل عصف  ،ا للمعرفةإنه ليس تراكمي... العلم لدي عن السابق
" تبار التفسيرات حتى تثبت صحتها أو تستبعدوذلك باخ ،واستقصاء

، وقد احتفظت بهذا الفهم، وكتبته )1، التقرير الذاتي 6المعلمة (
األدلة : "في استبيان طبيعة العلم بعد مرور أكثر من ثالثة أسابيع

ا على العلمية ما يثبت صحته ينشر وإال يستبعد وتراكمها ليس دليًل
وهذا يدل على ). لتطبيق البعدي، ا6المعلمة " (استقرار المعرفة

أهمية أنشطة المناقشة والحوار والتأمل، وهو ما أوصت به بعض 
الدراسات كإحدى الممارسات التي من شأنها إنجاح مجتمعات التعلم 

كما يؤكد دور اإلنترنت باعتباره وسيلة  ).Blitz, 2013(المهنية 
 ,Atar)التأمل والمناقشة، كما دّلت على ذلك دراسة عطار تسهل

2007).  

كما أشارت المعلمات إلى عوامل أخرى ساعدت على التعلم 
وطرح  تبادل الخبرات التدريسية،: ضمن المجموعة، من أهمها

وشاركت بعض المعلمات . ومقاطع الفيديو األمثلة من المنهج،
 بإضافة مقطع فيديو، ومعلومات منقولة من اإلنترنت، إال أنه لوحظ

مع  اتفاعلهن غالب كانبين المعلمات، حيث قلة التفاعل والتعاون 
وربما يعود ذلك إلى عدم وجود عالقة زمالة بين ). الميسر(الباحثة 

لذلك قد يكون من المفيد . ا لوجهالمعلمات، أو عدم التقائهن وجه
لتفعيل التعاون  قاء المباشرتصميم أنشطة تعاونية، وإتاحة فرص للِّ

 أن ر إليه بعض األبحاث منويؤيد ذلك ما تشي .بين المعلمات
 بوصفها استخدامها األفضل من يكون قد اإلنترنت عبر المناقشة

 ,Hutchison & Colwell)لوجه اوجه للتفاعل ابديًل وليس ا،ملحًق
كما لوحظ أن التفاعل تزداد وتيرته بتحفيز المعلمات على . (2012

علم المشاركة، وهذا يدل على أهمية دور الميسر في مجتمعات الت
 ;Akerson et al., 2009; Akerson et al., 2012)المهنية 

Bustamante & Moeller, 2015) .  

  السؤال الثانيب النتائج المتعلقة

برنامج  ما تأثير" :للدراسة سؤال الثانياللإلجابة عن 

 في فهم المعلمات على اإلنترنت التعلم المهنية مجتمعات

يل تقارير التأمل الذاتي، تم تحل لممارسات تدريس طبيعة العلم؟
والمقابالت شبه المغلقة، ومراجعة المناقشات المكتوبة للبحث عن 

وقد اتضح من تحليل المقابالت . دالالت تساعد في تفسير النتائج
جريت في بداية البرنامج وجود خلط لدى المعلمات بين التي ُأ

ر ُطرح سؤال عن تأثي مفهوم طبيعة العلم والمحتوى العلمي، حيث
 :التدريس، فظهر الخلط في مثل هذه اإلجابة فيفهم طبيعة العلم 

عندما تكون المعلمة ملمة بالمادة العلمية يكون لديها القدرة على "
، 5المعلمة " (توصيل المعلومات العلمية بطريقة سهلة ممتعة

ئلت المعلمات عن معنى طبيعة ، ومع ذلك؛ حين س)المقابلة القبلية

وهذا يدل . فات صحيحة مقتبسة من مناهج العلومالعلم، قدمن تعري
على عدم اندماج مفهوم طبيعة العلم في بناء المعرفة التربوية لدى 

ممارساتهن  فيمما قد يضعف ظهور أثر فهمها ؛ المعلمات
ويؤكد هذا االستدالل توقف المعلمات عن اإلجابة عند . التدريسية

بالمحتوى العلمي،  سؤالهن عن عالقة الفصل المتضمن طبيعة العلم
ولم تبدأ المعلمات بطرح اآلراء إال عند سؤالهن عن سبب وضع هذا 

ت وقد دّل. الفصل في بداية مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة
فهمهن  فياإلجابات على إدراكهن لتأثير فهم الطالبات لطبيعة العلم 

للمحتوى العلمي، وتنمية مهارات التفكير العلمي، وفهم العلم 
ريقة، وتشكيل االتجاهات؛ إال أن المعلمات لم يقدمن إجابات كط

حول ممارسات التدريس التي تساعد الطالبات على فهم طبيعة 
استخدام طرق  العلم، فيما عدا إجابة واحدة أشارت بشكل عام إلى

ومداخل تدريس تساعد المتعلم على استقصاء المعلومات، وتطبيق 
استها دون الحاجة إلى إعادة مفاهيم طبيعة العلم التي سبق در

  . تعلمها

بعد -في المقابالت شبه المغلقة  ت إجابات المعلماتوقد دّل
. لديهن على تطور معرفتهن لمفهوم طبيعة العلم ووضوحه -البرنامج

واتفقت جميع المعلمات على ضرورة ربط تدريس المحتوى بطبيعة 
ذا العلم بشكل مباشر، واقترحن ممارسات عدة تساعد على ه
: الربط، كتحفيز الطالبات على ربط المحتوى العلمي بطبيعة العلم

أذهان طالباتها باستمرار وتجعلهن  ]إثارة[ على المعلمة أن تعصف"
هن من يستنتجن ويربطن بين دروسهن وما تعلمنه مسبقا عن 

، وربط االستقصاء )، المقابلة البعدية7المعلمة " (طبيعة العلم
 ؛إجراء جميع األنشطة العلمية بطرق مختلفة:"بمفاهيم طبيعة العلم

لى ظهور نتائجه على الطالبات يكون لديهن الثقة إمما يؤدي 
أيضا يجدن تفسيرات لما يحدث من  ،كالعلماء في التوصل للمعرفة

وكذلك  ).، المقابلة البعدية5المعلمة " (حولهن من ظواهر طبيعية
سئلة التي تساعد المشكالت، وصياغة األ أشرن إلى استراتيجية حّل

على الربط بطبيعة العلم، كاألسئلة االستقصائية، واألسئلة التي 
وذكرت إحدى . تتطلب المالحظة والمقارنة والتصنيف والتفسير

المعلمات أن فهم طبيعة العلم يجعل المعلمة تسعى إلى تحقيق 
وذكرت معلمة أخرى أن . أهداف تتعلق بفهم الطالبة لطبيعة العلم

مة لطبيعة العلم يؤثر في اختيارها لالستراتيجيات، فهم المعل
وتؤيد هذه النتائج ما دّلت عليه دراسة أكرسون  .وتخطيطها للدرس

مشاركة المعلمين في  أن في (Akerson et al., 2009)وآخرين 
 الحالية، ممارساتهمعلى التأمل في  يساعدهم مجتمع التعلم
  .العلم طبيعة على دتؤك جديدة ممارساتوتطوير  والتشكيك فيها،

ومن تحليل تقارير التأمل الذاتي للمعلمات، تبين تأثير بعض 
تحسين تصورهن لممارسات  فياألساليب المستخدمة في البرنامج 

حيث تعتقد ثالث معلمات إمكانية تطبيق . تدريس طبيعة العلم
سهل معرفة الطرق الخاطئة تمناقشة األخوات : "أسلوب المناقشة

ائعة وتصحيحها، وهذا يمكن تطبيقه بشكل مباشر مع والمفاهيم الش
الطالبات لتوضيح األخطاء وتعليمهن طريقة التعلم عن طريق 
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، التقرير الذاتي 3المعلمة " (المناقشة مع المجموعات وإرشادهن
عرض المعلمات لتجاربهن التدريسية في االستقصاء،  كما أن). 1

على سمات  ناًءومناقشتها معهن، وتأملهن فيها، وتحليلها ب
من العوامل المهمة التي أكدت عليها تقارير  تاالستقصاء؛ كان

أن بيئة  في )Blitz, 2013(المعلمات، وهذا يؤكد ما ذكره بليتز 
ر فقد أّث. اإلنترنت تشجع التأمل الذاتي حول ممارسات التدريس

على فهم طبيعة  هذا األسلوب في تصورهن لتدريس العلوم بناًء
أشارت تقارير المعلمات إلى أن مناقشة أنشطة  افمثًل العلم؛

االستقصاء أدت إلى وضوح معنى االستقصاء نظرياا وعملي :
مشاركتي مع المجموعة وسعت مفهومي لالستقصاء العلمي، سابقا "

" كان مفهوم االستقصاء عندي إجراء التجارب فقط بطريقة تقليدية
كهن ألهمية أنشطة ، وزيادة إدرا)2، التقرير الذاتي 5المعلمة (

سأحرص في : "االستقصاء وتحقيق سماته في تدريس العلوم
تدريسي على تحقيق سمات االستقصاء مع الطالبات، كما تعمق 
لدي أكثر أن نجاح تدريس العلوم بالذات يعتمد بشكل أكبر على 

، التقرير الذاتي 7المعلمة " (تطبيق الكثير من األنشطة االستقصائية
تبين أن ربط أنشطة االستقصاء بطبيعة  المناقشات ن مراجعةوم). 2

العلم بشكل مباشر ربما ساعد على تصور المعلمات ألهمية 
دراسة نتائج ويؤيد هذا االستنتاج . االستقصاء في فهم طبيعة العلم

ت على أن ، حيث دّل)Akerson et al., 2007(أكرسون وآخرين 
م كامل لطبيعة العلم، خبرة االستقصاء العلمي قد ال تكون كافية لفه

بل ال بد أن يكون هناك إشارات واضحة لتكوين الترابط بين 
كما أن هذه النتائج تدعم ما توصلت إليه  .االستقصاء وطبيعة العلم

أن تطور مفاهيم طبيعة العلم لدى  في) Atar, 2007(دراسة عطار 
 همتقديريزداد  ؛ حيثالعلوم لتدريس تصورهم فيالمعلمين يؤثر 

 .ممارسته على قدرتهم في تهمثق، وكاستقصاء العلوم يسلتدر

  التوصيات

  :التالية على أهم النتائج تقدم الدراسة التوصيات بناًء

في دورات وورش عمل طبيعة  استخدام األسلوب الصريح .1
 .العلم المقدمة لمعلمي العلوم

المناقشة والحوار، وأنشطة التأمل الكتابية، ومناقشة  استخدام .2
تدريسية وأنشطة االستقصاء في جميع برامج الخبرات ال

 . تدريب معلمي العلوم

تشجيع التدريب عن طريق مجموعات التعلم المهنية باستخدام  .3
وغيره من برامج  ،كبرنامج الواتس آب تطبيقات اإلنترنت،

 .التواصل االجتماعي المتاحة على الهواتف النقالة

لمشاركة  توفير اإلنترنت في المدارس، وإتاحة وقت مناسب .4
المعلمين في مجموعات تعلم مهنية على اإلنترنت، تضم خبراء 
في التربية والتخصص، ومعلمين من مدارس مختلفة؛ للتعلم، 

 .وطرح األسئلة، وتبادل الخبرات والتجارب
  

  المقترحات

  :الدراسة تقترحعلى النتائج  بناًء

التعلم المهنية  مجتمعاتإجراء دراسة لمعرفة تأثير برنامج  .1
الممارسات  فيعلى اإلنترنت المستخدم في هذه الدراسة 

 .التدريسية لطبيعة العلم

تعلم ال مجتمعاتإجراء دراسة باستخدام برنامج قائم على  .2
تجمع بين اللقاءات على اإلنترنت التي مدمجة، المهنية ال

 ،ووجها لوجه؛ لتحسين فهم المعلمات لطبيعة العلم
  .وممارستهن لتدريسها

  المراجع
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