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التعريف بالكتاب:
ً
شامال للطالب واملختصني يف جمال
يعد كتاب املرجع يف تعلم العلوم وتعليمها من النظرية إىل املامرسة مرج ًعا
تعلم وتعليم العلوم ،وقد اشتمل الكتاب عل ( )21ف ً
صال ،مقسمة أربع وحدات ،شارك يف تأليف فصوله ووحداته
( )41مؤل ًفا:
الوحدة األوىل :وعنواهنا "طبيعة العلم ونظريات التعلم وتطبيقاهتا يف تعلم وتعليم العلوم" ،وتضمنت مخسة
فصول ،تناول الفصل األول منها طبيعة العلم :التوجهات العاملية واجتاه البحث العريب؛ حيث ناقش مصطلح طبيعة
العلم ،وطبيعة املعرفة العلمية ،والثقافة العلمية ،وابستمولوجيا العلم ،والعلم الطبيعي .كذلك استعرض جوانب
طبيعة العلم وفق ما ذكره املختصون يف تعليم العلوم ،والكيفية التي يفرتض أن تدرس هبا ،وأدوات قياسها ،كام قدم
ً
حتليال نقد ًيا ألبحاث طبيعة العلم يف الدراسات العربية .أما الفصل الثاين فكان بعنوان "تعلم العلوم ونظريات علم
النفس املعريف"؛ إذ تناول توضيح أبرز نظريات علم النفس املعريف ،مثل :نظرية بياجيه ،ونظرية فوغوتسكي ،ونظرية
روبرت جانيه ،ونظرية ديفد أوزوبل ،ونظرية جريوم برونر ،ونظرية هاورد جاردنر ،ونظرية التعلم املستند إىل
الدماغ ،ونظرية الرؤية العقلية لدويك ،وناقش أيضا طرق التدريس ومبادئه التي استندت إىل هذه النظريات .وقدم
أمثلة تطبيقية للمامرسات التدريسية يف تعلم العلوم وفق نظريات التعلم املبني عل السلوكية ،وعل املعرفية ،وعل
البنائية ،وعل البنائية االجتامعية ،وعل بحوث الدماغ .وسلط الفصل الثالث الضوء عل اخلصائص النفسية وتعلم
العلوم؛ حيث ركز عل العالقة الوثيقة بني اخلصائص النفسية وتعلم وتعليم العلوم (مثل :االجتاهات ،والدافعية،
والتوعية املهنية)؛ إلعداد املتعلمني ملستقبل يتسم بالتغري املستمر ،كام تناول برامج تعلم وتعليم العلوم املوجهة نحو
تنمية اخلصائص النفسية للمتعلمني ،وناقش -كذلك -مفهوم الدافعية للتعلم ،وأنواعها ،ومكوناهتا ،ووظائفها،
وتفسريها ،وطرق قياسها وتنميتها ،وتوظيفها يف تعلم وتعليم العلوم يف ضوء الفلسفات الرتبوية املختلفة .وشمل
أيضا كيفية تنمية امليول واالجتاهات واملعتقدات العلمية ،والدافعية والوعي املهني من جهة ،وتوظيف تلك
ً
اخلصائص النفسية يف حتسني عمليات تعلم وتعليم العلوم من جهة أخرى .أما الفصل الرابع فناقش املفاهيم والتغيري
املفاهيمي يف تعلم العلوم ،وقد بدئ بتوضيح املقصود باملفاهيم العلمية ،وأنواعها ،ومستوياهتا ،وأمهيتها،
وخصائصها ،ورشوط تعلمها ،وأساليب تدريسها ،وأدوار املعلم واملتعلم يف تعليمها وتعلمها ،يليه مناقشة
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية واملنطلقات الفكرية لدراستها وأساليب وطرق تشخيصها .وكان الفصل
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اخلامس واألخري من الوحدة األوىل بعنوان "مهارات التفكري وتعلم العلوم"؛ حيث استعرض مهارات التفكري
املرتبطة بتعلم املتعلمني للعلوم ،مع ربطها بامهية التعلم وماهية تعلم العلوم وأهدافه وطبيعته ،وناقش جذور الرتكيز
عل التفكري ومهاراته يف العلوم بالتطرق ملنظور بياجيه والنظرية البنائية عن التفكري .كام بني مدى ارتباط تعلم العلوم
بالقدرة عل القيام بعمليات التفكري التي يامرسها العلامء ،وممارسة عمليات العلم املختلفة ،كاملالحظة ،والتنبؤ،
واالستدالل ،وبناء النامذج .واستعرض أنوا ًعا مهمة من التفكري املرتبطة بتعلم العلوم ،كالتفكري املنطقي االبتكاري،
والناقد ،وفوق املعريف ،والبرصي املكاين ،واالستداليل ،والريايض ،واالحتاميل ،واإلحصائي.
أما الوحدة الثانية من الكتاب فعنواهنا "مداخل وإسرتاتيجيات تعلم وتعليم العلوم" ،وقد اشتملت عل ستة
فصول ،تبدأ بالفصل السادس وتنتهي بالفصل احلادي عرش ،ناقش الفصل السادس تعلم وتعليم العلوم القائم عل
االستقصاء؛ حيث استعرض -يف بدايته -االستقصاء تارخي ًيا ،ثم انتقل إىل توضيح مفهوم االستقصاء من وجهة نظر
عدد من املنظرين ،ثم ناقشه بوصفه جز ًءا أساسيا من تدريس العلوم ،وبني فوائد التعلم القائم عل االستقصاء،
أيضا إىل توضيح العالقة بني التعلم القائم عل االستقصاء واملامرسات
وسامته األساسية ،ومستوياته .وتطرق ً
العلمية ،وكذلك العالقة بينه وبني توجه العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات  ،STEMوالعالقة بينه وبني مناهج
وأخريا استعرض كيف تم تناول االستقصاء يف أبحاث تعليم العلوم يف العامل العريب .وسلط الفصل السابع
العلوم،
ً
الضوء عل تعلم وتعليم العلوم القائم عل احلوار واجلدّ ل العلمي؛ إذ تناول مكونات عملية االتصال التعليمي،
وأشكاله ،واحلوار الصفي عمو ًما ،وآليات تنفيذ احلوار العلمي وتقويمه ،وقدم مثا ًال تطبيق ًيا ألسلوب احلوار العلمي
يف البيئة الصفية .كذلك استعرض مفهوم اجلدل العلمي ،وأمهيته ،وأنامطه ،وعالقته بالقضايا العلمية املجتمعية،
واستعرض نامذج تدريسية مقرتحة للجدل العلمي التي يمكن استخدامها يف البيئة الصفية .وختم الفصل بكيفية
تقييم ممارسات اجلدل العلمي لدى الطلبة .أما الفصل الثامن ،فناقش الكتابة من أجل تعلم العلوم ،حيث وضح
مدخل الكتابة من أجل تعلم العلوم من حيث نشأهتا كمدخل ،وتبنيها يف التعليم عمو ًما وتعليم العلوم خاصة ،مع
ربطها بالبنائية التفاعلية ،وكذلك وضح أنموذج جالربيث الذي فرس الكتابة بوصفها بناء للمعرفة ،وتطرق إىل نوعي
الكتابة من أجل التعلم :الكتابة الرسمية  ،Formal writingوالكتابة غري الرسمية  ،Informal writingوقدم تفصيل
مفهوم الكتابة كموجه حلل املشكلة يف تعليم العلوم (الـ  )SWHالذي مجع بني نوعي الكتابة الرسمية وغري الرسمية
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أخريا
من أجل تعلم العلوم ،وأكد تدريس العلوم باالستقصاء بشكل وثيق مع توضيح دور املعلم يف الـ  .SWHو ً
تضمن بعض إسرتاتيجيات تضمني الكتابة يف فصول العلوم.
يف حني تطرق الفصل التاسع إىل تقنيات التعليم واالتصال ودورها يف تعلم وتعليم العلوم؛ إذ تناول أمهية
استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية ،واستعرض -بشكل تفصيل -تطبيقات تقنية التعليم
يف تعليم العلوم ،ومن أمهها :املحاكاة احلاسوبية ،واملختربات املحوسبة ،والذكاء االصطناعي ،مع الرتكيز عل دراسة
حالة وسائل التواصل االجتامعي ودمج تطبيقاهتا يف عملية تعليم وتعلم العلوم .وختم الفصل باستعراض حتديات
توظيف وسائل التواصل االجتامعي يف تعليم وتعلم العلوم .أما الفصل العارش فناقش التعلم غري الرسمي وتطبيقاته
يف تعلم وتعليم العلوم؛ حيث استعرض الفصل التعليم غري الرسمي للعلوم ،ومفاهيمه املختلفة ،وأمهيته يف عمليات
أيضا عل التطبيقات املختلفة للتعلم
التعلم بصورة عامة ،ويف التنمية املستدامة والثقافة العلمية بصورة خاصة .وركز ً
غري الرسمي يف العلوم ونامذج وممارسات وإسرتاتيجيات مرتبطة هبذا النوع من التعلم ،كذلك قدم قاعدة نظرية
وتطبيقية لكيفية ختطيط التعلم غري الرسمي للعلوم وتنفيذه وتقويمه ،وتضمن بعض صور التعليم غري الرسمي
للعلوم ،ومنها :الرحالت العلمية ،واملتاحف ،واحلدائق العامة العلمية والرتفيهية وحدائق احليوانات ،والقبب
الفلكية ،والنوادي واملراكز العلمية ،واجلامعات واجلمعيات العلمية ،واملختربات االفرتاضية .ووضح كذلك صور
التعليم غري الرسمي للعلوم يف املنطقة العربية ،وأبرز املراكز واملبادرات املجتمعية فيها .يف حني تطرق الفصل احلادي
عرش إىل تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات؛ إذ ناقش الفصل تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقة ،وإسرتاتيجيات
التدريس القائمة عل الدليل البحثي يف تعليم العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات ،والتصميم الشامل والتقنية كإطار
لتدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقة ،والتدريس التشاركي ،ومواءمة وتطويع تقديم منهج العلوم للطلبة ذوي
االحتياجات اخلاصة ،والدراسات العربية التي استهدفت الطلبة ذوي اإلعاقات وكان هلا تأثري فعال يف تعلمهم
ملفاهيم العلوم وتطبيقاته .وختم الفصل بمناقشة التوجهات املستقبلية يف تدريس العلوم للطلبة ذوي اإلعاقات يف
مراحل التعليم ما قبل اجلامعي.
أما الوحدة الثالثة من الكتاب فتناولت مناهج العلوم ومعايريها وقضاياها ،وقد شملت سبعة فصول ،من
الفصل الثاين عرش حتى الفصل الثامن عرش؛ إذ تناول الفصل الثاين عرش معايري تعلم وتعليم العلوم ،فقد بدأ الفصل
ً
وصوال إىل اجليل التايل من معايري العلوم
باستعراض نظرة تارخيية لتطور حركة املعايري الرتبوية يف العامل من ،1993
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 ،Next Generation Science Standardsكام وضح الفصل اإلطار النظري ملعايري تعلم وتعليم العلوم ،ثم انتقل
إىل حتديد متطلبات تنفيذ معايري تعلم وتعليم العلوم ،وتطرق إىل جتارب عربية تتعلق بمعايري تعليم العلوم مع الرتكيز
عل جتربة بناء معايري جمال تعلم العلوم الطبيعية يف اململكة العربية السعودية .وختم الفصل بتقديم مراجعة
للدراسات والتوجهات البحثية املتعلقة باملعايري الرتبوية والرؤية املستقبلية لتطوير هذه املعايري يف الوطن العريب
وتنفيذها .أما الفصالن الثالث عرش ،والرابع عرش فناقشا تصميم مناهج العلوم وتطويرها؛ إذ تناول فصل تصميم
مناهج العلوم مفهوم التصميم ومكوناته ،مع عرض ألشهر نامذجه ،إضافة إىل توضيح أسس بناء املنهج وتصميمه
(الفلسفية ،واالجتامعية ،والنفسية ،واملعرفية) ،كام بني الغايات الرئيسة للتصميم ،والكيانات التي تتمحور حوهلا
التصاميم ،إضافة للتوجهات التي ظهرت يف ضوء بعض التحديات .وختم الفصل باملضامني التطبيقية ملناهج العلوم
املستقبلية .أما فصل تطوير مناهج العلوم فقد قدم ملحة عن مفهوم تطوير املنهج بسياقه العام ،مع توضيح السياق
ً
وصوال للسياق العريب؛ مبينًا العوامل التي تدفع بجهود
التارخيي لتطوير مناهج العلوم ،بد ًءا بالسياق العاملي و
مبادرات تطوير مناهج العلوم ،والتوجهات الرئيسة يف عمليات التطوير .كذلك رصد بعض التحديات التي تواجه
تطوير مناهج العلوم ،وانتهى بخامتة تتلمس املستقبل املتعلق بالتقنية .يف حني ناقش الفصل اخلامس عرش مدخل
"العلوم والتقنية واهلندسة والرياضيات (" )STEM؛ حيث عرض املقصود بفلسفة العلوم والتقنية واهلندسة
ً
مدخال للتعلم التكامل مع استعراض الرؤى املختلفة املتداولة عند تعريف (،)STEM
والرياضيات ( )STEMبوصفه
أيضا أسباب االحتياج ملثل هذا املدخل حمل ًيا وإقليم ًيا يف الوطن العريب ،وركز عل سبل حتقيق أهداف
وتناول ً
عرضا لبعض األمثلة التطبيقية التي يمكن
( ،)STEMوعل التصميم
اهلنديس كمكون أساس لـ ( .)STEMكام تضمن ً
ّ
االستعانة هبا عند تصميم درس ،أو وحدة تكاملية ،وعرض نظرة نقدية لدور املعلم يف إطار فلسفة ( )STEMوهو ّيته
املهن ّية .وختم الفصل ببعض الدراسات التي أجريت يف الوطن العريب عن ( ،)STEMوببعض األسئلة التأملية
للقارئ للتفكري فيها .ويأيت الفصل السادس عرش ليتطرق ألحد أبرز التوجهات احلديثة يف تعلم وتعليم العلوم،
توضيحا ملفهوم القضايا العلمية املجتمعية ونشأته ،وأمهيته ،ثم
وهو مدخل القضايا العلمية املجتمعية؛ حيث قدم
ً
تناول أسس التعلم القائم عل القضايا العلمية املجتمعية؛ وركز عل األبعاد األخالقية ذوات الصلة باجلوانب
العلمية والتقنية ،وتأثريها يف املجتمع ،وعرض كيفية دمج القضايا العلمية املجتمعية يف املامرسات الصفية ،ودور
املعلم والطالب يف ذلك ،كام قدم أمثلة تطبيقية للقضايا العلمية املجتمعية يف بعض موضوعات العلوم ،ودور املعلم
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قائام عل اجلدل العلمي،
أيضا
والطالب يف تعليمها وتعلمها ،وقدم ً
ً
نموذجا تدريس ًيا للقضايا العلمية املجتمعية ً
ً
ومثاال تطبيق ًيا عليه.
وهدف الفصل السابع عرش إىل إبراز دور عملية التقويم يف العلوم فيام يتعلق بتقويم أداء الطلبة وكذلك حتسني
التدريس .وقد بدأ بمقدمة نظر ّية عن عملية التقويم من حيث موقعها يف املنظومة الرتبو ّية ،وتعريفها ،وأهدافها،
تطرق إىل أغراض التقويم املختلفة
وجماالهتا ،واحلاجة إىل تطويرها ،والرشوط الواجب توافرها يف التقويم .كذلك ّ
التشخيص،
أيضا بعض القضايا املرتبطة بكل من ال ّتقويم
عل املستوى الص ّفي واملستويات الوطن ّية والدول ّية ،وتناول ً
ّ
إطارا
والتقويم التكويني ،والتقويم
اخلتامي ،مع الرتكيز عل دور التقويم التكويني يف حتسني تعلم الطلبة .كام قدم ً
ّ
تطرق إىل مفهوم التقويم البديل وأدواته.
نظريا مع تطبيقات عمل ّية عل املجاالت الثالثة للتع ّلم الواجب تقويمها ،و ّ
الرتبوي ،وببعض اإلرشادات والتوجيهات لتحسني
وختم الفصل بعرض بعض التوجهات احلديثة يف جمال التقويم
ّ
عملية تقويم الطلبة يف العلوم .أما الفصل الثامن عرش ،فقد سعى إىل التعريف بدراسة االجتاهات الدولية يف
الرياضيات والعلوم "تيمز" ( ،)TIMSSودراسة الربنامج الدويل لتقييم الطلبة "بيزا" ( ،)PISAوحتديد أهدافها،
والتعريف بأطرها املفاهيمية وآليات بنائها ،والكفايات العلمية التي تستهدفها ،ونتائج حتصيل الطلبة العرب
ومقارنتها بنتائج طلبة الدول األخرى؛ هبدف الوقوف عل نقاط التحسني ،واقرتاح احللول التي تسهم يف رفع سو ّية
األنظمة التعليمية العربية.
تطرقت الوحدة الرابعة واألخرية من الكتاب إىل موضوع إعداد معلم العلوم وتطوره املهني ،وتضمنت ثالثة
فصول :الفصل التاسع عرش الذي ناقش برامج إعداد معلم العلوم من جانبني :اجلانب األول :ناقش املنظور
املفاهيمي لربامج إعداد املعلم ،الذي يعنى بالرؤى املتنوعة التي تشكل حمتوى إعداد املعلم وتوجهاته وعملياته
وتؤثر فيه .يل ذلك هيكلة الربامج ،وذلك باستعراض واقع هيكلة برامج إعداد معلم العلوم يف فنلندا ،وسنغافورا،
والواليات املتحدة األمريكية من حيث )1 :أشكال الربامج وحمتواها )2 ،واالختيار والقبول ،و )3والرتخيص
لتدريس العلوم ،و )4واخلربات امليدانية .أما اجلانب الثاين ،فقد استعرض بعض القضايا املطروحة إلعداد معلم
العلوم ،وتتمثل يف املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ،ومعايري معلم العلوم .يف حني عني الفصل العرشون بالتطور
أساسا تنظرييا حول التطور املهني املستمر ،ثم إطارين تنظيميني
املهني املستمر ملعلمي العلوم؛ حيث استعرض
ً
استخلصا من دراستني ضمن الدراسات التي أنجزهتا جمموعة بحثية متخصصة يف التطور املهني املستمر ،ثم نوقشت
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العالقة بني النظرية واملامرسات ضمن برامج التطور املهني املستمر ملعلمي العلوم من ثالثة حماور رئيسة :الدور
وأخريا برامج
املحوري للمعلمني يف برامج التطور املهني املستمر ،وضعف جدوى الربامج املوحدة للمعلمني،
ً
التطور املهني املستمر "من القاعدة إىل القمة" .وخلص الفصل إىل خامتة تؤكد عد ًدا من القضايا ،منها :أمهية إتاحة
وأخريا ختم الكتاب بالفصل
املجال ملعلمي العلوم للتعبري عن تصوراهتم وآرائهم عن التطور املهني املستمر هلم.
ً
احلادي والعرشين الذي تناول املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى؛ إذ بدأ الفصل بتوضيح مفهوم املعرفة التدريسية
املرتبطة باملحتوى  ،Pedagogical Content Knowledge: PCKوتطوره زمن ًيا ،وتفسرياته املختلفة واجلدل حوله ،ثم
ٍ
وأخريا ،عرض الفصل
مراجعة لبعض القضايا يف جمال األبحاث حول املفهوم ،وكيفية توثيق هذه املعرفة وتقويمها.
ً
موضحا
انعكاسات مفهوم املعرفة التدريسية املرتبطة باملحتوى ( )PCKعل تعليم العلوم يف العامل العريب؛
ً
االختالفات يف ترمجة املفهوم وتعريبه.
خامتة:
وختا ًما ،ال بد من اإلشارة إىل أن الكتاب يعد مميزً ا من جانبني مهمني :األول :فكرة تأليف الكتاب التي تعتمد
عل وجود حمررين يديرون عمليات التأليف ويراجعون ما أنتجه املؤلفون ،ويديرون عمليات ضبط اجلودة للكتاب،
وهذا النوع من التأليف خيتلف عن التأليف املعتاد عن طريق مؤلف الكتاب املنفرد ،أو حتى التأليف املشرتك بني
اثنني أو أكثر من املختصني؛ فيتميز الكتاب املحرر برصامة ضبط اجلودة للفصول املؤلفة ،بد ًءا من اختيار املؤلفني
املتميزين يف جماالت ختصصية حمددة ،ثم كتابة املقرتح املبدئي للفصل الذي خيضع للمراجعة الصارمة من املحررين،
ثم مراجعة املحررين ملسودات الفصول ،يتبعها عمليات املراجعة والتحكيم التي تتم داخل ًيا بالتبادل بني مؤلفي
الفصول املختلفة ،والتي يديرها املحررون ،وتتم بأكثر من جولة ،مع مراجعة املحررين لتقارير املحكمني وتعديالت
املؤلفني ،ثم عمليات التحكيم اخلارجية التي ختضع هلا فصول الكتاب ،وما يتم بعد ذلك من مراجعة ومواءمة من
قبل املحررين .ومن ثم يكون املنتج العلمي الناتج بعد هذه العمليات قد وصل إىل مستوى جودة متميز.
أما اجلانب املميز اآلخر للكتاب؛ فهو تغطيته لرشحية واسعة من املوضوعات يف تعليم العلوم ،والتي أهلته
ألن يكون بالفعل مرج ًعا يف تعلم وتعليم العلوم .ويتسم الطرح يف هذه املوضوعات بالرصانة واحلداثة والشمولية،
مع سهولة النص الكتايب الذي جيعل من الكتاب مرج ًعا للمتخصصني من أعضاء هيئة التدريس ،وطالب
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.أ .عبده نعامن املفتي :عرض كتاب املرجع يف تعلم العلوم وتعليمها من النظرية إىل املامرسة

الدراسات العليا يف تعليم العلوم ،كام يؤهله ليكون مرج ًعا لطالب مرحلة البكالوريوس واملعلمني املهتمني بالتوسع
يف بعض املوضوعات يف تعليم العلوم.
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