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امل�ستخل�ص 

هدفت الدرا�س���ة اإىل تعرف مدى ت�س���مني ج�انب 
طبيعة العل���م يف كتاب الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي. 
وتبنت الدرا�س���ة اأداة حتليل حمت�ى اأُِعّدت يف درا�س���ة 
�س���ابقة احت����ت 12 جانب���ًا م���ن ج�انب طبيع���ة العلم 
يرى املخت�س����ن يف الرتبية العلمية �س���رورة تدري�سها 
لط���الب التعلي���م الع���ام. ترجم���ت الأداة ومّت التاأك���د 
من �س���دق ترجمتها ومنا�س���بتها لتحلي���ل حمت�ى كتب 
العل����م العربي���ة من قب���ل جمم�عة من املخت�س���ني يف 
الرتبية العلمية، ومّت ح�س���اب ثبات التحليل عرب الزمن 
وباخت���الف املحلل���ني )0.77 و0.90 على الت�ايل(. 
ومتثل جمتمع الدرا�س���ة وعينته يف كامل حمت�ى كتاب 
الأحياء للف�س���لني الدرا�س���يني. ت��س���لت الدرا�سة اإىل 
اأن كتاب الأحياء ح�ى جمي���ع ج�انب طبيعة العلم واأن 
ت�س���مينها جاء ب�س���كل غري مت�ازن ب���ني جزئي الكتاب 
وف�س����له وكذلك ب���ني وح���دات التحلي���ل. وكان اأعلى 
ج�ان���ب طبيعة العلم ت�س���مينًا ه���� »اأن املعرفة العلمية 
ذات اأ�س���ا�س جتريب���ي معتمد عل���ى احل�ا�س«، يف حني 
اأن اأقلها ت�س���مينًا »املعرفة العلمية لي�س���ت م��س����عية 
ب�س���كل كام���ل« و »العل���م مندم���ج بالن�اح���ي الثقافي���ة 

والجتماعية«.

مقدمة 

يتفاع���ل الإن�س���ان م���ع الع���امل الطبيعي م���ن ح�له 
وتق���دمي  في���ه  املختلف���ة  الظ�اه���ر  درا�س���ة  ويح���اول 
التف�س���ريات املمكنة لها، وال�س���تدلل والتنب�ؤ بظ�اهر 
جديدة م�س���تخدما خياله واإبداعه، وبه���ذا يظل العلم 
يف تط�ر م�س���تمر، وه���ذا يتطلب تعزي���ز فهم الطالب 
لطبيع���ة العل���م وطرق���ه وعمليات���ه. رغم اأن���ه ل ي�جد 
اتف���اق ت���ام على تعريف حم���دد لطبيعة العل���م، اإل اأنه 
ميكن اإجمال ا�س���تخدام م�سطلح طبيعة العلم للتعبري 
ع���ن خ�س���ائ�س املعرفة العلمية، وممار�س���ة الإن�س���ان 
له���ا ودوره يف تط�رها، ويف هذا ال�س���ياق يرى ليدرمان 
)Lederman، 1992( اأن هذا امل�س���طلح ي�سري اإىل 
اأب�ستيم�ل�جيا العلم، والعلم ك��سيلة للمعرفة، اأو القيم 
واملعتق���دات الكامنة يف تط�ر املعرف���ة العلمية. اأما بيل 
)Bell، 2009( ف���ريى اأن طبيعة العلم مفه�م متعدد 
اجل�ان���ب ويتج���اوز ك�ن���ه تعريفًا ب�س���يطًا فه� ي�س���مل 
ج�انب علم الجتماع والتاريخ وفل�س���فة العلم، ويعّرف 
باأ�س���كال خمتلفة كاأب�س���تم�ل�جيا املعرفة، وخ�سائ�س 

املعرفة العلمية، والعلم كطريق للمعرفة.

لق���د اهتم���ت اأو�س���اط البح���ث العلم���ي يف جمال 
وبنيت���ه  العل���م  طبيع���ة  بدرا�س���ة  العلمي���ة  الرتبي���ة 
 وكيفي���ة تط����ره، ويف ه���ذا ال�س���دد ينق���ل ليدرم���ان 
واآخري���ن   درايف���ر  ع���ن   )Lederman، 2007( 
احلج���ج  م���ن  جمم�ع���ة   )Driver، et al. 1996(
والدوافع لالهتمام بطبيعة العلم وهي: النفعية: وتتمثل 
يف م�س���اعدة املتعل���م يف م�اجه���ة م�س���كالته الي�مية، 

مدى ت�سمني جوانب طبيعة العلم يف كتاب االأحياء لل�سف االأول الثانوي يف اململكة 
العربية ال�سعودية 1

اأ. اإبراهيم حممد االأ�سمري           د. �سعيد حممد ال�سمراين          د. فهد بن �سليمان ال�سايع
كلية الرتبية    كلية الرتبية                       ثان�ية الأبناء    

جامعة امللك �سع�د بكلية امللك عبد العزيز احلربية               جامعة امللك �سع�د  

_____

1 اأج���رى ه���ذا البحث �س���من اأعم���ال املجم�ع���ة البحثية 
بكر�س���ي ال�س���يخ عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان لتط�ير تعليم 

العل�م والريا�سيات بجامعة امللك �سع�د.
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الدميقراطية: اأي اأن فهم طبيعة العلم �سروري لتخاذ 
القرارات املنا�س���بة ب�س���اأن الق�س���ايا العلمية املختلفة، 
الثقافي���ة: اأي تقدي���ر قيم���ة العل���م كجزء م���ن الثقافة 
املعا�س���رة، الأخالقية: اأي اأن فهم طبيعة العلم ي�ساعد 
على تط�ي���ر فهم ق�اع���د املجتمع العلمي التي جت�س���د 
اللتزامات الأخالقي���ة يف املجتمع، تعلم العل�م: اأي اأن 

فهم طبيعة العلم ي�سهل تعلم مادة العل�م.

اإن تعزي���ز فه���م الط���الب للعلم وطرق���ه وعملياته 
ظ���ل مطلب���ًا ملحًا من���ذ مطلع الق���رن الع�س���رين، فقد 
اأ�س���ار ليدرم���ان )Lederman، 2000( اإىل اأن فهم 
طبيعة العلم �س���كل هدفًا لتعليم العل�م منذ ال�س���ن�ات 
الع�س���ر الأوىل عل���ى الأقل من بداية القرن الع�س���رين، 
حيث اأكد عليه تقري���ر اجلمعية املركزية ملعلمي العل�م 
 Central of Association Science والريا�سيات
م���ن    and MathematicsTeachers CASMT

خ���الل احلديث عن املب���ادئ املحددة مل�س���ارات العل�م 
 .1907 ع���ام  يف  الثان�ي���ة  املدار����س  يف  البي�ل�جي���ة 
وا�س���تمر الهتم���ام بطبيع���ة العل���م ف���كان املعلم�ن يف 
منت�سف القرن الع�س���رين ي�ستخدم�ن التفكري العلمي 
ك��س���يلة مل�س���اعدة الطالب على تعلم املعرفة العلمية، 
وظل���ت النظرة لطبيع���ة العلم املرتكزة عل���ى الطريقة 
العلمية اأو التفكري العلمي هي ال�سائدة، ويف ال�ستينيات 
ازداد التاأكيد على عمليات ال�ستق�س���اء التي تت�س���من 
Trowbridge، By� )ب�س���كل اأو باآخر طبيع���ة العل���م 

 )bee، & Powell، 2001; Lederman، 1992

 Lederman،( ليدرم���ان  ينّب���ه  ال�س���دد  ه���ذا  ويف 
2007( اإىل اأن الدرا�س���ات يف ه���ذه الف���رتة املبك���رة 

تخلط بني طبيعة العلم وعمليات العلم وال�ستق�س���اء. 
ثم حدث يف ال�سبعينيات تغري حا�سم يف تعريف مفه�م 
Abd-( طبيعة العلم اأ�س���ار له عب���د اخلالق وليدرمان

El-Khalick & Lederman، 2000( حي���ث طرح 

 The �املرك���ز امل�حد للرتبية العلمي���ة يف جامعة اأوهاي
 Center of Unified Science Education

CUES(( يف ع���ام 1974 روؤية جديدة لطبيعة العلم 

متثلت يف جمم�عة من اخل�س���ائ�س التي متيز املعرفة 

العلمي���ة م���ن حيث ك�نه���ا قابلة للتغيري، م�س���رتكة بني 
اجلمي���ع، قابلة للتك���رار، واأن التنب����ؤات القائمة عليها 
غري مطلقة، واأنها تخ�س���ع لل�س���ياق التاريخي، وترتكز 
على ق�اعد وقيم خا�س���ة، و�س���املة ومتما�سكة داخليًا، 
وجتريبي���ة اأي ت�س���تند اإىل املالحظ���ات. ث���م تلت هذه 
الفرتة نقا�س���ات ح����ل دور الإبداع واخلي���ال والع�امل 
النف�س���ية والجتماعية يف من� املعرفة العلمية مما اأدى 

اإىل ظه�ر تعريفات جديدة لطبيعة العلم. 

ل���كل  »العل���م  وثيق���ة  و�س���فت  الت�س���عينيات  ويف 
الأمريكيني« وما تالها من وثائق ا�س���تندت اإليها �سمن 
العل���م  طبيع���ة   )Project 2061(  2061 م�س���روع 
م���ن خالل ثالثة ج�انب رئي�س���ة: اجلان���ب الأول يتعلق 
بالروؤي���ة العلمية للعامل الطبيعي املتمثلة يف ا�س���تخدام 
احل�ا����س والعق���ل عند و�س���فه وتف�س���ري ظ�اه���ره، مع 
التاأكي���د عل���ى اأن املعرفة العلمي���ة قابلة للتغي���ري، واأن 
العلم ل ي�س���تطيع تق���دمي اإجابات كاملة لكل الأ�س���ئلة. 
اأم���ا اجلان���ب الث���اين املتعل���ق بال�ستق�س���اء العلم���ي 
فيتمث���ل يف التاأكيد على اأن املعرفة العلمية ت�س���تند اإىل 
الإثب���ات والدلي���ل والربه���ان، وم���ع ذلك ف���اإن للخيال 
والإب���داع دورًا يف ال��س����ل اإليها. اأم���ا اجلانب الثالث 
فيتعلق بطبيعة امل�ؤ�س�س���ات وامل�س���اعي العلمية يف اإطار 
ال�س���ياق الجتماعي وال�سيا�س���ي والثق���ايف، ودورها يف 
American As� )من� املعرف���ة العلمية وتاأثرها به���ا 
sociation for the Advancement of Sci�

 ence [AAAS]، 1990(. اأم���ا بالن�س���بة اإىل وثيقة 

العلمي���ة  للرتبي���ة  الأمريكي���ة  الق�مي���ة   املعاي���ري 
    National Science   Education Standards

NSES  فخ�س�س���ت معي���ارا لتاري���خ وطبيع���ة العلم 

اأك���دت فيه عل���ى تط�ير فه���م الأبعاد الب�س���رية للعل�م 
وطبيع���ة املعرف���ة العلمي���ة، ودور م�ؤ�س�س���ات املجتم���ع 
مع تط�ي���ر فهم الأبع���اد التاريخية للعلم وا�س���تعرا�س 
القي���م العلمي���ة، ومتحي����س العل���م لذات���ه م���ن خالل 
 املعايري التجريبية واحلجج املنطقية وال�س���ك املنهجي 
 National Research Council [NRC]،

.)1996
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تباين���ت الدرا�س���ات يف حتدي���د ج�ان���ب طبيع���ة 
العلم، ويف م�ست�ى ودرجة التق�سيم، فقد حاولت بع�س 
الدرا�سات عر�س ج�انب طبيعة العلم يف اإطار الثقافة 
العلمية )ف�س���ل وب�قح��س، 1997؛ Philips، 2006؛ 
Chiappetta &  Filman، 2007 ؛Brooks، 2008؛ 

Marianne، Julie، Young، Brian، 2012( حي���ث 

و�س���فت هذه الدرا�س���ات طبيعة العلم من خالل اأربعة 
اأبع���اد ه���ي:  العل���م ب��س���فه جمم�ع���ة م���ن املعارف، 
والعلم ب��س���فه و�س���يلة لال�ستق�س���اء، والعلم ب��س���فه 
و�سيلة للتفكري، والتفاعل بني العلم واملجتمع والتقنية. 
وحاولت درا�س���ات اأخرى حتليل بع����س ال�ثائق كما ه� 
 McComas( احلال يف درا�س���ة ماك�ما�س واأول�س����ن
and Olson، 1998( اللذي���ن قام���ا بتحلي���ل ثم���ان 

وثائ���ق ملعاي���ري العل�م يف ع���دة دول وحاول ا�س���تخراج 
م�س���ف�فة من الروؤى الن�س���بية لطبيعة العلم ت�س���منت 
فْت يف اأربع جمم�عات وهي:  ���نِّ ثالثني بندًا م�ستقاًل �سُ
البعد الفل�س���في )فل�س���فة العلم(، البع���د الجتماعي، 
البع���د التاريخ���ي، البعد النف�س���ي، وكذل���ك احلال يف 
درا�س���ة ال�س���مراين )Alshamrani، 2008(  حي���ث 
قام مبراجعة بع����س الدرا�س���ات ذات العالقة بطبيعة 
العلم وا�ستخل�س منها اثني ع�سر جانبًا لطبيعة العلم. 

ومن جان���ب اأخر فقد عر�س���ت بع�س الدرا�س���ات 
ج�انب طبيعة العلم �س���من اأبعاد رئي�س���ة يندرج حتتها 
بن�د وج�انب فرعية متثل ج�انب طبيعة العلم )ف�س���ل 
 McComas & Olson، 1997؛  وب�قح�����س، 
 Huang، 1998؛  ف����راج، 2000؛ عبداملجيد، 2004؛

Chiap� Philips، 2006؛  Tsai، Chang، 2005؛ 

 ،)Brooks، 2008 petta & Filman، 2007؛ 

بينما و�س����فت درا�س����ات اأخرى ج�انب طبيع����ة العلم يف 
)Lederman، 1999؛  وم�س����تقلة  حم����ددة  عب����ارات 
Martin- ؛Abd-El-Khalick، 2005 ؛Tao، 2003

Khishfi & Lederman، 2007؛  Diaz، 2006؛ 

Abd-El-( Schwarts & Lederman، 2008؛ 

 Bektas Khalick، Waters، and Le، 2008(؛ 

 .)Sahin & Koksal، 2010 ؛& Geban، 2010

ومبراجعة الدرا�س���ات املذك�رة اآنفًا اأمكننا و�سف 
اثني ع�س���ر جانب���ًا لطبيعة العلم تعت���رب اأبرز اجل�انب 
ال�اردة  يف  غالبية هذه الدرا�س���ات ومتثل خ�س���ائ�س 
املعرفة العلمية وطرق ال��س����ل اإليها والع�امل امل�ؤثرة 
يف ذل���ك مما يعك�س كيفية تط����ر العلم وتقدمه، وهذه 
اجل�ان���ب الثني ع�س���ر هي: اأن املعرفة العلمية لي�س���ت 
م��س�عية ب�س���كل تام، اأن العلماء ي�ستخدم�ن الإبداع، 
تعترب املعرفة العلمية ن�سبية، اأن العلم مندمج بالن�احي 
الثقافية والجتماعية، ي�جد فرق بني النظرية والقان�ن 
العلمي، اأن املعرفة العلمية ذات اأ�سا�س جتريبي معتمد 
عل���ى احل�ا�س، ل ت�ج���د طريقة علمي���ة عاملية م�حدة 
اخلط�ات، ي�جد فرق بني امل�س���اهدات وال�س���تدللت 
العلمي���ة، ل ميكن اأن يجيب العلم على جميع الأ�س���ئلة، 
التعاون وال�سرتاك يف تط�ير املعارف العلمية، العالقة 

بني العلم والتقنية، دور التجارب يف العلم.

ومبا اأن فهم طبيعة العلم �س���ّكل هدفًا مهمًا جله�د 
اإ�س���الح الرتبية العلمية يف اإطار تنمية الثقافة العلمية 
فق���د �س���عت كثري من الدرا�س���ات لبحث���ه والهتمام به 
وتباين���ت تل���ك الدرا�س���ات يف اجل�انب الت���ي تناولتها 
ا�س���تخدمتها  الت���ي  البحثي���ة  الأ�س���اليب  اأو  واملناه���ج 
بالإ�س���افة اإىل طبيع���ة الفئات امل�س���تهدفة بالدرا�س���ة، 
فمنها ما تناول م�س���ت�ى فهم طبيعة العلم لدى الأفراد 
كالط���الب اأو املعلمني مث���اًل، يف حني ركزت درا�س���ات 
اأخ���رى على حتلي���ل ال�ثائق والكت���ب التعليمية لتحديد 
م�س���ت�ى ت�س���مني ج�ان���ب طبيعة العل���م فيه���ا. ويبدو 
اأن الن����ع الثاين م���ن البح�ث مل يح���َظ بنف�س احلجم 
م���ن اهتم���ام الباحثني كما ه� احل���ال يف البح�ث على 
الط���الب مثاًل، ول �س���ك اأن فهم املعل���م لطبيعة العلم 
�س����ف ي�س���هم يف تنمية فهم طالبه له، اإّل اأنه  ل ميكن 
اإغف���ال اأو جتاهل دور الكتب املدر�س���ية اأو الإثرائية يف 
تنمية فه���م طبيعة العلم خا�س���ة يف الأنظمة التعليمية 
املركزية التي يعتمد الطالب فيها على الكتب املدر�سية 
امل�حدة، فالكت���اب يالزم الطالب ب�س���كل اأكرب ويرجع 

الطالب اإليه يف اأّي وقت ي�ساء.
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وق���د حاول���ت درا�س���ات كث���رية من���ذ ال�س���تينيات 
وال�س���بعينيات من القرن املا�س���ي وحتى الآن ت�س���ميم 
م����اد تعليمي���ة يف �س����ء طبيع���ة العل���م وال�ستق�س���اء 
وعملي���ات العلم، واأظهرت بع�س���ها فعاليته���ا يف تنمية 
فه���م الطالب لطبيعة العلم، كم���ا اأظهرت نتائج بع�س 
الدرا�س���ات فعالية م�س���اريع املناهج اآن���ذاك مثل منهج 
 Physical Science الفيزيائي���ة  العل����م  درا�س���ة 
العل����م  ومنه���ج   )Study Curriculum )PSSC

 Biological Sciences Curriculumالبي�ل�جي���ة
Study )BSCS(  ومنهج درا�سة الرابطة الكيميائية 

Chemical Bond Approach )CBA( يف حت�سني 

فه���م الط���الب لطبيعة العل���م، ويف هذا ال�س���دد ي�ؤكد 
ليدرمان )Lederman، 2007( اأن هناك افرتا�س���ًا 
�س���منيًا ي�جه هذه البح�ث ب��س�ح نح� تط�ير املناهج 
وامل�اد التعليمية، وه� اأنه ميكن حت�س���ني فهم الطالب 
لطبيع���ة العل���م اإذا بذلت جه�د يف ه���ذا الجتاه ومتت 
العناي���ة مبحت�ى الكتب املدر�س���ية يف ه���ذا الإطار. اإن 
الدرا�سات التي تناولت - ب�سكل م�ستقل - دمج ج�انب 
طبيع���ة العلم يف كتب العل�م املدر�س���ية ما زالت قليلة، 
كما اأن هناك درا�سات تطرقت لطبيعة العلم يف الكتب 
املدر�س���ية كاأح���د معايري املحت�ى الت���ي طرحتها وثيقة 

 .NSES املعايري الق�مية الأمريكية للرتبية العلمية

عر�س���ت بع�س الدرا�س���ات طبيعة العل���م يف اإطار 
الثقاف���ة العلمي���ة ورك���زت عل���ى م�س���ت�ى اإدراج���ه يف 
الكتب املدر�س���ية م���ن خ���الل اأربعة ج�انب ه���ي: بنية 
العل���م، الطبيع���ة ال�ستق�س���ائية للعل���م، العلم كطريق 
للتفك���ري، والعل���م وعالقت���ه بالتقنية واملجتمع )ف�س���ل 
Chiap� Philips، 2006؛  1997؛   وب�قح�����س،

Brooks، 2008؛  petta & Filman، 2007؛ 

 ،)Marianne، Julie، Young، Brian، 2012

 Chiappetta( ورغم اأن درا�س���ة ت�س���يابيتا وفيلم���ان
Filman، 2007 &( اأ�س���ارت اإىل اأن جمم�ع���ة م���ن 

كت���ب الأحياء يف ال�لي���ات املتح���دة الأمريكية حققت 
ت�ازنًا جيدًا بني اجل�انب الأربعة لطبيعة العلم اأف�س���ل 
مم���ا كانت علي���ه كتب الأحياء من قب���ل، واتفقت معها 

 Marianne، Julie، Young، Brian( درا�س���ة 
2012 ،( الت���ي اأجري���ت عل���ى ع�س���رين كتاب���ًا للعل�م 

للمرحل���ة البتدائية يف ال�ليات املتحدة الأمريكية؛ اإل 
اأن اأبرز نتائج الدرا�س���ات الثالث الأخرى اأ�س���ارت اإىل 
اأن الكت���ب الدرا�س���ية مازال���ت تفتق���ر اإىل الت�ازن بني 
اجل�ان���ب الأربعة وما زال ي�س����دها الرتكيز على العلم 
ب��س���فه  جمم�ع���ة م���ن املع���ارف )بنية العل���م(، وه� 
 )Irez، 2009( ما ت��س���لت اإليه اأي�سًا درا�س���ة اإيريز
عل���ى كت���ب الأحياء يف تركي���ا. كما ت��س���لت اإىل نتائج 
 مماثل���ة درا�س���ة اأخرى اأجراه���ا عبداخلال���ق واآخرون 
 )Abd-El-Khalick، Waters، and Le، 2008(
على كتب الكيمياء يف ال�ليات املتحدة الأمريكية حيث 
اأظه���رت وج�د �س���عف يف متثيل ج�ان���ب طبيعة العلم 
يف كت���ب الكيمياء على م���دى العق�د الأربعة املا�س���ية، 
وه� ما ل يتنا�س���ب مع اأهداف م�س���اريع الإ�سالح التي 
نادت باأهمية طبيعة العلم واعتباره عن�س���رًا مهمًا من 
عنا�س���ر الثقافة العلمية. ويف بريطانيا اأجرى دونيللي 
)Donnelly، 2001( درا�س���ة لتحلي���ل وثائق مناهج 
العل�م يف انكلرتا وويلز التي مت اإ�سدارها منذ 1989م 
للك�سف عن حمت�ى طبيعة العلم فيها، واأ�سارت النتائج 
اإىل وج����د روؤيتني يف تلك ال�ثائ���ق اإحداهما ت�ؤكد على 
النظ���رة التجريبي���ة والأخ���رى ت�ؤك���د عل���ى التاأثريات 

الجتماعية والثقافية على العلم.

ا�س���تخدمت اأربع درا�سات عربية ت�سنيفًا مت�سابهًا 
جل�ان���ب طبيع���ة العلم حيث �س���نفتها يف اأربع���ة اأبعاد 
رئي�س���ة ه���ي: وظائ���ف )اأه���داف( العلم، خ�س���ائ�س 
العل���م، اأخالقيات العلم، نتائ���ج العلم )فراج، 2000؛ 
عب���د املجي���د، 2004؛ �س���حادة، 2008؛ الزعان���ني، 
2010(، وق���د اأجري���ت الدرا�س���ة الأوىل عل���ى كت���ب 

العل�م للمرحلة املت��س���طة يف ال�س���ع�دية، والثانية على 
كت���ب العل�م للمرحل���ة ذاتها يف م�س���ر، يف حني كانت 
الدرا�س���تان الأخريان عل���ى كتب العل�م يف فل�س���طني، 
اإىل نتائ���ج مت�س���ابهة يف  وت��س���لت ه���ذه الدرا�س���ات 
جممله���ا، حي���ث اأظه���رت اأن هن���اك �س���عفًا يف تناول 
كت���ب العل�م جل�ان���ب طبيعة العلم خا�س���ة فيما يتعلق 
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ب�ظائ���ف العلم وخ�سائ�س���ه، اإل اأن درا�س���ة �س���حادة 
)2008( اأ�س���ارت اإىل اأن متثيل ج�ان���ب طبيعة العلم 
يقت�سر على ال�حدة الأوىل اخلا�سة بطبيعة العلم، اأما 
درا�س���ة الزعانني )2010( فقد ك�س���فت نتائجها عن 
اأن الأن�س���طة العلمية ال�اردة يف كتب الفيزياء م��س���ع 
الدرا�س���ة تراع���ي ج�ان���ب طبيع���ة العلم املت�س���منة يف 
القائم���ة املح���ددة، يف حني اأن الأ�س���ئلة  ل تراعي هذه 

اجل�انب. 

ومن الدرا�سات التي تناولت ب�سكل مبا�سر ج�انب 
طبيع���ة العلم يف الكتب املدر�س���ية درا�س���ة ال�س���مراين 
)Alshamrani، 2008(  التي مت فيها حتليل �س���بعة 
كت���ب للفيزي���اء تعت���رب الأك���ر ا�س���تخدامًا يف املرحلة 
الثان�ي���ة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 2005 
ح�س���ب حتديد املعه���د الأمريك���ي للفيزياء. وت��س���لت 
نتائ���ج الدرا�س���ة اإىل اأن���ه مت ت�س���مني ج�ان���ب طبيع���ة 
العل���م يف الكتب املدر�س���ية ما عدا جم���ال التمييز بني 
املالحظ���ات وال�س���تنتاجات، واأن اأك���ر ج�انب طبيعة 
العل���م الت���ي مت ت�س���مينها يف تل���ك الكتب ه���� اجلانب 
الثاين ع�س���ر«دور التج���ارب يف العل���م«، وكان اجلانب 
الأول »املعرفة العلمية لي�س���ت م��س����عية ب�س���كل عام« 
واجلان���ب الراب���ع »العلم مندم���ج بالن�اح���ي الثقافية 
والجتماعي���ة« من اأق���ل ج�انب طبيعة العل���م ورودًا يف 
كتب الفيزياء عينة الدرا�س���ة، وقد تفاوتت تلك الكتب 
يف م�س���ت�ى اإدراج ج�انب طبيع���ة العلم حيث تراوحت 
م���ا بني  5 - 11 جانبًا من اجل�انب الثني ع�س���ر التي 
ا�س���تملت عليه���ا اأداة الدرا�س���ة. كما اأظه���رت النتائج 
اأن املحت����ى الرئي����س كان اأكر اأن�اع املحت�ى ت�س���مينًا 
جل�انب طبيعة العلم، كما ت�سمنت قائمة امل�سطلحات 
والأن�س���طة العملية ن�سبة �س���ئيلة من م�ؤ�سرات ج�انب 
طبيع���ة العل���م، اأم���ا اجل���داول والر�س����م البيانية فلم 

تت�سمن اأي م�ؤ�سر جل�انب طبيعة العلم.

ومن جهة اأخرى فقد اأجريت درا�سات كثرية لتحليل 
كتب العل�م يف �س����ء وثيقة املعايري الق�مية الأمريكية 
للرتبية العلمي���ة )NSES( وكما ه� معل����م فاإن هذه 
ال�ثيق���ة قد ا�س���تملت على معيار خا����س بطبيعة العلم 

�س���من معايري املحت����ى بالإ�س���افة اإىل تداخل معايري 
اأخ���رى للمحت�ى مع مفه�م طبيع���ة العلم كمعيار العلم 
والتقنية ومعيار العلم من منظ�ر �سخ�سي واجتماعي، 
ولهذا ال�س���بب فقد حاولت الدرا�سة احلالية ال�ستفادة 
م���ن نتائج بع�س ه���ذه الدرا�س���ات يف الع���امل العربي. 
ففي ُعمان اأجريت درا�س���تان يف عام 2009 اإحداهما 
على حمت�ى كتب العل�م لل�س���ف�ف 10-5 من التعليم 
الأ�سا�سي )ال�س���عيلي، 2009(، والأخرى على حمت�ى 
امل�ا�س���يع الفيزيائي���ة بكتب العل�م لل�س���ف�ف  9-12 
من التعليم الأ�سا�س���ي )املحروقي، 2009(، وقد احتل 
معيار طبيعة العلم املرتبة الثانية يف الدرا�س���ة الأوىل، 
اأم���ا يف الدرا�س���ة الثانية فقد ج���اء يف املرتب���ة الثالثة 
مقارنة ببقية معايري املحت����ى من حيث مدى ت�افرها 
يف الكتب الدرا�س���ية م��س���ع الدرا�س���ة. اأما يف الأردن 
فاأظهرت نتائج درا�س���ة خطايبة وال�س���عيلي )2007( 
الت���ي اأجري���ت على كت���اب العل�م لل�س���ف اخلام�س اأن 
هن���اك انخفا�س���ًا يف م�س���ت�ى ت�س���مني الكت���اب ملعيار 
طبيع���ة العل���م و التقنية ومعي���ار تاريخ وطبيع���ة العلم 

ومعيار العلم من منظ�ر �سخ�سي واجتماعي. 

اأم���ا كت���ب  العل����م يف اململك���ة العربية ال�س���ع�دية 
فق���د حظي���ت باهتمام بع�س الدرا�س���ات منها درا�س���ة 
اجل���رب )2005( الت���ي اأجري���ت عل���ى كت���اب العل����م 
لل�س���ف ال�س���اد�س وج���اءت نتائجها مت�افق���ة اإىل حد 
م���ا مع نتائج درا�س���تي ال�س���عيلي )2009( واملحروقي 
)2009( حي���ث ج���اء معيار طبيعة العل���م والتقنية يف 
مقدم���ة املعايري املت�اف���رة يف الكتاب عينة الدرا�س���ة، 
اأما درا�س���ة ال�س���ايع والعقي���ل )2006( الت���ي اأجريت 
عل���ى كت���ب العل�م لل�س���ف�ف من ريا����س الأطفال اإىل 
ال�سف الرابع حيث اأظهرت نتائجها عدم حتقق معيار 
طبيعة العلم يف الكتب م��س���ع الدرا�سة، وكذلك احلال 
يف درا�س���ة الزوي���د )2009( التي اأجري���ت على كتاب 
العل�م لل�س���ف الثالث املت��س���ط حيث اأ�سارت نتائجها 
حاجة الكتاب اإىل اإ�س���افة حمت�ى يكفل حتقيق معايري 
العل����م من املنظ�ر ال�سخ�س���ي والجتماع���ي، وهاتان 
الدرا�س���تان جاءت نتائجهما خمتلفة عن نتائج درا�سة 
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اجلرب )2005( وتتفقان اإىل حد كبري مع نتائج درا�سة 
خطايبة وال�س���عيلي )2007(. وحاولت درا�سة خ�اجي 
)2009( تعّرف مدى حتقق معايري اجل�دة يف حمت�ى 
كتابي الأحياء لل�س���ف الثالث الثان�ي يف كل من اليمن 
وال�س���ع�دية، وقد اأظه���رت النتائج فيم���ا يتعلق مبعيار 
تاريخ العلم اأنه حتقق بن�سبة 12.2 % يف حمت�ى كتاب 
الأحياء يف ال�سع�دية وبن�سبة 8.46 % يف حمت�ى كتاب 
الأحي���اء يف اليمن، يف حني حتقق معيار العلم والتقانة 
واملجتمع بن�س���بة 29.5 % يف حمت�ى كتاب الأحياء يف 
ال�س���ع�دية وبن�س���بة 20.3 % يف حمت�ى كتاب الأحياء 

يف اليمن.

م�سكلة الدرا�سة:
تعترب طبيعة العلم مك�نًا اأ�سا�سيًا للثقافة العلمية، 
وعلي���ه فاإنه يجب العناية بتهيئ���ة الفر�س لتعزيزه لدى 
الطالب، ومبا اأن الكتب املدر�س���ية ت�س���طلع بدور كبري 
وب���ارز يف ه���ذا اجلان���ب فاإنه يج���ب اأن يت���م اإعدادها 
مب���ا ي�س���من حتقيق ذلك. وكم���ا ه� معل�م ف���اإن وزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م يف اململك���ة العربية ال�س���ع�دية تق�م 
حاليًا بتطبيق اأحد امل�سروعات التط�يرية وه� »م�سروع 
تط�ير مناهج الريا�س���يات والعل�م الطبيعية«، وتعترب 
الكت���ب املدر�س���ية املنتج الرئي�س للم�س���روع. وقد بداأت 
ال����زارة بتطبي���ق امل�س���روع يف جميع مدار����س التعليم 
العام ابتداًء من العام الدرا�س���ي 1430/1431ه� يف 
ال�س���ف�ف الأول والرابع وال�سابع، بينما بداأ تطبيقه يف 
ال�سف العا�س���ر يف العام الدرا�س���ي 1431/1432ه� 
م���ن خالل ثالثة كتب درا�س���ية هي الأحي���اء والفيزياء 
والكيمي���اء، بالإ�س���افة اإىل الريا�س���يات، ول �س���ك اأن 
امل�س���روع يحتاج اإىل تق�مي منتجات���ه ومن اأهمها كتاب 
الطال���ب املدر�س���ي. وعليه ف���اإن البحث احلايل �س���عى 
لتحدي���د مدى ت�س���من كت���اب الأحي���اء لل�س���ف الأول 
الثان����ي جل�ان���ب طبيعة العل���م، علمًا باأن الدرا�س���ات 
ال�س���ابقة اأظهرت �س���عف كت���ب العل�م املطبقة �س���ابقًا 
يف اململكة العربية ال�س���ع�دية )فراج، 2000؛ ال�س���ايع 
والعقيل، 2006؛ الزويد، 2009( يف العناية بت�سمني 

ج�انب طبيعة العلم يف حمت�اها.

اأهداف البحث : 

يهدف هذا البحث اإىل تعّرف مدى ت�س���مني كتاب 
الأحي���اء لل�س���ف الأول الثان�ي جل�ان���ب طبيعة العلم 

التي يفرت�س تعلمها يف مراحل التعليم العام.

اأ�سئلة البحث :

ي�سعى البحث احلايل لالإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س 
التايل  : ما مدى ت�سمني ج�انب طبيعة العلم يف كتاب 
الأحياء لل�سف الأول الثان�ي ؟ ويتفرع من هذا ال�س�ؤال 

�س�ؤالن فرعيان هما:

ما مدى ت�س���مني ج�انب طبيع���ة العلم يف كتاب . 1
الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي ح�س���ب ف�س����ل 

واأجزاء الكتاب، ون�ع املحت�ى ؟

ما ج�ان���ب طبيعة العل���م التي مت ت�س���مينها يف . 2
كت���اب الأحي���اء لل�س���ف الأول الثان�ي ح�س���ب: 

ف�س�ل واأجزاء الكتاب، ون�ع املحت�ى ؟

اأهمية البحث : 
• ي�ف���ر البح���ث احل���ايل تغذي���ة راجعة ل�س���الح 	

»م�س���روع تط�ي���ر مناه���ج الريا�س���يات والعل�م 
الطبيعي���ة« فيما يتعل���ق بج�انب طبيع���ة العلم، 
ميكن ال�ستفادة منها يف مرحلة اإ�سدار الن�سخة 

املعدلة والنهائية من الكتاب.

• ي�س���اهم هذا البحث يف ت��س���يح ج�انب طبيعة 	
العلم املت�س���منة يف كتاب الأحياء لل�س���ف الأول 
الثان�ي للمعلمني لكي يتمكن�ا من مراعاة ذلك 
اأثناء تدري�س املقرر وال�س���عي لإك�س���اب مفاهيم 

طبيعة العلم لطالبهم. 

• م�ساعدة امل�س���رفني الرتب�يني واجلهات املعنية 	
والإ�س���رافية يف معرف���ة ج�ان���ب طبيع���ة العل���م 
التي يت�س���منها حمت�ى الكتاب، وبالتايل ت�جيه 

املعلمني لالهتمام بها اأثناء تدري�س العل�م.
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حدود البحث: 
�س�ف يقت�سر البحث على : 

تعّرف مدى ت�سمني كتاب الأحياء لل�سف الأول . 1
الثان����ي جل�انب طبيعة العل���م املحددة يف هذه 

الدرا�سة.
يقت�س���ر البحث على كت���اب الطالب املقرر عام . 2

1431-1432ه� 

م�سطلحات البحث:

طبيعة العلم: ُتعرف اإجرائيًا يف هذا البحث باأنها: 
جمم�ع���ة من اخل�س���ائ�س العام���ة للمعرف���ة العلمية 
وظروف تك�نها وا�س���تمرارها ومن�ها وتط�رها وتتمثل 
يف اثن���ي ع�س���ر جماًل ه���ي: اأن املعرفة العلمية لي�س���ت 
م��س�عية ب�س���كل تام، اأن العلماء ي�ستخدم�ن الإبداع، 
اأن املعرف���ة العلمي���ة تعترب ن�س���بية )غ���ري مطلقة(، اأن 
العل���م متداخل م���ع الن�اح���ي الثقافي���ة والجتماعية، 
ي�جد ف���رق بني النظرية والقان����ن العلمي، اأن املعرفة 
العلمي���ة معتم���دة على احل�ا����س، عدم وج����د طريقة 
علمي���ة عاملي���ة م�ح���دة اخلط����ات، ي�ج���د ف���رق بني 
امل�ساهدات وال�س���تنتاجات العلمية، ل ميكن اأن يجيب 
العل���م على جمي���ع الأ�س���ئلة، التع���اون وال�س���رتاك يف 
تط�ير املع���ارف العلمية، العالقة ب���ني العلم والتقنية، 

دور التجارب يف العلم.

كتاب االأحياء: كتاب الطالب للف�سلني الدرا�سيني 
الأول والثاين يف ال�س���ف الأول الثان�ي �سمن »م�سروع 
تط�ير مناهج الريا�سيات والعل�م الطبيعية« يف اململكة 
العربي���ة ال�س���ع�دية، الطبع���ة التجريبي���ة 1431ه����-

2010م.

منهجية البحث واإجراءاته:

ا�س���تخدم املنه���ج ال��س���في التحليل���ي م���ن خالل 
حتلي���ل حمت�ى كت���اب الأحي���اء لل�س���ف الأول الثان�ي 
)الف�س���ل الأول – الف�س���ل الث���اين( يف �س����ء ج�انب 
طبيع���ة العلم، ويعّرف اإبراهي���م )1989، 78( حتليل 

املحت�ى على اأنه »طريقة لدرا�سة وحتليل مادة ات�سال 
لفظية اأو �س���معية اأو مرئية اأو اإ�س���ارية باأ�س���ل�ب منظم 
وم��س����عي وكمي«، ويع���رف اإجرائيًا يف ه���ذا البحث 
على اأنه: و�س���ف لفقرات حمت�ى كتاب الأحياء لل�سف 
الأول الثان�ي بف�س���ليه الدرا�س���يني املمثلة بالن�س��س 
والر�س����م  واجل���داول  والأ�س���كال  وال�س����ر  الرئي�س���ة 
البيانية والأن�سطة العملية وق�ائم تعريف امل�سطلحات 
ون�س�����س الإثراء العلمي فقط يف �س�ء ج�انب طبيعة 
العلم املحددة بالدرا�سة. وعليه فاإن وحدة التحليل هي 

الفقرة.

جمتمع البحث وعينته:

متثل عين���ة البحث كام���ل جمتمع الدرا�س���ة الذي 
ي�س���مل جميع �س���فحات كت���اب الطالب مل���ادة الأحياء 
لل�سف الأول الثان�ي )الف�سل الدرا�سي الأول والف�سل 

الدرا�سي الثاين(.

اأداة البحث:

ا�ستخدمت اأداة حتليل حمت�ى الكتب املدر�سية يف 
�س����ء ج�انب طبيعة العلم - ملح���ق رقم )1( – التي 
 )Alshamrani، 2008( ق���ام باإعدادها ال�س���مراين
وكان���ت اللغة الأ�س���لية ل���الأداة هي اللغ���ة الجنليزية، 
وترجم���ت اإىل اللغ���ة العربية من قبل مع���د الأداة، ومت 
التاأكد من �س���دقها من خالل عر�س���ها على اثنني من 
املحكم���ني املخت�س���ني يف تعلي���م العل�م. اأما بالن�س���بة 
للثب���ات فقد مت التاأك���د منه من خالل ح�س���اب معامل 
التف���اق باخت���الف املحلل���ني حيث قام اأح���د الباحثني 
بتحلي���ل بع�س �س���فحات الكت���اب ثم قام اآخ���ر بتحليل 
نف�س ال�س���فحات وبح�ساب معامل التفاق كانت قيمته 
0،90 ، كما اأجري ح�ساب الثبات باختالف الزمن بعد 

م���رور 34 ي�مًا للتغلب على عام���ل التذكر وكانت قيمة 
معامل التفاق بني التحليلني 0.77.

وت�س���مل وحدة التحلي���ل يف هذه الدرا�س���ة ما يلي: 
فق���رة كاملة يف املحت����ى الرئي����س للكت���اب اأو الأفكار 
الرئي�س���ة للف�سل اأو ال�حدة، �س���ندوق حمت�ى يحت�ي 
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على تعريف اأو مترين اأو ن�ساط معملي اأو مثال اأو �س�ؤال 
اأو غريه���ا وميكن اأن يك����ن يف املحت�ى الرئي�س للكتاب 
اأو يف احل�ا�س���ي اجلانبية اأو ال�س���فلية، حا�س���ية �سفلية 
مت�س���منة جملة كاملة، حا�س���ية جانبية مت�سمنة جملة 
كاملة، �س����ر اأو ر�س����م تخطيطية اأو جدول اأو خمطط 
يح����ي على جملة كاملة، قائمة تعريف امل�س���طلحات، 

ن�س��س الإثراء العلمي. 

ويف املقابل فاإن وحدة التحليل ل ت�س���مل اأّي عن�ان 
رئي����س اأو فرعي، اأو جملة اأو فقرة يف ملخ�س الف�س���ل 
اأو ال�ح���دة، اأو ج���زء املراجع���ة، اأو اأه���داف ال�حدة اأو 
الف�س���ل، اأو مف���ردات جديدة اأو مراجع���ة املفردات اأو 
املط�ي���ات اأو اأ�س���ئلة التق����مي يف اآخر الف�س���ل اأو دليل 
مراجع���ة الف�س���ل اأو الختب���ارات املقنن���ة اأو مرجعية 
الطال���ب املتعلقة مبهارات حل امل�س���كالت اأو �س���ندوق 
متاري���ن  اأو  خارجي���ة  اإ�س���افية  بق���راءة  املقرتح���ات 
اإ�س���افية، اأو امللحق اأو حل امل�سائل يف نهاية الكتاب، اأو 
اأّي جملة اأو فقرة ت�سرح كيفية ا�ستخدام الآلة احلا�سبة 

اأو ا�ستخدام اأدوات املعمل، اأو اإر�سادات للدرا�سة.

وفيم���ا يل���ي عر����سٌ للج�ان���ب الأ�سا�س���ية لطبيعة 
العلم و�س���رحها من خالل و�س���ف املعنى املق�س�د من 
كل جان���ب، كما اأنه مت حتديد جمم�عة من امل�ؤ�س���رات 
املحتمل���ة التي ميكن اأن تعرب ع���ن ج�انب طبيعة العلم 
يف الكتاب املدر�س���ي، حيث مت اإدراج هذه امل�ؤ�سرات يف 

اأداة الدرا�سة.
املعرفة العلمية لي�ست م��س�عية ب�سكل تام: اأي . 1

اأن عملية و�س���ع الأ�س���ئلة وال�ستك�ساف وتف�سري 
البيان���ات تتاأث���ر بالنم����ذج ال�س���ائد املقب�ل يف 
اجلانب العلمي »Paradigm«  اأي اأن امل�ساهدة 
القي���م  اأن  كم���ا  �س���ابقة،  نظري���ة  اإىل  ت�س���تند 
ال�سخ�س���ية واملعرفة العلمية ال�س���ابقة واخلربة 

ت�ؤثر على ماهية وكيفية اإجراء العلم.
العلماء ي�س���تخدم�ن الإبداع: اأي اأن العلم يعترب . 2

ن�ساطًا ي�ستمل على اإبداع وخيال العلماء.
املعرف���ة العلمي���ة تعت���رب ن�س���بية )م�ؤقت���ة، غري . 3

ثابت���ة(: اأي اأن املعرف���ة العلمي���ة احلالية تعترب 
اأف�س���ل ما ت��سل له الإن�س���ان لكنها قابلة للتغري 
يف امل�س���تقبل عند اكت�ساف دليل جديد اأو اإعادة 

تف�سري دليل قدمي.
العلم مندمج بالن�اح���ي الثقافية والجتماعية: . 4

اأي اأنه يتاأثر بالثقافة واملجتمع الذي ميار�س فيه.
ي�جد فرق بني النظرية والقان�ن العلمي: تعترب . 5

الق�ان���ني والنظري���ات العلمية اأن�اع���ًا خمتلفة 
من املعرف���ة العلمية، فالق�ان���ني العلمية عبارة 
ع���ن تعميمات ت�س���ف العالقات ب���ني الظ�اهر 
الطبيعية، يف ح���ني اأن النظريات العلمية عبارة 

عن تف�سريات م�ستنتجة للظ�اهر الطبيعية.
املعرفة العلمية ذات اأ�سا�س جتريبي معتمد على . 6

احل�ا�س: اأي اأنها ت�ستند اأو ت�ستمد من مالحظة 
العامل الطبيعي.

ع���دم وج����د طريق���ة علمي���ة عاملي���ة حم���ددة . 7
اخلط�ات: حيث ي�س���تخدم العل���م جمم�عة من 
الط���رق واملناح���ي املتع���ددة، ول ي�ج���د طريقة 
علمية ثابتة وم�س���رتكة ت�س���تخدم لل��س����ل اإىل 

جميع املعارف العلمية.
وال�س���تدللت . 8 امل�س���اهدات  ب���ني  ف���رق  ي�ج���د 

العلمي���ة: حي���ث يق����م العل���م عل���ى املالحظ���ة 
وال�س���تدلل عل���ى حد �س����اء، اإل اأن امل�س���اهدة 
ه���ي عملية و�س���ف الع���امل الطبيع���ي من خالل 
ما تت��س���ل اإليه احل�ا����س، اأما ال�س���تدلل فه� 
اإجراء منطقي لالنتقال من البيانات املالحظة 
مبا�س���رة باحل�ا�س اإىل ما ل ميكن الت��سل اإليه 

مبا�سرة باحل�ا�س.
ل ميك���ن اأن يجيب العل���م على جميع الأ�س���ئلة: . 9

وذلك لأن بع�س الأ�س���ئلة ل ميكن الإجابة عليها 
من خالل ا�ستخدام طرق البحث العلمية.

التعاون وال�س���رتاك يف تط�ير املعارف العلمية: . 10
عل���ى الرغ���م م���ن اأن الف���رد ميك���ن اأن يق���دم 
م�س���اهمة كبرية يف العل���م اإل اأن العلم عادة ما 
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يت���م الت��س���ل اإليه من خالل العم���ل اجلماعي، 
واملعرفة العلمية اجلديدة ل بد اأن يقبلها جمتمع 
العلم���اء كم���ا اأنه لب���د اأن تتجاوز تل���ك املعرفة 

عملية املراجعة الدقيقة من قبل الأقران.
العالق���ة ب���ني العل���م والتقني���ة: يعتم���د العل���م . 11

والتقنية على بع�س���هما البع����س، ويهدف العلم 
اإىل فهم العامل الطبيعي يف حني تهدف التقنية 
اإىل اإحداث تغيريات يف العامل لتلبية احتياجات 

الإن�سان.
دور التج���ارب يف العل���م: ي�س���تخدم العلم عادة . 12

ولي�س دائم���ا التج���ارب لختبار الأف���كار اإل اأن 
التجرب���ة العلمية ال�احدة ن���ادرًا ما تك�ن كافية 

لرت�سيخ املعرفة العلمية.
ويف هذه الدرا�سة تعترب وحدة التحليل التي حت�ي 
جانب���ًا من ج�انب طبيعة العلم هي وحدة التحليل التي 
حت�ي م�ؤ�س���رًا واحدًا عل���ى الأقل على تل���ك اجل�انب. 

بينما ل تعترب وحدة التحليل وحدًة حت�ي جانبًا اأ�سا�سًا 
لطبيع���ة العل���م عندما ل حت�ي اأّي م�ؤ�س���ر على ج�انب 
طبيعة العلم، وقد مت حتديد بع�س امل�ؤ�سرات لكل جانب 
من ج�انب طبيعة العلم يف اأداة الدرا�سة، ولكن ينبغي 
التاأكيد على اأن تلك  امل�ؤ�س���رات هي م�ؤ�س���رات حمتملة 
وبالتايل فاإنه يحتمل اأن يظهر خالل التحليل م�ؤ�سرات 
اأخرى غري مذك�رة. ووج�د امل�ؤ�سرات يف اأداة الدرا�سة 
ه� حماولة ت�س���هيل عملية التع���رف على ج�انب طبيعة 
العل���م من خالل ذك���ر الحتمالت التي ميك���ن اأن ترد 
ج�ان���ب طبيعة العلم يف الكتاب املدر�س���ي من خاللها، 
وبالت���ايل فاإن الهدف النهائي لي�س ح�س���ر امل�ؤ�س���رات 

واإمنا ح�سر ج�انب طبيعة العلم ذاتها. 

عر�ص النتائج ومناق�ستها:

ي��سح اجلدول )1( خ�سائ�س جمتمع البحث من 
خ���الل عر�س وت�زيع وحدات التحليل وت�زيعها ح�س���ب 

اأجزاء الكتاب وف�س�له، وح�سب ن�ع املحت�ى.

جدول )1(
 ت�زيع وحدات التحليل ح�سب ف�س�ل الكتاب ون�ع املحت�ى

ف�س�ل الكتابالكتاب
ن�ع املحت�ى

م�ع
ملج

ا

املحت�ى 
الرئي�س

الأ�سكال 
وخرائط 
املفاهيم

اجلداول 
والر�س�م 
البيانية

الأن�سطة 
العملية

�سندوق
 حمت�ى

فهر�س 
تعريف 

امل�سطلحات

ن�س��س 
الإثراء 
العلمي

الف�سل 
الدرا�سي 

الأول

374-4714226درا�سة احلياة
346-278224تنظيم تن�ع احلياة

474-4714225البكترييا والفريو�سات
484-4922216الطالئعيات
471-4812133الفطريات

81-2020077مرجعيات الطالب
220701110247718430املجم�ع

الف�سل 
الدرا�سي 

الثاين

498-6122236مدخل اإىل احلي�انات
4116-7526137الديدان والرخ�يات

485-5019336املف�سليات
�س�كيات اجللد 

والالفقاريات احلبلية
4720126-480

84-84-----مرجعيات الطالب
23387711258416463املجم�ع

املجم�ع الكلي للكتاب 
45315718214916134893ككل)الف�سلني الدرا�سيني(
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يت�س���ح م���ن اجل���دول )1( اأن الع���دد الإجم���ايل 
ل�ح���دات التحليل يف كت���اب الطالب يف م���ادة الأحياء 
لل�س���ف الأول الثان����ي - الف�س���لني الدرا�س���يني الأول 
والث���اين– بلغ 893 وحدة حتلي���ل منها 430 وحدة يف 
كتاب الف�س���ل الدرا�س���ي الأول و463 وح���دة يف كتاب 
الف�س���ل الدرا�س���ي الث���اين. كما يت�س���ح م���ن اجلدول 
اأي�س���ًا اأن اأكر ف�س����ل الكتاب من حي���ث عدد وحدات 
التحليل ه� ف�س���ل »الديدان والرخ�يات« حيث ت�سمن 
116 وح���دة حتليل. اأما اأقل الف�س����ل احت�اًء ل�حدات 
التحليل فه� ف�س���ل »تنظيم تن�ع احلياة« حيث ا�ستمل 
عل���ى 46 وح���دة فق���ط. اأم���ا م���ن حي���ث ن����ع املحت�ى 
فيت�س���ح من اجل���دول رق���م)1( اأن املحت����ى الرئي�س 
ا�س���تمل على 453 وح���دة، منها 220 وح���دة يف كتاب 
الف�سل الدرا�سي الأول، و 233 وحدة يف كتاب الف�سل 
الدرا�س���ي الث���اين. وكانت اجلداول والر�س����م البيانية 
اأقل اأن�اع املحت�ى من حيث عدد وحدات التحليل حيث 

احت�ت على 18 وحدة حتليل.

ال�س��وؤال االأول: م���ا مدى ت�س���مني ج�ان���ب طبيعة 
العل���م يف كتاب الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي ح�س���ب 

ف�س�ل واأجزاء الكتاب، ون�ع املحت�ى ؟

مت ح�ساب عدد وحدات التحليل املت�سمنة جل�انب 
طبيع���ة العلم يف كت���اب الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي 
وت�زيعها ح�سب اأجزاء الكتاب وف�س�له، كما مت ح�ساب 
الن�س���ب املئ�ية لعدد وحدات التحليل املت�سمنة لطبيعة 
العل���م من العدد الكل���ي ل�حدات التحلي���ل يف كل جزء 
اأو ف�س���ل على حده، وح�س���اب عدد وحدات املت�س���منة 
جل�انب طبيعة العلم ون�سبها املئ�ية ح�سب ن�ع املحت�ى 

الذي ت�سمنها.

اأواًل: وح��دات التحليل املت�سمن��ة جلوانب طبيعة 
العلم موزعة ح�سب ف�سول واأجزاء الكتاب:

التحلي���ل  وح���دات  ع���دد   )2( اجل���دول  ي��س���ح 
املت�س���منة جل�ان���ب طبيع���ة العل���م يف كت���اب الأحي���اء 
لل�س���ف الأول الثان�ي يف كل ف�س���ل درا�سي على حده، 
ويف كل ج���زء م���ن اأج���زاء كتاب���ي الطال���ب للف�س���لني 
الدرا�سيني الأول والثاين، كما مت ح�ساب الن�سب املئ�ية 
لتلك ال�حدات من العدد الكلي ل�حدات التحليل يف كل 

جزء على حده.

جدول رقم )2(
:عدد ون�سب وحدات التحليل املت�سمنة جل�انب طبيعة العلم ح�سب ف�س�ل كتابي الطالب

اأجزاء الكتاب وف�س�لهالكتاب
عدد 

وحدات 
التحليل

وحدات التحليل املت�سمنة جل�انب طبيعة العلم
ن�سبتها تبعًا لف�س�لالتكرار

 الكتاب
ن�سبتها للعدد الكلي لل�حدات 

املت�سمنة لطبيعة العلم )من 78(

الف�سل 
الدرا�سي 

الأول

50 %52،7 %7439درا�سة احلياة
10،3 %17،4%468تنظيم تن�ع احلياة

9 %9،5%747البكترييا والفريو�سات
3،8 %3،6%843الطالئعيات
1،3 %1،4%711الفطريات

7،7 %7،4%816مرجعيات الطالب
82،1 %14،9%43064املجم�ع

الف�سل 
الدرا�سي 

الثاين

12،8 %10،2%9810مدخل اإىل احلي�انات
1،3 %0،9%1161الديدان والرخ�يات

1،3 %1،2%851املف�سليات
2،6 %2،5%802�س�كيات اجللد والالفقاريات احلبلية

84000مرجعيات الطالب
17،9 %3،02%46314املجم�ع

100%8.7 %89378املجم�ع الكلي على م�ست�ى الكتاب ككل
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يت�س���ح م���ن اجل���دول )2( اأن اإجم���ايل وح���دات 
التحليل املت�سمنة م�ؤ�سرًا اأو اأكر جل�انب طبيعة العلم 
بل���غ 78 م���ن اأ�س���ل 893 وحدة بن�س���بة قدرها 8.7 % 
م���ن اإجمايل ع���دد وح���دات التحليل يف الكت���اب ككل. 
كما يت�س���ح من اجلدول )2( اأن كتاب الأحياء للف�سل 
الدرا�سي الأول ت�سمن 64 وحدة من اأ�سل 430 وحدة 
بن�سبة قدرها 14.9 % ، يف حني ت�سّمن كتاب الأحياء 
للف�سل الدرا�سي الثاين 14 وحدة من اأ�سل 463 وحدة 
بن�س���بة قدرها 3.02 %.  ويع�د ال�س���بب وراء ت�س���ّمن 
كت���اب الأحياء للف�س���ل الدرا�س���ي الأول عل���ى وحدات 
حتليل اأكر من كتاب الف�س���ل الدرا�سي الثاين اإىل اأنه 
يحت�ى على در�س خا�س بطبيعة العلم وطرائقه �سمن 
حمت�ى ف�س���ل »درا�س���ة احلياة«، فمن خالل النظر يف 
اجلدول)2( نالحظ اأن الف�س���ل امل�س���ار اإليه ه� اأكر 
ف�س����ل الكت���اب م���ن حيث ع���دد ال�حدات املت�س���منة 
جل�انب طبيعة العلم، حي���ث بلغ عددها 39 وحدة من 
اأ�س���ل 74 وحدة بن�س���بة قدره���ا 52.7 %. وتتفق هذه 
النتيجة مع ما ت��س���لت اإليه درا�س���ة �سحادة )2008( 
م���ن اأن ج�انب طبيعة العلم يف كتاب العل�م املقرر على 
طالب ال�س���ف التا�س���ع يف غزة بفل�س���طني اقت�س���رت 
عل���ى ال�حدة الأوىل اخلا�س���ة بطبيعة العلم. ويت�س���ح 
م���ن اجلدول )2( اأي�س���ًا اأن جميع ف�س����ل الكتاب قد 
ت�س���منت وحدة حتليل واحدة اأو اأكر ت�س���ري اإىل بع�س 
ج�انب طبيعة العلم ماعدا مرجعيات الطالب يف كتاب 
الف�سل الدرا�سي الثاين وهذه النتيجة حت�سب ل�سالح 
الكتب اجلديدة ل �سيما واأن هناك درا�سات �سابقة على 
الكتب القدمية اأ�سارت اإىل اإهمال ج�انب طبيعة العلم 
يف كتب العل�م يف املرحلة البتدائية )ال�سايع والعقيل، 
2006( واملرحلة املت��س���طة )ف���راج،2000؛ الزويد، 

2009(، فف���ي درا�س���ة ال�س���ايع والعقي���ل مت الك�س���ف 

عن مدى حتق���ق املعايري الق�مي���ة الأمريكية للمحت�ى 
يف حمت����ى كتب العل�م لل�س���ف�ف )ريا����س الأطفال- 
ال�سف الرابع( باململكة العربية ال�سع�دية، با�ستخدام 
بطاق���ة حتليل حمت�ى ت�س���منت 70 م�ا�س���فة معيارية 
منه���ا اأربع م�ا�س���فات خا�س���ة مبعيار تاري���خ وطبيعة 

العل���م واأظه���رت النتائ���ج املتعلق���ة بهذا املعي���ار عدم 
حتق���ق اأي منها يف حمت�ى كتب العل�م عينة الدرا�س���ة 
يف اململكة. اأما درا�ستا فراج  والزويد  فكانتا على كتب 
املرحلة املت��سطة وت��سلت درا�سة فراج )2000( اإىل 
اأن معظ���م ج�ان���ب طبيع���ة العلم كان���ت غائبة يف كتب 
العل�م للمرحلة املت��سطة يف اململكة العربية ال�سع�دية، 
واأ�س���ارت نتائج درا�س���ة الزويد )2009( التي اأجريت 
عل���ى كتاب العل�م لل�س���ف الثالث املت��س���ط يف اململكة 
العربية ال�سع�دية اإىل حاجة الكتاب اإىل اإ�سافة حمت�ى 
يكف���ل حتقي���ق معايري العل�م م���ن املنظ�ر ال�سخ�س���ي 
والجتماعي. وقد يع�د ال�سبب يف تف�ق الكتب اجلديدة 
اإىل اأن املحت�ى الأ�س���لي لكتاب الأحياء احلايل و�س���ع 
يف �س����ء وثائق م�ساريع اإ�سالح الرتبية العلمية ك�ثيقة 
»املعاي���ري الق�مي���ة الأمريكية للرتبي���ة العلمية« ووثيقة 
»العل���م ل���كل الأمريكيني« اللت���ني اأولت���ا اهتماما كبريًا 
بطبيع���ة العلم وتاريخه ون�س���ت عليه ب��س���فه و�س���يلة 
مهمة لتنمية الثقافة العلمي���ة والتفكري العلمي. اإن من 
املهم هن���ا التاأكيد على اأن تف����ق الكتب اجلديدة على 
الكت���ب القدمية امل�س���ار اإليه هنا ل يعن���ي حكمًا باأن ما 
ت�س���منته هذه الكتب كان كافيًا من عدمه واإمنا اإ�سارة 
لالختالف بينهما ل �س���يما واأن���ه لي�س هناك حد معني 
مل�س���ت�ى الكفاية يجمع عليه الرتب�ي�ن اأو املخت�س�ن يف 
الرتبي���ة العلمية اإل اأن بع�س الدرا�س���ات التي و�س���عت 
حدًا اأدنى مل�ست�ى الكفاية اعتمدت يف ذلك على تقدير 
املحكم���ني لأداة التحلي���ل امل�س���تخدمة كما ه���� احلال 
 يف درا�س���ة الزعان���ني )2010( حيث اعتمدت ن�س���بة
 60 % كحد اأدنى للحكم على مدى مراعاة الكتب عينة 
الدرا�سة لأبعاد طبيعة العلم املحددة يف اأداة الدرا�سة، 
ورغم ذلك فاإن حتديد م�س���ت�ى الكفاية املقب�ل ترب�يًا 
يظ���ل اأم���رًا ن�س���بيًا يعتمد عل���ى طبيعة املحت����ى املراد 
حتليل���ه ون�ع الفئة التي ي�س���تهدفها ذلك املحت�ى وغري 
ذلك من الع�امل التي جتعل من ال�سع�بة حتديد ن�سبة 
معينة مل�ست�ى الكفاية يف ت�سمني ج�انب طبيعة العلم. 

ثانيًا: وح��دات التحليل املت�سمنة جلوانب طبيعة 
العلم موزعة ح�سب نوع املحتوى:
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ي��س���ح اجلدول)3( وح���دات التحليل املت�س���منة 
جل�انب طبيع���ة العلم يف كتابي الطال���ب ملادة الأحياء  
الدرا�س���يني  الف�س���لني  يف  الثان����ي  الأول   لل�س���ف 

الأول والثاين ح�س���ب ن�ع املحت�ى يف كل ف�س���ل درا�سي 
على حده.

جدول رقم )3(:
 وحدات التحليل املت�سمنة جل�انب طبيعة العلم ح�سب ن�ع املحت�ى يف كتابي الطالب.

الف�سل ن�ع املحت�ى
الدرا�سي

عدد 
وحدات 
التحليل

وحدات التحليل املت�سمنة جل�انب طبيعة العلم

ن�سبتها للعدد الكلي لل�حدات ن�سبتها تبعًا لن�ع املحت�ىالتكرار
املت�سمنة لطبيعة العلم )من 78(

املحت�ى 
الرئي�س

18،2%22040الأول
2،6%2336الثاين

59 %10،6%45346الف�سلني ككل

الأ�سكال وخرائط 
املفاهيم

7،1%705الأول
1،1%871الثاين

7،7 %3،8%1576الف�سلني ككل

اجلداول والر�س�م 
البيانية

9،1%111الأول
700الثاين

1،3 %5،6%181الف�سلني ككل

الأن�سطة العملية
20%102الأول
9،1%111الثاين

3،8 %14،3%213الف�سلني ككل

�سندوق املحت�ى
20،8%245الأول
8%252الثاين

9 %14،3%497الف�سلني ككل

فهر�س تعريف 
امل�سطلحات

6،5%774الأول
8100الثاين

5،1 %3،1%1614الف�سلني ككل

ن�س��س الإثراء 
العلمي

38،9%187الأول
25%164الثاين

14،1 %32،4%3411الف�سلني ككل
100 %8،7%89378املجم�ع الكلي 

      يت�س���ح من اجلدول )3( اأن اأغلب وحدات التحليل 
املت�س���منة م�ؤ�س���رًا اأو اأكر جل�انب طبيعة العلم جاءت 
�س���من املحت�ى الرئي�س وبلغ عددها 46 وحدة حمت�ى 
رئي����س، وقد ا�س���تملت هذه ال�حدات على 80 م�ؤ�س���رًا 

جل�انب طبيعة العلم. 

ويف املقاب���ل كانت اجلداول والر�س����م البيانية اأقل 
اأن�اع املحت�ى من حيث عدد وحدات التحليل املت�سمنة 

جل�ان���ب طبيع���ة العل���م حيث ت�س���منت وح���دة حتليل 
واح���دة فقط، يف حني تراوح عدد ال�حدات املت�س���منة 
جل�ان���ب طبيعة العل���م يف بقية اأن����اع املحت�ى بني 3 و 

11 وحدة حتليل.

 اأما عند ح�س���اب الن�س���ب املئ�ية ل�حدات التحليل 
املت�س���منة جل�انب طبيعة العلم يف كل ن�ع حمت�ى على 
حده فاإننا جند اأن ن�س�����س الإثراء العلمي كانت اأكر 
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اأن����اع املحت�ى احت�اًء على ج�ان���ب طبيعة العلم اإْذ اإن 
32.4 % م���ن وح���دات التحلي���ل ال�اردة فيه ت�س���منت 

جانب���ًا اأو اأك���ر م���ن ج�ان���ب طبيع���ة العل���م، بينما مل 
ت�س���كل ال�ح���دات املت�س���منة لطبيعة العل���م يف فهر�س 
تعريف امل�س���طلحات �س�ى 3.1 % من جمم�ع وحدات 
التحليل ال�اردة فيه، وتراوحت ن�س���ب وحدات التحليل 
 املت�س���منة لطبيع���ة العل���م يف بقي���ة اأن����اع املحت�ى بني

.% 14.3 -  % 3.8 
ال�س��وؤال الث��اين: م���ا ج�ان���ب طبيع���ة العل���م التي 
مت ت�س���مينها يف كت���اب الأحياء لل�س���ف الأول الثان�ي 

ح�سب: ف�س�ل واأجزاء الكتاب، ون�ع املحت�ى ؟
مت ح�س���اب ع���دد ج�انب طبيع���ة العل���م وت�زيعها 

ح�س���ب اأجزاء الكتاب وف�س����له، كما مت ح�س���اب عدد 
ون�سب ج�انب طبيعة العلم وت�زيعها ح�سب ن�ع املحت�ى 

الذي ت�سمنها.
اأواًل: جوان��ب طبيع��ة العل��م وموؤ�سراته��ا موزع��ة 

ح�سب ف�سول واأجزاء الكتاب:

مت ح�س���اب تكرار ج�انب طبيعة العلم وم�ؤ�سراتها 
املت�س���منة يف كتاب���ي الطالب ملادة الأحياء يف ال�س���ف 
رق���م )4(  اجل���دول  ت�زيعه���ا يف  ومت  الثان����ي  الأول 
ح�س���ب اأجزاء الكتاب وف�س�له، كما مت ح�ساب الن�سب 
املئ�ية مل�ؤ�سرات كل جانب من ج�انب طبيعة العلم اإىل 

املجم�ع الكلي لعدد امل�ؤ�سرات.

جدول )4(: ت�زيع م�ؤ�سرات طبيعة العلم ح�سب ف�س�ل واأجزاء الكتاب

اأجزاء الكتاب الكتاب
وف�س�له

عدد
امل�ؤ�سرات

عدد ج�انب ج�انب طبيعة العلم)*(%
طبيعة العلم 

ال�اردة
123456789101112

الف�سل 
الدرا�سي 

الأول

11√√√√√√√√-√√√7661،3درا�سة احلياة
4-√----√--√√-118،9تنظيم تن�ع احلياة

البكترييا 
4√√-√-----√--86.5والفريو�سات
3-√----√--√--32.4الطالئعيات
1---------√--10.8الفطريات

5--√-√√-√-√--75.6مرجعيات الطالب
11√√√√√√√√-√√√10685.5املجم�ع

الف�سل 
الدرا�سي 

الثاين

مدخل اإىل 
5-√--√√√--√--1411،3احلي�انات
الديدان 

1---------√--10،8والرخ�يات
2-----√√-----10،8املف�سليات

�س�كيات اجللد 
والالفقاريات 

احلبلية
21.6---√-√------2

0------------00مرجعيات الطالب
6-√--√√√-√√--1814.5املجم�ع

12√√√√√√√√√√√√124100على م�ست�ى الكتاب ككل
اإجمايل عدد امل�ؤ�سرات لكل جانب من ج�انب 

1620122614101211615124طبيعة العلم 

)*( 1=املعرفة العلمية لي�س���ت م��س����عية ب�س���كل تام، 2=العلماء ي�س���تخدم�ن الإبداع، 3= املعرفة العلمية تعترب ن�س���بية )غري نهائية(،4= العلم مندمج 
بالن�احي الثقافية والجتماعية، 5= ي�جد فرق بني النظرية والقان�ن العلمي، 6= املعرفة العلمية ذات اأ�سا�س جتريبي معتمد على احل�ا�س، 7= عدم وج�د 
طريقة علمية عاملية حمددة اخلط�ات، 8= ي�جد فرق بني امل�ساهدات وال�ستدللت العلمية، 9= ل ميكن اأن يجيب العلم على جميع الأ�سئلة، 10= التعاون 

وال�سرتاك يف تط�ير املعارف العلمية، 11= العلم والتقنية، 12= دور التجارب يف العلم.
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يت�س���ح من اجلدول )4( اأن جمي���ع ج�انب طبيعة 
العلم مت ت�س���مينها يف كتابي الطال���ب ملادة الأحياء يف 
ال�س���ف الأول الثان����ي، وهذه النتيجة تتف���ق مع نتائج 
درا�س���ة اجل���رب )2005( فيم���ا يتعلق مبعي���ار طبيعة 
العل���م الت���ي اأ�س���ارت اإىل اأنه ج���اء يف مقدم���ة املعايري 
التي يحققها كتاب العل�م يف ال�سف ال�ساد�س باململكة 
العربي���ة ال�س���ع�دية، وتتف���ق كذل���ك مع نتائج درا�س���ة 
ال�س���مراين )Alshamrani، 2008( الت���ي ت��س���لت 
اإىل اأنه مت ت�س���مني جمي���ع ج�انب طبيعة العلم يف كتب 
الفيزياء يف ال�ليات املتحدة الأمريكية ما عدا اجلانب 
الثامن. كما يت�سح من اجلدول اأن اأكر ج�انب طبيعة 
العلم ورودًا ه� اجلانب ال�ساد�س »املعرفة العلمية ذات 
اأ�س���ا�س جتريبي معتمد على احل�ا�س« وال�سبب يف ذلك 
ك���رة امل�ؤ�س���رات التي تعك����س اأهمية املالحظ���ة ك�نها 
متثل املرحلة الأوىل من مراحل تط�ر العلم كما اأن علم 
الأحياء يعتمد بدرج���ة كبرية على مالحظة املخل�قات 
احلية والبيئة املحيطة بها عم�ما. وبالنظر اإىل ف�س�ل 
الكتاب جند اأن اأكر ف�س����ل الكتاب ت�س���منًا جل�انب 
طبيع���ة العلم ه� ف�س���ل »درا�س���ة احلياة« – الف�س���ل 
الأول من الكتاب – حيث ت�س���من جميع ج�انب طبيعة 
العلم ما ع���دا اجلانب الرابع )العلم مندمج بالن�احي 
الثقافية والجتماعية(، وه� ما يت�افق مع ما ت��س���لت 
اإليه درا�س���ة �س���حادة )2008( التي اأظهرت نتائجها 
اأن ج�انب طبيعة العلم كانت مق�س����رة على الف�س���ل 
الأول من كتاب العل�م يف فل�سطني. ويف املقابل جند اأن 
ف�سل »مرجعيات الطالب« من كتاب الف�سل الدرا�سي 
الثاين مل يت�س���من اأي جانب م���ن ج�انب طبيعة العلم، 
اأما بقية ف�س�ل كتابي الطالب فقد تراوح عدد ج�انب 
طبيعة العلم ال�اردة فيها ما بني  1 - 5 ج�انب لطبيعة 

العلم.

 وبالنظ���ر اإىل كل كت���اب على حده جن���د اأن كتاب 
الف�سل الدرا�سي الأول قد ت�سّمن جميع ج�انب طبيعة 

العل���م ما عدا اجلانب الراب���ع،  يف حني جند اأن كتاب 
الف�سل الدرا�س���ي الثاين قد ت�سمن �ستة ج�انب فقط 
م���ن ج�انب طبيع���ة العلم،  وتتفق ه���ذه النتيجة مع ما 
 )Alshamrani، 2008( ال�س���مراين  اإلي���ه  ت��س���ل 
م���ن اأن م�ؤلفي الكتب يعمدون اإىل ت�س���مني م�ؤ�س���رات 
مبا�س���رة يف الف�س���ل الأول من الكتاب ، يف حني تغيب 
ر  هذه الكثافة يف كافة ف�س����ل الكتاب، وميكن اأن يف�سِّ
هذا الت�ج���ه الختالف ب���ني عدد امل�ؤ�س���رات وج�انب 

طبيعة العلم التي مت ت�سمينها يف جزئي الكتاب. 

كما يت�س���ح اأن اجلان���ب الثالث )املعرف���ة العلمية 
تعترب ن�سبية - غري نهائية( تكرر وروده يف جميع اأجزاء 
وف�س�ل كتاب الف�س���ل الدرا�سي الأول وقد يع�د �سبب 
ذل���ك اإىل اأن ا�س���تمال ه���ذا الكتاب عل���ى در�س خا�س 
بطبيع���ة العل���م يف الف�س���ل الأول من الكتاب »درا�س���ة 
احلياة«، وي�ساف اإىل ذلك اأن الكتاب ذاته احت�ى على 
م��س�عات كانت م��سع جدل وحت�لت يف علم الأحياء 
كما احلال يف م��س�ع ت�سنيف املخل�قات احلية وما مر 
به من تغريات وما زالت، وكذلك امل��س����عات املتعلقة 
باملخل�قات احلية الدقيقة مثل البكترييا والفريو�س���ات 
والطالئعي���ات وبع����س الفطريات فقد حدث���ت العديد 
م���ن التغريات والتح����لت يف املعرفة العلمي���ة املتعلقة 
بها خا�س���ة بعد الث�رة ال�س���ناعية واكت�س���اف املجاهر 

والتقنيات املختلفة التي �ساهمت يف ذلك.

ثاني��ًا: ع��دد جوان��ب طبيع��ة العل��م وموؤ�سراته��ا 
موزعة ح�سب نوع املحتوى:

يب���ني اجلدول )5( مدى ت�س���مني ج�ان���ب طبيعة 
العل���م وم�ؤ�س���راتها يف كتاب���ي الطال���ب مل���ادة الأحياء 
يف ال�س���ف الأول الثان�ي ح�س���ب ن����ع املحت�ى، كما مت 
ح�س���اب الن�سب املئ�ية مل�ؤ�س���رات كل جانب من ج�انب 

طبيعة العلم اإىل املجم�ع الكلي لعدد امل�ؤ�سرات.
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يت�س���ح من اجلدول )5( اأن جمي���ع ج�انب طبيعة 
العل���م مت ت�س���مينها يف املحت����ى الرئي����س وبل���غ ع���دد 
امل�ؤ�س���رات الدال���ة عليها 80 م�ؤ�س���رًا من اأ�س���ل 124 
م�ؤ�س���رًا مت ر�س���دها يف كت���اب الأحي���اء لل�س���ف الأول 
الثان����ي، وكان اأك���ر ج�ان���ب طبيعة العل���م تكرارًا يف 
املحت�ى الرئي�س اجلانبان الثالث وال�س���اد�س )املعرفة 
العلمي���ة تعترب ن�س���بية )غري نهائي���ة(، املعرفة العلمية 
ذات اأ�س���ا�س جتريب���ي معتم���د عل���ى احل�ا����س(. ويف 
املقابل مل يت�س���من حمت�ى اجلداول والر�س�م البيانية 
�س����ى جانب واحد ه� اجلانب الثامن )ي�جد فرق بني 
امل�ساهدات وال�ستدللت العلمية(. اأما بالن�سبة لبقية 
اأن�اع املحت�ى فقد ت�س���من حمت�ى الأ�س���كال وخرائط 

املفاهي���م �س���تة ج�ان���ب لطبيع���ة العل���م كان اأكره���ا 
تكرارًا اجلانب ال�س���اد�س )املعرفة العلمية ذات اأ�سا�س 
جتريب���ي معتمد عل���ى احل�ا�س(، وا�س���تمل حمت�ى كل 
من ن�س�����س الإث���راء العلم���ي �س���ناديق املحت�ى على 
خم�س���ة ج�انب لطبيعة العل���م يف كل منهما على حده، 
وت�س���من فهر����س تعريف امل�س���طلحات اأربع���ة ج�انب 
اأم���ا الأن�س���طة العملية فت�س���منت ثالث���ة ج�انب فقط 
م���ن ج�ان���ب طبيعة العل���م.  وتتف���ق ه���ذه النتيجة مع 
 )Alshamrani، 2008( نتائ���ج درا�س���ة ال�س���مراين
الت���ي اأ�س���ارت اإىل اأن املحت�ى الرئي����س كان اأكر اأن�اع 
املحت�ى ت�س���مينًا جل�انب طبيعة العلم بينما ت�س���منت 
قائمة امل�س���طلحات والأن�س���طة العملية عددًا �س���ئياًل 

جدول رقم  )5(:
 ت�زيع ج�انب طبيعة  العلم ال�اردة يف عينة البحث ح�سب اأن�اع املحت�ى

ج�انب طبيعة 
العلم)*(

ت�زيع م�ؤ�سرات ج�انب طبيعة العلم تبعًا لأن�اع املحت�ى 
عدد 

امل�ؤ�سرات

الن�سبة 
املئ�ية

%

املحت�ى 
الرئي�س

الأ�سكال 
وخرائط 
املفاهيم

اجلداول 
والر�س�م 
البيانية

الأن�سطة 
العملية

�سندوق 
املحت�ى

فهر�س 
تعريف 

امل�سطلحات

ن�س��س 
الإثراء 
العلمي

11------10.8
24-----264.8
315---3-22016.1
41------10.8
51----1-21.6
6154-21-42621
7101-2-1-1411.3
8421-12-108.1
993-----129.7

109---11-118.9
1111-1--364.8
12102--2-11512.1

8013158512124100املجم�ع
100%64.510.50.846.549.7الن�سبة املئ�ية
عدد ج�انب 

طبيعة يف اأن�اع 
املحت�ى

12613545

)*( 1=املعرفة العلمية لي�س���ت م��س����عية ب�س���كل تام، 2=العلماء ي�ستخدم�ن الإبداع، 3= املعرفة العلمية تعترب ن�س���بية )غري نهائية(،4= العلم مندمج بالن�احي الثقافية 
والجتماعي���ة، 5= ي�ج���د ف���رق بني النظرية والقان����ن العلمي، 6= املعرفة العلمية ذات اأ�س���ا�س جتريبي معتمد على احل�ا�س، 7= عدم وج����د طريقة علمية عاملية حمددة 
اخلط�ات، 8= ي�جد فرق بني امل�س���اهدات وال�س���تدللت العلمية، 9= ل ميكن اأن يجيب العلم على جميع الأ�سئلة، 10= التعاون وال�سرتاك 

يف تط�ير املعارف العلمية، 11= العلم والتقنية، 12= دور التجارب يف العلم.
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من م�ؤ�س���رات ج�انب طبيعة العلم يف حني مل تت�س���من 
اجل���داول اأو الر�س����م البيانية اأّي م�ؤ�س���ر على ج�انب 

طبيعة العلم. 

ومبراجع���ة اجلدول���ني )4( و)5( جن���د اأن اأك���ر 
ج�ان���ب طبيع���ة العلم تك���رارًا ه���� اجلانب ال�س���اد�س 
)املعرف���ة العلمي���ة ذات اأ�س���ا�س جتريب���ي معتمد على 
احل�ا����س(، حيث بل���غ عدد امل�ؤ�س���رات الدالة عليه 26 
م�ؤ�س���رًا، ث���م اجلانب الثال���ث )املعرف���ة العلمية تعترب 
ن�سبية - غري نهائية( وكان عدد م�ؤ�سراته 20 م�ؤ�سرًا، 
ويف املقاب���ل جند اأن اجلان���ب الأول )املعرف���ة العلمية 
لي�س���ت م��س�عية ب�س���كل تام( واجلانب الرابع )العلم 
مندمج بالن�احي الثقافي���ة والجتماعية(كانا من اأقل 
ج�ان���ب طبيعة العل���م ورودًا يف كتاب الأحياء لل�س���ف 
الأول الثان�ي اإذ مل يت�س���من الكتاب �س�ى م�ؤ�سر واحد 
فقط لكل منهما، اإن هذه النتيجة تت�سابه مع ما ت��سلت 
اإليه درا�س���ة ال�سمراين )Alshamrani، 2008( من 
اأن اجلان���ب الأول  واجلانب الرابع كانا من اأقل ج�انب 
طبيعة العلم التي مّت ت�س���مينها يف كتاب الفيزياء عينة 
الدرا�س���ة اإل اأن الدرا�ستني تختلفان يف اجلانب الأكر 
تكرارًا حيث كان اجلانب الثاين ع�س���ر )دور التجارب 
يف العل���م( ه���� الأكر تك���رارًا يف درا�س���ة ال�س���مراين 
)Alshamrani، 2008(، وميك���ن اأن يعزى هذا اإىل 
اخت���الف طبيعة عل���م الفيزياء الذي ميي���ل اإىل جانب 

التجارب اأكر من علم الأحياء.

نتائ���ج  م���ع  اأي�س���ًا  الدرا�س���ة  نتائ���ج ه���ذه  تتف���ق 
 ع���دد م���ن الدرا�س���ات ال�س���ابقة مث���ل درا�س���ة فليب�س 
وال�س���عيلي  خطايب���ة  ودرا�س���ة   )Philips، 2006(
)2007( ودرا�س���ة الزويد )2009( التي اأ�سارت اإىل 
حاج���ة الكتب الت���ي مت حتليلها اإىل معاجل���ة مدى تاأثر 
العلم بالن�احي الثقافي���ة والجتماعية التي متار�س يف 
املجتمع. اجلدير بالذكر اأن الكتاب الذي مت حتليله يف 
البح���ث احلايل قد ا�س���تمل على العديد م���ن العبارات 
التي ت��سح اأثر العلم على املجتمع  اإل اأن تاأثري املجتمع 
وثقافته على العلم وتقدمه مل يكن واردًا ب�سكل وا�سح، 

وه���� ال�جه الأهم يف العالقة بني العلم وثقافة املجتمع 
الذي يعك����س طبيعة العلم اأي اأن العل���م يتاأثر بالثقافة 
واملجتم���ع ال���ذي ميار����س فيه، وعلي���ه ف���اإن ذلك رمبا 
انعك�س على م�س���ت�ى اإدراج ه���ذا اجلانب مما اأدى اإىل 
ت���ديّن اأو انخفا�س ت�س���مينه يف كتاب الأحياء لل�س���ف 

الأول الثان�ي.

من خالل العر�س ال�س���ابق لنتائج الدرا�س���ة ميكن 
الق����ل اإن جممل ع���دد الفق���رات اأو وح���دات التحليل 
املت�س���منة جل�ان���ب طبيعة العلم م���ازال قلياًل، كما اأن 
ج�ان���ب طبيعت���ة كانت م�زع���ة على اأجزاء واأ�س���ناف 
املحت�ى ب�س���كل يفتقر اإىل الت�ازن رغم ت�س���مني جميع 
ج�ان���ب طبيعة العل���م يف املحت�ى. اإن مراعاة عن�س���ر 
الت�ازن يف ت�زيع امل�ؤ�سرات على كامل الكتاب ي�سهم يف 
جعل اإبقاء هذه امل�ؤ�سرات مبثابة ر�سائل تذكري للطالب 
بطبيعة العلم، وميكن اأن يتم باإجراء تعديالت ي�س���رية 
يف الن�س���خ املعدلة والنهائية للكتاب. ومما ي�ساعد على 
ذل���ك وج�د م�ا�س���ع كث���رية ميكن دمج بع����س ج�انب 
طبيع���ة العلم فيها ومنها على �س���بيل املث���ال ما ورد يف 
الف�س���ل اخلام����س »الفطري���ات« م���ن كت���اب الف�س���ل 
الدرا�س���ي الأول عن���د احلدي���ث عن ف�ائ���د الفطريات 
حي���ث كان بالإمكان اإيراد ق�س���ة اكت�س���اف البن�س���لني 
ودور العامل فلمنج وحماولة اإبراز بع�س ج�انب طبيعة 
العلم من خاللها كما اأنه ميكن الإ�س���ارة – يف م�ا�سع 
اكت�س���اف  �س���اهمت يف  التقني���ة  اأن  –  اإىل  خمتلف���ة 
كثري من املعارف والعل�م بالإ�س���افة اإىل الإ�س���ارة اإىل 
اإب���داع العلماء وتعاونهم واإب���راز ج�انب من اأخالقيات 
العل���م وتاريخ العلم. واجلدي���ر بالذكر اأّن اأداة التحليل 
امل�س���تخدمة يف هذا البحث مل ت�س���تمل على عن�س���ري 
اأو بعدي تاريخ العلم واأخالقيات العلم ب�س���كل م�س���تقل 
�س���من اجل�انب الرئي�س���ة لطبيعة العلم رغم ورودهما 
�س���من م�ؤ�س���رات بع�س ج�انب طبيعة العلم حيث ورد 
عن�س���ر اأخالقي���ات العل���م �س���من م�ؤ�س���رات اجلانب 
املع���ارف  تط�ي���ر  وال�س���رتاك يف  »التع���اون  العا�س���ر 
العلمي���ة« يف حني ورد عن�س���ر تاريخ العلم كم�ؤ�س���ر يف 
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اأك���ر من جمال م���ن ج�انب طبيعة العل���م. وعليه فاإن 
عر�س النتائ���ج يركز على ج�انب طبيع���ة العلم ولي�س 
عل���ى امل�ؤ�س���رات مم���ا �س���اهم يف ع���دم اإب���راز هذين 
العن�س���رين اأو البعدي���ن ولإلقاء ال�س����ء على م�س���ت�ى 
ت�س���مني تاريخ العلم واأخالقيات العلم فقد مت ح�س���ر 
امل�ؤ�س���رات التي مت ر�س���دها خالل عملي���ة التحليل ومت 
ح�س���اب تكراراتها، وبالرج�ع اإىل اأداة الدرا�س���ة جند 
اأن ع���دد امل�ؤ�س���رات الدال���ة عل���ى تاريخ العل���م يف اأداة 
البح���ث ه� �س���بعة )7( م�ؤ�س���رات ه���ي: 1-3، 2-2، 
4-3، 2-6، 5-8، 3-10، 3-12، وبح�س���اب تك���رار 

ه���ذه امل�ؤ�س���رات وجد اأنه���ا تكررت 19 مرة من اأ�س���ل 
124 اأي بن�س���بة قدره���ا %15،3  م���ن املجم����ع الكلي 

مل�ؤ�س���رات طبيع���ة العلم. اأما بالن�س���بة لعن�س���ر اأو ُبعد 
اأخالقيات العلم فجاءت امل�ؤ�سرات الدالة عليه يف اأداة 
البحث �س���من اجلانب العا�سر »التعاون وال�سرتاك يف 
تط�ير املعارف العلمي���ة« من ج�انب طبيعة العلم وهي 
امل�ؤ�س���ران التالي���ان: 2-10، 3-10، وبح�س���اب تكرار 
هذين امل�ؤ�س���رين وجد اأنهما تك���ررا خم�س )5( مرات 
من اأ�س���ل 124 اأي بن�س���بة قدرها %4،03 من املجم�ع 
الكلي مل�ؤ�س���رات طبيعة العلم التي مت ر�سدها يف كتاب 

الأحياء لل�سف الأول الثان�ي.

التو�سيات:
•  مراعاة الت����ازن يف دمج ج�ان���ب طبيعة العلم 	

الطال���ب  الكت���اب بحي���ث يظ���ل  اأج���زاء  عل���ى 
م�ست�سعرًا لها ط�ال تعامله مع الكتاب املدر�سي.

• مراعاة تن�ع م�ا�س���ع ورود ج�انب طبيعة العلم 	
يف اأن�اع املحت�ى املختلفة بالإ�سافة اإىل املحت�ى 

الرئي�س يف الكتاب.
• اإدراج فق���رات ت���ربز ج�انب طبيع���ة العلم فيما 	

يتعلق باأخالق العلماء وتاريخ العلم.
• اإدراج فق���رات تربز ب��س����ح اأن تط����ر املعرفة 	

العلمية يتاأث���ر بالنماذج ال�س���ائدة املقب�لة لدى 
جمتمع العلم���اء والقيم ال�سخ�س���ية واخلربات 
ال�سابقة مما ي�ؤثر على م��س�عية بع�س عنا�سر 

العلم.  

• اإدراج فق���رات ت���ربز ج�انب طبيع���ة العلم فيما 	
يتعلق باأثر ثقافة املجتمع يف تقدم العلم وتط�ره.

• احت�ى الكتاب يف م�ا�س���ع قليلة عبارات جامعة 	
ت�س���ري اإىل اأكر م���ن جانب من ج�ان���ب طبيعة 
العلم وعليه فاإنه ي��س���ى بالإكثار من هذا الن�ع 

من العبارات.

املقرحات:
• اإجراء درا�س���ات مماثلة تتن���اول حتليل حمت�ى 	

كت���ب الفيزياء والكيمي���اء  يف املرحل���ة الثان�ية 
وكتب العل�م يف املرحلتني البتدائية واملت��سطة.

• اإجراء درا�سات قائمة على ت�سميم م�اد تعليمية 	
تت�س���من ج�ان���ب طبيع���ة العل���م وفق���ًا للمدخل 
ال�سريح واأخرى وفقًا للمدخل ال�سمني واختبار 

فعاليتها يف تنمية فهم الطالب لطبيعة العلم.
• اإج���راء درا�س���ات لتقيي���م م���دى تاأث���ري حمت�ى 	

الكت���ب اجلدي���دة عل���ى م�س���ت�ى فه���م الطالب 
لطبيعة العلم.
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املراجع العربية
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