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  :اإلقرار

وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة , الماجستيرأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة 

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

  .ألي جامعة أو معهد
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ب  

  
  
  
  

  عرفانشكر و
  

  :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسلين وبعد

وأنا على مشارف االنتهاء من هذه الرسالة، ال يسعني إال أن أحمد اهللا سبحانه وتعالى، على ما يسر لي                   

 قباجة الذي تفضل    داضل الدكتور زيا  من سبيل العلم والمعرفة، وأتوجه بالشكر والعرفان إلى أستاذي الف         

مشكوراً باإلشراف على هذه الرسالة، وبذل ما بوسعه من جهد إلكسابي الكثير من العلوم والمعـارف،                

  .وتقديم التوجيهات السديدة واالقتراحات القيمة

  

 وروالـدكت  محسن عدس    كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة؛ الدكتور          

 لتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالتي وإثرائها بتقديم النصح واإلرشاد، فجزاهما اهللا            حسن عبد الكريم  

  .خير الجزاء

  

  شغالي عنهم طيلة فترة إعداد هذه الرسالة نكما أتقدم بالشكر إلى زوجتي وأبنائي اللذين تحملوا إ

 الذين ساعدوا فـي تطبيـق أدوات الدراسـة،          وأتقدم بالشكر والتقدير إلى زمالئي المعلمين والمعلمات      

  . العمل المتواضعاوأخيراً أتوجه بشكري وامتناني لكل من قدم لي المساعدة وأعانني على إنجاز هذ

  

  

  



ج  

  الملخص

  
 معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته فـي ضـوء بعـض             فهمهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على       

  .المتغيرات
  

حيـث تكـون مجتمـع      ) 2010 /2009(خالل الفصل الثاني من العام الدراسي       تم إجراء هذه الدراسة     
، الكيميـاء،   الفيزيـاء ( يدرسون المواد العلميـة   الذين    الذكور واإلناث   جميع معلمي العلوم   الدراسة من 

لجميع المراحل في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة بيت لحم وشمال الخليـل            ) األحياء، العلوم العامة  
معلماً، واختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية حيث تكونت         ) 1188( ا البالغ عددهم    ووسطه

ووسطها ، واسـتخدم     معلماً من جميع معلمي العلوم من محافظتي بيت لحم وشمال الخليل          ) 119( من  
لسفته، وقد تـم    الباحث أداة الدراسة تمثلت باختبار معتقدات معلمي العلوم وفهمهم حول طبيعة العلم وف            

  .التحقق من ثبات أداة الدراسة وصدقها بالطرق المناسبة
  

 ،كما استخدم الباحث أساليب إحصائية تمثلت باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة            
وبعد معالجة البيانات  ، )One Way ANOVA( ، واختبار تحليل التباين األحادي) (T testواختبار 

 لطبيعة العلم وفلسفته على االختبار بـصورته         نسبة المعلمين الذين عندهم فهم     سة إلى أن  توصلت الدرا 
، وبينت النتائج أن نسبة المعلمين الذين عندهم فهم لطبيعة العلم وفلسفته كانت مرتفعة في               %)58( الكلية

مجـال  و مجال افتراضات العلم  وكذلك   يليه مجال خصائص العلم       و ،)%81(مجال أهداف العلم بلغت     
ثم مجال سلوك العلماء، وأخيراً مجال فلسفة العلـم، فقـد           وتاريخ المعرفة العلمية ثم مجال نتائج العلم،        

أنه ال يوجد فروق في اختبار فهم معلمـي         بينت نتائج الدراسة    ، و  %)35.2(كانت نسبتهم متدنية بلغت     
أنه ال يوجد فروق في اختبار فهـم        العلوم لطبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعزى إلى الجنس، كما           

المرحلة التي يدرسـها المعلـم، ويوجـد         معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعزى إلى        
 ،فروق في اختبار فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعـزى لمتغيـر المـساقات                

ووجود فروق في كل من المجاالت       عة العلم وفلسفته،  اقات تتعلق بطبي   مس درسواولصالح المعلمين الذين    
، والسادس  )تاريخ المعرفة العلمية  (، والخامس   )سلوك العلماء (، والرابع   )خصائص العلم (الثاني  : التالية

، لصالح المعلمين الذين درسوا مساقات، كمـا أنـه ال يوجـد             )فلسفة العلم (، والسابع   )افتراضات العلم (
ويوجـد   لمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعزى لمتغير الخبرة،    مع مفروق في اختبار فه   



د  

فروق في اختبار فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعزى لمتغيـر المؤهـل                 
إضافة إلى وجود فروق في كـل   العلمي، ولصالح المعلمين الذين يحملون مؤهالً أعلى من بكالوريوس،      

( ، والمجـال الرابـع      )نتائج العلم ( ، والمجال الثالث    )أهداف العلم (المجال األول   : مجاالت التالية من ال 
، )افتراضـات العلـم   ( ، والمجال الـسادس     )تاريخ المعرفة العلمية  ( ، والمجال الخامس    )سلوك العلماء 

أنـه    كما    ،بكالوريوسأعلى من ال  لح المعلمين الذين يحملون مؤهل      لصا،  )فلسفة العلم ( والمجال السابع   
ال يوجد فروق في اختبار فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية تعـزى لمتغيـر                  
التخصص، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعـزى                

، بـين المعلمـين الـذين      )افتراضات العلـم  (، ومجال   )سلوك العلماء ( إلى متغير التخصص في مجال      
تخصصهم فيزياء والمعلمين الذين تخصصهم أحياء وعلوم عامة، ولصالح المعلمين الذين تخصـصهم             

  .فيزياء
  

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان من أبرزها زيادة الوعي لدى معلمي العلوم                
البرامج التدريبية للمعلمين على موضوع طبيعة العلم وفلسفته سواء أكان          بطبيعة العلم وفلسفته، وتوفير     

ذلك قبل الخدمة أو في أثنائها، وذلك عن طريق إدراج طبيعة العلم وفلسفته كمبحث ضمن خطة برنامج                 
الدرجة الجامعية األولى، وطرح مساقات إجبارية تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته في الجامعات والمعاهـد              

 .نية والعربية، وعقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم بهدف تطوير وفهمهم لطبيعة العلم وفلسفتهالفلسطي

  

  
  
  

  

  

 

  

  



ه  

The understanding of science teachers towards the nature of 
science and its philosophy in the light of some variables.  

  
Abstract  

 
     The present study aims to investigate the understanding of science teachers 
towards the nature of science and its philosophy in the light of some variables. 
This study was conducted in the second semester of the academic year 2009-

2010.                                                                             
 
The population of the study consisted of all science teachers, males and females 
in all stages in Bethlehem. North Hebron and Hebron Government school who 
teach scientific subjects: physics, chemistry, Biology and General sciences.         
                                                                                                  

                                                                                                          
They were (1188) science teachers in all stages .The sample was selected 
randomly (Stratfied Sample) and it is consisted of (119) male and female 
teachers. In order to achieve the purpose of the study, the researcher used a test 
.This test examines the understanding of science teachers the nature of science 
and its philosophy. The researcher assured of the validity and reliability of the 
study instrument by using suitable methods.  The researcher found out means, 
standard deviation and one way ANOVA and (T test).                                           

                                                                                                             
 

The present study reveals the following results:                                           
  The percentage of teachers who understood the nature of science and its 

philosophy, in general, is about (58%).It also revealed that the percentage of 
teachers of science who understood the nature of science and its philosophy is 
high and it is about (81%) according to science objectives followed by science 
features, science hypothesis, the history of scientific knowledge, the results of 
science, scientists behaviors, and science philosophy and it is about (35.2%) .      

                                                        
 
 There were no statistically significant differences between science teachers 

towards the understanding of the nature of science and its philosophy due to 
gender and the stage they teach.                                      

  
  There were statistically significant differences between science teachers 

towards the understanding of the nature of science and its philosophy due to 



و  

those who took different courses about the nature of science.                                 
                                                                         

 There were statistically significant differences in the following aspects:  science 
features, scientists' behaviors the history of scientific knowledge, science 
hypothesis, and science philosophy in favor of those who took courses.  

  
 There were no statistically significant differences between science teachers the 

understanding of the nature of science and its philosophy due to experience and 
major.                                                                                

                                                                                
  There were statistically significant differences between science teachers the 

understanding of the nature of science and its philosophy due to high academic 
qualification, in favor of those who have more than B.A degree.                           

                                                                                
                                                                                                           

 There were statistically significant differences in the following aspects: science 
aims, science results, scientists behaviors, the history of scientific knowledge, 
science hypothesis, science philosophy in favor of those who have more than 
B.A degree.                                                                                      

 There were statistically significant differences in science teachers of the nature 
of science and its philosophy. Due to major in he aspect of scientists behaviors, 
sciences hypothesis and between those who have BA in Physics and those who 
have B.A degree in Biology, General Science in favor of physics' teachers.          

                                                                    
                                                                                                             
In the light of   results, the researcher recommended the following:  

  Increasing teachers of science awareness of science nature and its philosophy.   
                                                                                                 

  Providing teachers with about the nature of science and its philosophy pre-
service and in- service training courses.  

 
  Inserting compulsory courses about the nature of science and its philosophy in 

universities and colleges programs.                                        
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  الفصل األول

   الدراسة وأهميتهامشكلة  
  

  :المقدمة1.1
  
مما يجعل اإللمام بجزيئات المعرفة العلمية      ,  متسارعاً كماً ونوعاً   تشهد المعرفة العلمية تطوراً     

 من الفرد أن يتعلم أكثر وأسرع       علم يتطلب  في ال  يوعليه فإن هذا االنفجار المعرف    عباً،   ص أمراً

  ). 2005المفلح،(ستيعاب الجديد في المعرفة  ال

                                       

وتؤكد نتائج البحوث في مجال التربية العلمية أن هناك مشكلة قائمة، وهي أن نتاجـات تعلـم                 

علمي لدى الطلبة بمختلف مـستويات  فمستويات التحصيل ال, العلوم ال تلبي طموحات التربويين 

ن هـذه   وعليه فـإ  , ومنخفضة في تعلم العلوم بشكل خاص     , ومراحل التعليم متدنية بشكل عام    

 بل هناك عوامل تعليمية متنوعة ومتعددة       ،النتاج ال تعود لعامل واحد في عملية التعليم والتعلم        

 إصالح للتربية العلمية في     ظهرت حركات , ومتشابكة، ولتحسين نتاجات تعلم العلوم بوجه عام      

وفي اآلونة األخيرة تم عقـد      , وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية    , العديد من دول العالم   

وكانت الدعوة فيها إلى تنمية التفكير العلمي لـدى  ,  للتطوير التربويردنعدة مؤتمرات في األ 

  ).2006, العمري(م اليومية وتعزيز قدرتهم على تطبيق المعرفة العلمية في حياته,  الطلبة

  

ولكـن هـذه    البنـائي،   هذا وقد بذلت جهود كبيرة لجعل ممارسات المعلمين تتوافق والنموذج           

                   أن المعلمـين   ) Briscoe, 1991( ثمارها، فقد وجـد بريـسكو   عِطيبدو لم ت الجهود على ما

ـ       بالرغم من د                      ن ألون التعلـيم بـالطرق التقليديـة، و     عوتهم لتبني طرق تدريس بنائيـة يواص

  التغييرات الكبيرة في المنهاج ال يقابلها تغيير في غرفة الصف، كما يرى هيوسن وهيوسن 
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 )(Hewson & Hewson, 1998،م يم والـتعل  أن المعلمين يحملون مفاهيم بديلة حول التعل

دورهم ال إذا غير المعلمون تصورهم و     إر لن يحدث    ن التغيي إتتعارض ووجهة النظر البنائية و    

 أن ذلك   ،ودور تالميذهم، لذلك ظهرت الدعوة لدراسة اإلطار الفكري الذي يوجه سلوك المعلم           

فهم تصور المعلمين لدورهم ودور تالميذهم ضروري إذا رغب صانعو السياسة التربوية في             

  .ومعلمو العلوم بشكل خاصلمون بشكل عام تغيير طرق التدريس التي يمارسها المع

  

وفهم أصول تعليم وتعلم العلـوم مرتبطـان مـع          , ويبدو واضحاً أن فهم طبيعة العلم وفلسفته      

بعضهما ارتباطاً عضوياً ويشكالن جانباً من قاعدة المعرفة األساسية التي يفترض بمعلم العلوم             

ن تعليم العلوم يتطلب من معلم العلوم امتالك فهـم          إوبالتالي ف , يم العلوم بشكل جيد   لامتالكها لتع 

ويتحدد دور المعلم في تعليم العلوم بنموذج التعلـيم         , مناسب لطبيعة العلم بصورته المعاصرة    

هو األنسب لتعليم العلوم وتعلمهـا       يعد النموذج البنائي  , ت الحاضر وفي الوق , الذي يتبناه المعلم  

).(Hewson & Hewson, 1988  

  

كـان هـذا    , وتعليم العلـوم وتعلمهـا    ,   ونظراً ألهمية فهم معلم العلوم الطبيعة العلم وفلسفته       

وبالرغم من ذلك االهتمـام إال      , الموضوع محط اهتمام العديد من الباحثين في العقدين السابقين        

ـ , لعلـم أن مفهوم طبيعة العلم وفلسفته ال يوجد إجماع عليه بين فالسفة ا             أو بـين    ه،ومؤرخي

 العلم أو   اليشير إلى ابستومولوجي  ) طبيعة العلم وفلسفته  (تخدم مفهوم   فقد اس , التربويين العلميين 

 Leaderman ).المعرفة العلمية في القـرن الماضـي   واالفتراضات التي رافقت تطور, القيم

,1992)  
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حيث , ة للمعرفة العلمية    ففي النصف األول من القرن الماضي سادت وجهات النظر الوضعي         

واستخدامه فـي حـل   , كان يقصد بفهم طبيعة العلم وفلسفته حينذاك القدرة على التفكير العلمي     

وتنمو وتتطور بطريقة   , وينظر إلى المعرفة العلمية على أنها صحيحة وموضوعية       , المشكالت

  .)2002, الشيخ( تراكمية 

  

فة بشكل كبير عن صورته التي كانت عنـد         فهي مختل ,  أما صورة العلم في الوقت المعاصر      

وتعتمد جزئيا على التخيل    , وهي النظر إلى المعرفة العلمية على أنها مؤقتة وحسية        , الوضعيين

وتخـضع  , وتتأثر بالبيئات الثقافية واالجتماعية التي نبتت فيها      ,  النظرية وتستند إلى , واإلبداع

, وال توجد طريقة علميـة واحـدة      ,  مقبولة للنقد من جانب مجتمع العلماء قبل أن تصبح معرفة        

وان القوانين والنظريات تقوم بدور مختلف فـي        , وهناك فرق بين القوانين والنظريات العلمية     

 & Abdel Khalick Bel )والعلم الديناميكي يتطور من خـالل البحـث المـستمر    , العلم

leaderman, 1998)    
 ليتمكن من بنـاء     ؛رته المعاصرة ضروري للمعلم      إن فهم المعلم لطبيعة العلم وفلسفته بصو      

ما المعرفة التي يحتاجها معلم العلوم إلى جانـب         : وهنا يظهر السؤال  , ثقافة علمية لدى طلبته   

فهمه لطبيعة العلم وفلسفته كي يتمكن من بناء ثقافة علمية عند الطلبة ؟ حيث اقترح شـولمان                 

(Shalman,  1987 )ين أساسيين من جوانب المعرفة لتعليم العلوم  أن يمتلك معلم العلوم جانب

وهي الحقائق والمفـاهيم    , المفاهيمية للمحتوى ة  الجانب األول أن يمتلك فهما عميقا للبني      : هما  

وهـذا  ,  بمبادئ االستقـصاء   ةوفهما ألسس بناء المحتوى المتمثل    , العلمية والعالقات التي بينها   

أما الجانب األخر فهو امـتالك  , عة العلم وفلسفتههو فهم طبي ،الجانب الذي أشار إليه شولمان

وهـي  (Pedagogical Content knowledge : PCK) معلم العلوم للمعرفة البيداغوجيـة 
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وفهم كيفية تنظيم وتكييف وتقديم األفكار وفـق        , القدرة على دمج المحتوى مع أصول تدريسه      

  ).2006, العمري(ميذ بحيث يكون قابالً للفهم من قبل التال, نموذج تعليمي مناسب

  

هداف المرجو تحقيقهـا، حيـث أن        باأل  وثيقاً  ألنه يرتبط ارتباطاً   ؛    لذلك يجب إعداد المعلم   

 ألنه على اتصال    ؛م في عملية تطوير التعلي    رالتجارب أثبتت أن المعلم يعد صاحب الدور األكب       

 لكي  ؛والمالئم، والالزم له  لذا يجب التركيز عليه وإعداده اإلعداد الكافي        , مباشر مع المتعلمين  

 على حمـل    وهو خلق جيل مثقف علمياً، ويكون قادراً      , يتمكن من لعب هذا الدور الموكل إليه      

 العلوم وطرق تدريسها    جن االتجاهات الحديثة في تطوير مناه      لذا فإ  ,فضللواء التغيير نحو األ   

، حيـث   عداد المعلـم   على إ   ويؤكد التربويون  , تعتمد على إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثنائها      

( ثيرا في تعلم الطـالب    يعتبرون أن المعلم والموقف التعليمي أقوى عناصر العملية التعليمية تأ         

  .)1990الشيباني، 

عداد معلم العلوم علـى ثالثـة مجـاالت          اشتمال برنامج إ   ويشير األدب التربوي إلى ضرورة    

مية التي ينبغي على معلم العلـوم   العل ويشمل المواد ،اإلعداد العلمي التخصصي  : أولهارئيسية  

: وثالثهاساليب تدريس العلوم     المهني الذي يتضمن مساقات حول أ       اإلعداد :وثانيهان يدرسها   أ

بحيث تعكـس العلـم كمـادة       , اإلعداد الثقافي، وينبغي على معلم العلوم تدريس المواد العلمية        

وذلك بتشجيع الطلبـة    ,  والضبط ،التنبؤ و ،التفسير: والتأكيد على وظائف العلم الثالث    , وطريقة

لى حدوث الظاهرة، واستخدام معلومـاتهم الـسابقة المتعلقـة          للبحث عن األسباب التي تؤدي إ     

 والقوانين العلمية للتنبؤ ببعض المعلومات غير المعروفة لهم، ومـن ثـم             والمبادئبالنظريات  

, حداث أو ضـبطها   عض األ  التي تساعدهم في التحكم بب     ساليب والطرق الوصول إلى بعض األ   

 ). 1999, زيتون( وتقديم المعرفة العلمية بصورة وظيفية،وإبراز األدب العملي
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 أثناء عملية تحقيقها إلى تسعى التربية التي األهداف أهم من العلم عمليات مهارات تنمية وتعتبر

 مشابهة جعلهاو ,العملية بالحياة التدريسية  المشكالت ربط من الهدف هذا أهمية وتنبع, التدريس

 علـى  يجب و المجتمع،   والمدرسة و في المنزل التلميذ تواجه التي اليومية الحياتية للمشكالت

 المسؤولية وتحمل المشكلة، لحل الهادف والتخطيط بحرية للتفكير للتلميذ الفرصة يتيح أن المعلم

  ).2003عيسى،  ( التفكير في االستقاللية و

  

 طبيعـة  العلمية وفي فهـم  المعرفة فهم و اكتساب في التالميذ اعدوايس أن المعلمين ويجب على

 مثـل  ،للتالميـذ  العلم طبيعة عناصر بتدريس االهتمام على التأكيد إلى بعضهم دفع  مما،العلم

 The American Assosiation for Advancement ofالعلـوم  لتقـدم  الرابطة األمريكية

(A.A.A.S ) Science  .( Osborne et.al, 2003)   
  

 عالقات األشياء تحكم وقوانين نظريات ينتج عنه من بما لإلنسان العقلي النشاط ثمرة هو فالعلم

 أو حدود قومية تحده وال هوية له وليس فكري، نتاج ألنه العمومية بصفة العلم ويتميز بعضها،ب

 من االقتـراب  لفردا يمكن الذي العلمية الثقافة مفهوم أيضا  تولد هنا سياسية، ومن أو جغرافية

عـداد  كثير من الجهود لتطوير المنـاهج وإ وبذلت ال, التفكير منهج إلى الطريق وولوج العلمي

ن االهتمام بفلسفة العلم وطبيعته كجزء من هذا اإلعداد         إنه بالرغم من كل ذلك ف     ، إال أ  المعلمين

د االهتمام فـي ماهيـة      لذلك ازدا , ال يحظى باالهتمام الكافي في مؤسساتنا التربوية والتعليمية       

  نا  مـؤتمر   م1992 و   1989 في سـنة     حيث عقد , العالقة بين فلسفة العلوم وبين تعليم العلوم      

ن هذا يعـد مـشكلة فـي        االهتمام لطبيعة العلم وفلسفته فإ     ونظرا لغياب هذا     ،في تعليم العلوم  

يـر فـي الماضـي      كما أن فلسفة العلم تبرز الفرق بـين التفك        , تطوير تعليم العلوم  في بالدنا     
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أن إدخال طبيعة العلم وفلسفته في الثقافة العلمية قـد           ومن الجدير بالذكر   والتفكير في الحاضر  

حصل على التأييد في السنوات األخيرة للتأكيد على أهمية الثقافة العلمية وجعلها تهتم بعمليـة               

   ).Tobin, et, al, 1994(تطوير العلوم 

  

 المفاهيميـة  للبنيـة  إلى أن امتالك المعلم  (Charles, 2000)و )  1992( وقد أشار الزعبي 

وان , ثر واضح في إدارة المعلم للمهارات التعليمية داخل غرفة الـصف          له أ للمحتوى التعليمي   

لذين ال يملكون بنية مفاهيمية متماسكة يقودون طلبتهم نحو مواقف تعليمية خالية من             المعلمين ا 

حيث أن امتالك المعلم للبنية المفاهيمية      , ة بالمهارات العقلية الدنيا   وحافل, المهارات العقلية العليا  

يحفز الطلبـة علـى ربـط       ,  للموضوع الذي يدرسه، واختياره الستراتيجيات تعليمية مناسبة      

المفاهيم الجديدة المراد تعلمها بطريقة منتظمة وغير عشوائية بما هـو موجـود فـي بنيـتهم                 

  .طلبة هذه البنية المفاهيميةالمفاهيمية يؤدي إلى امتالك ال

  

 يؤثر في بنائه الستراتيجيات التدريس      ، مهماً ولعل فهم المعلم لطبيعة العلم وفلسفته يعتبر عامالً       

كما أن السلوك التعليمي والممارسات     , وكذلك في سلوكه التدريسي داخل الصف     , التي يختارها 

واسـتيعابه  , طبيعة العلم وفلسفته وبنيتـه    التعليمية لمعلم العلوم تتأثر إلى حد كبير بمدى فهمه ل         

  (Hurd . 1979 ). .للعناصر الفرعية التي تعبر عن ذلك الفهم 

  

 أن فهـم   (NSTA, 2000 )    وقد ورد في المعايير الوطنية األمريكية لتقويم تعلم العلـوم  

ـ    ،الطلبة طبيعة العلم وفلسفته يجب أن يأخذ حظه في عملية تقويم تدريس العلـوم              ث  مـن حي

تنفيـذ  عمليـة التخطـيط و    وجوب وجوده في الخطة التدريسية على شكل أهداف مستقلة أثناء           
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التدريس، ومن العناصر التي توردها هذه المعايير لتقويم مدى فهـم الطلبـة لطبيعـة العلـم                 

والقدرة على  , والمحتوى المتعلق بها المعرفة بالمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات       , وفلسفته

  .)2007, عطوي( يل والتبرير من خالل المعرفة العلمية التحل

  

نه إذا أريد من الطلبة أن يكونوا مثقفين علميا على نحو يمكنهم من اتخـاذ قـرارات                 إعليه ف و

 الن   وفلـسفته   أن يكون لدى معلميهم فهم سليم لطبيعة العلم        فال بد , ة في مجتمعهم مستقبالً   فاعل

 & Abdel – Khalick (مـاال يفهمـون طبيعتـه    تـدريس  ال يـستطيعون ربما المعلمين 

Leaderman, 2000(.  

  

تالقيه في الوقت الراهن فـي المجتمعـات المتقدمـة            التربية العلمية اهتماما قدر ما     لم تالقِ و

هـذه  فـي    بات العلم يحظى بتقدير بـالغ        أنوالمجتمعات النامية، وربما كان الدليل على ذلك        

الحاسم فـي تـشكيل العقـل     الفاعل  العلم، وبات العلم هوصر عبأنهاالحقبة، حتى شاع نعتها     

نجازات التي انعكست في     ظهرت الكثير من اإل     وخالل القرنين الماضيين   ،والواقع على السواء  

  . 2000 )الخولي،(مجملها على العلوم والفلسفة 

  

 بأنـه يعرف   مقاربة صعبة المنال، فقد      ى به الجميع  تبق    يأخذ ولكن محاولة تعريف العلم تعريفاً    

 في تحصيل معطياتها والتحقـق       معيناً  منهجاً ضع ضروب المعرفة المنظمة التي ت     ضرب من 

 مجموع المعارف والمدركات التي بلغت درجة مـن الوحـدة           أيضاًمن صدق فروضها، وهو     

 ، وعالقاتهـا  ، من حيث صفاتها   ، مرتبة التناسق  إلى بحيث تصل نتائجها     ،والشمول واالنضباط 

                                      1999). ،يمإبراه(شكالهاوأ
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 محاولة عقلية لبلورة الواقع، والكشف عن قيمته وحركاته واستبـصار           بأنهاوينظر للفلسفة        

 ويثبـت تـاريخ الفكـر       ،2001)عبد الفتاح، (األفضل إلى على توجيهها    والتأكيد ، الدافعة قواه

 المحاوالت العلمية كانـت فـي الغالـب         أنديمة، إذ    العالقة بين الفلسفة والعلم ق     أن اإلنساني

يراً مـع العلـم     بسفية كانت متفاعلة تفاعالً ك     الفل واألفكارممزوجة بالفلسفة، وكذلك المحاوالت     

  2000).      الخولي،(

  

، األول ميدان العلم وموضـوعه       هي فة اهتمت بدراسة الطبيعة التي     الفلس أن ذلك   إلىويضاف  

، فكانت فلسفة الطبيعـة     نشأته فلسفة الطبيعة، ثم ساعد على ازدهارها بعد         ثنايا بين    العلم أونش

 ( Philosophy of العلم مادة لفالسفة الطبيعة وظهرت فلـسفة العلـم   نكما كامادة للعلماء، 

(Science    ولتبحث في مقدور العلم وتؤسس لـه        ، لتحليالتها الفلسفية  اً لتتخذ من العلم موضوع 

)Abd- El-Khalik, 2005; Tsai, 2006.(  

  

 المعرفة العلميـة    أنو ,وعلى عالقة وثيقة بالعلم   , اإلنسانيعنى بدراسة الفكر     الفلسفة تُ  أن مابو

 فقد ظهرت تيارات في الفلسفة المعاصـرة رأت بـأن           ة؛في تطور دائم يتجه نحو الدقة العلمي      

ومبتعدة بذلك كليـاً  ,  العلميةإلى تصل في النهاية أنال بد   , اً من المعرفة  ءالفلسفة وبوصفها جز  

" فلسفة علميـة     "  وطريقة منهجاً لفلسفة تتخذ العلم     عن المعرفة غير المدعمة بالبرهان وصوالً     

الذي يعنى  ,  هي في حقيقتها فلسفة تعنى بالعلم      ؛أبعادهوالفلسفة التي تتحدث عن الواقع وتتناول       

ألساسية في العلم تقترن بمزيـد  ن التغييرات ا  إوعليه ف ,  الطبيعية على اختالفها   بدوره بالظواهر 

بد من تحليلها     ال الفلسفةو نتائج العلم    أن إلى إضافة ،من التعمق باألسس الفلسفية لهذه الظواهر     

 لتجارب  توتمثيالفي محاولة لتقديم تفسيرات لحدود ومنهج المعرفة من خالل تقديم تشبيهات            
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وا علـى مفـاهيم     افق يتو أنسفة من    البد ألصحاب العلم والفال    أخرىومن جهة   , الحياة اليومية 

 إلـى  اإلشـارة سقهم العلمي لتعنـي     ن يعرفونها من خالل استخدامها في       ومصطلحات محددة 

  . )1979 ,ريشينباخ( تصورات بعينها دون غيرها 

  

 العلم يقترن بالفلـسفة     دأب, وحينما اتجهت الفلسفة لتأخذ بنتائج العلم نتيجة تطور المنهج العلمي         

 بما فيه   ، العلماء بضرورة بناء نظريات عامة وشاملة في الفلسفة والعلم         أحس عندها, من جديد 

 يكـون لهـا تـأثر    أن الفلسفة ليس لها طريق من دون    أن إذ ،وآدابمن فنون وثقافة وأخالق     

  .) 1995,يشته(  من علوم وفنون وسياسة وتربية وفكراإلنسانيةبعناصر الثقافة 

  

 وراء  سـعيه و ،يد العلم على الموضوعية في البحث     ل تأك  من خال  وهكذا تأثرت الفلسفة بالعلم   

 ,الجـابري (  نتائج علمية صـحيحة    إلىتحديد منهج بحثي يستطيع الباحث من خالله التوصل         

 بحيث يتم تحليل    ، تختار بين االهتمام بذات العلم     أن والفلسفة في تعاملها مع العلم لها        ،)1994

 ئج العلم ونظرياته   تحاول توظيف نتا   أن أو, يقوم عليها مفاهيمه وبنيته المنطقية والمنهجية التي      

  . )2000 ,بغوره(  انتماءات مستحدثةأو تيارات أو فلسفية سابقة ثوابتيدعم ل

  

والفلسفة تضطلع بالتفكير بذات العلم ومنهجه ومنطقه وخصائص المعرفة العلمية وشـروطها            

 وهكذا ظهرت فلـسفة العلـم   ،هرة العلم التاريخية لظااألبعاد ومراعاة ،هوكيفياتوطبائع تقدمها  

 فـروع   أهموغدت فلسفة العلم فرعاً من      , لخلط المناخ المالئم لتفاعل مثمر بين العلم والفلسفة       

  . )Tsai, 2006(  روحه العامة وطبيعتهنوالتعبير عالفلسفة التي حاولت تأطير ظاهرة العلم 
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ل المفاهيم والقضايا العلمية والكشف      محور اهتمام فلسفة العلم تحلي     أن ) 2007(ويرى عمار    

 تتجه التحليالت الفلسفية نحـو نتـائج        أنكان لزاماً   و ،)االبستمولوجية( المعرفية   أصولهاعن  

  .العلم

 جوهر العلـم    إلى نحدد وننفذ    أن هو العلم فمن الضروري      ااالبستومولوجي موضوع   أنوحيث  

 االبستومولوجيا بأنها دراسـة نقديـة       )ندالال( ويعرف   ، فلسفة معينة  إلى إرجاعهالذي البد من    

 وتتنـاول   ، ضبط القيمة الموضـعية للعلـم      إلى والفروض والنتائج العلمية التي تهدف       للمبادئ

فلسفة العلم كل تفكير في العلم وكل جانب من جوانبه ومبادئه وفروضـه وقوانينـه ونتائجـه                 

                 ( , ولغة العلـم  , الطبيعيو, يميالقو, االجتماعي:  هي ، للعلم أربعةوتتناول فلسفة العلم جوانب     

    .)  1994,الجابري

 بل أيـضا هنـاك      حول طبيعة العلم وفلسفته،   سألة في قلة المعلومات المتوفرة      ولم تنحصر الم  

لعلـم  فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن فهم معلم العلوم لطبيعـة ا            ،تباين في هذه المعلومات   

 ;Laplante, 1997; Cronin-Jones, 1991( ما في دراسات  كلمعلما وفلسفته يوجه سلوك

Brickhouse, 1990( ، في حين أشارت النتائج في دراسات أخرى  )Newsome- Gess 

& Lederman, 1995;(، ـ   معلمي العلوممعتقدات أنه ليس بالضرورة أن يؤثر لوكه  فـي س

العلـوم يختلفـون فـي     أن معلمي ، )Brickhouse, 1990(  فقد وجد بريكهاوس, التعليمي

 وفـي   ،وفي فهمهم للعالقة بين العمليات العلمية والنظرية العلمية       , معتقداتهم حول طبيعة العلم   

   .فهمهم لتطور وتغير المعرفة العلمية األمر الذي يؤدي إلى تباين في سلوكهم التعليمي

  

( راسـة البالنـت     د,  وفلسفته لطبيعة العلم  العلوم   يمعلمفهم  ومن الدراسات التي أشارت إلى      

Laplante,1997(  ,         ن بناء المعرفة العلمية    أإذ أظهرت تلك الدراسة أن المعلمة التي اعتقدت
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تتصور نفسها مستخدمة لتلك المعرفة ورأت دور الطلبة يتمثـل باسـتقبال            , حكر على العلماء  

ريق تقليدية تعتمد   وقد قدمت المعرفة العلمية لطلبتها بط     , المعرفة العلمية المبنية من قبل العلماء     

 وتوحي لهـم بـأن      ،ومثل هذه الطريقة ال تمكنهم من بناء معرفتهم أو استقصائها         , على الحفظ 

  .العلم جسم من المعرفة وليس عملية استقصائية

  

أن فهم المعلمـين لطبيعـة   Jones,  -  ( Cronin 1991(  جونز -كما بينت دراسة كرنين 

 فبعض المعلمين يعتقدون أن الحقائق العلمية هي أهم مـا           , تؤثر في تنفيذ المنهج     وفلسفته العلم

 ومثـل هـذه     ،وأن الطلبة يتعلمون عن طريق التكرار والممارسـة       , يتعلمه الطلبة في العلوم   

, المعتقدات ال تتفق مع فلسفة مناهج العلوم المعاصرة األمر الذي يشكل عائقـا أمـام تنفيـذها                

 التـدريس والتقـويم التـي       سـتراتيجيه اوفي  , طيطلمعلمين المتعلقة بالتخ  وتؤثر في قرارات ا   

أن معلمي العلوم الذين امتلكوا معتقـدات   ) Hashweh, 1996a( يستخدمونها ووجد حشوه 

 ،بنائية حول المعرفة العلمية والتعلم كانوا أكثر قدرة على التنبؤ بالمفاهيم البديلة لـدى الطلبـة           

  .ية الفاعلة في إحداث تغيير مفاهيميكبر من االستراتيجيات التعليمأ وامتلكوا عدداً

  

 فهم المعلمين حول طبيعة العلـم  د عالقة بين وفي ما يتعلق بالدراسات التي لم تكشف عن وجو        

 ( ;Abdel– khalick et al   أيضا دراسة عبـد الخـالق ورفاقـه   وفلسفته وعملية التعليم،

 لعدة جوانب من طبيعـة      ناسباً م وقد تبين منها أن معظم المعلمين الذين امتلكوا فهماً        ،  1998)

نادرا ما يترجمون تصورهم حول طبيعة العلم وفلسفته سواء أكـان ذلـك فـي               , العلم وفلسفته 

ال يمكن االعتمـاد    , وهذه النتيجة التي توصل لها عبد الخالق ورفاقه       , التخطيط أم في التدريس   
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ألن المـشاركين فـي تلـك     ،عليها للقول أن الفهم لطبيعة العلم ال تؤثر في السلوك التعليمـي  

  .ولم يتشكل لديهم نظام اعتقادي بعد, الدراسة هم من المعلمين قبل الخدمة

 أن المعلومات المتوافرة في هـذا  ال لطبيعة العلم وفلسفته إ    وعلى الرغم من أهمية فهم المعلمين     

ـ أجريت بداية عقد التـسعينات مـن ال       فالعديد من الدراسات التي     , المجال ما زالت قليلة    رن ق

 ( Hashweh,1996 a ).              لى اآلن استخدمت منهجيات كمية مثل دراسة إالماضي و

والمنهج الكمي قد ال يكون مناسبا لدراسة الطبيعة المعقدة لمعتقدات وفهم معلمي العلوم لطبيعة              

بيعـة  ن المعلومات التي يمكن أن تلقي الضوء عن طبيعة فهم المعلمين وط           إفا   لذ ،العلم وفلسفته 

ومن هنا تظهر   ,  لم تتحدد مالمحها بصورة كافية    , العلم وفلسفته وأثر ذلك في سلوكهم التعليمي      

  .فلسفتهفهم المعلمين لطبيعة العلم والحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن 

  

لـم  سفته، إال أن هذا الموضـوع       لطبيعة العلم وفل   معلمينبفهم ال وبالرغم من االهتمام العالمي     

ـ        ,  في فلسطين بما يستحق من الدراسة والبحث       يحظَ سطين ففي الواقع ال توجد دراسة فـي فل

فـي ضـوء بعـض    فلـسفته  طبيعة العلم و    العلوم حول  معلميفهم  بحدود علم الباحث تتناول     

 : مثـل  ، لكن هناك عدد قليل من الدراسات التي تتناول فهم الطلبة لطبيعـة العلـم              المتغيرات،

العلم في كتـب     صورة   من الدراسات والتي تناولت   ، وكذلك عدد قليل     )2006(دراسة عوض   

  .2009)( وكذلك دراسة أبو عقيل ،2006)(العلوم مثل دراسة أبو علي 

  

  في فهـم المعلـم      وفلسفته أمر هام    المعلم لطبيعة العلم    فهم من خالل العرض السابق يتبين أن     

وتقـويم  ,  واستخدامها في المواقـف الحياتيـة      ,واالحتفاظ بها , للمعرفة العلمية وكيفية تدريسها   

 فهـم  مع يتداخل ربما التدريسية الخبرة تطور أن وبماوتقويم أداء المعلم، , اتحصيل المتعلم له
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على مستوى ن هذه الدراسة تحاول التعرف فإ, التعليم  عمليةعلى وانعكاسه العلم لطبيعة المعلم

    .في ضوء بعض المتغيراتفلسفته طبيعة العلم وفهم معلمي العلوم حول 

  

  :مشكلة الدراسة1.2 

في التعليم واهتماما منه بموضوع فهم المعلمين       عمل الباحث معلم ومن خالل خبرته       من خالل   

، فقد لمس الباحث أن هناك بعض المعلمين يمتلكون فهما لطبيعـة العلـم              فلسفتهلطبيعة العلم و  

 ينعكس ذلك سلبا على الطلبة حيث أن فهـم          مماون هذا الفهم     يمتلك خر ال اآلوفلسفته والبعض   

  . جزء من إعدادهم بالشكل الصحيح وفلسفنهمعلمي العلوم لطبيعة العلم

 وهي أن نتاجات تعلـم العلـوم ال         ،تؤكد نتائج البحوث في مجال التربية العلمية مشكلة قائمة        و

ختلف مـستويات   فمستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة بم     , تلبي طموحات التربويين العلميين   

وهذه النتاجات ال تعود لعامـل  , ومنخفضة في تعلم العلوم بشكل خاص , ومراحل التعليم متدنية  

  بل هناك عوامل تعليمية متنوعة ومتعددة ومتشابكة، وهذا مـا          ،واحد في عملية التعليم والتعلم    

التابع لـوزارة   ظهرفي نتائج العديد من االختبارات الوطنية التي عقدها مركز القياس والتقويم            

في العلوم والرياضيات لطلبـة     ) TIMSS(التربية والتعليم الفلسطينية، وكذلك نتائج اختبارات       

  .التي ظهر فيها تدٍن في التحصيلالصف العاشر و

  

ظهرت حركات إصالح للتربية العلمية في العديد من        ,  ولتحسين نتاجات تعلم العلوم بوجه عام     

وفي اآلونة األخيـرة تـم عقـد عـدة          , يات المتحدة األمريكية  وعلى رأسها الوال  , دول العالم 

مية التفكير العلمي   وكانت الدعوة فيها إلى تن    , مؤتمرات في األردن وفلسطين للتطوير التربوي     

 همبعـض  دفع وتعزيز قدرتهم على تطبيق المعرفة العلمية في حياتهم اليومية، مما, لدى الطلبة
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 لتقـدم  الرابطة األمريكيـة  مثل للتالميذ، العلم طبيعة عناصر بتدريس االهتمام على التأكيد إلى

  ،.TheAmerican Assosiation for Advancement of Science  (A.A.A.S) العلوم

وزارة التربيـة  ) ( (National Research Council NRCوكذلك مركز البحث الـوطني  

  ).1999والتعليم، 

  

التعليمية التعلمية، وان انخفاض مـستوى كفاياتـه        ومن المعروف أن المعلم هو مفتاح العملية        

  على هذه العملية، ومن األهمية بمكان أن يكون معلم العلوم علـى  ومهاراته سوف ينعكس سلباً   

ن مثل هذه المعرفة تساعد في تحديد العالقات بين أجزاء          معرفة وافية بطبيعة العلم وفلسفته، أل     

بية العلمية أن للمعلم دوراً رئيسياً فـي العمليـة          العلم وموضوعاته، ويؤكد المختصون في التر     

تحقق األهداف المنشودة    التعليمية فأفضل المناهج والكتب والنشاطات والبرامج المدرسية قد ال        

، ففهمه لماهية العلم يـؤثر فـي         ذا معرفة بطبيعة العلم وفلسفته     لم يكن المعلم جيد اإلعداد     ما

 في الطريقة العلمية واالستراتيجيات التي يـصممها فـي          المعرفة العلمية التي يختارها، ويؤثر    

  .تدريسه، ويؤثر في معظم ممارساته التعليمية

طبيعة العلم وفلـسفته  العلوم حول   مستوى فهم معلمومن هنا تمحورت مشكلة الدراسة حول

   .في ضوء بعض المتغيرات

  

  :أهداف الدراسة وأسئلتها1.3.  
      

 في ضوء بيعة العلم وفلسفتهطمي العلوم حول معل فهمف على ه الدراسة إلى التعر هذهدفت

  : التالية جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة،وبصورة محددة, بعض المتغيرات
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  :  السؤال األول

  طبيعة العلم وفلسفته ؟ما هو مستوى فهم معلمي العلوم حول 

  :السؤال الثاني

لم وفلسفته باختالف الجنس، والمرحلة هل يختلف مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة الع

 ، والمساقات التي تم َأخْذُها في الجامعة تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته،التي يدرسها المعلم

  ؟التخصصو ، والمؤهل العلمي،ةوالخبر

  

  :فرضيات الدراسة1.4.  

 بـين  ) (α≤0.05حصائية عند مستوى الداللـة      داللة إ ال توجد فروق ذات     : الفرضية األولى 

  .معلمي العلوم  لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغيرالجنسمتوسطات درجات فهم 

   

 بـين  ( α ≤0.05 )حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ: ثانيـة الفرضية ال

فهم معلمي العلوم  لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المرحلة التي يدرسها            متوسطات درجات   

  .المعلم

  

 بـين  ( α ≤0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   : الثالثةةالفرضي

 لمتغير المساقات التـي تـم        لطبيعة العلم وفلسفته تعزى    متوسطات درجات فهم معلمي العلوم    

  .دراستها في الجامعة
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بـين   ) ( α≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ: رابعةالفرضية ال

  .ة لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير الخبرفهم معلمي العلوممتوسطات درجات 

  

 بـين   (α≤ 0.05)الداللةحصائية عند مستوى ت داللة إال توجد فروق ذا: خامسةالفرضية ال

  . العلميلفهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المؤهمتوسطات درجات 

  

بين  ) ( α ≤0.05حصائية عند مستوى الداللة  توجد فروق ذات داللة إال: سادسةالفرضية ال

  .تعزى لمتغيرالتخصص لطبيعة العلم وفلسفتهلوم فهم معلمي الع متوسطات درجات

  

  : الدراسةأهمية1.5.  

  
تنبثق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو موضوع فهم المعلمين لطبيعة العلم              

ن تأخذ بعـين    ب أ  التي يج   انه من الموضوعات الهامة    ، إذ ء بعض المتغيرات   في ضو  وفلسفته

االعتبار في المدارس والجامعات، وتكمن أهمية هذه الدراسة بما تضيفه إلى المجتمع التربوي             

 هناك عدة دراسات حول موضوع طبيعة العلـم         ،الصعيد النظري ، فعلى    وبحثياً  وعملياً نظرياً

 هذه الدراسة أنها سوف تأخذ منحى آخر يختلف عـن غيرهـا مـن               يميز إال أن ما  , وفلسفته

 وعالقته بجنس المعلم وخبرته وتخصصه،       وفلسفته  ألنها سوف تتناول طبيعة العلم     ،الدراسات

 وفلسفته،   لطبيعة العلم  ين فهم المعلم   الكشف عن  باإلضافة إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في       

ـ  الستراتيجيات ال   بناء المعلم   يؤثر في   مهماً يعتبر عامالً وإبراز هذا الفهم، فهو      س التـي   يدرت

  .ختارهاي
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 يمكن أن توفر هذه الدراسة دليال على مدى فهم المعلم لطبيعـة العلـم               ،الصعيد العملي وعلى  

 في التركيز علـى طبيعـة       هموفلسفته، ويفيد هذا األمر مصممي برامج إعداد المعلمين وتدريب        

ي يدرسها المعلم المتخصصة في برامج اإلعداد قبل الخدمـة أو    العلم وفلسفته في المقررات الت    

  .برامج التدريب أثناء الخدمة

 

 وأهميـة  ،ويمكن أن تسهم هذه الدراسة في تعريف معلمي العلوم بأهمية طبيعة العلم وفلـسفته             

كما أن هذه الدراسة سوف تثري الجانب النظري المتعلق بفهم معلمـي            ،  لطلبةانعكاسها على ا  

  . لطبيعة العلم وفلسفتهالعلوم

  وفلـسفته   تنير الطريق لغيرها من الدراسات التي تتناول طبيعة العلـم          الصعيد البحثي   وعلى

  . الدراسة الحالية لم تتطرق إليها في جوانب ومتغيرات مختلفة،لدى المعلمين

  

  :محددات الدراسة1.6. 

  :هذه الدراسة بالمحددات التاليةت تحدد 

هذه الدراسة على تحديد فهم المعلمين لطبيعة العلم وفلسفته         صرت  اقت: المكانيمحدد  ال -1

شـمال ووسـط     محافظة بيت لحم و    –على معلمي العلوم في مديرية التربية والتعليم        

  .الخليل

تم تطبيق هذه الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني مـن العـام             : المحدد الزماني  -2

 ).2009/2010 (الدراسي 

الفيزيـاء،  (  للتخصـصات  إجراء هذه الدراسة على معلمي العلوم     تم   :بشريالمحدد  ال -3

 ).والكيمياء، واألحياء، والعلوم العامة
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 .والمفاهيم الواردة فيها المصطلحات الدراسة على هذهاقتصرت  :ميمفاهيالمحدد ال -4

     

  :مصطلحات الدراسة1.7.  

 عبـر   هوتطـور هي عبارة عن االطار النظري الذي يحكم ضرورة العلـم           : فلسفة العلم 

ي وبـأ  ما طبيعة النمو العلمي ؟       :سئلة التالية ، والتي يتم من خاللها اإلجابة على األ       الزمن

  .)2003قادوس،  ( منوال يسير العلم ويتواتر ؟ وكيف يمكن تفسير النمو العلمي ؟

  
يقصد بطبيعة العلم ما يميز العلم عن غيره مـن فـروع المعرفـة              : طبيعة العلم وفلسفته  

 حيث أن العلم جـسم مـنظم مـن          ، وأساليبه وطرقه  ، وأهداف البحث فيه   ،لميادينبالنسبة  

و هو مجموعة مـن القـيم واالخالقيـات أ         و ، ومنهج في البحث والتفكير    ،المعرفة العلمية 

  .)2007عطوي،  ( ضوابط العلم

 

مدى فهم المعلم لمصطلح طبيعة العلم والنشاطات       : وفلسفته مدى فهم المعلم لطبيعة العلم    

 والذي يحدد عن طريـق      ، لهذه الدراسة   خصيصاً دبواسطة اختبار أع   وتم قياسها    ،علميةال

  .)2007عطوي، ( تحصيل أفراد عينة الدراسة في اختبار طبيعة العلم وفلسفته
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:الثانيالفصل   

:الخلفية النظرية والدراسات السابقة  
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:الثانيالفصل   

: والدراسات السابقةالخلفية النظرية   

:الخلفية النظرية    .2.1                 

 :مقدمة

 تدريس العلوم في عصر العلـم واالتـصاالت والفـضاء والطاقـة والحاسـبات               يشهد      

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

العلمي والتقني وتفجر المعرفة العلمية في هذا العصر ومتطلباتـه،          لمواكبة خصائص العصر    

ولعل هذا االهتمام والتطوير المستمر يستمد أصوله من طبيعة العلم وبنيته وفلـسفته، وذلـك               

بعـض   نتائج وتؤكدباعتباره ركناً أساسياً و حجر الزاوية في التربية العلمية وتدريس العلوم،  

 أن هناك ضعفاً واضحاً في فهم معلمي العلوم لطبيعـة  العربية لبيئةا في أجريت التي الدراسات

، المتعلقة بمدى استيعاب طبيعة العلوم لـدى        )1981(العلم، فقد كشفت دراسة زعرور وبعارة       

معلمي العلوم في محافظة العاصمة عمان، أن مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلـم كـان                

رسها المعلمون ال تسهم في فهمهم لطبيعـة العلـم، وعلـى            منخفضاً، وأن مواد العلوم التي يد     

الصعيد العالمي، تذكر أدبيات الموضوع ومنشوراته أن طبيعة العلم غير واضحة في أذهـان              

الكثيرين من معلمي العلوم الذين يقومون فعالً بالتدريس في المراحل التعليمية المختلفة، وعليه             

كس بالضرورة طبيعة العلم وبنيته، وفي هذا الصدد كـشفت          فإن العملية التعليمية التعلمية ال تع     

 اتجاهاً ضـعيفاً أو سـالباً نحـو         نبعض الدراسات األجنبية أن نسبة كبيرة من المعلمين يملكو        

 (في بريطانيا، ودراسة رايلـي  ) (Prestt, 1978العلم، ومن هذه الدراسات، دراسة بريست 
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(Riley, (1979 ة ابليتـون  في الواليات المتحدة، ودراس Applieton, 1977)  )(  ،زيتـون

1999.(  

 العلـم  بطبيعة المرتبطة المختلفة الجوانب توضيحو ،للبحث ةالنظري يتناول الخلفية وهذا الفصل

 مع أن ،الجانب بهذا اهتمت التي التربوية الكتابات و اآلراء استعراض خالل من وذلك ،وفلسفته

 فقـد   ،التي خدمت أغراضا مختلفة عبر مراحل تطورها       من الفعاليات البشرية     العلم يعد واحداً  

اعتبر من وجهة النظر التقليدية مجموعة من المعارف اإلنـسانية التـي تتـضمن المبـادئ                 

والفرضيات والحقائق والقوانين والنظريات التي كشفها العلم ونظمها بهدف تفسير غـوامض            

 ) (Static Viewعتبرها نظرة جامدة  وقد ميز كونانت بين هذه النظرة إلى العلم التي ي،الكون

 ال يعرف الثبات أو      ونشاطا إنسانيا متصالً   اوبين نظرة أخرى ترى العلم شيئا متحركا دينامكي       

 أو مشجعة على االكتشاف الذاتي أو حل ، وهي نظرة موجهة).Dynamic - View(الجمود 

متخصـصين الـذين    والنظرة الثانية هي نظرة العلمـاء ال (Problem Solving)المشكالت 

 وذلك لخدمة اإلنـسان وتحـسين       ؛يعملون في مختبراتهم للكشف واالستقصاء وحل المشكالت      

 وهي أيضا نظرة الباحثين في تاريخ العلم وفلسفته بهدف تحليل الطريقة التي تطـور               ،ظروفه

 وفي الوقت التي تركز     ، وهي نظرة ليس على المواطن العادي فهمها       ،فيها العلم عبر العصور   

 وهي بال شك جانب مهم مـن العلـم تبـرز            ،لعلم على أشكال المعرفة العلمية    للنظرة األولى   ا

 ويقـدم  ،النظرة الثانية على الطريقة التي يسلكها العلماء في التوصل إلـى المعرفـة العلميـة             

 فهو يرى أن العلم سلسلة من تـصورات          منهما تعريفا للعلم يتضمن النظرتين معاً      كونانت بدالً 

 ، هي جميعا نتائج لعمليتي المالحظة والتجريب      ،مشروعات تصورية مترابطة متواصلة   ذهنية و 

 في أن العلم يعرف بوظيفته األساسية المتمثلة        رلنجهذه النظرة مع نظرة بريثويت وكير     وتتفق  

 تنبثق عنها أهداف فرعية تتلخص فـي        ،في التوصل إلى تعميمات بصورة قوانين أو نظريات       
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عـودة  ( ، ثـم التنبـؤ بـالظواهر واألحـداث           وضبط المتغيرات  ،اوصف الظواهر وتفسيره  

  ).1992وملكاوي، 

  : العلم مفهوم2.1.1.

 بـين  ىالعلم حت طبيعة إلى النظرة اختالف التعريفات هذه تعكس و ،للعلم متعددة تعريفات هناك

 :للعلم تعريفات ثالثة الباحثون صاغ قد و ،أنفسهم العلماء

 : المنظمة العلمية المعرفة من بناء العلم -١

 والقوانين، ،المبادئ و ،المفاهيم و ،الحقائق يتضمن المنظمة العلمية المعرفة من بناء العلم أن أي

  .                   ) 1993 كاظم،(حولنا  من الظواهر تفسير في تساعد التي العلمية النظريات و

 غير المعرفة العلمية افيه تصبح حيث ،العلم لطبيعة اًمحدود اًفهم يعكس التعريف هذا ونالحظ أن

 العلمية ترتبط فروعه ال ،العلمية المعرفة من مفكك جسم العلم يصبح و النقاش و للمراجعة قابلة

 .ندر ما إال

 : منهج أو طريقة العلم -٢

ـ  جديدة معرفة إلى للوصول والتفكير البحث في ومنهج طريقة العلم أن أي  ،ةللظواهر المدروس

 للتوصل ثم يختبرها ،الفرضيات ويفرض والمعلومات المالحظات ويجمع المشكلة يحدد فالباحث

  1993). يسي، و كاظم ( النتائج إلى

 لتشكيل نقطة الالزمة العلمية المعرفة أهمل قد أنه إال ،التعريف هذا أهمية رغم أنه القول ويمكن

 حيـث انتهـى   مـن  لباحـث ا يبدأ بل ،فراغ من يأتي ال العلمي فالبحث ،العلمية للطريقة البدء

 البحـث والتفكيـر   بخطوات مروره السابقة بعد المعرفة إلى جديدة معرفة يضيف ثم اآلخرون،

  .العلمي

 :)علمية معرفية (مادة وطريقة العلم -٣
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 ،)المنهج العلمـي  (والطريقة ،)العلمية المعرفة (المادة هما و العلم شقي على التعريف هذا يؤكد

 اإلطارات و والقوانين المفاهيم من مترابطة سلسلة العلم أن) 1992(عودة وملكاوي  يرى حيث

 . المنتظمة المشاهدات أو للتجريب نتيجة نشأت التي النظرية

الـسابقة   العلميـة  المعرفـة  أن حيث الصحيحة النظرة هي ،للعلم النظرة هذه أن الباحث ويرى

يـتم   لـن  و ،العلمية للمعرفة ميالتراك البناء ألحداث و ،جديدة علمية لمعرفة للوصول ةضروري

 الطريقة، وال و المادة بين تكامل فالعلم إذن منظمة؛ علمية بطريقة لكن و ،عشوائي بأسلوب كذل

  .العلمي البحث طريقة استخدام عن بمعزل العلمية المعرفة تنمو أن يمكن

 عالقات األشـياء  تحكم وقوانين نظريات من عنه ينجم بما لإلنسان العقلي النشاط ثمرة هو فالعلم

 أو حدود قومية تحده وال هوية له وليس فكري، نتاج ألنه ؛العمومية بصفة العلم ويتميز ببعضها،

 مـن االقتـراب   الفرد يمكن الذي العلمية الثقافة مفهوم تولدأيضا  هنا سياسية، ومن أو جغرافية

  .التفكير منهج إلى الطريق وولوج العلمي

لـى انـه   المثقف العلمي في األدبيات المتعلقة بـالعلوم ع تعريفات  1994)  (ماثيوس ولخص

  : الشخص الذي له القدرة على

 .األساسية العلوم في والحقائق والمبادئ والقوانين، المفاهيم، فهم - ١

 .يجابيةاإل والميول التوجهات وتوظيف العلمية، الطرائق تنوع تقدير - ٢

 والبيولوجية والفيزيائية الكيميائية، العمليات راكاليومية، وإد بالحياة العلمية النظرية ربط  -٣

 .العالم في

 المجتمع وثقافة االقتصاد وبين جهة، من والتكنولوجيا العلوم بين المعقدة العالقة إدراك - ٤

 .أخرى جهة من وسياسته

 وأثرت العلوم تأثرت كيف وإدراك وفلسفتها، العلوم تاريخ عبر العلوم طبيعة من جزء فهم  -٥
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 .الدينية والعقائدية األخالقية، الثقافية قوىبال

 البـرامج  ههذ على القائمين أن نرى  العلوم، بمادة المعنية التربوية البرامج مراجعة خالل ومن

 علـى  التركيـز  أي ،"مـاثيوس " تعريـف  من األول الجانب على األحيان معظم في يركزون

 هذا في المشكلة لكن ، فقط المدرسة ارإط في والمبادئ والقوانين المفاهيم من" العلم مخرجات

 عن العلوم وفصل العلمي، والبحث كاالستقصاء، العلوم؛ في" العمليات "جانب إهمال هو التوجه

فـإن   كـذلك  اإلنـسانية،  العلوم باقي عن العلوم وفصل والثقافية، واالجتماعية التاريخية سياقاته

المـصادر   وإهمـال  ،العلوم لتعلم الوحيدة رالمصاد هي الدراسية العلوم ومناهج المدرسة اعتبار

إلى  يؤديمما  بالعلوم المتعلقة الثقافية والبرامج العلمية، والمتاحف العلمية، النوادي مثل ىاألخر

إلـى   الفرد ولجوء تغييرها، يصعب ساذجة مفاهيميكِون و ،العلوم نحو سلبية وتوجهات معتقدات

  .اليومية مشاكله لح في والخرافات ،كاألساطير الميتافيزيقيا

  

 (Nature of Science)العلم طبيعة :2.1.2

  :العلوم تدريس في العلم طبيعة فهم أهمية

 ً.ياملع المتنور الفرد صفات أهم من العلم طبيعة فهم •

 .مشكالتها حل في اإلسهام و ،بيئته فهم على الفرد تساعد العلم طبيعة فهم   •

 بأسلوب الحياة في المتداولة األجهزة مع لالتعام على الفرد تساعد العلم طبيعة فهم  •

 .التكنولوجيا و العلم عصر مع يتناسب      

 .المدرسي المنهاج محتوى على كبير أثر لها العلم طبيعة •
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 علـى  العلـم  يعمل حيث ،التعليمية المنهج خبرات تنظيم على كبير أثر لها العلم طبيعة •

 لمزيد المتعلم يقود مما ،الطبيعية واهرالظ دراسة و ،المسبب و السبب بين إيجاد العالقة

 .المعرفة العلمية من

 .جديدة تدريس استراتجيات بناء على يساعدهم العلم لطبيعة المدرسين فهم •

 . لطالبه يوجهها التي األسئلة نوعية في تؤثر العلم لطبيعية العلوم معلم فهم •

 فهماً تالميذهم إكساب وايستطيع لكي ضرورياً أمراً يعد العلم لطبيعة العلوم معلمي فهم •

  ).   ٢٠٠٢زيتون، ( يالعلم التنور أركان أحد يمثل الذي العلم لطبيعة

  

  :العلم طبيعة أبعاد2.1.3.  

 و بنيته ومـسلماته، و  وعملياته، وطرقه، خصائصه،وأهدافه،  و ،ماهيته تشمل  العلم طبيعة أن

  .)1999زيتون، ( والمجتمع بالتكنولوجيا وعالقته ،أخالقياته

 العلـم  بنيـة  هـي  العلـم  لطبيعة األساسية األبعاد  أنBrickhouse, 1999)(بركهاوس ويرى

   .بالمجتمع العلم العلماء وعالقة ودور ،هأساليب و ،ووظائفه

  هي ها،تحديد و العلم لطبيعة أبعاد ثالثة سقيافي (Leach, et, al, 1997 ) دراسة واهتمت

 المجتمع ووظائف  العلمية، المعرفة و لميالع البحث طبيعة و العلمي، البحث أغراض

  .العلمي

 العلم عملياتو ،العلم نتائج  هي ،رئيسية أبعاد ثالثة للعلم أن (1996) آخرون، الخليلي و ويرى

 . العلم أخالقياتو 

 بالنسبة المعرفة فروع من غيره عن العلم يميز ما " أنها على العلم طبيعة اعتبار يمكن  كما

  .)1998 ،الجندي و الصبور عبد( وطرقه وأساليبه البحث، فأهدا و لميادين 
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 الطريقـة  و  العلم، ماهية هي :للعلم، و األساسية الجوانب فهم العلم طبيعة بمفهوم المقصود نإ

 التنظـيم  و  العلـم،  بها ينمو التي والطريقة العلمية، المعرفة خصائص و العلم، بها يكتشف التي

عزمـي،  (التكنولوجيـا   و العلم بين  والعالقة المجتمع، و العلم بين العالقة و للعلم، االجتماعي

1994.(  

 االتجاهـات  وعملياتـه، و  العلـم  طرق في تتمثل أبعاد ةوقد حدد كارين وسند أبعاد العلم بثالث

 . (Karin & sund, 1995 )التعلم نواتجوالعلمية، 

 : هما جانبين في العلم طبيعةل األساسية األبعاد حدد (1991)   نجيب، بها قام دراسة وفي

 .العلمية واالتجاهات ،عملياته و ،العلم طرق و ،العلمية المعلومات تشمل و :العلم بنية - ١

 . خصائصه و ،مسلماته و ،العلم وظائف تشمل و: خصائصه و العلم وظائف - ٢

ـ  اًيفتعر الباحث العلم يحدد بطبيعة المتعلق السابق التربوي األدب استعراض خالل من   اًإجرائي

 هـذه  عـن  البحث و ،للتفكير وطريقة المنظمة المعرفة من بناء " أنها على العلم طبيعة لمفهوم

 و أسـاليب  و طـرق  و يسعى لتحقيقهـا،  أهداف ضوء في اإلنسان لصالح الستخدامها المعرفة

 العلـم،  نتائجو  العلم، خصائص و، العلم أهداف :هي أبعاد أربعة ويتضمن بها، يلتزم أخالقيات

  . التفصيل من بشيٍء األبعاد هذه من بعد كل تناول وسيتم." العلم أخالقيات 

 

  : العلم أهداف2.1.3.1. 

 طبيعـة العلـم   أهداف تحديد في االختالف بعض وجد ،التربوي األدب على االطالع خالل من

 النجـدي  (الـضبط و التنبـؤ، و التفـسير، و الوصـف،  وهي ،أهداف بأربعة حددها من فهناك 

  2002).وآخرون،

  .)1999الدمرداش، (الضبط   التنبؤ، وهي التفسير، أهداف بثالثة حددها من وهناك
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 و الظـواهر  وصـف  وهي ،أهداف بخمسة العلمي البحث في مناهج) 1996(ها حمزة، دوحد

 العقلـي،  النـشاط  تنميـة و  تقويمها، و الظواهر ضبطوسيحدث مستقبالً،  االتنبؤ بمو تفسيرها،

 .النظرية العلمية للمعرفة طبيقاتالت اكتشافو

 .التحكم و ،الضبط والتنبؤ،و  والتفسير، ،الوصف هي العلم أهداف أن نرى سبق ما على بناء و

  : العلم أهداف من هدف لكل توضيح يلي فيما و

 يتعداها بل ،ووصفها الظواهر مالحظة مجرد من أبعد إلى العلم يهدف :والتفسير الوصف -

 ال يؤدي دقيقاً كان مهما معينة لظاهرة الوصف ألن وذلك  الظواهر، هذه بابأس معرفة لمحاولة

  2002).آخرون،  و النجدي  (أسبابها معرفة و الظاهرة فهم إلى ذاته حد في

 إدراك عالقات من يستفيد أن وظائفه أهم من إنما و ،التفسير مجرد عند العلم يقف ال : التنبؤ -

 الـدمرداش،   ( منـه  واإلفـادة  له االستعداد يمكن حتى مستقبالً يحدث أن يمكن بما للتنبؤ معينة

.(1999  
  و ،يكتشفه لم الدوري ول الجد في عنصر بوجود" فمند لي " العالم التنبؤ، تنبأ على األمثلة من و

 .الجرمانيوم عنصر هو و ،عاماً عشر خمسة بعد اكتشافه تم

 معينة تتم ظاهرة تجعل التي الظروف أو ملالعوا في التحكم إلى العلم يهدف :التحكم و الضبط -

 كلما التحكم بها و الظواهر ضبط على اإلنسان قدرة تزداد حدوثها، و تمنع أو معينة صورة على

     1999).زيتون،  (بها التنبؤ و تفسيرها على قدرته زادت

  : العلم خصائص2.1.3.2. 

 اختالف مواضع هناك أن وجد ،مالعل بخصائص المتعلق التربوي األدب على االطالع خالل من

 بعـض  فـي  هذه الخصائص تسميات واختلفت الخصائص، هذه عدد في فاختلفوا الباحثين، بين
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 سـمات  أنهـا  ذكر  وبعضهم،للعلم خصائص أنها ذكر وبعضهم المعنى، في التشابه مع األحيان

 : يلي كماوهي  العلمي للمنهج خصائص أنها ذكر وبعضهم ،العلمي التفكير

 نفـسه  فيـصحح  باستمرار  ،ويتطور  ،وينمو ،نفسه يجدد العلم :بنفسه نفسه يصحح لعلما  -١

 . بنفسه

 فالعلم يعنى العقلية، ممارستنا وأسلوب تفكيرنا طريقة تنظيم العلم سمات أهم فمن  :التنظيم – ٢

ـ  من قضاياه يكون أن على يحرص وإنما مفككة، بحقائق يكتفي وال ،العلمية القضايا بترابط سق ن

 نبذل وإنما التلقائية والعفوية، إلى أقرب بطريقة طليقة حرة تسير أفكارنا نترك ال فبالتنظيم ،محكم

 . نفكربها التي بالطريقة ممكن تخطيط أفضل تحقيق أجل من مقصوداً جهداً

الظـواهر   فهـم  استهدف إذا إال علماً لإلنسان العقلي النشاط يكون ال  :األسباب عن البحث – ٣

 األسباب يحقق عن والبحث أسبابها، لمعرفة توصلنا إذا إال مفهومة الظاهرة تكون وال ،اهوتعليل

  .أفضل نحو على الظواهر في التحكم وكذلك اإلنسان، لدى الفطري الميل إرضاء

 أشـبه  العلميـة  فالمعرفـة  العلم، بها يتطور التي الطريقة الخاصية هذه وتصف :التراكمية – ٤

 زيادة على تعمل الخاصية وهذه ،القديمة النظرية محل تحل جديدة علمية ظريةن كل أن إذ ،بالبناء

 من حلولهم للمشكالت أو للظواهر تفسيرهم في العلماء يبدأ ال بسببها إذ الحضارة، عجلة تسارع

 . اآلخرون انتهى حيث من الحاالت أغلب في يبدأون وإنما الصفر،

 الظـاهرة،  أمثلة جميع على تسري أنها بمعنى ؛شاملة العلمية فالمعرفة  :واليقين الشمولية  –٥

 .يبحثها التي الظواهر جميع على تنطبق وقضاياه شامل العلم أن أي

فهماً  له وتتيح الواقع، على السيطرة من مزيداً اإلنسان تكسب الصفة وهذه  :والتجريد الدقة  -٦

والدقـة   والتجريـد،  الدقـة  صفة تحقيق أجل من الرياضيات لغة إلى العلم ويلجأ لقوانينه، أفضل

 . ودقتها صحتها من التأكد تتطلب
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 ليس موضـوعاً  وحده، وهو اإلنسان يخص إنساني نتاج فالعلم  :عالمي إنساني نشاط العلم - ٧

 المعرفـة العلميـة   وتصبح  عالمياً، وتنشر تنقل ونظرياته ومبادئه فحقائقه  شخصياً، وال فردياً

 . السياسية أو الجغرافية الحدود وتتجاوز  للجميع، وملكاً مشاعاً ظهورها بمجرد

 أو المعلومات لجمع الخاصة وأجهزته أدواته له نشاط فالعلم: به الخاصة أدواته له العلم - ٨

 .قياسها

 بتأثير ينمو العلم أن كما ،العلم بتأثير يتطور فالمجتمع: به ويتأثر المجتمع في يؤثر العلم -٩

      1999).زيتون،   (المجتمع في ةالسائد واالتجاهات الظروف

   

  Products Science ):  (نتائج العلم2.1.3.3. 

 وقوانين ونظريـات  مفاهيم من يتضمنه وما ،العلمية المعرفة رصيد تعرف نتائج العلم على أنها

 التعميمـات القـوانين   تقابـل  بينما ،الكلمات المفاهيم تقابل حيث ،العلم لغة همبعض عليها أطلق

   ).   2002زيتون،  ) ( العادية اللغة في العبارات ( ياتوالنظر

 تم التوصـل  الذي العلمي والبحث ،التفكير نتاج وهي العلم، من المعرفي الجانب أيضاً ويعرفها

 . التجريبي والبحث التقصي و بالمالحظة إليه

والبحـث   واالستقـصاء  المالحظـة  طريقـة  عن العلماء إليها يتوصل التي العلم بنية تمثل وهي

 الـذي يقـوم   الصرح فهي العلمي، والتقدم للعلم أساسية خلفية العلمية المعرفة وتعتبر التجريبي،

 تقـدم  يجـب أن  منها اإلفادة ولضمان العلمية، التربية في اًرئيس هدفاً اعتبرت ولهذا العلم، عليه

 والنظريات عميمات،والت والمفاهيم، ،الحقائق العلم نتائج وتتضمن الفرد، حياة في وظيفية بصورة

  .2002)زيتون، (
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  :سلوك العلماء: 2.1.3.4 

 الطبيعي أو التجريبي بفهم الظواهر في هذا الكون من خـالل االتـصال              يتميز سلوك العلماء  

 حدود معينة، كما ويصل مـن       نالمباشر بها، والوثوق بالوسائل واألدوات التي يستخدمها ضم       

 ولكنها تقريبية، كما ويستخدم الطرق العلميـة فـي          خالل تجاربه إلى معرفة موثوقة ومتعددة     

  ). 1995حماشا، (أبحاثه وتجاربه

     :افتراضات العلم  2.1.3.5.  

هناك مبادئ أساسية يستند إليها البحث العلمي ويقبلها باعتبارها مسلمات، مفترضـاً صـحتها              

ات العلم ما يرتبط    دون الحاجة إلى إثبات، وتسمى هذه المبادئ افتراضات العلم، ومن افتراض          

بموضوع المعرفة العلمية، وهو الكون بأشيائه وأحداثه، وظواهره، ويفترض العلماء في هـذا             

المجال أن الحقيقة الموضوعية توجد خارج المشاهدة واإلدراك الحسي، فالكون موجود حقيقـة   

مـن الثقـة    وليس هو من اختراع العقل اإلنساني، ومن هذه االفتراضات ما يعطي قدراً كبيراً              

بقدرة لإلنسان العقلية وإمكانية االعتماد على حواسه في تحصيل المعرفة، فاإلنسان السليم يقبل             

االستدالل العقلي واالستنتاج المنطقي، كذلك فإن أحداث الكون تتبع نمطاً منظماً فـي حـدوثها          

  ).1992اوي، عودة وملك( مما يشير إلى االنتظام والترتيب في مظاهر الكون والعالم الطبيعي

  

   :فلسفة العلم 2.1.3.6. 

والنظريات  مصطلح فلسفة العلم يدل على نظام متماسك من األفكار           أن ) 1983( يرى فرانك   

 المحتوى الـرئيس    أنويعني هذا   , واإلنسانيات تجد مكاناً لها في العلوم الطبيعية والفلسفة         يالت

  . واستراتيجياتههتيكاتوتك منظماً لفهم العلم أسلوباًفي فلسفة العلم يشمل 
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,  ونتائجهـا ، وقوانينهـا ، وطرقها، وموضوعاتها، العلوممبادئ وكذلك فان فلسفة العلوم تعالج  

 ؛ ومدى قربها من الحقيقة    ، وقيمتها الموضوعية  ، المنطقية أصولهاوتدرسها دراسة نقدية لتحليل     

ث في سيكولوجية العلـم      فلسفة العلم تبح   نإ بعض المفكرين قالوا     أن  حتى ،ودرجة اليقين فيها  

  .ببعضهانظريات النابعة عن العلوم وعالقتها ال ووالمبادئ األسس أي ؛نفسها

  

(   وفلسفة العلم يهتمان بدراسة العالقة بـين الـذات العارفـة             ااالبستومولوجي أنويمكن القول   

Epistemic Subject) ( وموضوع المعرفةObject) (Epistemic،  حيث عرف الكـردي 

,  بأنها بحث في المشكالت الناشئة عن الذات العارفة وموضوع المعرفـة  :العلملسفة  ف) (2003

 هي بمثابـة جـسر يـصل العـارف بالموضـوع      (Epistemic Relation)وهذه العالقة 

 وهـذا   ،ويحاول العارف بناء هذه العالقة خالل نشاطه الذهني والعلمي        , والموضوع بالعارف 

  .شاط هو ما نسميه العلم هذا النساطةالبناء الذي يقيمه بو

  

لقوانين اهي عبارة عن نظام معياري ووصف  أن فلسفة العلم) Ewald, 1988(يوالد إى يرو

 والتي تعتمد صياغتها على االعتبارات المعرفيـة والقـراءات          ،والنظريات الموضوعة للعالم  

  .الخارجيالمتعلقة بالحقيقة والواقع واللغة واالستقراء واالستنتاج المرتبطة بالعالم 

  

  :تطور فلسفة العلم 

، حيث بدا على العقـل اإلنـساني        د الفلسفة إلى القرن الرابع قبل الميال      ح مصطل يسجل ظهور 

 السليم والكشف عن الحقيقة، فكان حينذاك أرسـطو  رالبحث عن معرفة يؤسس عيها آلية التفكي 

الطون الذي واصـل    بمقدماته العقلية، ثم كان سقراط الذي طور مقدمات أرسطو، وثم كان أف           



  
 

 33

المسيرة العلمية، ونادى كل من أرسطو وسقراط وأفالطون بالمنطق، ومراعاة تطابقه مع عمل             

  ).1994الجابري، ( العقل في تدرجه من البسيط إلى المركب 

هذا وقد اشتغل المسلمون بالفلسفة، وكانت فلسفتهم وثيقة الصلة بأبحاثهم العلميـة مـن طـب                

سفتهم علماء وعلماؤهم فالسفة، وانقسم المـسلمون إلـى مؤيـدين           وصيدلة وعلوم، وكان فال   

ومعارضين للمنطق األرسطي، فمنهم من انتقده وحاربه كابن تيمية، ومنهم من دافع عنه مثـل            

  ).1999إبراهيم، ( ابن رشد 

ونمت المعارف العلمية في الفترة اليونانية على مدى ثالثة قرون، وال زالـت تنمـو بـشكل                 

 إلى تطبيق تقني ومنهجي مذهل، ومن هذه المعارف ما وضعه كبلر و جاليلو              متسارع، وأدت 

ونيوتن من قوانين صارمة في الفيزياء والتي تفسر حركة الكون، على أسـاس مبـدأ العليـة                 

اآللية، ثم جاء بيكون وكرس االستقراء الذي يقوم على المنهج التجريبي، وفيه يتم االسـتدالل               

 فـي القـرن     كعن طريق ما تقدمه لنا الحواس، وأكمل جون ولو        على الكليات من الجزيئات     

، ثم جاء هيوم والذي ذهب أن كل مـا          )االمبريقية(السابع عشر عمل بيكون ونادى بالتجريبية       

ال يندرج ضمن المعرفة الحسية التجريبية التي تستخلص العالقات الضرورية بين األفكـار ال              

  ).2000الخولي، ( يؤخذ به 

 المعاصر سلطان العقل بتوطيد منطق العقل، وإحكام دقة بنيانـه           تالعلم في الوق  وأعلت فلسفة   

وتماسكه من خالل الفلسفة الوضعية المنطقية، هذا وقد تغيرت النظرة الفلـسفية فـي القـرن                

العشرين عن النظرة العلمية الحتمية والعالقات القائمة على السببية بمعناها الحتمي، وكان هذا             

س بالنك نظريته في الكم، فبدأ الشك في إمكانية تطبيق مبادئ الحركة علـى              بعد افتراض ماك  

بعض الجسيمات، مما أدى إلى رفض البعض فكرة آلية هذا الكون، حتى أن هايزنبرج ذهـب                

للقول بمبدأ الالتحديد، وبذلك تكون الفلسفة العلمية قد بدأت التحول من السببية بمعناها الحتمي              
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االحتمالي، وجاءت النسبية على يد آينشتاين، ومع النسبية تقوضت مفاهيم          إلى السببية بمعناها    

السببية، ثم حاول كـل مـن       / االطراد والتسلسل الزمني المتعاقب الذي يقوم عليه مبدأ العلية          

كارل بوبر، وغاستون باشالر، وهما من أبرز فالسفة العلم في القرن العشرين، حيث عمـال               

والتي بدأت تؤطر لعالقة جديدة بين العلم والفلـسفة         )  النمو العقلي  (على توضيح فلسفة التقدم     

  ).           1997برودي، (

 صـيرورة   أن فلسفة العلم هي عبارة عن اإلطار النظري الذي يحكم         ) 2000 الخولي،(وترى  

ففي فلسفة العلوم يتم المحاولة لإلجابة على التساؤالت التاليـة مـا            وتطور العلم عبر الزمن،     

 بأي منوال يسير العلم ويتواتر ؟ وكيف يمكن تفـسير النمـو العلمـي ؟                ؟عة النمو العلمي  طبي

د هناك ثالثة أنواع من العلوم كل منهما يحاول اإلجابـة علـى             جولإلجابة على هذه األسئلة يو    

  :هي وهذه األنواع ،هذه األسئلة

تبر أن المعرفة    حيث تع  ،تنطلق هذه الفلسفة من الحواس     : التجريبيةالفلسفة الوضعية    -1

،  لذلك فهي تؤمن بالتجربة    ،العلمية ال تتطور إال من خالل الحواس واحتكاكها بالواقع        

 وهيوم وستيوارت مل، وجهـة نظـر العقليـين          كويرفض التجريبيون من أمثال ولو    

 لدينا مستقاة من الحـس      فويعارضونها انطالقاً من مبدأ أساسي وهو أن جميع المعار        

  .)1994 ,الجابري(  ةوالتجرب

ن هذه الفلسفة تنطلق من التوجه      ، أ )1986( يرى غصيب : والمثاليةالفلسفة العقالنية أ   -2

ن العقل هو األسـاس     ية تطوير ونمو المعارف العلمية وأ     إلى العقل فقط في تفسير عمل     

 .في تقدم العلوم

 والمذهب العقلي يؤكد على جعل العقل المصدر الوحيد لكل ضـروب المعرفـة اإلنـسانية،                

 أو السلطة العليا فـي      عويرى أن اإلنسان يحصل على معرفته من العقل وحده ويعتبرها المرج          
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قضايا االعتقاد أو السلوك، ويرى العقالنيون من أمثال ديكارت وسـبينيوزا و ليينـز ان فـي         

العقل مبادئ سابقة على التجربة، وبواسطتها يستطيع العقل اكتـساب المعرفـة عـن العـالم                

 .  الخارجي

وقد ظهرت هذه الفلسفة حديثا مـع بـدايات القـرن           : التوفيقية فلسفة التكوينية أو  ال -3

جراء عمليات توفيق وتوليف بين الفلسفة الوضعية       ، وتقوم هذه الفلسفة على إ     العشرين

 حيث تعتبر هذه الفلسفة أن العلوم ال يمكن أن تتطور وتنمو إال من              ،والفلسفة العقالنية 

، وتعرف هذه الفلسفة بالبنائية وهي طريقـة        لعقل والحواس خالل عملية التكامل بين ا    

 الفلسفي والمنظور   فالتفكير بالمعرفة وبآلية الحصول عليها، وتعتبر البنائية هي الموق        

العقلي الذي يزعم أن ما تدعي الحقيقة ما هي إال بناء عقلي عند الذين بحثوا عنهـا أو   

 .  استكشفوها

 في جعل التالميذ يستبدلون ثقافتهم العلمية السابقة بثقافـة          كبيراً الفلسفة العلمية تلعب دوراً   *  

  ) 1982، باشالر (واجههم في الحياةجل مواجهة العقبات والصعاب التي ت، من أعلمية جديدة

يجابي في تدريس العلوم في      تدريس العلوم من قبل المعلم له أثر إ        إن تضمين فلسفة العلم في    * 

 المفاهيم والنظريات العلمية والعلماء المشتغلين بالبحـث العلمـي           لكثرة  نظراً ،الوقت الحاضر 

)Matheos, 1996(.   

اإلحاطة بالدراسات الفلسفية والتاريخية المتعلقة بالعلم من قبل المعلم يسهل عليه أن يوضح             *  

ين  ن هذا يساعد على فهم العلم من قبل المتعلم        ، وبالتالي فإ  لتالميذ األساس الذي نما عليه العلم     ل

 )Gallapher, 1991( .  

فـي   في المساقات التي تدرس لمعلمي العلوم قبل الخدمة و         هتوفلسفإن تضمين تاريخ العلوم     * 

 وهـذا يـسهم فـي       ،أثناء يسهم في إدراك األهداف الثقافية لتعليم العلوم من المعلمين والطلبة          
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( مختلفـة للعلـوم       وكذلك الجوانـب اإلنـسانية ال     مظاهر مختلفة من التحقيق العلمي      توضيح  

Matehws, 1998(.   

لطلبة من تطوير معارفهم وفهمهم     م وتاريخه في تدريس العلوم يمكن ا      إن تضمين فلسفة العل   * 

انـه يقـدم    لطلبة أما بالنسبة للمعلمـين ف     ل هذا بالنسبة    ،لطرق تغير األفكار العلمية عبر الزمن     

متعددة ومألوفة أكثر مـن الـدراما        تعليم   تجل استخدام استراتيجيا  فرصة لمعلمي العلوم من أ    

( المسرحية ولعب األدوار والمحاكاة وغيرهـا مـن األسـاليب الـشيقة المثيـرة لالهتمـام                 

E.W.Jenkes.1990( ،التربــوي األدب ويوصــي  (Ryder, 2003; Bell, 2000; 

Lederman, 2001   Bartholomew, 2002 (فـي  العلـم  لطبيعة المعلم تناول بضرورة 

 لما تقويما المعلم خطة تتضمن وأن ،المعلم خطة في محددة أهدافًا تتخذ العلم طبيعة وأن ،تدريسه

  .العلم بطبيعة يتعلق فيما ةقبل الطلب من تحصيله يراد
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ويمكن القول أن فلسفة العلم مرت خالل تطورها بعدة مراحل كانت محطات لسيادة مذاهب 

ما حاول أحد العلماء أن يصنفها ضمن مناظير واليوم فإن فلسفة العلم وك   فلسفة دون غيرها،  

: فلسفية لفلسفة العلم وينسبها ألصحابها والشكل التالي يوضح ذلك  

 
 

 

 

 

 
 

 ( Nuss baum, 1989  ) التوجهات في فلسفة العلم): 1(الشكل    
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  الفصل الثاني

   السابقة الدراسات
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  الفصل الثاني

  الدراسات السابقة2.2. 

وفلـسفته فـي    طبيعة العلم    إلى معرفة مستوى فهم معلمي العلوم حول         هدفت الدراسة الحالية  

، حيث أن طبيعة العلم وفلسفته يحظى باهتمام كبير من قبل الكثير مـن  ضوء بعض المتغيرات 

 نظراً لألثر المتوقع له في تعلـيم        ؛ن القرن الماضي  المفكرين والتربويين في العقود األخيرة م     

 فمن مراجعة األدب التربوي     ،العلوم، إال أن هذا االهتمام لم يقابله كم وافر من البحث التربوي           

تبين للباحث أن موضوع طبيعة العلم وفلسفته بالرغم من أهميته إال أن الدراسـات العربيـة                       

  .يلةالتي تناولت هذا الموضوع كانت قل

 فهناك بعض الدراسات التي لها عالقـة مباشـرة فـي هـذا              ،لدراسات األجنبية  بالنسبة ل  أما

 مهنية منشورة في بعض المجالت المتخصـصة        اًالموضوع لكنها ال تتعدى سوى كونها بحوث      

  :في الدول األجنبية، وبعد االطالع على الدراسات السابقة تم تصنيفها إلى

  :الدراسات العربية2.2.1:

  :الدراسات التي اهتمت بدراسة فهم المعلمين لطبيعة العلم: األولالمجال : 2.2.1.1

  .الدراسات التي اهتمت بطبيعة العلم لدى الطلبة :المجال الثاني: 2.2.1.2

الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى كتب العلوم للتعرف على مدى           :المجال الثالث : 2.2.1.3

  .لمتضمينها لبعض مفاهيم طبيعة الع

  .الدراسات التي اهتمت بفلسفة العلم :الرابعالمجال : 2.2.1.4

  الدراسات األجنبية: 2.2.2

  :الدراسات التي اهتمت بدراسة فهم المعلمين لطبيعة العلم: المجال األول: 2.2.2.1   

  .الدراسات التي اهتمت بطبيعة العلم لدى الطلبة :المجال الثاني  2.2.2.2:
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الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى كتب العلوم للتعرف على مدى           :الثالمجال الث : 2.2.1.3

  .تضمينها لبعض مفاهيم طبيعة العلم

  .الدراسات التي اهتمت بفلسفة العلم :الرابعالمجال : 2.2.1.4

 

  :الدراسات العربية2.2.1: 

  :الدراسات التي اهتمت بدراسة فهم المعلمين لطبيعة العلم: األولالمجال : 2.2.1.1

دراسة حول تبيان تاريخ العلم في تـاريخ العلـوم وإدراك معلمـي             ) 2009(أجرى أبو عقيل    

) 384(العلوم في المرحلة األساسية الستخدامه في التدريس حيث تكونت عينة الدراسـة مـن               

 وتكونت أدوات الدراسة من قائمة لتحليل المحتوى التاريخي واسـتبانه لقيـاس             ،معلما ومعلمة 

علمي العلوم في المرحلة األساسية في استخدام تاريخ العلم في التـدريس ثـم              مستوى إدراك م  

 على أفراد عينة الدراسة وفق العينة        الدراسة ومجتمعها ووزع االستبانه    حلل كتب العلوم عينة   

 وكانت نتائج الدراسة أن تاريخ العلم في كتب العلوم تنوع في توزيعه مـن               ،العشوائية الطبقية 

ووضع المحتوى التاريخي والعلماء وان مستوى إدراك معلمي العلـوم فـي            حيث تطور العلم    

  .المرحلة األساسية الستخدام تاريخ العلم في التدريس كان مرتفعاً

  

فـي منطقـة    المتوسطة المرحلة في العلوم معلمي دراسة حول فهم) 2007(أجرى عطوي  و

المعلـم   وخبـرة  الفهم هذا بين القةالع ودراسة العلم، لطبيعة السعودية العربية تبوك بالمملكة

علـى   طبق وقد معلما،) 35(الدراسة  أفراد عدد بلغفقد ، التحصيلية لالختبارات إعداده وطريقة

وهـو   ،)( 1998وليـدرمان  الخالق عبد طوره الذي العلم طبيعة فهمل اًاختبار العينة أفراد جميع

 بالسؤال المتعلقة النتائج دلتو نوعيا، تباراالخ نتائج تحليل ، تمالمفتوحة اإلجابة نوع من راختبا
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 أمـا ،%61 بنـسبة  العلـم  لطبيعة مقبول فهم لديهم المتوسطة للمرحلة معلمي العلوم أن على

 العلـم  بمصطلح تعلق الذي السؤال في يخلطون المعلمين أن بينت فقد غير المقبولة اإلجابات

 العلـم  بين اللفظين اللغوي التشابه نتيجة ذلك وجاء ،السلوك لتغير العلمية والتعلم المعرفة بين

  .والتعلم

  

دراسة حول الكشف عن معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلـم           ) 2006(أجرى العمري   و

معلمـاً  ) 17(حيث تكونت عينة الدراسـة مـن        , وعالقتها بسلوكهم التعليمي  , والتعليم والتعلم 

حيـث  , والمقابالت الفردية شبه المبنية   , وتكونت أدوات الدراسة من المالحظة الصفية     , ومعلمة

وقد أظهرت نتائج الدراسة    , كان الباحث يقوم بمقابلة المعلم فور االنتهاء من تسجيل الحصص         

من أفراد العينة   ) 24%(ن  أو, من أفراد العينة امتلكوا معتقدات وضعية عن العلم       ) 35%(أن    

د العينة امتلكوا مزيجاً من المعتقـدات       من أفرا ) 41%(ن  وأ, لكوا معتقدات بنائية عن العلم    امت

لبنائية والوضعية عن طبيعة العلم، وقد وجد أن ما يزيد عن ثلث أفـراد عينـة الدراسـة ال                   ا

يملكون فهماً مناسباً ألنواع المعرفة العلمية، إذ تبين أنهم ال يدركون العالقـة بـين النمـوذج                 

  .والنظرية

  

,  مستوى معرفة المفاهيم األساسية في الكيمياء      دراسة حول تطور   ) 2002(كما أجرى الفالح    

وفهم طبيعة العلم لدى معلمي مجال العلوم الملتحقين ببرنامج تأهيل المعلمـين فـي جامعـة                

حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات مجـال العلـوم الملتحقـين              , اليرموك

حيث تكونت  , معلماً ومعلمة ) 80(والبالغ عددهم   , ببرنامج تأهيل المعلمين في جامعة اليرموك     

 فـي هـذه     واستخدم الباحـث  , ةً من معلمي مجال العلوم    معلماً ومعلم ) 43(عينة الدراسة من    
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واختبار طبيعة العلم المعدل مـن      , اختبار المفاهيم األساسية في الكيمياء    :  هما ،الدراسة أداتان 

 مـن نـوع     فقرةً) 40(لف من   يث تأ ح, وكان االختبار األول من إعداد الباحث     , قبل العياصرة 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى معرفة أفراد السنة األولـى علـى             , االختيار من متعدد  

في حين , )% 50(اختبار المفاهيم األساسية في الكيمياء قد وصل إلى المستوى المقبول تربوياً 

قل مـن المـستوى     العلم أ يعة  ن مستوى فهم أفراد السنة األولى والسنة الثالثة على اختبار طب          أ

، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه بين تطـور مـستوى معرفـة               المقبول تربوياً 

  .المفاهيم األساسية في الكيمياء، ومستوى فهمهم لطبيعة العلم لدى معلمي مجال العلوم

  

 لعلـوم معلمـي ا  لدى العلم طبيعة فهم مستوى قياس إلى هدفت دراسة) 2001( الدبعي أجرىو 

 (511) و ،معلمـا  (42) من الدراسة عينة اليمن، حيث تكونت في الثانوية المرحلة في والطلبة

 ذات األسـئلة  نـوع  مـن  العلم لطبيعة اختباراًًًًً الباحث استخدم الثانوية، المرحلة طلبة طالبا من

 طبيعـة  لفهـم  مالعا المستوى أن على الدراسة نتائج حيث دلت ، )الموضوعية ( اإلجابة المنتقاة

 في الطلبة فهم وأن متوسطاً، كان الثانوية المدارس في التدريس في المعلمين العاملين لدى العلم

 في العلم طبيعة فهم مستوى في تدنياً النتائج أوضحتو ,متدنياً كان العلم الثانوية لطبيعة المدارس

 بالنظريـات  المعرفـة  من متوسط مستوى وجود الدراسة أظهرت كما العلم، فهم عمليات جانب

 علـى  المعلمـين  تدريب بضرورة الدراسة أوصت وقد والطلبة، المعلمين العلمية لدى والحقائق

 تفكيـر  لتطـوير  سـعيا  الثانوية المدارس في العلم طبيعة لتدريس التربوية الالزمة االعتبارات

  .الطلبة
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 ،ن قبـل الخدمـة  دراسة هدفت إلى تحديد رؤى المعلمـي ) Haidar, 1999(كما أجرى حيدر

معلمـاً  ) 2349(والمعلمين بعدها لطبيعة العلم، ولتحقيق هدف الدراسة اختيرت عينـة مـن             

 ممن يدرسون العلوم في المدارس الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة فـي              ،ومعلمة

طالبة من الملتحقات في جامعـة اإلمـارات العربيـة          ) (31، و )1997-1998(العام الدراسي 

 للكشف عن رؤى أفراد عينة الدراسـة لطبيعـة العلـم،            اًحدة في ذلك العام، وطبق اختبار     المت

دور والنظرية، والنمـاذج العلميـة،      : وغطيت من خالله خمسة من جوانب طبيعة العلم وهي        

العلماء، المعرفة العلمية، والطريقة العلمية، والقوانين العلمية، وأظهرت نتـائج الدراسـة أن             

 من التقليدية والبنائية، فانسجمت نظرتهم مع التقليدية فيمـا          اً مزيج  لطبيعة العلم  نظرة المعلمين 

يتصل بدور العلماء، ومع البنائية فيما يتصل بالمعرفة العلمية، وتراوحـت بـين النظـريتين               

  . والنماذج العلمية، والقوانين العلمية، والطريقة العلميةتالنظرياب يتصلالبنائية والتقليدية فيما 

  

 العلـوم الملتحقـين   معلمـي  معرفة مدى عن الكشف إلى هدفت دراسة )1997( جابر وأجرى

وعالقتـه بفهمهـم    ،األحيـاء  في األساسية للمفاهيم اليرموك جامعة في المعلمين تأهيل ببرنامج

 :أداتين همـا  الباحث استخدم ، وقدةومعلم معلما) 33(من  الدراسة عينة وتكونت العلم، لطبيعة

وأشارت نتـائج   (NOST) الشيخ طوره العلم الذي طبيعة فهم واختبار ،الحياتية مفاهيمال اختبار

 اليرمـوك  في جامعة المعلمين تأهيل ببرنامج الملتحقين المعلمين فهم في نقصا هناك أن الدراسة

 أوصـت  ولـذا , تربوياً المقبول المستوى إلى يرق لم المعلمين هؤالء فهم وأن الحياتية، للمفاهيم

تـدريس   أثنـاء فـي   العلـم  طبيعة فهم وعلى ،العلمية المفاهيم على التركيز بضرورة راسةالد

  .المجال لمعلمي العلمية المقررات
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العلـوم   مجـال  معلمـي  معرفـة  مستوى قياس إلى هدفت ،دراسة) 1995(هماش  أجرى كما

وعالقـة   ،فيزيـاء ال في األساسية للمفاهيم اليرموك جامعة في المعلمين تأهيل ببرنامج الملتحقين

األولـى   الـسنة  مستويي من ومعلمةً معلما )58( من الدراسة عينة تكونتو العلم، لطبيعة فهمهم

الفيزيـاء،   فـي  األساسية المفاهيم اختبار :هما ،أداتين الدراسة هذه في الباحث استخدم ،ةوالثاني

معلمـي   أن الدراسـة  نتائج الشيخ، وأظهرت عمر الدكتور قبل من المطور العلم طبيعة واختبار

 لالمقبـو  المـستوى  إلـى  يصلوا لم اليرموك جامعة في ببرنامج التأهيل الملتحقين العلوم مجال

 نتائج الدراسة من وتبين العلم، لطبيعة فهمهم و الفيزياء في األساسية للمفاهيم معرفتهم في تربويا

 يـزد مـن   ولـم  وتعريفات، وقوانين حقائق مجرد كان العلوم مجال لمعلمي الفيزياء تدريس أن

  .األحكام  وإصدار المعرفة وتحليل جديدة مواقف في المعرفة تطبيق على قدرتهم

  

 كان من أهدافها معرفة العالقة بين فهـم معلمـي العلـوم             ،دراسة) 1985( أجرى سويلم   و  

 وفهمهم للخصائص الرئيسية لمنهاج العلوم الطبيعيـة للـصف األول الثـانوي،             ،لطبيعة العلم 

 يحملون الدرجة الجامعيـة األولـى،       62)(  معلماً ومعلمة للعلوم، منهم      79)(ملت الدراسة   وش

 ،NOST)(  منهم من خريجي كليات المجتمع، واستخدم الباحث اختبار طبيعـة العلـم            17)(و

لقياس فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم، وأظهرت نتائج الدراسة أن فهم المعلمين المتدني لطبيعة              

  ).للصف العاشر(  سبباً في تدني فهمهم للخصائص الرئيسية لمنهاج العلوم الطبيعية العلم كان

  

 هدفت إلى تحديد استراتيجيات تدريس المفهوم العلمي التي         ، دراسة 1985)( وأجرى العرافين   

يشيع استخدامها لدى المعلمين في المدارس اإلعدادية في األردن، وهدفت أيضاً إلى استقصاء             

ستراتيجية التي يستخدمها المعلم في تدريس المفهوم العلمي بـاختالف فهمـه            اإلف نوع   اختال



  
 

 45

 معلمـاً ومعلمـة،     48)(لطبيعة العلم، وخبرته في التدريس وجنسه، وتألفت عينة الدراسة من           

ممن حصلوا على دبلوم كليات المجتمع، وقد تم اختيارهم عشوائياً من مجتمع الدراسة، وبينت              

  لدى المعلمين يزيد من      NOST)( فهم العالي لطبيعة العلم مقاساً باستخدام       نتائج الدراسة أن ال   

  . االستقصائيكنسبة ممارستهم للسلو

 

هدفت إلى تقصي مستوى فهم المعلم لطبيعـة        دراسةً،  في األردن   ) 1984(وأجرت المحتسب   

نـة  العلم، وسمات شخصيته، واتجاهاته العلمية على اتجاهات طالبـه العلميـة، وتكونـت عي             

 ومعلمة من معلمي العلوم للمرحلة الثانوية فـي األردن، واسـتخدمت            اًمعلم) 38(الدراسة من 

لقياس مستوى فهم المعلمين لطبيعة NOST) (معلومات اختبار فهم طبيعة العلم الباحثة لجمع ال

 لقياس سمات شخصياتهم، واختبار االتجاهات العلميـة الـذي          ؛العلم، واختبار كاتل للشخصية   

مـستوى فهـم    :  وهـي  ، الباحثة بنفسها، وقد كشفت نتائج الدراسة أن المتغيرات الثالثة         أعدته

االتجاهات العلمية للمعلمين، ارتبطـت ارتباطـاً       والسمات الشخصية،   ولطبيعة العلم،   المعلمين  

خذ كل متغير منها على حدة، تبـين      أ داللة إحصائية باتجاهات الطالب العلمية، وعند        موجباً ذا 

وجد عالقة ارتباطيه باتجاهات الطالب العلمية، وعند أخذ كل متغير على حدة تبين انه              ت انه ال 

 وكل من مـستوى فهـم       ،تجاهات العلمية ال داللة إحصائية بين ا     توجد عالقة ارتباطيه ذات    ال

معلميهم لطبيعة العلم، ومتغيرات سمات شخصياتهم مجتمعة واتجاهاتهم العلمية، كما أظهـرت            

 داللة إحصائية بسمتين فقط من      اً ذا  موجب اًاهات الطالب العلمية، ارتبطت ارتباط    النتائج أن اتج  

 وعزت الباحثة هذه النتائج إلى تدني مستوى فهـم المعلمـين لطبيعـة              ،سمات شخصية المعلم  

 كي يتم التأثير في تحصيل      ؛ لتعديل سلوكهم التعليمي   اً حيث لم يكن مستوى هذا الفهم كافي       ،العلم

  .الي التأثير في اتجاهاتهم العلمية وبالت،الطالب
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 علـى  العلم لطبيعة الفيزياء معلمي فهم أثر تحديد إلى هدفت ،دراسةً  1981) (مسلم أجرى كما

 علـى  دالة كمؤشرات التالية ةالثالث الصفات أخذت وقد الصف، داخل اللفظي التعليمي سلوكهم

 ونـسبة  المعلـم،  / الطالب كالم نسبة ر،المباش / المباشر غير المعلم كالم نسبة(، اللفظي التفاعل

 الـذين  الفيزيـاء  ومعلمات معلمي من الدراسة عينة وتكونت ،)المنتج غير / المنتج التفكير أسئلة

  .عمان مدارس في الثانوية المرحلة في ويدرسون ،الفيزياء في اًجامعي مؤهال يحملون

 . العلـم  لطبيعـة  المعلمين فهم مستوى  لقياس (NOST)العلم طبيعة اختبار الباحث واستخدم 

 (α =الداللة  مستوى على إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة هناك أن نتائج الدراسة وأظهرت

 فهم وأن  .المباشر / المباشر غير كالمه نسبة بين و العلم لطبيعة المعلم فهم مستوى بين ) 0,05

  .تعليميال سلوكهم من (25 %) فسر العلم لطبيعة معلمي الفيزياء

  . الدراسات التي اهتمت بطبيعة العلم لدى الطلبة:المجال الثاني: 2.2.1.2

 استقصاء المبادئ األخالقيـة     ىدراسة هدفت إل  ) 2008(والسالمات وحسنين   وأجرى الزعبي   

التي يستند إليها طلبة كلية الطب في الجامعة األردنية، وتأثرها بكل من الجـنس والمـستوى                

ـ       الدراسي ومستوى فهم   طالبـاً وطالبـة، مـنهم      ) 40(ةهم طبيعة العلم، بلغ عدد أفراد الدراس

من مـستوى الـسنة    ’  مستوى السنة األولى، وعشرون طالباً وطالبه      نعشرون طالباً وطالبة م   

 الجامعة األردنية، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار فهـم طبيعـة     يالرابعة من كلية الطب ف    

ة، وبعد تطبيق االختبارين أظهـرت النتـائج شـيوع المبـدأ            العلم، واختبارالمباديء األخالقي  

ثم المبدأ  ) %30,4(يلي ذلك المبدأ الديني بنسبة      ) %33,8( بين طلبة كلية الطب بنسبة     ياإلنسان

واحتل المبدأ النفعي المرتبـة     ) %9,2( بنسبة يوجاء المبدأ المجتمع  ) %19,6(االستقاللي بنسبة 

تائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتـائج          كما أظهرت الن  ) %7,0(الخامسة بنسبة 
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استجابات الطلبة على اختبارالمباديء األخالقية يعزى لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسـي           

  .ومستوى فهم الطبلة طبيعة العلم

 

دراسة هدفت إلى تقصي أثر أنموذج في التغير المفاهيمي والمنحـى           ) 2005( وأجرى المفلح   

عرفة بطبيعة العلم وبمفاهيم الفلك لدى طلبة الصف العاشراالساسي، وتكونـت           التاريخي في الم  

طالباً وطالبة موزعين في ست شعب في محافظة المفرق، درسـت           ) 244(عينة الدراسة من    

باستخدام أنموذج في التغير المفاهيمي، واثنتـان       " الكون ومكوناته الرئيسية    " اثنتان منها وحدة    

ستخدام المنحى التاريخي، ودرست األخريـان باسـتخدام الطريقـة          درستا الموضوع نفسه با   

اختبار التفكير المنطقي لتصنيف الطلبة إلى      : التقليدية، واستخدمت في الدراسة ست أدوات هي      

المحسوس والمجرد، وطبق هذا االختبار قبل التدريس فقط، واختبار المعرفة          : مستويي التفكير 

عرفة بطبيعة العلم، واختبار المعرفة بمفاهيم الفلك، واختبـار         بطبيعة العلم، واختبار اتساق الم    

اتساق المعرفة بمفاهيم الفلك، واختبار الترابط الداخلي للمعرفة بمفاهيم الفلك، وطبقت األدوات            

الخمس األخيرة قبل التدريس وبعده، وكان من نتائج الدراسة تفوق أثر طريقة التدريس وفقـاً               

فة بطبيعة العلم على أثر كل من طريقة التغير المفاهيمي مع أثـر             للمنحى التاريخي في المعر   

الطريقة التقليدية في معرفة الطلبة بطبيعة العلم، كما تكافأ أثر طرائق التدريس الـثالث فـي                

وأشـارت  . اتساق المعرفة بطبيعة العلم، واتساق المعرفة بمفاهيم الفلك، وترابطهـا الـداخلي           

 فـي اتـساق     سي التفكير المجرد مع الطلبة ذوي التفكير المحسو       النتائج إلى تكافؤ الطلبة ذو    

  .المعرفة بطبيعة العلم
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 نوعية الخطاب الصفي في دروس العلوم       فدراسة هدفت إلى وص   ) 2005(  أجرت الهرمزي 

في المرحلة األساسية، وكشف عالقته بفهم الطلبة للمفاهيم العلمية وطبيعة العلم، شاركت فـي              

علمات، وأربعة صفوف من المرحلة األساسـية مـن الـصف الخـامس              م عهذه الدراسة أرب  

األساسي حتى الصف الثامن األساسي في مدرسة خاصة للبنات، واستخدمت في هذه الدراسـة          

المالحظات الصفية لجمع المعلومات عن الخطاب الصفي واستخدمت الخريطة المفاهيمية أداة           

 طبيعة العلم   للمية، واستبانه مفتوحة النهاية حو    لجمع المعلومات عن فهم الطالبات للمفاهيم الع      

لجمع المعلومات عن فهم الطالبات لطبيعة العلم، وفد أظهرت النتائج عدم وجود عالقـة بـين                

 للصفوف المشاركة، وفهم الطالبات لطبيعة العلم، فقد كان هناك          دنوعية الخطاب الصفي السائ   

 ن اإليجابي أو المطلع لطبيعـة العلـم بـي         م والفه فهماً مختلطاً ما بين الفهم التقليدي و الساذج       

  . في دروسهن متنوعةبطالبات الصفوف التي كانت نوعية الخطا

بدراسة للتعرف على مدى تحقيق كتب العلوم بالمرحلة المتوسطة ألبعاد           ) 2000(وقام فراج   

 في هـذه    فهم طبيعة العلم وبعض عملياته لدى تالميذ المرحلة، وتحددت مهارات عمليات العلم           

االستنتاج، والتفـسير، وضـبط المتغيـرات، وفـرض         والتصنيف،  والمالحظة،  : الدراسة في 

  .الفروض، والتجريب

وقد قام الباحث بإعداد أداة لتحليل محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة، وإعـداد االختبـار               

، )ة المرحلة وتمثل بداي (على عينة مكونة من مجموعتين، األولى مجموعة تالميذ الصف األول         

، فـي عـدد مـن المـدارس         )وتمثل نهاية المرحلة  ( والثانية مجموعة تالميذ الصف الثالث      

وقد كشفت نتائج الدراسة عن ضعف تناول كتب العلوم ألبعاد فهم طبيعـة العلـم               . المتوسطة

وعملياته، ودلت أيضاً نتائج تطبيق االختبار لدى الطلبة في نهاية المرحلة عن تدني المـستوى              
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من الدرجـة    ) %41( لعام لفهم طبيعة العلم وعملياته، حيث لم تتجاوز نسبة متوسط درجاتهم          ا

  .الكلية لالختبار

  

دراسة في األردن هدفت إلى الكشف عن نمو الطلبة في المرحلـة  1985)  (ةوأجرى عياصر

واسـتخدم  الثانوية في اتجاهاتهم العلمية، ومهاراتهم في التفكير العلمي وفهمهم لطبيعة العلـم،             

اختبار الطرق العلمية، واختبـار فهـم       واختبار االتجاهات العلمية،    و: الباحث ثالثة اختبارات  

طالباً وطالبة، وكان من نتائج الدراسـة وجـود         )1313(طبيعة العلم، تكونت عينة الدراسة من     

 فرق ذي داللة إحصائية على مقياس االتجاهات العلمية يعزى إلى الجنس، وإلى التفاعل بـين              

التعليم والجنس، ووجود فرق ذي داللة إحصائية على مقياس فهم طبيعة العلـم يعـزى إلـى                 

 فهـم    مـستوى  نالتعليم والجنس، وقد وجد الباحث أ     مستوى التعليم وإلى التفاعل بين مستوى       

  .الطلبة لطبيعة العلم متدٍن

  

 والجـنس   ثر مستوى التعليم والتحـصيل     معرفة أ  دراسة هدفت إلى   ) 1982(وأجرى حسنين   

ثر نوع المنهاج والجنس وعـدد سـنوات        أعلى فهم الطلبة في األردن لطبيعة العلم، ودراسة         

 عينـة الدراسـة     تالخبرة وعدد الدورات على فهم المعلمين لطبيعة العلم أيضاً، وقد اختيـر           

طالبة من كل صف من الصفوف التي تكـون منهـا           ) 80(طالباً و ) 80(عشوائياً، حيث بلغت    

اسة، وهي الصف الثالث اإلعدادي واألول الثانوي األكـاديمي والثـاني والثالـث             مجتمع الدر 

) 24(معلماً و ) 24(الثانوي العلميين في المدارس الحكومية في مدارس إربد، كما اختار الباحث          

معلمة عشوائياً من معلمي المرحلة اإلعدادية ومثلهم من معلمي المرحلة الثانويـة، واسـتخدم              

بيعة العلم وكـان    طلقياس مدى فهم أفراد العينات ل     ) NOST(هم طبيعة العلم    الباحث اختبار ف  
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من نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات أداء الطلبة تعزى إلـى مـستوى                

 من  أعلىالتعليمي والجنس، وكانت متوسطات أداء الطلبة الذكور واإلناث في المرحلة الثانوية            

ـ           متوسط أدائهم من الصف ال      ثثالث اإلعدادي، وكذلك متوسطات أدائهـم فـي الثـاني والثال

 أدائهم في األول الثانوي، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين            طالثانويين أعلى من متوس   

  أداء الـذكور   طمتوسطات أداء الطلبة في الصفين الثاني والثالث الثانوي العلميين، وان متوس          

  . أعلى من متوسط أداء اإلناث

 

الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى كتب العلوم للتعـرف علـى            :المجال الثالث : 2.2.1.4

   .مدى تضمينها لبعض مفاهيم طبيعة العلم

هدفت إلى تحديد أبعاد طبيعة العلم وعملياتـه الالزمـة          )2004(في دراسة قام بها عبد المجيد       

العلوم للمرحلة اإلعداديـة    على مدى تناول محتوى منهج      ، والتعرف   لطالب المرحلة اإلعدادية  

  .ألبعاد طبيعة العلم، وقياس مستوى فهم طالب المرحلة اإلعدادية ألبعاد طبيعة العلم وعملياته

 وأظهرت نتائج الدراسة غياب معظم أبعاد طبيعة العلم وخاصةً البعد الخاص بخصائص العلم             

  .وكذلك ظهور مهارات عمليات العلم بدرجة ضعيفة في الكتب

 لفهم الطالب ألبعاد طبيعة العلم وعملياته، فكانت النسبة المئوية لقيمـة المتوسـط              ةسبأما بالن 

للدرجـة الكليـة لالختبـار إذ بلـغ متوسـط درجـات الـصف               ) 75%(الحسابي أقل من    

، والنـسب الـسابقة     )40.41%(بينما يبلغ متوسط درجات الصف الثالـث        ) 26.25%(األول

مـن  ) 75%(حد الكفاية المحدد بالبحـث بنـسبة        لمتوسط درجات مجموعتي البحث أقل من       

  . الدرجة النهائية لالختبار مما يعني تدني مستوى فهم الطالب ألبعاد طبيعة العلم وعملياته
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  .الدراسات التي اهتمت بفلسفة العلم:  الرابعالمجال:   2.2.1.4

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

وانعكاساته على أدوارهم التعليمية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلـوم للمرحلـة      

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

 بلـغ عـدد     مدرسة، وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية، حيث       ) 149(توزعوا على   

معلماً، وتكونت أدوات الدراسة مـن اختبـار تقـصي المنظـور الفلـسفي،              ) 101(أفرادها  

سـؤاالً  ) 28(والمالحظة الصفية، والمقابلة، حيث قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي تكون من            

أسئلة ضمن اإلجابـات المفتوحـة، أمـا بالنـسبة          ) 5(سؤاالً اختيار من متعدد، و    ) 23(منها  

بطاقات مالحظة اشتملت على بطاقـة مالحظـة        ) 3( الصفية، فقد قام الباحث ببناء       للمالحظة

ألدوار المعلم العقالني، وبطاقة مالحظة أدوار المعلم التجريبي، وبطاقة مالحظة ادوار المعلم            

البنائي، أما بالنسبة ألداة المقابلة فقد قام الباحث ببناء صحيفة مقابلة، وتم مالحظـة ومقابلـة                

شاركاً موزعين على المناظير الفلسفية الثالثة، وأظهرت نتائج تحليل اختبار الدراسـة            م) 12(

أن المنظور الفلسفي التجريبي هو المنظور السائد للعلم، في حين أظهرت نتائج تحليل بطاقـة               

المالحظة أن جميع المشاركين لم يظهروا أدواراً تعليمية تحمل في جنباتها منظوراً فلسفياً للعلم              

سب المناظير الثالثة، وأظهر تحليل أسئلة المقابلـة أن جميـع التعريفـات التـي قـدمها                 بح

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

  .العلم

 مدى إلمام معلمي العلوم لفلسفة العلم وتاريخه في ضوء          لدراسة حو ) 2003(وأجرى قادوس   

 اختيرت عينة الدراسة     التدريسي، وقد   وعالقته بالتقدير اإلشرافي على أدائهم     ،غيراتبعض المت 

 من  ) %31( ويشكل     ، ومعلمة معلماً ) 24(بالطريقة العشوائية الطبقية حيث بلغ عدد أفرادها        
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مدرسة من مدارس محافظـة نـابلس        ) 45( وتوزع أفراد عينة الدراسة على       ،مجتمع الدراسة 

 وكانـت نتـائج     ، فقرة من نوع االختيار من متعـدد       )35 ( من تحصيلي اًباراختالباحث  عد  وأ

 حيث بلـغ    ،مي العلوم لفلسفة العلم وتاريخه كانت مقبولة      ل تشير إلى أن درجة إلمام مع      ةالدراس

 مقدار المتوسط الحسابي لعالمات أفراد عينة الدراسة على اختبار فلـسفة العلـم وتاريخـه    

جحين على االختبـار بـصورته   وقد بلغت نسبة النا (5.15) ري المعياواالنحراف،  (17.6)

  %). (55.6   الكلية
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  الدراسات األجنبية: 2.2.2

  :الدراسات التي اهتمت بدراسة فهم المعلمين لطبيعة العلمالمجال األول : 2.2.2.1   

ـ دراسة حول Mahmoad, 2007)(أجرى محمود    ة نحـو  معتقدات معلمي المدارس العلمي

لعلمـي  العلم في المرحلة األساسية، حيث أن هذه الدراسة تسلط الضوء على معلمي الفـرع ا              

باإلضافة إلـى ذلـك   ,  ومعتقداتهم حوله في المرحلة األساسية  ،م العل اليابانيين، واتجاهاتهم نحو  

مـي  العلفان هذه الدراسة تقدم مقارنة بين المعلمين اليابـانيين والباكـستانيين ذوي التطبيـق               

 كل شريحة ترى انه يمكـن       ؛ومعتقداتهم واتجاهاتهم، وأمكن تقسيم المعلمين إلى خمس شرائح       

 معلمـاً   314)(  مـن    ن مجتمع الدراسـة   وكتأن تؤثر في الصف من خالل وجهة نظرهم، و        

 ، شـرائح فـي اليابـان      (9) من    متدرباًً  معلماً 159)( حيث تكونت عينة الدراسة من    , ومعلمةً

 مـن    باكستانياً  علمياً معلماً) 70( و ،من جامعة كاغالي في طوكيو    واد العلمية    معلماً للم  (85)و

كمـا  , إقليم الهور، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين اختلفوا في توجهاتهم نحو العلـم             

همية كبيرة من وجهة نظرهم     لمعلمين اليابانيين نحو العلم ذات أ     أظهرت الدراسة أن اتجاهات ا    

  .لمعلمين الباكستانيين على مستوى كل الشرائحبالمقارنة مع ا

  

 لمعرفة معتقدات المعلمـين     ؛)2006(وفي دراسة لجامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا        

رتباطية بين معتقدات المعلمين والتدريس، فقد تم البحـث         مية والمعرفية ومعرفة العالقة اال    العل

عرفية للمعلم وتعليم المـواد العلميـة، واسـتخدم         حول العالقة بين وجهات النظر العلمية والم      

المالحظات الصفية الختبـار العالقـة بـين المعلمـين          :  الباحث في هذه الدراسة أداتين هما     

 التعليمية واتجاهات المعلمين نحو العلم، وأشـارت        تومعتقداتهم نحو العلم، واختبار الممارسا    

 وبين التطبيقات   ،تقداتهم واتجاهاتهم من جهة   نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين المعلمين ومع       
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المـات  أشارت أن المعلمين يولون األهمية الكبرى لع      و ارسات التعليمية من جهة أخرى،    والمم

إلـى  أظهرت الدراسة أن مدرسي المرحلة األساسية يتجهـون         الطالب في االمتحانات، كذلك     

كبر للنشاطات الطالبيـة    يعطون وقتا أ  ية، و  والمفاهيم العلمية التطبيق   ،الطالب فهم   ىلتركيز عل ا

  .والمناقشات الصفية

  

التي هدفت إلى استقصاء استخدام معلمي الفيزياء للمنحـى  ) Zito, 2003(دراسة زيتووكذلك 

التاريخي في المدارس الثانوية في منطقة سافولك، ومدى تأكيد طلبة قسم التربية فـي جامعـة     

 جرى توزيعها على عينـة مكونـة مـن          ، مسحية انهي وقد طور الباحث استب    ،نيويورك عليها 

 لتحديد درجة ممارستهم الستخدام المنحى التاريخي في تدريس العلوم،          ،معلماً للفيزياء ) (112

كما قام بتحليل وثائق للتعرف على محتوى تاريخ العلم الذي تتضمنه، وشـملت خطـط قـسم     

 وكتب الفيزياء المقرر تدريـسها      ،ياءالتربية ومعايير التعلم والمنشورات المرافقة لمنهاج الفيز      

 الدراسة عدم   تظهرأ ونماذج اختبارات الفيزياء التي تعدها لجان القياس والتقويم، وقد           ،للطلبة

 ،خطـة القـسم، ومعـايير الـتعلم       : استخدام المنحى التاريخي في تدريس الفيزياء في كل من        

فيزياء من استخدام المنحـى      كتب ال  وخلت  والخطوات العريضة للمناهج والتدريس، كما أظهر     

التاريخي في محتوى تلك الكتب، إضافةً إلى خلو اختبارات الفيزياء من الفقرات التـي تقـيس     

 من المعلمـين اسـتخدموا المنحـى        )%46(معرفة الطلبة بتاريخ العلم، وأظهرت النتائج أن        

  .التاريخي في تدريس العلوم

  

هدفت إلى تقصي صورة دراسةً، ،  )Rubin & Cohen, 2003( كوهين كما أجرى روبين و

العلم والعلماء كما يكونها المعلمون قبل الخدمة من أبناء الثقـافتين العربيـة واليهوديـة فـي                 
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اختبار صورة العلم التي طورت خصيصاً      :  وقد تم تطبيق عدة اختبارات منها      ،فلسطين المحتلة 

رت الدراسة أن أفـراد العينـة   للكشف عن صورة العلم والعلماء، لدى عينة الدراسة، وقد أظه       

، ائياً ينخرط في التجريب داخل مختبره      أو فيزي  اًكيميائيالعالم ذكراً في األغلب، ويرونه      يرون  

 والتاسع  ،الثامن عشر : وساد هذا االعتقاد في أذهان المعلمين في تصورهم للعالم خالل القرون          

ن  التميز بـي   ى أفراد الدراسة عل    القرن العشرين، كما أظهرت النتائج عدم قدرة       ت وبدايا ،عشر

 أخرى، وفي مجال االختالف بين الثقافتين أظهرت النتائج         ناحيٍةالعالم من ناحية والمخترع من      

أن المعلمين العرب يضعون الذكور من العلماء العرب القدامى في رأس القائمة التي يعـدونها               

من العلماء الغـربيين فـي رأس       لألمثلة على العلماء، في حين يضع المعلمون اليهود الذكور          

  .القائمة التي يعدونها لألمثلة على العلماء

  

 لكيفية المعلمين تدريس مدى حول دراسةRyder, et al, 2003  ) (وآخرون رايدر كما أجرى

 إجـراء  تـم حيث  (epistemology of science) العلوم حصص في العلمية المعرفة تطور

 ، معلمين(7)الحصص الدراسية ل فحص المعلمين، تم اتلخبر حاالت دراسة خالل من الدراسة

 علميين مفهومين من النظرية النماذج تطور لتدريس بريطانيا في المنشورة المصادر يستخدمون

 بعـض  هنـاك  أن الدراسة ، وأشارت نتائج) الخلية غشاء وتركيب ،الكهرومغناطيسية(  وهما

 يتوجـب  بما كالتصريح العلوم، في العلمية رفةالمع تطور لكيفية الطلبة فهم التي تدعم الخبرات

 علمية مواضيع عدة طالمختلفة، ورب األنشطة في العلمية المعرفة تطور لكيفية ؛الطلبة تعلمه على

 الطلبة بإسهامات يتعلق فيما خبرة المعلمون أظهر فقد وكذلك العلمية، المعرفة كيفية تطور لتمثيل

 بنظريـة  المتعلقـة  بـاألمور  الطلبة إجابات يتقبل لمينالمع بعض الصفية، وكان في المناقشات

 كالحكايـات،  األمثلـة  بعـض  بجمـع  المعلمون قام كما  إلجاباتهم، تبرير طلب المعرفة دون
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 تـدريب  بضرورة الدراسة أوصت المعرفة، حيث بنظرية المتعلقة األفكار والتشبيهات لعرض

 العلمية الموضوعات في عرفة، ومتطلباتهاالم نظرية لتوضيح معينة القيام بأنشطة على المعلمين

  .الطلبة لدى اإلبداعي تعميق التفكير إلى سعيا

  

 طبيعة العلم تعليم حول  دراسةBatholomew, et, al; 2002)( وآخرون باثولوميو أجرى كما

 الـدروس  وتجعـل  ،األهـداف  تحقق التي والفعاليات الممارسات البريطانية حول المدارس في

 تعلـيم  فـي  المتخصصين من )30(من مكون فريق سؤال تم وقد مقبولة، العلم يعةالمتعلقة بطب

  وقـد ،) علوم ومعلمو التربوي النفس علم في متخصصون العلوم، في فالسفة علماء،( العلوم 

 العلـم  بطبيعة والمتعلقة االتركيز عليه يجب التي الرئيسية المواضيع أن الدراسة أظهرت نتائج

 الفرضـية و العلمـي،  التفكير تنوعووالتثبت،  العلمو، دم واالختبار الناقطرق العل: تتلخص في

، هاوتفـسير  تحليل البيانـات  والعلم والتساؤل،   و للمعرفة العلمية،    يالتطور التاريخ ووالتوقع،  

  .التعاون والتشارك في تطوير المعرفة العلميةو

  

 فهم ى معرفة مدإلىهدفت دراسة  (Leaderman ,et, al; 2001) وآخرون ليدرمان وأجرى

 الملتحقين فـي  المعلمين الطلبة من)  7( على الدراسة طبقت  العلم، لطبيعة الخدمة قبل المعلمين

 في بدايـة  مادة إضافة تم البرنامج على أجريت التي التغيرات بين المعلمين، ومن إعداد برنامج

بحـوث   بـإجراء  المعلمـون  ةالطلب خاللها يقوم ،فعاليات وإضافة العلم، بطبيعة تتعلق البرنامج

 خططهم في خاصة أهداف إدخال على المعلمين الطلبة تشجيع كذلك العلم، لطبيعة فهمهم لتحسين

   عدٍد تحديد وقد تم, األهداف بهذه الخاصة التقويم فعاليات وتجديد العلم بطبيعة تتعلق الدراسية
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 بطبيعة المعرفة  :النحو اآلتي ىعل كانت ،العلم لطبيعة المعلمين تدريس في المؤثرة العوامل من

(  التدريس، و النوازع  اإللمام بأساليبو المعلم، يدرسه الذي بالموضوع المعرفي واإللمام العلم،

 الطلبـة  أن اتضح وقد ,هذه العوامل أهم النوازع كانت وقد العلم،  طبيعة تعليم نحو) التوجهات 

 أوخلفيتهم العلمية، ال يقومون بالتـدريس  ئهم حول طبيعة العلم اآر عن النظر بغض المعلمين،

  .بما يتالءم مع طبيعة العلم

  

 هدفت إلـى     (Dickinson, et, al,  2000) وفي دراسة أخرى أجراها ديكنسون وآخرون

تقييم تأثير مجموعة من األنشطة والفعاليات المطورة باالعتماد على مفـاهيم مجموعـة مـن               

 حول طبيعة العلـم،     - قبل ممارستهم مهنة التدريس      - ئيةمدرسي مادة العلوم للمرحلة االبتدا    

 ( ة، وتكونت عينة الدراسة من عند تطبيق نوعين من المقارنومقارنة مدى فعالية هذه األنشطة

 معظم الطالب قبل التعليم بينوا وجهة نظر شخصية عن          ، وكان من نتائج الدراسة أن     طالبا35ً)

 بينمـا   ،ين، واعتقدوا أن القـوانين مدعمـة وصـحيحة        العالقة بين النظريات العلمية والقوان    

 عبروا عـن    المجموعة األولى طالباً من    ) 35(من  ) 3(النظريات غير ذلك، وبعد التعليم فإن       

 طبيعة العلم تجريبية، في المقابل فإن نصف المجموعـة الثانيـة            وجهة نظر مناسبة في كون    

اع المعرفة التساؤلية، وكانت الفعاليـات       عن أنو  اًأكدوا على دور الدليل في وضع العلوم بعيد       

  .  الطقسودورة المياه، والرياح، :التي أجريت عليها الدراسة

  

هدفت إلى الكشف عن أثر معتقـدات معلمـي     دراسةHashweh, 1996a)( وأجرى حشوه 

سـتنتاجي،  اال( يث أي المعتقـدين لـدى المعلـم     العلوم المعرفية على تدريسهم العلوم، من ح      

أي المعتقدين هو األكثر    و  عن المفاهيم البديلة لدى الطلبة؟      األكثر قدرة في الكشف    )يوالتجريب
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معلمـاً مـن    ) 35( وتكونت عينة الدراسة مـن       ستخدامه لطرائق تدريس فاعلة؟   تكراراً في ا  

 وكانوا بخلفيات علمية مختلفة، وبتحليل البيانـات التـي جمعهـا            ،المنطقة الوسطى بفلسطين  

أقسام مرتبطـة بأهـداف مختلفـة وأسـئلة         ) 3( يتكون من    هتخدام استبان الباحث من خالل اس   

هم أكثر قدرة علـى     ) بنائية( مباشرة، تبين أن معلمي العلوم الذين يحملون معتقدات استنتاجية          

الكشف عن المفاهيم البديلة التي يملكها الطلبة، وأنهم يمتلكون استراتيجيات عديدة أكثر فعاليـة      

  . غيرهم من المعلمين الذين يحملون معتقدات تجريببةفي تدريس العلوم من

   

دراسة، هدفت إلى تحديد نـسبة معلمـي العلـوم    Hashweh, 1996b)  ( حشوه ىكما أجر

 تتوافق مـع تغيـر المفـاهيم ذات         ،الذين يحملون معتقدات حول المعرفة والتعلم     الفلسطينيين  

تي تؤثر في هذه المعتقدات وإلى معرفة       األساس المعرفي لتعليم العلوم، وإلى تحديد العوامل ال       

عضاً، وتكون مجتمع   ب مع بعضها     عالقة ا كانت هذه المعتقدات حول المعرفة والتعليم له       افيما إذ 

فلـسطين،  معلماً من معلمي العلوم الفلسطينيين من المنطقة الوسطى في 300)   ( الدراسة من

 (91) طقة، وتكونت عينة الدراسة منالمنهيئة التدريسية في إحدى كليات المن أعضاء ) 40(و

ين تان اسـتخدام اسـتب  من ذوي خلفيات تربوية مختلفة، ومستويات تدريس مختلفة، وتـم  معلماً

ـ  اتللبحث في معتقد مـن  (80 % )    أنى المعلمين في هذين المجالين، وخلصت الدراسـة إل

جود أخطـاء مفاهيميـة      بو ونمعلمي العلوم يرون أن العلوم تتطور تراكمياً، وقليل منهم يعتقد         

دراكات والمعتقدات للمعلمين ال ترتبط بمـستويات الدراسـة، أو           هذه اإل  لدى الطلبة، وتبين أن   

  .الخبرة، أو المستوى الذي يدرسه المعلم، أو تخصص المعلم
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  .الدراسات التي اهتمت بطبيعة العلم لدى الطلبة :المجال الثاني  2.2.2.2:

مدرسـة مـن    79) (دراسة هدفت إلى فحص نظر الطلبة في  Miller, 2006)( أجرى ميللر

. مدارس المرحلة العليا للذكور واإلناث اتجاه العلم والعلماء ونظرتهم للتخصـصات العلميـة            

سـتبانة، وأظهـرت نتـائج       في هذه الدراسة مقياس التقدير، وا      كانت األدوات التي استخدمت   

ـ        الدراسة أنه إذا ما خططت األنثى أن تتخصص في الع           اًلوم فإنها أكثر اهتمامـاً وأكثـر فهم

هو العلم الوحيد من بين العلوم التـي ال        ) علم األحياء ( لطبيعة العلم من الذكر، وأن البيولوجيا       

تنال اهتمام اإلناث، وأنه في أغلب األحيان تختار األنثى تخصص العلوم لكي يـصبح عنـدها             

لطب، وقد وجد الباحث أن اإلناث بشكل        للعمل في وظائف تتعلق باألمور الصحية مثل ا        اًأساس

  .عام يجدن العلوم غير ممتعة، وأسلوب الحياة العلمية غير جذاب

  

دراسة هدفت إلى البحث في العالقة بين التطبيقات التعليمية ) Lidar, 2006(كما أجرى ليدر 

 طالب وطالبـة مـن    (100)وطريقة تعلم الطلبة في غرفة الصف، وتكونت عينة الدراسة من

وكشفت النتائج أن فهم الطلبة لنظرية المعرفة بالنسبة لطبيعة العلم تؤثر فـي كيفيـة               . السويد

واستخدام المعلم للنظريـة العلميـة تـؤثر علـى          . تعاملهم مع المعرفة التي يقدمها لهم المعلم      

  .تطبيقاتهم التعليمية، وأن كثيرا من تطبيقاتهم تتصل بالموضوعية من وجهة نظرهم نحو العلم

تـشانج  وتـساي،   ومن الدراسات في هذا المجال دراسة في تايوان أجريت من قبل هـانج،              و

(Huang, Tsai, & Chang, 2005)     بعنوان تحري وجهات نظر المـراهقين التـايوانيين 

المبكرين حول طبيعة العلم، حيث هدفت الدراسة إلى استكشاف وجهات نظر الطـالب حـول               

لذلك فقد طورت هذه الدراسة مقياس طبيعة العلم للتالميذ         . ادطبيعة العلم على أساس ثالثة أبع     

لعلم وتأثير المفاوضات االجتماعيـة     لالطبيعة المخترعة والمتغيرة    : والذي تضمن فقرات حول   
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قية فـي   والسياق الثقافي على العلم، واختيرت عينة الدراسة من مدارس المنطقة الشمالية الشر           

مدرسة، ) (71لى جميع شعب الصف الخامس والسادس في         إ تياناتايوان، حيث أرسلت االستب   

ون وجهة نظر بناءة اتجاه طبيعة العلم       لوقد تبين من نتائج الدراسة أن المراهقين المبكرين يحم        

المخترعة والمتغيرة، وأن العالقة بين طبيعة العلم المختلفة والمتغيرة فبل المرحلة، فقد كشفت             

ا وجهات نظر بناءة اتجاه االختراع والتغير لطبيعة العلـم          النتائج أن طلبة الصف السادس أبدو     

أكثر من طلبة الصف الخامس، أما بالنسبة لتأثير الجنس فقد مال المراهقون الذكور إلى إبـداء         

  .اتفاق أكثر في استجاباتهم على الطبيعة المخترعة والمتغيرة للعلم

  

التي هدفت الستقصاء )  Rudolph, 2004( ومن الدراسات في هذا المجال دراسة رودالف 

العالقة بين فهم الطلبة لطبيعة العلم واستراتيجيات حل المشكلة لديهم، وقد تم تطبيق الدراسـة               

طالبا في تايوان باستخدام استبانه فهم طبيعة العلم، واختبارين لحل (680) على عينة مكونة من

 بين فهم الطلبـة لطبيعـة العلـم    المشكلة لدى الطلبة، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية       

 المشكلة لديهم، وكذلك كان أسلوب حل المشكلة معتمداً إلى المفاهيم أكثر لدى             لوإستراتيجية ح 

  .الطلبة الذين حصلوا على عالمات عالية في اختبار فهم طبيعة العلم

  

ثر دراسة هدفت إلى استقصاء أ) Galili, Hasan, 2001( أجرى الباحثان جليلي وهزان اكم

مساق مستند إلى التاريخ في نظرة الطلبة نحو العلم وبعض المواد الثقافية والتكنولوجيـة ذات               

العالقة، وقد استخدم الباحث الحاالت التاريخية من تاريخ علـم البـصريات، وبلغـت عينـة                

طالباً وطالبة، حيث قسمت إلى مجموعة تجريبية وضابطة درست المواضـيع           ) 141(الدراسة  

مقـابالت التـي    الستبانه، باإلضـافة إلـى      م، واستخدم الباحثان في الدراسة ا      العل بدون تاريخ 
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، وكان من نتائج الدراسة وجود فهم للعالقة المتبادلة         ماستخدمت للتعرف على نظرة الطلبة للعل     

بين العلم والمجتمع عند طلبة المجموعة التجريبية، وكانت النتيجة التي خلصت إليها الدراسـة              

لبة الذين درسوا باستخدام الحاالت التاريخية لطبيعة العلم ونجاحـه فيمـا يتعلـق              أن فهم الط  

بتطوير المعرفة، وبأنها إبداع مفاهيمي قد تحسن بعض الشيء مقارنة بالطلبة الذين لم يدرسوا              

  .بطريقة الحاالت التاريخية

  

لـوم بطريقـة    تعلم العرث أهدفت إلى استقصاء ,Irwin )   2000( وفي دراسة أجرتها أروين

تكونت عينة الدراسـة    . الطلبة وفي فهمهم لطبيعة العلم    دراسة الحاالت التاريخية في تحصيل      

حيث درست المجموعة األولى موضـوع       ،اًطالب ) 25(من مجموعتين متكافئتين في كل منها     

 اً، واستخدمت الباحثة في دراستها اختبـار      ناصر باستخدام الحاالت التاريخية   الذرة ودورية الع  

 حول طبيعة العلم باإلضافة إلى مقابلة جماعية مع عينـة مـن طلبـة               واستبانهفي التحصيل،   

 فهم الطلبة لطبيعة العلم وبخاصة ما يتعلـق بتطـوير           نوكانت نتيجة الدراسة أ    المجموعتين،

 وبأنها إبداع مفاهيمي قد تحسن بعض الشيء بالقياس إلى الطلبة الـذين لـم               ،المعرفة العلمية 

ولكن لم تستطع الدراسة الحصول على نتـائج         ،لموضوع بطريقة الحاالت التاريخية   يدرسوا ا 

  . دالة إحصائيا للفرق في فهم طلبة المجموعتين للمحتوى العلمي

  

 هـدفت الستكـشاف   William & Kathryn, 2000)( ويليام وكاثرين اوفي دراسة أجراه

 العلم خاصةً حول تغير النظريات عند       كيفية تغيير طلبة المراحل العليا اعتقاداتهم حول طبيعة       

 ) 4(طالب و  ) 4(حيث تكونت عينة الدراسة من      . دراستهم لوحدة في مساق األحياء التمهيدي     

أشخاص، وكانت أداة الدراسة عبارة عن مقابلة، وقد استخدم الباحثان نسخة            ) 8(طالبات أي   
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لمقابلـة بواسـطة مدرسـيهم      ، وخضع أفراد العينة ل    )carey(عن المقابلة التي طورتها كاري    

 من  نتائج الدراسة أن       بعد دراسة الوحدة وكان    مرتين،مرة قبل دراسة الوحدة والمرة األخرى     

المـساق،   فترة دراسـة     ، وتغير النظريات لم تتغير على طيلة      اعتقادات الطلبة حول النظريات   

 أن الهدف من العلم      التجارب وأنهم رأوا   نن على استنتاج األفكار م    ولكن وجد أن الطلبة قادرو    

ن جهد العلماء تركز على اختبار األفكار إليجـاد          التوضيحات، وأ  هو اختبار األفكار وتطوير   

 .   الفكرة الصحيحة

الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى كتب العلوم للتعـرف علـى            :المجال الثالث : 2.2.1.3

  .مدى تضمينها لبعض مفاهيم طبيعة العلم

دراسة هدفت إلى تحليل كتب Rodriguez & Niaze, 2002 ) (ياز أجرى رودر يجويز ونو

الكيمياء في الواليات المتحدة األمريكية، ومقارنة هذه الكتب مع الكتب السابقة، وأظهرت نتائج             

التحليل أن تلك الكتب التي حاولت تضمين تاريخ العلم اقتصرت علـى تـضمين مالحظـات                

ـ        ي اسـتخدمت المنحـى التـاريخي لـم توضـح           تاريخية مختصرة، وان كتب الكيميـاء الت

  .االستراتيجيات المناسبة لالستفادة منه في عملية التدريس

  

التي هدفت إلى تصميم أداة لتحليل المحتوى التـاريخي   Leite, 2002 ) (وجاءت دراسة ليت 

  الكتب للتعرف إلى نوع وتنظيم المعلومات      للكتب العلوم، حيث قام الباحث بتصميم قائمة لتحلي       

 التاريخية، والمواد المستخدمة وصحة ودقة البيانات، ووضع المحتوى التـاريخي، واالتـساق           

وقام الباحث بتحليل سبعة كتب لمختلف المستويات الدراسـية،         الداخلي، والنشاطات التعليمية،    

وكان من نتائج الدراسة أن بعـض الكتـب          ) 1998-1999(مستخدمة في البرتغال في الفترة    

 الطالب المعد له هذا الكتاب، باإلضافة لـذلك         ىعلم دون األخذ في االعتبار مستو     كانت تقدم ال  
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 نقـص   على قدر ضئيل من طبيعة العلم، ويعود ذلك إلى         كتب المدارس العليا احتوت      وجد أن 

 الكتـاب   من توصـل واتجاه الكاتب نحو تاريخ العلم كان أكثر أهمية المعرفة بالنسبة للكتاب،

  .نفسه

  

  .الدراسات التي اهتمت بفلسفة العلم:  الرابعالمجال  2.2.2.4:   

بغرض فحـص  Tsai, 2006)  (من الدراسات الحديثة في المجال األول دراسة أجراها تساي 

تأثير تعليم مادة العلوم على نظرة مجموعة من المدرسين التايوانيين قبل وبعد الخدمـة تجـاه                

هما تم تطبيقها على    إحدا: للعلوم) مادتين(رات   وشملت هذه الدراسة مقر    ، وفلسفته، طبيعة العلم 

 وقد اشتملت مادتـا العلـوم   مدرساً يعملون في خدمة التعليم، 36) ( وعددهم مجموعة معلمين

 ونظريات اختيارية يمكن أن يستخدمها الطلبة،       ،فلسفة العلوم، وتعليمات حول تصورات    : على

: وات المستخدمة فـي هـذه الدراسـة       دوبعض المهارات الصفية في تعليم العلوم، وكانت األ       

 واالستجابات المكتوبة لألسئلة والمقابالت، وأثبتت النتائج المستخلصة من         ،ستبانات المدرسين ا

 إلى حد ما غيروا وجهة نظرهم نحو طبيعة العلم، وذلك بعد            -الدراسة أن مجموعتي المدرسين   

م عن العلوم   سروا وبينوا وجهة نظره   أن أتموا إنهاءهم للمادة التعليمية، والكثير من المدرسين ف        

كما بينت الدراسة أن التعليمات والنظريات والتصورات االختيارية أكثر         خالل دراستهم للمادة،    

  . فائدة من التعليمات المباشرة في تغيير وجهة نظر المعلمين عن العلوم

  

 حاولـت الكـشف عـن    ، دراسـة  Honda and May, 2006 )(وأجرى هونـدا ومـاي   

 ويطورونها خالل تقـويم العمـل المخبـري،         ،ولوجيات العلم التي يوظفها معلمو العلوم     ابستم

. واستخدمت الدراسة إطاراً مرجعياً لتحديد المصادر التي تسهم في تشكيل ابستمولوجيات العلم           
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 وفلسفته  ل طبيعة العلم   وحو وطبقت الدراسة تحليالً لكالم المعلم حول البحث والطريقة العلمية        

ء النشاطات المخبرية، وعالقة ذلك وتأثيره في خبرات الطلبة العلمية، وتكونت عينـة              أثنا في

 3(الذي يـستمر  طلبة برنامج إعداد معلمي العلوم      معلمين لمادة األحياء من      )(10الدراسة من   

سنوات، واختير هؤالء من مشاركين في ورشة تدريبية لمدة أربعة أسابيع، وتمت مالحظـة              )

أثناء تطبيقهم لنـشاطات استقـصائية      في  دريسهم لمادة األحياء للصف التاسع      المعلمين خالل ت  

والعمل المخبري، واتبعت الدراسة األسلوب التحليلي للوثائق واآلثار المادية وتحليل سـجالت            

المعلمين، وبينت نتائج الدراسة أن معظم المعلمين يطورون مصادر ابستمولوجية علمية ضمن            

من خالل انخراطهم في النقاشات حول طبيعة العلم، وأشارت المصادر           ،سياقات معرفية فردية  

إلى أن ديمومة المصادر االبستمولوجية ضمن سياقات حقيقية يحقق تكوين فهم متعمق لطبيعة             

  .العلم

  

 هدفت لتقييم أثر مساق فلـسفة  ،دراسة )  Abd- El- Khalick, 2005(وأجرى عبد الخالق 

 وعلى تطـوير فهـم أعمـق،        ، وعلى تخطيطهم الدراسي   ،ومم على تصورات معلمي العل    لالع

وبشكل أساسي توجهت الدراسة لفحص مدركات معلمي العلوم حول طبيعة العلـم، وتكونـت              

 درسوا مساقين في طرائق تـدريس        ومن كان    معلماً حديثي التخرج،    )56(عينة الدراسة من    

 لتقـصي  مت الدراسـة اسـتبانة   العلم، واسـتخد مما قد يضمن تقديماً صريحاً لفلسفة; العلوم

 VNOS (Views Of Nature Science Questionnaire(التصورات حول طبيعة العلـم  

وأعمال المعلمين المكتوبة أثناء التخطيط لدروس العلوم، وأظهرت النتائج أن لمـساق فلـسفة              

م أثنـاء تخطـيطه   فـي    على تطوير فهم متعمق ومتجانس لطبيعة العلم، وظهر ذلك           اًالعلم أثر 

لدروس العلوم، كما أن طبيعة خطابهم حول العلم كان أكثر مهنية في استخدام المـصطلحات،               
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ومن جهة أخرى أظهرت النتائج أن نظرة المشاركين في الدراسة للتـدريس اختلفـت، وأكـد                

  .وكهم وممارساتهم لتقديم أفضل طبيعة العلملالمعلمون على نيتهم تحسين س

  

 هـدفت  ،دراسة)  kitchawen; Swain & Monk, 2003(وأجرى كتشاون، سوين ومونك 

 في جامعة بوبا في غويانا الجديدة، وجمعت         ومعلميها للوقوف على تصورات طلبة كلية العلوم     

الدراسة بياناتها باستخدام األداة التي طورها نـوت وويلنجتـون، والتـي صـممت لقيـاس                

، طبقت علـيهم أداة     باً وطالبة لا ط 378)(التصورات الفلسفية للعلم، وتكونت عينة الدراسة من      

وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة مدارس العاصمة 1999-2001) (على مدى األعوام الدراسة 

أظهرت ما  والمدارس األسترالية كانوا أكثر استجابة من طلبة المدارس في المناطق القروية، ك           

 أكثر من   )Process(ملياتية  جهون نحو التصورات الع    طلبة السنة الثالثة والرابعة يت     النتائج أن 

طلبة السنة األولى والثانية، وأظهر طلبة السنة األولى والثانية اختالفاً ذا داللـة عمـا يحملـه               

معلموهم من تصورات فلسفية، وأظهرت النتائج أيضاً أن تصورات الطلبة تختلف فيما بيـنهم              

أن معظم تصورات الطلبـة     وتؤثر تصوراتهم على اختيارهم المستقبلي للمهنة، وبينت النتائج         

كانت أقرب للتصورات الوضعية اإلمبريقية، وأن التصورات الفلسفية للعلم ال تختلـف كثيـراً          

ـ  ،فيما بين الطلبة، وهذه التصورات وصلت للطلبة من خالل الخبرات التي تعرضوا لها             ن  ولك

تحـصيلية  أن الطلبة الذين تعرضوا للعمل المخبري وضغط االختبـارات ال     بشكل ضمني، كما    

 ميالً للتصورات الوضعية والواقعية، أما الطلبة الذين خبروا التعلم بالمشروع فقـد             ركانوا أكث 

ضرورة التدريس الصريح   لوضعية والواقعية، ودعت الدراسة إلى      كانوا أقل ميالً للتصورات ا    

  .لفلسفة العلم
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ات نحـو  دراسة لتقصي االتجاه ) Gwimbi and Monk, 2003(وأجرى جويمبي ومونك 

 والمهني لدى معلمي األحياء فـي       ، واإلعداد األكاديمي  ،فلسفة العلم وتداعيات السياقات الصفية    

األولـى  :  معلماً وزعوا ضمن فئتين    33)(منطقة هرارا بزيمبابوي، وتكونت عينة الدراسة من      

 الـذي طـوره     ةان، واستخدمت االستب   مدارس في بيئات فقيرة    ةمدارس في بيئات غنية، والثاني    

 فقرة، وأظهـرت النتـائج أن       23 واالقتصار على    ةانيلنجتون، وتم تعديل فقرات االستب    نوت و 

ظهر معلمو المدارس الغنية    في اتجاهاتهم نحو فلسفة العلم، وأ      داللة    أظهروا اختالفاً ذا   المعلمين

، في حين أظهـر     )Deductivist( واستداللية ،)Relativist(اتجاهات جاءت في مجملها نسبية    

 وانتهت  ،)Inductivist( واستقرائية   ،)Positivist( المدارس الفقيرة اتجاهات وضعية      معلمو

الدراسة إلى أن وفرة المصادر والتسهيالت ونوعية المدخالت التربوية في المـدارس الغنيـة              

كان له دور في طبيعة االتجاهات نحو فلسفة العلم، وفيما يتعلق بالترابطات بـين االتجاهـات                

علم والسياقات التدريسية أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة بين الممارسـات            نحو فلسفة ال  

 وتصورات المعلمين حول فلسفة العلم، وفيما يتعلق باإلعداد األكـاديمي والمهنـي             ،التدريسية

بينت الدراسة أن إعداد المعلمين الذي يواكب تقديم فلسفة العلم يحقق إعداداً متوازنـاً لمعلـم                

  .اهم في خلق معلم واٍع قادر على تكوين فلسفة علمية ونقلها للطلبةويس, العلوم

  

ت تحديد موقـع   حاول،دراسة) Cachapuz and Pixao, 2002( وأجرى كتشابوز وبيكساو 

 في برامج إعداد المعلمين، وهدفت الدراسة إلى تصميم وتطـوير وتقيـيم             فلسفة العلم وتاريخه  

المعلمين يصبغون ممارساتهم التدريسية بمـا يحملـون        برنامج إلعداد معلمي العلوم، حيث أن       

 طبيعة العلم وبناء المعرفة العلمية؛ وعليه يمكـن تطـوير برنـامج             لأفكار ومدركات حو  من  

 فـي تهـذيب     فلـسفة العلـم وتاريخـه      معلمي العلوم ضمن الخدمة يستند إلى        مناسب لتأهيل 
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معلمات من  ) 4(ة البرنامج على     لدى معلمي العلوم، وطبقت الدراس     التصورات االبستمولوجية 

 Case"أربع مدارس ثانوية في البرتغال، واستخدمت الدراسة أسلوب تصميم دراسة الحالـة  

Study"             لمالءمته لتقديم معلومات تخدم غرض الدراسة، وجمعت بيانات الدراسة من خـالل 

معلمـات  للممارسات الـصفية، وجمـع اآلثـار الماديـة لل         ) أشرطة فيديو ( التسجيل المرئي   

 وأظهرت النتـائج    ارجي والتقييم الذاتي،  المشاركات، واستخدمت الدراسة أسلوب المالحظ الخ     

أن البرنامج التدريبي المطور لمعلمات العلوم قادر على تحسين تصورات المعلمات عن فلسفة             

  . علمية لديهم لدى الطلبة وبالتالي تكوين فلسفةالعلم وتاريخه، وتدعم تكوين صورة للعلم

  

دراسة هدفت لكشف االبـستمولوجيات المختلطـة أو غيـر    ) Tsai, 2002( وأجرى تساي 

 من خالل فحص معتقدات معلمي العلوم حول العلم Nested Epistemologies"" الناضجة 

 7-12(معلماً ومعلمة يدرسون الكيمياء والفيزياء للصفوف من        ) 37(والتعليم، وشملت الدراسة    

ة عنقودية، وجمعت البيانات من خالل المقـابالت، وبعـد تحليـل            وان اختيروا بطريق  في تاي 

يصنف ) تقليدية، وبنائية، وعملية    : (  فئات ثالمقابالت صنفت األبستمولوجيات العلمية في ثال     

المعلم في الفئة التقليدية إذا اعتقد أن تعليم العلوم يتمثل بتعليم عمليات العلم، وخطـوات حـل                 

كتشاف، وأن العلم هو الطريقة العلمية وعمليات اكتـشاف، أمـا            اال تالمسألة، وتجريب عمليا  

 مساعدة الطلبة في بنـاء      و المعلم في هذه الفئة إذا اعتقد أن تعليم العلوم ه          فالفئة البنائية فيصن  

المعرفة، وعمل تفسيرات، وتشجيع المناقشة، والتعلم التعـاوني، واالهتمـام بـالتعلم الـسابق           

 البديلة، وأن التعلم هو عمل تفسيرات، واستكشاف للخبرات الحقيقية، ومناقـشة مـع              موالمفاهي

األقران ومع المعلم، وان العلم اكتشاف للواقع، ويبنى بالتفاوض االجتماعي، وقد بينت النتـائج             

أن معظم المعلمين الذين شملتهم الدراسة يمتلكون معتقدات تقليدية حول العلم والتعلم والتعليم،             
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ى الرغم من أن غالبيتهم من المعلمين ذوي الخبرة فقد أظهروا سـلوكاً تقليـدياً إمبريقيـاً                 وعل

وضعياً منطقياً، وقد يعود السبب في ذلك أنه مهما تعددت السياقات الثقافية واألنظمة التربوية،              

ياق فإن الخبرات التربوية التي توفرها برامج تدريب المعلمين وإعدادهم فإنها ال تخرج عن الس             

  .التقليدي للعلم، وبينت النتائج أن أربعة معلمين فقط يمتلكون معتقدات بنائية

  

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

 إدماج فلسفة العلـم     تلتقديم فلسفة العلم للمعلمين قبل الخدمة، وركزت الدراسة على أطروحا         

 المعلمين، وفحصت المحاوالت العلمية التي حاولت ذلك، ووضعت الدراسـة           في برامج إعداد  

إطاراً نظرياً ومرجعياً اعتماداً على تحليل األدب السابق حول إدماج فلسفة العلم فـي بـرامج                

سـبانيا   وإعداد معلمي العلوم فـي جامعـات إ        إعداد معلمي العلوم، وبمراجعة برامج تدريب     

الوحدة األولى شملت المبادئ األساسـية فـي        : ن ثالث وحدات   وتكون اإلطار م   ،واألرجنتين

 تناولت العالقات بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، أمـا الوحـدة           ةفلسفة العلم، والوحدة الثاني   

: للقيمي وإطالق األحكام، ويحاول اإلطار تقديم إجابات للمعلمين حـو         ا السياق   تتناولفالثالثة  

 وكيـف   ؟ تدريس فلسفة العلـم    نعلم؟ وماذا يتوقع المعلمون م    لمن ومتى وأين تدرس فلسفة ال     

؟ وما مراحل تقديم فلـسفة      ؟ وما المجال األنسب لتقديم فلسفة العلم      سيجري توظيف هذا التدري   

  .العلم؟ المرحلة الوضعية المنطقية، والمرحلة العقالنية النقدية، ومرحلة ما بعد الحداثة

كون أساسي في إعداد مواطني المستقبل المسلحين بثقافة        وانتهت الدراسة إلى أن فلسفة العلم م      

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

تجاهال واضحاً لألسس الفلسفية للمعرفة العلمية، وأوصت الدراسة باعتماد أكثر من نمـوذٍج و       

  .سفة العلم للطلبة والمعلمين على حد سواءمنحى لتقديم القضايا الرئيسة في فل
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دراسة، حاولت تقديم فلسفة العلم للمعلمين في أثناء الخدمـة  ) Chang, 1996(وأجرى تشانغ 

من خالل تطوير نشاط يركز على التفاعل االجتماعي في بناء المعرفـة، وسـعت الدراسـة                

( اإلعـداد التخصـصي   في بـرامج    ن معلمين مشتركي  10)(لتطوير وتنفيذ نشاط لمجموعة من    

professional Development Programe ) (.(PDPالنـشاط اعتمـاداً   ا وتم تطوير هذ 

على فكرة دورة التعلم التي توظف التفاوض اإلجتماعى، كأساس للتعلم، من خالل التأثير على              

ج ما يحمله المتعلمون من أفكار ومدركات وتوظيف ذلك في تدريس العلوم وتعلمها، وبينت نتائ             

 نحو استراتيجية دورة التعلم، وأظهـروا اتفاقـاً         ةالدراسة أن المعلمين أظهروا اتجاهات إيجابي     

على أهمية المدركات القبلية في تعليم العلوم، كما أن المعلمين يرون أن الزمن والطريقة التي               

 يصاغ بها المحتوى هو من المعيقات التي تعوق تبني المنحى البنائي كفلـسفة توجـه تعلـيم                

العلوم، وبينت استجابات المعلمين أن الذين مارسوا هذا النشاط أظهروا فهماً مناسـباً لفلـسفة               

العلم، كما بينت أن المعلمين الذين يمتلكون فهماً فلسفياً وابستمولوجياً حول قـضايا المعرفـة               

ة العلمية يظهرون رغبة أكثر في إدماج فلسفة العلم ضمن المناقشات الصفية، وخلصت الدراس            

على أن تبني مفاهيم الفلسفة البنائية يسهم في تشكيل فهم مقبول لفلسفة العلم، واقترحت الدراسة               

تعريض المعلمين في الخدمة لبرامج تدريبية تساعدهم على تضمين استراتيجيات تدريس بنائية            

  .تسهم في تشكيل فلسفة علمية عند متعلمي العلوم

  

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

شملت خمسة معلمين من ذوي الخبرة في تدريس األحياء، وكان هدفها الكشف عن تـصورات        

معلمي األحياء المفاهيمية لعلم األحياء وعالقة هذه التصورات بـدورهم التعليمـي، ووظفـت              

ـ المقـابالت، والمـشاهدات الـصفية،       ( الدراسة لجمع البيانات ثالثة مصادر      المـواد   لوتحلي
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، وقد حللت البيانات بهدف وصف البنية المفاهيمية لعلم األحياء كمـا ظهـرت فـي                )التعليمية

الحصص الصفية ومقارنتها بتصور المعلمين لهذه البنية من خالل المقابالت، وقـد أظهـرت              

ـ              نالنتائج أ  ى  البنية المفاهيمية لعلم األحياء قدمت من قبل المعلمين في الحصص الـصفية عل

شكل أفكار مجزأة، وكانت الروابط بينها ضعيفة، وأن القليل من المعلمين يـدركون الطبيعـة               

المتكاملة لعلم األحياء، ويستخدمون هذا التصور لتوجيه ممارستهم التعليمية وبـشكل هـادف،             

أهداف المعلم، واستقالليته، ومعرفتـه     :  هذه النتيجة إلى مجموعة عوامل، هي      ةوعزت الدراس 

  .ى، وطرائق التدريس، وقدرات الطالب، ومقدار الوقت المخصص للتدريسبالمحتو
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  :على الدراسات السابقةتعليق 

  :بعد استعراض الدراسات السابقة بجميع مجاالتها وجوانبها يتضح مايلي
 : من حيث أغراض الدراسة وأهدافها-1

عطوي (طبيعة العلم مثل دراسة      بعض الدراسات إلى التعرف على فهم معلمي العلوم ل         تناولت

)2007(، ,Leaderman ,et, al; 2001 الدبعيو )المحتـسب  ، و)1985( سويلم و ،)2001

 لالختبـارات  إعـداده  المعلم وطريقـة  وخبرة الفهم هذا بين العالقة درستحيث  ،)1984(

ـ          أخرى بهدف تحديد  و،  التحصيلية , تعلممعتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلم والتعلـيم وال

، ),Mahmoad  2007 (،)2006(العمـري   ( دراسـة  مثـل    وعالقتها بسلوكهم التعليمـي   

 ،)Haidar, 1999(حيـدر  و,)2006(لجامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيـا  ودراسة 

  Hashweh, 1996b).   (، 1996a)( حشوه و

 تأهيـل  برنـامج ب العلوم الملتحقـين  معلمي معرفة مدى عن الكشف إلى هدفت وهناك دراسات

وعالقتـه    والكيمياء والفيزيـاء، األحياء  مادةفي األساسية للمفاهيم اليرموك جامعة في المعلمين

  ).  )1995(هماش و، )1997( جابرو ، )2002(الفالح ( : مثل دراسة،مبفهمهم لطبيعة العل

  Tsai, 2006), (تساي  (لدراسات التي اهتمت بفلسفة العلم مثل دراسةكما أن هناك بعض ا

   ) Abd- El- Khalick, 2005(عبد الخالق و ، Honda and May, 2006 )(هوندا وماي 

،  )2003(الرويلـي  ، و)kitchawen; Swain & Monk(سـوين ومونـك   وكتـشاون،  و

   ، )Tsai, 2002( تـساي  ، و)Cachapuz and Pixao, 2002( كتـشابوز وبيكـساو   و

  ).Chang, 1996(شانغ ، وت)Aduriz- Bravo, 2001( ادوريز برافو 
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   : من حيث أدوات الدراسة2-  

(  حشوه ، )Zito, 2003(زيتوبعض الدراسات استخدمت االستبانة كأداة للبحث، مثل دراسة 

(1996a،  

العمـري   وبعضها استخدم اختبار وبطاقة مالحظة والمقابلة كأدوات للدراسة، مثـل دراسـة           

  ، )2006(الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، و)2006(

المفلـح                     ،)2007(عطـوي    وبعض الدراسات استخدمت االختبار كأداة للدراسة مثل دراسـة        

، )1997( جـابر و ،1984)(والمحتسب)  2001( الدبعي، و )2002(الفالح ،  و)      (2005

  . )1982(حسنين ، و)1985( سويلم و

  :السابقة ائج الدراساتمن حيث أهم نت  3-  

 لطبيعـة  مقبول فهم لديهم المتوسطة للمرحلة معلمي العلوم أن أظهرت نتائج بعض الدراسات

ن مستوى فهم   أ  )2002(الفالح   ، وأشارت نتائج دراسة   2007)( كما في دراسة عطوي      العلم

، مقبـول تربويـاً   قل من المستوى ال   الثالثة على اختبار طبيعة العلم أ     أفراد السنة األولى والسنة     

المعلمـين   لـدى  العلم طبيعة لفهم العام المستوى أن على 2001)(وأظهرت نتائج دراسة الدبعي

  .متوسطاً كان الثانوية المدارس في التدريس في العاملين

وعالقتهـا بـسلوكهم    , معلمي العلوم حول طبيعة العلم والتعليم والـتعلم       أما بالنسبة لمعتقدات    

تلكـوا  من أفـراد العينـة ام     ) %35(، أن   )2006(العمري   نتائج دراسة ، فقد أشارت    التعليمي

, لكوا معتقدات بنائية عـن العلـم      من أفراد العينة امت   ) %24(ن  وأ, معتقدات وضعية عن العلم   

  .من أفراد العينة امتلكوا مزيجاً من المعتقدات البنائية والوضعية عن طبيعة العلم) %41(ن وأ

 مـن  اًنظرة المعلمين لطبيعة العلم، مزيج ) Haidar, 1999(يدربينما أشارت نتائج دراسة ح

التقليدية والبنائية، فانسجمت نظرتهم مع التقليدية فيما يتصل بدور العلماء، ومع البنائية فيمـا              
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 ، وأظهرت نتـائج دراسـة     يتصل بالمعرفة العلمية، وتراوحت بين النظريتين البنائية والتقليدية       

هم أكثر قـدرة    ) بنائية ( حملون معتقدات استنتاجية  العلوم الذين ي   أن معلمي    1996a)( حشوه  

على الكشف عن المفاهيم البديلة التي يملكها الطلبة، وأنهم يمتلكون استراتيجيات عديدة وأكثر             

  .فعالية في تدريس العلوم من غيرهم من المعلمين الذين يحملون معتقدات تجريبية

أن مجمـوعتي  إلـى  Tsai, 2006)  (تساي  ت نتائج دراسةأما بالنسبة لفلسفة العلم فقد أشار

 إلى حد ما غيروا وجهة نظرهم نحو طبيعة العلم، وذلك بعد أن أتمـوا إنهـاءهم                 -المدرسين

م عن العلوم خالل دراستهم للمادة،       وجهة نظره  والكثير من المدرسين فسروا   للمادة التعليمية،   

أن لمساق فلسفة العلـم   )Abd- El- Khalick, 2005(عبد الخالق  بينما أشارت نتائج دراسة

أثناء تخطيطهم لـدروس    في   على تطوير فهم متعمق ومتجانس لطبيعة العلم، وظهر ذلك           اًأثر

 ، إلى أن)Cachapuz and Pixao, 2002( كتشابوز وبيكساو  ، وأشارت نتائج دراسةالعلوم

رات المعلمات عـن فلـسفة      البرنامج التدريبي المطور لمعلمات العلوم قادر على تحسين تصو        

  .العلم وتاريخه، وتدعم تكوين صورة للعلم لدى الطلبة وبالتالي تكوين فلسفه علمية لديهم

 :من حيث التشابه بين هذه الدراسة والدراسات السابقة     4-

، )1985( سـويلم  ، و)1995(همـاش  ، و)1997( جـابر  تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة

 طبيعـة  م في أداة الدراسة حيث كان اختبار لمفـاهي   1981) (مسلمو ، )1984(المحتسب و

  .العلم

  

  :أوجه التميز لهذه الدراسة   5-

 التي اهتمت بمستوى فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته في ضـوء              الدراسة األولى 

في ضـوء    لطبيعة العلم وفلسفته   معلمينال  بفهم وبالرغم من االهتمام العالمي    بعض المتغيرات، 
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,  في فلسطين بما يستحق من الدراسة والبحـث ، إال أن هذا الموضوع لم يحظَ  بعض المتغيرات 

  العلـوم حـول  معلمـي فهم سطين بحدود علم الباحث تتناول ففي الواقع ال توجد دراسة في فل     

 لكن هناك عدد قليل مـن الدراسـات التـي           في ضوء بعض المتغيرات،   فلسفته  طبيعة العلم و  

، وكذلك عدد قليل من الدراسـات       )2006( الطلبة لطبيعة العلم مثل دراسة عوض        تتناول فهم 

 دراسة أبـو عقيـل       و 2006)(في كتب العلوم مثل دراسة أبو علي        صورة العلم   التي تناولت   

)(2009.  

  :أهم األشياء التي استفادها الباحث من الدراسات السابقة 6-

موضوع طبيعة العلم وفلسفته في هذه الدراسات،       تم التعرف على األوجه المختلفة التي تتناول        

من حيث فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته، وتعرف علـى منـاهج البحـث المختلفـة                 

المستخدمة فيها، كذلك اطلعتُ على الخطوات واإلجراءات التـي تـم اسـتخدامها، واألدوات              

 وخطـوات إعـداد االختبـار،       المستخدمة في معرفة فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته،        

  .والتأكد من صدقة ومن ثباته
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  :الفصل الثالث

  :الطريقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  :جراءاتواإلالطريقة  

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مستوى فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته في ضـوء                 

 الفصل المنهج المتبع في هذه الدراسة، ويتضمن وصفاً تفصيلياً          بعض المتغيرات، حيث يتناول هذا    

وصف مجتمع الدراسة وعينتهـا،     : لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ هذه الدراسة، من حيث         

الطريقة التي اختيرت بها، وأدوات الدراسة، وطرق إعـدادها، وإجـراءات الـصدق والثبـات،               

إجراءاتها، والمعالجة اإلحصائية المستخدمة الالزمة لتحليل      وخطوات تطبيقها، وتصميم الدراسة و    

 .البيانات والوصول إلى النتائج

  :منهج الدراسة .3.1

 .اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لمثل هذا النوع من الدراسات

  : مجتمع الدراسة3.2

      يدرسـون المـواد    الذين    واإلناث  الذكور ن مجتمع الدراسة من جميع معلمي العلوم      تكو

لجميع المراحل في المدارس الحكومية     ) ، والكيمياء، واألحياء، والعلوم العامة    الفيزياء( العلمية

التابعة لمحافظة بيت لحم وشمال الخليل ووسطها، ومـن خـالل مراجعـة قـسم التخطـيط                 

 تبين أنه يوجد حوالي     واإلحصاء في مديريات التربية والتعليم في محافظتي بيت لحم والخليل،         

مدرسـة مـن    ) 335( معلماً ومعلمة للمواد العلمية المذكورة، وهم موزعون على          ) 1188( 

مدارس المحافظتين والقرى المحيطة فيها، في المناطق الثالث التالية كما هو مبين في الجدول              

  :التالي )1.3(رقم 
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 .تخصص توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وال1.3:الجدول

  

  التخصص   

  

  الجنس

  

  الفيزياء

  

  الكيمياء

  

  األحياء

  

  العلوم العامة

  

  المجموع

  511  259  81  116 55     ذكر

 677  312  111 166     88     أنثى

 1188  571  192 282 143 ن المعلميعدد

ــسبة  النــ

  المئوية

%12  

 

 

%23.7 %16.2 %48.1  %100 

  

 

   :عينة الدراسة3.3.   

معلماً ومعلمة من معلمي العلوم لجميع المراحل في محافظتي         ) 119(اسة من   تكونت عينة الدر  

من مجتمـع   ) 10%(بيت لحم والخليل، اختارهم الباحث باستخدام عينة طبقية عشوائية بنسبة           

  .تمثل توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات2.3) (الدراسة والجدول 
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  .سب الجنس والتخصصتوزيع أفراد عينة الدراسة ح2.3: جدول 

  

  : الدراسةة أدا3.4

جمع البيانات والمعلومات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة، فقد تم بناء أداة خاصة             من أجل   

 طبيعة العلم وفلسفته في ضوء بعض المتغيرات، وهي عبـارة           لمعرفة فهم معلمي العلوم حول    

فقرة من نوع االختيار من متعدد، وقد تم تصميمه وبنائـه وفـق             ) 35(عن اختبار مكون من     

  : الخطوات التالية

 تم بناء االختبار من خالل مراجعة الدراسات السابقة، واألدبيات المتوافرة منهـا دراسـة               -1

وي  ة ق)(2007عط الح، ) (2003ادوس،  ودراس ة الف يم، )2002( ،  ودراس ة غن ،  ودراس

ـ ) 1981( ، ومسلم   )(1989  خـالل  نحول طبيعة العلم، حيث أخذت بعض فقرات االختبار م

ذ  االختبار(  بطبيعة العلم    قاالختبار المتعل  ة          ي ال ة األردني دل للبيئ شيخ والمع ده ال مـن قبـل      أع

، )2003(تبار من االختبار الذي بناه قادوس       ، وتم اخذ بعض فقرات االخ     ))1985 ( العياصرة

 والمعـدل للبيئـة األردنيـة الـوارد فـي دراسـة             خمعتمداً على االختبار الذي أعده الـشي      

الح،  ( : (وقد استخدم هذا االختبار في عدة دراسات علمية منها دراسات         ). 1984(المحتسب الف

  التخصص

  الجنس

  العلوم   األحياء  الكيمياء  الفيزياء

 26 8 12 5  ذكور

 31 11 17 9  إناث

 57 19  29 14  المجموع
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ا    )1997(، وجابر  )2002( ، ومسلم  )1984(حتسب  ، والم  )1982(حسنين، و )1995(، وحماش

  .)1989( ودراسة غنيم، ،)1981(

فقرة من نوع االختيار من " 49" صيغت فقرات االختبار في صورته األولية وعددها 2-

  .متعدد

 لذلك  ة تم تقليل عدد فقرات االختبار، وتعديل وإعادة صياغة بعض فقرات االختبار، ونتيج            -3

االختيار من متعدد موزعـة علـى المجـاالت         فقرة من نوع    ) 35(أصبح االختبار مكوناً من     

  :المذكورة التالية

  : التالية موزعة على المجاالتات أداة الدراسة في صورته النهائية يمثل فقر:3. 3 جدول

  رقم الفقرة  المجال

  1, 2, 3, 4  أهداف العلم

  5, 7,6  خصائص العلم

  8, 9, 10, 11, 12  "عناصر المعرفة العلمية"نواتج العلم 

  13, 14, 15, 17,16, 18, 19, 20  "سلوك العلماء " ة العالم حيا

  21, 22, 23, 24, 25  "تاريخ المعرفة العلمية"

 29  27,26, 28,  "افتراضات العلم"

  "مفلسفة العل"
  

35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30  

  : تم اعتبار النسب المئوية ألعداد الناجحين في مجاالت االختبار على النحو التالي-4

 متوسط، من 69- 60 جيد، من 79- 70 جيد جداً، من 89- 80 ممتاز، من 100- 90من 

  . ضعيف50 مقبول، أقل من 59- 50
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  : صدق أداة الدراسة3:5. 

 من صدق محتوى أداة الدراسة من خالل عرضها على لجنة المحكمين، ملحق رقـم   تم التحقق 

اتها، وتم االستفادة مـن آراء      ، الذين أبدوا موافقتهم عليها، مع إعادة صياغة بعض فقر           )2(  

المحكمين حول مدى انتماء الفقرات لألبعاد التي وضعت من أجلها، ومدى السالمة اللغويـة،              

وكذلك مدى الصحة العلمية، وإمكانية الحذف واإلضافة، وبذلك اطمأن الباحث إلى صدق أداة             

  .الدراسة، واعتبرها مالئمةً لقياس ما وضعت لقياسه

  

  :ة الدراسةثبات أدا 3:6.  

 )  25( حسب معامل أداة الدراسة بطريقة االختبار وإعادة االختبار، فطبق االختبـار علـى   

معلماً من أفراد مجتمع الدراسة لكنهم من خارج أفراد عينة الدراسة، وبعد ذلك بأسبوعين ُأعيد               

ـ             م حـساب   تطبيقه عليهم، ثم صححت إجاباتهم على االختبار في المرتين القبلية والبعدية، وت

، وكانـت   )0.79( معامل ارتباط بيرسون مابين نتائج المفحوصين في االختبار القبلي والبعدي         

  . وهي قيمة مناسبة ألغراض البحث العلمي0.86 ألفا يساوي خقيمة معامل الثبات كرونبا

  : متغيرات الدراسة3.:7  

  :تحتوي هذه الدراسة على المتغيرات التالية

  : لةالمتغيرات المستق 3.7.1

 :متغير الجنس وله مستويان -1

   أنثى-ب                           ذكر              -أ

  :متغير الخبرة وله ثالث مستويات -2
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سنوات                    ) 10( أكثر من - ج سنوات        ) 10-5( من - ب سنوات         ) 5( اقل من - أ

  :تويات وله ثالثة مسمتغير المؤهل العلمي -3

   أعلى من بكالوريوس- ج لوريوس               بكا–                   ب دبلوم    - أ

  : وله أربعة مستوياتمتغير التخصص -4 

   علوم عامه- األحياء          د- الكيمياء            ج-  الفيزياء          ب- أ

  : وله مستويين التي يدرسها المعلمة المرحلمتغير -5

   المرحلة الثانوية- لة األساسية             ب المرح- أ

  :متغير المساقات التي أخذها المعلم في الجامعة وله مستويين -6

   ال- ب                      نعم      - أ

  

  .  معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفتهمستوى فهم : المتغيرات التابعة 3.7.2.

  

  :إجراءات الدراسة   3:8.

ـ   لى كتاب تسهيل مهمة من قسم الدراسات العليا في جامعة القدس            الحصول ع  -1  ىموجـه إل

   ".4"مكاتب التربية والتعليم في محافظة الخليل وبيت لحم، ملحق رقم 

 العلم وفلسفته، حيث وضعت فقـرات االختبـار         ة تم إعداد أداة الدراسة وهو اختبار طبيع       -2

  . لتحقق من صدقهال) 2ملحق رقم ( على مجموعة من المحكمين، توعرض

 وزعت أداة الدراسة على مجموعة من المعلمين من مجتمع الدراسة، لكنهم مـن خـارج                -3

 -Test(عينة الدراسة من أجل التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقة االختبار وإعادة االختبار 

Retest .(  
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ظة الخليل وبيـت   الحصول على كتب تسهيل المهمة من مديريات التربية والتعليم في محاف           -4

  .لحم موجهة إلى مديري ومديرات المدارس لتسهيل مهمة الباحث في المدارس

 تم معرفة أعداد معلمي العلوم، وذلك من خالل مراجعة قسم التخطـيط واإلحـصاء فـي                 -5

مديرية التربية والتعليم في محافظتي بيت لحم الخليل، حيث تـم حـصر مجتمـع الدراسـة،                 

  .ئية الطبقيةواختيار العينة العشوا

 ووسـط الخليـل     ل وزع الباحث أداة الدراسة على مدارس مديريات التربية والتعليم شما          -6

وبيت لحم، بحيث يتناسب عدد نسخ االختبار التي وزعت مع عدد معلمي العلـوم فـي كـل                  

  .نسخة) 119(مدرسة، حيث بلغ عدد نسخ االختبار التي وزعها الباحث 

ن ثم إدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب لمعالجتها إحـصائياً،           تم تصحيح أداة الدراسة وم     -7

وبعد المعالجة اإلحصائية واستخراج النتائج تم تحليلها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، ومن            

  .ثُم اقتراح التوصيات الالزمة

  :المعالجة اإلحصائية .3:9
  

باسـتخدام  ) SPSS(لوم االجتماعية   برنامج الرزمة اإلحصائية للع   تم معالجة البيانات باستخدام     

 One(وتحليل التبـاين األحـادي   ) T(ة واالنحرافات المعيارية واختبار المتوسطات الحسابي

Way ANOVA (ق الدالة إحصائيا واختبـار شـيفيه   إليجاد الفرو) Scheffe (  للمقارنـات

كرونباخ "عادلة  استخدام م وتم   ،البعدية للكشف عن مصدر الفروق الدالة إحصائيا حين ظهورها        

ار        " ألفا – وحساب معامل ارتبـاط بيرسـون    ،   لحساب مقدار االتساق الداخلي بين فقرات االختب

  .مابين نتائج المفحوصين في االختبار القبلي والبعدي
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

، التي هـدفت إلـى معرفـة        الدراسةهذه  توصلت إليها   يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي       

مستوى فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته في ضوء بعض المتغيرات، فقد اهتمـت               

الدراسة في استقصاء أثر كل من الجنس، والتخصص، والخبرة، والمرحلـة التـي يدرسـها               

 في الجامعة، على فهـم معلمـي        المعلم، والمؤهل العلمي، ومساقات الفلسفة التي أخذها المعلم       

العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته، لذا فقد جمعت الدراسة بياناتها باستخدام اختبار فهم معلمـي               

  .العلوم لطبيعة العلم وفلسفته، وفيما يلي عرض هذه النتائج حسب ترتيب أسئلة الدراسة

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول4.1.  

  العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته ؟ معلمي ما هو مستوى فهم

ـ            هذا السؤال ولإلجابة عن     ة حسب متوسط فهم أفراد عينة الدراسة على فقرات اختبـار طبيع

 على التوالي، كما أن     7.14 و   18.2العلم وفلسفته واالنحراف المعياري، حيث كان كل منهما         

، فقد تم 35مة صفر من  وأقل عال35من (31)  أعلى عالمة في نتائج االختبار للمعلمين كانت

إعطاء عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة من فقرات االختبار، وصفر عالمة على كـل إجابـة                

  . خاطئة من فقرات االختبار

   فما 50%أما بالنسبة للنسب المئوية ألداء المعلمين على فقرات االختبار والذين حصلوا على 

تبـار، وكـذلك المتوسـطات الحـسابية        فوق من العالمة الكلية لكل مجال من مجـاالت االخ         

  :واالنحرافات المعيارية، فقد كانت كما في الجدول التالي
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 فما فوق من العالمة     50%يمثل عدد معلمي العلوم الذين حصلوا في أدائهم على           :1.4جدول

  .الكلية لكل مجال من مجاالت االختبار

 المتوسطات  المجال رقم المجال

  الحسابية
االنحرافات 

  يةالمعيار

عــــدد 

  الناجحين

ــسبة  النـ

  المئوية

  التقدير

أهداف  1

  العلم

2.41 
 
  

1.09  97  
  

  

81.4%  
  

  جيد جداً

خصائص   2

  العلم

2.09  0.96  
  

  جيد  77.3%  92

  2.87 نواتج العلم  3
  

  متوسط  61.3%  73  1.38

سلوك "  4

  "العلماء

  مقبول  58%  69  1.80  3.82

تاريخ "  5

المعرفة 

  "العلمية

  طمتوس  63%  75  1.28  2.86

افتراضات "  6
  "العلم

  جيد  70.6%  84  1.37  2.25

فلسفة "  7
  "مالعل

  ضعيف  35.2%  42  1.61  1.90

االختبار   8
  الكلي

  مقبول  58%  69  7.14  18.20
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  أن نسبة المعلمين الذين عندهم فهم لطبيعة العلم وفلسفته، كانت 1.4)(يتضح من الجدول

انت نسبتهم متدنية في مجـال فلـسفة        ، في حين ك   %81مرتفعة في مجال أهداف العلم بلغت       

، أما بالنسبة لفهم المعلمين حول طبيعة العلم وفلسفته في مجال خصائص العلـم              %35.2العلم

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

ل نتائج العلم، وتاريخ    نسبة المعلمين الذين يوجد عندهم فهم حول طبيعة العلم وفلسفته في مجا           

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

أن نسبة معلمي العلوم الذين عندهم فهم حول طبيعة العلم وفلسفته لمجال سلوك العلماء مقبولة،               

ة العلـم وفلـسفته علـى       ، وقد بلغت نسبة المعلمين الذين عندهم فهم لطبيع        %)58(فقد بلغت   

  %).58( االختبار بصورته الكلية

  :النتائج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني: 4.2

هل يختلف مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته باختالف الجنس، والمرحلة التي             

والخبـرة  ،  جامعة تتعلق بطبيعة العلم وفلسفة     تم َأخْذُها في ال     التي مساقاتواليدرسها المعلم،   

  والمؤهل العلمي، والتخصص؟

، تم تحويل السؤال إلى سـت فرضـيات، حيـث تـم حـساب               ولإلجابة على السؤال السابق   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة على اختبار طبيعـة            

 خـاص، وذلـك     العلم وفلسفته بشكل عام، وعلى مجاالت اختبار طبيعة العلم وفلسفته بـشكل           

 ، والمساقات التي تم َأخْذُها في الجامعة،      الجنس، والمرحلة التي يدرسها المعلم    (حسب متغيراتها 

  ).والتخصص، والمؤهل العلمي ،والخبرة

لفحص الفروق بين متوسطات العالمات على اختبـار طبيعـة العلـم            ) ت(وتم إجراء اختبار    

، الجـنس : (، وذلك لمستويات المتغيرات   وفلسفته بصورة عامة، وعلى مجاالته بصورة خاصة      
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، وتبين الجداول التاليـة     )، والمساقات التي تم َأخْذُها في الجامعة      والمرحلة التي يدرسها المعلم   

  ).ت(نتائج اختبار 

أما بالنسبة لمتغيرات التخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة، فقـد تـم حـساب المتوسـطات               

ء أفراد عينة الدراسة حسب هذه المتغيرات على اختبـار          الحسابية واالنحرافات المعيارية ألدا   

  .طبيعة العلم وفلسفته، وعلى مجاالته، وتبين الجداول التالية هذه اإلحصائيات

 ألداء أفراد عينـة الدراسـة    One Way ANOVA)(وأجري اختبار تحليل التباين األحادي

مة، وعلى مجاالت االختبار    حسب هذه المتغيرات على اختبار طبيعة العلم وفلسفته بصورة عا         

بصورة خاصة، لمعرفة أثر مستويات كل من هذه المتغيرات في فهم معلمي العلـوم لطبيعـة                

  .العلم وفلسفته، وتبين الجداول التالية هذه اإلحصائيات

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:4.2.1

بين متوسطات درجـات     ) (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

  .سوفهمهم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير الجنفهم معلمي العلوم 

( للعينـات المـستقلة     " ت  " للتحقق من صـحة الفرضـية األولـى تـم اسـتخدام اختبـار               

Independent-T test ) (   لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكليـة فـي

حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير الجنس كما في الجـدول            درجة فهم معلمي العلوم     

)2.4.(   
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للفروق بين المتوسطات ألداء المعلمين على اختبـار طبيعـة          ) ت(نتائج اختبار   : 2.4جدول

  .العلم وفلسفته حسب متغير الجنس

مجاالت 

 العلم
 العددجنس المعلم

المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية

درجة ) ت(قيمة 
 الحرية

مستوى 
  الداللة

أهداف  1.12 2.16 51 ذكر
 1.04 2.60 68 أنثى العلم

2.24 
 

 
117 *0.03 

 

خصائص  0.89 2.00 51 ذكر
 1.00 2.16 68 أنثى العلم

0.91 
 

117 0.36 

نتائج العلم 1.29 2.98 51 ذكر
 1.45 2.78 68 أنثى

0.78 
 

 
117 0.44 

 

سلوك  1.91 3.71 51 ذكر
 1.73 3.91 68 أنثى العلماء

0.62 
 

117 0.54 

تاريخ  1.31 2.76 51 ذكر
المعرفة 
 العلمية

 1.26 2.93 68 أنثى

 
 

0.68 
 

 
 

117 

 
 

0.50 
 

افتراضات  1.30 2.22 51 ذكر
 1.42 2.28 68 أنثى العلم

 
0.25 

 
117 

 
0.80 

 ذكر
 

51 
 

1.67 
 

1.40 
فلسفة  

  1.75  2.07  68  أنثى العلم

 
1.37 

 
117 

 
0.17 

الدرجة  6.66 17.49 51 ذآر
 7.48 18.74 68 أنثى  الكلية

 
0.94 

 
117 

 
0.35 

  
  .)α≥0.05(دالة إحصائياً * 
  

للدرجة الكلية، وهي أكبر    ) 0.35(أن مستوى الداللة    ) 2.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول    

الفرضية الصفرية، أي أنه ال يوجد فـروق ذات         ، وبالتالي تقبل    )α≥0.05(من مستوى الداللة    
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دالة إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار فهم معلمي العلـوم لطبيعـة العلـم                

  .وفلسفته بصورته الكلية تعزى إلى الجنس

  
، وهي أقـل مـن مـستوى الداللـة          )0.03(أن مستوى الداللة    ) 2.4(كما يتضح من الجدول     

)α=0.05(     فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار          ، أي أنه يوجد

فهم المعلمين لمجال أهداف العلم تعزى إلى الجنس، لصالح اإلناث تبعاً للمتوسطات الحسابية،             

  .وعدم وجود فروق في باقي المجاالت تعزى إلى الجنس

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:4.2.2

  

 بين متوسطات درجات ( α ≤0.05 )ة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دالل

  .لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المرحلة التي يدرسها المعلمفهم معلمي العلوم 

الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة حـسب           لفحص  

  . المرحلة التي يدرسها المعلم متغير

للفروق بين المتوسطات ألداء المعلمين على اختبـار طبيعـة          ) ت( نتائج اختبار    :3.4جدول

  .العلم وفلسفته تبعاً لمتغير المرحلة التي يدرسها المعلم

  
مجاالت 

طبيعة العلم 

 وفلسفته

المرحلة التي  

يدرسها المعلم
العدد

المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية
قيمة 

 )ت(

درجة 

يةرالح

مستوى 

لداللة ا

 0.91 2.56 64 ثانوية أهداف العلم 1.26 2.24 55 أساسية
1.64 

 
117 0.10 

 
خصائص  0.99 2.02 55 أساسية

 0.93 2.16 64 ثانوية العلم
0.78 

 
117 

 
0.43 

العلم  0.63 117 0.48 1.51 2.80 55 أساسيةنتائج
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 1.28 2.92 64 ثانوية
  2.43 1.53 4.19 64 ثانويةسلوك العلماء 2.01 3.40 55 أساسية

117 *0.02 

تاريخ  1.38 2.75 55 أساسية
المعرفة 
 1.19 2.95 64 ثانوية العلمية

 
0.88 

 

 
117 

 
0.38 

 

افتراضات  1.37 2.16 55 أساسية
 1.37 2.33 64 ثانوية العلم

0.65 117 0.52 

 1.58 1.97 64 ثانوية فلسفة العلم 1.66 1.82 55 أساسية
0.51 117 0.61 

الدرجة الكلية 7.86 17.18 55  أساسية
 6.40 19.08 64  ثانوية

1.45 117 0.15 

  .)α≥0.05(دالة إحصائياً * 
  

، وهي أكبر من مـستوى      )0.15(أن مستوى الداللة    ) 3.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول    

رية، أي أنـه ال يوجـد فـروق ذات دالـة     وبالتالي تقبل الفرضية الصف)  α≥ 0.05(الداللة 

إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار معتقدات وفهم معلمي العلوم لطبيعة العلم             

  .المرحلة التي يدرسها المعلموفلسفته بصورته الكلية تعزى إلى 

  
  

ع مجاالت اختب          ) 3.4(كما يتضح من المعطيات الواردة في الجـدول        ة لجمي ار أن مستوى الدالل

ر من     سفته أآب م وفل وبالتالي تقبل الفرضية الـصفرية،   ،) α≥ 0.05( مستوى الداللة طبيعة العل

أي أنه ال يوجد فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات درجات المعلمـين لجميـع مجـاالت           

، ماعـدا   المرحلة التي يدرسها المعلم   اختبار فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى          

) α≥ 0.05(وهي أقل من مستوى الداللة    ) 0.02( سلوك العلماء حيث أن مستوى الداللة        مجال

وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية، أي أنه يوجد فروق ذات دالة إحصائية فـي متوسـطات               
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درجات المعلمين لمجال سلوك العلماء في اختبار فهم معلمي العلوم لطبيعـة العلـم وفلـسفته                

  .يدرسها المعلمالمرحلة التي تعزى إلى 

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة :4.2.3

  

 بين متوسطات درجات ( α ≤0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .مساقات التي تم أخذها في الجامعةمعلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير الفهم 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة حـسب       لفحص الفرضية الصفرية تم استخراج ا     

  .متغير المساقات

للفروق بين المتوسطات ألداء المعلمين على اختبار طبيعة ) ت(نتائج اختبار : 4.4جدول

  .العلم وفلسفته تبعاً لمتغير دراستهم لمساقات تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته

  .)α≥0.05(دالة إحصائياً * 

مجاالت 
طبيعة العلم 
 وفلسفته

المساقات التي 
 المعلم درسها

 في الجامعة
 المتوسطات العدد

 الحسابية
االنحرافات 
 المعيارية

قيمة 

 )ت (

درجة 

 يةرالح

ى ومست

  الداللة 
 1.12 2.31 91 ال أهداف العلم 0.93 2.75 28  نعم

1.89 
 

117 0.06 
 

خصائص  0.64 2.46 28 نعم
 0.02* 117 2.40 1.01 1.98 91 ال العلم

 1.38 2.76 91 ال نتائج العلم 1.37 3.21 28 نعم
1.53 

 
117 0.13 

 
 0.02* 117 2.44 1.72 3.60 91 السلوك العلماء 1.90 4.54 28 نعم

تاريخ  1.16 3.36 28 نعم
المعرفة 
 1.28 2.70 91 ال العلمية

2.42 
 

117 *0.02 
 

افتراضات  1.29 2.75 28 نعم
 1.36 2.10 91 ال العلم

2.24 117 *0.03 

 1.53 1.68 91 ال فلسفة العلم 1.69 2.61 28 نعم
2.73 117 *0.01 

 0.01* 3.05 117 6.84 17.13 91  الالدرجة الكلية 7.09 21.68 28  نعم
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، وهي أقل من مـستوى      )0.01(أن مستوى الداللة    ) 4.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

، وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية، أي أنه يوجد فروق ذات دالة إحصائية            )α≥0.05(الداللة  

في متوسطات درجات المعلمين في اختبار فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته بـصورته              

الكلية تعزى لمتغير المساقات، ولصالح المعلمين الذين أخذوا مساقات تتعلـق بطبيعـة العلـم               

  .وفلسفته

أقل من مستوى الداللـة  ) 0.01، 0.03، 0.02(أن مستويات الداللة  )4.4( الجدول   ويتضح من 

)α =0.05(              أي أنه يوجد فروق ذات دالة إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار

فهم المعلمين لمجال خصائص العلم، وسلوك العلماء، وتاريخ المعرفة العلميـة، افتراضـات             

ى إلى المساقات التي تم أخذها، لصالح المعلمين الذين أخذوا مساقات           العلم، وفلسفة العلم، تعز   

  .تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته تبعاً للمتوسطات الحسابية

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة: 4.2.4

بين متوسطات درجات  ) ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .ةلطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير الخبرمعلمي العلوم فهم 

لفحص الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب 

  .خبرةمتغير ال
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة حسب : 5.4جدول

  : تبعاً لمتغير الخبرةمجاالت طبيعة العلم وفلسفته والدرجة الكلية

  

 العدد الخبرة مجاالت طبيعة العلم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 5أقل من 
 0.90 2.64 36 سنوات

 1.09 2.33 45  إلى عشر5من 
 أآثر من عشر
 1.25 2.29 38 سنوات

  
 أهداف العلم

 1.09 2.41 119 المجموع
 5أقل من 
 0.87 2.25 36 سنوات

 0.99 2.02 45 إلى عشرة5من 
 أآثر من عشر
 1.00 2.03 38 سنوات

 خصائص العلم
 

 0.96 2.09 119 المجموع
 5أقل من 
 1.30 2.83 36 سنوات

 1.45 2.82 45  إلى عشر5من 
 أآثر من عشر
 1.41 2.95 38 سنوات

 نتائج العلم

 1.38 2.87 119 المجموع
 5أقل من 
 1.57 4.08 36 سنوات

 1.74 3.58 45  إلى عشر5من 
 أآثر من عشر
 2.07 3.87 38 سنوات

 سلوك العلماء
 

 1.80 3.82 119 المجموع
 5أقل من 
 1.25 2.92 36 سنوات

 1.24 2.84 45  إلى عشر5من 
 عشرأآثر من 
 1.37 2.82 38 تسنوا

 تاريخ المعرفة العلمية

 1.28 2.86 119 المجموع
 5أقل من 
 افتراضات العلم 1.59 2.36 36 سنوات

 
 1.31 2.22 45  إلى عشر5من 
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 أآثر من عشر
 1.23 2.18 38 سنوات

 1.37 2.25 119 المجموع
 5أقل من 
 1.47 1.81 36 سنوات

 1.60 1.89 45  إلى عشر5من 
 أآثر من عشر
 1.79 2.00 38 سنوات

 فلسفة العلم

 1.61 1.90 119 المجموع
 5أقل من 
 6.39 18.89 36 سنوات

 7.09 17.71 45  إلى عشر5من 
 أآثر من عشر
 7.97 18.13 38 سنوات

 الدرجة الكلية

 7.14 18.20 119 المجموع
  
) One Way ANOVA(للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي و

حـول  معلمي العلوم فهم لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في درجة      

  .خبرةطبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير ال

  نتائج تحليل التباين األحادي بين عالمات مجموعات معلمي عينة الدراسة  : 6.4جدول

  :على مجاالت اختبار طبيعة العلم وفلسفته والدرجة الكلية حسب متغير الخبرة

مجاالت طبيعة 

 العلم

بين  

 المجموعات

مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
  قيمة 

 )ف ( 
مستوى 

  الداللة 

 1.35 2 2.70بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

138.12 116 1.19   
 أهداف العلم

   118 140.82 المجموع

 
1.13 

  
  

 
0.33 

  
  

 0.64 2 1.28بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 خصائص العلم 0.92 116 106.70
 

   118 107.98 المجموع

 
0.70 

  
  

 
0.50 

  
  

   0.19 2 0.38بين المجموعات 
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داخل 
 المجموعات

225.47 116 1.94 
 نتائج العلم

   118 225.85 المجموع

0.10 
  
  

0.91 
  
  

 2.61 2 5.22بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

378.07 116 3.26 
 
 سلوك العلماء

 
   118 383.29 المجموع

 
0.80 

  
  

 
0.45 

  
  

 0.10 2 0.20بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

تاريخ المعرفة  1.66 116 192.37
 العلمية

   118 192.57 المجموع

 
0.06 

  
  

 
0.94 

  
  

 0.32 2 0.64بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

219.79 116 1.89 
 
 افتراضات العلم

 
   118 220.44 المجموع

 
0.17 

  
  

 
0.84 

  
  

 0.35 2 0.71بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

306.08 116 2.64  
 فلسفة العلم

   118 306.79 المجموع

 
0.13 

  
  

 
0.87 

  
  

 14.01 2 28.02بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

لدرجة الكليةا 51.61 116 5987.14  

  118 6015.16 المجموع

0.27 0.76 

  .)α≥0.05(ائياً دالة إحص* 

ومـستوى الداللـة    ) 0.27(المحسوبة للدرجة الكليـة     ) ف(أن قيمة    )6.4(يالحظ من الجدول  

، وبذلك تقبل الفرضـية أي أنـه ال يوجـد           )α≥ 0.05(وهي اكبر من مستوى الداللة    ) 0.76(

فروق دالة إحصائيا في متوسطات عالمات المعلمين على اختبار طبيعة العلم وفلسفته بصورته             

  .كلية تعزى لمتغير الخبرةال
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 0.84, 0.94, ، 0.45،  0.50،0.91، 0.33( ومـستوى الداللـة    )6.4(ويالحظ من الجدول

، أي أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيا فـي          )α≥ 0.05(، وهي اكبر من مستوى الداللة      )0.87

  .لخبرة طبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير اتمتوسطات عالمات المعلمين على اختبار مجاال

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة :4.2.5

  

بين متوسطات درجـات  ( α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  . العلميلمعلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المؤهفهم 

المعيارية حسب لفحص الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

  .المؤهل العلمي خبرةمتغير ال

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة حـسب          : 7.4جدول

  :مجاالت طبيعة العلم وفلسفته والدرجة الكلية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

  
مجــــاالت 

 طبيعة العلم
 العدد المؤهل العلمي

المتوسطات 

 الحسابية
 نحرافات المعياريةاال

 1.39 1.83 29 دبلوم

 0.88 2.54 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 2.88 1.02 
  

 أهداف العلم

 1.09 2.41 119 المجموع

خصائص  1.14 1.83 29 دبلوم
 0.91 2.14 74 بكالوريوس العلم
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أعلى من 
 بكالوريوس

16 2.38 0.72 
 

 

 0.96 2.09 119 المجموع

 1.52 2.21 29 دبلوم

 1.28 2.95 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 3.69 1.08 
  العلمنتائج

 1.38 2.87 119 المجموع

 1.98 3.14 29 دبلوم

 1.51 3.78 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 5.25 2.02 

 
سلوك 
 العلماء

 

 1.80 3.82 119 المجموع

 1.40 2.59 29 دبلوم

 1.21 2.78 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 3.69 1.08 

تاريخ 
المعرفة 
 العلمية

 1.28 2.86 119 المجموع

 1.40 1.90 29 دبلوم

 1.36 2.28 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 2.75 1.24 
 افتراضات

 العلم

 1.37 2.25 119 المجموع

 1.83 1.72 29 دبلوم

 1.49 1.76 74 بكالوريوس

أعلى من 
 بكالوريوس

16 2.88 1.50 

 فلسفة العلم
 

 
 

 1.61 1.90 119 المجموع

الدرجة 
 8.61 15.21 29 دبلوم
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 5.90 18.23 74 بكالوريوس
أعلى من 
 6.79 23.50 16 بكالوريوس

 الكلية

 7.14 18.20 119 المجموع
  
) One Way ANOVA(للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي و

معلمي العلوم حـول  فهم لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في درجة      

  .لم وفلسفته تعزى إلى متغير المؤهل العلميطبيعة الع

  نتائج تحليل التباين األحادي بين عالمات مجموعات معلمي عينة الدراسة : 8.4جدول

  :فته والدرجة الكلية حسب متغير المؤهل العلميعلى مجاالت اختبار طبيعة العلم وفلس

  
مجاالت 

 طبيعة العلم
 مصدر التباين 

مجموع 

 المربعات
درجة 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
  قيمة 

 )ف ( 
مستوى 

الداللة 

 7.28 2 14.56بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 أهداف العلم 1.09 116 126.27
 

   118 140.82 المجموع

6.69 
  
  

0.00 
  
  

 1.72 2 3.45بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

104.54 116 0.90 
خصائص 

 العلم
 

   118 107.98 المجموع

1.91 
  
  

0.15 
  
  

 11.93 2 23.87بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 نتائج العلم 1.74 116 201.98

   118 225.85 المجموع

6.85 
  
  

0.00 
  
  

سلوك  23.15 2 46.31بين المجموعات

لماءالع  
 2.91 116 336.99داخل 

7.97 
  
  

0.00 
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  المجموعات

   118 383.29 المجموع

 6.78 2 13.56بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

179.01 116 1.54 

تاريخ 

المعرفة 

 العلمية
   118 192.57 المجموع

4.39 
  
  

0.01 
  
  

 3.85 2 7.71بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

212.73 116 1.83 
 افتراضات

 العلم

   118 220.44 المجموع

2.10 
  
  

0.13 
  
  

 8.81 2 17.63بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 فلسفة العلم 2.49 116 289.16

  118 306.79 المجموع

3.54 
  
  

0.03 
  
  

 354.65 2 709.31بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

5305.85 116 45.74 
الدرجة 

 الكلية

    المجموع

7.75 0.01 

  

ومـستوى الداللـة    ) 7.75(المحسوبة للدرجة الكليـة     ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول  

، وبذلك ترفض الفرضية أي أنه يوجد فروق        )α≥ 0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة     )0.01(

عالمات المعلمين على اختبار طبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية          في متوسطات    إحصائياًدالة  

تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولتحديد أي من مستويات المؤهل العلمي للمعلمين يكون الفـرق              

 ,Post(للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحـسابية   ) شافيه(لصالحها، فقد استخدم اختبار 

Hoc. Scheffee,  Test.(  
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، وهـي   )0.01(ومستوى الداللـة    ) 6.69(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(من الجدول يالحظ  و

 في متوسطات عالمـات     إحصائياً، أي أنه يوجد فروق دالة       )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة   

 أهداف العلم تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي، ولتحديـد أي مـن              لالمعلمين على اختبار مجا   

ين يكون الفرق لصالحها، فقد استخدم اختبار شافيه للمقارنـات          مستويات المؤهل العلمي للمعلم   

  ).Post, Hoc. Scheffee,  Test(البعدية بين المتوسطات الحسابية

، وهي  )0.15(ومستوى الداللة   ) 1.91(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول   كما

ـ ، أي أنه ال يوجد فروق دالة        )α≥ 0.05(أكبر من مستوى الداللة     فـي متوسـطات     صائياًإح

  . خصائص العلم تعزى لمتغير المؤهل العلميلعالمات المعلمين على اختبار مجا

، وهـي   )0.01(ومستوى الداللـة    ) 6.85(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول  و

 في متوسطات عالمـات     إحصائياً، أي أنه يوجد فروق دالة       )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة   

  . نتائج العلم تعزى لمتغير المؤهل العلميللى اختبار مجاالمعلمين ع

وهـي  ) 0.00(ومستوى الداللة   ) 7.97(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول  كما  

 في متوسطات عالمـات     إحصائياً، أي أنه يوجد فروق دالة       )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة   

  .لمتغير المؤهل العلمي سلوك العلماء تعزى لالمعلمين على اختبار مجا

، وهـي   )0.01(ومستوى الداللـة    ) 4.39(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول  و

 في متوسطات عالمـات     إحصائياً، أي أنه يوجد فروق دالة       )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة   

  . تاريخ المعرفة العلمية تعزى لمتغير المؤهل العلميلالمعلمين على اختبار مجا

وهـي  ) 0.13(ومستوى الداللة   ) 2.10(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )8.4(يالحظ من الجدول   كما

 فـي متوسـطات     إحـصائياً ، أي أنه ال يوجد فروق دالة        )α≥ 0.05(أكبر من مستوى الداللة   

  . افتراضات العلم تعزى لمتغير المؤهل العلميلعالمات المعلمين على اختبار مجا
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وهـي  ) 0.01(ومستوى الداللة   ) 4.39(المحسوبة  ) ف(يمة  أن ق  )8.4(يالحظ من الجدول  كما  

 في متوسطات عالمـات     إحصائياً، أي أنه يوجد فروق دالة       )α≥ 0.05(أقل من مستوى الداللة   

 فلسفة العلم تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي، ولتحديـد أي مـن              لالمعلمين على اختبار مجا   

ا، فقد استخدم اختبار شافيه للمقارنـات       مستويات المؤهل العلمي للمعلمين يكون الفرق لصالحه      

 توضح 9.4ونتائج الجدول) Post, Hoc. Scheffee,  Test(البعدية بين المتوسطات الحسابية

  .ذلك

  

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين متوسطات عالمات مجموعـات عينـة            : 9.4جدول

  :لمؤهل العلميالدراسة لجميع مجاالت طبيعة العلم وفلسفته حسب مستويات ا

  
  أآثر من بكالوريوس  بكالوريوس  مستوى المتغير  المجال

  أهداف العلم  *1.05  0.71  دبلوم
      بكالوريوس

  نتائج العلم  *1.48 0.74  دبلوم
  0.74   بكالوريوس

  سلوك العلماء *2.11 0.65  دبلوم
 *1.47    بكالوريوس

  تاريخ المعرفة العلمية *1.10 0.20  دبلوم
  *0.90    سبكالوريو

  فلسفة العلم *1.15 0.03  دبلوم
 *1.12    بكالوريوس

  الدرجة الكلية *8.29 3.02  دبلوم
  *5.27    بكالوريوس

  .)α≥0.05(دالة إحصائياً * 
  

كما يلي بالنـسبة للدرجـة      ) α≥ 0.05(أنه توجد فروق دالة إحصائياً     )9.4(يتضح من الجدول  

  :الكلية
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الدبلوم وبين األعلى من البكالوريوس لصالح األعلى مـن         المعلمون من حملة المؤهل العلمي      

البكالوريوس، وذلك من حيث المتوسط الحسابي، وبـين المعلمـين الـذين يحملـون مؤهـل                

البكالوريوس والمعلمون الذين يحملون مؤهالً علمياً أعلى من بكالوريوس، لصالح األعلى من            

  .البكالوريوس من حيث المتوسط الحسابي

  

  :، وذلك كما يلي)α =0.05( أنه توجد فروق دالة إحصائيا )9.4(ن الجدوليتضح مكما 

، والمعلمون من حملة مؤهل البكالوريوس لصالح المعلمـين         ن من حملة مؤهل الدبلوم    المعلمو

  . الذين يحملون مؤهل البكالوريوس، في مجال أهداف العلم، ومجال نتائج العلم

لمعلمين من حملة مؤهل األعلى من البكـالوريوس        المعلمون من حملة مؤهل البكالوريوس، وا     

لصالح المعلمين الذين يحملون مؤهل األعلى البكالوريوس، في مجال أهداف العلـم، ومجـال              

  . سلوك العلماء، ومجال تاريخ المعرفة العلمية، وأخيراً مجال فلسفة العلم

 البكالوريوس لصالح   المعلمون من حملة مؤهل الدبلوم، والمعلمون من حملة مؤهل األعلى من          

 العلـم   ةالمعلمين الذين يحملون مؤهل األعلى من البكالوريوس في جميع مجاالت اختبار طبيع           

  . وفلسفته

  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة: 4.2.6

بين متوسطات درجات  ) ( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .صعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير التخصمعلمي العلوم  لطبيفهم 

لفحص الفرضية الصفرية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب 

  .لتخصصمتغير ا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة حسب         : 10.4جدول

  :مجاالت طبيعة العلم وفلسفته تبعاً لمتغير التخصص

مجاالت 

طبيعة 

 العلم

 العدد التخصص 
المتوسطات 

 الحسابية
االنحرافات 

 المعيارية

 0.86 2.86 14 الفيزياء

 1.01 2.43 29 الكيمياء

 0.90 2.37 19 حياءاأل

 1.23 2.30 57 العلوم العامة

أهداف 

 العلم

 1.09 2.41 119 المجموع

 0.77 2.14 14 الفيزياء

 0.90 2.13 29 الكيمياء

 1.00 2.00 19 حياءاأل

 1.03 2.09 57 العلوم العامة

خصائص 

العلم

 0.96 2.09 119 المجموع

 1.02 3.57 14 الفيزياء

 1.01 3.07 29 الكيمياء

 1.34 2.63 19 حياءاأل

 1.59 2.66 57 العلوم العامة

نتائج العلم

 1.38 2.87 119 المجموع

 1.68 5.29 14 الفيزياء

 1.37 3.90 29 الكيمياء

 1.80 3.68 19 حياءاأل

 1.89 3.46 57 العلوم العامة

سلوك 

 العلماء

 1.80 3.82 119 المجموع

 1.15 3.36 14 الفيزياء

 1.21 2.67 29 الكيمياء

تاريخ 

المعرفة 

 1.22 2.95 19 حياءاأل العلمية
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 1.35 2.80 57 العلوم العامة

 1.28 2.86 119 المجموع

 1.04 3.00 14 الفيزياء

 1.28 2.43 29 الكيمياء

 1.38 1.68 19 حياءاأل

 1.41 2.16 57 العلوم العامة

ات افتراض

 العلم

 1.37 2.25 119 المجموع

 1.70 2.57 14 الفيزياء

 1.27 1.67 29 الكيمياء

 1.43 1.47 19 حياءاأل

 1.78 2.00 57 العلوم العامة

فلسفة 

 العلم

 1.61 1.90 119 المجموع

  الفيزياء
14 22.79 5.63 

  الكيمياء
29 18.30 5.73 

  حياءاأل
19 16.79 6.43 

 8.03 17.48 57 العلوم العامة

الدرجة 

 الكلية

 7.14 18.20 119 المجموع
  

) One Way ANOVA(للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي 

 معلمي العلوم حول  فهمتوسطات الحسابية للدرجة الكلية في درجةلقياس داللة الفروق في الم

  . طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير التخصص
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  نتائج تحليل التباين األحادي بين عالمات مجموعات معلمي عينة الدراسة : 11.4جدول

  :على مجاالت اختبار طبيعة العلم وفلسفته حسب متغير التخصص

  
مجاالت 

 العلم
صدر التباينم  مجموع  

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
مستوى )ف ( قيمة  المربعات

الداللة 

 1.16 3 3.48بين المجموعات

داخل 
  المجموعات

137.34 115 1.19 

أهداف 

العلم

   118 140.82 المجموع

0.97 
  
  

0.41 
  
  

 0.08 3 0.25بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

107.73 115 0.94 
خصائص 
 العلم

 

   118 107.98 المجموع

0.09 
  
  

0.97 
  
  

 3.86 3 11.58بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

نتائج  1.86 115 214.27
 العلم

   118 225.85 المجموع

2.07 
  
  

0.11 
  
  

 12.57 3 37.70بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

 سلوك  3.01 115 345.59
 لعلماء

   118 383.29 المجموع

4.18 
  
  

0.01 
  
  
 

 1.63 3 4.90بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

187.67 115 1.63 
تاريخ 

المعرفة 
 العلمية

   118 192.57 المجموع

1.00 
  
  

0.39 
  
  

افتراضات 5.14 3 15.41بين المجموعات

داخل  العلم
 المجموعات

205.03 115 1.78 

2.88 
  
  

0.04 
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   118 220.44 المجموع

 3.99 3 11.96بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

294.83 115 2.56 
فلسفة 

 العلم
   118 306.79 المجموع

1.55 
  
  

0.20 
  
  

 120.45 3 361.36بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

الدرجة  49.16 115 5653.80
الكلية

  118 6015.16 المجموع

2.45 0.07 

  .)α≥0.05(دالة إحصائياً * 

  
  

للدرجة الكلية ومـستوى الداللـة      ) 2.45(المحسوبة  ) ف(أن قيمة    )11.4(يالحظ من الجدول  

، وبذلك تقبل الفرضية أي أنـه ال يوجـد          )α≥ 0.05(، وهي أكبر من مستوى الداللة     )0.07(

طبيعة العلم وفلسفته بصورته    فروق دالة إحصائيا في متوسطات عالمات المعلمين على اختبار          

الكلية تعزى لمتغير التخصص، ولتحديد أي من مستويات التخصص للمعلمين يكـون الفـرق              

 .Post, Hoc(لصالحها، فقد استخدم اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

Scheffee, Test (ونتائج الجدول التالي توضح ذلك.  

) 4.18(المحـسوبة لمجـال سـلوك العلمـاء         ) ف(أن قيمة    ) 11.4(يالحظ من الجدول  كما  

أي أنه يوجد فروق دالة     ) α≥ 0.05(، وهي أصغر من مستوى الداللة     )0.01(ومستوى الداللة   

 سلوك العلمـاء تعـزى لمتغيـر        ل في متوسطات عالمات المعلمين على اختبار مجا       إحصائياً

  .التخصص

ومستوى ) 2.88(حسوبة لمجال افتراضات العلم     الم) ف(أن قيمة    )11.4(يالحظ من الجدول  و

، أي أنـه يوجـد فـروق دالـة          )α≥ 0.05(، وهي أصغر من مستوى الداللة     )0.04(الداللة  
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 افتراضات العلم تعـزى لمتغيـر       ل في متوسطات عالمات المعلمين على اختبار مجا       إحصائياً

ها، فقد اسـتخدم    التخصص، ولتحديد أي من مستويات التخصص للمعلمين يكون الفرق لصالح         

) Post, Hoc. Scheffee, Test(اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين المتوسـطات الحـسابية  

  .ونتائج الجدول التالي توضح ذلك

  

نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين متوسطات عالمات مجموعات عينـة           : 12.4جدول

  :الدراسة حسب مستويات التخصص

  الكيمياء  الفيزياء  رمستويات المتغي  المجال

  سلوك العلماء  0.22  *1.60  األحياء

  0.44  *1.82  العلوم العامة
  افتراضات العلم  0.75  *1.32  األحياء

  0.27  0.84  العلوم العامة
  .)α≥0.05( دالة إحصائياً ،إحصائيةفرق المتوسطات ذو داللة  *

  
 مـن مـستوى الداللـة       ، وهي أصـغر   )0.01(أن مستوى الداللة    ) 11.4(نالحظ من الجدول  

)α≥0.05(    وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية، أي أنه يوجد فـروق          ، في مجال سلوك العلماء

ذات دالة إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار فهم معلمي العلوم لمجال سلوك              

، بـين المعلمـين المتخصـصين فـي الفيزيـاء والمعلمـين             )12.4(العلماء كما في الجدول     

  .تخصصين في األحياء والعلوم العامة، ولصالح المعلمين المتخصصين في الفيزياءالم
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بين المعلمين المتخصصين في فيزياء، والمعلمين      ) α =0.05( دالة إحصائية    قكذلك توجد فرو  

المتخصصين في األحياء، ولصالح المعلمين الذين تخصصهم فيزياء في مجـال افتراضـات             

  .  العلم

بين المعلمين الذين تخصصهم كيمياء، والمعلمين ) α =0.05(الة إحصائية  دقكذلك توجد فرو

الذين تخصصهم أحياء وعلوم عامة حسب المتوسطات الحسابية في مجال سلوك العلماء 

  .ومجال افتراضات العلم
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  الفصل الخامس

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
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  الفصل الخامس

  

   النتائج والتوصياتمناقشة

  
 إلى معرفة مستوى فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته في ضـوء  هدفت هذه الدراسة  

بعض المتغيرات، ويشتمل هذا الفصل على عرض موجز لنتائج الدراسة من أجل مناقشة هذه              

لتـي قـام    النتائج، ومحاولة تفسيرها وتحليلها، وكذلك مقارنتها مع نتائج الدراسات الـسابقة ا           

الباحث بعرضها في الفصل الثاني من هذه الدراسة، كما أن هـذا الفـصل يتـضمن بعـض                  

  .المقترحات والتوصيات التي خلص لها بعد القيام بدراسته

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 5.1. 

  
   معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته ؟هو مستوى فهمما 

  
 اإلجابة على السؤال األول وهو أن مستوى فهم معلمي العلـوم حـول              أظهرت نتائج الدراسة  

كان متوسطاً، فقد بلغت نسبة     )  فأكثر على االختبار   50%(طبيعة العلم وفلسفته بصورته الكلية      

 مـن معلمـي عينـة       58%)(من العالمة الكلية لالختبار     ) 50%(المعلمين الذين حصلوا على   

 الدراسة لمجاالت االختبار كانت بنسب مختلفـة بـين          الدراسة، في حين أن فهم معلمي عينة      

، في حين كانـت     %81معلمي عينة الدراسة، حيث كانت مرتفعة في مجال أهداف العلم بلغت            

، أما بالنسبة لمستوى فهم معلمـي العلـوم حـول           %35.2نسبتهم متدنية في مجال فلسفة العلم     

ضات العلم، فقد كانت جيدة حيـث       طبيعة العلم وفلسفته في مجال خصائص العلم ومجال افترا        
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  Hashweh, 1996b)(، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة حـشوة %)70.6(، و%)77.3(بلغت 

  .من معلمي العلوم يرون أن العلم يتطور تراكمياً%) 80(التي خلصت الدراسة إلى أن 

مجـال   في حين كانت نسبة المعلمين الذين يوجد عندهم فهماً حول طبيعة العلم وفلسفته فـي                

على التوالي، وقد   %)63(، و  %)61.3(نتائج العلم، وتاريخ المعرفة العلمية متوسطة قد بلغت         

بينت نتائج الدراسة أن نسبة معلمي العلوم الذين عندهم فهماً حول طبيعة العلم وفلسفته لمجال               

يعـة  ، وقد بلغت نسبة المعلمين الذين عندهم فهـم لطب         %)58(سلوك العلماء مقبولة، فقد بلغت      

، وقد بينت نتائج الدراسة أن متوسـط أداء         %)58( العلم وفلسفته على االختبار بصورته الكلية     

  ).7.14(، واالنحراف المعياري كان )18.20(المعلمين الكلي على االختبار كان

ولعل السبب في انخفاض نسبة أعداد المعلمين الذين عندهم فهم لمجال فلسفة العلم، هو عـدم                

تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته يتم تدريسها في الجامعات للطلبة الـذين يدرسـون             وجود مساقات   

التخصصات العلمية بكافة فروعها، وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي تم التوصل إليهـا فـي                

، والتي أظهرت أن فهم معلمي العلوم في المرحلة الثانوية Gallpher, 1991)(دراسة كل من

  .  فته محدودةحول طبيعة العلم وفلس

ونالحظ أن نسبة معلمي العلوم الذين يوجد عندهم فهماً حول طبيعة العلم وفلسفته فـي مجـال     

، وهذه النظرة ال تتفق مع النتيجة التي توصل إليها           %)61.3(نتائج العلم، متوسطة فقد بلغت      

 من معلمـي العلـوم  %) 65( أن نسبة عاليةRubba & Harkens, 1993) ( روبا وهاركنز 

  .يملكون فهماً ساذجاً حول مفهوم العلم

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عطوي التي توصلت أن  هناك فهماً مقبوالً لمعلمي                

( العلوم للمرحلة المتوسطة لطبيعة العلم، حيث بلغت نسبة اإلجابات المقبولة بـشكل إجمـالي             
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بينت أن المعلمين كانوا علـى  التي ) (Linder man, 1986، وكذلك تتفق مع دراسة %)61

  .60 %)(فهم مقبول لطبيعة العلم بلغ 

، في تدني مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم بشكل          )2001(وكذلك تتفق مع دراسة الدبعي    

عام، سواء أكان على المقياس الكلي أو على محاورة الفرعية، حيث بلغـت النـسبة المئويـة                 

ستوى أدائهم على معظم المحاور الفرعية للمقياس باسـتثناء         ، بينما كان م   %)70(ألدائهم الكلي 

  . أخالقيات العلم والعلماء أقل من الحد األدنى للفهمرمحو

  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:5.2

 هل يختلف مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته باختالف الجنس، والمرحلة           

 ،َأخْذُها في الجامعة تتعلق بطبيعة العلم وفلسفة      اقات التي تم    التي يدرسها المعلم، والمس   

  والتخصص ؟ مؤهل العلمي،وال والخبرة،

  :تم تحويل السؤال إلى ستة فرضيات صفرية

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: 5.2.1

ـ    ) (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ات بين متوسطات درج

  .سفهم معلمي العلوم  لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير الجن

أظهرت النتائج باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلى عدم وجود فروق           

ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المعلمين في اختبار فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم              

يوجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي           لى الجنس، كذلك  وفلسفته بصورته الكلية تعزى إ    

متوسطات درجات المعلمين في اختبار فهم المعلمين لمجال أهداف العلم تعزى إلـى الجـنس،     

لصالح اإلناث تبعاً للمتوسطات الحسابية، وعدم وجود فروق في جميع المجـاالت األخـرى،              
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يتعلمون فـي مؤسـسات     ) ذكور واإلناث ال( وتعتبر هذه النتيجة واقعية، ألن كالً من المعلمين       

تعليمية متشابهة، ويتلقون نفس برامج اإلعداد، ويتعرضون لنفس المساقات الدراسـية، أثنـاء             

 الخدمة فهم يتعرضون لنفس البـرامج والـدورات         ءدراستهم الجامعية قبل الخدمة، أما في أثنا      

  .التدريبية التي تُقيمها وزارة التربية والتعليم

لكشف عن معتقدات معلمي العلوم حول      التي أجراها ل  )  2006(العمري  ع دراسة   وهذا يتفق م  

 وقد وجد أن ما يزيد عن ثلث أفراد عينة الدراسة ال يملكون فهماً              ,طبيعة العلم والتعليم والتعلم   

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

  

  :ائج المتعلقة بالفرضية الثانية  النت5.2.2

  

 بين متوسطات درجات ( α ≤0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .فهم معلمي العلوم  لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المرحلة التي يدرسها المعلم

  

عنـد مـستوى     عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية         T-Test)" (ت"أظهرت نتائج اختبار    

 في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلـسفته تعـزى إلـى متغيـر    )  α≥ 0.05(الداللة 

للمرحلة األساسـية، مقابـل     ) 17.18(المرحلة، التي يدرسها المعلم بشكل عام بمتوسط حسابي       

للمرحلة الثانوية، إضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى               ) 19.8(

المرحلة  في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير)  α≥ 0.05(الداللة 

المرحلـة   التي يدرسها المعلم لجميع مجاالت االختبار، ولعل السبب وراء هذه النتيجة هو أن            

 ترتبط بالمنهاج الذي يدرسه، والمعلمون يتعرضون لنفس المنهـاج الـذين            مالتي يدرسها المعل  
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 ال يؤثر في فهم معلمي العلوم حول        جسع بسيط في المرحلة الثانوية، وهنا المنها      يعلمونه مع تو  

  .طبيعة العلم وفلسفته

، التي كان من نتائجها وجود      )2003(وهنا تختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة قادوس          

علم بين متوسطات درجات المعلمين في اختبار فلسفة ال       ) α≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية     

  .وتاريخه بصورته الكلية تعزى لمتغير المرحلة التي يدرسها المعلم

  

  : الثالثةة بالفرضيالنتائج المتعلقة: 5.2.3

 بين متوسطات درجات ( α ≤0.05 )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .خذها في الجامعةفهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المساقات التي تم أ

 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة           T-Test)" (ت"أظهرت نتائج اختبار    

)α≥ 0.05 (          المساقات التـي    في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير

قات،  أخذوا مسا  للمعلمين الذين ) 21.68 (أخذها المعلم في الجامعة بشكل عام بمتوسط حسابي       

للمعلمين الذين لم يأخذوا مساقات، إضافة إلى وجود فـروق فـي كـل مـن                ) 17.13(مقابل  

تاريخ المعرفة  (، والخامس   )سلوك العلماء (، والرابع   )خصائص العلم (الثاني  : المجاالت التالية 

، لصالح المعلمين الـذين أخـذوا       )فلسفة العلم (، والسابع   )افتراضات العلم (، والسادس   )العلمية

اقات، وهذا يدل على أن هذه المساقات التي أخذها المعلم في الجامعـة ارتبطـت بمنهـاج                 مس

  .العلوم الذي يدرسه المعلم، وتزيد من فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته

 هدفت لتقيـيم أثـر   التي )  Abd- El- Khalick, 2005(عبد الخالق  وهذا يتفق مع دراسة

 اًوأظهرت النتائج أن لمساق فلسفة العلم أثـر       ،  ورات معلمي العلوم  م على تص  لمساق فلسفة الع  

  .على تطوير فهم متعمق ومتجانس لطبيعة العلم
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  :بالفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة  :5.2.4

بين متوسطات درجات  ) ( α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  :ةفلسفته تعزى لمتغير الخبرفهم معلمي العلوم  لطبيعة العلم و

  

، عدم وجـود فـروق   )One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي أظهرت نتائج

في مستوى فهم معلمـي العلـوم حـول         ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

ت طبيعة العلم وفلسفته تعزى إلى متغير الخبرة في التدريس، إضافة إلى عدم وجود فـروق ذا      

في معتقدات معلمي العلوم حول طبيعة العلـم  )  α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

الخبرة المعلم لجميع مجاالت االختبار، وهذه نتيجة طبيعية ألن نظام           وفلسفته تعزى إلى متغير   

فإن التعليم وخاصةً المنهاج ال يؤثر في مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم وفلسفته، كذلك               

الدورات التي يدرسها المعلمين أثناء الخدمة على مدار خبرة المعلم ال تزيد من طبيعـة العلـم      

وفلسفته، كذلك يعزو الباحث هذه النتيجة إلى تقدم التكنولوجيا، والذي يزيد من فهـم معلمـي                

ـ                م العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته، وإطالعه على األبحاث الحديثة فيما يتعلـق بطبيعـة العل

  وفلسفته

التي كشفت أن معظم المعلمـين الـذين شـملتهم    Tsai, 2002) (وهذا يتفق مع دراسة تساي 

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

  .المعلمين ذوي الخبرة، فقد أظهروا سلوكاً تقليدياً إمبريقياً، وضعياً منطقياً

، التـي خلـصت إلـى أن    (Hashwah, 1996 )تتفق هذه الدراسة مع دراسة حـشوه  كذلك 

من معلمي العلوم يرون أن العلوم تتطور تراكمياً، وتبين أن معتقدات معلمي العلوم ال              %) 80(

  .ترتبط بخبرة معلم العلوم
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  : بالفرضية الخامسةالنتائج المتعلقة :5.2.5

  

بين متوسطات درجـات  ( α≤0.05) مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

  . العلميلفهم معلمي العلوم  لطبيعة العلم وفلسفته تعزى لمتغير المؤه

وجود فروق ذات داللة ) One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي أظهرت نتائج

 وفلـسفته   في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلـم       ) α≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

المؤهل العلمي بشكل عام ، ولصالح المعلمين الذين يحملون مـؤهالً علميـاً              تعزى إلى متغير  

المجـال األول   : أعلى من بكالوريوس، إضافة إلى وجود فروق في كل من المجاالت التاليـة            

 ، والمجـال  )سـلوك العلمـاء   ( ، والمجال الرابع    )نتائج العلم ( ، والمجال الثالث    )أهداف العلم (

( ، والمجـال الـسابع      )افتراضات العلم ( ، والمجال السادس    )تاريخ المعرفة العلمية  ( الخامس  

، والمعلمين من حملة مؤهل البكـالوريوس        من حملة مؤهل الدبلوم    بين المعلمين ،  )فلسفة العلم 

وبـين المعلمـين مـن حملـة مؤهـل          الذين يحملون مؤهل البكـالوريوس،      لصالح المعلمين   

المعلمين من حملة مؤهل األعلى من البكالوريوس لـصالح المعلمـين الـذين             البكالوريوس، و 

يحملون مؤهل األعلى من البكالوريوس، وبين المعلمين من حملة مؤهل الدبلوم، والمعلمين من             

حملة مؤهل األعلى من البكالوريوس لصالح المعلمين الذين يحملـون مؤهـل األعلـى مـن                

طقية ألن المعلمين الـذين يحملـون مـؤهالً أعلـى مـن             البكالوريوس، وتعد هذه النتيجة من    

قد تعرضوا إلى مساقات عن طبيعة العلم وفلسفته، وهنا يرتبط متغير المؤهـل               البكالوريوس

العلمي بمتغير المساقات التي أخذها المعلم في أثناء دراسته في الجامعة، حيث وجد أن هنـاك                

المساقات التي أخـذها     وفلسفته تعزى إلى متغير   فروقاً في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم         

  .المعلم في الجامعة
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دراسـة لتقـصي    ) Gwimbi and Monk, 2003(جويمبي ومونـك  وهذا يتفق مع دراسة 

 داللـة فـي      اظهـروا اختالفـاً ذا     وأظهرت النتائج أن المعلمين   ،  ماالتجاهات نحو فلسفة العل   

  .اتجاهاتهم نحو فلسفة العلم

  

  :المتعلقة بالفرضية السادسةالنتائج  :5.2.6

بين متوسطات درجـات   ) (α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  ص لطبيعة العلم وفلسفته  تعزى لمتغير التخصهممعلمي العلوم وفهمفهم 

، عدم وجـود فـروق   )One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي أظهرت نتائج

في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلـم        ) α≥ 0.05(ئية عند مستوى الداللة     ذات داللة إحصا  

، إضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          التخصص وفلسفته تعزى إلى متغير   

في فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلـم وفلـسفته تعـزى إلـى متغيـر         ) α≥ 0.05(الداللة  

، بـين المعلمـين الـذين       )افتراضات العلـم  (ومجال  ،  )سلوك العلماء ( التخصص في مجال    

تخصصهم فيزياء والمعلمين الذين تخصصهم أحياء وعلوم عامة، ولصالح المعلمـين الـذين             

تخصصهم فيزياء، ويعود السبب في ذلك هو أن المعلمين الذين تخصصهم فيزيـاء يأخـذون               

لعامة ال يأخذون مـساقات     مساقات تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته، بينما معلمو تخصص العلوم ا         

  .تتعلق بطبيعة العلم وفلسفته ضمن المساقات المطروحة في خطة البكالوريوس

، التي وجدت عدم وجود فـروق ذات داللـة          )2003(وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة قادوس     

بين متوسطات أداء المعلمين على اختبار فلسفة العلم وتاريخه بصورته          ) α≥ 0.05(إحصائية  

  . تعزى لمتغير التخصصالكلية
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  :توصيات الدراسة ومقترحاتها: 5.3

  
  : بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بما يلي

  
 توفير البرامج التدريبية المناسبة للمعلمين في موضوع طبيعة العلم وفلسفته سـواء أكـان               -1

يعة العلم وفلسفته كمبحث ضمن خطـة       قبل الخدمة أو في أثنائها، وذلك عن طريق إدراج طب         

  .برنامج الدرجة الجامعية األولى

ضرورة إعادة النظر في مساقات أساليب تدريس العلوم المقدمة لمعلمـي مجـال العلـوم                -2

بحيث تزود الدارسين بفهم أفضل لطبيعة العلم، أو تضمين أساليب تدريس العلوم المقدمـة              

  . بطبيعة العلم وفلسفتهلمعلمي مجال العلوم بوحدات دراسية تتعلق

زيادة االهتمام بطبيعة العلم في برامج إعداد المعلمين، وتدريبهم، واالهتمام كذلك بأساليب             -3

 .التدريس التي تنطلق من فهم طبيعة العلم

 .ضرورة إدخال عناصر فهم طبيعة العلم في برامج تدريب المعلمين في أثناء الخدمة -4

ديمي من مؤهل الدبلوم إلـى مؤهـل البكـالوريوس،          إكمال معلمي العلوم لتحصيلهم األكا     -5

 .  واألعلى من البكالوريوس؛ يزيد من فهم معلمي العلوم حول طبيعة العلم وفلسفته

  

  :ويمكن اقتراح الدراسات اآلتية

إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بمعتقدات معلمي العلوم وفهمهم حول طبيعـة             -1

  سها، وكذلك في ضوء متغيرات جديدةالعلم وفلسفته في ضوء المتغيرات نف
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إجراء دراسات للكشف عن أسباب اعتناق معلمـي العلـوم لـبعض المعتقـدات               -2

التجريبية والوضعية في فلسفة العلم، واستخدام أدوات جديـدة، مثـل المقابلـة،             

 .والمالحظة الصفية

 إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بفهم معلمي العلـوم حـول طبيعـة العلـم                -3

 .سفته، وربطها مع متغيرات أخرى، مثل السلوك التعليمي للمعلموفل
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طبيعة العلم وفلسفته لدى طلبة المرحلة األساسية والثانوية، ومدى فهم طبيعة العلم وفلسفته 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                          

  عمادة الدراسات العليا
  جامعة القدس
  أساليب تدريس/كلية التربية

  

  

  :الزمالء األعزاء

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

معتقدات معلمي العلـوم حـول      يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف إلى التعرف على           :أوالً  
متغيرات، وذلك استكماالً لمتطلبـات الحـصول علـى         طبيعة العلم وفلسفته في ضوء بعض ال      

  .درجة الماجستير في أساليب تدريس العلوم

فقرة ) 35( ولما تتمتعون به من مكانة تربوية، فأنني أضع بين أيديكم هذا االختبار المكون من             
تمثل طبيعة العلم وفلسفته، لذا أرجو من حضرتكم قراءة كل فقرة واختيار أفضل إجابة ترونها               

ناسبة وأنا على ثقة أنكم ستجيبون بكل دقة وموضوعية على هذه الفقرات لذا أرجو التكـرم                م
 المرفق، علماً بـأن هـذه       لفي المربع المناسب بجانب كل فقرة في الجدو        ) X(بوضع إشارة   

اإلجابات لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وان استجابتك سـتتعامل بكـل سـرية                
  .وكتمان

  .وضع أي عالمة على ورقة األسئلةيرجى عدم 
  -:نموذج سؤال: مثال

  :أن مكتشف البنسلين -1
   كوخ - شاليدن                  د-   فلمنج               ج- باستور                ب-أ
  

  د  ج  ب  أ      رقم الفقرة 
1-    X     
  

                                   مع شكري وتقديري لتعاونكم                 

  فراس أحمد ماضي:الباحث                          
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     : قبل اإلجابة عن االختبار أرجو ملء البيانات التالية: ثانياً
  
 

  معلومات عامة
    الجنس

                ذكر                     أنثى

    الخبرة
                          

  
 سنوات ) 10( أآثر من -3سنوا ت   ) 10-5( من - 2 سنوات    5 أقل من -1

                            
المؤهل 

  للعلمي

  
  
   

   أعلى من بكالوريوس-3 بكالوريوس       – 2 دبلوم                           1-  
  

    التخصص
  
  
   عامة   علوم-4 األحياء                -3 الكيمياء             -2 الفيزياء       -1

المرحلة التي 

يدرسها 

  المعلم

  
   

  
   المرحلة الثانوية-2 المرحلة األساسية الدنيا                   -1

هل درست 
في الجامعة 

مساقات 
تتعلق بطبيعة 

العلم 
  وفلسفته؟

  
  
  
  
  نعم

  
  

  
  

  ال
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   طبيعة العلم وفلسفته                          اختبار
 
  

  "علم الأهداف: "أوالً

 توقع العالم مندليفمن بعد حوالي خمسة عشر عاما اكتشاف عنصر الجرمانيوم  -1

  : نستنتج من هذا المثال هدف من أهداف العلم هو."بوجوده

  تفسير-  د         تنبؤ      -ج       ب وصف                        ضبط وتحكم  -ا

   

 )بط والتحكم الض( إحدى العبارات التالية تحقق هدف العلم -2

  نرى البرق ثم نسمع الرعد  -ا
   الحديدية ك ترك مسافات بين قضبان السك- ب
   الضوء األبيض يتحلل إلى ألوان الطيف السبعة - ج
  . ظهور القلم وكأنه مكسور عند وضعه بشكل مائل في كوب من الماء-د
  
  :)التفسير( إحدى العبارات التالية تحقق هدف العلم  -3

  لهيدروجين على إلكترون واحد تحتوي ذرة ا -ا
  تترك أسالك الكهرباء غير مشدودة  -ب
   الضوئي تؤدي إلى ميل ساق النبات باتجاه الضوء التأود ظاهرة- ج
   المعادن تتمدد بالحرارة-د
  
   
   : عند دراسة ظاهرة معينة يتم-4

  تفسيرها ثم وصفها ثم ضبطها ثم التنبؤ بظواهر مشابهة _ أ
  م التنبؤ بظواهر مرتبطة بها وصفها ثم ضبطها ث_ ب
   ةوتفسيرها ثم التنبؤ بظواهر مشابه ضبطها ثم وصفها_ ج
  .ر مرتبطة بها ثم التحكم في حدوثهوصفها وتفسيرها ثم التنبؤ بظواه_ د
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  "خصائص العلم: "ثانياً
  

  : تدل هذه العبارة أن العلم ،"اف من سبقوني من العلماء وقفت على أكت" قال نيوتن _ 5 

  له أدواته الخاصة_ د  نشاط إنساني عالمي _ ج  نفسه بنفسه حيصح_  بتراكمي البناء  _ أ
  

  :  نستنتج من ذلك أن العلم،"فيروسات باكتشاف المجهر االلكترونيلارتبط اكتشاف ا "  _6 
  يتميز بالدقة والتجريد _ له أدواته الخاصة                                        ب_ أ

  يتميز بالبحث عن األسباب_ يز بالعقالنية                                        ديتم_  ج
    
  : للتأكد منها قبل نشرها يدل أن العلم  وإعادتهاتكرار العالم لتجاربه_ 7

  نفسه بنفسهيصحح _ يتميز بالتنظيم      د_ قابل للتدقيق      ج_ نشاط إنساني        ب_ أ
  

  

  ")عناصر المعرفة العلمية ( العلم واتج ن: "ثالثاً

  :هي)هواء العلم (الوحدة التركيبية لعناصر المعرفة العلمية ويطلق عليها _ 8

   النظرية العلمية_  د     المبدأ العلمي  _ ج   ب المفهوم العلمي        الحقيقة العلمية    _ أ

  

  

  : وعمليات علمية هي الصورة الذهنية التي ترتبط باأللفاظ من كلمات أو عبارات_ 9

  العلم_ د   المفاهيم العلمية      _  ج   المعرفة العلمية  _ ب   الحقيقة العلمية    _  أ
  

  "السعة الحرارية للماء تتناسب تناسبا طرديا مع حرارتها النوعية وكتلتها"_ 10

  :تحتوي العبارة السابقة على
  حقيقة _  د       نظرية      _ ج       قانون          _  ب       مفهوم          _ أ
  
النتاج النهائي للمنهج العلمي والذي يتضمن معظم عناصر المعرفة العلمية، يصنف _ 11 

  :ضمن
  التعميمات_     دالنظريات       _ ج       المفاهيم         _  ب   الحقائق العلمية     _ أ
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 الحديث تتشابه في خواصها الكيميائية دول الدوريجعناصر المجموعة الواحدة في ال( _ 12

  : هذه العبارة تشير إلى،)
   نظرية_ دتعميم                _      جمفهوم علمي      _  ب          ةحقيقة العلمي_ أ
  
 

  " سلوك العلماء " حياة العالم : رابعاً
  :وحد نيوتن بين قوانين كل من  _13
   وكوبرنيكوس وجاليلي_                    بكبلر وكوبرنيكوس                   _ أ
   وكبلر وجاليلي_ كبلر وبراهي                                           د_ ج
 

  :عمله في مجال" باستور" بدأ العالم _ 14
  األحياء_ الجيولوجيا           د_ الفيزياء            ج_ الكيمياء              ب_ أ

 
  

  ةعلميال اتنجازالا من على أي) 1921 (ين جائزة نوبل في الفيزياء عامتا نال أينش-15

 :اآلتية

  النظرية النسبية العامة_ النظرية النسبية الخاصة                             ب_ أ
  نظرية الخيوط الفائقة_ المفعول الفوتوكهربائي                            د_ ج
 
 
  

شتهر بالطب وكان له بعض االنجازات في مجال الكيمياء العالم العربي الذي ا_ 16

واستحضر بعض الحوامض وذكر منها حامض الكبريتيك واسماه الزاج األخضر أو زيت 

  : هوالزاج
  الفارابي_ ابن سينا           د_ الرازي            ج_ ابن طفيل                  ب_ أ
  

 أن حجم الغاز المحصور يتناسب عكسيا مع " قانون بويل المعروف الذي ينص على _ 17 

  : يعرف في فرنسا بقانون" الضغط الواقع عليه عند ثبات درجة الحرارة 
  ماكسويل_ ماريوت             د_ برنولي            ج_ مورلي                   ب_ أ
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  : يليماك يلتطور النماذج الذرية عبر الزمن هإن الترتيب الصحيح  -18
  رذرفورد, ثومبسون,بور, دالتون_ ثومبسون                       ب, رذرفورد, لتوندا_ أ
  رذرفورد, بور, ثومبسون, دالتون_ بور                 د, رذرفورد, ثومبسون, دالتون_ ج
   

  :في عام) DNA ( وضع العالمان كريك وواطسون نموذج ال –19

 1973_                  د1963_      ج         1953_                   ب1943 - أ

  
   قانون حفظ الطاقةفقد أرسى, يعد من الفيزيائيين الذين لهم إسهامات كبيرة في العلوم_ 20

  :وكان واحدا ممن طوروا نظرية الحركة الجزيئية للغازات هو, مع العالمين هلمهولتز وماير
  فارادي_ اينشتاين                د_ فولتا                 ج_ جول                   ب_ أ
  

 "تاريخ المعرفة العلمية: "خامساً
  :أصل كلمة كيمياء هو_ 21
  إغريقي ويعني الماء_ هندي ويعني الهواء                               ب_ أ
  فارسي ويعني النار_ مصري ويعني التربة السوداء                    د_ ج

   
  :ميائية مخططة في التاريخ البشريما أول عملية كي -22
  تحضير الحديد_ اكتشاف األكسجين        د_  طهي الطعام     ج- صناعة الفخار     ب_ أ
  

والتي تعد البذرة األولى للكهرباء "الكهرباء الحيوانية" أول من اكتشف ظاهرة _ 23

  :الكيميائية هو
   كارسل-                دفولتا  _ جالفاني          ج_ برزيليوس          ب_ أ
  

القانون المتعلق بالتفاعالت الكيميائية التي يمكن أن تحدث بشكل عكسي والذي قام _ 24

  :بوضعه العالم برثوليت كان يعرف يقانون
   النسب المتضاعفة- النسب الثابتة        د_  حفظ الكتلة        ج-  فعل الكتلة         ب- أ
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  :لتخمر بالصدفة همأول من اكتشف عملية ا_ 25
  البابليون_ الرومان            د_ الهنود                   ج _ الفراعنة               ب_ أ
  
  

   "افتراضات العلم: "سادساً

  :أي مما يلي يفترضه العلماء في محاوالتهم دراسة الكون_ 26
  الظواهر الطبيعية ال يمكن فهمها ألنها متبدلة ومتقلبة _ أ
  اهر الطبيعية يمكن فهمها وإخضاعها للدراسة العلمية الظو_ ب
  الظواهر الطبيعية ال يمكن إخضاعها للدراسة العلمية_ ج
  العقل اإلنساني ال يستطيع فهم ظواهر الكون_ د
  

 : يكون موقف العلماء من فرضية علمية تعارضها مشاهدات علمية_27

  يتمسكون بها الن بعض المشاهدات العلمية تؤيدها_ أ
  يقصرونها على المشاهدات التي تؤيدها_ ب
  يبحثون عن مشاهدات علمية تؤيدها _ ج
  يرفضونها أو يعدلونها أو يبحثون عن غيرها_ د
  

  :أي مما يلي يوضح افتراض العلماء حول سلوك العالم الطبيعي_ 28
  سلوك العالم الطبيعي اقل اضطرابا في المستقبل منه في الماضي _ أ
  بيعي يسير إلى الفوضى واالضطراب سلوك العالم الط _ب
  سلوك العالم الطبيعي يسير إلى االنتظام واالستقرار_ ج
  .سلوكه في الماضيي المستقبل صورة مماثلة تقريباً لسلوك العالم الطبيعي ف_ د
  
  

   : أي مما يلي يعتقده العلماء حول وجود العالم الطبيعي_29
  العالم الطبيعي له وجود حقيقي _ أ
  م الطبيعي وهم كما تفرض ذلك الخبرة السابقة العال _ب
  العالم الطبيعي فكرة خلقها العقل البشري _ج
  .العالم الطبيعي صورة ذهنية خلقها العلماء_ د
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   "م العلفلسفة: "سابعاً
  

 ن تطور األفكار العلمية بحاجة للتأمل العقلي والتجريب العملي في الوقتأيرى باشالر _ 30
أي من اآلتية ال , فبناء على ذلك , ونهائياًر علمي يعتبر نفسه كامالًهو يرفض كل تصوذاته 

  ينسجم مع فكر باشالر العلمي؟
  العلم يتقدم من خالل المزاوجة بين العقل والتجريب _ أ
  الفلسفة هي التي تصنع العلم _ ب
  من الصعوبة تحديد بداية العلم ونهايته _ ج
  .النظر دائماالعلم بناء يبنى باستمرار ويعاد فيه _ د
  

, هم هو من كبار مفكري وفالسفة العلم في الوقت الحاضرأي من العلماء التالية أسماؤ_ 31

  ويؤمن بالمنهجية الفوضوية في تطور األفكار والمفاهيم العلمية؟
  بوبر _ كوهن                    د_ الكتوس           ج_                بدفيربان_ أ
  

طور في سلسلة من الدورات ويطلق على الحدود التي تفصل بين كل العلم ينمو ويت_ 32

  :تصف هذه العبارة المنهجية العلمية عند" ثورة علمية " دورة ودورة اسم 
  بيكون _ الكتوس                   د_ كوهن              ج_ بوبر                 ب_ أ
  

بأن " رون صعود الماء في المضخة ماء قديما وفي القرون الوسطى يفسللقد كان الع_33

  :هذه العبارة تنطبق على التفسير" الماء يخشى الفراغ
  العملي_ الميتافيزيقي               د_ المنطقي            ج_ اإلحيائي             ب_ أ

 
  

  .......في مجال , يستخدم االستدالل االستنباطي بصورة أساسية_ 34
  العلوم اإلنسانية_ العلوم الطبيعية        د_ الفلسفة        ج_  بالرياضيات             _ أ
   

لسعت يده كما , مدفأة ساخنةأيضاً ولسعت يده , لسعت كأس ساخنة يد شخص ما_ 35

  :نوع هذا االستدالل هو,  فاستنتج أن كل جسم ساخن يلسع،مكواة ساخنة
  تمثيلي _ رائي تام         داستق_ استقرائي ناقص     ج_ استنباطي              ب_ أ

   وفلسفتهاختبار فهم المعلمين لطبيعة العلم                       
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  ورقة اإلجابة

   
رقم 

  الفقرة

رقم   د  ج  ب  ا

 الفقرة

  د  ج  ب  ا

1        19         
2        20         
3        21         
4        22         
5         23         
6         24         
7         25         
8        26         
9        27         

10        28         
11        29         
12        30         

13         31         
14        32         
15        33         
16        34         
17        35         
18                  
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   وفلسفتهاختبار فهم المعلمين لطبيعة العلم                          

  النموذجية ورقة اإلجابة
  

رقم 

  الفقرة

رقم   د  ج  ب  ا

  الفقرة

  د  ج  ب  ا

1     X    19   X     

2   X     20 X       

3       X 21     X  

4       X 22   X    

5 X       23   X     

6 X       24 X       

7   X     25       X 

8 X       26   X     

9     X   27       X 

10   X     28   X     

11    X   29 X       

12     X   30   X     

13      X 31 X       
14 X       32   X     

15     X   33 X       

16   X     34 X       

17     X   35   X     
18     X             
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا
  أساليب تدريس/كلية التربية

  

  تحكيم أداة دراسة
  

  .ة/المحترم :......................................ة/حضرة المحكم 

 

العلوم لطبيعة العلم وفلسفته في     فهم معلمي   (دراسة تهدف إلى استقصاء     يقوم الباحث بإجراء    

وذلك كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في أساليب التـدريس           )ضوء بعض المتغيرات  

 .من جامعة القدس
ونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية، نرجو من حـضرتكم التكـرم بتحكـيم أداة                 

 .في فقراتها، وإضافة وحذف ما ترونه مناسباالدراسة، وإبداء الرأي 

                                                  

  
                

  

  شكرا لحسن تعاونكم

  فراس احمد ماضي: الباحث
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  )2(ملحق رقم 

  أسماء المحكمين
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  أسماء من قاموا بتحكيم االختبار

المؤهل   األسماء  الرقم

  العلمي

  ان العملمك

  جامعة القدس  دكتوراه  محسن محمود عدس  1

  جامعة القدس  دكتوراه  غسان سرحان  2

  جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان  3

  جامعة القدس  دكتوراه  إبراهيم عرمان  4

  جامعة القدس  دكتوراه  محمود أبو سمرة  5

  جامعة القدس  دكتوراه  تيسير عبد اهللا  6

  امعة القدسج  دكتوراه  نبيل عبد الهادي  7

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  نبيل المغربي  8

  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  منير جبريل كرمه  9

  جامعة الخليل  دكتوراه  نبيل الجندي  10
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  )3(ملحق رقم 

  جدول يمثل فقرات أداة الدراسة في صورتها األولية
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