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  : اإلقرار

وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، 

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا 

  .ألي جامعة أو معهد

  فلسطين حمد محمود عاللنة: االسم

  

  : ...............................التوقيع

  

  2012:  /    /التاريخ
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  شكر وعرفان

لى مشارف إنجاز هذا العمل، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان وعظيم االمتنان، وأنا ع

إلى أستاذي وقدوتي الدكتور زياد قباجة، على ما قدمه لي من عون في إعداد هذه الرسالة، ونيل 

  .درجة الماجستير فله خالص الشكر واالمتنان

سات العليا، ادوني خالل سنتي دراستي في مرحلة الدراكما أتقدم بالشكر إلى جميع األساتذة الذين أف

عمر الجعفري لما قدمه لي من مساعدة في تطبيق دراستي، واخيراً  وال يفوتني أن أشكر االستاذ

  .  اتقدم بالشكر إلى كل من ساعد على ظهور هذه الدراسة عمالً منجزاً

  فلسطين عاللنة 
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  الملخص

هذه الدراسة إلى التعرف على المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم للمرحلة  تهدف

  .في فلسطين األساسية العليا

حيث تكون مجتمع ) 2011/2012(من العام الدراسي الثانيالدراسة خالل الفصل  تم إجراء

في المدارس الحكومية الدراسة من جميع  معلمي العلوم الذكور واإلناث للمرحلة األساسية العليا 

معلماً، واختيرت عينة ) 703(التابعة لمحافظة رام اهللا وبيت لحم وشمال الخليل البالغ عددهم 

 ةالباحث ت، واستخدمومعلمة معلماً) 171(الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث تكونت من 

قابلة للكشف عن مدى توافق هذه أداتان للدراسة تمثلتا في اختبار للمعتقدات الفلسفية حول العلم وم

وقد ارتأت الباحثة  ،ا بالطرق المناسبةمالدراسة وصدقه يالمعتقدات، وقد تم التحقق من ثبات أدات

التركيز في صياغة األسئلة والفرضيات على المعتقدات الفلسفية البنائية لدى معلمي العلوم ألهميتها 

تدعو الى ضرورة وجود معتقدات بنائية لدى معلمي  تماشياً مع االتجاهات الحديثة في التعليم التي

  .العلوم

أساليب إحصائية تمثلت باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  ةالباحث تكما استخدم

واختبار توكي للمقارنات ، )One Way ANOVA(المعيارية، واختبار تحليل التباين األحادي

، وبعد معالجة البيانات أظهرت نتائج تحليل اختبار الدراسة البعدية،  وكرونباخ الفا لثبات االختبار

وبنسبة مئوية مقدارها ) 8.49(المعتقد التجريبي حصل على أعلى متوسط حسابي بقيمة أن 

وبنسبة ) 7.77(، وجاء في الترتيب الثاني المعتقد العقالني بمتوسط حسابي مقداره %)36.91(

لبنائي فجاء في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره ، أما المعتقد ا%)33.78(مئوية مقدارها 

، وبينت نتائج تحليل اختبار الدراسة ايضاً أنه توجد %)29.22(وبنسبة مئوية مقدارها ) 6.72(
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لمتغير فروق بين المعتقدات الفلسفية البنائية حول العلم تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، و

سنوات، ولمتغير المديرية  10الخبرة ولصالح الفئة أكثر من الفيزياء، ولمتغير ولصالح  تخصصال

ولصالح مديرية بيت لحم، باإلضافة إلى ذلك أظهرت نتائج تحليل االختبار عدم وجود فروق دالة 

احصائيا  بين المعتقدات الفلسفية البنائية حول العلم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، والدورات 

  .التدريبية

سئلة المقابلة أن معظم نتائج أسئلة المقابلة كانت متطابقة مع ما جاءت به نتائج كما وأظهر تحليل أ

  .االختبار

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أبرزها تغيير نمط دورات التأهيل 

ل أكبر، التربوي التي يأخذها المعلم والتي تدعو الى المعتقدات البنائية بحيث يمكن تفعيل دورها بشك

وطرح مساقات إجبارية تتعلق بالمعتقدات الفلسفية حول لعلم في الجامعات الفلسطينية، وتعديل 

  .المناهج بحيث تدعو الى استخدام الطرق البنائية في التعليم
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Philosophic beliefs about science among science teachers for the high 

basic level grads in Palestine.  

Student: Falasteen Hamad Alalnah. 

Supervisor: Dr. Ziad Mohammed Qubaja. 

 

Abstract 

This study is an investigation of the philosophic beliefs about science among 

science teachers for the high basic level in Palestine. The study was 

implemented in the second semester of the year 2011/2012. The population of 

the study consisted of all science teachers, males & females, for the high basic 

level in the governmental schools in Ramallah, Bethlehem, & north Hebron 

districts with a total number of (703) teachers . The sample was chosen by 

cluster randomly method which was consisted of (171)male and female 

teachers. The researcher used two instruments represented by philosophic 

beliefs’ test toward science and an interview to detect the compatibility of 

these beliefs. Validity and reliability were achieved for the two instruments in 

the suitable methods, The researcher focuses on the formulation of questions 

and hypotheses on the constructivist philosophical beliefs of science teachers 

to its importance in line with recent trends in education. 

The means and standard deviation, (One Way ANOVA) test, Tukey test for 

posteriori comparisons, and Cronbach Alpha for test reliability were used.  

The results of the study showed that the experimental beliefs has the highest 

mean of (8.49) with percentage of (36.91%), and the rational belief came in 

second ranking with mean value of (7.77) with a percentage of (%33.78). The 

constructivist beliefs was in the third ranking by a mean of (6.72) with 

percentage of  (%29.22), the results showed also that there are significant 
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differences between philosophical constructivist beliefs about science due to 

gender in favor of male, due to specialization in favor of physics, due to 

experince  in favor of more than 10 years group, and due to educational zone 

in favor of Bethlehem district. In addition the results showed that  there are no 

significant differences  between philosophical constructivist beliefs about 

science due to training courses, and due to earned academic degrees, also the 

results of the analysis of interview’s questions showed that most of the 

interview questions were identical with the test results. 

The study recommends : changes in the training workshops the teacher which 

calls for the constructivist beliefs so that it can activate its role further, 

introduce compulsory courses related to philosophic beliefs of science at 

universities in Palestine, and modify the curriculum so that it calls for the use 

of constructivist methods in education were recommended. 
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  الفصل األول
  

  

    خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة1.1

يشهد تدريس العلوم في عصر العلم واالتصاالت والفضاء والطاقة والحاسبات االلكترونية   

وجراحة الجينات، عالمياً وعربياً اهتماماً كبيراً وتطوراً مستمراً لمواكبة والهندسة الوراثية 

ولعل هذا . خصائص العصر العلمي والتقني وتفجر المعرفة العلمية في هذا العصر ومتطلباته

هتمام والتطور المستمر يستمد أصوله من طبيعة العلم وبنيته، وذلك باعتباره ركناً اساسياً وحجر اال

  .)2005، زيتون(ية العلمية وتدريس العلوم الزاوية في الترب

التربية العلمية اهتماماً قدر ما تالقيه في الوقت الراهن في المجتمعات المتقدمة  تالق ولم

حيث نجد في , ما كان الدليل على ذلك أن بات العلم يحظى بتقدير بالغوالمجتمعات النامية، ورب

الحياة العامة مؤشرات عديدة على هذا التقدير، فهو يحتل مكان السبق في الواجهة الفكرية والثقافة 

لهذه الحقبة، حتى شاع نعتها بأنها عصر العلم، وبات العلم هو الفاعل الحاسم في تشكيل العقل 

لسواء، وخالل القرنين الماضيين ظهرت كثير من االنجازات التي انعكست في والواقع على ا

  ).2000الخولي، (مجملها على العلوم والفلسفة 

 القرن بداية من األمر االهتمام بهذا بدأ وقد العلمية، التربية أهداف أبرز من العلم فهم طبيعة دعوي

وحل  التفكير على والقدرة العلمية الروح اكتساب من طبيعة العلم مفهوم تطور ثم العشرين،

 طبيعة مفهوم تأثر الثمانينات العلم، وفي وعمليات العلمي، االستقصاء لطبيعة فهم إلى المشكالت

  والعوامل االجتماعية العلمية التفسيرات تطوير في البشري اإلبداع سيكولوجية ودور بعوامل العلم
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.(Lederman, 1992)  

مجال التربية العلمية أن هناك مشكلة قائمة ، وهي أن نتاجات تعلم  هذا وتؤكد نتاجات البحوث في

العلوم ال تلبي طموحات التربويين ، فمستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة بمختلف مستويات 

ومراحل التعليم متدنية بشكل عام ، ومنخفضة في تعليم العلوم بشكل خاص ، وعليه فإن هناك 

  ).2006العمري،( دة ومتشابكة عوامل تعليمية متنوعة ومتعد

ان سبب تغيب ) Thompson Praia & Marques,2000(ويرى ثومسون وبريا، ماركويس 

فلسفة العلم وتاريخه في تدريس العلوم هو أن االبعاد التاريخية والمعرفية للتقدم العلمي ال تجد 

لية للمعلمين ، أو في تعبيراً لها ضمن مستويات العلوم الجامعية ، أو في دورات التدريب االو

وهذا ينعكس سلباً على تدريس العلوم حيث يجب . دورات تدريب معلمي العلوم في اثناء الخدمة 

علينا أن نركز على هذا الجانب كجزء من شخصية معلم العلوم في وطننا العربي، لما له من أثر 

  .ايجابي في تدريس العلوم 

 يحملون والطلبة المعلمين أن إلى  ,Celik & Bayrakceken) 2006(وبايركيكن  سيلك وأشار

 من النظرة هذه بتحديث األدب التربوي اهتم لذلك العلم، طبيعة من مهمة مجاالت حول نظرة تقليدية

التقليدية، وفي هذا اقترح  المعتقدات وتغيير العلم طبيعة حول البنائية تطوير اآلراء على الحث خالل

 &Celik)2006(بايركيكن سيلكو في الوارد (Craven and Penick)كرافين وبنيك 

Bayrakceken, 2006) ( ضرورة استكشاف المعتقدات الخاطئة حول طبيعة  العلم، وتوظيف

  . االستقصاء العلمي لتكوين فهم ضمني وصريح لطبيعة العلم وتطوير فهم المعلمين لذلك

وتستند المدرسة البنائية في نظرتها لطبيعة العلم إلى مبدأين رئيسين هما اكتشاف المعرفة، 

وغرضية المعرفة وصحتها، ويشير المبدأ األول إلى أن اكتساب المعرفة يعتمد على الفرد ومعرفته 
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ذي أي الشخص ال)  Epistemic Subject(السياقية فهي ترتبط بذاته أو ما يسمى بالذات العارفة 

، وهو الموضوع الذي نسعى )Epistemic Object(يسعى الكتساب المعرفة من خالل موضوعها

 المعرفة وموضوع العارفة الذات بين عالقة الكتساب المعرفة عنه، وال بد من  وجود

.(Epistemic Relation) خالل من تتم أنها إلى فيشير المعرفة بغرضية المتعلق الثاني المبدأ أما 

 حقيقة على ال يحصل فهو الخارجي، العالم فهم محاولته أثناء معها يتفاعل للخبرات التي الفرد تنظيم

البنائية  ومنها مختلفة مذاهب البنائية في ظهر وقد العالم خبرته بذلك عن تفسيرات يبني وإنما بعينها

 ةاالجتماعي والبنائية الفرد والمعرفة؛ على تركز التي (Radical Constructivism) الراديكالية 

(Social Constructivism) األفراد وبوجه عام بين االجتماعية والتفاعالت اللغة على التي تركز 

 لفظا Truth)(الحقيقة  استبدلوا بلفظ المنطقية، ولذلك الوضعية اآلراء من كثيرا البنائيون رفض

بوصفها  ليس المعرفة على الحكم معيار ،وأن ينفع ما أي أن الحقيقة  هي (Viability)  لنفعية

 مشكالته، وحل الفرد أمور على تسيير تعمل نفعية بوصفها ولكن عنه المعبرة للواقع مطابقة

زيتون و (العالم الخارجي  عن خبراتهم تنظيم في األفراد خدمة هو المعرفة غرض فإن وبالتالي

  )2003زيتون، 

 التربية في اإلصالح حركات لمواكبة معلمي العلوم إعداد أهمية إلى الدراسات من العديد أشارت لقد

 منظور من العلم فهمه لطبيعة وتغيير البنائي، المعلم إلى للمعرفة ناقل من المعلم وتغيير دور العلمية

  2006)العمري،(. طلبته عند علمية ثقافة بناء من وذلك ليتمكن المعاصر، المنظور إلى تقليدي

إن صورة العلم فيما بعد الوضعية تختلف عن صورته التي تمثلت في الفلسفة الوضعية التي كانت 

تعد المعرفة العلمية واقعية مؤكدة، وتراكمية، وموضوعية، ويتوصل إليها عن طريق االستقراء من 

تنظر أما الصورة الجديدة للعلم التي ظهرت في الفلسفة ما بعد الوضعية ف. المالحظات والتجربة
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للمعرفة العلمية على أنها متغيرة، وال يتم استقراؤها من المالحظة والتجربة، وإنما هي تركيب 

مبدع يتم المزاوجة فيه ما بين االمبريقية والعقالنية، وتخضع المعرفة العلمية للنقد من جانب مجتمع 

  ).1997بوبر، (العلماء، وتتأثر بمعتقداتهم وخبراتهم 

 يمتلك مازال منهم العديد وأن غير مناسب، العلم لطبيعة المعلمين من كثير فهم مستوىأن  ويبدو

 المعلمين فهم أن بافتراض المعلمين، فهم تحسين نحو الباحثين اهتمام توجه للعلم لذلك وضعية فلسفة

 سلوك المعلمين ويتأثر). 2006العمري، ( الصف غرفة إلى بصورة مباشرة سينتقل العلم لطبيعة

 معلمي أن (Brickhouse, 1990) وجدت بريكهاوس  فقد العلم لطبيعة فهمهم بمستوى التعليمي

 والنظرية العلمية بين العمليات للعالقة فهمهم وفي العلم، لطبيعة فهمهم مستوى يختلفون في العلوم

 التعليميسلوكهم  في تباين إلى يؤدي الذي األمر العلمية، وتغير المعرفة لتطور فهمهم وفي العلمية،

 ويشجعهم طلبته يدرب المشكالت، لحل بصفتها أدوات العلمية النظريات إلى ينظر الذي فالمعلم

   .وعمل تنبؤات المشكالت وحل المالحظات تفسير في على استخدامها

 الحقائق، هذه طلبته يتعلم أن على يركز العلمية حقائق، النظريات أن يرى الذي المعلم أن حين يف

 إلى للوصول يتم اتباعها سلفًا، محددة منطقية بخطوات تتمثل خطية العلمية الطريقةأن  ويعتقد

اتباع  طلبته من بالطلب لمشكلةا حل عن الفهم من هذا المستوى مثل المعلمي فإن لذلك الحقيقة،

وهكذا فإن مستوى فهم المعلم لطبيعة العلم يلعب دورا في . النتيجة إلى للوصول محددة خطوات

  .سلوكه التعليمي، وغالبا ما يتصف هذا السلوك بالثبات والديمومةتوجيه 

 حكر العلمية المعرفة أن اعتقدت التي المعلمة أن (Laplante, 1997)البالنت  وأظهرت دراسة

 المعرفة باستقبال يتمثل الطلبة دور أن ورأت المعرفة، مستخدمة لتلك نفسها تتصور العلماء على

  .الحفظ على تعتمد تقليدية بطريقة العلمية لطلبتها المعرفة وقدمت العلماء، قبل من المبنية العلمية
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 المعرفة من جسم العلم بأن وتوحيلهم استقصائها، أو معرفتهم بناء من تمكنهم ال الطريقة هذه ومثل

  .استقصائية عملية وليس

فاعلة في  من اتخاذ قراراتوعليه فإنه إذا أريد من الطلبة أن يكونوا مثقفين علمياً على نحو يمكنهم 

 ال ة العلم وفلسفته ألن المعلمينمجتمعهم مستقبالً، فال بد أن يكون لدى معلميهم فهم سليم لطبيع

  ).Abdel-Khalick & Leaderman, 2000A( ال يفهمون طبيعته طيعون تدريس مايست

ونظراً ألهمية فهم معلم العلوم لطبيعة العلم وفلسفته، وتعلم العلوم وتعلمها، كان هذا الموضوع محط 

اهتمام العديد من الباحثين في العقدين السابقين، وبالرغم من ذلك االهتمام إال ان مفهوم طبيعة العلم 

ويين العلميين، فقد استخدم وفلسفته ال يوجد إجماع عليه بين فالسفة العلم، ومؤرخيه، أو بين الترب

ابستمولوجيا العلم أو القيم واالفتراضات التي رافقت تطور  إلىليشير ) طبيعة العلم وفلسفته(مفهوم 

  ).Leaderman,1992(المعرفة العلمية في القرن الماضي 

تبين من خالل العرض السابق أهمية الوقوف على المعاني والمعتقدات والتصورات واالفكار التي 

يحملها معلم العلوم والتي تشكل فلسفته التي ينطلق منها ويعتمدها في حياته العملية، والتي تؤثر في 

مسيرة العملية التعليمية، لذا فأن هذه الدراسة تحاول التعرف على المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى 

  .معلمي العلوم في ضوء بعض المتغيرات

  مشكلة الدراسة 2.1

لجميع األمريكيين   العلوم" 2061 مشروع مثل الحديثة العلوم تدريس صالحإ حركات أجمعت 

""Science for All Americans  العلمية للتربية القومية والمعايير (National Science 

Education Standards NSES)  على القادر الفرد إعداد العلوم وهو لتعليم رئيس هدف على 
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 الحياتية القضايا حيال الصائب القرار اتخاذ في التي يمتلكها العلمية والمهارات المعرفة توظيف

  ,Nelson). 2001(األحداث  واستيعاب التحديات مواجهة  وفي والتكنولوجيا بالعلوم الصلة ذات

إلى أن متوسط مستوى أداء طلبة فلسطين في  2007في العام  TIMSSأشارت نتائج تطبيق اختبار 

عالقة ى الدولي وأن نسبة عالية من الطلبة يعانون من مشكالت حقيقية ذات العلوم جاء دون المستو

  .بإتقان المهارات والمفاهيم

لذلك ظهرت حركات اصالح في العديد من دول العالم تنادي بتحسين نتاجات تعلم العلوم، كما وتم 

عقد عدة مؤتمرات في فلسطين واالردن كانت الدعوة فيها إلى تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة، 

س وتعزيز قدرتهم على تطبيق المعرفة العلمية في حياتهم اليومية، عن طريق االهتمام بتدري

 The Associationعناصر طبيعة العلم للتالميذ التي أكدت عليها الرابطة األمريكية لتقديم العلوم 

for Advancement of Science.(A.A.A.S) المجلس القومي للبحوث،وكذلكNational 

Research Council )NRC(.  

ومن المعروف أن المعلم من أهم عناصر النظام التربوي وهو مفتاح العملية التعليمية التعلمية يتأثر 

به الطالب بطريقة مباشرة، فكلما كان مستوى أداءه ومهاراته مرتفع انعكس ذلك ايجاباً على العملية 

م على معرفة ودراية التعليمية وعلى الطالب على حد السواء، لذلك من األهمية أن يكون معلم العلو

ألن ذلك سينعكس بصورة  بالمعتقدات الفلسفية حول العلم وخاصةً المعتقدات الفلسفية البنائية،كاملة 

  .على حد سواء العملية التعليميةومباشرة على الطلبة 

للمرحلة المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم "ومن هنا تمحورت مشكلة الدراسة حول 

  ".األساسية العليا
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  أهداف الدراسة وأسئلتها 3.1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم في ضوء 

  :السؤالين الرئيسين اآلتيينبعض المتغيرات، وبصورة محددة جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن 

 حول العلم لدى معلمي العلوم )ائية، التجريبية، العقالنيةالبن(  ما المعتقدات الفلسفية: السؤال األول

  ؟للمرحلة األساسية العليا

للمرحلة  حول العلم لدى معلمي العلوم البنائية هل تختلف المعتقدات الفلسفية: السؤال الثاني

أخذها تربوي التي تم ودورات التأهيل ال ،والخبرة ،باختالف الجنس، والمؤهل العلمي األساسية العليا

  ؟والمديرية، خالل الخدمة

  فرضيات الدراسة 4.1

  :وقد تم تحويل السؤال الرئيس الثاني من أسئلة الدراسة على شكل الفرضيات الصفرية اآلتية

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى  :الفرضية األولى

تعزى لمتغير  للمرحلة األساسية العلياحول العلم لدى معلمي العلوم البنائية المعتقدات الفلسفية

  .الجنس

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى : الفرضية الثانية

تعزى لمتغير  للمرحلة األساسية العليا حول العلم لدى معلمي العلوم البنائية المعتقدات الفلسفية

  .التخصص
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بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى :الفرضية الثالثة

تعزى لمتغير  للمرحلة األساسية العليا حول العلم لدى معلمي العلوم البنائية المعتقدات الفلسفية

  .لمؤهل العلميا

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى :رابعةالفرضية ال

تعزى لمتغير  للمرحلة األساسية العليا حول العلم لدى معلمي العلوم البنائية المعتقدات الفلسفية

  .الخبرة

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى :لخامسةالفرضية ا

الدورات تعزى  للمرحلة األساسية العليا م لدى معلمي العلومحول العل البنائية المعتقدات الفلسفية

  .التربوية التي تم أخذها

بين متوسطات ) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى :سادسةلالفرضية ا

تعزى لمتغير  للمرحلة األساسية العليا حول العلم لدى معلمي العلوم البنائية المعتقدات الفلسفية

  .المديرية

  الدراسةأهمية  5.1

بعين  ايجب أخذه تيتكمن أهمية هذه الدراسة في انها تبحث في موضوع من الموضوعات المهمة ال

الى  وتكمن أهمية هذه الدراسة بما تضفيه،تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرهااالعتبار عند 

  :التربوي نظرياً وعلمياً وبحثياً المجتمع
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معلمي العلوم بمدى معرفتهم لفلسفة العلم وأهمية هذه تسهم في تعريف ، الصعيد النظريفعلى 

، كما أنها تقدم إطاراً نظرياً يمكن الرجوع اليه كلما اقتضت المعرفة ومدى انعكاسها على الطلبة

  الحاجة لذلك 

في  بالطريقة الصحيحة والدقيقة يساعد الكشف عن هذه المعتقداتأن ، الصعيد العمليأما على 

في تحسين نوعية التعليم  المعلمين في أثناء الخدمة وقبل الخدمة كما وتساعد تصميم برامج ألعداد 

  .وتطويرها

دراسات لها عالقة بموضوع المعتقدات الفلسفية  تقود هذه الدراسة الى ربما ،الصعيد البحثيوعلى 

  .وتبحث في جوانب ومتغيرات لم تتطرق اليها هذه الدراسةحول العلم 

  محددات الدراسة 6.1

  :هذه الدراسة بالمحددات التالية حددت

ات بيت محافظفي  التربية والتعليم اتاقتصرت هذه الدراسة على مديري: المحدد المكاني -1

 .الخليلشمال لحم ورام اهللا و

 من العام الدراسي الدراسي الثانيتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل : نيالمحدد الزم -2

)2011/2012.( 

 للمرحلة األساسية العليا الدراسة على معلمي العلوم تم إجراء هذه: المحدد البشري -3

 ).الفيزياء، والكيمياء، واألحياء، والعلوم العامة( للتخصصات 

 .هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها تقتصرا: المحدد المفاهيمي -4
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  :مصطلحات الدراسة 7.1

يحملها معلم العلوم حول  مجموعة التصورات التي: المعتقدات الفلسفية حول العلم •

خصائص المعرفة  لاألسس التي يقوم عليها العلم من حيث مفهومه ومضمونه، وحو

العلمية وطرق اكتسابها، ويشير الى مجموعة من االفكار والنظريات التي تفسر العلم 

ثالثة  هايندرج ضمن، وم على صدق وقيمة المعرفة العلميةوتسهم في إطالق األحكا

  :وهي يةمعتقدات فلسف

ينظر للعلم والمعرفة العلمية بأنها مجموعة من الحقائق الثابتة  :العقالني الفلسفي المعتقد - 

 .والمطلقة والمجردة، ويتم التوصل اليها من خالل العقل

ينظر للعلم وللمعرفة العلمية بأنها مجموعة من  :االمبريقي/ التجريبي الفلسفي المعتقد - 

 .لها من خالل التجربة والحسويتم التوصل الحقائق المدركة، 

ينظر للعلم والمعرفة العلمية بأنهما بناء شخصي يعتمد على  :البنائي الفلسفي المعتقد - 

 ,Nussbaum.(الل ممارسة الخبرة والتفكير بهاالمعارف السابقة، ويتم التوصل له من خ

1989(. 

  

 :المرحلة األساسية العليا

الدراسية من الصف الخامس األساسي إلى الصف هي مرحلة التعليم التي تضم الصفوف 

  العاشر األساسي في نظام التعليم في فلسطين وهي تسبق مرحلة التعليم الثانوي

  للمرحلة األساسية العليابتدريس العلوم  يقوم شخص كل هو  :معلم العلوم
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  :اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  :يتناول هذا الفصل ما يلي

  .اإلطار النظري 1.2

  .العلم والفلسفة 1.1.2

  .فلسفة العلم 2.1.2

  .تطور فلسفة العلم 3.1.2

.التوجهات الفلسفية للعلم 4.1.2  

.الدراسات السابقة 2.2  

الدراسات العربية التي اهتمت بدراسة المعتقدات الفلسفية بأحد : 2.2.1

.مظاهرها أو جوانبها  

التي اهتمت بدراسة المعتقدات الفلسفية بأحد  الدراسات األجنبية 2.2.2

.مظاهرها أو جوانبها  

.تعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2  
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  االطار النظري والدراسات السابقة

  :اإلطار النظري 1.2

    :مقدمة

هذا الفصل يتناول الخلفية النظرية للبحث، وتوضيح المعتقدات أو االنتماءات الفلسفية للعلم، وذلك 

أرتقى العلم الطبيعي في الجانب فقدمن خالل استعراض اآلراء والكتابات التربوية التي اهتمت بهذا 

لها ومبتغاها هذا القرن مكانة لم يبلغها طوال تاريخه، وأصبح محط أنظار المعارف األخرى، أم

وبالرغم من ان ميالده يعود إلى ثالثة قرون مضت، إال . ومثلها األعلى والقبلة التي ال تحيد عنها

هذا التضارب ال يعود إلى العلماء . أنه ما يزال حتى اليوم مصطلحاً غامضاً تتضارب حوله اآلراء

لعلم، والتي ال تفتأ تستخدم ورقة بالطبع، بل إلى كثرة األنشطة اإلنسانية التي تحاول االنتساب إلى ا

بمعنى القول أن ما يميز العلم عن سائر المعارف األخرى . المنهج كتصريح مرور تدخل به حرمه

  .هو المنهج وليس المحتوى المعرفي 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الغموض على فلسفة العلم، وما يقصده بها الفالسفة كالً بحسب 

انتماءاته الفلسفية، وبحسب الزاوية التي ينظر منها إلى العلم، فمنهم العقليون الذين جعلوا العقل 

العقل المصدر الوحيد لكل ضروب المعرفة االنسانية، ويرى أن االنسان يحصل على معرفته من 

وحده ويعتبره المرجع أو السلطة العليا في قضايا االعتقاد أو السلوك، ،أما التجريبيون فقد رأوا  أن  

المعرفة تنشأ عن التجربة وتكتسب قيمتها ومضمونها بقدر اتصالها بالواقع التجريبي المحسوس 
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ونمو المعرفة ناتج فقط، في حين رأى البنائيون أن المعرفة تنمو ضمن الخبرات الخاصة بالفرد، 

  .عن البناء الشخصي والفردي لها وهنا تأتي خصوصية بناء المعاني لكل فرد

  :العلم والفلسفة 1.1.2

العلم على انه هو الفن الحديث  (Bickmore and Grandy, 2007)بيكمور و غراندي عرف

يدة للتنبؤ، إلنشاء القصص التي توضح المالحظات عن العالم الطبيعي والتي يمكن أن تكون مف

  .وربما حتى السيطرة على الطبيعة

التفسيرات العلمية تتغير باستمرار، في أي وقت يمكن إجراء اكتشافات جديدة يمكن أن تغير التفكير 

إن الكون هو مكان في غاية التعقيد، وأنه من المرجح . "الذي شهدناه في السابق حول طبيعة العالم

 & Bickmore" (سيكون في أحسن األحوال تقريبي للحقيقة اإلنسانجدا أن أي تفسير يتوصل له 

Grandy ,2007. (  

كما وعرفه بوبر وقال إذا رغبنا في وصف العلم الحديث قلنا إنه دراسة ما تحتفل به الطبيعة من 

نظم ليصل من ذلك الى قواعد تتفق معها الظواهر المشاهدة التي ندركها بالحواس المجردة أو بما 

ويضاف إلى ذلك ما نحاوله . أدوات وآالت لتقوية تلك الحواس ومد حدود قدراتهانستعين به من 

  )1997بوبر، (.من التنبؤ والتوقع ووضع التفسيرات التي تنظم تلك القواعد وتوضح خفاياها

بأنه ذلك النشاط العقلي والتجريبي الذي نسعى خالله لتفسير ) Campbell  )1970ويعرفه كامبل

  .ها، بطريقة منظمة ومرتبةوفهم موضوعات بعين

وينظر للفلسفة بأنها محاولة عقلية لبلورة الواقع، والكشف عن قيمته وحركاته واستبصار قواه 

  ).2001عبد الفتاح، (الدافعة والتأكيد على توجيهها الى األفضل 
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قد تذبل  ..اإلنسان ال يفلت ابداً من الفلسفة فهي حاضرة دائماً ماثلة في كل مكانأن  " مكاوي"يقول 

لكن . أو تتجمد في صورة شعبية في األقوال المأثورة والحكم الجارية واآلراء المتواترة واالساطير

حضورها الشامل على اختالف صوره ودرجاته في كل موقف وفكر وسلوك وتقييم يدل على أن 

  )1981مكاوي، (.الفلسفة يثبت بهذا الموقف نفسه كل من ينبذ

وإن اختلفت حد بين الفلسفة والعلم فالهدف واحد وهو بلوغ الحقيقة، حتى  أن الصلة وثيقة الى أبعد

طبيعة الحقيقة الفلسفية في بعض خصائصها عن الحقيقة العلمية، إال أن األخيرة تظل مدينة لألولى 

بإثارة السؤال وتظل األولى بمثابة حاجة أساسية يحاول أن يشبعها األنسان خالل بحثه عن 

  ).2000قاسم، .(الثانية

 تاريخ الفكر االنساني،  هيثبتوهذا ما أن المحاوالت العلمية كانت في الغالب ممزوجة بالفلسفة، 

وكذلك المحاوالت واألفكار الفلسفية كانت متفاعلة تفاعالً كبيراً مع العلم، كما أنه ال بد لبناء نظرية 

  ) . 1982 ،حنفي(علمية والتثبت من صحتها من افكار ومفاهيم ومنطلقات فلسفية 

من نظريات العلم المعاصر الى : في خاتمة كتابه" محمود زيدان" ويعبر عن هذا الموقف بصدق

فالفالسفة مشغولون منذ . أن العلم والفلسفة ليس احداهما غريباً عن اآلخر: "قولهبالمواقف الفلسفية 

معطيات وأدوات، بينما أقدم العصور بالعلم الطبيعي ومحاولة فهمه وتفسيره، على قدر ما أوتوا من 

الفالسفة حديثاً يعتمدون على زمالئهم العلماء في النهل من علمهم ومحاولة اإلفادة من هذا العلم في 

  ).1982حنفي، ( .بناء نسقهم الفلسفي

ويضاف إلى ذلك أن الفلسفة اهتمت بدراسة الطبيعة التي كانت ميدان العلم وموضوعه األول، ونشأ 

فلسفة الطبيعة، ثم ساعد على ازدهارها بعد نشأته، فكانت فلسفة الطبيعة مادة للعلماء، العلم من ثنايا 

لتتخذ من ) Philosophy of Science(كما كان العلم مادة لفالسفة الطبيعة وظهرت فلسفة العلم 
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 ,Abd-El-Khalick(الفلسفية ولتبحث في مقدور العلم وتؤسس له  العلم موضوعاً لتحليالتها

2005; Tsai , 2006. (  

وحينما اتجهت الفلسفة لتأخذ بنتائج العلم نتيجة تطور المنهج العلمي، بدأ العلم يقترن بالفلسفة من 

ها أحس العلماء بضرورة بناء نظريات عامة وشاملة في الفلسفة والعلم بما فيهما من دجديد، عن

ن يكون لها تأثر بعناصر إذ أن الفلسفة ليس لها طريق من دون أ. فنون وثقافة وأخالق و آداب

  ).1995 بشته،(الثقافة االنسانية من علوم وفنون وسياسة وتربية وفكر

وهكذا تأثرت الفلسفة بالعلم، وظهر هذا من خالل تأكيد العلم على الموضوعية في البحث أو من 

 (خالل سعيه وراء تحديد منهج بحثي يستطيع الباحث من خالله التوصل الى نتائج علمية صحيحة

والفلسفة في تعاملها مع العلم لها أن تختار بين أن تهتم بذات العلم؛ بحيث يتم ). 1994, الجابري

تحليل مفاهيمه وبنيته المنطقية والمنهجية التي يقوم عليها، أو أن تحاول توظيف نتائج العلم 

  ).2000بغورة، (ةونظرياته توظيفاً مذهبياً يدعم ثوابت فلسفية سابقة أو تيارات أو انتماءات مستحدث

وبهذا المنطق أصبحت الفلسفة تنظر الى العلم كفاعلية إنسانية، وأصبحت الفلسفة التي تهتم بالعلم 

أكثر شمولية للموقف االنساني؛ إذ أنها تضطلع بالتفكير بذات العلم ومنهجه ومنطقه وخصائص 

لتاريخية لظاهرة العلم المعرفة العلمية وشروطها وطبائع تقدمها وكيفياته، ومراعاة األبعاد ا

)Tsai,2006 .(وهكذا ظهرت فلسفة العلم لخلق المناخ المالئم لتفاعل مثمر بين العلم والفلسفة .

وغدت فلسفة العلم فرعاً من أهم فروع الفلسفة التي حاولت تأطير ظاهرة العلم والتعبير عن روحه 

يفرض علينا توجهاً نحو ، مما )Feigl and Brodbeck,1953؛2007عمار، (العامة وطبيعته 

تأطير فلسفة العلم ضمن إطار مفاهيمي متكامل من خالل تحليل األفكار األساسية التي يمتلكها 

األفراد حول فلسفة العلوم المختلفة، واستخراج ما تنطوي عليه هذه العلوم من مبادئ ونقدها لإلبقاء 
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م فلسفة العلم تحليل المفاهيم على الضروري واستبعاد ما ال ضرورة له، وحيث أن محور اهتما

كان لزاماً أن تتجه التحليالت ) االبستمولوجية(والقضايا العلمية والكشف عن أصولها المعرفية

  ).Abd-El-Khalick, 2005(الفلسفية نحو نتائج العلم 

  :فلسفة العلم 2.1.2

كما أنها ليست عنواناً لمذهب  أن الفلسفة العلمية ليس فرعاً أو مبحثاً من فروع الفلسفة ومباحثها

فلسفي معين بل هي وصف عام تولع بإطالقه بعض الفلسفات على مذاهبنا في عصرنا الحديث الذي 

أصبح فيه العلم فارس الحلبة، ويسوغ هذه التسمية عند أصحابها تأثرهم بنجاح نظرية رائجة من 

المذهب الفلسفي عند أصحاب هذا نظريات العلم، أو محاولتهم احتذاء مناهج العلم، فهكذا يجري 

االتجاه وقد بدا كما لو كان عرضاً فلسفياً لبعض النتائج العلمية السائدة، أو محاكاة من بعض الوجوه 

  ). 1981قنصوة، (لما يصطنعه العلماء من مناهج وأساليب

ور هي عبارة عن االطار النظري الذي يحكم صيرورة وتط العلم أن فلسفة) 2000الخولي، (ترى و

ما طبيعة النمو : العلم عبر الزمن، ففي فلسفة العلوم تكون محاولة لإلجابة على األسئلة التالية

العلمي؟ بأي منوال يسير العلم ويتواتر؟ كيف يمكن تفسير النمو العلمي؟ كذلك فإن فلسفة العلوم 

ة، بتحليل أصولها تعالج مبادئ العلوم وموضوعاتها وطرقها وقوانينها ونتائجها وتدرسها دراسة نقدي

المنطقية وقيمتها الموضوعية ومدى قربها من الحقيقة ودرجة اليقين فيها، حتى أن بعض المفكرين 

قالوا أن فلسفة العلم تبحث في سيكولوجية العلوم نفسها، أي األسس والمبادئ والنظريات النابعة عن 

  ).Tsai, 2002(العلوم وعالقتها ببعضها

قد يرى البعض أن التمييز بين االبستمولوجيا وفلسفة العلم ضرورة ولكن األكيد أن هناك ترادف و

بين االبستمولوجيا وفلسفة العلم انطالقاً من أن االبستمولوجيا فلسفة في المعرفة وتتكون بتكون 
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فيه، العلم، وتتطور بتطوره وتقدمه، وتعكس بشكل مجرد روح العصر العامة واألوضاع السائدة 

والعلماء ال يمكنهم التخلي عن جملة المبادئ والفروض الفكرية التي يتأسس عملهم عليها، وهذه 

، ويعرف الالند )1995بشته، (النتائج تؤكد وتجعل من االبستمولوجيا فلسفة علم بالدرجة االولى

ى ضبط االصل االبستمولوجيا بأنها دراسة نقدية للمبادئ والفروض والنتائج العلمية التي تهدف ال

وبذلك تكون فلسفة العلم هي ) 1994؛ الجابري، 1995بشته،(المنطقي والقيمة الموضوعية للعلم

البوتقة التي تنصهر فيها الفوارق بين الميثودولوجيا ونظرية المعرفة واالبستمولوجيا وتاريخ 

  ).2000بغورة، (العلم

 Epistemicاسة العالقة بين الذات العارفة ويمكن القول بأن االبستمولوجيا وفلسفة العلم يهتمان بدر

Subject   وموضوع المعرفةEpistemic Object فلسفة العلم  )2003 ،الكردي(، حيث عرف

 Epistemicوهذه العالقة . بأنها بحث في المشكالت الناشئة عن الذات العارفة وموضوع المعرفة

Relation العارف، ويحاول العارف بناء هي بمثابة جسر يصل العارف بالموضوع والموضوع ب

هذه العالقة خالل نشاطه الذهني والعلمي، وهذا البناء الذي يقيمه بواسطة هذا النشاط هو ما نسميه 

  ).Sandoval, 2003( العلم

ومما سبق يمكننا القول أن فلسفة العلم هي تفكير في العقل اإلنساني ومنجزاته، وتفكير في جوهر 

في المعرفة العلمية من حيث خصائصها وشروطها وكيفياتها ونموها ومضمون العلم، وهي تفكير 

  )2001عبد الفتاح، (وتغيرها

  تطور فلسفة العلم 3.1.2

يسجل ظهور مصطلح الفلسفة الى القرن الرابع قبل الميالد، حيث بدا على العقل االنساني البحث 

المتوفى ( عن معرفة يؤسس عليها الية التفكير السليم والكشف عن الحقيقة، فكان حينذاك أرسطو
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الذي طور مقدمات ) م.ق 399المتوفى سنة (بمقدماته العقلية، ثم كان سقراط ) م.ق 322سنة 

الذي واصل المسيرة العلمية، ونادى كل من ) م .ق 347المتوفى سنة ( رسطو، وثم كان افالطون ا

ارسطو سقراط وأفالطون بالمنطق، ومراعة تطابقه مع عمل العقل في تدرجه من البسيط الى 

  ).1994الجابري، ( المركب 

م العلمية من طب وصيدلة هذا وقد اشتغل المسلمون بالفلسفة، وكانت فلسفتهم وثيقة الصلة بأبحاثه

وعلوم، وكان فالسفتهم علماء وعلماؤهم فالسفة، وانقسم المسلمون الى مؤيدين ومعارضين للمنطق 

الكردي، ( األرسطي، فمنهم من انتقده وحاربه كابن تيمية، ومنهم من دافع عنه مثل ابن رشد 

يقه بين الصورة الذهنية وجاء ابن خلدون ثائراً على المنطق االرسطي لتفر). 2002؛كتش؛ 2003

ولذا فقد وصف دور العرب والمسلمين أنه ليس ). 2002كتش، ( المجردة والوقائع المادية التجريبية

نقل للعلم والمعرفة والفكر اليوناني القديم بل كانت لهم إضافاتهم إلى هذا الفكر والتي ال يمكن 

  ).1999ابراهيم، (  إنكارها

ترة اليونانية على مدى ثالثة قرون، وال زالت تنمو بشكل متسارع ونمت المعارف العلمية في الف

ومن هذه المعارف ما وضعه كبلر وجاليلو ونيوتن من . وأدت إلى تطبيق تقني ومنهجي مذهل

قوانين صارمة في الفيزياء والتي تفسر حركة الكون، على أساس مبدأ العلية اآللية وليس على 

، ثم جاء بيكون وكرس االستقراء الذي يقوم على المنهج )2000ي، الخول(أساس مبدأ الغائية الغيبية

التجريبي، وفيه يتم االستدالل على الكليات من الجزيئات عن طريق ما تقدمه لنا الحواس، وأكمل 

جون لوك في القرن السابع عشر عمل بيكون ونادى بالتجريبية، ثم جاء هيوم والذي ذهب أن كل 

. لتجريبية التي تستخلص العالقات الضرورية بين االفكار ال يؤخذ بهما ال يندرج ضمن المعرفة ا

إال أن التجريبية وصلت أقصى درجاتها تطرفاً مع ستيوارت مل؛ فهو أكثر المتحمسين لالستقراء 
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االستقراء هو منطق العلم والتفكير والحياة، وهو السبيل : مذهباً ومنهجاً، فهو يؤكد بحزم على أن

لمثمر الذي يمتلكه اإلنسان، حتى غدا االستقراء الفرصة لدراسة التعميمات العلمية المعرفي الوحيد ا

التي تزودنا بفلسفة علمية، وبالمقابل نادى ديكارت بالعقالنية بصفتها اتجاه تنويري يثق في قدرات 

 ,Ruttkamp(اإلنسان، وفي امتالكه للوسائل التي تمكنه من إدراك الحقيقة واكتساب المعرفة

2006.( 

عاصر سلطان العقل بتوطيد منطق العقل، وإحكام دقة بنيانه موأعلت فلسفة العلم في الوقت ال

، فلقد استندت )التجريبية المنطقية( وتماسكه من خالل الفلسفة الوضعية المنطقية والمنطق الرياضي

فة العلمية الوضعية المنطقية االستقراء إلى قالب منطقي وهو معيار التحقق، الذي به تميز المعر

هذا وقد تغيرت النظرة الفلسفية في القرن العشرين عن النظرة العلمية ). 1995بشته،(وتبررها

الحتمية والعالقات القائمة على السببية بمعناها الحتمي، وكان هذا بعد افتراض ماكس بالنك نظريته 

ما أدى الى رفض في الكم، فبدأ الشك في إمكانية تطبيق مبادئ الحركة على بعض الجسيمات، م

التي تقضي بثبات نظام الكون ) Determinism(البعض فكرة آلية هذا الكون، وكذلك فكرة الحتمية

 الالحتميةرج ذهب للقول بمبدأ الالتحديد أو وعمومية قوانين الطبيعة وثباتها،حتى أن هايزنب

)Indeterminism (التي غدت نزعة العصر وروحه الفلسفية )،؛2002كتش(Kindi, 2005.  

وبذلك تكون الفلسفة العلمية قد بدأت التحول من السببية بمعناها الحتمي الى السببية بمعناها   

االحتمالي، وجاءت النسبية على يد آينشتاين، ومع النسبية تقوضت مفاهيم االطراد والتسلسل الزمني 

داع عقلي في كل مكان السببية، واصبحت الحتمية مجرد اب/ المتعاقب الذي يقوم عليه مبدأ العلية 

كما برز مأزق منهج االستقراء الذي اتضح . وزمان محددين وعلى مستوى معين من الظواهر فقط
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أنه قائم على مغالطة منطقية، إذ ال يمكن أن يتقدم العلم من تجميع المالحظات مهما كثرت، بل البد 

  ).1997برودي، (من فروض عقلية سابقة عليها تنظمها وتنسق بينها

حاول كل من كارل بوبر وغاستونباشالر، وهما أبرز فالسفة العلم في القرن العشرين، توضيح  ثم

والتي بدأت تؤطر لعالقة جديدة بين العلم والفلسفة، يتقدم فيها العلم ) النمو العلمي( فلسفة التقدم

). Matthews, 1994( بنسف ثوابته ويقينياته التي استند لها، والتي باتت ال تفسر جميع تفصيالته

ويرى بوبر أن العلم بناء، طبيعته التقدم المستمر، وأن من خصائص العلم هي إمكان تكذيب 

، وبذا فأن فلسفة )مبدأ التكذيب(عباراته، أي قابليته المستمرة للنقد والمراجعة واكتشاف األخطاء

مثبتة؛ بل معنية  العلم لم تعد فقط معنية بتبرير المعرفة العلمية أو بيان صحتها بوصفها حقائق

وبذا فأن ). 2001بوبر، (بمشكلة نمو المعرفة وكيفية تقدمها، بمعنى أن العلم ومنهجه وحدة واحدة

يتقدم خالل تطوره من مراحل العلم العادي ) ثوري(العلم ليس تراكمياً بل هو استيعابي انقالبي

)Normal Science (الذي يسير في إطار نموذج إرشادي قياسي)Paradigm(  إلى المراحل

  ).Kuhn, 1977(الثورية التي هي انتقال من نموذج إلى نموذج آخر

  :التوجهات الفلسفية للعلم4.1.2

وفي إجمال لما سبق يمكننا القول بأن فلسفة العلم مرت خالل تطورها بعدة مراحل كانت محطات 

 ,Nussbaum( ومواليوم فأن فلسفة العلم وكما حاول نوسبا. لسيادة مذاهب فلسفية دون غيرها

يوضح ) 1(أن يصنفها ضمن مناظير فلسفية لفلسفة العلم وينسبها ألصحابها، والشكل رقم ) 1989

  :ذلك
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  .المناظير الفلسفية في فلسفة العلم) 1(الشكل 

  

يظهر جلياً من الشكل أعاله أن فلسفة العلم تنقسم الى ثالثة توجهات فلسفية تناولت الفكر العلمي 

  :دعاتها ومفكروها وهي واحد من هذه التوجهاتومنهجه؛ ولكل 

والمقصود العام من المصطلح اإلشارة الى نسق : Rationalism) العقالنية(المذهب العقلي  ) أ

شياء إلى أسباب عقلية من خالل استخالص النتائج من فلسفي يعتد بسلطان العقل ورد األ

مقدمات منطقية، وبشكل أكثر تحديداً يمثل المذهب العقلي في نظرية تفسر المعرفة في ضوء 

مبادئ أولية وضرورية، وال سبيل إلى المعرفة دونها؛ ألن الحواس ال تستطيع أن تزودنا إال 

 ).Smith, 2000( بمعلومات غامضة ومؤقتة

  philosophy of scienceفلسفة العلم 

قديمًا حدي
ثًا

  البنائية

Constructivism 

  العقل

Rationalism  

  التجريبية والوضعية

Empiricism & 
positivism  

بوبر  آون
  ديكارتافالطون تولمان  الآاتوش

  الوضعية المنطقية 

 هامبل

  لوك هيوم

  آونت

  االبستمولوجيا العقالنية

  )آانت(

  بيكون
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فالعقل  .إلى أن المعرفة الحقة قوامها الفكر من أمثال ديكارت وسبينيوزاوليينز العقالنيون يذهب

وحده بما يحتويه من مبادئ سابقة على التجربة، هو مصدر المعرفة اليقينية، تلك التي تتسم بخصال 

، بمعنى أنها ثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمكان، وهي ثانياً "مطلقة"فهي أوالً : ثالث أساسية

في مقابل  ضرورية، بمعنى أنها واضحة بذاتها وتفرض نفسها بشكل حتمي، فالضروري هنا

 )1994الجابري، ( بمعنى أنها عامة ومشتركة بين الناس جميعاً" كلية"االحتمالي، وهي أخيراً 

المذهب العقلي يؤكد على جعل العقل المصدر الوحيد لكل ضروب المعرفة االنسانية، ويرى أن ف

ا االعتقاد أو االنسان يحصل على معرفته من العقل وحدهويعتبره المرجع أو السلطة العليا في قضاي

" العقالنية بصورة عامة بقوله ) 182، 1979وهبه، (السلوك، ويعرف قاموس علم االجتماع 

العقالنية بالمعنى العام، نمط سلوكي يالئم تحقيق أهداف معينة في إطار محدد وفي ظل ظروف 

  ".وضغوط خاصة

خداعة وزائفة، جزئية أما الخبرة واالحساسات، فليست بقاعدة مضمونة الكتساب المعارف ألنها 

محمد، .(ورغم أهميتها في بعث النشاط العقلي، إال أنها تحتاج دوماً إلى تزكية العقل. ومتغيرة

1998.(  

وعلى الرغم من أن فالسفة النزعة العقالنية مختلفون فيما بينهم حول وجود البنى الرياضية 

كائنات مستقلة يكشفها العقل وال  المجردة، ما بين قائل بأنها أفكار من صنع العقل وقائل بأنها

هو  - أو الرؤية الكلية المباشرة -intuition" الحدس"نلمح لديهم شبه إجماع على أن يؤلفها، إال أننا 

وإن كان ذلك ال يعني استبعادهم لالستدالل المنطقي كدرجة من . السبيل األوحد للمعرفة الرياضية

  ).1986قاسم، .(رة للحدسدرجات المعرفة تأتي سابقة أو الحقة أو معاص
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يرون بأن المعرف الحسية معارف جزئية غير يقينية، تحتاج في صدقها ويقينها إلى تزكية وكما 

العقل، والتي تتم تطابقها مع أحكام العقل؛ أي مع المبادئ القبلية السابقة عن التجربة، ويؤكد 

التحليلية خالل الممارسات الذهنية على العقليون الكالسيكيون على المنحى التحليلي أو االحكام 

العقالني بأنه بناء / مستوى تجريدي عال، أما العقليون المعاصرون فينظرون للنشاط الذهني 

قدار عدد الظواهر المختلفة، وأن العقل المجرد مجموعة من المبادئ بل قوة تمارس ممنظومات ب

  ).2001الخولي، (نشاطاً معيناً حسب قواعد معينة 

الً يشير مفهوم العقالنية الى نظرية فلسفية تجعل العقل أساس كل معرفة ممكنة، وتعطيه مكانه إجما

مركزية وأولوية على التجريب في تفسير الظواهر، إذن هي مذهب محدد في كيفية استخدام العقل 

لرئيسة والنظر إلى قدرته وعالقته بالتجربة والحقيقة، ويرى أصحاب هذا المذهب أن العقل الوسيلة ا

لتحصيل المعرفة، والعقل عندهم قوة فطرية يولد بها اإلنسان ويستطيع بوساطتها إدراك العالقات 

  ).2001ناصر، ( بين االشياء واستدالل النتائج 

  :بأن وبناءاً عليه فإن المذهب العقلي يقضي

بغي وبذا ين. الركيزة األساسية لقياس صحة وخطأ األفكار هي المعرفة العقلية الضرورية .1

للتربية أن تركز على تنمية إمكانات األفراد العقلية، وتعمل على إعداد الفرد للحياة وتكيفه 

 )(Kukla,1994 .للتجاوب مع الحقيقة

يتم االستدالل على أساس المعارف األولية ويتدرج من العام الى الخاص ومن الكليات الى  .2

تنمية قوى االستنتاج واالستدالل لذلك فإن دور المعلم هو مساعدة الطلبة على . الجزئيات

 .العقلي
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ويمكننا القول أن العقالنيين يعتبرون أن أهم ما يميز االنسان هو عقله، لذلك ينبغي أن تركز التربية 

على إمكانات األفراد العقلية، وأن تعمل على إعدادهم للحياة وتساعدهم ليتكيفوا مع الحقائق العلمية 

لدور المعلم األساسي بأنه ينحصر بمساعدة المتعلمين على تهذيب عقولهم وتنظر العقالنية . الثابتة

بالتعاون مع العمليات الطبيعية في المعرفة، بتنمية قوى االستنتاج العقلي لدى المتعلمين، ولهذا البد 

وتنظر لدور . للمعلم من أن يكون قدوة ومثالً وأن يكون متفوقاً أكاديمياً، ناقالً للمعرفة المتخصصة

المتعلم بأن يكون مطيعاً، متعاوناً يستظهر الحقائق والقضايا النظرية، وتعلم المواد الدراسية التقليدية 

والمنطق وعمليات التفكير االستنتاجي، وحفظ كمية من المعلومات وخاصة المفاهيم والمعلومات 

ذي يعمل على تفتح كما البد للمتعلم من التأمل ال. التاريخية وبخاصة التي جاءت من عظماء األمة

  ).1983فرانك، (النشاط العقلي

تنطلق النزعة التجريبية في كافة أشكالها من  :Empiricism) التجريبية(المذهب التجريبي  ) ب

مبدأ أساسي يؤكد أن كل ما لدينا من معارف مكتسب وليس فطرياً أو قبلياً، فالمعرفة تنشأ عن 

 قاسم،( .بالواقع التجريبي المحسوس فقطالتجربة وتكتسب قيمتها ومضمونها بقدر اتصالها 

1986.( 

وتقوم التجريبية في شكلها المادي على فكرة أن العالم الخارجي هو أصل التجربة الحسية، وهذا ما 

 )1985مطلب، .(ي القرن الثامن عشرثلو المادية الفرنسية فومم" لوك"و" بيكون"عبر عنه 

وحيد، وللعقل القدرة على التفكير فيما تنقله مذهب يقوم على أساس الحس باب المعرفة ال فهو

الحواس من صور ذهنية، وتأليف أفكار من هذه الصور، التي استمدها من التجربة وهي افكار تأتي 

ويشير المذهب التجريبي منهجياً إلى كل ما يقوم على التجربة ). 1997علي، (من العالم الخارجي

مالحظات والقضايا التي تعتمد أساساً على الخبرة الحسية أو المالحظة أو التجريب، كما يشير إلى ال
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). 1991شالمرز، (التي تشتق من الخبرات التي يتم التوصل إليها عن طريق المنطق االستقرائي

فان االستخدام المبكر للمصطلح جعل من ) 1997شار اليه في علي، مال(وكما بين جون ديوي

لفلسفي الذي يرى المعرفة اإلنسانية مشتقة من التجربة التجريبية أو االمبريقية هي ذلك المذهب ا

وهي نتاج الخبرة الحسية وبذا تكون التجريبية وجهة نظر ترى أنه ال يمكن التحقق من صحة 

 .التعميمات إال عن طريق اختبارها موضوعياً وتجريبياً

ونها انطالقاً ويرفض التجريبيون من أمثال لوك وهيوم وستيوارت مل وجهة نظر العقليين ويعارض

من مبدأ أساسي وهو أن جميع المعارف لدينا مستقاة من الحس والتجربة، وأنه ليس ثمة ما في 

العقل إال ما تمده به المعطيات الحسية، ولذلك أفكارنا يمكن أن تحلل إلى مدركات بسيطة مستمدة 

بالغ في فلسفة ومن رحم التجريبية ظهرت حركات كان لها أثر ). 1994الجابري، ( من التجربة

ومن أبرز هذه . العلم، وهذه الحركات كانت رديفاً للتجريبية ونزعات في مشكلة المعرفة وقيمتها

  )Mathews, 1994( الحركات الوضعية والتي أصبحت فيما بعد وضعية منطقية

وهي نسق فلسفي ينسب ألوجست كونت يرى أن الفكر االنساني ال يدرك سوى : الوضعية •

الواقعية والمحسوسة وما بينها من عالقات أو قوانين، ويشير مفهوم الوضعية في الظواهر 

. مضمونه إلى أن المعرفة اليقينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الظواهر التجريبية

وفي مرحلة ما كانت الوضعية . والتجربة هنا ينظر إليها في إطار الوضعية بأنها ذاتها الخبرة

ي عن فلسفة العلم، لكن المغاالة في االعتماد على الموضوعية واليقينية هي التعبير الرسم

 .عززت ظهور المنطقية التجريبية أو المنطقية لمجاراة نزعات العصر

اتجاه فلسفي معاصر، انسلخ عن الوضعية التقليدية، أسسها شليك عام : الوضعية المنطقية •

بوتقة واحدة، ويعول هذا االتجاه أساساً وهي فلسفة علمية هدفت إلى توحيد العلوم ضمن  1929
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على التجربة تحقيقاً للدقة والتحليل المنطقي للغة العلماء ويعدها المصدر الوحيد للمعرفة، وليس 

وتعتمد الوضعية المنطقية على الطريقة . للعقل من عمل إال مجرد تنسيق معطياته وتنظيمها

مشاكل والمواقف المختلفة، بهدف تخليص المنطقية واالنطالق من مقدمات تحليلية في حل ال

العقل من األخطاء الميتافيزيقية بتحديد أهمية اللغة وربطها بالتجربة ربطاً علمياً وصياغة الواقع 

 .الخارجي صياغة منطقية

من الضروري القول أن الوضعية المنطقية سعت إلى برمجة المواد الدراسية على شكل التعليم 

وتطبق . نه نوع من أنواع التعليم الذاتي يمكن التثبت من صحته تجريبياًاآللي ونظرت إليه على أ

الوضعية المنطقية مناهج التحليل في المجال التربوي، ويرى الوضعيون المنطقيون أن من 

الضروري أن تكون طرائق التدريس تطبيقات للطريقة العلمية، كما تدعو المنطقية الوضعية إلى نقد 

 ناصر،( ها منطقياً وقوفاً على الفلسفات والقيم واالتجاهات التي تقف وراءهاطرائق التدريس وتحليل

  ).1991؛ شالمرز، 2001

وفيما يتعلق بدور المعلم تنظر التجريبية بعامة والوضعية المنطقية بخاصة للمعلم بأنه يجب أن 

عقول، وأن يحرص على إثارة دوافع المتعلمين، وأن يتجنب الغموض ويميز بين المعقول وغير الم

تكون المعرفة التي يهدف إيصالها للطلبة معرفة موضوعية غير ذاتية وقابلة للفحص وموضع ثقة، 

وأن ال يصدر األحكام إال إذا توافرت لديه جميع المعلومات الكافية وتسنى له فحصها فحصاً 

المواظبة في وترى الوضعية المنطقية أن حب التلميذ لمعلمه سيدفعه إلى ). 1991شالمرز، (دقيقاً

مادته، والمعلم حريص على تقديم مفهوم واضح للمادة التعليمية ويهتم بالجوانب التطبيقية للمعلومات 

الجديدة، ويطلب من المعلم أن يشعر المتعلمين بتقدمهم من خالل البيانات واالختبارات التي تدفع 

وعة من الدوافع التي توجه وتحدد النظرة الوضعية المنطقية للمتعلم بأنه مجم. المتعلم للعمل
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سلوكاته، ومعرفة هذه الدوافع تساعد على تحديد األنماط السلوكية وتساعد في توقعها، وهذه الدوافع 

توجه اإلتيان بسلوك ما واالبتعاد عن سلوك آخر، وتكتسب هذه الدوافع عن طريق الخبرة الحسية 

والتطوير والنمو؛ إذا ما توافرت الظروف  المستمرة، كما وتتصف الدوافع بأنها مرنة وقابلة للتغيير

  ).2001ناصر، (الثقافية واالجتماعية المناسبة

  -:Constructivism)البنائية(المذهب البنائي) ج

البنائية من أكثر النظريات المعرفية شيوعاً في المرحلة المعاصرة، وتنبع أهمية البحث في البنائية 

في البنية المعرفية بصورة ديناميكية، فالدماغ ) Equilibrium(من كونها مدخل يعالج تحقيق التوازن

البشري يسعى باستمرار لفرض تنظيم على المثيرات القادمة من المحيط وتوليد تكييفات وتنبؤات 

لألفكار والمفاهيم عند مختلف الفئات؛ مما جعل ) Understanding(مالئمة، بما يحقق الفهم السليم

تتمتع بتفسيرات مقنعة لتحقيق واكتساب الفهم السليم وتكوين المعارف البنائية تبرز وتسيطر كونها 

  ).2003زيتون وزيتون،(السليمة، واستكشاف انماط الفهم غير السليم واقتراح الحلول لمعالجة ذلك

عرفت البنائية من كثير من المربين بأنها طريقة التفكير بالمعرفة وبآلية الحصول عليها، وتعتبر   

الموقف الفلسفي والمنظور العقلي الذي يزعم أن ما تدعى بالحقيقة ما هي إال بناء عقلي البنائية هي 

 عند الذين بحثوا عنها أو استكشفوها، بمعنى أن الحقيقة لدى االفراد ما هي إال تصور ذهني

)Conception ( تمثل أساس نظرتهم الى العالم من حولهم، أي أن المعرفة تنمو ضمن الخبرات

بالفرد، ونمو المعرفة ناتج عن البناء الشخصي والفردي لها وهنا تأتي خصوصية بناء الخاصة 

المعاني لكل فرد، وينظر البنائيون للتعلم من منظور أنه يعني التكييفات الحادثة في المنظومات 

عند الفرد، والتي تحدث ليتم من خالل هذه ) Functioning Schemes(المعرفية الوظيفية

داث توازن للتناقضات الناتجة عن تفاعل الفرد مع معطيات محيطه وبيئته، وهنا يبرز التكييفات إح
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على أنها ) Knowing( حين ينظر للعملية المعرفية - واضع اللبنات األولى للبنائية - فكر بياجيه

  .(Greene and Ackerman, 1995)عملية إعادة بناء موضوع المعرفة 

البنائية كونها تمحورت كأسلوب تدريسي يقدم مجموعة من  لعل التجديد التربوي الذي جاءت به

للمفاهيم ) Conceptual Change(اآلليات واالستراتيجيات التي تستند إلحداث تغيير مفاهيمي 

من ) Posner(ويعد بوسنر. واألطر المغلوطة، أو األطر والمفاهيم البديلة التي يمتلكها المتعلم

البنائية على أهمية الكشف عن هذه المفاهيم وتحديدها بدقة كون الرواد في هذا المجال، كما وركزت 

المعرفية لدى المتعلم بما يسهم في ذلك يحدد درجة نجاح إحداث تغيير في المنظومات والتراكيب 

  ).Tobin, 1993( تحقيق الفهم السليم

معلمين لتحقيق ويتصف المذهب البنائي بكونه من أكثر اآلراء أهمية في التدريس، ذلك أنها تنبه ال

أفضل توجه ألنشطة التدريس من أجل تعزيز التعلم الفعال، حيث يؤكد على ضرورة أن يكتشف 

المعرفة بنفسه، وال يكتفي بجعل المتعلم نشطاً خالل عملية التعلم؛ بل البد من أن يتم توجيهه إلعادة 

د الجسر الذي يوصل يرى البنائيون أن المعرفة القبلية التي تع. كتشاف المعارف والمدركاتا

المعرفة الجديدة إلى مكانها في دماغ المتعلم، بحيث تصبح ذات معنى وان لم يحدث ذلك تكون هذه 

) تمثل ومواءمة(المعرفة العقبة في إنجاز تعلم ذي معنى، أي أنه وكما أسلفنا لن يظهر إعادة ترتيب

مغلوط وعندما ال يتحقق الفهم  وتكيف مع هذه المعرفة مما يجعل المتعلم يرفضها أو يدمجها بشكل

  ).Mathews, 1994(السليم الذي هو األساس للتعلم ذو المعنى
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  :الدراسات السابقة 2.2

للمرحلة األساسية العليا في مي العلوم هذه الدراسة المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلتناولت 

إال وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع وتأثيره على المدى القريب أو على المدى البعيد فلسطين 

لألدب التربوي  ةأن هذه األهمية لم تلق االهتمام المناسب في البحث التربوي، فمن مراجعة الباحث

وأن هناك  هناك قلة في الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع، تبين أنوالدراسات السابقة 

معظم  إضافة إلى أندراسة عربية واحدة في فلسطين تحدثت عن الموضوع ولكن بشكل جزئي،

  .تناولت هذا الموضوع تناولته من حيث طبيعة العلم وليس من حيث فلسفته التي الدراسات

بالموضوع،  لها عالقة مباشرة التي دراساتال بعض هناك كانت ،األجنبيةأما بالنسبة للدراسات 

  :التالي فقد تضمنت الدراسات السابقة ما يأتيوب

  .بأحد مظاهرها أو جوانبهامعتقدات الفلسفية الدراسات العربية التي أهتمت بدراسة ال - :أوال

  .بأحد مظاهرها أو جوانبهاسفية الدراسات األجنبية التي أهتمت بدراسة المعتقدات الفل - :ثانياً

  :بدراسة المعتقدات الفلسفية بأحد مظاهرها أو جوانبهاالتي أهتمت  الدراسات العربية: 2.2.1

دراسة هدفت الى تحديد معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته في ) 2010(أجرى ماضي

ضوء بعض المتغيرات، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم لجميع المراحل في 

معلماً ) 1188(مال الخليل ووسطها والبالغ عددهمالمدارس الحكومية التابعة لمحافظة بيت لحم وش

مدرسة، وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة طبقية عشوائية حيث بلغ ) 335(توزعوا على ومعلمة

معلماً ومعلمة، وتكونت أداة الدراسة من اختبار لمعرفة معتقدات معلمي العلوم ) 119(عدد أفرادها

تغيرات، حيث قام ببناء اختبار تحصيلي تكون من حول طبيعة العلم وفلسفته في ضوء بعض الم
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سؤالً من نوع االختيار من متعدد، وأظهرت نتائج تحليل اختبار الدراسة أن نسبة المعلمين ) 35(

، في حين %81الذين عندهم فهم لطبيعة العلم وفلسفته كانت مرتفعة في مجال أهداف العلم بلغت 

، أما بالنسبة لمعتقداتهم في مجال خصائص العلم %35.2كانت نسبتهم متدنية في مجال فلسفة العلم

، في حين كانت نسبة %)70.6(، و%)77.3(ومجال افتراضات العلم فقد كانت جيدة، حيث بلغت 

المعلمين الذين يوجد عندهم معتقدات وفهم حول طبيعة العلم وفلسفته في مجال نتائج العلم وتاريخ 

على التوالي، وقد بينت نتائج الدراسة أن %) 63(، و%)61.3(المعرفة العلمية متوسطة فقد بلغت

طبيعة العلم وفلسفته لمجال سلوك العلماء  معلمي العلوم الذين عندهم فهم ومعتقدات حولنسبة 

على  ، وقد بلغت نسبة المعلمين الدين عندهم فهم لطبيعة العلم وفلسفته%)58(مقبولة، فقد بلغت

  %).58(االختبار بصورته الكلية

دراسة، هدفت إلى تحديد المنظور الفلسفي للعلم لدى معلمي العلوم ) 2008(أجرى المساعيد 

وانعكاساته على أدوارهم التعليمية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم للمرحلة 

 معلماً ومعلمة) 170(األساسية العليا والثانوية في منطقة البادية الشمالية الشرقية البالغ عددهم

مدرسة، وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية حيث بلغ عدد أفرادها ) 149(توزعوا على 

معلماً، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تقصي المنظور الفلسفي، والمالحظة الصفية، ) 101(

 عمن نو سؤاالً) 23(سؤالً منها ) 28(والمقابلة، حيث قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي تكون من 

أسئلة لإلجابات المفتوحة، أما بالنسبة للمالحظة الصفية، لقد قام الباحث ببناء ) 5(اختيار من متعدد و

بطاقات مالحظة اشتملت لبطاقة مالحظة ألدوار المعلم العقالني، وبطاقة مالحظة ألدوار المعلم ) 3(

مقابلة فقد قام الباحث ببناء التجريبي، وبطاقة مالحظة ألدوار المعلم البنائي، أما بالنسبة ألداة ال

مشاركاً موزعين على المناظير الفلسفية الثالثة، ) 12(وتم مالحظة ومقابلة .صحيفة مقابلة 

في  وأظهرت نتائج تحليل اختبار الدراسة أن المنظور الفلسفي التجريبي هو المنظور السائد للعلم
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واراً تعليمية تحمل في جنباتها المالحظة أن جميع المشاركين لم يظهروا أدحين أظهرت نتائج 

منظوراً فلسفياً للعلم بحسب المناظير الثالثة، وأظهر تحليل أسئلة المقابلة أن جميع التعريفات التي 

قدمها المشاركون لمفهوم فلسفة العلم كانت مقتضبة، حيث تطرقت أو تناولت مضموناً واحداً لفلسفة 

  .العلم

عن معتقدات معلمي العلوم في األردن حول العلم والتعليم والتعلم،  دراسة) 2006(العمري أجرىو

 Semi(ولتحقيق هدف الدراسة أجريت مقابلة فردية شبه مبنية ،التعلميوعالقتها بسلوكهم 

structured( مع عينة من تسعة معلمين، ثماني معلمات من ذوي الخبرات العالية والذين تطوعوا ،

تحليل المقابالت استقرائياً صنف المشاركون في ضوء معتقداتهم حول وبعد . للمشاركة في الدراسة

كما سجلت أربع حصص ). بنائيون، وانتقاليون، وتقليديون( العلم والتعليم والتعلم في ثالث فئات

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن ما . صفية لكل مشارك على أشرطة فيديو، وحللت هذه الحصص

تلكون معتقدات وضعية حول العلم، وأن نسبة عالية من أفراد العينة ال يزيد عن ثلث افراد العينة يم

المعرفة العلمية، إذ تبين أنهم ال يدركون العالقة بين النموذج والنظرية، يمتلكون فهما مناسباً ألنواع 

وال يميزون بين دور القانون ودور النظرية في العلم، ويعتقدون أن الفرضية بعد إثباتها تتحول إلى 

وفيما يتعلق بالمعتقدات . ظرية، وينظرون للنموذج العلمي على أنه شيء محسوس يمثل الواقعن

حول التعليم والتعلم فقد بينت النتائج أن ما يزيد عن ثلث أفراد العينة بقليل يمتلكون معتقدات 

ية حول سلوكية، وأن ما يزيد عن ثلث أفراد العينة يمتلكون مزيجاً من المعتقدات البنائية والوضع

العلم ومزيجاً من المعتقدات البنائية والسلوكية حول التعليم والتعلم، وأن أقل من ربع أقراد العينة 

أما بالنسبة للعالقة بين المعتقدات . يمتلكون معتقدات بنائية حول كل من العلم والتعليم والتعلم

ثر بمعتقداته، إال أن التأثير كان والسلوك التعليمي فقد بينت الدراسة أن السلوك التعليمي للمعلم يتأ



33 
 

ل كل من المعتقدات التي يحملها حوجزئياً، حيث كان السلوك التعليمي لمعلم العلوم يختلف باختالف 

  .العلم والتعليم والتعلم

دراسة حول مدى إلمام معلمي العلوم لفلسفة العلم وتاريخه في ضوء ) 2003(وأجرى قادوس 

بالتقدير اإلشرافي على أدائهم التدريسي وقد اختيرت عينة الدراسة بعض المتغيرات، وعالقته 

من مجتمع %) 31(معلماً ومعلمة، ويشكل ) 24(بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغ عدد أفرادها 

مدرسة من مدارس محافظة نابلس، وأعد الباحث ) 45(الدراسة، وتوزع أفراد عينة الدراسة على 

فقرة من نوع االختيار من متعدد، وكانت نتائج الدراسة تشير إلى أن ) 35(اختباراً تحصيلياً من 

درجة إلمام معلمي العلوم لفلسفة العلم وتاريخه كانت مقبولة، حيث بلغ مقدار المتوسط الحسابي 

، واالنحراف المعياري )17.6( لعالمات افراد عينة الدراسة على اختبار فلسفة العلم وتاريخه 

  %).55.6(نسبة الناجحين على االختبار بصورته الكلية  وقد بلغت) 5.15(

دراسة حاولت الكشف عن المعتقدات االبستمولوجية حول العلم عند طالب ) 2003(وأجرى الرويلي

ووصف إلى أي مدى تنسجم . المرحلة الثانوية في مدينة القريات في المملكة العربية السعودية

د الطلبة مع كل من المنظورين التقليدي والبنائي للعلم، وهل المعتقدات االبستمولوجية حول العلم عن

ولتحقيق الدراسة طبق اختباراً اشتمل على . تختلف هذه المعتقدات باختالف مستوى التحصيل

مجاالت إنتاج المعرفة العلمية، النمو والتغير في المعرفة العلمية، واختالف التفسير العلمي بين 

جتماعية في المجتمع المحلي، والفرق بين القانون العلمي والنظرية، العلماء، ودور المفاوضات اال

والغرض من التجارب في العلم، وطبيعة الحقيقة العلمية، طبقت الدراسة أسلوب المقابالت العيادية 

مع عينة الدراسة التي بلغت ثالثين طالباً وزعوا بواقع عشرة طالب من كل صف من صفوف 

وبتحليل بيانات الدراسة . المقابالت مع عينة الدراسة على أشرطة كاسيت وسجلت. المرحلة الثانوية
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تبين وجود معتقدات معرفية متباينة بين الطلبة، فبينما امتلك القليل منهم معتقدات بنائية، كان من 

الواضح أن العديد منهم يحملون معتقدات عن طبيعة المعرفة العلمية أكثر اقتراناً بالمعرفة الوضعية، 

  .نهم من عبر عن آراء جمعت بين النظريتين الوضعية والبنائية في آن واحدوم

دراسة هدفت إلى وصف صورة العلم في كتب العلوم المدرسية ) 2000(كما وأجرت عرار 

في األردن، وعرفة مدى مطابقتها للنظرة المعاصرة للعلم، ) العاشر- السابع(لمرحلة التعليم األساسي

، ولتحقيق )العاشر-السابع(وقد تكونت عينة الدراسة من كتب العلوم الدراسية المقررة في الصفوف 

دف الدراسة قامت الباحثة بتطوير نظام للتحليل اشتمل على ثمانية مجاالت هي النظرة العامة إلى ه

نوع المعرفة العلمية، إنتاج المعرفة العلمية، وغرض المعرفة العلمية، صحة المعرفة العلمية، , العلم

الكتب نظرة في محتوى العلماء، العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وقد أظهرت الدراسة أن ال

وأن المعرفة العلمية، تتولد ). حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظريات(للعلم عبارة عن جسم معرفي 

باالستقراء من خالل المالحظات والتجارب، وأنها ثابتة ال تتغير، وصحة المعرفة العلمية ال شك 

ية لهم عن الناس العاديين إال فيها، ودليل ذلك ما يستوحى من تطبيقاتها، وأن العلماء ال ميزة إضاف

من خالل معرفتهم العلمية، وأن التكنولوجيا هي العلم التطبيقي، ولها أثرها اإليجابي في المجتمع، 

وكذلك أظهرت النتائج تطابق صورة العلم في الكتب في بعض الجوانب مع النظرة المعاصرة للعلم 

ة هو وصف الواقع وتفسيره، عدم تمييز التركيز على المفاهيم العلمية، غرض المعرفة العلمي(

وعدم التطابق في أن ). العلماء بصفات معينة، العالقة التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

إتباع المعرفة العلمية يتم بعملية استقراء من المالحظات كون المعرفة العلمية مطلقة ال تتغير، 

  .لتطبيقيوالنظر الى التكنولوجيا على أنها العلم ا
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  :التي أهتمت بدراسة المعتقدات الفلسفية بأحد مظاهرها أو جوانبها الدراسات األجنبية: 2.2.2

تناولت معتقدات دراسة  ) Soonhye, 2011& Eulsun, Ratna ( راتنا وسونهي ويلسنأجرى 

وتعليم العلوم وكيف يمكن لهذه  ،صورة معلم العلوم أوحول دور  االبتدائية للمرحلة العلوم معلمي

جميع  وقد أجريت هذه الدراسة من خالل تحليلالفصل الدراسي الواحد، تغيير خالل  أن المعتقدات

من  البيانات تم جمع،واألوراق الخاصة بعملهمالبيانات الشخصية األوراق الخاصة بهم بما في ذلك 

في  واالنتائج إلى أن معظم المشاركين جاءتشير ، مشارك في بداية ونهاية الفصل الدراسي 106

الفصل الدراسي،  في أثناء بنائية كثر األ الى وجهات النظر وتم تطوير ،مع اآلراء التقليدية البداية

  .ومع ذلك، فإنها تميل للحفاظ على وجهات نظرهم التقليدية

ة مجموعة من دراسة بغرض فحص تأثير تعليم مادة العلوم على نظر )Tsai, 2006(أجرى تساي 

المدرسين التايوانيين قبل وبعد الخدمة تجاه طبيعة العلم وفلسفته، وشملت هذه الدراسة مقررات 

مدرساً يعملون في خدمة ) 36(أحداهما تم تطبيقها على مجموعة معلمين، وعددهم: للعلوم) مادتين(

ونظريات اختيارية ات، فلسفة العلوم، وتعليمات حول تصور: التعليم،وقد اشتملت مادتا العلوم على

يمكن أن يستخدمها الطلبة، وبعض المهارات الصفية في تعليم العلوم، وكانت األدوات المستخدمة 

في هذه الدراسة استبانات المدرسين، واالستجابات المكتوبة لألسئلة والمقابالت، واثبتت النتائج 

وجهة نظرهم نحو طبيعة إلى حد ما غيروا  - المستخلصة من الدراسة أن مجموعتي المدرسين

العلم، وذلك بعد أن أتموا إنهاءهم للمادة التعليمية، والكثير من المدرسين فسروا وبينوا وجهة نظرهم 

عن العلوم خالل دراستهم للمادة، كما بينت الدراسة أن التعليمات والنظريات والتصورات 

  .ظر المعلمين عن العلوماالختيارية أكثر فائدة من التعليمات المباشرة في تغيير وجهة ن
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دراسة هدفت لتقييم أثر مساق فلسفة العلم على  )(Abd-El-Khalick, 2005عبد الخالق  وأجرى

وبشكل أساسي توجهت . تصورات معلمي العلوم وعلى تخطيطهم التدريسي وعلى تطوير فهم أعمق

معلماً ) 56(وتكونت عينة الدراسة من . الدراسة لفحص مدركات معلمي العلوم حول طبيعة العلم

في طرائق التدريس العلوم؛ مما قد يضمن  ومعلمة حديثي التخرج، ومن كانوا قد درسوا مساقين

واستخدمت الدراسة استبانة لتقصي التصورات حول طبيعة . تقديماً صريحاً لفلسفة العلم

وأعمال المعلمين المكتوبة  VNOS(Views of Nature of Science Questionnaire(العلم

م أثر على تطوير فهم متعمق وأظهرت النتائج أن لمساق فلسفة العل. أثناء التخطيط لدروس العلوم

كما أن طبيعة خطابهم حول . ومتجانس لطبيعة العلم، وظهر ذلك خالل تخطيطهم لدروس العلوم

ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أن نظرة . العلم كانت أكثر مهنية في استخدام المصطلحات

وكهم وممارساتهم المشاركين في الدراسة للتدريس اختلفت، وأكد المشاركون على نيتهم تحسن سل

  .لتقديم أفضل لطبيعة العلم

دراسة هدفت إلى استكشاف (Kang & Wallace, 2004) كما أجرى كل من كانج وفاالنس

explore  كيفية ارتباط معتقدات المعلمينepistemological beliefs  وأهدافهم التعليمية

ما هي : حيث تطرقت الدراسة إلى األسئلة التالية lab activitiesباستخدامهم للنشاطات المخبرية 

لماذا يستخدم معلمو العلوم  معتقدات المعلمون نحو العلم ذات العالقة بالنشاطات المخبرية؟

. النشاطات المخبرية؟ كيف ترتبط معتقدات المعلمين وأهدافهم التعليمية بالممارسات التعليمية؟

لوم للمرحلة الثانوية وذوي خبرة قوبلوا ولوحظوا على اشتملت عينة الدراسة على ثالثة معلمي ع

سمة : رئيسيتان للمعتقدات وجهت هذه الدراسة) aspects(سمتان .مدار فصل دراسي أكاديمي

العالقة بين ) ((relationalوسمة العالئقية ) وتنوع الحقيقة/ الحقيقة) (ontological(الوجودية 

تحدد نظرة الشخص للمعرفة كحقيقة واحدة، أو حقيقة  ، سمة الوجودية)المعروف والذات العارفة
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متعددة، أما سمة العالئقية فتحدد نظرة الشخص لنفسه على انه متلق للمعرفة ومنفصل عنها أم 

كصانع نشط للمعرفة ويوصل نفسه إلى عمليات بناء المعرفة، وهناك معتقدات أكثر تطورا حول 

، ور النشط للعارف في بناء المعرفةلنفس الظاهرة والد العلم تتضمن االعتراف بالتفسيرات المتعددة

أن معتقدات المعلمين حول العلم انعكست بشكل واضح على ممارساتهم : أظهرت نتائج الدراسة

لم تكن   sophistical epistemological beliefsالتعليمية بينما معتقدات المعلمين األكثر تطورا 

وهذا يرتبط بالحوارات الفردية لمعتقداتهم المعرفية وسياق واضحة بممارساتهم في معظم األحيان 

التدريس، واألهداف التعليمية، المعتقدات الوجودية والعالئقية كان لها ارتباطا وثيقا بالممارسات 

التعليمية، كما أشارت  النتائج إلى أن  االختالف في سمات المعتقدات المعرفية واألهداف التعليمية 

  .رق استخدام النشاطات المخبريةله عالقة بتنوع ط

هدفت لكشف االبستمولوجيا المختلطة أو غير المختلطة  دراسة) Tsai, 2002(كما وأجرى تساي

من خالل فحص معتقدات معلمي العلوم حول العلم والتعلم ) Nested Epistemologies(الناضجة

في  12-7فيزياء للصفوف من الكيمياء والمعلماً ومعلمة يدرسون ) 37(وشملت الدراسة . والتعليم

تايوان اختيروا بطريقة عنقودية، وجمعت البيانات من خالل المقابالت ، وبعد تحليل المقابالت 

ويصنف المعلم من الفئات ). تقليدية، عملية،بنائية( صنفت االبستمولوجيات العلمية في ثالث فئات

العلم، وخطوات حل المسألة، وتجريب  التقليدية إذا اعتقد أن تعليم العلوم يتمثل بتعليم عمليات

عمليات االكتشاف، وأن تعلم العلوم فهم للطريقة العلمية، وتتبع لخطوات حل المسألة، وتعلم من 

وفي الفئة العملية يصنف المعلم . و الطريقة العلمية وعمليات اكتشافخالل االكتشاف، وأن العلم ه

بتعليم عمليات العلم وخطوات حل المسألة، وتجريب  في هذه الفئة إذا اعتقد أن تعليم العلوم يتمثل

عمليات االكتشاف، وأن تعلم العلوم فهم للطريقة العلمية وتتبع لخطوات حل المسألة، وتعلم من 

أما الفئة البنائية فيصنف . خالل عمليات االكتشاف، وأن العلم هو الطريقة العلمية وعمليات اكتشاف
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أن تعليم العلوم هو مساعدة الطلبة في بناء المعرفة،  وعمل المعلم في هذه الفئة إذا اعتقد 

وتشجيع للمناقشة والتعلم التعاوني، واالهتمام بالتعلم السابق والمفاهيم البديلة، وأن التعلم  التفسيرات،

عمل تفسيرات، واستكشاف للخبرات الحقيقة، ومناقشة مع االقران ومع المعلم، وأن العلم هو 

وقد بينت النتائج أن معظم المعلمين الذين شملتهم . ويبنى بالتفاوض االجتماعياكتشاف للواقع 

الدراسة يمتلكون معتقدات تقليدية حول العلم والتعلم والتعليم، وعلى الرغم من أن غالبيتهم من 

ك وقد يعود السبب في ذل. وضعياً منطقياً -المعلمين ذوي الخبرة فقد أظهروا سلوكاً تقليدياً امبريقياً

أنه مهما تعددت السياقات الثقافية واألنظمة التربوية فان الخبرات التربوية التي توفرها برامج 

تدريب وإعداد المعلمين فإنها ال تخرج عن السياق التقليدي للعلم، وبينت النتائج أن أربعة معلمين 

  .فقط يمتلكون معتقدات بنائية

دراسة حاولت تحديد موقع فلسفة ) Cachapuz and Paixao, 2001(وأجرى كتشابوز وبيكاسو 

العلم وتاريخه في برامج إعداد المعلمين، وهدفت الدراسة إلى تصميم وتطوير وتقييم برنامج إلعداد 

معلمي العلوم، حيث أن المعلمين يصبغون ممارساتهم التدريسية بما يحملون من أفكار ومدركات 

يمكن تطوير برنامج مناسب لتأهيل معلمي العلوم حول طبيعة العلم وبناء المعرفة العلمية؛ وعليه 

ضمن الخدمة يستند إلى فلسفة العلم وتاريخه في تهذيب التصورات االبستمولوجية لدى معلمي 

معلمات من أربع مدارس ثانوية في البرتغال، واستخدمت ) 4(العلوم، وطبقت الدراسة على 

ئمته لتقديم معلومات تخدم غرض لمال" Case Study"الدراسة أسلوب تصميم دراسة الحالة 

للممارسات الصفية، وجمع ) أشرطة فيديو(الدراسة، وجمعت بيانات الدراسة خالل التسجيل المرئي 

اآلثار المادية للمعلمات المشاركات، واستخدمت الدراسة أسلوب المالحظ الخارجي والتقييم الذاتي، 

ات العلوم قادر على تحسين تصورات وأظهرت النتائج أن البرنامج التدريبي المطور لمعلم
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المعلمات عن فلسفة العلم وتاريخه، وتدعم تكوين صورة العلم لدى الطلبة، وبالتالي تكوين فلسفة 

  .علمية لديهم

دراسة حاولت تنميط المقترحات العلمية ) Aduriz- Bravo, 2001(كما وأجرى ادوريز برافو 

ركزت الدراسة على أطروحات إدماج فلسفة العلم في لتقديم فلسفة العلم للمعلمين قبل الخدمة، و

برامج إعداد المعلمين، وفحصت المحاوالت العلمية التي حاولت ذلك، ووضعت الدراسة إطاراً 

نظرياً ومرجعياً اعتماداً على تحليل األدب السابق حول إدماج فلسفة العلم في برامج إعداد معلمي 

معلمي العلوم في جامعات اسبانيا واألرجنتين، وتكون العلوم، وبمراجعة برامج تدريب وإعداد 

الوحدة األولى شملت المبادئ األساسية في فلسفة العلم، والوحدة الثانية : اإلطار من ثالث وحدات

تناولت العالقات بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، أما الوحدة الثالثة فتناولت السياق القيمي وإطالق 

لمن ومتى وأين تدرس فلسفة العلم؟ وماذا : ار تقديم إجابات للمعلمين حولاألحكام، ويحاول اإلط

يتوقع المعلمون من تدريس فلسفة العلم؟ وكيف يجري توظيف هذا التدريس؟ وما المجال األنسب 

لتقديم فلسفة العلم؟  وكيف يجري توظيف هذا التدريس؟ وما المجال األنسب لتقديم فلسفة العلم؟ وما 

النقدية، ومرحلة ما بعد  فلسفة العلم؟ المرحلة الوضعية المنطقية، والمرحلة العقالنيةمراحل تقديم 

وانتهت الدراسة إلى أن فلسفة العلم مكون أساسي في إعداد موطني المستقبل المسلحين الحداثة، 

لية بثقافة علمية، وال بد من دمج هذا البعد في برامج إعداد معلمي العلوم، حيث تظهر البرامج الحا

  .تجاهالً واضحاً لألسس الفلسفية للمعرفة العلمية

دراسة هدفت إلى ) Abd-El-Khalick& Lederman, 2000B( وأجرى عبد الخالق وليدرمان

تقييم أثر ثالثة مواد في تاريخ العلم على مفاهيم طلبة معلمي العلوم في الجامعة حول طبيعة العلوم، 

وإلى استقصاء مدى مطابقة طلبة هذه المواد لطبيعة العلم مع المفاهيم المعاصرة، وإلى استقصاء 
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وتكونت عينة الدراسة من . طبيعة العلم الظواهر في هذه المواد األكثر تأثيراً في مفاهيم الطلبة حول

، وعدد قليل منهم كان )معلمي العلوم ما قبل الخدمة( طالباً جامعياً، الطلبة الجامعيين) 181(

أولى، ثانية، ثالثة، ( المعلمين أثناء الخدمة، ووزعت العينة إلى ذكور وإناث وعلى سنوات جامعية 

، )أحياء، علوم عامة، وتخصصات أخرى(ومعظمهم كان يتخصص لفرع علمي واحد ) رابعة

هم المسجلون في مواد ثالثة لتاريخ العلوم، ) 166(ووزعت عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى

) 9(معلماً، واستخدم استبيان يتكون من ) 15(والمجموعة الثانية هم معلمو العلوم للمرحلة الثانوية

من أجل باإلضافة إلى مقابالت فردية . عة العلومأسئلة مفتوحة النهاية تهدف إلى تقييم مظاهر طبي

تقييم آراء المشتركين حول طبيعة العلوم قبل التعليم وبعده، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كل 

المشتركين كانوا يحملون آراء غير كافية حول عدد من مظاهر طبيعة العلوم عند بداية الدراسة، إال 

التغييرات حدثت في آراء المشتركين عند اختتام المواد المذكورة، أن عدداً قليالً جداً ومحدوداً من 

وكان التغير واضحاً في آراء عدد أكبر من المشتركين خاصة معلمي العلوم قبل الخدمة اللذين 

  .دخلوا لدراسة مواد تاريخ العلوم مع إطارات تتماشى بشكل أو بآخر مع اآلراء حول طبيعة العلوم

أجرى دراسة هدفت إلى تحديد نسبة معلمي العلوم الفلسطينيين الذين  فقد )أ 1996( أما حشوة

يحملون معتقدات حول المعرفة والتعلم تتوافق مع تغير المفاهيم ذات األساس المعرفي لتعليم العلوم، 

وألى تحديد العوامل التي تؤثر في هذه المعتقدات والى معرفة فيما إذا كانت هذه المعتقدات حول 

معلم من )300(تعليم لها عالقة مع بعضها البعض، وتكون مجتمع الدراسة من حواليالمعرفة وال

من أعضاء الهيئة ) 40(معلمي العلوم الفلسطينيين من المنطقة الوسطى في فلسطين، وحوالي

معلماً ذوي خلفيات تربوية ) 91(التدريسية في إحدى كليات المنطقة، وتكونت عينة الدراسة من 

دام استبيان للبحث في معتقدات المعلمين في هذين المجالين وقد بينت الدراسة أن مختلفة، وتم استخ

من معلمي العلوم %) 80(وأنعدداً قليالً من المعلمين يعتقدون بوجود أخطاء مفاهيمية لدى الطلبة،
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من المعلمين النموذج االستقرائي في حين %) 40(يرون أن العلوم تتطور تراكمياً، ويفضل 

ط يفضلون النموذج االستنتاجي وتبين أن هذه اآلراء والمعتقدات للمعلمين ال ترتبط فق%) 11(أن

  .بسنوات الدراسة أو الخبرة أو المستوى الذي يدرسه المعلم أو تخصص المعلم

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر معتقدات معلمي العلوم المعرفية على  )ب1996(وأجرى حشوة

هو األكثر قدرة في ) االستنتاجي، التجريبي( عتقدين لدى المعلم تدريسهم العلوم، من حيث أي الم

الكشف عن المفاهيم البديلة لدى الطلبة، من حيث أي المعتقدين هو األكثر تكراراً في استخدامه 

معلماً من المنطقة الوسطى بفلسطين وكانوا ) 35(وتكونت عينة الدراسة من . لطرائق تدريس فاعلة

، وبتحليل البيانات التي جمعها الباحث من خالل استخدام استبيان يتكون من بخلفيات علمية مختلفة

أقسام مرتبطة بأهداف مختلفة وأسئلة مباشرة، تبين أن معلمي العلوم الذين يحملون معتقدات ) 3(

هم أكثر قدرة على الكشف عن المفاهيم البديلة التي يمتلكها الطلبة، وأنهم يمتلكون ) بنائية(استنتاجية 

ستراتيجيات عديدة وأكثر فعالية في تدريس العلوم من غيرهم من المعلمين الذين يحملون معتقدات ا

  .تجريبية

دراسة حالة شملت ) Newsome-Gess& Lederman, 1995(وأجرى نيوصم جيس وليدرمان

خمسة معلمين من ذوي الخبرة في تدريس األحياء، وكان هدفها الكشف عن تصورات معلمي 

األحياء المفاهيمية لعلم األحياء وعالقة هذه التصورات بدورهم التعليمي، ووظفت الدراسة لجمع 

، وقد حللت البيانات )يةالمقابالت، والمشاهدات الصفية، وتحليل المواد التعليم( البيانات ثالثة مصادر

بهدف وصف البنية المفاهيمية لعلم األحياء كما ظهرت في الحصص الصفية ومقارنتها بتصوير 

المعلمين لهذه البنية من خالل المقابالت، وقد أظهرت النتائج أن النية المفاهيمية لعلم األحياء قدمت 

انت الروابط بينها ضعيفة، وأن من قبل المعلمين في الحصص الصفية على شكل أفكار مجزأة، وك
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القليل من المعلمين يدركون الطبيعة المتكاملة لعلم األحياء، ويستخدمون هذا التصور لتوجيه 

أهداف : ممارساتهم التعليمية وبشكل هادف، وعزت الدراسة هذه النتيجة إلى مجموعة عوامل، هي

درات الطالب، ومقدار الوقت العلم، واستقالليته، ومعرفته بالمحتوى، وطرائق التدريس، وق

  .المخصص للتدريس

التي تناول التطابق والتناقض بين ) Burbules & Linn,1991(وفي دراسة أجراها بيربولز ولين 

بينت الدراسة أنه ال بد من التخلص من التضمينات الوضعية لفلسفة . فلسفة العلم والتربية العلمية

كب التطورات المعرفية واالبستمولوجية في المعرفة العلمية العلم في مناهج العلوم والتي لم تعد توا

هذه مع في مناهج العلوم، كما وأظهرت الدراسة وجود تحيزات فلسفية في التربية العلمية، وتحولت 

الزمن إلى مفاهيم مغلوطة حول العلم، وايضاً حاولت الدراسة فحص أهداف وطرائق تدريس العلوم 

ع التوجهات المعاصرة في فلسفة العلم، ودعت الدراسة لتبني مبادئ ومدى مطابقتها أو تناقضها م

وقدمت الدراسة خمس . فلسفية تتناول جوهراً للعلم ومضمونه خالل عمليات تطوير التربية العلمية

أن العلماء : أطروحات تربوية عملية ال بد من تضمينها لمواكبة التوجهات الفلسفية للعلم وهي

العلمية، و البد من سياقات تأملية تعكس المعرفة العلمية وإدراك النمو  باحثون منظمون للمعرفة

المعرفي العلمي لتحقيق ضبط للنفس وإدراك للذات، وإيجاد مناحي لحل المشكالت، وتعزيز 

  .المشاركة االجتماعية لإلفادة من عوائد العلم 

علوم المرحلة  دراسة تناولت معارف ومعتقدات معلمي) Gallagher, 1991(وأجرى غاالجر

وانطلقت الدراسة من افتراض أن معرفة ومعتقدات معلمي علوم المرحلة . الثانوية حول فلسفة العلم

الثانوية تلعب دوراً أساسياً في تشكيل صورة العلم، وأن للمدرسة دور في تكوين صورة عامة عن 

هي وجهات النظر حول العلم؟ ما : عن التساؤالت التاليةالعلم عند الطلبة، وحاولت الدراسة االجابة 
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تدريسهم؟ واختارت الدراسة اثنين من وكيف يفهم معلمو العلوم العلم؟ وكيف تؤثر هذه المعرفة في 

ولإلجابة عن . معلمي العلوم للمرحلة الثانوية المشاركين في مشروع الفيزياء للمرحلة الثانوية

ة وحللت محتواها لرسم مالمح صورة تساؤالتها فحصت الدراسة محتوى كتب علوم المرحلة الثانوي

العلم في مقررات علوم المرحلة الثانوية، ووجدت الدراسة أن للمحتوى العلمي دور في تكوين 

فلسفة علمية، وأظهرت النتائج امتالك معلمي العلوم لمعرفة محدودة حول فلسفة العلم، ولفهم مغلوط 

العلوم تركز على تقديم العلم على أساس أنه وبينت الدراسة أن برامج إعداد معلمي . لفلسفة العلم

مجرد مجموعة من المعارف، ولم تركز على بناء المعرفة العلمية وتطورها وتصديقها؛ األمر الذي 

وانتهت الدراسة إلى أنه ال بد من إحداث تغييرات . قد ينعكس على ما تكون من فهم لدى الطلبة

  .جوهرية في طبيعة إعداد معلمي العلوم

دراسة تناولت معرفة معلمي العلوم الجدد واتجاهاتهم نحو فلسفة العلم ) King, 1991(كنج وأجرى 

وتاريخه، وحاولت الدراسة الوقوف على االتجاهات والمعارف والمعتقدات حول فلسفة العلم 

وتاريخه التي يظهرها المعلمون في تدريسهم العلوم، وتقصت مدى تقبل المعلمين الجدد لألفكار 

وتاريخه، كما حاولت فحص الدور الذي تلعبه فلسفة العلم في تحقيق األهداف المتعلقة بفلسفة العلم 

فقرة، ) 14(والغايات التي يحملها معلمو العلوم، ولتحقيق غرضها طبقت الدراسة استبياناً من 

من المقبولين في برنامج ستانفورد إلعداد ) معلماً مستجداً(طالباً ) 13(وتكونت عينة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة  Stanford Teacher Education Program (STEP)وم معلمي العل

 أن جميع المشاركين في الدراسة يركزون على نقل الحقائق العلمي، وأظهر بعض من طلبة

)STEP ( ًتركيزاً على التفاعل االجتماعي للمعرفة العلمية وأن العلم ليس بالضرورة واقعيا

 تصورات المعلمين ال تخرج عن كونها وضعية علمويةوبينت الدراسة أن . وموضوعياً

)Scientistic .(  
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 3.2.2

من حيث أغراض الدراسة واألدوات المستخدمة والنتائج من خالل استعراض الدراسات السابقة 

  :التي تمخضت عنها هذه الدراسات وما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 :أغراض  الدراسة حيثمن  .1

 ,Abd-EL- Khalick & Lederman(و) ;(Aduriz-Bravo2001دراسات كل من عالجت

أثر  )2005عبد الخالق،( ، و) (Tsai, 2006) و(Cachapuz and Pixao, 2002) و )2000

مناحي أو مقررات لتقديم فلسفة العلم ضمن برامج إعداد وتأهيل معلمي العلوم، وحاولت هذه 

في برامج إعداد المعلمين سواء قبل أو بعد  يإبراز أهمية فلسفة العلم كمكون أساسالدراسات 

  .الخدمة

 (King, 1991)و(Gallagher, 1991)  )2006العمري،(كل من  وتقصت دراسات

Newsome-Gress and Leaderman,1995) (و)،2008 ،المساعيد(و) 1996 حشوة (

العلم وطبيعته وعالقة هذه التصورات بالممارسات أو حول فلسفة التصورات والمعتقدات الفلسفية 

  .األدوار التعليمية الممارسة

إلى أن معظم األدوار التي يمارسها المعلمون تتوافق    ) 2008المساعيد، (وأشارت دراسات مثل 

  .والتوجهات الفلسفية التجريبية

تاريخه في ضوء بعض مدى إلمام معلمي العلوم لفلسفة العلم و) 2003قادوس،( وناقشت دراسة

المعتقدات االبستمولوجية حول العلم مع ) 2003الرويلي، (المتغيرات، وكما وفحصت دراسة 

  .المنظورات الفلسفية السائدة
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و  )Gallgher, 1991( و ) ,1991King( و )2006العمري، ( في حين عكست دراسات مثل 

)Tsai, 2002 (صورات ومعتقدات معلمي العلومسيادة التضمينات الوصفية االستقرائية على ت.  

 :من حيث أدوات الدراسة .2

 ,King) 1991(تنوع استخدام أدوات الدراسة فبعض الدراسات استخدم االستبانة مثل دراسة

في حين استخدم بعضها االختبار والمالحظة )  Abdel-Khalick, 2005(و) 1996 ،حشوة(و

وبعضها استخدم ) 2008، المساعيد( و) 2006، العمري(والمقابلة كأدوات للدراسة، مثل دراسة 

 ,Tsai(و) 2003، الرويلي(، وكما استخدم )2003، قادوس(فقط االختبار كأداة للدراسة، مثل 

  .المالحظة )(Cachapuz and Paixao, 2002المقابلة في حين استخدم  )2002

 :أوجه التميز لهذه الدراسة .3

الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم في فلسطين، فعلى هي الدراسة األولى التي اهتمت بالمعتقدات 

ع المعتقدات الفلسفية حول حد علم الباحثة ال توجد دراسة عربية واحدة في فلسطين تناولت موضو

العقالني، والبنائي، ( العلم، حيث تم تصنيف معلمي العلوم الى ثالثة معتقدات فلسفية رئيسية

، كذلك فأن هذه الدراسة استخدمت الفلسفية البنائية بشكل خاص  وتم متابعة المعتقدات) والتجريبي

تم و) االختبار والمقابلة(اداتان للكشف عن المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم وهما 

عمل مقارنة بين نتائج االختبار والمقابلة لمعرفة مدى توافق اإلجابات ومصداقيتها وهذا ايضاً جانب 

  .الرسالة متميز في هذه
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  :طريقة الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث

  :يتناول هذا الفصل ما يلي

  منهج الدراسة 1.3

  مجتمع الدراسة 2.3

  عينة الدراسة 3.3

  أدوات الدراسة 4.3

  متغيرات الدراسة 5.3

  إجراءات الدراسة 6.3

  المعالجة االحصائية 7.3
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________    

  :الطريقة واإلجراءات

للمرحلة  ة حول العلم لدى معلمي العلوميالمعتقدات الفلسف عن الكشفهذه الدراسة إلى  هدفت

في ضوء بعض المتغيرات، واشتمل هذا الفصل على وصف منهجية الدراسة  األساسية العليا

في تحديد المعتقدات الفلسفية حول العلم وللطريقة التي  خدمتوعينتها واألدوات التي است هاومجتمع

  .تم بها تحليل البيانات

  :منهج الدراسة. 1.3

  .الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات تعتمدا

  :مجتمع الدراسة .2.3

مي العلوم الذكور واإلناث الذين يدرسون المواد العلمية تكون مجتمع الدراسة من جميع معل

في المدارس الحكومية  للمرحلة األساسية العليا) الفيزياء، والكيمياء، واألحياء، والعلوم العامة(

، ومن خالل مراجعة قسم التخطيط واإلحصاء الخليلشمال ورام اهللا و بيت لحم اتالتابعة لمحافظ

معلماً ومعلمة للمواد ) 703(، تبين أنه يوجد حوالي تلك المحافظاتالتربية والتعليم في  مديرياتفي 

  ):1.3(مدرسة كما هو مبين في الجدول رقم ) 286(العلمية المذكورة، وهم موزعون على 
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  .الدراسة حسب الجنس والتخصص مجتمع توزيع أفراد: 1.3الجدول 
  

التخصص  

  الجنس

  المجموع  العلوم العامة  األحياء الكيمياء الفيزياء

  ذكر

  

61 94 47 118  320  

  أنثى

  

40  85  73  185  383  

  عدد المعلمين

  

101 179 120  303  703  

  النسبة المئوية

  

14.4% 25.5% 17%  43.1%  100%  

  

  :عينة الدراسة. 3.3

األساسية العليا في للمرحلة معلماً ومعلمة من معلمي العلوم ) 171(من  تقريباً عينة الدراسة تكونت

) %25(اختارتهم الباحثة باستخدام عينة طبقية عشوائية بنسبة ورام اهللا والخليل  بيت لحم محافظات

  .يمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات) 2.3(من مجتمع الدراسة والجدول 

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص: 2.3جدول 

  التخصص

  الجنس

  المجموع  العلوم  األحياء الكيمياء الفيزياء

  78  30 12 20 16  ذكور

  93  46 18 18 11  إناث

  171  76 30 38 27  المجموع

  

  



49 
 

  أدوات الدراسة 4.3

  :اآلتيةالدراسة األدوات  تضمنت
  

  .))1(ملحق ( اختبار لمعرفة المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم. 1.4.3

من خالل مراجعة األدب التربوي  بتطوير مقياس المعتقدات الفلسفية نحو العلمقامت الباحثة . 1

باالستفادة من مقياس و،)2003(ودراسة قادوس  ،)2010(والدراسات السابقة منها دراسة ماضي 

  .والمطبق على البيئة األردنية) 2008( المنظور الفلسفي للعلم المعد من قبل المساعيد

  االختيار من متعدد عفقرة من نو" 23" في صورته األولية وعددها  صيغت فقرات االختبار. 2

الذي قاموا بدورهم بتقييم االختبار، ) 2(عرض االختبار على مجموعة من المحكمين ملحق رقم . 3

  .صياغة بعض فقرات االختبار تمثلت في إعادةوأبدوا بعض المالحظات عليه، 

  :االختبارصدق .1.1.4.3

محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي تم التحقق من صدق 

، مع إعادة صياغة بعض فقراتها، الذين أبدوا موافقتهم عليه) 2(، ملحق رقم الخبرة واالختصاص

  .وتم االستفادة من آراء المحكمين حول مدى انتماء الفقرات لألبعاد التي وضعت من أجلها

  :االختبارثبات .2.1.4.3

 أفراد من معلماً) 25(االختبار على  فطبقاب معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار، حس

، وهي قيمة )0.79(، وكانت قيمة معامل الثباتخارج عينة الدراسة لكنهم من مجتمع الدراسة

  .مناسبة ألغراض البحث العلمي
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 :مقابلة.2.4.3

تم بناء صحيفة المقابلة بناء على أبعاد االختبار الذي تم استخدامه في هذه الدراسة، فقد قسمت 

وتم صياغة أسئلة المقابلة بناء فقرات االختبار الى مجموعات كل مجموعة منها تقيس بعد معين، 

  ).1(ه  األبعاد، ملحق على هذ

  :المقابلةصدق 1.2.4.3

لمحكمين من ذوي على مجموعة من ا عرضها لدراسة من خاللتم التحقق من صدق محتوى أداة ا

، أسئلتهاالذين أبدوا موافقتهم عليه، مع إعادة صياغة بعض  ،)2(ملحق رقم الخبرة واالختصاص، 

التي  فقرات االختبار ألبعاد اسئلة المقابلة  وتم االستفادة من آراء المحكمين حول مدى انتماء

  .وضعت من أجلها

  :المقابلةثبات .2.2.4.3

عمل مقابلة مع بعض االفراد المشاركين في ): ضمن شخصي(تصديق البحث مع اآلخرين. أ

المقابلة، طلب الباحث من شخص آخر عمل مقابلة معهم مرة أخرى لمعرفة مدى التوافق، حيث 

  كان هناك تطابق في تحليل المقابالت،

ابلة مع بعض االفراد المشاركين قام الباحث بعمل مق: )بين شخصي( تصديق الباحث مع نفسه. ب

في المقابلة وتم إعادة عمل تلك المقابلة مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة، حيث كان هناك تطابق 

  .في تحليل المقابالت
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  :متغيرات الدراسة. 5.3

  :تحتوي الدراسة على المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقلة 5.3.1

  :متغير الجنس وله مستويان. 1

  أنثى - ذكر                   ب - أ

  :متغير الخبرة وله ثالث مستويات . 2 

  سنوات ) 10(أكثر من  - سنوات         ج) 10- 5(من  -سنوات         ب) 5(أقل من  - أ

 :متغير التخصص وله أربعة مستويات. 3

  مةعلوم عا - أحياء            د - كيمياء              ج - فيزياء                 ب  -  أ

  :متغير المؤهل العلمي وله ثالث مستويات .4 

 أعلى من بكالوريوس - بكالوريوس                   ج -دبلوم                       ب  -  أ
 

  

  :متغير الدورات التي تم أخذها أثناء الخدمة وله مستويان .5

 ال - نعم                       ب  -  أ
 

 :وله ثالث مستويات المديريةمتغير . 6

 الخليل -بيت لحم                                 ج - اهللا                   ب رام  -  أ

  

  : المتغيرات التابعة. 5.3.2

  .حول العلم لدى معلمي العلوم )البنائية، والعقالنية، والتجريبية( المعتقدات الفلسفية
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  :إجراءات الدراسة. 6.3

العليا في جامعة القدس موجه إلى مكاتب الحصول على كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات . 1

  .التربية والتعليم في محافظات الخليل ورام اهللا وبيت لحم

على مجموعة  ماتم إعداد أداتان للدراسة وهما اختبار للمعتقدات الفلسفية حول العلم وتم عرضه. 2

ولكنها خارج ، ووزع االختبار على عينة من مجتمع الدراسة مامن المحكمين للتحقق من صدقه

وتم التحقق  عينة الدراسة من اجل التحقق من ثبات االختبار عن طريقة االختبار وإعادة االختبار،

  )1(ملحق )بين شخصي وضمن شخصي(من ثبات المقابلة عن طريق 

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديريات التربية والتعليم في المحافظات المذكورة إلى .4

  )3(ملحق .دارس لتسهيل مهمة الباحث في المدارسمديري ومديرات الم

واالحصاء في مديرية التربية جعة قسم التخطيط اتم معرفة أعداد معلمي العلوم من خالل مر. 5

والتعليم لكل من بيت لحم ورام اهللا والخليل، حيث تم حصر مجتمع الدراسة واختيار العينة 

  .العشوائية الطبقية

مدارس مديريات التربية والتعليم في بيت لحم ورام اهللا والخليل، بحيث تم توزيع االختبار على . 6

  .في كل مدرسة معلمي العلوميتناسب عدد النسخ مع عدد 

 :االختبار بناءاً على المعطيات اآلتية تم تصحيح تم تصحيح االختبار. 7

البنائي هي تم تصحيح االختبار للمرة األولى على أن اإلجابة التي تتضمن تصنيف المعتقد   . أ

اإلجابة الصحيحة وإعطائها عالمة واحدة، في حين تم إعطاء اإلجابة التي تدخل ضمن تصنيف 

 .المعتقدان التجريبي والعقالني صفر
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تم تصحيح االختبار للمرة الثانية على أن اإلجابة التي تتضمن تصنيف المعتقد التجريبي هي   . ب

تم إعطاء اإلجابة التي تدخل ضمن تصنيف اإلجابة الصحيحة وإعطائها عالمة واحدة، في حين 

  .المعتقدان العقالني والبنائي صفر

 هي العقالني المعتقد تصنيف تتضمن التي اإلجابة أن على الثالثة للمرة االختبار تصحيح تم  . ت

 تصنيف ضمن تدخل التي اإلجابة إعطاء تم فحين واحدة، عالمة وإعطائها الصحيحة اإلجابة

  .صفر والبنائي التجريبي المعتقدان

معلمين ثالثة بنائيين وثالثة عقالنيين ) 9(دد من المعلمين من عينة الدراسة، عاختيار تم . 8

  .االختبار تصحيح وثالثة تجريبيين، عن طريق اختيارهم قصدياً بناءاً على نتيجة

  .تم تحديد موعد للمقابلة بعد التنسيق مع المعلم. 9

االسئلة عليه وتسجيل إجابات المعلم، مع مالحظة استخدام  تم عقد مقابلة مع المعلم وطرح. 10

  .اللغة البسيطة والتعليقات التوضيحية وصوالً إلجابة أكثر عمقاً لدى المعلم

تم تحليل إجابات المعلم في ضوء المعتقدات الفلسفية التي يمتلكها وتم تصنيف إجابة . 11

تم تصنيف الموضوعات والفكرة،  المشارك على السؤال ضمن موضوعات ذات وحدة واحدة في

  .ضمن فئة واحدة، وتم الحكم على هذه الفئات بعد تصنيفها

  :اإلحصائيةالمعالجة . 7.3

باستخراج ) SPSS(معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةتم 

للعينات المستقلة وتحليل ) t(واختبار  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات

وكرونباخ الفا لثبات ، واختبار توكي للمقارنات البعدية ،)One Way ANOVA(التباين األحادي

  .االختبار
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  :نتائج الدراسة: الفصل الرابع

  :يتناول هذا الفصل ما يلي

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة 1.4

  المقابلةالنتائج المتعلقة بأسئلة  2.4

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة 3.4
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  الفصل الرابع 

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة

    

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة التي هدفت إلى معرفة المعتقدات 

العلم لدى معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا ، فقد اهتمت الدراسة في استقصاء الفلسفية حول 

أثر كل من الجنس، والتخصص، والخبرة، والمؤهل العلمي، والدورات التي أخذها المعلم، والمنطقة 

ام اختبار حول العلم، لذا فقد جمعت الدراسة بياناتها باستخد البنائية التعليمية، على المعتقدات الفلسفية

  .هذه النتائج حسب ترتيب اسئلة الدراسةل اًوفيما يلي عرض والمقابلة للمعتقدات الفلسفية حول العلم

  :للدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال األول.1.4

  ؟المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلومما 

)  23(المعتقدات الفلسفية المكون من اختبار لإلجابة على هذا السؤال اعتمد الباحث على مقياس 

فقرة لإلجابة عليها عن طريق اختيار اإلجابة المالئمة والتي تدل على معتقد عقالني أو تجريبي أو 

  .يوضح اجابات عينة الدراسة على المعتقدات الفلسفية الثالث) 1.4(بنائي، والجدول 
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المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى "  األعداد والمتوسطات الحسابية حول): 1.4(الجدول

  ". معلمي العلوم

النسبة المئويةعدد الفقرات الكلياالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي المجال الرقم

 %33.78 23 3.00 7.77 المعتقد العقالني1

 %36.91 8.492.4223المعتقد التجريبي2

 %29.22 6.722.5623  المعتقد البنائي3

  

تظهر البيانات الواردة في الجدول أعاله أن المعتقد التجريبي حصل على أعلى متوسط حسابي 

، وجاء في الترتيب الثاني المعتقد العقالني %)36.91(وبنسبة مئوية مقدارها ) 8.49(بقيمة 

، أما المعتقد البنائي فجاء في %)33.78(وبنسبة مئوية مقدارها ) 7.77(بمتوسط حسابي مقداره 

  %).29.22(وبنسبة مئوية مقدارها ) 6.72(رتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره الت

  النتائج المتعلقة بأسئلة المقابلة.2.4
  

  

  :من أسئلة المقابلة األولالنتائج المتعلقة بالسؤال .1.2.4

، ولتحليل إجابات المشاركين فقد صنفت وغايته العلم من أسئلة المقابلة مفهوم ولاألتناول السؤال 

هذه اإلجابات بعد تفريغها ضمن موضوعات تحكمها الفكرة الواحدة ، تمهيداً للحكم عليها ومعرفة 

  :مع ما قد أجابوا عنه في االختبارإذا ما كان هناك تطابق بين إجابات المشاركين 

فاعل الفرد مع البيئة المحيطة وهو ناتج فالمعلم البنائي اجابته ستتضمن أن العلم هو معرفة تكتسب بت

  .عن الفضول والدهشة، وغايته هي أن يزيد من فهمنا للكون ويبسط لنا المعارف
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في حين ستتضمن إجابة المعلم التجريبي أن العلم هو معرفة تنتج من التجريب وهو وليد التطور 

  .يبيةالتكنولوجي والصناعي، وأن غاية العلم هي تزويدنا بالمعرفة التجر

أما المعلم الوضعي أو العقالني فستتضمن إجابته أن العلم هو مجموعة من النظريات ناتجة عن 

  :يوضح ذلك )2.4(والجدول ، الفكر والتأمل وأن غايته هو وضع مبادئ العلم المجرد

  :من صحيفة المقابلة ألولتصنيف إجابات المشاركين على السؤال ا): 2.4(الجدول
 يعني لك مفهوم العلم، وما غاية العلم حسب تصورك؟ ماذا: ألولالسؤال ا

 التصنيف اإلجابة  المشارك

المشارك 

  )1(البنائي

هو مجموعة من التجارب التي يقوم بها الفرد، عن طريق اتباع المنهجية العلمية والتطور، 

  وغايته هي تزويدنا بالمعرفة من خالل نتائج تلك التجارب

  تجريبي

المشارك 

  )2(البنائي

هو ما ينتجه اإلنسان من معارف نتيجة تفاعله مع البيئة وتختلف من شخص آلخر وتعتمد 

  على المعارف السابقة للفرد، وغايته هي تبسط الحياة للفرد للعيش بطريقة أفضل

  بنائي

 

المشارك 

  )3(البنائي

هو ما توصل اليه اإلنسان من  معارف على مر الزمان وهو حصيلة المعرف التي نتجت 

أخذ ما هو مفيد ونبذ ما هو غير مفيد بحيث يتالءم مع حياة الناس، وغايته هو إفادة مع 

  .الناس من الحياة

  

  بنائي

 

المشارك 

  )1(التجريبي

العلم هو الطريقة التي نتبعها للوصول الى المعارف، ومجموع التجارب التي نستخدمها 

التي نستطيع من خاللها إجراء للوصول الى المعرفة، وغاية العلم أن يزودنا بالمعارف 

  البحث عن الحقائق الموجودة

  

  تجريبي

المشارك 

  )2(التجريبي

العلم هو كيفية الحصول على المعارف من خالل تجريب المعلومات التي نحصل عليها، 

  وغايته هي تسهيل الحصول على تلك المعلومات

  تجريبي

المشارك 

  )3(التجريبي

وفهم الموضوعات عن طريق التجريب، وغايته تزويدنا هو نشاط نسعى من خالله تفسير

  بالمعارف التجريبية

  تجريبي

المشارك 

  )1(العقالني

  هو مجموعة من المعارف التي توصل اليها اإلنسان عن طريق التفكير، 

  والتي انتجت فيما بعد مجموعة من النظريات التي توضح تلك المعارف

  عقالني

المشارك 

  )2(العقالني

هو حصيلة الخبرات والمعارف التي توصل اليها اإلنسان عبر الزمان وغايتها تسهيل حياة 

  الفرد 

  عقالني

المشارك 

  )3(العقالني

هو نشاط عقلي يقوم به االنسان للتوصل الى الحقائق العلمية وبناءها بطريقة تساعده على 

  تحقيق غايته في الحياة واالستفادة منها

  عقالني
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للسؤال الثاني كانت متطابقة التي قدمها المشاركون  وضيحاته نالحظ أن جميع التمن الجدول أعال

الذي قدم إجابة تدخل ضمن ) 1(مع ما جاءت به نتائج االختبار لكالً منهم باستثناء المشارك البنائي

سياق التصنيف التجريبي ، في حين أن تطابق نتائج االختبار وبخاصة في التصنيف العقالني 

بي يدلل على مدى تدني مستوى فهم المشاركين لمفهوم العلم وغايته بحيث أنه ال يتعدى والتجري

  .سوى أنه مجموعة من األفكار أو مجموعة من التجارب

 .من أسئلة المقابلة نيبالسؤال الثا النتائج المتعلقة.2.2.4

من أسئلة المقابلة مهمة العالم وكيف ينتج العلماء المعرفة العلمية وهل تخضع  انيتناول السؤال الث

المعرفة العلمية للتغيير والتبديل، ولتحليل إجابات المشاركين فقد صنفت هذه اإلجابات بعد تفريغها 

ضمن موضوعات تحكمها الفكرة الواحدة ، تمهيداً للحكم عليها ومعرفة إذا ما كان هناك تطابق بين 

  :إجابات المشاركين مع ما قد أجابوا عنه في االختبار

فالمعلم البنائي إجابته ستتضمن أن العلماء ينتجون المعرفة العلمية من خالل الخبرة الشخصية  

بحيث  أن كل فرد ينتج المعرفة الخاصة به، وأن المعرفة العلمية خاضعة للتغيير فطبيعة المعرفة 

  .لكالعلمية وكيفية  بنائها تفرض ذ

أما المعلم التجريبي فستتضمن إجابته أن العلماء ينتجون المعرفة العلمية من خالل التجربة، وأن 

  .المعرفة العلمية غير خاضعة للتغيير والتبديل فهناك ثوابت فكرية أساسية للمعرفة العلمية

العقل، وأن  في حين ستتضمن إجابة المعلم العقالني أن العلماء ينتجون المعرفة العلمية من خالل

  .يبين ذلك) 3.4(والجدول، المعرفة العلمية موضوعية وثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل
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  .من أسئلة المقابلة نيتصنيف إجابات المشاركين على السؤال الثا): 3.4(الجدول

  ؟والتبديل، وهل المعرفة العلمية خاضعة للتغيير كيف ينتج العلماء المعرفة العلمية: نيالسؤال الثا

  التصنيف اإلجابة  المشارك

التحقق من و طريق الخبرات الشخصيةية عنينتج العلماء المعرفة العلم  )1(المشارك البنائي

  بما أنها ناتج  شخصيأن المعرفة ممكن أن تتغير وصحتها، 

  بنائي

بالتجريب والعقل ينتج العلماء المعرفة العلمية نتيجة خبراتهم الشخصية   )2(المشارك البنائي

ويوضحون مدى تالئمها مع الواقع فبالتالي ممكن أت تتغير المعرفة 

  العلمية بما أنها ناتج شخصي وتبنى من قبل أشخاص

  بنائي

ينتج العلماء المعرفة العلمية بالعقل والتجريب فيجب أن تتالءم نتائج   )3(المشارك البنائي

العقل مع نتائج التجربة وتكمل كل منهما األخرى بالتالي فهي خاضعة 

  للتغيير في ضوء مدى اتفاقها  

  بنائي

ة يينتج العلماء المعرفة العلمية نتيجة إجراء التجارب واتباع المنهج  )1(المشارك التجريبي

لكن هناك  فالمعرفة العلمية ممكن أن تخضع للتغيير والتبديلالعلمية 

  .ثوابت محددة

  تجريبي

ينتج العلماء المعرفة العلمية من خالل إجراء التجارب، ممكن أن تخضع   )2(المشارك التجريبي

  في ظل حدود معينة المعرفة العلمية للتغيير والتبديل

  تجريبي

ينتج العلماء المعرفة العلمية عن طريق التجريب والبحث وهناك ثوابت   )3(المشارك التجريبي

  اساسية ال تتغير بغض النظر عن أن بعض المعارف ممكن أن تتغير 

  تجريبي

طريق العقل فالتفكير في المعارف ينتج العلماء المعرفة العلمية عن  )1(المشارك العقالني

  .تتغير الومتابعة طريقة بنائها هو المهم فالمعارف 

  عقالني 

ماء المعرفة العلمية عن طريق التفكير في الظواهر المشاهدة ينتج العل  )2(المشارك العقالني

  للتغيير والتبديل التخضع المعارففوجمع المعلومات بعد ذلك، 

  عقالني

والمعرفة العلمية  ينتج العلماء المعرفة العلمية عن طريق إجراء التجارب  )3(المشارك العقالني

  يوجد فيها قواعد ثابته ال تتغير

  عقالني

  

كانت متطابقة  انيمن الجدول أعاله نالحظ أن جميع التوضيحات التي قدمها المشاركون للسؤال الث

  .مع ما جاءت به نتائج االختبار
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  .من أسئلة المقابلة الثالث بالسؤالالنتائج المتعلقة .3.2.4

فائدة الحقائق العلمية وكيفية التأكد من صحة حقيقة جديدة من أسئلة المقابلة  الثالثتناول السؤال 

، ولتحليل إجابات المشاركين فقد صنفت هذه اإلجابات بعد تفريغها ضمن موضوعات مكتشفة

تحكمها الفكرة الواحدة ، تمهيداً للحكم عليها ومعرفة إذا ما كان هناك تطابق بين إجابات المشاركين 

  :عنه في االختبارأجابوا مع ما قد 

فالمشارك البنائي اجابته ستتضمن أن الحقائق العلمية تبسط الواقع الذي نعيش فيه ويتم التأكد من 

  .صحة حقيقة مكتشفة عن طريق مدى تالئمها مع البيئة التي نعيش فيها

التجارب ويتم أما المشارك التجريبي فستتضمن إجابته أن الحقائق العلمية تفسر الواقع من خالل 

التأكد من صحة حقيقة مكتشفة من خالل التجارب فالحقيقة العلمية هي نصوص تجريبية تنطلق من 

  .قواعد أفرزتها المشاهدات والتجارب

في حيت ستتضمن إجابة المشارك العقالني أن الحقائق العلمية تصف الواقع ويتم التأكد من صحة 

فالحقائق في غنى عن البرهان ألنها من صنع فكر  حقيقة مكتشفة من خالل االستنتاج المنطقي

  .يبين ذلك) 4.4(والجدول ، اإلنسان
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  :من أسئلة المقابلة ثالثتصنيف إجابات المشاركين على السؤال ال): 4.4(الجدول

  يتم التأكد من صحة حقيقة جديدة مكتشفة؟، وكيفبماذا تفيدنا الحقائق العلمية ثالثالسؤال ال

  التصنيف اإلجابة  المشارك

تفيدنا الحقائق في أنها تسهل فهم االنسان للكون وتساعده على   )1(المشارك البنائي

العيش، فكلما قدمت الحقائق لإلنسان تسهيالت اكبر كانت حقائق 

  صحيحة

  بنائي

تعرف الحقائق االنسان على الحياة الموجود فيها وكيفية التعامل مع   )2(المشارك البنائي

  البيئية المحيطة وهنا يمكن القول على انها حقيقة صحيحةالظروف 

  بنائي

مدى تسهيل الحقائق لحياة الناس ومدى تالئمها مع البيئة التي يعيش   )3(المشارك البنائي

  .فيها االنسان هي التي تحكم صحتها

  بنائي

جريها الحقائق العلمية السليمة هي التي تتفق مع التجارب التي ي )1(المشارك التجريبي

اإلنسان وبالتالي فالذي يحكم صحة هذه الحقائق هو مدى اتفاقها مع 

  التجارب التي يجريها االنسان

  تجريبي

الحقائق العلمية تفسر الواقع من خالل التجارب التي يجريها ، لذلك   )2(المشارك التجريبي

  الذي يحكم صحتها مدى اتفاقها مع هذه التجارب

  تجريبي

  

تفيدنا الحقائق في انها تفسر الواقع  الذي نعيش فيه من خالل  )3(التجريبيالمشارك 

التجارب المختلفة وبالتالي صحتها تحكم بمدى تالئمها مع تلك 

  التجارب

  تجريبي

الحقيقة هي ما يقبله العقل وبالتالي عندما تستطيع الحقائق أن تصف  )1(المشارك العقالني

  صحتهاالواقع الذي نعيشه نحكم على 

  عقالني

تفيدنا الحقائق العلمية في وصف الواقع الذي نعيش فيه وبالتالي  )2(المشارك العقالني

توافق الحقائق مع االستنتاجات المنطقية والتفكير المنطقي هو الذي 

  .يحكم صحتها

  عقالني

نعيش  تفيدنا الحقائق العلمية في انها تقدم وصف للحياة والواقع الذي )3(المشارك العقالني

فيه فمجموعة االفكار والنظريات التي ينتجها االنسان يجب أن تتالءم 

  . مع ذلك الوصف للتأكد من صحة تلك الحقائق

  عقالني

ة  نالحظ من الجدول أعاله أن معظم التوضيحات التي قدمها المشاركون للسؤال الرابع كانت متطابق

  .مع ما جاءت به نتائج االختبار
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  :من أسئلة المقابلة رابعبالسؤال الالنتائج المتعلقة .4.2.4

على ماذا يعتمد قبول النظرية العلمية، وكيف يمكن لإلنسان من أسئلة المقابلة  رابعلتناول السؤال ا

ولتحليل إجابات المشاركين فقد صنفت هذه اإلجابات بعد تفريغها  أن يضع نظرية علمية سليمة؟

لواحدة ، تمهيداً للحكم عليها ومعرفة إذا ما كان هناك تطابق بين ضمن موضوعات تحكمها الفكرة ا

  :إجابات المشاركين مع ما قد أجابوا عنه في االختبار

فالمشارك البنائي إجابته ستتضمن أنه إذا اتفقت مع الخبرات السابقة وكان باإلمكان إعادة الصياغة 

ن يضع نظرية سليمة عن طريق استقاء لها بحسب الخلفية المعرفية للفرد، وأن اإلنسان يمكنه أ

  .األفكار من النشاط االجتماعي في المجتمع

اما المشارك التجريبي إجابته ستتضمن أنه إذا لم تتعارض جميع نتائجهما مع المنهج العلمي، وأن 

  .اإلنسان يمكنه أن يضع نظرية سليمة من خالل النشاط العملي في الطبيعة 

تتفق مع الوقائع المرئية، وأن  اك العقالني أنه إذا كانت نتائجهفي حيت ستتضمن إجابة المشار

  .يوضح ذلك )5.4(والجدول رية سليمة من خالل النشاط العقلي، اإلنسان يمكنه أن يضع نظ
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  :من أسئلة المقابلة رابعتصنيف إجابات المشاركين على السؤال ال) : 5.4(الجدول

  ؟ على ماذا يعتمد قبول النظريات العلمية، وكيف يمكن لإلنسان أن يضع نظرية علمية سليمة؟ رابعالسؤال ال

  التصنيف اإلجابة  المشارك

تقبل النظرية العلمية من خالل قدرتها على تبسيط الواقع الذي نعيشه فال   )1(المشارك البنائي

تنبأنا  يوجد نظرية صحيحة كاملة بحيث كلما كانت النظرية قادرة على أن

بحوادث ومشاهدات أكثر قبلت، ويضع االنسان نظرية علمية سليمة من 

 .خالل تفاعله مع البيئة الموجود فيها

  بنائي

يعتمد قبول النظرية العلمية على مدى تبسيطها للواقع الذي نعيش، وكلما   )2(المشارك البنائي

نظرية مبنية كانت النظرية مستقاه من الواقع الذي يعيشه االنسان كانت 

  .على أساس سليم

  بنائي

كلما استطاعت النظرية العلمية أن تسهل الحياة التي يعيشها االنسان   )3(المشارك البنائي

وتبسطها كانت نظرية سليمة، ويبني االنسان نظرية سليمة من خالل 

  . تالئمها مع الواقع

  بنائي

دى تالئمها مع التجارب التي يجريها يعتمد قبول النظرية العلمية على م )1(المشارك التجريبي

  .األنسان، بالتالي فالنظرية السليمة هي التي تتفق مع تلك التجارب

  تجريبي

إذا لم تتعارض جميع نتائجهما مع المنهج العلمي، وأن اإلنسان يمكنه أن  )2(المشارك التجريبي

  يضع نظرية سليمة من خالل النشاط العملي في الطبيعة

  تجريبي

يعتمد قبول النظرية العلمية على مدى مالئمتها للتجارب وبالتالي فالنظرية  )3(التجريبي المشارك

  .السليمة هي التي تتفق مع نتائج التجارب

  تجريبي

وصفها للواقع وبالتالي النظرية يعتمد قبول النظرية العلمية على مدى )1(المشارك العقالني

  .السليمة هي التي تتفق مع نتائج العقل

  ني عقال

  عقالني  مدى اتفاق النظرية مع االفكار والعقل هو الذي يحدد قبولها )2(المشارك العقالني 

  عقالني  .وأن اإلنسان يمكنه أن يضع نظرية سليمة من خالل النشاط العقلي )3(المشارك العقالني

  

متطابقة نالحظ من الجدول أعاله أن معظم التوضيحات التي قدمها المشاركون للسؤال الرابع كانت 

  .ما جاءت به نتائج االختبار مع
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  :من أسئلة المقابلة خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال.5.2.4

 ؟كيف تنظر للحدس والتخيل كمصادر للمعرفة العلمية من أسئلة المقابلة لخامستناول السؤال ا

ولتحليل إجابات المشاركين فقد صنفت هذه اإلجابات بعد تفريغها ضمن موضوعات تحكمها الفكرة 

الواحدة ، تمهيداً للحكم عليها ومعرفة إذا ما كان هناك تطابق بين إجابات المشاركين مع ما قد 

  :أجابوا عنه في االختبار

لبنائي إجابته ستتضمن أنه قد يكون الحدس والتخيل ملهماً للوصول الى المعرفة العلمية فالمشارك ا

أما المشارك التجريبي فستتضمن إجابته أنه ال يمكن قطعاً اعتبار الحدس والتخيل من مصادر 

دس مصادر موثوقة للمعرفة العلمية، في حين ستتضمن إجابة العقالني أن التخيل والح، المعرفة

  .يبين ذلك) 6.4(ل والجدو
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  :من أسئلة المقابلة سخامتصنيف إجابات المشاركين على السؤال ال) : 6.4(الجدول

  

  س؟ كيف تنظر للحدس والتخيل كمصادر للمعرفة العلمية؟ خامالسؤال ال

  التصنيف اإلجابة  المشارك

الشخص يجب أن ممكن أن يكونان مصادر للمعرفة العلمية حيث أن  )1(المشارك البنائي

يستخدم جانبي الدماغ فالتفكير وحده ال يكفي والتجريب وحده ال 

  يكفي

  بنائي

من الممكن اعتبار الحدس والتخيل من مصادر المعرفة العلمية  )2(المشارك البنائي

ولكن ليس مصادر موثوقة فاإلنسان ممكن أن يستخدمهما بجانب 

  .استخدام أو استغالل البيئة المحيطة

  بنائي

من الممكن في بعض االحيان أن يستخدم االنسان حدسه أو تخيله  )3(المشارك البنائي

ليساعده على الوصول الى المعرفة، ولكن أن ال يعتمد عليهما بشكل 

 كامل

  بنائي 

ال يمكن ان يكون كذلك، مدى توافق اإلجابات مع نتائج التجارب  )1(المشارك التجريبي

 هي التي تعتبر معرفة حقة

  بيتجري

ال يمكن ذلك وال بأي شكل من األشكال فنحن نتعرف على الحقائق  )2(المشارك التجريبي

  من خالل التجارب 

  تجريبي

ال يمكن ذلك، فعندما نتحدث على حقائق ومعارف يكون الحدس أو  )3(المشارك التجريبي

  .التخيل هي مصادر غير موثوقة للمعرفة 

  تجريبي

طبعاً ممكن ذلك فالحدس والتخيل جزء من التفكير والتأمل ويوصلنا  )1(المشارك العقالني

 الى معارف

  عقالني

برأيي فأن الكثير من المعارف قد تم التوصل اليها عن طريق التأمل  )2(المشارك العقالني

والحدس فبالتالي أنا مع أن الحدس والتخيل من مصادر المعرفة 

  .الحقه

  عقالني

اإلنسان عن طريق التأمل توصل الى حقيقة وجود اهللا، وحقائق أن )3(المشارك العقالني

  اخرى كثيرة بالتالي فالحدس والتخيل هي من مصادر المعرفة

  عقالني

  

نالحظ من الجدول اعاله ان جميع التوضيحات التي قدمها المشاركون قد تطابقت من ما جاءت به 

  .نتائج االختبار 
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 :من اسئلة المقابلة دسالساالنتائج المتعلقة بالسؤال .7.2.4

من اسئلة المقابلة، هل تختلف معتقداتك حول العلم عما تقوم به من ممارسات  دستناول السؤال السا

  داخل الغرفة الصفية؟ لماذا؟

ولإلجابة على هذا السؤال فقد صنفت إجابات المشاركين ضمن فئتين، األولى تعبر عن وضع 

لمشارك أن معتقداته حول العلم ال تختلف عما يقوم به من هذا إذا أجاب ا) وضع تجانسي( طبيعي

هذا إذا أجاب المشارك أن ) وضع تناقضي(ممارسات داخل الغرفة الصفية، والثانية تعبر عن 

يوضح  )7.4(ه من ممارسات داخل الغرفة الصفية، والجدول معتقداته حول العلم تختلف عما يقوم ب

  :ذلك
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  :من أسئلة المقابلة دستصنيف إجابات المشاركين على السؤال السا) : 7.4(الجدول
  

  ؟ هل تختلف معتقداتك حول العلم عما تقوم به من ممارسات داخل الغرفة الصفية؟ لماذا؟ دسالسؤال السا

  التصنيف اإلجابة  المشارك

إال أن هناك بعض نعم، مع أنني أؤمن بموضوع االتجاهات الحديثة في التعليم   )1(المشارك البنائي

األمور ال تسمح لي باستخدامها مثالً اكتظاظ الصفوف بالطالب، عدم توفر 

األجهزة والمعدات الكافية، ضيق الوقت كل هذه األمور تجعل من الصعب 

  .استخدام االستراتيجيات الحديثة في التعليم

  تناقضي

المعتقدات التي أحملها من جعل نعم إلى حد ما، فأنا أجد صعوبة في تطبيق  )2(المشارك البنائي

الطالب شخص فعال في العملية التعليمية وشخص ينتج المعرفة بنفسه ألن عدد 

  الطالب كبير جداً والمناهج في طريقة عرضها للمواضيع ال تسمح بهذا الشيء

  تناقضي

ليس كثيرا، فأنا على ثقة أن الشخص عندما يريد أن يطبق ما يؤمن به سيجد   )3(المشارك البنائي

الوقت الكافي لذلك وسيجد الطريقة التي توصله لذلك، فمثالً أنا أحاول أن 

  أستخدم بعض التقنيات الحديثة في التعليم بغض النظر عن العوائق الموجودة 

  تجانسي 

  تجانسي  .أقوم بممارسات داخل الغرفة الصفية تختلف عن معتقداتيال، ال أعتقد أنني )1(المشارك التجريبي

  تجانسي  ال، ممارساتي داخل الغرفة الصفية ال تختلف عما أحمله من معتقدات )2(المشارك التجريبي

  تجانسي  .ال، ال أعتقد أنني أقوم بممارسات داخل الغرفة الصفية تختلف عن معتقداتي )3(المشارك التجريبي

  تجانسي  ال، ال أعتقد أنني أقوم بممارسات داخل الغرفة الصفية تختلف عن معتقداتي )1(العقالنيالمشارك 

ليس هناك ما يجعلني أقوم بممارسات داخل الغرفة الصفية تختلف عن  )2(المشارك العقالني

  .معتقداتي

  تجانسي

ه من معتقدات أو لما أحم أنا ال أقوم بممارسات داخل الغرفة الصفية تختلف عن )3(المشارك العقالني

  أفكار

  تجانسي
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من المشاركين أظهروا وضعاً تجانسياً، بمعنى أن تصوراتهم ) 7(تظهر النتائج أعاله أن هناك 

الشخصية أو معتقداتهم ال تختلف عما يقومون به داخل الغرفة الصفية، وأن هناك عالقة بين ما 

الغرفة الصفية، بينما أظهر مشاركين بنائيين يملكون من أفكار أو معتقدات وممارساتهم داخل 

وضعاً تناقضياً؛ بمعنى أنهم أجابوا أن تصوراتهم وأفكارهم ومعتقداتهم تختلف عما يقومون به من 

  .ممارسات داخل الغرفة  مع إعطاء األسباب

  

  :تعليق على نتائج المقابلة

 جميع المشاركين قد أجابوا على أسئلةمن خالل النظر الى نتائج المقابلة الواردة أعاله يتبين أن 

ختبار، في حين اختلفت إجابة مشاركين بنائيين في يتطابق مع نتائج اال بشكل) 5- 1( المقابلة

اجابتهم على السؤال السادس من أسئلة المقابلة، وفسر كالً منهم إجابته بأن االفكار والمعتقدات التي 

هناك كثير من العوائق التي تعيق تنفيذها، في حين كانت يحملونها تحتاج الى ظروف لتطبيقها، وإن 

إجابة المشارك البنائي الثالث، أنه بالرغم من الظروف المحيطة وبالرغم من هذه العوائق إال أنه 

  .ليس هناك ما يمنعه من محاولة تطبيق معتقداته

ائية بالرغم من وجود وهذا ما يبحث عنه في هذه الدراسة، وهو مدى تطبيق المعتقدات الفلسفية البن

  .الكثير من العوائق
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  :من أسئلة الدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.3.4

وقد ارتأت الباحثة التركيز في صياغة األسئلة والفرضيات على المعتقدات الفلسفية البنائية لدى 

عو الى ضرورة وجود معلمي العلوم ألهميتها تماشياً مع االتجاهات الحديثة في التعليم التي تد

  .معتقدات بنائية لدى معلمي العلوم

والتخصص، الجنس، (باختالف المعتقدات الفلسفية البنائية حول العلم لدى معلمي العلومختلف تهل 

  ؟)والمديريةوالمؤهل العلمي، والخبرة، والدورات التدريبية، 

  :فرضيات صفرية، فيما يلي نتائج فحصها ةستوانبثق عنها 
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.3.4.1

حول  ةالبنائي اتالمعتقدفي متوسطات )α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .تعزى لمتغير الجنس العلم لدى معلمي العلوم

) 8.4(لعينتين مستقلتين، والجدول ) t-test) (ت(تم استخدام اختبار  األولىوالختبار الفرضية 

    :يوضح ذلك

  

المعتقدات الفلسفية البنائية للفروق بين متوسطات ) t-test) (ت(نتائج اختبار ) 8.4(الجدول 

  .حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاُ لمتغير الجنس

  المعتقد
 العدد الجنس

المتوسط 

 الحساب

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 2.00 7.26 69 ذكر  البنائي
2.449 0.015 

 2.84 6.32 94 أنثى
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متوسطات بين  )α≤ 0.05(تشير النتائج انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاُ لمتغير الجنس، وذلك ألن قيمة الداللة تساوي 

وعلى ذلك تم رفض الفرضية الصفرية  ،)0.05( قيمة مستوى الداللة وهي أقل من) 0.015(

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : للمعتقد البنائي وقبول الفرضية البديلة والتي نصها

المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاُ لمتغير متوسطات بين  )α≤ 0.05(الداللة  

  .، لصالح الذكورالجنس

  :الفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة ب.2.3.4

 المعتقداتبين متوسطات  )α≤ 0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تعزى لمتغير التخصص الفلسفية

  

عن   للكشف الختبار هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

ويبين الجدول  البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير التخصص،الفلسفية المعتقدات 

  . المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية) 9.4(

  

للمعتقدات الفلسفية البنائية حول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ): 9.4(الجدول 

  ."التخصصالعلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص  المعتقد
 2.81 267.65الفيزياء  البنائي

 1.99 387.73الكيمياء

 1.80 376.89األحياء

 2.74 625.61العلوم العامة
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 9.4(يبين الجدول 

للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغير التخصص، ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة احصائياً عند 

) One WAY ANOVA(، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي) (α≤ 0.05مستوى الداللة

  .يوضح ذلك) 10.4(والجدول رقم 

  

لمعتقدات البنائية حول ل)One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي): 10.4(الجدول 

  .العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير التخصص
  المعتقد

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

المعتقد 

  البنائي

 7.98 46.34 3 139.04 بين المجموعات

 

 

0.00 

 

 

 923.531595.80 داخل المجموعات

 1062.57162 المجموع

  

تشير البيانات الواردة في الجدول أعـاله إلـى وجـود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى         

وهي أقل مـن قيمـة مسـتوى    ) 0.00(حيث أن قيمة الداللة االحصائية بلغت )  (α≤0.05الداللة

، كما (Tukey)، وإليجاد مصدر الفروق تم استخدام اختبار المقارنات البعدية توكي )0.05(الداللة 

  ).11.4(يظهر في الجدول 

  

  .نتائج الفروق البعدية للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغير التخصص): 11.4(الجدول 

  

  علوم عامة  أحياء كيمياء المقارنات  المعتقد

 (*)0.080.762.04 فيزياء المعتقد البنائي

 (*)0.842.12  كيمياء

 1.27   أحياء
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لصـالح   العامـة  تشير النتائج أن الفروق في المعتقدات الفلسفية البنائية كانت بين الفيزياء والعلـوم 

  .الفيزياء، وبين الكيمياء والعلوم العامة ولصالح الكيمياء

توجد فروق ذات داللة : وعلى ذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي نصها

المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمـي  بين متوسطات  )α≤ 0.05(اللةدال إحصائية عند مستوى

  .العلوم تعزى لمتغير التخصص

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة.3.3.4

  
المعتقدات متوسطات  بين )α ≤ 0.05(الداللة  ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق 

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم

عـن   للكشـف  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة  الختبار هذه الفرضية تم 

) 12.4(ويبين الجـدول   العلوم تبعاً لمتغير المؤهل العلميالمعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي 

  .واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية

  

البنائية حول العلم لدى  للمعتقداتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ): 12.4(الجدول 

  ."معلمي العلوم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي  المعتقد

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 86.002.13 دبلوم  البنائي

 1366.772.58 بكالوريوس

 196.632.60 ماجستير فأعلى
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 12.4(يبين الجدول 

ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة احصائياً عند للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغير التخصص، 

 One WAY(، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي) (α ≤ 0.05  مستوى الداللة

ANOVA ( والجدول رقم)يوضح ذلك) 13.4.  

  

لمعتقد البنائي حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لنتائج تحليل التباين األحادي ): 13.4(الجدول 

  .لمتغير المؤهل العلمي
  

  المعتقد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 2.38 2 4.77 بين المجموعات المعتقد البنائي
0.36 

 
 

0.69 
 
 

 6.61 160 1057.80 داخل المجموعات

  162 1062.57 المجموع

  

وجود فروق دالة إحصائياً وذلك ألن قيمة الداللـة  عدم تشير البيانات الواردة في الجدول أعاله إلى 

ل الفرضية الصفرية وقبتم وعلى ذلك ، )0.05( الداللة اإلحصائية مستوىمن في المعتقد البنائي أكبر

  .بعدم وجود فروق دالة إحصائياً

  

  :الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية .4.3.4

  
المعتقد البنائي حول في متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .الخبرةتعزى لمتغير  العلم لدى معلمي العلوم
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عن  للكشف استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالختبار هذه الفرضية تم 

) 14.4(ويبين الجدول  ،لخبرةتبعاً لمتغير االمعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم 

  .واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية
  

حول العلم لدى  للمعتقد البنائيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ): 14.4(الجدول 

  ."معلمي العلوم تبعاً لمتغير الخبرة

المتوسط  العدد الخبرة  المعتقد

 الحسابي

 المعيارياالنحراف 

 2.65 6.00 34 سنوات5أقل من  البنائي

 2.56 6.37 56 سنوات10–5

 2.40 7.32 73 سنوات 10أآثر من 

  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 14.4(يبين الجدول 

هذه الفروق دالة احصائياً عند للمعتقدات الفلسفية البنائية  تبعاً لمتغير الخبرة، ولمعرفة إذا كانت 

  .، تم استخدام تحليل التباين األحادي)α≥0.05(الداللة  مستوى

 

حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً  للمعتقدات البنائيةنتائج تحليل التباين األحادي ): 15.4(الجدول 

.لمتغير الخبرة  

  المعتقد
 مصدر التباين

مجموع 

  المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

ــد  المعتق

  البنائي

 25.67 2 51.34 بين المجموعات
4.06 

 
 

0.019 
 
 

 6.32 160  1011.23 داخل المجموعات

  162  1062.57 المجموع
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قيمة في المعتقد البنائي ألن تشير البيانات الواردة في الجدول أعاله إلى وجود فروق دالة إحصائياً 

م اسـتخد تـم ا وإليجاد مصدر الفـروق  ) 0.05( مستوى الداللة اإلحصائيةاقل من  )0.019(الداللة

  ).15.4(، كما في الجدول للفروق البعدية )Tukey(اختبار توكي 

  

  .نتائج الفروق البعدية للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغير الخبرة): 16.4(الجدول 

  

  10أكبر من  10–5 المقارنات  المعتقد

 (*)0.371.32 سنوات5أقل من المعتقد البنائي

5–10  0.95 

  

سنوات والفئة أكبر مـن   5تشير النتائج في الواردة في الجدول أن الفروق كانت بين الفئة أقل من 

وعلى ذلك تم رفض الفرضـية الصـفرية وقبـول    سنوات،  10سنوات ولصالح الفئة أكبر من  10

 بـين )α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    : الفرضية البديلة والتي نصها

الخبرة، لصالح الفئة أكبـر  تعزى لمتغير  المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوممتوسطات 

  .سنوات 10من 

  
  

  :الخامسةالنتائج المتعلقة بالفرضية .5.3.4

  
المعتقدات البنائية متوسطات  بين )α ≤ 0.05(الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .الدورات التدريبيةتعزى لمتغير  حول العلم لدى معلمي العلوم

) 17.4(لعينتين مستقلتين، والجـدول  ) t-test) (ت(تم استخدام اختبار  الخامسةوالختبار الفرضية 

    :يوضح ذلك
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المعتقد البنائي حول العلم لدى متوسطات  بينللفروق ) t-test) (ت(نتائج اختبار ) 17.4(الجدول 

  .الدورات التدريبيةتبعاُ لمتغير  معلمي العلوم
  المعتقد

 العدد الدورات التدريبية
المتوسط 

 الحساب

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1426.832.40 نعم  البنائي
1.39 0.166 

 216.003.43 ال

  

متوسطات بين)α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  انهوتشير النتائج 

، وذلك ألن قيمة الدورات التدريبيةتبعاُ لمتغير  حول العلم لدى معلمي العلوم ةالبنائي اتالمعتقد

وعلى ذلك تم قبول ،)0.05( الداللة االحصائية مستوىمن أكبروهي ) 0.166(الداللة تساوي 

  .للمعتقد البنائي بعدم وجود فروق دالة احصائياالفرضية الصفرية  

  :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية 

المعتقد البنائي حول في متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .المديريةتعزى لمتغير  العلم لدى معلمي العلوم

عن  للكشف استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالختبار هذه الفرضية تم 

ويبين الجدول  المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير المنطقة التعليمية،

  .واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية) 18.4(

  

لمعتقدات البنائية حول العلم لدى لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ): 18.4(الجدول 

  ."المديريةمعلمي العلوم تبعاً لمتغير 

المتوسط  العدد المنطقة التعليمية  المعتقد

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 2.11 6.97 34 الخليل  البنائي

 1.87 7.45 46 بيت لحم

 2.94 6.21 83 رام اهللا
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 18.4(يبين الجدول 

للمعتقدات الفلسفية البنائية  تبعاً لمتغير الخبرة، ولمعرفة إذا كانت هذه الفروق دالة احصائياً عند 

  ).One WAY ANOVA(تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي) α≥ 0.05(مستوى الداللة

  

حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً  للمعتقد البنائينتائج تحليل التباين األحادي ): 19.4(الجدول 

  .المديريةلمتغير 
  المعتقد

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

مجموع 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 3.79 24.04 2 48.09 بين المجموعات  المعتقد البنائي
 
 

0.02 
 
 

 6.34 160 1014.48 داخل المجموعات

  162 1062.57 المجموع

  

في المعتقد البنائي ألن قيمة تشير البيانات الواردة في الجدول أعاله إلى وجود فروق دالة إحصائياً 

م اسـتخد تـم ا وإليجاد مصدر الفـروق  ) 0.05(  مستوى الداللة اإلحصائية اقل من )0.02(الداللة

  :)20.4( ، كما في الجدولللفروق البعدية )Tukey(اختبار توكي 

  

  .نتائج الفروق الثنائية البعدية للمعتقد البنائي): 20.4(الجدول 
  رام اهللا بيت لحم المقارنات المعتقد

ــد المعتقـ

  البنائي

 0.75 0.48 الخليل

 (*)1.23   بيت لحم

  

  .النتائج المتعلقة بالمعتقد البنائي أن الفروق كانت بين بيت لحم ورام اهللا ولصالح بيت لحمتشير 

توجد فروق ذات داللة : وعلى ذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي نصها

معلمي المعتقدات البنائية حول العلم لدى متوسطات  بين)α ≤ 0.05( الداللة إحصائية عند مستوى

  .بيت لحم مديريةولصالح  المديريةتعزى لمتغير  العلوم
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  :مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

  :يتناول هذا الفصل ما يلي

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 5.1

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 5.2

  توصيات الدراسة ومقترحاتها 5.3

   



79 
 

  الخامسالفصل 

______________________________________________________  

  مناقشة النتائج والتوصيات

  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم، ويشمل هذا الفصل 

، ومحاولة تفسيرها وتحليلها، وكذلك مقارنتها تهاعلى عرض موجز لنتائج الدراسة من حيث مناقش

مع نتائج الدراسات السابقة التي قام الباحثة بعرضها في الفصل الثاني من هذه الدراسة، كما أن هذا 

  .بعد القيام بدراسته بهاالفصل يتضمن بعض المقترحات والتوصيات التي خلص 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول . 5.1

  ؟عتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلومالمما 

المعتقد التجريبي حصل على أعلى متوسط أظهرت نتائج اإلجابة على السؤال األول وهو أن 

، وجاء في الترتيب الثاني المعتقد العقالني %)36.91(وبنسبة مئوية مقدارها ) 8.49(حسابي بقيمة 

، أما المعتقد البنائي فجاء في %)33.78(دارها وبنسبة مئوية مق) 7.77(بمتوسط حسابي مقداره 

  %).29.22(وبنسبة مئوية مقدارها ) 6.72(الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره 

أظهروا  من المعلمين%) 61.4(التي بينت أن ) 2008( وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة المساعيد

 هدفت التي) Tsai, 2002(تساي، كذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة منظوراً فلسفياً تجريبياً

) Nested Epistemologies(االبستمولوجيا المختلطة أو غير المختلطة الناضجة عن لكشفالىا

وقد بينت النتائج أن معظم من خالل فحص معتقدات معلمي العلوم حول العلم والتعلم والتعليم

يمتلكون معتقدات تقليدية حول العلم والتعلم والتعليم، وعلى الرغم  المعلمين الذين شملتهم الدراسة
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، كذلك وضعياً منطقياً - من أن غالبيتهم من المعلمين ذوي الخبرة فقد أظهروا سلوكاً تقليدياً امبريقياً

فقد أجرى دراسة هدفت إلى تحديد نسبة معلمي  )أ1996(حشوةاتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

فلسطينيين الذين يحملون معتقدات حول المعرفة والتعلم تتوافق مع تغير المفاهيم ذات العلوم ال

النموذج  يفضلون من المعلمين%) 40(، وبينت نتائج الدراسة ان األساس المعرفي لتعليم العلوم

  .االستقرائي

الجامعية التي المساقات أن المناهج المدرسية و حول العلم سيادة المعتقد التجريبي وتعزو الباحثة

تعرض لها المشاركين ال تزال تقدم العلم ضمن سياقات وضعية استقرائية تعكس الفكر التجريبي، 

بحيث تجعلهم يرون العلم على أنه مجموعة من الحقائق واألفكار العلمية المدركة بالتجربة والحس 

ايضاً ما جاءت به ، وهذا )Burbules & Linn, 1991(وهذا يتفق مع دراسة بيربولز ولين  ،فقط

نتائج المقابلة مع المشاركين التجريبيين حيث وضح هؤالء المشاركين على أن العلم مجموعة 

  .التجارب وأنه يتم التوصل الى الحقائق عن طريق التجربة

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: 5.2

الجنس، (باختالف العلومالمعتقدات الفلسفية البنائية حول العلم لدى معلمي ختلف تهل 

  ؟)والمديريةوالتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، والدورات التدريبية، 

  :وتم تحويل السؤال إلى ستة فرضيات صفرية

  :بالفرضية األولىمناقشة النتائج المتعلقة  .5.2.1

 المعتقد البنائي حولفي متوسطات )0.05 ≥ �(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .تعزى لمتغير الجنس العلم لدى معلمي العلوم
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بين  )α≤ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود" ت"نتائج اختبار أظهرت 

بشكل عام بمتوسط  المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاُ لمتغير الجنسمتوسطات

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة لإلناث، هذا ) 6.32(للذكور، مقابل  7.26)(حسابي 

مستوى الداللة التي كان من نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند ) 2010(ماضي 

)0.05≤α ( ،وقد في معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير الجنس

، فمعظم في ندوات وورشات عمل أكثر من اإلناثيعود السبب في ذلك أن الذكور يشاركون 

ورشات العمل التي تعقد في الفنادق أو في أماكن أخرى تكون نسبة الذكور فيها مرتفعة جداً، وقد 

يعود السبب في ذلك إلى أن هذه الورشات أو الدورات تعقد لعدة أيام مما ال يسمح لإلناث بطبيعة 

  .ترةمجتمعنا التغيب عن المنزل طول هذه الف

  :بالفرضية الثانيةمناقشة النتائج المتعلقة بمتغير . 5.2.2

المعتقدات بين متوسطات ) α≤ 0.05( الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تعزى لمتغير التخصص

فروق ذات داللة إحصائية ، وجود )One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحاديأظهرت 

بين متوسطات المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم )α≤ 0.05(عند مستوى الداللة 

المعلمين الذين تخصصهم فيزياء والمعلمين الذين تخصصهم بين تعزى الى متغير التخصص، 

ب في ذلك إلى أن كيمياء وعلوم عامة، ولصالح المعلمين الذين تخصصهم فيزياء، وقد يعود السب

طبيعة المواد التي أخذها معلمو الفيزياء في الجامعات تقودهم إلى أن يفكروا بطريقة أقرب للبنائية 

منها الى التجريبية أو العقالنية، حيث أن مادة الفيزياء بطبيعتها تحتاج إلى طريقة في التفكير قد 

  .تقود الى البنائية
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التي بينت وجود فروق ذات داللة احصائية ) 2010(ماضي وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

في معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير ) α≥0.05(عند مستوى الداللة 

، التي أظهرت عدم وجود فروق )2003(التخصص، واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قادوس

بين متوسطات أداء المعلمين على اختبار فلسفة  )α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

  .وتاريخه بصورته الكلية تعزى لمتغير التخصص مالعل

  :بالفرضية الثالثةمناقشة النتائج المتعلقة بمتغير .5.2.3

المعتقدات متوسطات  بين)α≤ 0.05( الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .المؤهل العلميتعزى لمتغير  معلمي العلومالبنائية حول العلم لدى 

فروق ذات داللة إحصائية عند  عدم، )One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحاديأظهرت 

بين متوسطات المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تعزى  )α≤ 0.05(مستوى الداللة 

المساقات التي تطرح في جميع المراحل الجامعية مهما وهنا يدلل على أن ،المؤهل العلميالى متغير 

اختلفت درجتها ال تغطي األبعاد أو المعتقدات الفلسفية البنائية للعلم، حتى وإن تم تغطيتها ال تتعدى 

، هذا واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة طرح مساق أو مساقين ال يعطيا بالصورة المطلوبة

بين ) α≥0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةالتي أظهرت وجو) 2010(ماضي 

  .معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير المؤهل العلمي متوسطات

  :بالفرضية الرابعةمناقشة النتائج المتعلقة .5.2.4

المعتقدات متوسطات  بين)α≤ 0.05( الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .الخبرةتعزى  البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم
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فروق ذات داللة إحصائية  وجود، )One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحاديأظهرت 

بين متوسطات المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم  )α≤ 0.05(عند مستوى الداللة 

سنوات ولصالح الفئة  10سنوات والفئة أكبر من  5كانت بين الفئة أقل من متغير الخبرة،تعزى الى

وممكن أن يكون السبب وراء ذلك أن خالل سنوات العمل يتعرض المعلم إلى  ،سنوات 10أكبر من 

هذه النتيجة مع  اختلفتوقد  وحوادث تحثه على تغيير وجهة نظره أو معتقداته حول العلم،مواقف 

لتي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ا) 2010(دراسة ماضي

في معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير الخبرة  )α≤ 0.05(الداللة

  .في التدريس

  .بالفرضية الخامسةمناقشة النتائج المتعلقة . 5.2.5

المعتقدات متوسطات  بين )α≤ 0.05( الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .الدورات التدريبيةتعزى لمتغير  البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال  انه)t-test( "ت"نتائج اختبار أظهرت 

)0.05≤α(  الدورات تبعاُ لمتغير  المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوممتوسطات في

التدريبية، وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم وضوح األهداف التي تنادي من أجلها هذه الدورات أو 

العبء الذي يوضع على المعلم بحيث أن معظم هذه الدورات تعطى بعد الدوام المدرسي للمعلم مما 

فهم مغزى هذه الدورات، أو قد يعود يشكل عبأ ثقيالً عليه مما يقلل الدافعية لديه بأن يستمع أو ي

السبب في ذلك إلى عدم إدماج فلسفة العلم على وجه العموم والمعتقدات الفلسفية البنائية على وجه 

 ,Aduriz- Bravoالخصوص في برامج إعداد المعلمين، وهذا ما نادت به دراسة ادوريز برافو 

إعداد موطني المستقبل المسلحين بثقافة  التي انتهت إلى أن فلسفة العلم مكون أساسي في) (2001
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علمية، وال بد من دمج هذا البعد في برامج إعداد معلمي العلوم، حيث تظهر البرامج الحالية تجاهالً 

واضحاً لألسس الفلسفية للمعرفة العلمية، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما جاءت به نتائج دراسة 

معارف ومعتقدات معلمي علوم المرحلة الثانوية حول  التي تناولت) Gallagher, 1991(غاالجر

فلسفة العلم وبينت الدراسة أن برامج إعداد معلمي العلوم تركز على تقديم العلم على أساس أنه 

مجرد مجموعة من المعارف، ولم تركز على بناء المعرفة العلمية وتطورها وتصديقها؛ األمر الذي 

وانتهت الدراسة إلى أنه ال بد من إحداث تغييرات . لطلبةقد ينعكس على ما تكون من فهم لدى ا

  .جوهرية في طبيعة إعداد معلمي العلوم

  :بالفرضية السادسةالنتائج المتعلقة . 5.2.6

المعتقد البنائي حول في متوسطات )α≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .المديريةتعزى لمتغير  العلم لدى معلمي العلوم

فروق ذات داللة إحصائية  وجود، )One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحاديأظهرت 

بين متوسطات المعتقدات البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم  )α≤ 0.05(عند مستوى الداللة 

 مديريةبيت لحمولصالح معلمي  مديريةرام اهللا ومعلمي  مديريةبين معلمي المديريةمتغير تعزى الى

معظم معلمي منطقة بيت لحم التعليمية يتلقون ، قد يعود السبب في ذلك إلى أنبيت لحم التعليمية

تعليمهم في جامعة بيت لحم، وجامعة بيت لحم بحسب اعتقادي تعنى بتدريس المساقات التي تتعلق 

بموضوع فلسفة العلم كمساق عالم صوفي الذي تطرحه الجامعة كمتطلب إجباري، إضافة إلى 

  .دورات وورش العمل التي تعقدها الجامعة والتي تدعو الى األساليب البنائيةال

  



85 
 

  :توصيات الدراسة ومقترحاتها. 5.3

  :بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي

إدراج مساقات تتعلق بموضوع المعتقدات الفلسفية وخاصة البنائية منها ضمن المساقات التي  .1

 .يأخذها معلمي العلوم في الجامعات

زيادة االهتمام بموضوع فلسفة العلم والمعتقدات الفلسفية في برامج إعداد المعلمين وتدريبهم،  .2

 .واالهتمام بإثارة دافعية المعلمين لهذه المواضيع

تغيير نمط دورات التأهيل التربوي التي يأخذها المعلم والتي تدعو الى البنائية بحيث يمكن  .3

مما يشجعه على خفض العبء الدراسي عن المعلم عن طريق عيل دورها بشكل أكبر تف

االهتمام بالمواضيع التي تطرح أثناء الدورات التدريبية وبخاصة المواضيع التي تشجع على 

 .المعتقدات البنائية

إدخال موضوع فلسفة العلم والمعتقدات الفلسفية ولو بجزء بسيط في المناهج بحيث تشجع  .4

 .ب على فهم العلم، والتفكير بالطريقة البنائيةالطال

  :ويكمن اقتراح الدراسات اآلتية

إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالمعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي العلوم في ضوء  .1

 .متغيرات جديدة

متغيرات أخرى إجراء مزيد من الدراسات المتعلقة بالمعتقدات الفلسفية حول العلم وربطها مع  .2

 .مثل األدوار التعليمية

إجراء دراسات أخرى للكشف عن سبب اعتناق معلمي العلوم للمعتقدات التجريبية، بحيث  .3

 .تستخدم أدوات جديدة كالمالحظة مثالً
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  االختبار: أوًال

 :يمكن تعريف العلم بأنه .1

 .معرفة تفرزها وقائع التجربة  ) أ

 .معرفة تكتسب بتفاعل الفرد مع محيطه   ) ب

 .في حقل ما) نظريات(معرفة متخصصة   ) ت

 

 :تعد المالحظة منطلقًا للعلم حيث تضمن تطبيق قواعد المعرفة العلمية ألنها تدعم .2

 .والمشاهدات لظاهرة ماأعمال العقل في األحداث   ) أ

 .تقديم األدلة والشواهد الواقعية للظاهرة   ) ب

 .تشكيل معرفة فردية للظاهرة   ) ت

 

 :يعتمد قبول النظرية العلمية .3

 .قدرة النظرية على التنبؤ بظواهر أخرى  ) أ

 .قدرة النظرية على تقديم تطبيقات واستخدامات عملية   ) ب

 .تعدد األدلة والشواهد التي تفسر النظرية   ) ت

 

 :وصل إلى غالبية القوانين العلمية من خالليتم الت .4

 .التقصي واالآتشاف  ) أ

 .ابتداعها نظريًا  ) ب

 .التجريب   ) ت

 :يمكننا أن ننظر للعلم على أنه وليد  .5

 .الفضول والدهشة  ) أ

 .التكنولوجيا والصناعة   ) ب

 .الفكر والتأمل   ) ت
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 :الحقيقة العلمية ال تتغير فهي .6

 .تصف الواقع  ) أ

 .تفسر الواقع  ) ب

 .تبسط الواقع  ) ت

 :العلماء معظم المعرفة العلمية من خاللينتج  .7

 .التجربة  ) أ

 .العقل  ) ب

 .الخبرة الشخصية  ) ت

 

 :حدد موقفك من أن المعرفة العلمية خاضعة للتغيير والتبديل .8

 .نعم، طبيعة المعرفة وآيفية بنائها تفرض ذلك  ) أ

 .ال، هناك ثوابت فكرية أساسية للمعرفة العلمية   ) ب

 .ال، المعرفة العلمية موضوعية وثابتة   ) ت

  

 

 ":تخترع/تبتدع"أم أنها " تكتشف"هل يمكن القول أن المعرفة  .9

 .تخترع، آونها تفسير نظري للواقع/تبتدع  ) أ

 .تكتشف، آونها تستند لحقائق تجريبية   ) ب

 .تكتشف، فهي موجودة لكن ال بد من البحث عنها وممارستها الآتسابها   ) ت

 

الحالتين ال بد من وفي آلتا . المالحظ يصغي للطبيعة، والعالم التجريبي يكشف عنها.  10
 :فروض،  برأيك

 .ال بد من االنطالق من فروض موضوعة مسبقًا  ) أ

 .غياب الفروض أو وجوده ال يستوجب غياب اإلبداع العلمي   ) ب

 .ال يحتاج العالم لفروض بل يكفيه التفكير بالظاهرة   ) ت
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  :المفاهيم العلمية في تطورها نابعة من. 11

  .التجريب  ) أ

  .التفكير  ) ب

  .حيطةالتفاعل مع البيئة الم  ) ت

  :بتصورك الشخصي، هل يمكن أن يكون الحدس الطريق الى المعرفة الحقة. 12

  .يمكن قطعًا  ) أ

  .ال يمكن قطعًا  ) ب

 .ممكن أحيانًا  ) ت

  

  :برأيك أي التالية يتوافق ومفهومك للنظرية العلمية. 13

  .تبنى النظرية العلمية على المشاهدات والمالحظات  ) أ

  .أذهاننا نظرية مالكي نفسر الواقع ال بد من أن يكون في   ) ب

 .نستخلص نظرياتنا الخاصة بنا من خالل مواقف حياتنا اليومية  ) ت

 

  :المعيار الذي يعتمد لقبول المبادئ العلمية وتصديقها. 14

  .يمكن استنتاجها عقليًا من مبادئ عامة وجلية وبعيدة عن خبراتنا الفورية  ) أ

  .ظةنستطيع استنباطها من نتائج يكمن تدقيقها بالمشاهدة والمالح  ) ب

النتائج المستخلصة تتفق ومالحظات معينة، وهي ليست صادقة دائمًا ويمكن استخالص نفس   ) ت
 .النتائج من مجموعة من المبادئ العلمية

يعتمد قبول النظرية العلمية على عدة شروط، أي من الشروط اآلتية يلعب دوراً في قبول . 15

  :النظرية العلمية من وجهة نظرك

  .ة تتفق والوقائع المرئيةإذا آانت نتائج النظري  ) أ

إذا اتفقت مع الخبرات السابقة وآان باإلمكان إعادة الصياغة لها بحسب الخلفية المعرفية   ) ب
  للفرد

 .إذا لم تتعارض جميع نتائجها مع قواعد المنطق والمنهج العلمي  ) ت
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  :ما غاية العلم. 16

  .يزودنا بالمعرفة التقنية  ) أ

  .ينمي فهمنا للكون  ) ب

 .المجرديضع مبادئ العلم   ) ت

  :ما مهمة العالم. 17

  .وضع المبادئ العلمية  ) أ

  .استخراج النتائج المنطقية واستنباط الحقائق  ) ب

  .التدقيق في الحقائق العلمية المشاهدة  ) ت

  :أي من الجمل التالية صحيحة فيما يتعلق باآتشاف حقيقة علمية والتأآد من صحتها. 18

رآها حواسنا وهي إطار نرى من الحقيقة هي ما نراه بطريقة تحددها صفات عقولنا وتد  ) أ
  .خالله آل شيء خارجي

  .عن طريق االستنتاج المنطقي، فالحقائق في غنى عن البرهان ألنها من صنع فكر االنسان  ) ب

 .الحقائق هي نصوص تجريبية تنطلق من قواعد أفرزتها المشاهدات وأآدتها التجارب  ) ت

  

  :تبنى القوانين الفيزيائية على أساس أنها. 19

  .يبية يلتحم فيها ما هو عقلي بما هو تجريبيقضايا ترآ  ) أ

  .تجريبية بحتة  ) ب

 .عقلية بحتة  ) ت

 

  :أي من األنشطة اآلتية يمكن اإلنسان من وضع نظريات علمية سليمة. 20

  .النشاط العقلي يمكن اإلنسان أن يبني نظريات بمقدار عدد الظواهر المختلفة  ) أ

  .القدرة على استباق الحوادثالنشاط العملي لإلنسان في الطبيعة يمكنه من اآتساب   ) ب

 .المنظومات الفكرية التي ينشئها العقل يستقيها من نشاطه االجتماعي في المجتمع  ) ت
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  :يمكن تعريف النظرية العلمية بأنها. 21

  .قالب فكري مستنبط منطقيًا تتجمع فيه آل الوقائع المرئية  ) أ

  .صياغة لعدد من األحداث المستنبطة من مبدأ أو أآثر  ) ب

 .اهدات تؤيدها وقائع التجربةمجموعة المش  ) ت

 

  :ما أبرز مالمح الطريقة العلمية . 22

ليس هناك طريقة علمية واحدة، المعرفة قد تكتشف مصادفة إضافة إلى أن المعرفة ذاتية   ) أ
  .وغير موضوعية

  .هي آلية التحقق من موضوعية المعرفة  ) ب

 .منطقية وثابتة ودقيقة  ) ت

  

  :فة العلميةآيف تصنف التخيل آمصدر من مصادر المعر. 23

  .التخيل مصدر موثوق لمعرفة علمية  ) أ

  .التخيل يفتقر إلى الموضوعية والعلمية  ) ب

  .التخيل قد يكون ملهمًا للوصول لمعرفة علمية تحتمل الصواب  ) ت
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  ورقة اإلجابة

  رمز البديل
  

 رقم الفقرة             

  ت  ب أ

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
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  اختبار المعتقدات الفلسفية حول العلم

 مفتاح اإلجابة

  رمز البديل 

 رقم الفقرة 

 البنائي  المعتقد التجريبي المعتقدالعقالني المعتقد

 بأج1

 جبأ2

 أجب3

 أجب4

 أبج5

 بجأ6

 جأب7

 أجب8

 جبأ9

 بأج 10

 جأب 11

 جبأ 12

 جأب 13

 جبأ 14

 بجأ 15

 بأج 16

 جأب 17

 أجب 18

 بأج 19

 جبأ 20

 بجأ 21

 أبج 22

 جبأ 23
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  صحيفة المقابلة: ثانياً

  :الزمالء األعزاء

على توضيح معتقداتكم الفلسفية حول العلم، وذلك باإلجابة عن األسئلة من خالل تحاورنا سنعمل 

  :التالية

 ماذا يعني لك مفهوم العلم، وما غاية العلم برأيك؟ .1

برأيك كيف ينتج العلماء المعرفة العلمية، وهل المعرفة العلمية خاضعة  .2

 للتغيير والتبديل؟

د من صحة حقيقة برأيك بماذا تفيدنا الحقائق العلمية، وكيف يتم التأك .3

 جديدة مكتشفة؟

برأيك على ماذا يعتمد قبول النظرية العلمية، وكيف يمكن لإلنسان أن  .4

 يضع نظرية علمية سليمة؟

 كيف تنظر للحدس والتخيل كمصادر للمعرفة العلمية؟ .5

هل تختلف معتقداتك حول العلم عما تقوم به من ممارسات داخل الغرفة  .6

 الصفية ؟ لماذا ؟
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  هللا الرحمن الرحيمبسم ا

  عمادة الدراسات العليا 

  جامعة القدس

  أساليب التدريس / كلية التربية

  

  تحكيم أداة دراسة

  .ة/المحترم..............................ة/حضرة المحكم

  

المعتقدات الفلسفية حول العلم لدى معلمي ( تقوم الباحثة بإجراء دراسة تهدف الى الكشف عن

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في ) العلوم للمرحلة األساسية العليا في فلسطين 

  .أساليب التدريس من جامعة القدس

ونظراً لما خبرناه فيكم من خبرة علمية وعملية، نرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم أداتا  الدراسة، 

  .أي فيهما، وإضافة وحذف ما ترونه مناسباًوابداء الر

  

  

  شكراً لحسن تعاونكم

  فلسطين حمد عاللنة: الباحثة
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 أسماء المحكمينقائمة : )2(ملحق رقم 

  مكان العمل  المؤهل العلمي األسماء الرقم  

  جامعة القدس دكتوراه محسن محمود عدس 1

  جامعة القدس دكتوراه عفيف زيدان 2

  جامعة بيت لحم دكتوراه معين جبر 3

  جامعة الخليل دكتوراه عمرو اسعيفان 4

  جامعة الخليل دكتوراه إبراهيم ابو عقيل 5

  جامعة الخليل دكتوراه فضل ابو عقيل 6
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  كتب تسهيل المهمة: )3(ملحق رقم 
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 فهرس الجداول

  رقم الصفحة الجدولعنوان  رقم الجدول

  48  أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والتخصصتوزيع  1.3

  48  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والتخصص  2.3

المعتقدات الفلسفية حول "األعداد والمتوسطات الحسابية حول  1.4

  ". العلم لدى معلمي العلوم

56  

تصنيف إجابات المشاركين على السؤال األول من صحيفة  2.4

  المقابلة

57  

من صحيفة  الثانيتصنيف إجابات المشاركين على السؤال  3.4

  المقابلة

59  

من صحيفة  الثالثتصنيف إجابات المشاركين على السؤال  4.4

  المقابلة

61  

من صحيفة  الرابعتصنيف إجابات المشاركين على السؤال  5.4

  المقابلة

63  

من صحيفة  الخامستصنيف إجابات المشاركين على السؤال  6.4

  المقابلة

65  

من صحيفة  السادستصنيف إجابات المشاركين على السؤال  7.4

  المقابلة

67  

المعتقدات للفروق بين متوسطات )t-test) (ت(نتائج اختبار  8.4

 .الفلسفية البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاُ لمتغير الجنس

69  

للمعتقدات الفلسفية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    9.4

  ."البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير التخصص

70  

10.4  

  

  

لمعتقدات ل)One WAY ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي

  .البنائية حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير التخصص

71  

الفروق البعدية للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغيرنتائج  11.4

  التخصص

71  

البنائية  للمعتقداتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    12.4

  ." حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

72  
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  رقم الصفحة الجدولعنوان  رقم الجدول

لمعتقد البنائي حول العلم لدى لنتائج تحليل التباين األحادي  13.4

  .معلمي العلوم تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

73  

 للمعتقد البنائيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    14.4

  ."حول العلم لدى معلمي العلوم تبعاً لمتغير الخبرة

74  

حول العلم لدى  تقدات البنائيةللمعنتائج تحليل التباين األحادي  15.4

  .معلمي العلوم تبعاً لمتغير الخبرة

74  

نتائج الفروق البعدية للمعتقدات الفلسفية البنائية تبعاً لمتغير  16.4

  الخبرة

75  

المعتقد البنائي للفروق في متوسطات )t-test) (ت(نتائج اختبار  17.4

  .الدورات التدريبيةتبعاُ لمتغير  حول العلم لدى معلمي العلوم

76  

لمعتقدات البنائية لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    18.4

  ."م تبعاً لمتغير المديريةحول العلم لدى معلمي العلو

76  

حول العلم لدى للمعتقد البنائينتائج تحليل التباين األحادي  19.4

  .م تبعاً لمتغير المديريةمعلمي العلو

77  

  77  .نتائج الفروق الثنائية البعدية للمعتقد البنائي  20.4
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 فهرس المالحق

  الصفحة الموضوع  رقم الملحق

  93 اختبار المعتقدات الفلسفية حول العلم 1

  103 أسماء المحكمين 2

  104 كتب تسهيل المهمة 3
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  :فهرس المحتويات

  
  أ   .........................................................................................  :اإلقرار

  ب   ..................................................................................  وعرفان شكر

  1  ...........................................................  وأهميتها الدراسة خلفية: األول الفصل

  2  ..........................................................................  وأهميتها الدراسة خلفية

  2  ......................................................................................  المقدمة1.1

  6  .............................................................................  الدراسة مشكلة 2.1

  8  ....................................................................  وأسئلتها الدراسة أهداف 3.1

  8  ..........................................................................  الدراسة فرضيات 4.1

  9  ..............................................................................  الدراسة أهمية 5.1

  10  .........................................................................  الدراسة محددات 6.1

  11  .....................................................................  :الدراسة مصطلحات 7.1

  12  .............................................  :السابقة والدراسات النظري اإلطار: الثاني الفصل

  13  ............................................................  السابقة والدراسات النظري االطار

  13  .........................................................................  :النظري اإلطار 1.2

  14  ......................................................................  :والفلسفة العلم 1.1.2

  17  .........................................................................  :العلم فلسفة 2.1.2

  18  ....................................................................  العلم فلسفة تطور 3.1.2

  21  ..............................................................  :للعلم الفلسفية التوجهات4.1.2

  30  ........................................................................  :السابقة الدراسات 2.2

  30  :جوانبها أو مظاهرها بأحد الفلسفية المعتقدات بدراسة أهتمت التي العربية الدراسات: 2.2.1
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  35  :جوانبها أو مظاهرها بأحد الفلسفية المعتقدات بدراسة أهتمت التي األجنبية الدراسات: 2.2.2

  44  .......................................................  :السابقة الدراسات على تعقيب 3.2.2

  46  ....................................................  :وإجراءاتها الدراسة طريقة: الثالث الفصل

  47  .........................................................................  :واإلجراءات الطريقة

  47  ..........................................................................  :الدراسة منهج. 1.3

  47  .........................................................................  :الدراسة مجتمع. 2.3

  48  ...........................................................................  :الدراسة عينة. 3.3

  49  ...........................................................................  الدراسة أدوات 4.3

  49  ........  )).1( ملحق( العلوم معلمي لدى العلم حول الفلسفية المعتقدات لمعرفة اختبار. 1.4.3

  49  ...................................................................  :االختبار صدق.1.1.4.3

  49  ....................................................................  :االختبار ثبات.2.1.4.3

  50  ..............................................................................  :مقابلة.2.4.3

  50  .....................................................................  :المقابلة ثبات.2.2.4.3

  51  .......................................................................  :الدراسة متغيرات. 5.3

  51  .................................................................  :المستقلة المتغيرات 5.3.1

  51  ..................................................................  :التابعة المتغيرات. 5.3.2

  52  ......................................................................  :الدراسة إجراءات. 6.3

  53  ....................................................................  :اإلحصائية المعالجة. 7.3

  54  .................................................................  :الدراسة نتائج: الرابع الفصل

  55  .................................................................................  الدراسة نتائج

  55  ...................................................  :للدراسة األول بالسؤال المتعلقة النتائج.1.4

  56  .............................................................  المقابلة بأسئلة المتعلقة النتائج.2.4
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  56  .....................................  :المقابلة أسئلة من األول بالسؤال المتعلقة النتائج.1.2.4

  58  .....................................  .المقابلة أسئلة من الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج.2.2.4

  60  .....................................  .المقابلة أسئلة من الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج.3.2.4

  62  .....................................  :المقابلة أسئلة من الرابع بالسؤال المتعلقة النتائج.4.2.4

  64  ...................................  :المقابلة أسئلة من الخامس بالسؤال المتعلقة النتائج.5.2.4

  66  ...................................  :المقابلة اسئلة من السادس بالسؤال المتعلقة النتائج.7.2.4

  69  .........................................  :الدراسة أسئلة من الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج.3.4

  69  ....................................................  :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج.3.4.1

  70  .....................................................  :الثانية بالفرضية المتعلقة النتائج.2.3.4

  72  .....................................................  :الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج.3.3.4

  73  ...................................................  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج.4.3.4

  75  ..................................................  :الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج.5.3.4

  78  ...................................................  :والتوصيات النتائج مناقشة: الخامس الفصل

  79  .....................................................................  والتوصيات النتائج مناقشة

  79  ..................................................  : األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة. 5.1

  80  ...................................................  :الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: 5.2

  80  ............................................  :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 5.2.1

  81  .....................................  :الثانية بالفرضية بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة. 5.2.2

  82  ......................................  :الثالثة بالفرضية بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة.5.2.3

  82  ............................................  :الرابعة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة.5.2.4

  83  ..........................................  .الخامسة بالفرضية المتعلقة النتائج مناقشة. 5.2.5

  84  ..................................................  :السادسة بالفرضية المتعلقة النتائج. 5.2.6
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  85  ...........................................................  :ومقترحاتها الدراسة توصيات. 5.3

  86  ..............................................................................  :العربية المراجع

  92  ......................................................................................  المالحق

  109  ...............................................................................  الجداول فهرس

  111  ..............................................................................  المالحق فهرس

  112  ...........................................................................  :المحتويات فهرس

 

  




