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هراجعة لبحوث يف التطوير املهني ملعلن العلوم
إبراهيم فيصل الرواشدة
أستاذ المناهج وأساليب التدريس ،كمية التربية – جامعة اليرموك

الممخص  -بقصد الترؼ عمى الفكر التربوي في إعداد معمـ العموـ ،فقد
مسحت  33ورقة بحثية في مجمة Electronic Journal of Science

 ، Educationفوجد في ىذه البحوث إشارات فكرية متعددة في التطوير
الميني لمعمـ العموـ،ومثميا :يحتاج معمـ العموـ ألداء أدواره التعميمية

ورقة بحثية مسطرة عمى ما يزيد عف ألؼ وثالثمائة وعشريف صفحة،
وتناولت األفكار التربوية المتعمقة بتربية معمـ العموـ أفكار حوالي

مائتيف وخمسة وسبعيف مفك ار تربويا وسيكولوجيا وفمسفيا ،فكؿ لكؿ
منيـ نظرتو في مجاؿ اعداد معمـ العموـ.

المتعددة إلى نظرية تعميمية توجيو إلى التعميـ الفعاؿ ،والتي مف الضرورة

أف تتمركز حوؿ مفاىيـ طبيعة العمـ وطبيعة التعمـ وأنماط التعمـ وأساليب
التعميـ الفعالة والمنياج التربوي والمبادئ السيكولوجية في التعمـ ،والبنائية ،

وأف تستند في تنظيرىا إلى المعايير العالمية في تطوير المعمـ مينيا،

وكذلؾ إلى البنائية .ومف المفاىيـ التي يجدر أف تعتبرىا برامج النطوير
الميني لمعمـ العموـ؛ معتقدات معمـ العموـ وتاريخ العموـ والمفاىيـ العممية
واالستقصاء وخرائط المفاىيـ وفمسفة المعرفة العممية والثقافة العممية،
والتفكير العممي والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

والتفكير ماوراء

وقد استطمعت األوراؽ البحثية السابقة ودونت معموماتيا
بالعربية عمى حوالي أكثر مف مائتيف صفحة ،وأعيد التأمؿ في ما
اشتممتو مف أفكار ،وحددت األفكار العامة في مجاؿ إعداد المعمـ
في محتوياتو ،وفي محاولة الجابة سؤاؿ أساسي ،انبثقت عنو عدة
أسئمة ،وىي ؛ ما األفكار التي يتناوليا البحث في ىذه األوراؽ حوؿ
االعداد الميني لمعمـ العموـ؟ وما جوانب إعداد المعمـ؟ وىؿ ىناؾ
نماذج لبرامج اعداد معمـ العموـ؟ وما محاور بناء ىذه البرامج ،وما

المصطمحات الشاممة التي قد تبنى حوليا نظرية التدريس التي يجدر

المعرفي.ويحتاج التطويرالميني لمعممي العموـ إلى مشاركة وطنية شاممة

بكؿ معمـ عموـ أف يتبناىا لمسايرة حركة االصالح في تدريس

مالي كبير .وىناؾ في األنظمة التربوية المتقدمة  ،جيود كبيرة في ىذا

أفكار في محاولة إجابة ىذه التساؤالت،
العموـ؛ فاستخمصت
ٌ
وتتمخص فيما يمي:

وواسعة ،والى وجود مؤسسات ولجاف وجمعيات مينية وعممية ،والى دعـ
المجاؿ.

معمـ العموـ ىو المفتاح لتحسيف عممية تعميـ وتعمـ العموـ،

كممات مفتاحية تطوير،معمم  ،عموم ،مبادئ ومفاهيم ،بحث تربوي

فأدواره لتحقيؽ ىذه الغاية متعددة ومتنوعة ،واعداده ال يتـ بمستوى

 .1المقدمة

بقصد التعرؼ عمى الفكر التربوي في المجتمعات العالمية
والمتعمؽ بتربية معمـ العموـ واعداده؛ لما لو مف دور أساسي
وضروري في تربية األفراد تربية عممية ،ووضعو بيف أيدي الميتميف
في ىذه التربية ،لالستفادة منيا بالشكؿ الذي يالئـ طبيعة الدور
التربوي لكؿ منيـ؛ فقد تـ التوجو إلى مصدر مف مصادر ىذه الفكر
في مجمة الكترونية بالمغة األجنبيةElectronic Journal of ،
 ،Science Educationوباالستقصاء لمحتوياتيا تحت موضوع
Teacher Science Preparation؛ عثر عمى حوالي 33

واحد بؿ في مستويات متعددة ،والتي يؤمؿ منيا أف يشكؿ معمـ
العموـ نظرية تعميمية إرشادية لمتعميـ الفعاؿ والتقويـ .ومما يجب
أخذه باإلعتبارفي تأسيس ىذه النظرية لدى المعمـ؛ أف يحفز
بالخبرات األكثر فعالية ،وأف يتـ تعريفو باألساليب األكثر فعالية

لمتعمـ وبأساليب التقويـ والتغذية الراجعة المستمرة ،وتوسع قدرتو
وكفاياتو في تحديد شروط التعمـ الفعاؿ مف مشاركة نشطة وبناء
أفضؿ لممعرفة ،وأف يعرؼ بطبيعة التعميـ والتعمـ .وقد يتناوؿ
التأسيس لمنظرية كذلؾ مجاؿ العالقات الشخصية بيف المعمـ وطمبتو
وزمالئو ومجاؿ المعرفة المتمكنة لموضوع تدريسو ومجاؿ وأساليب
وطرؽ واستراتيجيات تدريسو ،ومجاؿ نظاـ المنيج.
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وبرامج إعداد المعمـ ىي األساس األىـ في اإلعداد الميني

ومف األمور التي يكوف التوجو واضحا في برامج إعداد معمـ

لممعمـ ومما تتوجو إليو البرامج في ىذا اإلعداد؛ ىو تكامؿ في

العموـ؛ىي معتقدات المعمـ حوؿ طبيعة العمـ ،والميارات المتطمبة

الجوانب األكاديمية والمينية والثقافية والشخصية ،واكساب ميارات

مف الطمبة لتعمـ العموـ ،وادراكاتيـ لمعايير وتقارير اإلصالح لتدريس

التطوير الذاتي ،واكسابيـ االتجاىات اإليجابية نحو تعمـ العموـ،

العموـ ،وتوليد االىتماـ إلحداث اإلصالح .وطبيعة المعتقدات تندمج

التعميـ والتدريب عمى االستقصاء والتشاركية وتوظيؼ فاعؿ لوسائؿ

منتج ذاكري ،أو أنيا روابط ألشياء وبخصائص محددة ،والمعتقد

وتقنيات التكنولوجيا وتوظيؼ البرمجيات والمواقع والوسائؿ المختمفة

عرضي شخصي عاطفي وتقويمي ،والمعتقدات ذات طبيعة منفصمة

في التواصؿ اإللكتروني.

ومتعددة ،وتكوف بجزء منيا ذي طبيعة جوىرية مركزية ويجزئيا

والتوجو في اإلع داد ألف يكوف تتابعيا ال تكامميا ،وتركز سياقاتيا في

وىناؾ قناعة ،أنو لـ توجد بعد برامج إعداد لمعمـ العموـ تنسجـ
بشكؿ كامؿ مع معايير تطوير المعمـ مينيا ،لكف البرامج المتوفرة

مع االتجاىات وىي نظريات وفمسفات وبناءات شخصية أو أنيا

اآلخر تكوف محيطية (خارجية) ،ويكوف المركزي أكثر مقاومة
لمتغير .وقيؿ بأف المعتقدات تكوف تثقيفية وانتقالية واصالحية.

ساىمت في إحداث تغيرات في جوانب مثؿ؛ أنظمة التدريج ،وايجاد

ووجد أف مف سياقات برامج إعداد معممي العموـ التي قد تؤثر

طرائؽ تدريس تركز عمى األداء ،وتطوير أدوات تقويـ جديدة،

في معتقداتو؛ التعرض إلى تاريخ العموـ وطبيعة المفاىيـ العممية

وتحديد معايير لعمؿ ممفات األعماؿ التي وجد أنيا ساىمت في

واالستقصاء وخرائط المفاىيـ وفمسفة المعرفة العممية وطبيعة العمـ

معتقدات وسموكيات المعمميف في التعميـ والتعمـ ،وتتوجو إلى إطالة

مثؿ ىذه السياقات قد تتحسف الفمسفة المعرفية البنائية لمعمـ العموـ

مدة التدريب فييا ،واعتماد التدريس التشاركي خالليا ،وتوظيؼ

التي ىي مف مضاميف معتقداتو.

دعـ إعداد المعمـ ،ووجد أف برامج إعداد المعمميف تتوجو إلى تطوير

والعمؿ داخؿ المختبرات العممية حيث ممارسة عمميات التعمـ .وفي

قضايا محمية لتخطيط سياقات التعميـ والتعمـ .وبيذا الصدد فقد وجد

وأصبح االستقصاء منحى ميما في جيود حركة إصالح التربية

برنامج إعداد أطمؽ عميو نموذج "التعميـ التأممي Reflective

العممية ،وينظر فيو إلى أنو يشكؿ متصمة تتـ بسمسمة تبدأ بالتأكيد

 ،"Teaching Modelواستند ىذا النموذج إلى النظرية البنائية

 Confirmationثـ التركيب والبناء  Structuredثـ التوجو

والى فكر ما وراء المعرفة ،وليذا البرنامج ثالث مراحؿ؛ النمذجة

 Guidedثـ الثنائي( فريؽ مف إثنيف)  Coupledثـ مفتوح النياية

وتبادؿ السمطة (الدور) وابداء التطوير في الممارسات والسموكيات

 Opendedوىذا يمزـ المعمـ ممارسة عدة أدوار ،وىي :مولد

وىناؾ كذلؾ ،برنامج إعداد اصطمح عميو ببرنامج "Nexus".

 Guideوالمثيرلإلبداع  Innovatorوالمجرب Experimenter

ويختصر لو بالرمز"  "PNويمكف استطالعو عمى الموقع

والباحث  ، Researcherوالمنمذج  Modelerوالموجو أو

"  "www.Project Nexusوليذا البرنامج أربعة مكونات؛ األوؿ:

المعدؿ

والمتعمـ

عمميات عرض المحتوى العممي لتطوير الميارات الحياتية لتذوؽ

 .learnerويمكف جمع البيانات عف نشاطات المعمـ في

العمـ وفيمو وباستراتيجيات متنوعة ،والثاني :تقديـ محتوى غير

االستقصاء بعدة أدوات؛ االستبانات ومجالت Journal Prompt

رسمي لما بعد المدرسة وفؽ معايير التربية العممية ويشرؼ عميو قادة

والمالحظة الصفية والمقابالت .ومما يجدراعتباره مف المعمـ أثناء

كبار ومدرسيف ،والثالث :ممارسة تعميـ وتعمـ في بيئات تتكامؿ فييا

تدريسو باالستقصاء ،أف يتفاعؿ مع الطمبة ،ويدير نقاشاً ميماً حوؿ

المعمومات وعمى مجموعات تعمـ تشاركي استقصائي ،والرابع :يكوف

حب االستطالع لدى الطمبة ،وينفتح عمى أفكارىـ العممية المتجددة،

التعميمية.

لمدافعية  Motivatorوالمشخص  Diagnosticiantوالقائد

Mentor

والتشاركي

Collaborator

التكنولوجيا مع الرياضيات والتمركز يكوف عمى المتعمـ وعمى إدارة

ميارت االستقصاء العممي ،ويثير
ا
أفكار عممية ،ويشجع وينمذج

خبرة ميدانية في مدرسة.

وأف يتقبؿ الشكمية في المعرفة العممية؛ ولتدريب معمـ العموـ عمى
مثؿ ىذه الدالالت فقد صممت برامج تدريبية تأخذ باعتبارىا ىذه
المفاىيـ ،.ومف المفاىيـ األخرى ذات العالقة والتي نالت االىتماـ
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في برامج إعداد معمـ العموـ؛ باعتقاد أف ليا وظيفة في التطوير

ويمزـ معمـ العموـ لممارسة المينية في الغرؼ الصفية ،نظرية

الميني لمعمـ العموـ؛ منحى التاريخ العممي في تدريس العموـ وطبيعة

الفعاؿ والتقويـ وتكوف معيارية وعامة ،وتبنى
تعميمية إرشادية لمتعميـ َ
في ضوئيا خبرات أكثر فاعمية في تحفيز المتعمـ ،ويمارس فييا

ومف المفاىيـ التي تؤخد في برامج اإلعداد الميني لمعمـ العموـ

األسموب األ كثر فاعمية في تشكيؿ المعرفة ،ويؤطر المعرفة بتتابعية

في مفيوـ طبيعة العمـ وىذا يتجذر في فمسفة العموـ .وتتجمى طبيعة

وتعني النظرية العممية في مجاؿ الظاىرة الطبيعية؛ أنيا بناء

العمـ في األخالقية  Immoralوفي اإلبداعية  Creativeوفي

فكري مف المفاىيـ المجردة والحسية المتعمقة بظاىرة طبيعية ما

التطويرية  Developmentوفي البساطة Parsimonious

والمترابطة بقوانيف تجريبية مثبتة ومؤسسة عمى مجموعة مسممات،

وفي قابمية االختيار Testableوفي التوحدية  .Unifiedوكذلؾ

وتستخدـ في الوصؼ والتفسير والتنبؤ والتحكـ والضبط [. ]3

العمـ وفمسفة العموـ والثقافة العممية.
في ضوء حركة اإلصالح لمتربية العممية ،الثقافة العممية التي تتجذر

أكثر فاعمية ،ويمارس تغذية راجعة بفاعمية أكثر كذلؾ ].[2

فيناؾ مفيوـ طرائقية المحتوى Pedagogical Content

وبتعميـ دالالت مصطمح النظرية العممية عمى تعميـ وتعمـ

ودالالتيا؛ والعمميات العممية الخاصة بالموضوع والدقة المتناىية

العموـ ،فإنو يمزـ لمعمـ العموـ تبني دالالت نظرية في تعمـ العموـ أو

(الصرامة) واألكاديمية والجدلية والتغيير المفاىيمي والحركة العممية

بشكؿ أشمؿ ،نظرية في تدريس العموـ ،وقد تكوف مجاالت ىذه

النشطة واالستكشاؼ واالستقصاء الحر والموجو وعمؿ المشاريع.

النظرية شخصية ومعرفية ومينية وتكنولوجية ،وقد تكوف بمستويات

الميني لمعمـ العموـ

لنظرية التدريس مع تصور برونر في التدريس [.]4

معرفية وممارسة شعورية ووجدانية وقيمية ،وقد ينسجـ ىذا التصور

إف المضاميف في البحوث التي تـ استطالعيا حوا التطوير

معمـ العموـ مفتاح تحسيف عممية تعميـ وتعمـ العموـ ،وينظ ارلى

وتتفتح رؤى مجاالت نظرية التدريس لمعمـ العموـ مف خبراتو

ال
أدواره في تعميـ وتعمـ العموـ أنيا متنوعة؛ فيو في سياؽ يكوف ناق ً

الفطرية ،كإنساف يتطمع إلى المعرفة ،ومف خبراتو الشخصية في

أمينا لمثروة المعرفية اإلنسانية ،وفي آخر يكوف مصممًا لمخبرات
التعميمية المثيرة لمتفكير بكؿ أشكالو ،وفي ثالث يكوف موجيًا ومرشدًا

وناصحًا ومشجعًا ،وفي رابع يكوف باحثًا ومستقصيًا ،وفي خامس

يكوف مقيمًا ،وىكذا يكوف مطوعًا لمتكنولوجيا في التعميـ والتعمـ،

ال مع األحداث ،ومستثم ًار
ومربيًا ،ومطو ًار لممجتمع ولممنياج ،ومتفاع ً

لكؿ مصادر التعمـ ،وديمقراطيًا ومينيًا متطو ًار باستمرار ،ومخططًا،
ال ،ومحبًا لممينة ،ومتمكنًا
ًا
وخبير بأساليب التعميـ ،وموضوعيًا وعاد ً
مف المعرفة العممية الموضوعية ،ومتحمساً في عممو ومرحاً ،وممتزمًا

بقواعد وتعميمات مينتو.

دراستو وتعممو في المدرسة ،ومف خاللة برامج إعداده في معاىد
التعمي ـ وفي الكميات الجامعية األكاديمية والتربوية ،ومف خالؿ خبراتو
في التدريس ،وقد تكوف خبرات برامج إعداده ىي األكثر تأسيسا
لنظريتو في التدريس([،،]2مترجـ .)2004

ومف األفكار التي قد تبني منيا نظرية التدريس لدى المتعمـ،

تكوف حوؿ مبادئ التعمـ ،ومثميا؛ يحفز المتعمـ بالخبرات األكثر
فعالية ،ويتعزز التعمـ بأسموب تشكيؿ المعرفة األكثر فعالية ،والتتابع
ىو المممح األكثر فعالية في العرض ،وتتحدد فعاليو التغذية الراجعة
والتقويـ بنوعيما وزمنيما وكيفيتيما.

ويحتاج بناء نظرية التدريس

ويقترح في إعداد معمـ العموـ مينيا ،مجموعةٌ مف اآلليات

لدى المعمـ ،مبادئٌ في شروط التعمـ  ،ومثميا؛ المشاركة النشطة
لمطمبة والبناء األمثؿ لممعرفة وكذلؾ التتابع األمثؿ ليا ،وتمقي المعمـ

والمينية واإلنسانية واألخالقية ،ويكوف اإلعداد عمى مستوى جامعي،

لإلشارات مف الطمبة واالستجابة ليا وتقديـ التغذية الراجعة في

ويكوف أكاديميا ومينيا ،ويكوف التدريب فيو مستم اًر ويكرر التدريب

ضوئيا ،ومف األفكارالبانية لمنظرية  ،كذلؾ ،مبادئٌ في طبيعة
التعميـ والتعمـ  ،ومثميا ؛ التعميـ تفاعؿ الفرد مع بيئتو مف خالؿ

في ضوء معايير متعددة الجوانب ،ومف الضرورة اعتماد سمـ رتبي

عمميات نظرية بياجيو  ،وىي؛ التمثيؿ والتواؤـ والتنظيـ والتوازف،

لترقية المعمميف ،وتوفير حوافزمعنوية ومادية ،وتأسيس جمعيات

والتعميـ بالتالي  ،ىو اعادة صياغة البناء المعرفي لدى الفرد ،ويكوف

ونقابات لممعمميف لرفع السوية وحؿ المشكالت ].[1

التعمـ عيانيا وشكميا ولو مراحؿ زمنية ،وبنية المتعمـ السابقة ىي

وسياسات اإلعداد ،ومثميا :تحديد مصفوقة الكفايات االجتماعية

بشكؿ إلزامي ،وت وظؼ فيو التكنولوجيا  ،وينتقى المعمموف لمتدريب
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العامؿ األىـ في التعمـ ،والتعمـ تغير مفاىيمي لدى الفرد قد يترتب

انفصاؿ ،ويعي المعمموف فييا الجانب التطبيقي لمحتويات مساقات

عمى تفاعمو مع زمالئو ومعممو ،والتعمَـ تفسير الخبرات الجديدة في

ىذه الجوانب وبشكؿ متكامؿ ،وتحقؽ لدييـ ميارات التعمـ الذاتي

سياؽ المعرفة والخبرات والحوادث والصور الذىنية السابقة ،والتعمـ

لمتابعة المتغيرات المتجددة بسبب التقدـ العممي والتكنولوجي،

ىو إعادة تشكيؿ نظريات عممية لممتعمـ .وىناؾ أفكار أخرى تدخؿ

ويكت سب المعمـ منيا االتجاىات االيجابية نحو مينة التعميـ .وبرامج

ومعرفة مادة الموضوع ومعرفة طرؽ التدريس واستراتيجياتو والمنيج

وحسب المراحؿ التعميمية ،وتحتاج الى تنسيؽ كامؿ بيف الكميات

ومكوناتو وعالقاتيا مع بعضيا وتكامميا ].[ 2

التربوية الجامعية وو ازرة التربية والتعميـ ،وتحتاج إلى إفادة مف

في بناء نظرية التدريس  ،وتكوف في مجاؿ العالقات الشخصية

تربية المعمميف ػ بمعايير الجودة متعددة حسب التخصصات المعرفية

وبمثؿ ىذا التنظير في التدريس ،قد يكوف ممكنا استكشاؼ

التجارب العالمية واإلقميمية والمحمية ،واألفضؿ أف تتوجو نحو

المالمح الجيدة لممعمـ ،ومثميا؛ أىدافو التعميمية واضحة ومحددة

المنحى التتابعي ولمدة خمس سنوات بدال مف التكاممي ولمدة أربع

ومستوياتيا متنوعة ،ويمتمؾ معرفة كافية ؛ بالموضوع الذي يدرسو

سنوات ،وتحتاج كذلؾ إلى ىيئات إ دارية وأكاديمية لمتنفيد والمتابعة

وبمحتواه  ،وباستراتيجيات تدريسو ،ويعمـ طمبتو بما يتوقعو منيـ،

والتقويـ والتطوير والى معايير انتقاء لمممتحقيف بيذه البرامج [. ]1

ويعرؼ المواد التعميمية الالزمة لتدريس موضوعو ويوظفيا بفاعمية،

وركزت تصاميـ بعض برامج التطويرالميني لمعممي العموـ عمى

ويتمركز في تعميـ طمبتو حوؿ قدراتيـ اإلدراكية ،ويتوجو إلى إتقانيا،

منحى االستقصاء  Inquiryوالتشاركية  Collaborativeوتطمبت

بيف موضوع ومواضيع أخرى ،ويتحمؿ مسؤوليتو المينية ،وىو دائـ

العمـ وتوجيت نحو خبرات غرضية متفاعمة  ،يتـ فييا تبادؿ اإلرشاد

التفكير في مماراساتو التعميمية [.]5

والتوجيو بيف جميع المشاركيف ،ووظفت فييا وسائؿ وتقنيات

ويعمـ طمبتو باستمرار ويقدـ ليـ التغذية الراجعة ،ويكامؿ في التدريس

ىذه البرامج موادا منيجية عممية متنوعة وبنوعية تتجسد فييا طبيعة

ومما ال شؾ فيو ،أنو مما يساىـ في تشكيؿ نظرية في التعميـ

تكنولوجية توفر االتصاؿ وتسيمو ،وتحدث التشارؾ الفاعؿ المستمر،

لدى المعمـ ،ىو برنامج إعداده وتدريبو ،ولذلؾ فإف المنظريف

ومثميا؛ البرمجيات والمواقع لممراجع ولدروس صفية والبريد

والمشرفيف عمى ىذه البرامج ،يبذلوف جيدىـ في إكساب المعمميف

االلكتروني

والمتحدث

نظرية بيداغوجية في تدريس العموـ ،وابعاد ىذه النظرية البيداغوجية

الصوتي phone

تك وف في المعرفة التعميمية وفي المعرفة المنيجية وفي التربية وفي

].[8

المعرفة البيداغوجية العامة وفي المعرفة المنياجية وفي المحتوى،

 Educationفي التطوير الميني لمعممي العموـ ،واشتممت التجربة

ومثؿ ىذا التوجو فإنو قد يكوف ىو ما كاف مف اىتماـ في برامج

عمى ثالثة نماذج [:]9

إعداد المعمميف أ و ما ىو مستمر ،وذلؾ مف حيث التوجو في اعداد

األوؿ :حمقة تمفزيونية تفاعمية بتوظيؼ وسائؿ اتصاؿ تكنولوجية

المعمـ نحو الثقافة العامة وثقافة متخصصة وثقافة مسمكية أو التوجو

وذلؾ حوؿ عروض حقيقية مف خبراء عممييف ،ميسرة

بالتفسير

نحو إعداد أكاديمي وآخر تكنولوجي .وقد يحتاج تحقيؽ االنسجاـ

والتوضيح مف مضيؼ بشكؿ مباشر.

بيف مختمؼ التوجيات في إعداد المعمـ إلى جيد كبير إلحداث

الثاني :حمقة تمفزيونية تفاعمية بتوظيؼ وسائؿ اتصاؿ تكنولوجية

نموذج برنامج إعداد مطور يتناوؿ معرفة لممادة الدراسية مف حيث؛

وذلؾ حوؿ مصورات ومسجمة عمى أشرطة مف خبراء عممييف،

بنيتيا التركيبية وبناء محتوياتيا ،ويتناوؿ المعرفة البيداغوجية

وتناقش بشكؿ حقيقي مف مضيؼ.

الموروث البيداغوجي وفي التجربة وفي العمؿ البيداغوجي ،أو في

واالتصاؿ

التمفوني

والفاكس

[7] (speaker phone, Full duplex

وكانت ىناؾ تجربة لبدائؿ في التعمـ عف بعد Distance

لممتعمميف ولممنياج الخاص بالمادة المتعممة والستراتيجيات التدريس

الثالث :جمسات مصممة عمى الشبكة(اإلنترنت) لعروض مصورة مف

الخاصة بيا ولمبيئة والسياؽ المناسبيف لمتدريس [.]6

خبراء عممييف ومدعمة بمناقشة مف مجموعة تفاعمية مف المشاركيف

وىناؾ برامج تربية المعمميف ػ

بمعايير الجودة ،وىي برامج

والخبراء العمميف.

تترابط جوانبيا  ،األكاديمية والمينية والثقافية والشخصية ،بقوة وبدوف
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وتتعدد برامج التطوير الميني لمعممي العموـ ،وتتعدد المؤسسات

التعميـ ،وتطوير الخبرة التكيفية لممعمميف ،ودعـ المعمميف لحركات

المينية التي تتبنى ىذه البرامج .وقد مسحت خصائص بعض ىذه

االصالح في مشاريع محمية ،والوقوؼ عمى التوجو العممي

البرامج في عدد مف المؤسسات المينية االمريكية عمى أساس معايير

واالستقصائي لممعمميف ،وبحث أثر مساقات في إعادة اصالح

التربية العممية الوطنية األمريكية التي تشكمت في ضوء مشروع

المعمميف عمى آداء المعمميف أثناء الخدمة ]. [11

المسح ىو تقويـ أداء المتطوعيف في ىذه البرامج لتدريس العموـ عمى

االصالح في تدريس العموـ؛ كانت ىناؾ محاوالت لبناء برامج

مدى K – 12وفي ضوء معايير تتعمؽ بماذا يجب أف يعرفة

تطوير ميني لممعمميف مف أجؿ تغيير سموكاتيـ التعميمية وتغيير

المتطوع وبماذا يجب أف يعممو ىؤالء المتطوعوف .وما تمت مراجعتو

معتقداتيـ عف التعميـ والتعمـ ،ومف األسس التي أخذت باالعتبار في

في ىذه البرامج في ضوء المعايير المعتمدة ،وىي :أنظمة التقويـ

بناء ىذه البرامج ،إطالة زمف ىذه البرامج ،والتدريب المشترؾ في

لمستويات المتطوعيف ،وأثار المتطوعيف عمى تالميذىـ ،ووضوح

الغرؼ الصفية ،واستخداـ قضايا محمية لبناء سياقات تعمـ ،فكاف

أنظمة التقويـٌ  "Rubricsلمستويات مينية مختمفة ،وسياسات

ىناؾ مثاؿ لبرنامج تطوير ميني اطمؽ عميو نموذج التعميـ التأممي

"العمـ لكؿ األمريكيف" ومالمح الثقافة العممية .وكاف األساس في

وطرائؽ

تخزيف

نتائج

المسح،

وعمميات

مراجعة

البيانات

المخزنة].[10

ومف أجؿ التغير في طرائؽ تدريس العموـ استجابة لحركات

".")RTM(Reflective Teaching Model
وكاف ىذا النموذج لمعممي العموـ والرياضيات ،واستند النموذج

وتبيف أف المؤسسات المينية ال تمتمؾ أي منيا برنامجا في

إلى النظرية البنائية والى الفكر ما وراء المعرفة ،ومف مالمحة،

االعداد الميني ،ينسجـ مع المعايير ،ولكف قميال منيا أحدث تغي ار.

الثنائية لدور المعمـ بالتيادؿ بيف المعمـ والمدرب ،فيما يتبادالف

إلى

التدريف الفاعؿ والمشاركة في المسؤولية واالنعكاس والتأمؿ في

األدنى)؛احداث انظمة تدريج  Scoring Rubricفي تقديرالواجبات

التدريب والممارسة ،ومف مالمحو كذلؾ الثبات والمناقشة المستمرة

واألعماؿ ،ومراجعة مساقات في طرؽ تدريس العموـ تركزبشكؿ

لمتخطيط والتعميـ والتأمؿ المتواصؿ وبشكؿ ثنائي ،فواحد مف أعضاء

أفضؿ عمى األداء ،وتحديد معايير لممفات الطمبة ،إيجاد أدوات تقويـ

الفريؽ (المعمـ والمدرب) يدرس الدرس المبني بتخطيط مشترؾ

جديدة وتنفيذىا ،وتطويرأنظمة جمع المعمومات ،وتطويرأدوات تقويـ

فييما ،أو أف كمييما يدرساف الدرس بشكؿ مشترؾ في الدرس ،وبعده

موجودة باالضافة عمييا ،ومراجعة متطمبات جديدة أو تعديؿ

ينعكساف بتفكير عميؽ مف خالؿ طرح أسئمة وحؿ المشكالت....

فمسفات أعماؿ الطمبة بمعاييرعممية محددة ،وتعديؿ أنظمة جمع

واقترح في تنفيذ ىذا البرنامج التكاممي مراحؿ ثالث :األولى ،

ومف

أمثمة

ىذه

التغيرات(مرتبة

مف

النسبة

األعمى

متطمبات جديدة لمساؽ طرؽ تدريس العموـ ،ومراجعة متطمبات
معمومات ،تنظيـ مساقات لطرؽ عمـ جديد ].[10

ومثؿ ىذا االنعكاس يحدث أيضا في التخطيط لمدرس [.]12

"النمذجة  "Modelingوىو أف يقوـ شخص يمتمؾ خبرة في ىذا

وفي مراجعة ممفات أعماؿ المؤسسة الوطنية لمعموـ ،تبيف أنيا

النموذج أف ينفذه أماـ المعمميف المتدربيف في الغرفة الصيفية،

دعمت عمميات إعداد المعمـ بمجاالت :التعمـ في التربية ،المتصمة

والثانية "تبادؿ السمطات  Authorityفي دور المعمـ" فيتنادؿ

المينية ،وتحسيف إعداد المعمـ ،وعمميات اعداد المعمـ ،وذلؾ

المدرب وال معمـ والطمبة العمؿ في التخطيط والتنفيذ والتأمؿ ،والثالثة

بمالييف الدوالرات ،وتناولت ىذه العمميات مواضيع العموـ

وفييا يساعد المعمموف عمى تغيير ممارساتيـ وخبراتيـ وافتراضاتيـ

والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات ( ،)STEMوكاف ىذا الدعـ مف

الدراؾ اىدافيـ وقيميـ ومعتقداتيـ التي تتوجو بيا إجراءاتيـ التعميمية

خالؿ برامج الزمالة ( )Partenshipوعمى مدى عشر

[.]12

نماذج تطويرميني ،واعداد برامج تييئة لممعمميف ،وتحقيؽ معرفة

تناولتيا البحوث؛ معتقدات المعمـ ،فالمعمـ يمتمؾ معتقدات تؤثر في

مينية بالمحتوى ،وتعديالت لمواد منيجية مف قبؿ المعمميف ،وبناء

سموكاتو التعميمية ،ويرى البعض أف حؿ مشكمة أصالح تعميـ وتعمـ

سنوات( .)2006-1996ومما ركزت عمية ىذه البرامج؛ إختيار

ومف الجوانب األخرى المتعمقة في إعداد معمـ العموـ التي

ممفات أعماؿ لممعمميف ،وتوظيؼ التكنولوجيا في التطوير الميني أو
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العموـ تكمف في معتقدات المعمميف .وينظر في ىذه المعتقدات بأنيا

الجامعييف وباستطالع استراتيجيات التدريس المتنوعة التي تركز

]:[13

عمى أنماط التعمـ ،وبالتركيز عمى مالحظة النجاحات لممعمميف

 - 1تتشكؿ المعتقدات مبك ار وتدوـ ويحتفظ بيا مع الزمف والخبرة

والطمبة ،وبتطوير مواد تعميمية ،ورسـ ممارسة استراتيجيات تدريس

وتتالزـ مع التفكير والحياة المدرسية.

تحت اشراؼ اعضاء ىيئة تدريس جامعييف.

 - 2تتطور مجموعة المعتقدات في نظاـ معتقد تنطوي تحتو كؿ

وقػ ػػد يمػ ػػزـ ك ػ ػػذلؾ بنػ ػػاء أدوات لقيػ ػػاس العالق ػ ػػة بػ ػػيف االتجاى ػ ػػات

المعتقدات المكتسبة خالؿ عمميات التفاعؿ الحضاري.

والسموكات التعميمية لتحديد اكثر المعتقدات تػأثي ار باالتجاىػات ،ومنيػا

 - 3تتحدد أولوية المعتقدات عمى أساس ارتباطيا أو عالقاتيا مع

قػػد ي ػػتـ الوق ػػوؼ عم ػػى المعتق ػػدات الت ػػي ى ػػي وراء زي ػػادة النج ػػاح ل ػػدى

المعتقدات اآلخرى.

الطمبػػة وزيػػادة اىتمامػػاتيـ فػػي جعػػؿ خب ػرات التػػدريس فػػي العمػػوـ ىػػي

 - 4المعتقد األقدـ يدخؿ في بنية المعتقد التي ىي األصعب

خبػ ػرات ناجح ػػة ،ومم ػػا يم ػػزـ ك ػػذلؾ تغي ػػر فمس ػػفات الم ػػدربيف ،ليجعمػ ػوا

لمتغير.

التدريب ليس امػالء ألفكػارىـ بػؿ ىػو تحػد ليػا؛ فيسػاىـ المعممػوف فػي

 -5ناد ار ما يحدث تغير عمى المعتقد في الكبر.

القػ اررات والمشػػاركة الفاعمػػة ،والتخطػػيط ورؤيػػة خبػرات تعميميػػة ناجحػػة

. -6يؤثر المعتقد الى حد كبير في اإلدراؾ.

ال تكػػوف المواقػػؼ التعميميػػة فييػػا بشػػكؿ حصػػص متقطعػػة ،بػػؿ عمػػى

 -7يؤثر المعتقد الى حد كبير في السموؾ.

شػػكؿ فت ػرات زمنيػػة مطولػػة .Block Shedulingوقػػد يمػػزـ كػػذلؾ

. - 8يتشكؿ المعتقد حوؿ التعميـ مع الزمف ومنذ االلتحاؽ ببرنامج

توظيؼ مػواد وأدوات تعميميػة متنوعػة؛ مػواد لمتفاعػؿ اليػدوي المباشػر،

االعداد في الكمية.

ومسجالت وكاميرات ،ومسجالت صوتية ،وأدوات بصرية ،ونشاطات

.-9يمعب المعتقد دور الباعث في تجديد الواجبات واختيار الوسائؿ

تش ػ ػػاركية ،وكمبي ػ ػػوتر وتكنولوجي ػ ػػا ،ونش ػ ػػاطات خ ػ ػػارج غ ػ ػػرؼ ص ػ ػػفية

المعرفية وتبريرىا واتخاذ الق اررات بشأنيا.

ونشاطات حركية ونشاطات فنيػة وابداعيػة وبيئػات صػفية مرنػو تسػمح

ومما قد يحقؽ حركة اإلصالح في تدريس العموـ؛ اعتبار

بػ ػػالتعمـ كمجموع ػ ػػات وكفري ػ ػػؽ ،وعم ػ ػػؿ تج ػ ػػارب وع ػ ػػروض والتح ػ ػػرؾ

فرضية" معتقدات المعمـ ىي وراء تنفيذه استراتيجيات تدريس تتقابؿ

والتنقؿ،وقػد يمػزـ إلػى غيػر ذلػػؾ الكثيػر مػف الػدعـ األكػػاديمي واالداري

وأنماط تعمـ الطمبة" .وىذه الفرضية ىي أساس مشروع حركة

والمالي ]. [13

االصالح" ،العمـ لكؿ األمريكيف" .وتشكؿ نظرية "السموؾ

وتشكؿ م عتقدات المعمميف بشكؿ عاـ ومعممي العموـ بشكؿ

في تحديد مجموعة العوامؿ المؤثرة في معتقد المعمـ المؤثر في

بقصد التطوير الميني لممعمميف في التمركز عمى المتعمـ ،ومثؿ ىذه

سموكو وقصده ،ومثؿ ىذه العوامؿ؛ الدافعية واالتجاه والدعـ

البرامج برنامج Nexusويصطمح عميو برنامج  PNويمكف

االجتماعي وضبط السموط المدرؾ ،وتتجذر ىذه العوامؿ بإدراكات

استطالعو عمى الموقع ""www.Project.Nexus.Umd.edu

المخطط ")TPB(Theory of Planned Behouorاالساس

خاص ،النوى الفكرية لبرامج حركة االصالح في تدريس العموـ

وتناوؿ بناء البرنامج أربعة مكونات:

الفرد المجتمعية والشخصية والنتائج السياقية لمفعؿ المحدد []13
وتبيف مف برىنة نظرية TPBأف اتجاه المعمميف ىو المؤثر األكبر

 .1عمميات تقديـ المحتوى العممي في الكيمياء واألحياء بمحاضرات

في قصدىـ لتنفيذ استراتيجيات تدريس تتالءـ وأنماط تعمـ طمبتيـ،

ومختبرات ،وىذا المحتوى معد لتطوير ميارات حياتية ولتذوؽ العمـ

وقد تحسف ىذه االتجاىات بتدريب المعمميف عمى كيفية تنفيذ مثؿ

وفيمو ،ووظؼ لو استراتيجيات تعميـ متنوعة ،وتناوؿ الحياة غير

ىذه االستراتيجيات ،ويمكف تسريع الفعاليةالذاتية لدى المعمميف في

المرئية عمى األرض والمصورة بالفيديو ،وبعد العرض تتـ المناقشات

االستراتيجيات خالؿ خبرات ناجحة وأساليب متابعة ليا ،وأثارة

في المختبر ،ويمارسوف إجراءات اسموب حؿ المشكمة بالتجريب

مشاعر وجدانية إيجابية نحو ىذه االستراتيجيات ،ولذا فإنو قد وصي

وذلؾ مف منطمؽ اىتماماتيـ الشخصية.

تنفيذ ىذه االستراتيجيات بتوفير أمثمة لنجاحات في تنفيذ ىذه

بمجموعات صغيرة أو جماعية ،والطمب إلى الطمبة تصميـ تجاربيـ

بأف تتصؼ الخبرات ىذه بالتعاوف المشترؾ بيف المعمميف والخبراء
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 .2وكاف المكوف الثاني ،محتوى عمميا غير رسمي عمى شكؿ
أعماؿ يدوية في تعمـ العموـ ،ومصمـ مف منظمات غير رسمية
وغير ربحية ،وييدؼ الى الحياة ما بعد المدرسة االبتدائية ،ويتسؽ
ىذا المكوف مع معايير التربية العممية الوطنية ،ويقدـ ىذا المحتوى

عمى مدى ثمانية حصص ،وتدار ىذه الحصص مف قبؿ قادة كبار
ومدربيف(وعادة قد يكونوف مف األباء) وبمشاركة مع تالمذة ابتدائية.
 .3وكاف المكوف الثالث أداء وتعمـ في الكميات باتساؽ مع معايير

 ،Preconceptionأوالنظريات الضمنية ،Implicit Theory
أوالتوجيات  ،Orientationوقيؿ أف ىذه المفاىيمات لمعتقدات
المعمميف ىي جزء مف بناءات وتشكيالت تصؼ محتوى تفكير
المعمـ الذي يوجيو ويقوده في عممو ،وبالتالي فإنو يؤشر بفمسفتو في
التعميـ ،وبالتالي تتخذد في ضوئيا إدراكاتيـ حوؿ إجراءات التعمـ
وحوؿ توقعات الطمبة ودور المدرسة والمنيج المدرسي وبيئة

التربية الوطنية وموافؽ عمية مف لجاف االعتماد لمبرامج ،وفي ىذا

التعميـ].[14

األداء يكوف تداخؿ بيف التكنولوجيا والرياضيات بتمركز عمى

مر بيا،
وتتشكؿ معتقدات المعمـ مف حوادث وخبرات سابقة َ
فتصبح دفينة وكافية ألف نشكؿ معيا ار يقابؿ بو كؿ ما يستجد عميو

المتعمـ ،وبتركيز عمى إدارة المعمومات والبحث مف جميع المتعمميف،
وينشغؿ المتدربوف في مجموعات تعمـ تشاركية لإلجابة عما يكوف
مف تساؤوالت نابعة مف اىتماـ المتعمميف ،وبالتالي يكوف تصميـ
المتدربيف لخبرات تعممية بشكؿ استقصاءات عممية موسعة وتكوف

تعاونية ميدانية تشاركية وانعكاسية ومنفتحة مع التربية العممية.

 .4وكاف المكوف الرابع خبرة ميدانية لمبرنامج في مدرسة ابتدائية
لمتطوير الميني

Professional Development

 ،)PDS(Schoolحيث يتواجد الطالب والمعمـ في السنة النيائية
مف اعداده في ىذه المدرسة خالؿ فصؿ الخريؼ وعمى مدى شيور
األربع ولفترة  3أسابيع كاممة مف كؿ شيرػ لتشكيؿ نظرة شاممة
لمحياة المدرسية مف خالؿ المعمـ المتعاوف وبالتفاعؿ مع المتعمميف
الصغار ،وفي ىذه الفتره يخطط ىؤالء الطمبة المعمموف ألساليب
وتقنيات منظمة وبالمشاركة مع المتعمميف الصغار ،وتقيـ ىذه

األساليب مف قبؿ أعضاء ىيئات التدريس الجامعييف ومف مسؤولي
المدارس المتعاونة .وفي فصؿ الربيع يقضي المتدربوف أياما خمسة
مف كؿ أسبوع مف أسابيع الفصؿ في ىذه المدارس لمتطوير الميني
 PDVويمارسوف فييا التعميـ الكامؿ ،ويخضعوف لتقيييـ دوري مف
الجامعة ومف مسؤولي المدارس ،كما وتقوـ ممفات التطوير الميني
بشكؿ شامؿ في نياية ىذه الخبرة الميدانية.
وفي البحث التربوي

(Atwater, Brya,Blake,

Kagom, Nespor , Pajares , Richardson ,

مف معمومات وخبرات تتعمؽ بمنحى المجموعة الكمية في التعميـ أو
التشاركية ،وتقابؿ بو طبيعة عمميات التعميـ والتعمـ وطبيعة التخطيط
لمدرس والتقويـ والتقييـ وطبيعة التفاعؿ الصفي ،وبالتالي فالمعتقد
ىو خير مؤشر لما يفعمو المعمـ في حياتو المينية ،ومنيا تتشكؿ
اتجاىاتو وأجندة أفعالو ،ومف ىنا تكوف حركة االصالح في تعميـ
وتعمـ العموـ]. [14
ومف مجاالت المؤشرات نمعتقدات المعمميف التي تـ االىتماـ بيػا
وبني حوليا مقاييس لمعتقدات المعمـ ،ما كاف في مجاؿ طبيعة العمػـ
 ،ومف مكوناتيا؛ عالقة العمـ بتمثيػؿ العػالـ الطبيعػي الػواقعي ،وعالقػة
العمػػـ بالحقيقػػة ،واحتمػػاؿ ادراؾ المػػتعمـ لطبيعػػة العمػػـ ،ورغبػػة المػػتعمـ
لفيػـ العمػػؿ ،وتقػػدير دور التجربػة فػػي العمػػـ ،وطبيعػة العمػػـ والمناقشػػة
التفاعميػػة؛ ومػػا كػػاف فػػي مجػػاؿ المتطمبػػات مػػف الميػػارات لػػدى الطمبػػة
لف ي ػػـ العم ػػوـ ،وم ػػف مكونات ػػو ؛ ت ػػذكر القػ ػوانيف واإلجػ ػراءات العممي ػػة،
والتسمسػػؿ فػػي التفكيػػر ،وادراؾ المفػػاىيـ التػػي ىػػي وحػػدة بنػػاء العمػػـ،
وحساسية التعمـ ،ووظيفة العمـ في العالـ الحقيقػي ،وأىميػة الػدليؿ فػي
التفسير والبرىنة؛ وماكػاف فػي مجػاؿ إدراؾ المعممػيف لمعػايير وتقػارير
إصػالح تػػدريس العمػػوـ ،وتتنػػاوؿ مكوناتػو ،االلفػػة بالمعػػايير والتقػػارير؛

) Wilkins,في معتقدات المعمميف وعالقتيا بسموكيـ داخؿ الغرؼ

وما كاف في مجاؿ اىتمامات المعممػيف الحػداث حركػة االصػالح فػي

الصفية` ،ذكرت أفكار تربوية ونتائج تعطي أىمية لدور معتقد ودور

تدريس العموـ وتناولػت جزيئاتػة؛ مسػاعدة كػؿ الطمبػة لتحسػيف تعمميػـ

معتقد المعمـ في سموكو داخؿ الغرؼ الصفية ووصؼ ىذه

فػػي العمػػوـ ،وتػػدريس العمػػوـ بمسػػتوى راؽ ،وتوظيػػؼ التقػػيـ القػػائـ فػػي

المعتقدات

بأنيا

مفاىيمات،

أو

المفاىيمية

السابقة
171

تدريس العموـ ،وربط العموـ بالرياضيات]. [14

المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد ( ،)1العدد ( – )4أيار2112 ،

ومما افترض إلى جانب ما ذكر سابقا عف طبيعة المعتقدات ،؛

في تعمميـ إلى التمركز عمى المتعمـ وباستمرار الدعـ والمساندة

يميز

يكونوف كذلؾ ،ولكف بغياب الدعـ؛ قد يتحولوف إؿ التمركز عمى

بينيما( ،)Garmonوأنيا نظريات أو فمسفات وبناءات شخصية

المعمـ ،وىذه المعتقدات تتأثر بعوامؿ خارجية كبرامج التييئة

(  ،)Simmonnsetdوأنيا ىي معرفة ( ،)Kaganوأنيا منتج

والتطوير الميني ،وكؿ ىذه التغيرات تكوف ىي في اإلطار المحيطي

ذاكري ،أو أنيا روابط ألشياء بخصائص ،وقد يكوف الشيء شخصا

لممعتقد ،والمعتقدات متشابكة بجوانبيا وليست مجزأة [.]15

أف

المعتقدات

تندمج

باالتجاىات،

وقميال

ما

أومجموعة مف الناس أو مؤسسة أو سموكا أو سياسة أو حادثة،

وظير مف نتائج البحث في معتقدات المعمـ ،أفكار أخرى حوؿ

والخ ، .....والمعتقد عرضي شخصاني ومكوناتو عاطفية وتقويمية،

طبيعتيا؛ فصنفت مستوياتيا بأنيا قد تكوف ثابتة وقد تكوف تدريسية

والمعتقدات ليست شيئا واحدا ،فالمعتقد ذو طبيعة منفصمة ومتعددة

تثقيفية أو موجية انتقالية أو استجابية إصالحية ،وقد تتغير مف

االتجاىات ( ،)Schumerوالمعتقدات ليا طبيعة جوىرية(مركزية)

تدريسية إلى إنتقالية والى إصالحية .ويكوف االنتقاؿ بسبب برامج

ومحيطية(خارجية) .فالجوىرية أكثر انتظاما وتجانسا ،وعمى عكسيا

تربية المعمـ ،وكذلؾ بالدعـ والمساندة والتدريب ،ويحتاج استكشاؼ

المحيطية ،والمركزية أكثر مقاومة لمتغير ،ويشكؿ المعتقد وتركيبو

معتقدات المعمـ إلى ممارسة ومقابمة ،وقد يكوف المطموب التعمؽ في

مصفاة لمزيد مف الخبرات أو المعمومات المستجدة التي قد تتحوؿ

طرؽ استكشاؼ معتقدات المعمـ ،وتبقى المقابمة أسموبا حيويا في

إلى معتقد محيطي أو أنيا ترفض في ضوء المعتقد الموجود .وفي

ذلؾ [.[15

ضوء ىذا التعدد لطبيعة المعتقدات؛ فإنو قد يكوف مف الضروري

ومف المواضيع التي تدارستيا البحوث في التربية العممية ،التي

اعتماد أدوات ونماذج استقصاء ليذه المعتقدات لتوفر بيانات عف

قد تؤثر في بناء ب ارمج اعدا معاـ العموـ وبالتالي معتقتداتو؛ تاريخ

ىذه الطبيعة مف مصادر متعددة ،وقد بنيت استبانة مفتوحة

العموـ وتعميـ طبيعة المفاىيـ العممية ،التطوير الميني التشاركي

 )TBI( Teacher Beliefs Inventory Theoryبثمانية

واالستقصاء ،وخرائط المفاىيـ وفمسفة المعرفة العممية وطبيعة العمـ،

أسئمة مفتوحة بعضيا تناوؿ وعي التعمـ وأخرى تناولت معمومات

والمختبرات العممية وعمميات العمـ ومستويات تطورىا ،واالنتظاـ

،وكانت ىذه األسئمة [:]15

الذاتي وفعالية معمـ العموـ ،وتحسيف واقعية التعميـ ،ومنحنى التعمـ

كيؼ تعظـ تعمـ الطمبة؟(تعمـ) وكيؼ تحدد دورؾ كمعمـ في

المبني عمى الدماع ،وادراؾ معمومات طريقة المحتوى العممي

الحصة؟(معرفة) وما وعيؾ لموقت في فيـ الطمبة؟(تعمـ) كيؼ تقرر

 )PCK(Pedagogical Content Knowledgeومواصفات

ما يعمـ وما اليعمـ(تعميـ)؟ كيؼ تقرر االنتقاؿ مف موضوع تعمـ الى

معمـ المستقبؿ.

أخر(معمومة)؟ كيؼ يتعمـ الطمبة العموـ بشكؿ أفضؿ (تعمـ)؟ كيؼ
تدرؾ أف التعمـ قد حدث(تعمـ)؟

ومف مستمزمات تحسيف الفمسفة المعرفية البنائية لمعمـ العموـ
ذات العالقة بمعتقده حوؿ التعمـ والمعمومو ،برنامج تطوير ميني

وعميو ،فكؿ معمـ لو معتقداتو وبناءاتو الشخصية عف التعميـ،

مبني عمى االستقصاء ،ففيو يركز في تدريب المعمـ عمى المفاىيـ

وتتوسع ىذه المعتقدات والبناءات حيثما يدرسوف ويتدربوف

العممية وميارات عمميات العمـ وطبيعة العمـ وىذا ىو التمركز عمى

ويمارسوف ،فيصبح ىذا المعتقد فمسفتيـ في التعميـ ،وفي ضوئيا

المتعمـ ،وفيو يطور المتعمـ نظامو الذكائي والمياري(األدائي)

تتحدد ممارساتيـ الصفية .وتتشكؿ ىذه المعتقدات ما قبؿ وأثناء

الضروري الثارة أسئمة ويدفعو حب استطالعو لالجابة عنيا،

الخدمة وتكوف محيطية وجوىرية( ،)Richardsonوىذه المعتقدات

وتتصؼ بيئة المتعمـ المثيرة ليذه السموكات؛ أسئمة مفتوحو وتعمما

ال تكوف ثابتة ،ولكنيا تتغير وتتعدؿ ،فالمعمموف المبتدئوف يميموف

تعاونيا وتأمال عريضا وتحميالت ومظاىر اجتماعية وجدانية ويكوف
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التعمـ بشكؿ مجموعات ،ومف خالليا تتطور ميارات التفكير عالية

وحتػػى يػػتـ التعمػػيـ بفاعميػػة باسػػتخدات االستقصػػاء ،فانػػو يتوجػػب لػػدى

الرتبة ،ويكوف المعمـ في ىذه البيئة مشجعا ومساعدا ومثي ار لمناخ

المعمػػـ والقػػدرة لمتحػػرؾ بمرونػػة بػػيف عػػدة ادولػػر مختمفػػة ،وىػػذه األدوار

صفي يمكف مف االستكشاؼ والتوضيح والتحميؿ .ىذا وقد حدد

ىي:

بعض الباحثيف( )Taylor,Dawson,Fraserمالمح البيئة

Guide, Innovator,
Modeler, Mentor,

اىداؼ تعمميـ ،ووضوح التساؤؿ واالستفسار والشكية في تواصؿ

والمص ػ ػػطمحات الس ػ ػػابقة تك ػ ػػوف بالعربي ػ ػػة وبالتت ػ ػػالي:مول ػ ػػد الدافعي ػ ػػة،

الطمبة ،وحدوث االستقصاء [.]16

المش ػ ػػخص ،المرش ػ ػػد ،الممي ػ ػػـ المبتك ػ ػػر ،المج ػ ػػرب ،الباح ػ ػػث ،ب ػ ػػاني

الصفية البنائية،ومثميا؛ التواصؿ بيف الطمبة بمعارفيـ ،وتحديد

وفي برنامج التطوير الميني لمفمسفة البنائية خالؿ اعادة تصميـ
االستقصاء ،تتكامؿ مفاىيمية المعمميف ومعتقداتيـ وقيميـ المطورة

Motivator, Diagnosticiant,
Experimentor, Researcher,
Collaborator, Leanrner.

النماذج ،المعمـ الخاص، ،المشارؾ المتعاوف ،والمتعمـ
[.]11

في سياقات تعميميـ ،وقد يمزـ في ىذه البرامج لتشكيؿ المعتقد عف

ومف االدوات التي يمكف استخداميا في جمع البيانات اثناء

الخبره التعميمية المؤسسة عمى االستقصاء؛ شبكة تعمـ وزميؿ مدرب

نشاطات االستقصاء ،أدوات المسح (االستبانات) ومجالت الحث

وبحث اجرائي تعاوني واستخداـ بحث الحالة ،وتحتاج كذلؾ إلى

 Journal Promptsوالمالحظة الصفية

فمسفة وعمؿ وفكر إنعكاسي ،وفي مثؿ ىذه البرامج تتحسف

 Observationوالمقابالت  .Interviewsوحتي يمارس المعمـ

االتجاىات وميارات عمميات العمـ ويحدث االنشغاؿ في التعمـ بشكؿ

ىذه األدوار كميا ،فإنو يجب أف يكوف مطمئنا ومرتاحا ويستخدـ

أكبر وتتولد الثقة في التعمـ .ويمنح المعمـ المدرب المتعمميف في ىذه

استراتيجيات متنوعة ومتعدده ( المماثمة والتعمـ التعاوني والتعمـ

البرامج فرص ممارسة االستقصاء لتجاوز الغموض ،والمرونة التي

االستكشافي وتعمـ حؿ المشكالت) اضافة الى انو يجب أف يمنمؾ

تمزـ في خبرات التدريب ،واحداث تفاعؿ تشاركي وتعاوني ،والتمركز

معرفة قوية ومقنعة بالمحتوى ].[17

Classrome

عؿ المتعمـ مف حيث التعميـ والتقييـ وأخالقيات الصؼ وطرؽ

وورد في معايير تعميـ العموـ بشكؿ فعاؿ ،ضرورة تعميـ العموـ

االستقصاء وتنظيـ الطمبة واالتساع في بيئة التعمـ إلى خارج الغرفة

المؤسس عمى االستقصاء ،ومما حمؿ ىذا المصطمح مف دالالت

الصفية [.]16

أنو يجد ر بمعممي العموـ اعتبارىا أثناء تدريس العموـ ،ومثميا؛

وأصبح االستقصاء منحى ميما فػي جيػود حركػة اصػالح التربيػة

التفاعؿ مع الطمبة ،وادارة نقاش مع الطمبة حوؿ االفكار العممية،

العمميػػة ،ومػػف معػػاني ودالالت االستقصػػاء ،أنػػو نشػػاط متعػػدد الوجػػوه

وتشجيع ونمذجة ميارات االستقصاء العممي ،واثارة حب

يق ػػوـ فيي ػػو الم ػػتعمـ بالمالحظ ػػة وتوجي ػػو األس ػػئمة والبح ػػث ف ػػي الكت ػػب

االستطالع ،واالنفتاحية عمى األفكار العممية المستجدة ،والشكية في

المقػػررة وفػػي مػواد مرجعيػػة أخػػرى معروفػػة ويخطػػط وينفػػذ االستقصػػاء

المعرفة العممية .ويرى البعض صعوبة في تحقيؽ ىذه المعاني في

ويجمػػع األدلػػة لتوضػػيح إجابػػات األسػػئمة ويسػػتخدـ أدوات مختمفػػة فػػي

تدريس العموـ ،فكانت محاولة التخطيط لبرنامج في تدريب المعمميف

جمع البيانػات وتفسػيرىا ويقػدـ إجابػات ويطػرح أسػئمة وينتشػر نتاجػات

عمى منحنى االستقصاء في تدريس العموـ .ومف مالمح ىذه

فػ ػ ػػي دوريػ ػ ػػات واتصػ ػ ػػاالت .وي ػ ػ ػربط دالالت االستقصػ ػ ػػاء بمعتقػ ػ ػػدات

البرامج ،إشراؾ معمميف لمختمؼ المراحؿ  ، 12 - Kواشراؾ

المعممػػيف ،وينظػػر بػػأف االستقصػػاء بدالالتػػو المتعػػددة بشػػكؿ متصػػؿ

خريجي تخصصات أكاديمية (عموـ ورياضيات) واطالة مدة البرنامج

وىي:

الى  3سنة ،وامتالؾ المشاركيف اىتمامات في التعميـ والتربية ،ووجود

Confirmation→Structured→Guided→Coupled→Opended
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خطط لممشاركة ولمددىا ،وكانت مواضيع الدراسة مف أجؿ التطوير

والبنسميف والخ ،ويؤسس لفيـ طبيعة العمـ ،ويميز بيف العممية

الميني الفعاؿ ].[17

والدوغماتية ،ويقمؿ مف أثر تجريد الماده العممية والى اضافة الجانب

ومما خمص إليو مف ىذه البرامج؛ أف المشاركيف قد وسعوا
فيميـ لإلستقصاء حتى شمؿ مدى كؿ متصمة االستقصاء مف

اإل نساتي في حياة العمماء ،وقد يساىـ في التكامؿ بيف مواضيع
العموـ واإلنجازات المعرفية البشرية األخرى ].[18

التمركز عمى المعمـ إلى التمركز عمى المتعمـ ،وقد أدركوا أىمية

ففي تاريخ العمـ ,تظير النماذج الفكرية التي توجو طرح االسئمة

االستقصاء في التعميـ .وأصبحوا راغبيف بتنفيذه في غرفيـ الصفية،

في البحث العممي وتوجو المالحظات وتفسيرىا ،وىذا بدوره يؤثر في

وميزوا أف االستقصاء ال يكوف فقط باالعماؿ اليدوية وال باالنشغاؿ

النماذج الفكرية ،ويبدو التنافس سجاال بيف النموذج الفكري(السياؽ

العقمي فقط؛ بؿ بيما معا ،وميزوا أىمية المناقشة في االستقصاء،

النظري) وبيف طبيعة العمـ(الطبيعية) ،فال انفصاؿ بيف المالحظات

فتحولوا مف االستقصاء التشاركي إلى بذؿ المساندة الخريف باستمرار

والتوقع النظري .وفي سياؽ البحث واالستقصاء العممي ،تتعدد

ومارسوا التغذية الراجعة ،واكتسبوا ثقة باالستقصاء المفتوح ،وأفمح

المالحظات الدقيقة حوؿ الظاىرة؛ ولتوحيد ىذه المالحظات يكوف

المشاركوف في االستقصاء (مف المعمميف وعممييف) في تحديد

التأمؿ ،فتكوف الحقائؽ المفسرة وفي ىذا يكوف اإلبداع ،وىذه

مجاالت استقصاء يحسونيا .واستدؿ مف ذلؾ عمى أف االستقصاء

الطبيعة العممية ،ىي مشاركات انسانية ابداعية ،وىذا مكوف ىاـ في

التشاركي طويؿ األمد ىو طريقة فعالة لتغيير مفاىيمية المعمميف

الثقافة العممية .ويبدو أف المثقؼ يمزمو أف يكوف متسائالً ومحبا

عف االستقصاء  ،إذا ما توفرت ليـ بيئة مادية وفكرية داعمة ].[17

لالستطالع ومفس ار ومتنبئا لمظواىر الطبيعية وقارئا لالوراؽ البحثية

ومما تناولتو البحوث أيضا في تطوير اإلعداد الميني لمعممي

ومناقشا في تفاعؿ اجتماعي حوؿ قضايا عممية وتكنموجية

العموـ وا ستجابة لحركات االصالح في تعميـ العموـ؛ تاريخ العموـ

واجتماعية وناقدا لممعمومات العممية ومبرىنا ومجربا وموظفا ومطبقا

مدخؿ لتعميـ طبيعة المفاىيـ العممية ،المختبرات العممية وتطوير

لمعرفتو العممية ].[18

مالمح في كفايات معمـ العموـ( االتجاه ،واالنتظاـ الذاتي ،والتفاعؿ

ويبدو مف مالمح الثقافة العممية أنيا تتجذر في فيـ طبيعة

التشاركي وتطور عمميات العمـ) ودور الشبكة في تحسيف فعالية

العمـ ،وترتبط طبيعة العمـ بفمسفة العمـ الميتمة بكيفية تطوير

الدافعية نحو التعميـ ،ومنحى التعميـ المبني عمى الدفاع ،وطرائقية

العمماء لمعمومات موثوقة ،وقد ذكر في أدب البحث التربوي العممي

محتوى العموـ وجزيئاتيا .وبالتالي مواصفات معمـ المستقبؿ معمـ

أف فيـ طبيعة العمـ تتجمى في "االخالقية  ،"Amoralفي تطبيؽ

المستقبؿ .وفيما يمي تقرير باالفكار والنتاجات التي وردت في ىذه

المعرفة العممية وفي "االبداعية  ،"Creativeفي ابتداع المعرفة

البحوث ،والتي قد يكوف ليا وظيفة في التطوير الميني لمعمـ العموـ.

العممية ،وفي "التطويرية  ،"Developmentalلممعرفة العممية

وىناؾ دعوى الستخداـ منحى التاريخ العممي في تدريس العموـ؛

عمى مدى الزمف ؛ فما يبدو منيا مقبوال في وقت ما،قد يكوف في

ألنو قد يحسف فيـ طبيعة العمـ .ففمسفة العموـ وطبيعة العمـ التي

وقت الحؽ توفر فيو مزيد مف الدالالت؛ غير مقبوؿ فيتغير"،

تتضح في التاريخ العممي والثقافة العممية؛ ىي مفاىيـ مترابطة في

والبساطة  "Parsimoniousلممعرفة العممية مف حيث البساطة

معانييا ودالالتيا .ويعتقد بأف تدريس تاريخ العمـ أثناء تدريس العموـ

والشمولية واالختزالية" ،قابمية االختبار "Testableلصدؽ المعرفة

قد يؤدي إلى" ،"Mathewsوالفيـ األفضؿ لممفاىيـ العممية

العممية في التجريب المتكررليا لتحقيؽ دالالت جديدة ،وفي

والطريؽ العممية ،ويرابط بيف تطوير التفكير وتطوير المفاىيـ

"التوحدية  "Unifiedلمممعارؼ الناتجة مف عدة عمماء فتنتظـ في

العممية ،ويحدث فيما لممستحدثات العممية كالتطور والدارونية

شبكة مف القوانيف والنظريات والمفاىيـ ،فتتجسد السمة االستكشافية
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واالنتاجية لممعرفة العممية ،وتتجمى السياقية والشكية واالقتصادية
والتجريبية لمعمـ].[18

ومف الجوانب التي تناوليا البحث في التربية العممية لمعمـ
العموـ ،اضافة الى ما عرض سابقا في ىذه المراجعة ليذا األدب

وتتطمب الثقافة العممية فيـ طبيعة المعرفة العممية ،فال تقؼ

التربوي العممي ،ىي؛ الحاجة الى أف يختبر معممو برامج اعداد

عند فيـ المعرفة العممية ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى امتالؾ فمسفة معرفية

المرحمة االبتدائية فرضية ممارسة النشاط العممي الحقيقي في

عممية واضحة ،وىذا ما قامت عميو حركة االصالح لتدريس العموـ،

المختبرات العممية؛ لما ليا مف أثر في ادراكيـ لقيمة المشاركة في

ويحدد السيكولوجيوف داللة فمسفة المعرفة العممية ؛ أنيا فمسفة

البحث العممي مف حيث اكتساب ميارات عمميات العمـ وطرؽ العمـ

معرفية شخصية ،وىي معتقد شخصي عف طبيعة المعرفة ،وآخروف

والتأثير في اتجاىاتيـ العممية].[20

قالوا بأف الفمسفة المعرفية ىي بناءات عقمية فال تق أر مباشرة مف

ويمكف تحقيؽ التنظيـ الذاتي لدى المتعمـ مف التعمـ االلكتروني،

الطبيعة ،بؿ ىي نظرية تفسر األدلة الواضحة ،وقد تتغير لتوافؽ

الذي ال تشكؿ الخصائص النوعية لممتعمـ عقبة فيو ] .[21ويمكف

أدلة جديدة ،ويقوؿ آخروف أف الفمسفة المعرفية ىي مصطمح مجسر

تحسيف ممارسة التعميـ بالتركيز عمىاستخداـ لغة العمـ والمغة

لممعتقد عف التعمـ بمصطمح طبيعة العمـNature of Science

الوظيفية في ممارسة التعميـ التشاركي ،وبالتالي تحميؿ التفاعؿ بيف

( )NOSويرتبط بقوة بالفمسفة المعرفية لمعمـ ،وىذا يؤشر الى طبيعة

الطمبة في الغرؼ الصفية ].[22
وتسػػتند فعاليػػة المنػػاىج العمميػػة النشػػطة عمػػى فعاليػػة االستقصػػاء

ووظيفة المعمومات العممية ].[19
ويرتبط مصطمح طبيعة العمـ  NOSبقوة بمصطمح الفمسفة

كمنحػػى تػػدريس موصػػى بػػو لتعمػػيـ وتعمػػـ العمػػوـ ،ويمػػزـ لػػذلؾ تطػػوير

المعرفية العممية ،ومف دالالت ىذا المصطمح (المتسؽ وفمسفة العمـ

نظاـ  Rubricلتقويـ معرفة الطمبة بعمميات العمـ التي تمػارس أثنػاء

التطورية) أف أساس النظرية العممية ىو الدليؿ ،وال طريقة منفردة

االستقص ػػاء ،وتس ػػتند أىمي ػػة تق ػػويـ المعرف ػػة بعممي ػػات العم ػػـ

(

لتوليد معرفة عممية صادقة ،وتمتزج ممارسة تفسير الدليؿ العممي

التػي ىػػي فعاليػػات العمػػـ ) إلػػى أنيػا تعمػػؽ المعرفػػة بػالمحتوى ،وتػػوفر

بقيـ وأخالقية الخبير ،والعمـ والمجتمع يتبادالف التأثيربقوة ،وتتطمب

معمومات صحيحة حوؿ تعمػـ الطمبػة لعمميػات العمػـ ،وتؤسػس التخػاذ

الممارسات العممية االبداع والتخطيط ،وتتغير النظرية العممية

ق ػ ػ اررات تعمػ ػػيـ وتعمػ ػػـ سػ ػػميمو ،وأنيػ ػػا تحقػ ػػؽ معػ ػػايير العمػ ػػوـ الوطنيػ ػػة

بظيور أدلة جديدة ال تفسر بيا ؛ فتكوف نظرية جديدة تفسر األدلة

بضػػرورة تعمػػـ اعمػػؽ لمحتػػوى العمػػوـ وعمػػى مسػػتوى كػػؿ صػػؼ وذلػػؾ

الجديدة والقديمة .وتمعب خارطة المفيوـ أداة مناسبة لكشؼ فيـ

باالستقصاء المترابط بالعمؿ العممي .ووصنفت متصمة عمميات العمػـ

طبيعة العمـ ،ففي رسميا يكوف االىتماـ بعدد االرتباطات بيف

ف ػػي تعم ػػـ العم ػػـ م ػػف الروض ػػة وحت ػػى الس ػػادس ،فكان ػػت :المالحظػ ػػة

المفاىيـ (وىذا مممح نوع لخارطة المفيوـ) وترتيبية ىذه

والتس ػػاؤؿ وتسػ ػػمية وتصػ ػػنيؼ األش ػػياء الطبيعيػ ػػة وتطبيػ ػػؽ المف ػ ػرادات

االرتباطات(وىذا مممح بينيبيف مفاىيـ خارطة المفيوـ) وبتصالبية

العممي ػ ػػة لموصػ ػ ػػؼ ،وااللف ػ ػػة بػ ػ ػػالمواد واألدوات العممي ػ ػػة ،والطباعػ ػ ػػة،

ىذه االرتباطات( وىذا مممح لمتكاممية بيف مفاىيـ خارطة المفيوـ).

وتوظيػػؼ المصػػادر االلكترونيػػة واالنسػػانية والعقالنيػػة ،والمكاممػػة بػػيف

وتكشؼ كذلؾ خارطة لمفيوـ عف اضافة معمومات جديدة الى البنية

اال نظمػػة المعرفيػػة العمميػػة المختمفػػة ،ىػػذا وقػػد وزعػػت ىػػذه العمميػػات

المعرفية الموجودة ) )Accuracyوعف تغير دقة المعمومات

العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى م ارحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـ تعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ،

الموجودة ( )Tunningوعف اعادة بناء البنية المعرفية اي استبداؿ

كالتالي( .[23] )Beeth,Cross,Peard.Pirro,
ففي المرحمة األولى" ،النشوء  ،"Emergingيصؼ المتعمـ

معمومة قديمة بجديدة (.[19] )Reconstruction

الخصائص الفيزيائية العامة لإلشياء ،ويستكشؼ سعة األوعية
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واألشياء ،ويعرؼ أسماء االشياء المادية المعمومة وغير المعمومة،

المعممػ ػػيف المسػ ػػتقبمييف ،وقػ ػػد تتج ػ ػػذر ىػ ػػذه الصػ ػػعوبات بالمعموم ػ ػػات

ويسأؿ أسئمة ذات طبيعة حقائقية ويقدـ لألخريف تفسيراتو.

العممية القبميػة التػي يمتمكيػا ىػؤالء المعممػوف أو بمفػاىيميـ البديمػة أو

وفي المرحمة الثانية" ،االبتداء  ،"Beggingيسأؿ المتعمـ أسئمة

بعػػدـ قػػدرتيـ عمػػى التشػػبيو أو بانخفػػاض مسػػتويات ميػػارات تفكيػػرىـ

عف خصائص األشياء والظواىر ،ويفسر كيؼ تترابط األشياء بما

العميا؛ ولػذا يوصػى بد ارسػة وبحػث ىػذا الموضػوع ،وقػد يمػزـ أف تركػز

يحيط بيا ،ويستخدـ أجيزة عممية لجمع المعمومات ،ويدرؾ أف

بػ ػ ػرامج إ ع ػ ػػدادىـ عم ػ ػػى تعم ػ ػػيـ مي ػ ػػارات التفكي ػ ػػر بمسػ ػ ػتويات عمي ػ ػػا،

الظواىر ليا أسماء ،ويعطي تفسيرات ذاتية شخصية.

واستراتيجيات تعميـ وطرائقية جيدة وانتقػاء محتػوى عممػي جيػد ومقػاوـ

وفي المرحمة المثالثة" ،التطوير ، "Developingيفيـ كيؼ
يجمع وينظـ البيانات ،ويستخدـ األدوات العممية بشكؿ آمف ومناسب

لألخطاء المفاىمية ].[24
ويمػػزـ معمػػـ العمػػوـ اإلدراؾ لطرائقيػػة محتػػوى الموضػػوع العممػػي

وفاعؿ ،ويميز المتغيرات التي تؤثر في تجربة وتجديد االجراءات لما

ال ػ ػ ػػذي يدرس ػ ػ ػػو (

حدث ،ويستطمع أبحاث اآلخريف ،ويعطي وصفا بدقة متزايدة

 )Knowledgeوالتوضػػيحات والتفسػػير والع ػػرض والتحميػػؿ ويػ ػرابط

لألشياء المادية الطبيعية ،ويفكر في االشياء والظواىر الطبيعية مف

بيني ػػا ؛ ليح ػػدث ال ػػتعمـ ذا المعن ػػى ،ويحت ػػاج تعم ػػيـ وتعم ػػـ العم ػػوـ ال ػػى

وجية نظر االخريف وتختمؼ عف وجية نظره ،ويربط التفسيرات

معرفػػة وفيػػـ المعمومػػات العمميػػة والػػى تصػػور وابتػػداع والػػى شػػعور

الحادثة مع مالحظاتيا.

وتقييـ والى استخداـ وتطبيؽ .ىذا وقد وصفت تسمية مالمح طرائقيػة

Content

PCK,Pedagogical

وفي المرحمة الرابعة " ،التقدـ  ،"Advancingيصؼ المتعمـ

محتػوى موضػػوع فػػي تػدريس العمػػوـ؛ بأنيػػا العمميػات العمميػػة الخاصػػة

ا ألشياء المادية بتفصيؿ دقيؽ ويتنبأ بالسموؾ المناسب في حاؿ

بالموضػ ػػوع ،والدقػ ػػة المتناىيػ ػػة (الص ػ ػرامة) ،واألكاديميػ ػػة ،والجدليػ ػػة،

تغيرات الظروؼ ،ويستخدـ كتب المعارؼ العممية والمصادر

والتغيػ ػ ػ ػػر المفػ ػ ػ ػػاىيمي والحركػ ػ ػ ػػة العمميػ ػ ػ ػػة النشػ ػ ػ ػػطة ،واالستكشػ ػ ػ ػػاؼ

المكتبية األخرى ،ويستخمص حقائؽ مفيدة وثوابت عمى أساس

واالستقصػػاء ،وعمػػؿ المشػػاريع ،واالستقصػػاء الموجػػو ،وىػػذا واف لكػػؿ

مرجعي ،ويميز أىمية البيانات والمعمومات التي تـ جمعيا ،وينتقى

موضػػوع فػػي العمػػوـ مفاىيمػػو ومصػػطمحاتو وتطبيقاتػػو ،وىػػذه السػػمات

تجييزات مناسبة لعمميات االستقصاء ،ويسمسؿ الحوادث المميزة

تح ػػدد طرائقي ػػة محت ػػوى ى ػػذا الموض ػػوع .وعمي ػػو ف ػػإف مفي ػػوـ طرائقي ػػة

لظاىرة ما ،ويصؼ خالصة االستقصاء.

محتػػوى الموضػػوع  PCKيفيػػد فػػي اسػػتدالؿ طػػرؽ تػػدريس الموضػػوع

وفي المرحمة الخامسة" ،التجسيد  ،"Consolidatingيستخدـ

ف ػػي الغ ػػرؼ الص ػػفية ،وف ػػي تط ػػوير معموم ػػات المعمم ػػيف ف ػػي ب ػ ػرامج

المتعمـ المفردات العممية بشكؿ مناسب وصحيح ويستخدـ االدوات

اع ػ ػػدادىـ لتحدي ػ ػػد س ػ ػػمات تعم ػ ػػـ العم ػ ػػوـ ،تحدي ػ ػػد االىمي ػ ػػة النس ػ ػػبية

العممية براحة وثقة ،ويعطي تفسيرات سببية لحدوث االشياء ،ويبدأ

لمكونػػات ،PCKوتػػوفير نمػػوذج لتطػػوير مفيػػوـ PCKفػػي مواضػػيع

بتفسير نظري وافتراضي لما يمكف أف يحدث مف حوادث ،ويكمؿ

العموـ المختمفة وتشكيؿ األنظمة العممية  ،المدمجة مف فػروع العمميػة

سمسمة استقصاء لمموضوع الواحد ،ويكتب األسئمة التي ستدرس

المختمفػ ػػة ،وتحديػ ػػد  PCKليػ ػػا كمػ ػػنيج عممػ ػػي حػ ػػديث مػ ػػف حيػ ػػث

الحقا ،ويرابط بيف ما وجده مف اىتمامات عند اآلخريف.

تدريسيا].[25

ومػػف االفكػػار األخػػرى التػػي أشػػار إلييػػا البحػػث التربػػوي العمم ػػي،

ومما قد يحسف كفاءة معمـ العموـ في تعميـ العموـ ،إضافة الى

ويمػ ػػزـ اعتبارىػ ػػا فػ ػػي اعػ ػػداد معمػ ػػـ العمػ ػػوـ ،ىي؛حاجػ ػػة المعمػ ػػـ إلػ ػػى

النظريات المتواجدة ؛ البنائية ،الذكاءات المتعددة  ،التعمـ النشط،

المشػ ػػابية فػ ػػي تحقيػ ػػؽ فيػ ػػـ المفػ ػػاىيـ غيػ ػػر المحسوسػ ػػة أي النظريػ ػػة

والتعميـ المبني عمى االستقصاء؛ ىو المامو واحاطتو بافكار نظرية

والمجردة لدى الطمبػة ،إال أف ىػذه المشػابيات تشػوبيا صػعوبات لػدى

التعمـ القائـ عمى الدماغ ،وقد وضع ليذه النظريو مبادئ في التعمـ
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الفعاؿ ،وعددىا حوالي اثنا عشر مبدءا ،وىي؛ التعمـ معالجة

وحيث أف مواضيع العموـ تكوف في مجاالت لظواىر طبيعية

المعمومات في الدماغ  ،وفيو تشغيؿ كامؿ وظائؼ األعضاء ،وذلؾ

مختمفة ،فيي مناسبة لمواضيع مف خبرات حياتية حقيقية ،وىذا ما

لمبحث عف معنى لممعمومات(وىذا أمر فطري) ،ويكوف البحث بعمؿ

يجذب اىتماـ المتعمميف ،ويمزـ التعمـ في ىذه المواضيع مفاىيـ

نماذج ،وقد يكوف ىناؿ انفصاؿ في عمؿ النماذج عف المشاعر

أساسية وممارسة عمميات عممية .و تكوف ممارسة عمميات العمـ في

والعواطؼ ،ويحدث االدراؾ مف العقؿ لمجزء ولمكؿ بشكؿ متزامف،

مياـ استكشافية واستقصائية ،وبيا يستقصى الدماغ المعاني ويعمؿ

ويكوف اإلنتباه مرك از وسطحيا في التعمـ ،وتكوف ىناؾ عمميات

ارتباطات ،وبالتالي فإف تعمـ العموـ ينسجـ مع منحنى التعمـ القائـ

واعية وغير واعية ،ويخزف نتاج التعمـ في نظاميف لمذاكرة( أحدىما

عمى الدماع .وحتى يتحقؽ ىذا االنسجاـ؛ فيجب تحميؿ المتعمميف

مكاني /فضائي واآلخر آلي) ذاكريييف (مكاني اـ فضائي وآلي)،

مسؤوولية تعمميـ ،بعمؿ المماثالت والتحويالت وابراز األفكار

ويكوف التذكر األفضؿ لما خزف في النظاـ المكاني ،ويتحسف التعمـ

الرئيسسة والتكامؿ بيف جوانب التعمـ واإلجابة عمى أسئمة مفتوحو أي

بالتحدي ويحجر بالتيديد ،وكؿ عقؿ ىو فريد ].[26

يجب االعتناء لببيئة التعمـ بما أمكف مف خبرات حقيقية تمبي

وتؤشر المبادئ السابقة لمتعمـ القائـ عمى الدماغ بمالمح لسياقات
ىذا التعمـ بشكؿ فاعؿ ومثميا :أف تكوف الخبرات حياتية حقيقية ،وأف

حاجات المتعمميف].[26
التعقيب عمى مضامين المراجعة:

توجب ىذه الخبرات عمميات بحث عف معنى ،وتستوجب المشاركة

يرتكز الفكر في إعداد معمـ العموـ في المؤسسات التربوية

في التعميـ والتعمـ بشكؿ نشط ،وأف تتالئـ وتفضيالت تعمـ الطمبة،

الغربية إلى القناعة بأف المعمـ ىو مفتاح تحسيف عممية تعميـ وتعمـ

وأف يسود فييا األمف والطأنينية وممارسة استراتيجيات تعميـ متنوعة.

العموـ ،والجيود ليذا اإلعداد كبيرة؛ ويتضح ىذا مف عدد البحوث

وفي مثؿ ىذه الخبرات تصبغ البيئات التعميمية بالعاطفة ويتعمـ

واستمرارىا وتنوعيا ،والجيات المنفذه ليا ومثؿ ىذه الجيود غير

الطمبة عف عمميات التفكير والتي ليا ثالثة أطوار" :التشرب

مدركة عمى المستوى المحمي والعربي ،ولو أنو حيف اإلطالع مف

التنسيقي  "Orchestrated Immersionثـ "اليقظو المسترخية

قبؿ اآلخريف عمى تقارير البحوث المترتبة عمى ىذه الجيود ؛ فإنيـ

 "Relaxed Ahrens'sثـ المعالجة الفاعمة " Active

يدركونيا ويحسوف أنيـ يألفونيا  ،وال يخالفونيا ،وبالتالي فإف ليـ

 ."Processingوفي طور التشرب يكوف التركيز عمى جوىر

بيذه المفاىيـ قناعات مشتركة بينيـ وبيف مف نظر فييا في البحوث

المعنى لمموضوع وعمؿ نماذج وارتباطات في الدماغ .وفي طور

المشار إلييا.

اليقظو المسترخية وحيثما تكوف الحاجة الى األماف فيتـ الربط بيف

ولـ يصؿ مستوى إعداد معمـ العموـ إلى استقرار فيو في تطور

القديـ والحديث ،ويؤدي الطوراف السابقاف الى استمرار عمميات

دائـ ،فمـ تكامؿ نتائج البحوث بعد في نموذج لالعداد .وىذا وقد

البحث عف المعني ،وفي الطور النشط يكوف التنظيـ النظري

ذكر في تقارير البحث التربوي في إعداد معمـ العموـ مصطمحات

والتمثيؿ الذاتي لممعمومات ،وبالتالي فيو طور تركيز عمى المعنى

ومبادئ متعددة قد يستفاد منيا في تشكيؿ نظرية في اعداد معمـ

وليس عمى التذكر ،ىذا واف التقويـ ىو أحد مكونات الطور النشط.

العموـ ،فتناولت ىذه المصطمحات والمبادئ :األدوار المتعدده لمعمـ

ويكوف التقويـ مستم ار أو تراكميا ،عمما أف ىذا التقويـ ييدؼ الى

العموـ ،ومصفوفة الكفايات التي تمزمو ليذه األدوار؛ ومواقع إعداده،

تحديد االىتمامات وتشخيص انماط التعمـ القوية والضعيفة لدى

والنظرية التعميمية االرشادية التي تمزـ المعمـ وجوانبيا ،واستم اررية

المتعمميف مع ضرورة الشعور باألمف والطمانينية وتوفير عوامؿ

تشكؿ ىذه النظرية مع المعمـ وعمى مدى مراحؿ حياتية وتدريبية،

مثيرة لمدافعية ].[26

ومجموعة المبادئ التي تشتمؿ في ىذه النظرية وما يترتب عمييا
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مف مالمح جيدة لدى معمـ العموـ ،وما يترتب عمييا مف مالمح في

وما قد يؤثر في معتقدات المعمـ مف خبرات إعداده؛ أف

برامج إعدادة مف استنادىا الى االستقصاء والتشاركية والتقنية

تتناوؿ ىذه الخبرات مفاىيـ تاريخ العموـ وطبيعة المفاىيـ العممية

واستثمار مصادر االتصاالت والشبكة.

والتطوير الميني التشاركي ،واالستقصاء وفمسفة المعرفة العممية

واعداد معمـ العموـ عمى المستوى األمريكي ،يتـ دعمو مف قبؿ

والعمميات الفوؽ معرفية وعمميات العمـ وممارستيا في المختبرات

مؤسسات وطنية لمعموـ ،وباشكاؿ مختمفة والغراض مختمفة وببرامج

العممية واالنتظاـ الذاتي والفعالية ودافعية التعمـ ومنحى التعمـ المبني

متنوعة وبميزانيات مادية كبيرة ،فمكاف في مجاؿ طرؽ تدريس العموـ

عمى

لممحتوى

نموذج التعمـ التأممي Reflective Teaching Modelومف

العممي ،Pedoagical Content Knowledgeوالبنائية،

أسسو اطالة زمف البرنامج والتدريب المشترؾ وتوظيؼ قضايا محمية

والتمركز عمى المتعمـ والبيئة التعميمية التعممية النشطة التعاونية

لسياقات التدريب فيو ،واستناده الى النظرية البنائية .ولمبرنامج ىذا

والشكية .ويالحظ أف ىذه المفاىيـ تقع في مجاالت؛ المعرفة والفكر

مراحؿ ثالث ،النمذجة وتبادؿ دور المعمـ بيف المدرب والمتعمـ

والفمسفة والتاريخ العممي والسيكولوجيا والتعمـ والتعميـ.

وتغيير القيـ والمعتقدات حوؿ اجراءات التعمـ.

الدماع

وادراؾ

الطبيعة

البيداغوجية

ومف مالمح الخبرات كذلؾ التي قد تطور الفمسفة البنائية المينية

وناؿ معتقد المعمـ في برامج اإلعداد لحركة االصالح في تعمـ

لمعمـ العموـ أف تكوف سياقات االستقصاء فييا تشمؿ شبكات تعمـ

وتعميـ العموـ نصيبا ميما فكانت نظرية السموؾ المخطط Theory

وزمالة تدرب وبحوث اجراءائية تعاونية وبحوث حالة وتشمؿ فمسفة

 )TPB(of Planned Behaviorومتغيرات ىذه النظرية ذات

وعمال وفك ار انعكاسيا ،ففي مثؿ ىذه السياقات تتحسف االتجاىات

األثر في السموؾ التعميمي المخطط ىي الدافعية واالتجاه والدعـ

نحو تعميـ العموـ وتتحسف ميارات عمميات العمـ ويكوف االنشغاؿ

االجتماعي وضبط السموؾ المدرؾ.

في التعمـ أكبر وتتولد الثقة لدى المعمـ .وليالحظ أف يأخذ

ويبدو أف معتقدات المعمـ كانت النواة لبرامج حركة اإلاصالح

االستقصاء ىذا باالعتبار؛ التفاعؿ التشاركي التعاوني والتمركز عمى

ومثميا برنامج  ،Nexusومعتقد المعمـ ىو محتوى تفكيره الذي

المتعمـ وشيوع األخالقية في بيئة التعميـ والتعمـ التي تتوسع الى ما

يوجيو في عممو الميني ،وىو فمسفتو في التعميـ .وىو كذلؾ مؤشر

ىو خارج الغرفة الصفية ،وليربط ىذا االستقصاء بمعتقدات المعمـ.

لما خبره المعمـ في عممو الميني ويتعمؽ بطبيعة العمـ وبادراكو كافة

ووجد أف ىناؾ شكال لمنظومة معتقدات قد تنشأ مما تتناولو

المعايير الصالح تدريس العموـ  ،وبإدراكاتو لمعايير العمميات

خبرات اعداد المعمـ ،ومف مالمحيا التي ذكرت سابقا ،ىي؛ منظومة

المنيجية ولدور التكنولوجيا في تعميـ العموـ ،ولربط العموـ

الثقافية العممية وطبيعة العمـ وفمسفة العمـ واالستقصاء.

بالرياضيات .والمعتقدات ليست ذات طبيعة منفصمة ،فيي نماذج

ووجد أفي مراجعة األدب محاوالت لمربط والتكامؿ بيف مجموعة

بيف الفمسفات الشخصية والعاطفية والتقويمية وتكوف بطبيعة جوىرية

نظريات تحسف مف كفاءة معمـ العموـ في تعميـ العموـ ،أال وىي

وأخرى محيطية ،ويمعب المعتقد دور المصفاه لمخبرات المستجده.

البنائية والذكاءات المتعددة ،والتعمـ النشط والتعمـ المبني عمى

ومف طبيعة المعتقدات لمعمـ العموـ كذلؾ أف تكوف بمستويات فمنيا

االستقصاء والتعمـ القائـ الدفاع.

ما ىو بمستوى تدريسي/تثقيفي وأخرى بمستوى الموجو/االنتقائي
ومنيا ما ىو إاستجابي/إصالحي.

وبمقابؿ ىذه الفكر المؤسس لمبحوث في التربية المينية لمعمـ
العموـ النظـ التربوية األجنبية أو المشتمؿ فييا؛ تكاد تفتقر إليو مثؿ
ىذه البحوث في اعداد معمـ العموـ عمى المستوى المحمي في
االردف ،حيث أنيا تكاد تكوف فردية ومسحية عمى مستوى أطر
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A Review of the Research in the Vocational
Development for Science Teachers
Ibrahim Faisal Rawashdeh
Department of Curricula and Teaching Methods, Faculty of Education –
Yarmouk University
Abstract
This review for science teachers' preparation aimed at investigating ideas that may be
useful in creating programs for science teachers professional developing. Thirty three
articles in Electronic Journal of Science Education were inducted. It was found, that
science teachers are need to a teaching theory to practice a multi roles in their
effectively classroom instruction. This theory would center on such principles related
to: learning nature, effective teaching techniques, curriculum, psychology principles,
constructivism, and international criteria for science teachers professional developing.
At word there are interests in programs of science teachers with such concepts: science
teachers believes, science history scientific concepts, inquiry, concepts mapping,
philosophy of science knowledge, scientific literacy. To enhance the vocational
development for science teachers; a big effort is needed at the nation level.
Keywords: Vocational Developing, Science, Teachers, Concepts, Science Education.

181

