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  :مستخلص الدراسة
حلة المتوسطة حول مفاھیم الكشف عن تصورات معلمات العلوم للمرھدفت الدراسة إلى 

 تم استخدام الدراسة،  ولتحقیق أھداف.NGSS وفق معاییر العلوم للجیل القادم NOSطبیعة العلم 
معلمة علوم في ) ٢٢٦(الوصفي، وتّكونت عینة الدراسة من عینة عشوائیة مكونة من  المنھج

 األداة على شكل وصممت. من المجتمع% ٣٠المرحلة المتوسطة بمدارس مدینة الریاض وتمثل 
  . فقرة) ٢٥(استبانة عدد فقراتھا 

لدى معلمات العلوم : وتوصلن الباحثات بعد إجراء عملیة التحلیل إلى نتائج من أھمھا
تصورات عالیة صحیحة حول طبیعة العلم، حیث بلغ متوسط استجابة عینة الدراسة على فقرات 

ائیة في تصورات طبیعة العلم وفق ، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة احص)٣٫٨٨(المقیاس 
NGSSلدى المعلمات ُتعزى للتخصص وسنوات الخبرة .  

  .وأخیرا قدمت الباحثات توصیات ومقترحات لدراسات مستقبلیة
 NGSSمعاییر الجیل القادم-طبیعة العلم-تصورات المعلمات: الكلمات المفتاحیة

The perceptions of the science female teachers of the intermediate 
schools towards the Nature of Science NOS according to the Next 

Generation Science Standards NGSS. 
Abstract: 

This study aims to detect exploring the perceptions of the 
intermediate school science teachers on the concepts of the nature of 
science NOS according to next generation science standards NGSS. To 
achieve the objectives of the study, the researchers used a descriptive 
approach. The study sample consists of (226) intermediate school female 
science teachers, who were randomly chosen from Riyadh city representing 
30% of the teachers community. The tool was designed in a form of a 
survey that consists of 25 points.   
After the analysis process, the researchers found out some results and the 
most important of them are: The female science teachers have a high and 
correct perception of the nature of science, where the average response of 
the sample of the study on the standard of the nature of science according 
to NGSS.   
The results reveal that there are no statistically significant differences in the 
teachers perception of the nature of science according to NGSS due to 
specialization and years of experience.  
Based upon the study results, the researchers provided a number of 
recommendations and suggestions for further studies  
Key words: Teacher’s concepts- science nature - standards of the next 
generation NGSS 
 



  
  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                      مجلة البحث العلمى فى التربیة

 - 473 - 

  :المقدمة
 عن نقل المسئولیشكل المعلم حجر الزاویة والمفتاح الرئیسي في العملیة التعلیمیة، ألنھ یعد 

وترجمة الفھم السلیم لطبیعة العلم لطالبھ، ویصعب على المعلم إنجاز ھذه المھام إذا كان ال یمتلك 
ة العاشرة ومؤشرات قیاس وأظھرت سیاسة خطة التنمی. الفھم السلیم لطبیعة العلم في بنیتھ المعرفیة

اھتمامھا بالمعلم تحت الھدف االستراتیجي الثاني تحسین ) ٢٠٢٠/٢٠١٦(األداء لوزارة التعلیم 
، حیث یعد المعلم المفتاح الرئیسي )١٤٣٨وزارة التعلیم، (استقطاب المعلمین وتأھیلھم وتطویرھم 

ال لتحسین العملیة التعلیمیة وإصالحھا التعلمیة كلھا، فھو من تعلق علیھ اآلم-في العملیة التعلیمیة 
سلوك المتعلمین،  في التغییر إحداث عن المسؤول یعد ألنھ ذلك). ٢٠٠٤السلیم، (وتطویرھا 

 المستوى على والتقنیة المعرفیة الثورة متطلبات مع یتوافق بما علمیة بطریقة تفكیرھم وتشكیل
 نحتاج التربوي، لذلك لمستوىا على وتطورات من مستجدات ما یحدث مع وینسجم العالمي

  .لتطویره وتحسینھ) ٢٠١٧أحمد، والملكي،(الخدمة  أثناء أدائھ متابعة باستمرار إلى
 Effective Learningومعلمو العلوم مخولون التخاذ القرارات الالزمة للتعلم الفعال 

یم ذات طبیعة ویركزون مع طلبتھم على تعلم العلم، ھذا باإلضافة إلى أن للعلوم الطبیعیة مفاھ
ومن ھذه .  ومناھج العلوم وتدریسھاScience Educationخاصة في أدبیات التربیة العلمیة 

في تدریس ) NOS(  وتم تبني توجھ طبیعة العلم  Nature Of Scienceالمفاھیم طبیعة العلم 
) NSTA(العلوم في المدارس من قبل منظمات عالمیة ومن بینھا الجمعیة الوطنیة لمعلمي العلوم 

ولكي یصبح معلمو العلوم قادرین على نقل وترجمة الفھم السلیم . األمریكیةفي الوالیات المتحدة 
العلم (لطبیعة العلم كما ھو مّعرف في وثائق إصالح التربیة العلمیة ومناھج العلوم وتدریسھا 

المعلمین أنفسھم أن ، فإن على )للجمیع، معالم الثقافة العلمیة، المعاییر الوطنیة للتربیة العلمیة
  ).٢٠١٠زیتون، (یمتلكوا الفھم السلیم لطبیعة العلم 

  :Nature of Scienceطبیعة العلم 
یشیر مفھوم طبیعة العلم إلى ابستمولوجیا العلم باعتباره طریقة للمعرفة أو القیم والمعتقدات 

بأن ) ٢٠٠٨(وأشار زیتون . )Lederman، 1992(المتضمنة في المعرفة العلمیة وتطورھا 
. نواتج العلم، وطرق العلم، وعملیات العلم، االتجاھات العلمیة، أخالقیات العلماء: طبیعة العلم تشمل

وعلى الرغم من أن مفھوم طبیعة العلم غیر محدد وال یوجد إجماع علیھ بین فالسفة العلم أو بین 
 ضرورة تطویر فھم الطلبة الباحثین والتربویین العلمیین إال أن ھناك إجماعًا بین المختصین على

  .)Lederman، 1992( والمعلمین لطبیعة العلم
  NGSS Next Generation Science Standards معاییر العلوم للجیل القادم

ظھرت في الستینات والسبعینات من القرن الماضي محاوالت عدیدة من أجل بناء النماذج 
مشروع المعاییر القومیة للتربیة العلمیة  :ووضع استراتیجیات لتوضیح طبیعة العلم، كان آخرھا

(National Science Education Standards "NSES") ومشروع معاییر الجیل القادم ،
، وتعد معاییر العلوم ("The Next Generation Science Standards "NGSS)لتعلم العلوم 

، إلعداد األجیال )٢١( وجاءت مواكبًة للقرن ٢٠١٣ حدیثة ظھرت عام NGSSللجیل القادم 
  .لمواجھة متطلبات العصر الحالي

وتقدم معاییر العلوم للجیل القادم فرصة مھمة لیس فقط لتحسین تعلیم العلوم بل لتحسین إنجاز 
الطالب أیضًا، فھي تعكس بشكل مقصود رؤیة جدیدة لتعلیم العلوم، فترى أّن تعلیم العلوم یجب أن 

دمج الممارسات العلمیة تم ممارستھا في العالم الواقعي، فیعكس طبیعة العلوم المتداخلة كما ی
والھندسیة، واألفكار الرئیسة، والمفاھیم الشاملة، تمھد الطریق للتعلیم والتعلم حول طبیعة العلم، ألن 
التعلم عن طبیعة العلم یتطلب أكثر من مجرد االنخراط في األنشطة وإجراء 
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حیث قدمت نموذج ) Houseal, 2015(سة ویؤید ذلك درا.(NGSS, 2013)االستقصاءات
 لمساعدة المعلم على دمجھا داخل NGSSبصري لألبعاد الثالثة في معاییر العلوم للجیل القادم 

حجرة الصف، كما یمكن استخدامھا كأداة تقویمیة لما ھو موجود من المناھج الحالیة لیواكب 
  :NGSSالتغیرات الحدیثة وفقًا لمعاییر الجیل القادم للعلوم 

  ).Houseal, 2015, 59(نموذج بصري لتمثیل دمج أبعاد التعلم الثالثة للمعاییر ): ١(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  
  
  
  

 في NOSالمفاھیم األساسیة حول طبیعة العلم NGSSتضمنت معاییر العلوم للجیل القادم 
ي الممارسات العلمیة والھندسیة مصفوفة مكونة من ثمانیة مفاھیم رئیسة، أربعة منھا متضمنة ف

وأربعة في المفاھیم الشاملة، ویتم التعبیر عن نتائج التعلم المناسبة لطبیعة العلم في توقعات 
للمرحلة المتوسطة ) NOS(وتتبنى ھذه الدراسة، مصفوفة طبیعة العلم .  (NGSS,2013)األداء

  .NGSSوفق معاییر العلوم للجیل القادم 
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 الممارسات)SEPs (
متصلة بالمفاھیم الشاملة 

)CCCs ( ولكن ال ترتبط
 ).DCIs(بالتخصص 

 تشجیع الممارسات
)SEPs ( ضمن محتوى

ولكن ) DCIs(التخصص 
ملة  ال ترتبط بالمفاھیم الشا

)CCCs.( 

 معاییرNGSS وھي 
توقعات أداء ما یستطیع 

  PEsالطالب عملھ 

 التخصص)DCIs( 
متصل بالمفاھیم الشاملة 

)CCCs ( بدون ولكن
ال ) SEPs(ممارسات 

   .یكتشف الطالب معرفة جدیدة
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للمرحلة المتوسطة وفق معاییر العلوم للجیل ) NOS(وفة طبیعة العلم یوضح مصف) ١(جدول
  )(NGSSالقادم

  المرحلة المتوسطة  العناصر
االستقصاءات العلمیة 

تستخدم مجموعة 
  متنوعة من الطرق

  االستقصاءات العلمیة تستخدم مجموعة متنوعة من الطرق
  . ات والمالحظات إلجراء القیاسواألدوات

  تسترشد االستقصاءات العلمیة بمجموعة من القیم لضمان دقة
  .  القیاسات، المالحظات وموضوعیة النتائج

 یعتمد العلم على تقییم التفسیرات المقترحة.  

  وغیر) العلم أو(القیم العلمیة تعمل كمعاییر في التمییز بین العلوم 
  ). أو العلم(العلوم 

المعرفة العلمیة 
ستند على األدلة ت

  التجریبیة

  تستند المعرفة العلمیة على العالقات المنطقیة والمفاھیمیة بین
  . األدلة والتفسیرات

  تتشارك تخصصات العلوم قواعد مشتركة للحصول على األدلة
  .التجریبیة وتقییمھا

المعرفة العلمیة قابلة 
للمراجعة في ضوء 

  األدلة الجدیدة

  في نتائج العلومیتفاوت الیقین والمتانة.  

  أو یعاد تفسیرھا استنادا إلى أدلة / غالبا ما تراجع نتائج العلم و
  . جدیدة

  التفسیرات العلمیة تخضع للمراجعة والتحسین في ضوء األدلة
  .الجدیدة

الممارسات العلمیة والھندسیة 
SE

P
  

نماذج العلوم 
والقوانین واآللیات 
والنظریات تفسر 
  الظواھر الطبیعیة

 النظریات ھي تفسیرات للظواھر الملحوظة.   

  تستند النظریات العلمیة إلى مجموعة من األدلة التي تم تطویرھا
  . مع مرور الوقت

 القوانین ھي التنظیمات أو األوصاف الریاضیة للظواھر الطبیعیة .  

  یستخدم العلماء الفرضیة كفكرة یمكن أن تسھم بمعرفة جدیدة ھامة
 .  لتقییم نظریة علمیة

  علوم یختلف كثیرا عن كما ھو مستخدم في ال" النظریة"مصطلح
   .االستخدام الشائع خارج العلم

العلم ھو بنیة المعرفة والعملیات والممارسات على حد سواء    العلم وسیلة للمعرفة
 . المستخدمة لإلضافة إلى ھذه البنیة من المعرفة

  ،المعرفة العلمیة تراكمیة وكثیر من الناس، من عدة أجیال وأمم
 . ت في المعرفة العلمیةساھم

  العلم طریق للمعرفة یستخدمھا الكثیر من الناس، ولیس العلماء
  .فقط

المفاھیم الشاملة
 C

C
C

  

المعرفة العلمیة 
تفترض النظام 

  یفترض العلم أن األشیاء واألحداث في النظم الطبیعیة تحدث في
 . أنماط متسقة یمكن فھمھا من خالل القیاس والمالحظة
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واالتساق في النظم 
  الطبیعیة

 م یراعي بعنایة ویقیم االنحراف في البیانات واألدلةالعل .  

العلم ھو المسعى 
  البشري 

  یعمل الرجال والنساء من خلفیات اجتماعیة وثقافیة وعرقیة
 . مختلفة كعلماء ومھندسین

  یعتمد العلماء والمھندسون على الصفات اإلنسانیة مثل الثبات
 . والدقة واالستنتاج والمنطق والخیال واإلبداع

  ،یسترشد العلماء والمھندسین بعادات العقل مثل األمانة الفكریة
والتسامح من الغموض، والشك، واالنفتاح على األفكار 

 . الجدیدة

  التقدم في التقنیة یؤثر في التقدم العلمي والعلم أثر على التقدم في
  .التقنیة

العلم یضع أسئلة 
حول العالم الطبیعي 

  والمادي

 مقیدة بالقدرة البشریة والتقنیة والموادالمعرفة العلمیة  . 

  العلم یحدد تفسیراتھ لألنظمة التي تسمح للمالحظة واألدلة
 . التجریبیة

  ولكنھا لیست األحداثالمعرفة العلمیة یمكن أن تصف عواقب 
  . عن قرارات المجتمعمسئولة

أھمیة تحري تصورات واندماج ) Smith & Nadelson.2017(وأكدت دراسة 
 لدى معلمي العلوم، وقد أشارت النتائج إلى أن NGSSسات معاییر العلوم للجیل القادم ممار

المعلمین كانوا یقومون جزئیًا وبشكل جوھري بتنفیذ العدید من ھذه الممارسات في تعلیمھم، وفي 
  . NGSSنفس الوقت لم یتمكنوا من التعبیر عن الممارسات الثمانیة في 

تدني فھم معلمي الكیمیاء لطبیعة العلم وفق ) ٢٠١٧(الملكيوأظھرت نتائج دراسة أحمد و
  .2061للمشروع األمریكي ) AAAS(وثیقة اإلصالح التربوي 

في تدني فھم معلمي العلوم لطبیعة ) ٢٠١٦(واتفقت معھا نتائج دراسة القضاة والخوالدة 
في مجال وأوصت إلى إجراء مزید من البحوث والدراسات ، كما )NSTA(العلم وفق معاییر 

  .طبیعة العلم
إلى تقصي تأثیر التطور المھني على الكفاءة الذاتیة ) Akella,2016(وأشارت دراسة 

، وكذلك تقصي NGSSفي " تحلیل البیانات وتفسیرھا"لمعلمي العلوم فیما یتعلق بممارسة 
 ووجدت تصورات المعلمین عن العوائق التي تحول دون فعالیتھم الذاتیة في تطبیق ھذه الممارسة،

ساعد على تحسین الكفاءة الذاتیة في دمج ممارسات ) PD(الدراسة أّن التطور المھني المستھدف 
NGSS لدى المعلمین المشاركین، كما تناولت العدید من العوائق التي تحول دون تحقیق كفاءتھم 

  .الذاتیة
علوم في إلى تحدید معتقدات المعلمین المتخصصین في ال) ٢٠١٦(وسعت دراسة إبراھیم 

حول طبیعة العلم، وقد أظھرت النتائج ارتفاع المعتقدات ) وكالة الغوث الدولیة(مدارس األونروا 
لدى المعلمین المتخصصین في العلوم حول طبیعة العلم بشكل عام، وجاء ترتیب معتقدات المعلمین 

ل، القوانین والنظریات المالحظة واالستدال(حول طبیعة العلم تنازلیًا وفقًا ألبعاد المقیاس كما یلي
العلمیة، طبیعة المعرفة العلمیة، األساس التجریبي، التأثیرات االجتماعیة والثقافیة على المعرفة 

  ).العلمیة، دور اإلبداع في إنتاج المعرفة العلمیة
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إلى تصمیم نشاط ) Colagrande, Martorano&Arroio, 2016(وتوصلت دراسة 
عبیر عن تصوراتھم حول طبیعة العلوم من خالل عدة طرق متمثلة یمكن لمعلمي ما قبل الخدمة الت

العلوم : الرسم أو الكتابة أو المخططات، وُطلب منھمأن یصفوا أفكارھم حول خمسة مواضیع: في
في الحیاة البشریة، وبناء المعرفة العلمیة، وعمل أحد العلماء، والعالقة بین العلم والتكنولوجیا، 

ا یمكن أن یقود المعلمین إلى تأّمل تفصیلي حول مفاھیمھم عن طبیعة وھذ. والعلوم والمجتمع
المعرفة العلمیة وبالتالي مساعدتھا في بناء نماذج واستراتیجیات جدیدة لتدریس العلوم تستخدم في 

  .ممارساتھا الصفیة
عن تقصي تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة لطبیعة ) ٢٠١٣(وكشفت دراسة أبوعاذرة 

مجال المعرفة : أشارت النتائج إلى وجود تصورات خاطئة لطبیعة العلم، تمثلت في أوالد ، وقالعلم
یعتقدن بأن الفرضیات تتطور لتصبح نظریات فقط، وأن النظریات العلمیة ممكن أن تتطور : العلمیة

بر لتصبح قوانین، وأن تراكم األدلة یجعل المعرفة العلمیة أكثر استقرارا، وأن النموذج العلمي یع
یعتقدن بأن المنھج العلمي ثابت في خطواتھ : مجال الطریقة العلمیة: ثانیا. عن نسخة من الواقع

  . یعتقدن بأن العلم والتكنولوجیا متطابقان: المؤسسة العلمیة: ثالثا. العملیة
إلى وجود خلط بین التصورات الصحیحة ) ١٤٣٥(وتوصلت دراسة السبیعي وعمر

 في تصوراتھن عن مفاھیم وأبعاد طبیعة العلم، وعدم وجود فروق ذات والخاطئة لدى عینة الدراسة
  . داللة إحصائیة تعزى لمتغیرات المؤھل العلمي، التخصص، سنوات التدریس

بدراسة لمعتقدات الطلبة المعلمین تخصص العلوم ) ٢٠١٠(وقام أمبو سعیدي والشعیلي 
وعالقتھا بتقدیرھم لبیئة المختبرات العلمیة، بكلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس نحو طبیعة العلم 

أن ترتیب معتقدات الطلبة المعلمین نحو طبیعة العلم وفقا ألبعاد المقیاس جاء وتوصلت النتائج 
المالحظة واالستدالل، العالقة بین القوانین والنظریات العلمیة، طبیعة المعرفة : تنازلیًا كما یلي

لثقافیة على المعرفة العلمیة، األساس التجریبي، اإلبداع والخیال العلمیة، التأثیرات االجتماعیة وا
ولقد أوصت الدراسة إلى ضرورة اھتمام القائمین على تدریس المقررات العلمیة في كلیة .اإلنساني

العلوم بجامعة السلطان قابوس بأبعاد طبیعة العلم التي لم تحصل على معتقد عال بین الطلبة 
 والتي لھا أھمیة في تدریس العلوم مثل دور اإلبداع في إلنتاج المعرفة المعلمین تخصص العلوم،

  .العلمیة
بضرورة التركیز على االھتمام بطبیعة العلم في ) ٢٠١٠(وأوصت دراسة المیلبي وغوني 

برامج إعداد المعلمین والجھود التدریسیة التي تنطلق من فھم طبیعة العلم ودمج عناصر تتعلق 
  .المناھج الدراسیة لتعد موجھًا للمعلم لألسالیب التدریسیة المناسبةبطبیعة العلم ضمن 

إلى تدني مستوى معتقدات مدرسي علم ) ٢٠٠٩(كما أشارت أیضًا نتائج دراسة الجزائري 
  . األحیاء عن طبیعة العلم والمعرفة العلمیة وتضمینھم لھذه المعتقدات في تدریس العلوم

وي مما سبق؛ یتضح أھمیة الكشف عن تصورات معلمات واستنادًا إلى مراجعة األدب الترب
العلوم حول طبیعة العلم في ضوء معاییر العلوم التي استحدثت في السنوات األخیرة وانعكست على 
استخدام المعلم ألسالیب تدریس العلوم المناسبة، لذلك جاءت ھذه الدراسة الستقصاء تصورات 

  .NGSSعة العلم في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول طبی
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  :مشكلة الدراسة
یعد المعلم من المدخالت المھمة في التعلیم، ویتوقف نجاح العملیة التعلیمیة وتحقیق أھدافھا 
بالدرجة األولى على مستوى وجودة المعلمین، لذلك یعتمد نجاح تنفیذ أي منھج على مدى فھم المعلم 

فایات التخصصیة والتربویة والثقافیة التي تساعده على تنفیذ المنھج، وعلى قدرتھ لھ وإلمامھ بالك
أن أحسن المناھج، والكتب ) ٢٠٠٨(كما یرى زیتون ). ٢٠٠٩عبد السالم، (واستعداده لتنفیذه 

لم یكن المعلم جید  قد ال تحقق أھدافھا ما- على أھمیتھا-والمقررات، والنشاطات والبرامج الدراسیة 
اد ومتمیزًا ذا كفایات تعلیمیة عالیة یترجمھا إلى خبرات تعلیمیة تعلمیة لدى طالبھ، فیتفاعل اإلعد

معھم ویصقل خبراتھم ویوسع مفاھیمھم، كما أن المعلم الجید یمكن أن یعوض أي نقص أو تقصیر 
قویم وقد سعت ھیئة ت. محتمل في المناھج والبرامج المدرسیة واإلمكانات المادیة والفنیة األخرى

 ومترابطة لمھنة متداخلة مجاالت ثالثة في التعلیم لوضع معاییر مھنیة خاصة بالمعلم، ُمصنفة
المھنیة،  ومجال الممارسة المھنیة، المعرفة ومجال والمسؤولیات المھنیة، القیم مجال: وھي التعلیم
 یلم المعلم  ویؤكد مجال المعرفة المھنیة على أن.جمیعًا منھا التدریس ممارساتھ یستمد حیث

بالمعارف الالزمة لتخصصھ العلمي شاملة خصائص العلم ومبادئھ ومفاھیمھ وقدر واف من 
معلوماتھ ویتفھم المنھج الدراسي وأسسھ وعناصره بما یمكنھ من التعامل معھ بصورة تحقق 

  ). ٢٠١٦الھیئة الوطنیة للتقویم،(األھداف التعلیمیة 
وفي . المیًا، وإقلیمیًا، ومحلیًا في العقود الماضیةوحظي فھم طبیعة العلم باھتمام كبیر ع

أربعة خطوط واتجاھات بحثیة مختلفة لطبیعة العلم ) Lederman،١٩٩٢(مجال األبحاث، حدد 
وضمن ھذا التوجھ من البحث تم . تقییم فھم معلمي العلوم لطبیعة العلم ومحاولة تحسینھا: منھا

معلمین لطبیعة العلم، فمعرفة المعلم لطبیعة العلم تؤثر تركیز الباحثین على تحسین فھم ومفاھیم ال
وتنعكس إیجابیًا على فھم الطالب، وذلك كون المعلم لھ أھمیة كبیرة وفاعلة توجیھًا أو تعزیزًا أو 

ویساعد فھم طبیعة العلم المعلمین ). ٢٠١٠زیتون،(میسرًا أو منمذجًا للتعلم داخل غرفة الصف 
ولقد كانت الدراسات متفقة في ). ٢٠١٦القضاة، (ریس والتعلم المناسبة على بناء استراتیجیات التد

وقدمت ). Lederman،١٩٩٢. (إظھار أن المعلمین ال یمتلكون فھم سلیم لطبیعة العلم بوجھ عام
معاییر العلوم للجیل القادم رؤیة جدیدة لطبیعة العلم ضمن مرتكزات الممارسات العلمیة والھندسیة 

Scientific and engineering practicesوالمفاھیم الشاملة ، Crosscutting Concepts  ،
.  لحداثة المعاییرNGSSوھناك ندرة في الدراسات العربیة التي اھتمت بمعاییر العلوم للجیل القادم 

وتستھدف الدراسة الحالیة والتي تحمل بین طیاتھا إنجازًا في كونھا األولى في دراستھا لتصورات 
 حیث لم یتم العثور على  NGSS وفق معاییر العلوم للجیل القادمNOSل طبیعة العلم المعلمات حو

وبذلك تتمحور مشكلة الدراسة في اإلجابة على . دراسة اختصت بذلك حسب حدود علم الباحثات
   :السؤالین التالیین

وفق NOS  ما تصورات معلمات علوم المرحلة المتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم   .١
  ؟NGSS العلوم للجیل القادم معاییر

إلى أي مدى تختلف تصورات معلمات علوم المرحلة المتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم  .٢
NOS وفق معاییر العلوم للجیل القادم NGSS باختالف : 

 علوم وریاضیات. كیمیاء، فیزیاء، أحیاء: (التخصص األساسي.( 
 ١٥أكثر من ، ١٥-١١، ١٠-٦، ٥-١: (سنوات الخبرة في تدریس المادة.(  
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  :أھداف الدراسة
  :ھدفت الدراسة الحالیة إلى

 NOSالكشف عن تصورات معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم  .١
 .NGSSوفق معاییر العلوم للجیل القادم 

لوقوف على االختالفات إن وجدت بین تصورات معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول ا .٢
التخصص : تعزى إلىNGSS   وفق معاییر العلوم للجیل القادم NOSعة العلم مفاھیم طبی

  .األساسي، سنوات الخبرة في تدریس المادة
  :أھمیة الدراسة

  :ترجع أھمیة الدراسة الحالیة إلى ما یلي
 طبیعة تصورات عن للكشف-علم الباحثات حدود في-محلیة دراسة تعد ھذه الدراسة أول .١

العالمیة التي تدعو إلى التنمیة المھنیة  استجابًة للتوجھات العلوم،معلمات   عندNOSالعلم 
 .NGSSلمعلم العلوم في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم 

المساھمة في إثراء المكتبة العربیة حیث ال توجد دراسات تناولت تصورات المعلمات حول  .٢
  .  NGSS  وفق معاییر العلوم للجیل القادمNOSطبیعة العلم 

جھ نتائج ھذه الدراسة أنظار المھتمین بإعداد برامج التطویر المھني لمعلمي العلوم أثناء تو .٣
  .  NGSS الخدمة لالھتمام بطبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم

 تفید نتائج ھذه الدراسة مطوري المناھج بوزارة التعلیم لالھتمام بمعاییر العلوم للجیل القادم .٤
NGSS  یر منظومة المناھج في جمیع المراحل التعلیمیة عند تطو. 

توجیھ أنظار القائمین على برامج إعداد معلم العلوم في كلیات التربیة بتضمین طبیعة العلم  .٥
  . في مقررات طرق التدریس NGSS وفق معاییر العلوم للجیل القادم

  :حدود الدراسة

 الریاض معلمات علوم المرحلة المتوسطة بمدینة:الحدود المكانیة . 

 الحدود الموضوعیة : 
تصورات معلمات علوم المرحلة المتوسطة حول طبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل  .١

 . NGSSالقادم 
 للمرحلة المتوسطة وفق معاییر العلوم للجیل القادم) NOS(مصفوفة طبیعة العلم  .٢

NGSS).( 

 ١٤٣٨ثاني من عام  اقتصر تطبیق الدراسة على الفصل الدراسي ال:الحدود الزمانیة / 
  .ھـ١٤٣٩

  :مفاھیم الدراسة
  perceptionsالتصورات 

األفكار الموجودة لدى معلمات العلوم : تّعرف الباحثات التصورات في ھذه الدراسة بأنھا
  .NGSSفي المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض عن طبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم 
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  Nature of Scienceطبیعة العلم 
العناصر الثمانیة المذكورة : تعّرف الباحثات طبیعة العلم في ھذه الدراسة إجرائیا بأنھا

، وترتبط األربعة األولى NGSSضمن مصفوفة طبیعة العلم في معاییر العلوم للجیل القادم 
  :   وھي SEPبالممارسات العلمیة والھندسیة 

المعرفة العلمیة تستند على األدلة ) ٢.ن الطرقاالستقصاءات العلمیة تستخدم مجموعة متنوعة م) ١
نماذج العلوم والقوانین ) ٤. المعرفة العلمیة قابلة للمراجعة في ضوء األدلة الجدیدة) ٣. التجریبیة

وترتبط العناصر األربعة األخیرة بالمفاھیم الشاملة . واآللیات والنظریات تفسر الظواھر الطبیعیة
CCC عرفةالعلم وسیلة للم) ١: وھي.  

) ٤. العلم ھو المسعى البشري) ٣. المعرفة العلمیة تفترض النظام واالتساق في النظم الطبیعیة) ٢
  . العلم یضع أسئلة حول العالم الطبیعي والمادي

  :NGSS Next Generation Science Standards معاییر العلوم للجیل القادم
معاییر جدیدة لتعلیم :  بأنھاNRCتم تبني التعریف الذي قدمھ المجلس الوطني للبحوث 

،   Achieve العلوم وضعت لطالب الیوم وللقوى العاملة في الغد من خالل عملیة تدیرھا منظمة
وتتمیز بكونھا غنیة في المحتوى والممارسة، وُرتبت بطریقة متماسكة في مختلف التخصصات 

م في مجال العلوم والھندسة؛ والدرجات لتوفیر تعلیم العلوم لجمیع الطالب، وتحقیق رؤیة للتعلی
 من الدراسة بشكل فعَّال في الممارسات العلمیة - وعلى مدى سنوات عدیدة - لیتمكَّن الطالب 

والھندسیة، وتطبیق المفاھیم الشاملة والمتداخلة؛ لتعمیق فھمھم لألفكار الرئیسیة في ھذه المجاالت، 
تم إعداده من قبل المجلس الوطني لتعلیم العلوم، والذي   K-12على إطار ال NGSS وتستند

  ).National Research Council) (NGSS. 2011( للبحوث
  :منھج الدراسة وخطواتھا

  :منھج الدراسة:  أوًال
ھ العساف   . متھ للدراسة الحالیةءستخدم المنھج الوصفي المسحي لمال ا ) ١٧٩، ٢٠١٠(وعرف

رة      ذلك النوع من البحوث الذي یتم بواسطة استجواب ج    " بأنھ   ة كبی ع البحث أو عین راد مجتم میع أف
ط       ث قامت   ". منھم، وذلك بھدف وصف الظاھرة المدروسة من حیث طبیعتھا ودرجة وجودھا فق حی

ف   ى وص ة عل ذه الدراس م     (ھ ة العل ول طبیع طة ح ة المتوس ي المرحل وم ف ات العل صورات معلم ت
)NOS ( ادم ل الق وم للجی اییر العل ق مع ع ).  (NGSS وف ي الواق ي ف ا ھ ًا  كم ا كمی ر عنھ  والتعبی

  .ووصفیًا
  :مجتمع الدراسة: ثانیًا

ددھن             اض وع ة الری ة المتوسطة بمدین وم للمرحل ادة العل ات م تّكون مجتمع الدراسة من معلم
  .ه١٤٣٩/ ھـ١٤٣٨معلمة حسب إحصائیة إدارة اإلشراف بمنطقة الریاض عام ) ٧٥٣(

  :عینة الدراسة: ثالثًا
ة م         ة عشوائیة مكون ن عین دارس       ) ٢٢٦(ن تّكونت م ة المتوسطة بم ي المرحل وم ف ة عل معلم

ث التخصص،   ) ٢(وفیما یلي جدول . من المجتمع % ٣٠مدینة الریاض وتمثل     وصف العینة من حی
  . عدد سنوات الخبرة
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  .وصف العینة حسب التخصص، عدد سنوات الخبرة) ٢(جدول
  (%)النسبة   العدد  سنوات الخبرة  (%)النسبة   العدد  التخصص

  %١١٫١  ٢٥ سنوات٥-١  %٥٣٫٥  ١٢١ أحیاء
  %٣٢٫٧  ٧٤   سنوات ١٠ -٦  %٣١٫٩  ٧٢  كیمیاء
  %١١٫٩  ٢٧   سنة١٥ - ١١  %١٠٫٦  ٢٤  فیزیاء
علوم 

 ١٥أكثر من   %٤٫٠  ٩  وریاضیات
  %٤٤٫٢  ١٠٠  سنة

  %١٠٠  ٢٢٦  المجموع  %١٠٠  ٢٢٦  المجموع

  : أداة الدراسة: رابعًا
 معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة حول تصوراتتمثلت أداة الدراسة في استبانة الستقصاء 

تم استخدام مصفوفة طبیعة العلم ، وNGSSمفاھیم طبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم
)NOS (للمرحلة المتوسطة وفق معاییر العلوم للجیل القادم NGSS)  .(لطبیعة  استبانة بناء في

أو جمل تقریریة تتعلق بطبیعة العلم وبلغ العلم وتمت صیاغة فقرات االستبانة على شكل عبارات 
فقرة والمفاھیم ) ١٤(فقرة، موزعة على محوري الممارسات العلمیة والھندسیة ) ٢٥(عددھا 
 مضمون عن تصوراتھم عن المعلمات تعبر من استجابة فقرة كل فقرة، وتتطلب) ١١(الشاملة 

موافق بشدة، : ( النحو التاليوفق مقیاس خماسي على بدائل من خمسة اختیارھا العبارة، ویتم
 في التدریج عكس ویتم اإلیجابیة العبارات في). موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق بشدة

أعلى درجة في المقیاس : [(ولتفسیر النتائج تم حساب طول الفئة باستخدام المعادلة. السلبیة العبارات
 ١٫٣٣ = ٣÷ ) ١ - ٥= ( طول الفئةحیث بلغ] عدد فئات المقیاس÷ )  أقل درجة في المقیاس–

 ٢٫٣٣ تصور منخفض، من٢٫٣٣ إلى أقل من١من : ( وبذلك یصبح تفسیر التدرج على النحو اآلتي
وبعد إعداد االستبانة تم ).  تصور عالي٥٫٠ إلى ٣٫٦٦ تصور متوسط، من ٣٫٦٦إلى أقل من 

  .التأكد من الصدق والثبات
   :صدق االستبانة

 فقرة للمرتكز األول ) ١٤(ستبانة في صورتھا األولیة تتكون من كانت اال:الصدق الظاھري
، CCCفقرة للمرتكز الثاني المفاھیم الشاملة ) ١٢( وSEPالممارسات العلمیة والھندسیة 

وتم عرضھا على مجموعة محكمین من ذوي االختصاص في مجال المناھج وطرق 
لتأكد من مدى وضوح ل) ٧(تدریس العلوم، والمشرفات من ذوي الخبرة بلغ عددھم 

مفردات االستبانة ومدى سالمة الصیاغة والتعلیمات وكذلك إبداء المالحظات والمقترحات، 
وفي ضوء ذلك تم إعادة صیاغة بعض المفردات لزیادة الوضوح، وحذف فقرة واحدة، 

 .   التعدیالت تم وضع االستبانة في صوره نھائیةإجراءوبعد 

 تم حساب معامل ارتباط بیرسون لمعرفة الصدق :صدق االتساق الداخلي لالستبانة 
االستبانة  فقرة من فقرات كل درجة بین االرتباط معامل وذلك بحساب. الداخلي لالستبانة

  .التالي الجدول ذلك یوضح كما. لالستبانة الكلیة بالدرجة
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  لالستبانةمعامالت ارتباط بیرسون لكل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكلیة ) ٣(جدول رقم 

معامل   الفقرة  المجال
معامل   الفقرة  االرتباط

معامل   الفقرة  االرتباط
معامل   الفقرة  االرتباط

  االرتباط

٠٫٣٩ ١٣ **٠٫٤٥  ٩ **٠٫٤٧ ٥ **٠٫٤٣ ١* 
٠٫٣٨ ١٤ **٠٫٥١  ١٠ **٠٫٥٩  ٦ **٠٫٣٧  ٢* 
٠٫٥٦  ١١ **٠٫٥٢  ٧ **٠٫٦٤  ٣** 

المجال 
: األول

الممارسات 
العلمیة 
 **٠٫٦٦  ١٢ **٠٫٥٨  ٨ **٠٫٦٩  ٤  والھندسیة

 

٠٫٦٣ ٢٤ **٠٫٥٣  ٢١ *٠٫٣٥  ١٨ **٠٫٥٠ ١٥** 
٠٫٣٩ ٢٥ **٠٫٦٧  ٢٢ **٠٫٤٤  ١٩ **٠٫٥٩  ١٦** 

المجال 
: الثاني

المفاھیم 
  **٠٫٦٣  ٢٣ **٠٫٦١  ٢٠ **٠٫٥٢  ١٧  الشاملة

   فأقل٠٫٠٥دال عند مستوى        *    فأقل ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة ** یالحظ 
أن قیم معامالت االرتباط موجبة ودالة إحصائیًا عند مستوي ) ٣( من الجدول رقم یتضح

مما یدل على أن جمیع فقرات االستبانة تتمتع بدرجة ) ٠٫٠٥(ومستوى الداللة ) ٠٫٠١(الداللة 
اتساق داخلي مرتفعة جدًا، ویؤكد قوة االرتباط الداخلي بین جمیع فقرات أداة الدراسة، وعلیھ فإن 

 .نتیجة توضح اتساق فقرات أداة الدراسة بشكل متكامل، وصالحیتھا للتطبیق المیدانيھذه ال
  :ثبات االستبانة

قامت الباحثات بحساب معامل الثبات عن طریق معادلة ألفاكرونباخ وكانت قیمتھ 
أنھ لیس ھناك قیمة محددة ) ٢٠١٠(حیث ذكر دودین . وھو مقبول ألغراض الدراسة) ٠٫٧٧٨(

ر معیارا لالستخدام العملي، ولكن من المعروف أنھ كلما زاد ثبات األداة كان ذلك أكثر للثبات تعتب
  .ویوضح الجدول التالي معامل ألفاكرونباخ لمحاور أداة الدراسة ولألداة ككل. دقة

  معامل ألفاكرونباخ لمحوري أداة االستبانة ولالستبانة ككل ) ٤(جدول رقم 

  عدد الفقرات  المجال
  معامل 

   كرونباخألفا

  ٠٫٦٣٤  ١٤  الممارسات العلمیة والھندسیة: المجال األول
  ٠٫٦١٣  ١١  المفاھیم الشاملة: المجال الثاني

 ٠٫٧٧٨  ٢٥  لألداة ككل
أن تم حساب ثباتھا باستعمال معامل ألفا كرونباخ لمجاالت ) ٤(یتضح من الجدول السابق

 في حین كان ٠٫٦١٣ وللمجال الثاني ٠٫٦٣٤ كرونباخ للمجال األول ألفااألداة حیث بلغ معامل 
 وھو معامل ثبات مناسب ومقبول تربویا؛ إذ یشیر إلى صالحیة األداة لتحقیق ٠٫٧٧٨لألداة ككل 

  .أھداف الدراسة الحالیة
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما تصورات معلمات علوم المرحلة المتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم وفق : السؤال األول

  ؟NGSSاییر العلوم للجیل القادم مع
لإلجابة عن ھذا السؤال تم عرض تصورات المعلمات حول مفاھیم طبیعة العلم بشكل عام 
ثم في مجالي الممارسات العلمیة والھندسیة، والمفاھیم الشاملة، وفیما یلي النتائج بشكل عام ثم كل 

  : مجال من مجاالت األداة على حدة
 : بشكل عام .١

ات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة عینة الدراسة على أداة حسبت المتوسط
الدراسة حول طبیعة العلم في مجالي الدراسة الممارسات العلمیة الھندسیة ومجال المفاھیم الشاملة، 

  :ھذه النتائج) ٥(ویوضح الجدول 
  لى أداة الدراسةالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة ع) ٥(جدول رقم 

المتوسط   المجال
  الترتیب  االنحراف المعیاري  الحسابي

  ٢  ٠٫٣٢  ٣٫٨٣  الممارسات العلمیة الھندسیة 
  ١ ٠٫٣٦  ٣٫٩٤  المفاھیم الشاملة

    ٠٫٢٩٤  ٣٫٨٨  لألداة بشكل عام 
أن تصورات معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة في المملكة العربیة ) ٥(یتضح من الجدول 

دیة حول طبیعة العلم عالیة، حیث بلغ متوسط استجابة عینة الدراسة على فقرات مقیاس السعو
ویقع ھذا المتوسط ضمن مدى التصورات العالیة، كما تبین النتائج في الجدول ) ٣٫٨٨(طبیعة العلم 

أن تصورات المعلمات حول طبیعة العلم في مجالي الممارسات العلمیة والھندسیة، والمفاھیم ) ٥(
شاملة كانت عالیة، وتظھر النتائج كذلك أن تصورات المعلمات حول مجال المفاھیم الشاملة أعلى ال

  . من تصورات المعلمات حول الممارسات العلمیة والھندسیة
والتي أظھرت ) Smith & Nadelson.2017( نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة وتتفق

ئیة كانوا یقومون بتنفیذ العدید من الممارسات العلمیة أّن معلمین الصف الثالث من المرحلة االبتدا
 وذلك بشكل جزئي ، حیث  كانت طبیعة NGSSوالھندسیة الواردة في معاییر العلوم للجیل القادم 

التي بینت نتائجھا ) ٢٠١٦ (ابراھیمالعلم متضمنة في تلك الممارسات، كما تتفق مع نتائج دراسة 
المتخصصین في العلوم حول طبیعة العلم بشكل عام، وتتفق كذلك ارتفاع المعتقدات لدى المعلمین 

التي توصلت إلى أن معلمات العلوم قبل الخدمة لدیھن تصورات ) ٢٠١٣ (أبو عاذرةمع دراسة 
التي أشارت نتائجھا إلى ارتفاع ) ٢٠١٠ (الشعیلي وأمبوسعیديومع دراسة . صحیحة لطبیعة العلم

المعتقدات لدى الطلبة المعلمین تخصص العلوم بجامعة السلطان قابوس حول طبیعة العلم بشكل 
التي أظھرت نتائجھا أن مستوى فھم معلمي العلوم ) ٢٠١٠ (المیلبي وغونيعام، ومع دراسة 

  .ربیة السعودیة لطبیعة العلم مقبول بحثیًابالمرحلة المتوسطة بمنطقة المدینة المنورة بالمملكة الع
التي بینت نتائجھا ) ٢٠١٧ (أحمد والملكي نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة وتختلف

تدني مستوى فھم مدرسي الكیمیاء بمحافظة بغداد بالعراق لطبیعة العلم، وتختلف كذلك مع دراسة 
 فھم معلمي العلوم في األردن لطبیعة العلم التي بینت نتائجھا أن مستوى) ٢٠١٦ (القضاة والخوالدة

ومع نتائج دراسة . كان فھمًا متدنیًا) (NSTAفي ضوء معاییر الجمعیة الوطنیة لمعلمي العلوم 
التي أشارت النتائج إلى أن مستوى معتقدات مدرسي علم األحیاء للمرحلة ) ٢٠٠٩ (الجزائري
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العلمیة وتضمینھم لھذه المعتقدات في تدریس الثانویة في مدینة دمشق عن طبیعة العلم والمعرفة 
   %). ٧٥(العلوم كان أدنى من المتوسط الفرضي 

وقد یعود سبب ارتفاع تصورات المعلمات حول طبیعة العلم إلى اھتمام منتجات مشروع 
تطویر تعلیم الریاضیات والعلوم الطبیعیة بطبیعة العلم حیث وضع فصل كامل، في كل صف من 

لمتوسطة یختص بطبیعة العلم، وبالتالي فإن معلمات علوم المرحلة المتوسطة صفوف المرحلة ا
وترى الباحثات أیضا أن . یتطلب منھن اكساب الطالبات مفاھیم طبیعة العلم الواردة في ھذه الفصول

سبب ارتفاع تصورات المعلمات حول طبیعة العلم یرجع إلى برامج التطور المھني التي صاحبت 
لیم الریاضیات والعلوم الطبیعیة، وھذا یؤكد ما توصلت إلیھ دراسة مشروع تطویر تع

)Colagrande, Martorano & Arroio, 2016  ( في أن األنشطة التربویة التي یتم تطبیقھا
على معلمي العلوم تدفعھم إلى التأمل التفصیلي حول مفاھیم طبیعة المعرفة العلمیة، وبالتالي 

تراتیجیات جدیدة لتدریس العلوم تستخدم في ممارساتھم الصفیة، كما مساعدتھم على بناء نماذج واس
والتي توصلت إلى أن التطور المھني یؤثر على الكفاءة ) Akella,2016(تتفق مع نتائج دراسة 

الواردة في معاییر " تحلیل البیانات وتفسیرھا"الذاتیة لمعلمي العلوم خاصًة فیما یتعلق بممارسة 
  ).ASTEPD(، واقترح خاللھا نموذجًا للتطور المھني لتدریس العلوم NGSS العلوم للجیل القادم

للتعرف على تصورات المعلمات الخاص بطبیعة العلم في مجال الممارسات العلمیة  .٢
 :والھندسیة

حسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة عینة الدراسة على فقرات 
بیان والذي یتناول تصورات المعلمات حول طبیعة العلم في مجال المجال األول من مجاالت االست

  :نتائج التحلیل) ٦(فقرة، ویوضح الجدول ) ١٤(الممارسات العلمیة والھندسیة ویتكون من 
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على محور الممارسات ) ٦(جدول رقم

 العلمیة والھندسیة

  درجة الموافقة
رقم 
موافق   العبارة  الفقرة

  بشدة
غیر   محاید  موافق

  موافق
غیر 

موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  ٩  ٤٨  ٢٧  ١٠١  ٤١  ت
١  

تستخدم االستقصاءات 
العلمیة طرق وأدوات 
محدودة  للقیاسات 

  .والمالحظات
%  ٤٫٠  ٢١٫٢  ١١٫٩  ٤٤٫٧  ١٨٫١  

١٤  ١٫١٣  ٢٫٤٨  

  ت
٢  ١١  ١٨  ١٣٦  ٥٩  

٢  
تعتمد االستقصاءات 

العلمیة على دقة 
  ٠٫٩  ٤٫٩  ٨٫٠  ٦٠٫٢  ٢٦٫١  %  .القیاسات والمالحظات

٦  ٠٫٧٨  ٤٫٠٦  

  ١  ٢٠  ٣٢  ١٣٣  ٤٠  ت
٣  

تعتمد االستقصاءات 
العلمیة على موضوعیة 

  .النتائج
%  ٠٫٤  ٨٫٨  ١٤٫٢  ٥٨٫٨  ١٧٫٧  

١١  ٠٫٨٣٢  ٣٫٨٥  

  ٢  ١٠  ١٨  ١٥٣  ٤٣  ت
٤  

یقّیم العلم التفسیرات 
المقترحة لالستقصاءات 

  ٠٫٩  ٤٫٤  ٨٫٠  ٦٧٫٧  ١٩٫٠  %  .العلمیة
٧  ٠٫٧٢٧  ٤٫٠٠  

  ٣  ١١  ٤٣  ١٢٢  ٤٧  ت
تمیز القیم العلمیة بین   ٥

  ١٠  ٠٫٨٣٧  ٣٫٨٨  ١٫٣  ٤٫٩  ١٩٫٠  ٥٤٫٠  ٢٠٫٨  %  .العلم والال علم
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  درجة الموافقة
رقم 
موافق   العبارة  الفقرة

غیر   محاید  موافق  بشدة
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ترتیبال  المعیاري

  ٢  ٣  ٢٠  ١٤١  ٦٠  ت
٦  

تستند المعرفة العلمیة 
على العالقة المنطقیة 
بین النتائج التجریبیة 

  ٠٫٩  ١٫٣  ٨٫٨  ٦٢٫٤  ٢٦٫٥  %  .والتفسیرات العلمیة
٤  ٠٫٦٨٨  ٤٫١٢  

  ١  ١٤  ٢٩  ١٣٦  ٤٦  ت
٧  

تتشارك مجاالت العلم 
في قواعد الحصول 

  ٠٫٤  ٦٫٢  ١٢٫٨  ٦٠٫٢  ٢٠٫٤  %  .ج التجریبیةعلى النتائ
٩  ٠٫٧٨٦  ٣٫٩٤  

  ٢  ٦  ٢٠  ١٠٨  ٩٠  ت

٨  

تخضع النتائج 
والتفسیرات العلمیة 
للمراجعة والتحسین 

في ضوء األدلة 
  .الجدیدة

%  ٠٫٩  ٢٫٧  ٨٫٨  ٤٧٫٨  ٣٩٫٨  
٢  ٠٫٧٨٩  ٤٫٢٣  

  ٠  ١١  ٢٣  ١٢٣  ٦٩  ت
٩  

تتفاوت نتائج العلوم 
في الثبات في ضوء 

  ٠  ٤٫٩  ١٠٫٢  ٥٤٫٤  ٣٠٫٥  %  .الجدیدةاألدلة 
٥  ٠٫٧٧٠  ٤٫١١  

  ٠  ٩  ١٠  ١٣١  ٧٦  ت
١٠  
  

تّعرف النظریات 
العلمیة على أنھا 

تفسیرات مستنتجة 
  .للظواھر الملحوظة

%  ٣  ٠٫٧٠٥  ٤٫٢١  ٠  ٤٫٠  ٤٫٤  ٥٨٫٠  ٣٣٫٦  

  ٠  ٦  ٨  ١٣١  ٨١  ت
١١  

تستند النظریات 
العلمیة على مجموعة 
من األدلة تم تطویرھا 

  ٠  ٢٫٧  ٣٫٥  ٥٨٫٠  ٣٥٫٨  %  .مرور الوقتب
١  ٠٫٦٥٥  ٤٫٢٧  

  ٠  ٢٩  ٢٤  ١٠٠  ٧٣  ت
١٢  

تصف القوانین العلمیة 
الظواھر الطبیعیة 

  ٠  ١٢٫٨  ١٠٫٦  ٤٤٫٢  ٣٢٫٣  %  .وصفًا ریاضیًا
٨  ٠٫٩٧٢  ٣٫٩٦  

  ٣  ٤٥  ٢١  ١٠٦  ٥١  ت
١٣  

یستخدم العلماء 
الفرضیة لتقییم 
  ١٫٣  ١٩٫٩  ٩٫٣  ٤٦٫٩  ٢٢٫٦  %  .النظریة العلمیة

١٢  ١٫٠٧١  ٣٫٦٩  

  ١٠  ٥٧  ٥١  ٩٢  ١٦  ت
١٤  

یتشابھ استخدام 
في " نظریة"مصطلح 

  ٤٫٤  ٢٥٫٢  ٢٢٫٦  ٤٠٫٧  ٧٫١  %  .العلم والال علم
١٣  ١٫٠٤٠  ٢٫٧٩  

    ٠٫٣٢٢  ٣٫٨٢٨  المتوسط العام لمجال الممارسات العلمیة والھندسیة

م المرحلة المتوسطة تصورات عالیة حول أن لدى معلمات علو) ٦(یتضح من الجدول 
طبیعة العلم في مجال الممارسات العلمیة والھندسیة، حیث بلغ متوسط استجابة أفراد الدراسة على 

 ویقع ھذا المتوسط في مدى التصورات العالیة، كما یتضح من الجدول أن ٣٫٨٢٨فقرات المجال 
تستند النظریات العلمیة على مجموعة من "تصور بدرجة عالیة حول عبارة معلمات العلوم لدیھن 

مما یعني أن الغالبیة العظمى ) ٤٫٢٧( فقد بلغ المتوسط الحسابي،"األدلة تم تطویرھا بمرور الوقت
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من معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة بھذه الدراسة تتفق مع تصورات العلماء حول النظریات 
، كما یتضح  %)٩٣٫٨(تھن موافق بشدة، وموافق العلمیة، فقد بلغت نسبة المعلمات التي كانت إجاب

مراجعة وتحسین النتائج "تصورات عالیة حول أن لدى معلمات العلوم ) ٦(من الجدول 
،  ٤٫٢٣فقد بلغ المتوسط الحسابي الستجابات العینة " والتفسیرات العلمیة في ضوء األدلة الجدیدة

تفسیرات العلمیة، وتتفق ھذه النتیجة مع وھذا التصور یتفق مع التصور الصحیح حول النتائج وال
من معلمات المرحلة الثانویة  % ٧٥٫٩التي بینت نتائجھا أن ) ١٤٣٥ (السبیعي وعمرنتیجة دراسة 

من  % ٨٩التي أشارت إلى أن ) ٢٠١٣ (أبو عاذرةیرین أن المعرفة العلمیة تتغیر ومع دراسة 
أن الغالبیة العظمى ) ٦(كما یتضح من الجدول . عینة الدراسة یوافقن على أن المعرفة العلمیة تتغیر

تصورات عالیة حول تعریف النظریات بأنھا تفسیرات مستنتجة  "من معلمات العلوم لدیھن
مما یشیر إلى وضوح مفھوم النظریة لدى  )٤٫٢١(وقد بلغ المتوسط الحسابي، "للظواھر العلمیة

التي بینت نتائجھا ارتفاع المعتقدات ) ٢٠١٦( إبراھیممعلمات العلوم، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
التي ) ٢٠١٠(أمبوسعیدي لدى المعلمات حول العالقة بین القوانین والنظریات العلمیة، ومع دراسة 

أشارت نتائجھا إلى ارتفاع المعتقدات لدى الطلبة المعلمین تخصص العلوم بجامعة السلطان قابوس 
) ١٤٣٥ (السبیعي وعمري حین تختلف مع نتیجة دراسة حول العالقة بین النظریات والقوانین، ف

التي أشارت إلى أن الغالبیة العظمى من معلمات العلوم یرین أن النظریات العلمیة یمكن أن تتحول 
  .إلى قوانین وھذه الرؤیة تخالف مفھوم أن القوانین والنظریات نوعین مختلفین من المعرفة العلمیة

أن "ال یوافقن على ة معلمات علوم عینة الدراسة أن غالبی) ٦(ویتضح من الجدول 
، فقد بلغ المتوسط "االستقصاءات العلمیة تستخدم طرق وأدوات محدودة للقیاسات والمالحظات

، مما یدل %٦٢٫٨وبلغت نسبة المعلمات غیر الموافقات بشدة وغیر الموافقات ) ٢٫٤٨(الحسابي
دم طرق وأدوات متنوعة وعدیدة للقیام على أن لدیھن تصور أن االستقصاءات العلمیة تستخ

من العینة لدیھن تصور % ٢٥٫٢أن ما یقارب ) ٦(بالقیاسات والمالحظات، كما یتضح من الجدول 
أن االستقصاءات العلمیة تستخدم طرق محدودة للقیاسات والمالحظات وھذا التصور یخالف 

التي بینت ) ١٤٣٥ (بیعي وعمرالسوتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة . التصور العلمي الصحیح
من معلمات العلوم للمرحلة الثانویة لدیھن تصور مفاده أن المعرفة العلمیة مصدرھا % ٢١أن 

تصور خاطئ حول أن معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة لدیھن ) ٦(ویشیر الجدول . التجارب فقط
ف العینة أن استخدام حیث یرى ما یقارب نصفي العلم والال علم، " نظریة"استخدام مصطلح 

) ١٤٣٥ (السبیعي وعمرمصطلح نظریة یتشابھ في العلم والالعلم وتتفق ھذه النتیجة مع دراستي 
والتي بینت نتائجھما أن مصطلح النظریة العلمیة لدى المعلمات ما یزال غیر ) ٢٠١٣ (وأبو عاذرة

.  متعلقة بالنظریات العلمیةواضح وتم استنتاج ذلك من خالل إجابات العینة على فقرات األداة وال
أن غالبیة معلمات علوم عینة الدراسة یوافقن، ویوافقن بشدة على أن ) ٦(كما یتضح من الجدول 

فقد بلغت نسبة موافقات المعلمات على ھذه " ،العلماء یستخدموا الفرضیة لتقییم النظریة العلمیة"
د استخدامات الفرضیات یتفق مع مما یشیر إلى أن تصور المعلمات حول أح %) ٦٩٫٥(العبارة 

  ).٣٫٦٩(التصور العلمي الصحیح وبلغ المتوسط الحسابي
 : للتعرف على تصورات المعلمات الخاص بطبیعة العلم في مجال المفاھیم الشاملة .٣

ُحسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة عینة الدراسة على فقرات 
ستبیان والذي یتناول تصورات المعلمات حول طبیعة العلم في مجال المجال الثاني من مجاالت اال
  .نتائج التحلیل كما یلي) ٧(فقرة، ویوضح الجدول ) ١١(المفاھیم الشاملة ویتكون من 
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المتوسطات واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على محور المفاھیم ) ٧(جدول رقم 
  الشاملة

  درجة الموافقة

موافق   العبارة  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

  ١  ١٢  ١٨  ١٣٣  ٦٢  ت

١٥  

یتكون العلم من 
بنیة المعرفة 
والعملیات 

والممارسات 
  .على حد سواء

%  ٠٫٤  ٥٫٣  ٨٫٠  ٥٨٫٨  ٢٧٫٤  
٦  ٠٫٧٨  ٤٫٠٨  

  ٠  ١١  ٢٣  ١٢٤  ٦٨  ت
١٦  

تساھم العدید من 
المجتمعات 

قافات في والث
  ٠  ٤٫٩  ١٠٫٢  ٥٤٫٩  ٣٠٫١  %  المعرفة العلمیة

٥  ٠٫٧٧  ٤٫١٠  

  ٤١  ١٠٩  ٢٣  ٤٤  ٩  ت
١٧  

تعتبر المعرفة 
العلمیة عملیة 

  ١٨٫١  ٤٨٫٢  ١٠٫٢  ١٩٫٥  ٤٫٠  %  .غیر تراكمیة
١٠  ١٫١١  ٣٫٥٧  

  ٦  ٣٩  ٦٣  ٩٤  ٢٤  ت

١٨  

یفترض العلم أن 
األحداث في 

النظم الطبیعیة ال 
تحدث في أنماط 

  .ةثابت
%  ٢٫٧  ١٧٫٣  ٢٧٫٩  ٤١٫٦  ١٠٫٦  

١١  ٠٫٩٨  ٢٫٦٠  

  ٣  ٢٩  ٥٣  ١٠٦  ٣٥  ت
١٩  

یقّیم العلم 
االنحراف في 
  ١٫٣  ١٢٫٨  ٢٣٫٥  ٤٦٫٩  ١٥٫٥  %  .البیانات واألدلة

٩  ٠٫٩٤  ٣٫٦٢  

  ١  ٢  ٢١  ١٠٥  ٩٧  ت
٢٠  

یتصف العلماء 
بالمنطق والخیال 

  ٠٫٤  ٠٫٩  ٩٫٣  ٤٦٫٥  ٤٢٫٩  %  .واإلبداع
٤  ٠٫٧١  ٤٫٣١  

  ٠  ١٥  ٣٠  ١١٠  ٧١  ت
٢١  

یستخدم العلماء 
عادات العقل 
  ٠  ٦٫٦  ١٣٫٣  ٤٨٫٧  ٣١٫٤  %  .للوصول للعلم

٧  ٠٫٨٤  ٤٫٠٥  

  ٥  ١٠  ٣  ٧٥  ١٣٣  ت

٢٢ 

یؤثر التقدم 
العلمي على 

التطورات التقنیة 
وتؤثر التطورات 

التقنیة على 
  .التقدم العلمي

%  ٢٫٢  ٤٫٤  ١٫٣  ٣٣٫٢  ٥٨٫٨  
٢  ٠٫٩٠  ٤٫٤٢  

تتطلب المعرفة   ٢٣
العلمیة توظیف 

  ١  ٠٫٦٣  ٤٫٤٨  ٠  ٢  ١٠  ٩١  ١٢٣  ت
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  درجة الموافقة

موافق   العبارة  م
غیر   محاید  موافق  بشدة

  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  الترتیب  المعیاري

القدرات البشریة 
واإلمكانات 

  .التقنیة والمادیة
%  ٠  ٠٫٩  ٤٫٤  ٤٠٫٣  ٥٤٫٤  

  ٠  ٦  ٣  ١١١  ١٠٦  ت

٢٤  

یفسر العلم 
األنظمة الطبیعیة 

والمادیة بناء 
على المالحظة 

والنتائج 
  .التجریبیة

%  ٠  ٢٫٧  ١٫٣  ٤٩٫١  ٤٦٫٩  
٣  ٠٫٦٤  ٤٫٤٠  

  ٧  ٣٨  ٣٦  ٨٨  ٥٧  ت
٢٥  

المعرفة العلمیة 
لیست مسؤولة 

عن قرارات 
  ٣٫١  ١٦٫٨  ١٥٫٩  ٣٨٫٩  ٢٥٫٢  %  .المجتمع

٨  ١٫١٢  ٣٫٦٦  

   ٠٫٣٦  ٣٫٩٤  المتوسط العام لمجال المفاھیم الشاملة

أن لدى معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة تصورات عالیة حول ) ٧(یتضح من الجدول 
بیعة العلم في مجال المفاھیم الشاملة، حیث بلغ متوسط استجابة أفراد الدراسة على فقرات المجال ط

 أن معلمات) ٧( ویقع ھذا المتوسط في مدى التصورات العالیة، كما یتضح من الجدول ٣٫٩٤
أن المعرفة العلمیة تتطلب توظیف القدرات "  تصور عالي حولالعلوم للمرحلة المتوسطة لدیھن

كما أظھرت النتائج أن )٤٫٤٨(، حیث بلغ المتوسط الحسابي"بشریة واإلمكانات التقنیة والمادیةال
، بمتوسط "التأثیر المتبادل بین التقنیة والتقدم العلمي"تصور عالي حول معلمات العلوم لدیھن 

أن التي أظھرت نتائجھا ) ٢٠١٣ (أبو عاذرةوتختلف ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة ) ٤٫٤٢(حسابي
من المعلمات یوافقن على أن العلم والتكنولوجیا متطابقان، وتختلف كذلك مع نتیجة دراسة  %) ٥٣(

من المعلمات یوافقن على أن العلم  % ٤٠،٩التي أشارت نتائجھا إلى أن ) ١٤٣٥(السبیعي وعمر 
یفسر أن العلم " تصورات المعلمات حول رتفاعوبینت النتائج أیضا ا. والتكنولوجیا متطابقان

بلغ المتوسط و". األنظمة الطبیعیة والمادیة بناء على المالحظة والنتائج التجریبیة
تصور في حین بینت نتائج الدراسة أن معلمات العلوم للمرحلة المتوسطة لدیھن  ،)٤٫٤٠(الحسابي

 حول افتراض العلم لألحداث في النظم الطبیعیة حیث وافقن أكثر من نصف العینة على غیر صحیح
، وبلغ المتوسط "یفترض العلم أن األحداث في النظم الطبیعیة ال تحدث في أنماط ثابتة" عبارة أن

وھذا یخالف التصور العلمي، كما بینت النتائج أن ما یقارب ربع عینة الدراسة ) ٢٫٦٠(الحسابي
 حیث بلغ المتوسط ،"لدیھن تصور خاطئ بأن المعرفة العلمیة عملیة غیر تراكمیة"

، وبالمقابل یمكن وصف التقدم العلمي بأنھ عملیة تنقیحیة بدال من عملیة تراكمیة، )٣٫٥٧(الحسابي
" من عینة ھذه الدراسة والتي كانت إجابتھن على فقرة  %) ٥٥(وھذا التصور كان لدى ما یقارب 

وتختلف نتیجة ھذه .  بخیار غیر موافق، وغیر موافق بشدة"المعرفة العلمیة عملیة غیر تراكمیة
من المعلمات قبل  %) ٦٤(التي بینت نتائجھا أن ) ٢٠١٣ (أبو عاذرةاسة مع نتیجة دراسة الدر

 وتختلف مع ،"تراكم األدلة یجعل المعرفة العلمیة أكثر استقرارًا"الخدمة یعتقدن اعتقاد خاطئ بأن 
ل یوافقن على أن تراكم األدلة یجع %) ٧٣(التي بینت نتائجھا أن ) ١٤٣٥ (السبیعي وعمردراسة 

  . المعرفة أكثر استقرارًا
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إلى أي مدى تختلف تصورات معلمات علوم المرحلة المتوسطة حول مفاھیم : السؤال الثاني
  ).التخصص، سنوات الخبرة،: ( باختالفNGSSطبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم 

للتعرف على مدى وجود اختالف في تصورات معلمات علوم المرحلة : التخصص. أ
 تختلف باختالف NGSSالمتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم 

التخصص، استخدم تحلیل التباین األحادي، كما تبین النتائج في الجداول التالیة، حیث یظھر الجدول 
المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على االستبانة بمحوریھا ) ٨(
  ).الممارسات العلمیة والھندسیة، المفاھیم الشاملة(

 المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على االستبانة) ٨(جدول رقم 

الممارسات العلمیة 
  والھندسیة

  لألداة ككل  المفاھیم الشاملة

المتوسط   العدد  التخصص
  الحسابي

االنحرا
ف 

  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

  ٠٫٢٧٨  ٣٫٨٩  ٠٫٣٥٠  ٣٫٩٣  ٠٫٣١٣  ٣٫٨٢  ١٢١  أحیاء

  ٠٫٣٠١  ٣٫٩١  ٠٫٣٤٣  ٣٫٩٧  ٠٫٣٤٣  ٣٫٨٥  ٧٢  كیمیاء

  ٠٫٣٤٧  ٣٫٩١  ٠٫٤٣٦  ٣٫٩٦  ٠٫٣٠٦  ٣٫٨٦  ٢٤  فیزیاء

 وجود فروق ظاھریة بین متوسطات استجابة أفراد الدراسة على) ٨(یتضح من الجدول 
محوري األداة ولألداة ككل، والتي تختلف باختالف التخصص، حیث بلغ أعلى متوسط في محور 

، وبلغ أقل متوسط القیمة لمعلمات الفیزیاء، وكان ٣٫٨٦الممارسات العلمیة والھندسیة القیمة 
لمعلمات  وكان ٣٫٩٧كما بلغ أعلى متوسط بمحور المفاھیم الشاملة . لمعلمات األحیاء، وكان ٣٫٨٢

 أما بالنسبة لألداة ككل فقد بلغ لمعلمات األحیاء، وكان ٣٫٩٣، وبلغ أقل متوسط القیمة الكیمیاء
 في حین بلغ أقل متوسط القیمة الكیمیاء والفیزیاء، لمعلمات وكان ٣٫٩١أعلى متوسط القیمة 

ات االختالفات في تصور، وباستقراء المتوسطات الحسابیة یتضح أن لمعلمات األحیاء وكان ٣٫٨٩
 ولمعرفة مدى داللة الفروق استخدم تحلیل التباین المعلمات التي تختلف باختالف التخصص بسیطة

  ).٩(األحادي، كما یوضح نتائجھ الجدول 
نتائج تحلیل التباین األحادي لمدى االختالف في تصورات المعلمات باختالف ) ٩(جدول رقم 

  التخصص

مجموع   المصدر  المتغیر
  المربعات

درجة 
  ةالحری

متوسط 
قیمة   قیمة ف  المربعات

  الداللة

  ٠٫٠٢٣ ٢  ٠٫٠٤٦ بین المجموعات

الممارسات  ٠٫١٠٤ ٢١٤ ٢٢٫٣٢٧ داخل المجموعات
  العلمیة والھندسیة

  ٢١٦  ٢٢٫٣٧٣ المجموع

٠٫٨٠٣ ٠٫٢٢٠ 

  المفاھیم الشاملة ٠٫٠٢٧ ٢  ٠٫٠٥٥ بین المجموعات

 ٠٫١٢٨ ٢١٤  ٢٧٫٤٧٠ داخل المجموعات

٠٫٨٠٩ ٠٫٢١٣ 
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مجموع   المصدر  المتغیر
  المربعات

درجة 
  ةالحری

متوسط 
قیمة   قیمة ف  المربعات

  الداللة

  ٢١٦  ٢٧٫٥٢٥ المجموع

 ٠٫٠٢٤ ٢  ٠٫٠٤٧ بین المجموعات

  لألداة ككل ٠٫٠٨٧ ٢١٤  ١٨٫٥٢٢ داخل المجموعات

  ٢١٦  ١٨٫٥٧٠ المجموع

٠٫٧٦٢ ٠٫٢٧٢ 

تراوحت ما بین ) ف(أن تحلیل التباین األحادي أظھر أن قیمة ) ٩(یتضح من الجدول 
نظرا ألن قیم الداللة اإلحصائیة المقترنة بھا ، وھي قیم غیر دالة إحصائي ٠٫٢٢٠ و٠٫٢٧٢

، مما یعني أن تصورات المعلمات حول مفاھیم طبیعة العلم في ٠٫٨٠٩ و ٠٫٧٦٢تراوحت ما بین 
ال  NGSSمجالي الممارسات العلمیة والھندسیة والمفاھیم الشاملة وفق معاییر العلوم للجیل القادم 

ودراسة دراسة ) ٢٠١٧ (أحمد والملكية مع دراسة ، وتتفق ھذه النتیجتختلف باختالف التخصص
وقد یعود ذلك إلى أن المعلمات باختالف تخصصاتھن حصلن ). ٢٠١٠ (الشعیلي وأمبوسعیدي

على إعداد أكادیمي وتربوي قبل الخدمة متشابھ، وأیضا تتشابھ برامج التطور المھني التي تقدم لھن 
  . في تصورات المعلمات باختالف التخصصمن قبل وزارة التعلیم، وبالتالي لم یالحظ فرق

للتعرف على مدى وجود اختالف في تصورات معلمات علوم المرحلة : سنوات الخبرة. ب
 تختلف باختالف NGSSالمتوسطة حول مفاھیم طبیعة العلم وفق معاییر العلوم للجیل القادم 

الجداول التالیة، حیث یظھر سنوات الخبرة، استخدم تحلیل التباین األحادي، كما تبین النتائج في 
المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على االستبانة ) ١٠(الجدول 

  ).الممارسات العلمیة والھندسیة، المفاھیم الشاملة(بمحوریھا 
  المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد الدراسة على االستبانة) ١٠(الجدول 
سات العلمیة الممار    

  والھندسیة
  لألداة ككل  المفاھیم الشاملة

المتوسط   العدد  سنوات الخبرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  ٠٫٢٩  ٣٫٩٠  ٠٫٣٨  ٣٫٩٦  ٠٫٢٩  ٣٫٨٥  ٢٥ سنوات٥-١ 

  ٠٫٢٥  ٣٫٨٣  ٠٫٣٤٤  ٣٫٨٨  ٠٫٢٨  ٣٫٧٨  ٧٤   سنوات ١٠-٦

  ٠٫٣٨  ٣٫٨٧  ٠٫٤١  ٣٫٨٨  ٠٫٤١  ٣٫٨٦  ٢٧   سنة١٥-١١

  ٠٫٣٠  ٣٫٩٢  ٠٫٣٥  ٣٫٩٨  ٠٫٣٣  ٣٫٨٥  ١٠٠   سنة١٥أكثر من 

وجود فروق ظاھریة بین متوسطات استجابة أفراد الدراسة على ) ١٠(یتضح من الجدول 
في محوري األداة ولألداة ككل، والتي تختلف باختالف سنوات الخبرة، حیث بلغ أعلى متوسط 

 - ١١خبرتھن ما بین ، وكان للمعلمات الالتي ٣٫٨٦محور الممارسات العلمیة والھندسیة القیمة 
  سنوات،١٠- ٦خبرتھن ما بین ، وكان للمعلمات الالتي ٣٫٧٨ وبلغ أقل متوسط القیمة  سنة،١٥

 ١٥خبرتھن أكثر من  وكان للمعلمات الالتي ٣٫٩٨كما بلغ أعلى متوسط بمحور المفاھیم الشاملة 
  سنة،١٥سنوات و٦خبرتھن ما بین  وكان للمعلمات الالتي ٣٫٨٨ وبلغ أقل متوسط القیمة سنة،

خبرتھن أكثر من  وكان للمعلمات الالتي ٣٫٩٢أما بالنسبة لألداة ككل فقد بلغ أعلى متوسط القیمة 
 ١٠- ٦خبرتھن ما بین  و وكان للمعلمات الالتي ٣٫٨٣ في حین بلغ أقل متوسط القیمة  سنة،١٥

 وباستقراء المتوسطات الحسابیة یتضح أن االختالفات في تصورات المعلمات التي تختلف سنوات،
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باختالف سنوات الخبرة بسیطة ولمعرفة مدى داللة ھذه االختالفات استخدم تحلیل التباین األحادي، 
  ).١١(كما یوضح نتائجھ الجدول 

تالف في تصورات المعلمات باختالف سنوات نتائج تحلیل التباین األحادي لمدى االخ) ١١(الجدول 
  الخبرة

مجموع   المصدر  المتغیر
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
قیمة   قیمة ف  المربعات

  الداللة

  ٠٫٠٧٨ ٣  ٠٫٢٣٣ بین المجموعات

 ٠٫١٠٤ ٢٢٢ ٢٣٫٠٢٥ داخل المجموعات
الممارسات 

العلمیة 
  ٢٢٥  ٢٣٫٢٥٩ المجموع  والھندسیة

٠٫٥٢٣ ٠٫٧٥٠ 

 ٠٫١٧٤ ٣  ٠٫٥٢١ بین المجموعات

اھیم المف ٠٫١٢٩ ٢٢٢  ٢٨٫٦٩١ داخل المجموعات
  الشاملة

  ٢٢٥  ٢٩٫٢١٣ المجموع

٠٫٢٦١ ١٫٣٤٤ 

 ٠٫١٠٤ ٣  ٠٫٣١٢ بین المجموعات

  لألداة ككل ٠٫٠٨٦ ٢٢٢  ١٩٫١٩٦ داخل المجموعات

  ٢٢٥  ١٩٫٥٠٨ المجموع

٠٫٣١٠ ١٫٢٠١ 

تراوحت ما بین ) ف(لتباین األحادي أظھر أن قیمة أن تحلیل ا) ١١(یتضح من الجدول 
، وھي قیم غیر دالة إحصائي نظرا ألن قیم الداللة اإلحصائیة المقترنة بھا ١٫٣٤٤ و٠٫٧٥٠

تصورات المعلمات حول مفاھیم طبیعة العلم في ، مما یعني أن ٠٫٥٢٣ و٠٫٢٦١تراوحت ما بین 
 NGSSالشاملة وفق معاییر العلوم للجیل القادم مجالي الممارسات العلمیة والھندسیة والمفاھیم 

ودراسة ) ٢٠١٧ (أحمد والملكي، وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة ال تختلف باختالف سنوات الخبرة
. والتي أشارت نتائجھما إلى أن الخبرة التدریسیة ال تؤثر في فھم طبیعة العلم) ٢٠٠٩ (الجزائري

التي أظھرت نتائجھا وجود فرق ذي ) ٢٠١٦ (خوالدةالقضاة والفي حین تختلف مع نتیجة دراسة 
  داللة في فھم المعلمین لطبیعة العلم یعزى لمتغیر الخبرة التدریسیة

 ویعود السبب في ذلك إلى أن المعلمات ذوات الخبرة المنخفضة حصلن على برامج تطور 
ضافة إلى أن  باإلNGSSمھني ساعدھن على تكوین تصور حول مفاھیم طبیعة العلم وفق معاییر 

م وبالتالي فإن المعلمات جمیعھن ربما واكبن ٢٠١٣ حدیثة نسبیا حیث أطلقت عام NGSSمعاییر 
  . ظھور المعاییر سواء ذوات الخبرة القدیمة أو الحدیثة

 :التوصیات والمقترحات
 :التوصیات

 .القیام بدراسات أخرى تتعلق بطبیعة العلم مما یعمل على إثراء المكتبة العربیة )١
 .مواكبة التطورات الحدیثة واالطالع على حركات اإلصالح في التربیة العلمیة )٢
 NGSSتبصیر معلمات العلوم إلى جعل طبیعة العلم في ضوء معاییر العلوم للجیل القادم  )٣

 .ھدف رئیسي للتربیة العلمیة
 NGSSتضمین برامج إعداد معلمي العلوم في الجامعات لمعاییر العلوم للجیل القادم  )٤

 .كفایات التدریسیة لھاوال
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 .إلزام المعلمات باجتیاز اختبار كفایات علمیة أساسیة بشكل دوري لالستمرار في مھنة التعلیم )٥
تطویر كتاب الطالب ودلیل المعلم بحیث تناقش طبیعة العلم في ضوء معاییر العلوم للجیل  )٦

 . بصورة صریحةNGSSالقادم 
 المعلمات حول مدى فھمھم لطبیعة العلم في التأكید على دور اإلشراف التربوي في متابعة )٧

 .NGSSضوء معاییر العلوم للجیل القادم 
 وتوجیھھم NGSSاھتمام الخبراء التربویین ومطوري المناھج بمعاییر العلوم للجیل القادم  )٨

  .بضرورة االھتمام بھذا الجانب في مناھج العلوم
  :المقترحات

ن مفاھیم طبیعة العلم في ضوء معاییر العلوم تكشف تصورات الطالبات ع مشابھة دراسة إجراء .١
 . NGSSللجیل القادم 

  .االبتدائي والثانوي التعلیم مراحل على معلمات تطبق مشابھة دراسة إجراء .٢
 النتائج بین مقارنات على معلمي العلوم للمرحلة المتوسطة وعمل تطبق مشابھة دراسة إجراء .٣

 .إلیھایتم التوصل  التي
لعالقة بین تصورات معلمات العلوم لطبیعة العلم في ضوء معاییر العلوم لقیاس ا دراسة إجراء .٤

 . وممارساتھم الصفیةNGSSللجیل القادم 
إجراء دراسة حول فاعلیة برنامج تدریبي على مستوى فھم معلمات العلوم لطبیعة العلم في  .٥

 .لحدیثة على استخدامھم الستراتیجیات التدریس اNGSSضوء معاییر العلوم للجیل القادم 
للكشف عن ممارسات معلمات العلوم في الفصول الدراسیة لطبیعة العلم في ضوء  دراسة إجراء .٦

  . NGSSمعاییر العلوم للجیل القادم 
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  : المراجع العربیة
معتقدات معلمي العلوم في مدارس األونروا في األردن حول ). ٢٠١٦. (، بسام عبد اهللاإبراھیم

مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة . بعض المتغیراتطبیعة العلم وعالقتھا ب
  . ١٥ص- ١، ص٣، العدد٢٤المجلد. والنفسیة

المجلة التربویة . تصورات معلمات العلوم قبل الخدمة لطبیعة العلم). ٢٠١٣. (أبو عاذرة، عمر
  .عمان:  األردن.  المتخصصةالدولیة

طبیعة العلم عند مدرسي الكیمیاء على وفق وثیقة فھم ). ٢٠١٧. (أحمد، بسمة؛ الملكي، نسرین
)AAAS ( لمشروع اإلصالح التربوي) المؤتمر الدولي األول للعلوم واآلداب). 2061 .

  .مایو٣. العراق. شبكة المؤتمرات العربیة
معتقدات الطلبة المعلمین تخصص العلوم بكلیة ). ٢٠١٠(اهللا؛ الشعیلي، علي  أمبوسعیدي، عبد

مجلة . السلطان قابوس نحو طبیعة العلم وعالقتھا بتقدیرھم لبیئة المختبرات العلمیةة التربیة جامع
  .سلطنة عمان.  والنفسیةالدراسات التربویة

معتقدات مدرسي العلوم في المرحلة الثانویة في مدینة دمشق عن ). ٢٠٠٩. (الجزائري، خلود
 الثاني لكلیة العلوم التربویة بجامعة جرش المؤتمر العلمي. طبیعة العلم والمعرفة العلمیة

  .األردن. كلیة العلوم التربویة. جامعة دمشق. )دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي(
فھم معلمي العلوم لطبیعة العلم وفلسفتھ وأثره في ). ٢٠١٢. (خطایبة، عبد اهللا، مصطفي، جھاد

و عملھم في ضوء الخبرة والمؤھل ممارساتھم التدریسیة واعتقاداتھم ودافعیتھم نح
  .األردن. جامعة الیرموك. رسالة دكتوراه غیر منشورة. والتخصص

دار : عمان.spss المتقدم للبیانات باستخدام اإلحصائيالتحلیل ). ٢٠١٠. (دودین، حمزة محمد
  .المسیرة

یزیاء في طبیعة المعتقدات التي یحملھا مدرسو الف). ٢٠١٤. (الرشیدي، سعید؛ الكیالني، صفا
المرحلة الثانویة في منطقة تبوك في المملكة العربیة السعودیة لطبیعة العلم وواقع فھمھم 

  .عمان: الجامعة األردنیة. رسالة ماجستیر غیر منشورة. للمفاھیم العلمیة
  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان. أسالیب تدریس العلوم). ٢٠٠٨. (زیتون، عایش
دار : عمان. االتجاھات العالمیة المعاصرة في مناھج العلوم وتدریسھا ).٢٠١٠. (زیتون، عایش

  .الشروق للنشر والتوزیع
رسالة ماجستیر .تصورات معلمات العلوم لطبیعة العلم). ١٤٣٥(سوزان  نوف؛ عمر، السبیعي،

  .الریاض: جامعة الملك سعود. منشورة
لیم البنائیة في تنمیة ممارسات التدریس فاعلیة نموذج مقترح لتع). ٢٠٠٤. (بنت محمد السلیم، مالك

البنائي لدى معلمات العلوم وأثرھا في تعدیل التصورات البدیلة لمفاھیم التغیرات الكیمیائیة 
، )١٦(مجلة جامعة الملك سعود، المجلد . لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة الریاض

  . الریاض،)٢(العدد 
دار الفكر : القاھرة. تدریس العلوم وإعداد المعلم). ٢٠٠٩. (عبد السالم، عبد السالم مصطفى

  .العربي
  .دار الزھراء: الریاض. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة). ٢٠١٠. (العساف، صالح حمد
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لدى ) NSTA(مستوى فھم طبیعة العلم وفق معاییر ). ٢٠١٦(القضاة، محمد؛ الخوالدة؛ سالم 
كلیة .  رسالة ماجستیر غیر منشورة. بعض المتغیراتمعلمي العلوم في األردن في ضوء

  .األردن. العلوم التربویة
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