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العلوم  معلمي  لدى  تبريرها  وآليات  العلمية  للمعرفة  التأملي  الحكم  مستوى 
ذوي الخبرة بسلطنة عمان
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ملخص

معلمي  عينة من  لدى  تربيرها  وآليات  العلمية،  للمعرفة  التأميل  احلكم  استقصاء مستوى  إىل  الدراسة  هدفت 
العلوم ذوي اخلربة بسلطنة عمن، بلغ عددهم 23 معلًم ومعلمة. وقد مزجت الدراسة بني املنهجية الكمية والنوعية، 
التأميل  احلكم  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  أبرزت  الدراسة.  بيانات  جلمع  املقننة  شبه  الفردية  املقابالت  واستخدمت 
املعرفة،  ارتفاع نسبي يف مستوى طبيعة  التأميل، مع  العلوم ذوي اخلربة هو مستوى احلكم شبه  السائد لدى معلمي 
وانخفاض يف مستوى تربير املعرفة. وقد أظهرت النتائج أن حوايل 20 % فقط من معلمي العلوم لدهيم تنوع يف آليات 
بينها؛ لرتجيح رأي دون آخر. وشملت  املعلومات، واملفاضلة  البحث عن مصادر  التعدد يف  املعرفة بداية من  تربير 
آليات التربير آليات تستند عىل سلطة خارجية، مثل؛ التخصص العلمي، والقرارات احلكومية، وآراء اخلرباء، وآليات 
تستند عىل خربات املعلم نفسه وممارساته. وأخرًيا، خرجت الدراسة بعدد من التوصيات؛ لتعزيز احلكم التأميل لدى 

معلمي العلوم.
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Abstract

This study aimed at exploring the level of reflective judgment of scientific knowledge among 

23 male and female experienced science teachers and the mechanisms those teachers use to 

justify this knowledge. Employing a mixed-method approach, the data were collected through 

semi-structured individual interviews. The findings indicate that most science teachers in the 

Sultanate of Oman are in a semi-reflective judgment level, with a relative increase in the nature 

of knowledge and a decrease in the level of knowledge justification. The study also demonstrates 

that only around 20% of science teachers have a variety of knowledge justification mechanisms, 

represented by the ability to search and evaluate multiple information sources. The justification 

mechanisms include both those that are dependent on external authority sources, such as, 

teachers’ scientific specializations, government decisions, and experts’ opinions and others that 

are related to the teacher himself/herself through his/her practices, observations and personal 

experiences. The study has provided several recommendations to reinforce the reflective 

judgment among science teachers.
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المقدمة

متنوعة،  تقنية  وسائط  عرب  تتدفق  املعلومات،  من  هائل  حميط  يف  والعرشين  احلادي  القرن  يف  الفرد  يتحرك 
املجتمعات  أمام  حتد  مصدرها  وتنوع  املعرفة،  توّسع  وشّكل  االنتشار.  عىل  وقدرة  للوصول،  عالية  بنفاذية  تتسم 
أنه قد يكون مصدر تضليل  احلديثة، ذلك أن زيادة املعرفة قد ترفع وعي األفراد، وتسّهل حيازهتا وتوظيفها، إال 
واضطراب؛ ألن التدفق الالحمدود للمعرفة جعلها غري قابلة للضبط، وال ختضع لرقابة حتدد صحتها، ودقتها، سوى 
ما يمرسه الفرد نفسه عليها من رقابة، وإعمل للفكر. وعمل هذا الواقع عىل إثارة خماوف تتعلق بجودة املعلومات 
اآلراء  أنواع  الصحيحة عن غريها من  املوضوعية  املعرفة  فرز  والقدرة عىل  وفائدهتا،  الفرد وصحتها  يتلقاها  التي 
يف  تسهم  معقدة،  معرفية  عمليات  الفرد  ممارسة  تتطلب  احلديث  املجتمع  طبيعة  إن  بل  واملغالطات.  واملعتقدات، 
تطوير املعرفة، واإلبداع يف التعامل مع املشكالت املستحدثة. ومن هذا املنطلق برز االهتمم بدراسة اإلدراك املعريف 
 ويعنى به بدراسة كيفية اكتساب األفراد للمعرفة، وفهمها، وتربيرها واستخدامها يف سياقات رسمية وغري رسمية
واملعتقدات  الفردية،  املعرفة  نظريات  دراسة  املعريف  اإلدراك  دراسة  يف  ويدخل   .)Sandoval et al.,2016,1(  
 Hofer & Bendixen, 2012; Sandoval, Greene &( املعرفية، وقدرة الفرد عىل احلكم التأميل يف املعرفة العلمية

.)Bråten, 2016

تعد املعرفة خاصية حيوية متيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات )Ponzi, 2003(، وهي حمور فعاليته، ومصدر 
 von Krogh & Nonaka,( قدرته عىل الفعل، وذلك ملا للمعرفة من ارتباط بعواطف البرش وآماهلم ومقاصدهم
املعرفة،  بمهية  خاصة  تصورات  تكوين  عىل  واع  غري  أو  واع  بشكل  سواء  مستمر  بشكل  الفرد  ويعمل   .)2000

 Hofer) املختلفة  ظواهره  وتفسري  حوله  من  العامل  وفهم  لوجوده،  معنى  لتكوين  مستمر  مسعى  يف  بنائها،  وكيفية 
للفرد،  املعريف  اإلدراك  من  اجلانب  هبذا  ا  خاصًّ اهتمًما  احلديثة  الدراسات  أولت  وقد   .)& Bendixen, 2012

وآليات  املعرفة،  تلك  ملاهية  به  يقوم  الذي  التأميل  واحلكم  حوهلا،  ومعتقداته  معرفته،  طبيعة  دراسة  عىل  فعملت 
بنائها فيم يعرف بنظريات اإلبستمولوجيا الفردية )Brandmo & Bråten, 2018(. كم عملت الدراسات الرتبوية 
والنفسية عىل دراسة تطور اإلدراك املعريف للفرد بتأثري التقدم يف العمر، والتعلم، كم برزت الدراسات التي تناولت 
ملهامهم  وممارستهم  العلم،  لطبيعة  استيعاهبم  يف  وتأثريها  والرياضيات  العلوم  معلمي  لدى  املعرفية  التصورات 
الوظيفية )Hofer & Bendixen, 2012(. وستعمل هذه الدراسة عىل الكشف عن مستوى احلكم التأميل للمعرفة 
 King( العلمية لدى عينة من معلمي العلوم ذوي اخلربة يف سلطنة عمن، وفقا للنموذج الذي وضعه كينج وكوتشنر
Kitchener,1994; 2004 &(، كم ستعمل عىل استقصاء اآلليات التي يستخدمها معلمو العلوم العمنيون يف تربير 

معرفتهم املعرفية، واملصادر التي تستند إليها. 

احلكم  بنموذج  وعالقتها  لدرستها،  املستخدمة  والنمذج  الشخصية،  املعرفة  لنظريات  عرًضا  ييل  فيم  ونورد 
والتنمية  التدريسية،  باملمرسات  العلوم، وعالقتها  املعريف لدى معلمي  تناولت اإلدراك  التي  التأميل، والدراسات 

املهنية.
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أوًلا: نظريات المعرفة الشخصية )اإلبستمولوجيا الفردية( والحكم التأملي

تفكري  كيفية   )Personal Epistemology( الفردية  اإلبستمولوجيا  أو  الشخصية،  املعرفة  نظريات  تدرس 
األفراد يف طبيعة املعرفة، ومستوى اليقني والثبات فيها، كم تدرس عمليات املعرفة ممثلة يف آليات تربيرها، ومصادر 
احلصول عليها )Sandoval et al., 2016(. واستندت معظم األبحاث التي تناولت نظريات املعرفة الشخصية 
لألفراد العاملني يف األوساط املهنية والتعليمية، عىل النظرية البنائية وعالقتها بالتعليم والتعلم، وفقا ملراحل التطور 
املعريف لدى الفرد كم وضعها بياجيه )Feucht et al, 2017; Sandoval et al., 2016(. فقام بريي يف عام 1970 
(Perry, 1998( بدراسة نظريات املعرفة الشخصية لعينة من الطلبة الذكور يف جامعة هارفارد خالل سنوات دراستهم 

اجلامعية، وذلك بإجراء مقابالت مسجلة مع أفراد عينة الدراسة متت بشكل دوري عىل مدار أربع سنوات، وقد 
وضع بريي خمطًطا مشاهًبا لنموذج بياجيه يف النمو العقيل للفرد )Wood, 1994( موضحا فيه مراحل نمو التصورات 
 )Baxter/Magolda, 2007( العقلية لبناء املعرفة، واحلكم عىل صحة املعرفة املتداولة. كم قامت بكترس/ماجولدا
بوضع تصور لدراسة التطور املعريف لدى املتعلمني يف مراحل التعليم العام، ودراسة تأثري التعلم والنضج العقيل 
فيه. وقسمت مراحل النمو املعريف لدى األفراد إىل أربع مراحل رئيسة، هي؛ مرحلة املعرفة املطلقة، ومرحلة املعرفة 
االنتقالية، وومرحلة املعرفة املستقلة ومرحلة املعرفة السياقية )Hofer & Bendixen, 2012(. ومن النمذج التي 
سعت إىل الكشف عن مستوى اإلدراك املعريف نموذج احلكم التأميل (Reflective Judgment)، ويصف النموذج 
تطور التفكري املعقد لدى األفراد البالغني، والكيفية التي ترتبط هبا نظريات املعرفة الشخصية لدهيم بالتربيرات التي 

 .)King & Kitchener, 2004( يقدموهنا لدى إصدارهم األحكام يف القضايا املثرية للجدل

الفرد  يعرتف  يبدأ عندما  التأميل  احلكم  أن  بني  الذي  ديوي،  قبل جون  التأميل من  احلكم  اشتقاق مفهوم  تم 
بوجود جدل أو شّك حول مشكلة ما، وأن تلك املشكلة قابلة ألكثر من حل. ويعرف احلكم التأميل بأنه عملية ختمني 
عقالنية توضح استخدام األدلة وقواعد التحقق املناسبة لتقديم تصور متمسك عن القضايا اجلدلية التي يتم طرحها 
)Kitchener & King, 1981(، كم تعرف بأهنا عملية استدالل معريف يستخدمها األفراد يف وضع افرتاضات معرفية 
مناسبة إلصدار حكم حول قضايا مثرية للجدل )Kitchner & King, 1994(، كم تعرف بأهنا التفكري النقدي الذي 
يقيم وجهات نظر متعددة بم يعمل عىل ترجيح رأي دون آخر )Feucht et al., 2017(، ويبني التسلسل الزمني 
للتعريفات السابقة تطور فهم احلكم التأميل، من كونه عملية ختمني عقالين، إىل ممارسة منظمة للتفكري النقدي. وقد 
تم وضع نموذج احلكم التأميل من قبل كينج وكيتشنر )King & Kitchener, 2004( يف سلسلة دراساهتم للحكم 
1700 مشارك، تم إجراء مقابالت فردية معهم،  التأميل لدى األفراد املتعلمني، وهي دراسات طولية أجريت عىل 
10 سنوات، عىل ثالثة أفواج خمتلفة من املتعلمني، وحيدد النموذج سلسلة افرتاضات متزايدة  استمرت عىل مدى 

 .)Kitchener &King, 1981( التعقيد حول املعرفة وارتباطها بأشكال التربير املستخدمة

وفيم ييل عرٌض لنموذج احلكم التأميل من حيث تناوُله لنظريات املعرفة الشخصية، وآليات تربير هذه املعرفة:

 Tirri,( النافذة املعمق، والبصرية  التفكري  املعرفة من خالل  إىل  يتوصل اإلنسان  الشخصية:  املعرفة  نظريات 
Husu, & Kansanen, 1999(، ويف رأي بياجيه ينتج األفراد منظومة تصوراهتم املعرفية ومعتقداهتم عرب مستوى 
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التطور املعريف  التجارب الالحقة )Ku, 2015(. ويمر  التفكري يف جتارهبم اخلاصة، ومن ثم تطبيقها عىل  معني من 
بأربع مراحل رئيسة؛ هي:   )Perry, 1998; Sandoval et al., 2016( للفرد وفقا للمخطط الذي وضعة بريي
نظر  املرحلة عن وجهة  وتعرب هذه  مطلقا،  أو خاطئة  مطلقا،  إما صحيحة  املعرفة  تكون  املرحلة  الثنائية، ويف هذه 
تامة املوضوعية نحو العامل، مع اعتقاد بأن املعرفة ثابتة وغري قابلة للتغري، يكون مصدرها اخلرباء الذين ينقلوهنا إىل 
اآلخرين. أما املرحلة الثانية فهي التعددية، ويعتقد األفراد يف هذه املرحلة بأن املعرفة نسبية، وأنه ال توجد معايري 
موضوعية هلا، وأن إنتاج املعرفة يتم بشكل سياقي حتدده ظروف مكانية وزمانية معينة. أما املرحلة الثالثة فهي املرحلة 
النسبية، وفيها يعرتف األفراد بالطبيعة املتغرية للمعرفة، ورضورة استخدام منطق استقصائي للوصول إىل املعرفة، 
الرابعة، فهي  بينها وبني االدعاءات األخرى، أما املرحلة  الناقد لفرز املعرفة الصحيحة والتفريق  التفكري  وممارسة 
 Kang,( العلمية  املنهجية  بقيم  التزام  مع  للمعرفة،  منتج  إىل  الفرد  بتحول  وتتعلق  النسبية،  ضمن  االلتزام  مرحلة 
 King & Kitchner,( كم عمل كينج وكيتشنر .)2008; Sandoval et al., 2016(. )Sandoval et al., 2016

2004 ;1994( عىل تطوير مقياس بريي يف صور مقياس للحكم التأميل )Reflective Judgment( يتضمن سبع 

مراحل، وتم جتميع املراحل السبعة يف ثالثة مستويات هي: مستوى احلكم قبل التأميل ويشمل املراحل األوىل والثانية 
والثالثة، ومستوى احلكم شبه التأميل ويضم املرحلتني الرابعة واخلامسة، ومستوى احلكم التأميل ويضم املرحلتني 
السادسة والسابعة. ذلك أن جتميع املراحل السبع إىل ثالث مستويات يقلل من التعقيد، ويربز أوجه التشابه داخل 
بني  مشرتكة  مرحلة  يف  يصنفون  البكالوريوس  طلبة  أن  التأميل  احلكم  مقياس  عىل  الدراسات  وأظهرت  املراحل. 
احلكم قبل التأميل، وشبه التأميل، ويكون طلبة املاجستري يف املستوى احلكم شبه التأميل، يف حني ال يصل إىل مرحلة 

احلكم التأميل إال طلبة الدكتوراة.

تربير املعرفة العلمية: هي املسوغات التي يقدمها الفرد ملعتقداته املعرفية، بم يبني تقديراته التقريبية لبيانات . 1
)Zeidler et al., 2009(. ويضع الفرد افرتاضات  املعرفة بحسب كوهنا أكثر أو أقل احتماًل للحقيقة 
لتلك  املسوغة  واملفاهيم  الفرضيات  من  منطقًيا  متمسكة  شبكة  يكون  بم  واملعرفة،  الواقع  عن  خمتلفة 
 King( اجلدلية  القضايا  بشأن  أحكام  وإصدار  املتاحة  املعلومات  تنظيم  الشبكة  تلك  وتوفر  املعتقدات، 
التربيرات ترتافق مع  التأميل خمططا ألنواع متدرجة من  Kitchener, 2002 &(. ووضع نموذج احلكم 

مراحل تطور اإلدراك املعريف، وطبيعة النظر إىل املعرفة. ويوضح اجلدول )1( ملخًصا ملستويات احلكم 
.)King & Kitchener, 2004( التأميل، واملربرات املصاحبة لكل مرحلة وفًقا لنموذج كينج وكيتشنر

جدول )1( 
مستويات احلكم التأميل

تربير املعرفةالنظرة للمعرفةمستوى احلكم

قبل التأميل

مطلقة ومؤكدة، وتوجد إجابات صحيحة جلميع 

األسئلة، وهي إجابات مستمدة من سلطات خارجية. ال 

يتم التمييز بني احلقائق، والقضايا اجلدلية؛ حيث يفرتض 

أن توجد إجابات حمددة للقضايا اجلدلية. 

ال حتتاج املعتقدات إىل تربير ألن صاحبها يفرتض أهنا 

مطلقة ويقينية، وال فرق لديه بني ما يراه صحيًحا وما هو 

صحيح فعاًل.
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تربير املعرفةالنظرة للمعرفةمستوى احلكم

شبه التأملية

غري يقينية، ختتلف بني األفراد بسبب متغريات ظرفية، 

وحدود معرفتهم، واألدوات التي استخدموها، وهي 

تتغري بحسب السياق الذي حييط بالفرد.

تكون العالقة بني األدلة املطروحة، والنتيجة ضعيفة؛ 

حيث تستخدم األدلة بحسب السياق اخلاص للفرد 

من مثل استخدام األدلة التي تتفق مع املعتقد املوجود، 

وجتاهل ما عداها.

التأملية

املعرفة خمرج لعملية استقصاء سببي، تبنى فيها احللول 

للمشكالت الغامضة وغري املحددة احللول مسبقا، ويتم 

تقويم كفاية هذه احللول وفقا ملنطقيتها، ولالدلة املعطاة، 

أو دقة األدوات وفاعلية استخدامها.

بمقارنة األدلة، ووجهات النظر، وترجيح احللول التي 

تم تطويرها وفقا ملعايري مثل وزن األدلة وعملية احللول. 

هذا مع دراسة املخاطر التي تضعها االستنتاجات 

اخلاطئة، والتربيرات البديلة. 

التربير  الدراسات احلديثة لإلدرك املعريف، وذلك لكون طبيعة  املعرفة أهتمًما أكرب يف  ووجدت دراسة تربير 
املعتقدات  تربير  عىل  القدرة  أهنا  عىل  الفلسفي  التعريف  يف  للمعرفة  وينظر  بل  الفرد،  معرفة  عن  تعبري  املستخدمة 
)Nonaka, 1994(، وقسمت الدراسات تربير املعتقدات إىل بعدين مها: املصدر اخلارجي املوثوق أو التربير استنادا 
إىل سلطة هلا اعتبارها أو هلا سمعة جيدة، كاملعلم أو الكتاب املدريس أو املنشورات احلكومية...الخ، والبعد الثاين 
 ،)Feucht et al, 2017( الرأي الشخيص بمعنى أن معرفة الفرد هي حصيلة قراءته، وما توصل إليه من معلومات
اتساق  ألجل  متعددة،  مصادر  من  والتحقق  املقارنة،  وهو  املعتقدات،  لتربير  ثالثا  بعدا  آخري  دراسات  وتضيف 

 .)Ferguson et al, 2013( املعلومات

احلكم  درست  التي   )Owen, 2005( أوين  دراسة  وكيتشنر  كينج  نموذج  استخدمت  التي  الدراسات  ومن 
التأميل لدى عدد من العاملني باإلرشاد النفيس، ويلتحقون بربنامج للدراسات العليا يف الواليات املتحدة، بينت 
وقوعهم يف مستوى املحاكمة شبه التأملية، مع ميل لتقديم أحكام قاطعة يف املعاجلات الرسيرية التي يقومون هبا. كم 
قام ميلر بدراسة )Miller, 2012( للكشف عن مستوى احلكم التأميل لعدد 87 من طلبة السنة األوىل والرابعة يف عدد 
من مؤسسات التعليم العايل يف الواليات املتحدة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وقوع مجيع الطلبة يف املرحلة الرابعة 

من احلكم التأميل، ويصنف وفقا للمنوذج عىل أنه يقع يف مستوى احلكم شبه التأميل. 

حل  عىل  القائم  والتعلم  التأميل،  احلكم  بني  العالقة  تناولت  بدراسة   )Cavanagh, 2015( كافنوف  قام  كم 
مقارنة درجات  املتحدة، وتم  الواليات  العليا يف جامعتني خمتلفتني يف  الدراسات  املشكالت، لدى عينة من طلبة 
احلكم التأميل قبل وبعد دراسة مقرر مقدم بأسلوب حل املشكالت، وأظهرت نتائج الدراسة تطور مستوى احلكم 
التأميل لدى املتعلمني بعد ممارستهم ألسلوب حل املشكالت يف التعلم. وقام فالك )Valk, 2017( بدراسة نوعية 
استكشافية لتطوير نموذج تعلمي ملقرر يف الفنون احلرة، يقدم ملرحلة اإلعداد للتعليم اجلامعي يف الواليات املتحدة 
األمريكية، بم يتمشى مع تطلعات الطلبة، واحتياجات سوق العمل، وقد تم تصميم أنشطة املقرر بم يتوافق ونموذج 
احلكم التأميل. كم تم استخدام نموذج معدل عن نموذج كينج وكيتشنر من قبل حممد )2019( وذلك هبدف معرفة 
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وطالبة،  طالب   211 عددهم  بلغ  بغداد،  يف  املستنرصية  جامعة  طلبة  من  عينة  لدى  السائدة  التأميل  احلكم  مرحلة 
والفروق يف احلكم التأميل لدى هؤالء الطلبة بحسب متغري النوع واملرحلة الدراسية )بني طلبة السنة األوىل والسنة 
الرابعة يف اجلامعة(. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طلبة اجلامعة يقعون ضمن املرحلة اخلامسة، وهي مرحلة تقع 
ضمن مستوى احلكم شبه التأميل، كم أظهرت أن طلبة السنة الرابعة يتمتعون بحكم تأميل أعىل من ذلك الذي يتمتع 

به طلبة السنة األوىل. 

كم استخدم النموذج يف جمال الرتبية. ومن الدراسات احلديثة التي وظفت النموذج دراسة كارسان وتوزون 
وزيدلر )Karışan, Tüzün & Zeidler, 2018( وهي دراسة نوعية هدفت الستكشاف مراحل احلكم التأميل لدى 
الطلبة املعلمني ملادة العلوم يف إحدى اجلامعات يف تركيا، بلغ عددهم 20 طالبا معلًم. وتم مجع بيانات الدراسة بواسطة 
تقارير املختربات واملقابالت الفردية شبه املقننة. وأظهرت نتائج الدراسة ميل مراحل احلكم التأميل لالرتفاع لدى 
املشاركني يف الدراسة مع تقدمهم يف املقرر من التجربة األوىل إىل التجربة األخرية. وتستخدم الدراسة احلالية نموذج 
احلكم التأميل لكينج وكنترش)King & Kitchener, 2004(، يف حساهبا ملستوى احلكم التأميل، يف حني استفادت 
من تقسيم فريجسون وآخرون )Ferguson et al., 2013( ألبعاد املصادر التي تعتمد عليها التربيرات التي يقدمها 

الفرد ملعرفته العلمية. 

ثانًيا: دراسة اإلدراك المعرفي لدى معلمي العلوم

تكوين  عىل  ملساعدهتم  متنوعني،  ومتعلمني  خمتلفة  تعلم  بيئات  إدارة  يف  العلوم  ملعلم  األساس  الدور  يتمثل 
تصورات معرفية دقيقة عن طبيعة العلم، وتنمية طرق تفكري متقدمة، وتكوين شبكة مرتابطة من املفاهيم العلمية 
تقدم معنى صحيحا عن الطبيعة، والبيئة املحيطة باإلنسان )Hofer & Bendixen, 2012(. ويتمثل اإلدراك املعريف 
 Sandoval et al.,( للمعلم يف املعنى الذي يكونه لعمله املعريف، وقدرته عىل املشاركة يف حل مشكالت معقدة
 .)Lunn et al., 2017( كم يسهم يف تنمية املعلم مهنًيا، وقادًرا عىل االستجابة لدعوات اإلصالح الرتبوي ،)2016

ونظريات  املعرفية،  املعتقدات  تشمل  التي  بأنواعه  العلوم  ملعلمي  املعريف  اإلدراك  عىل  متنوعة  دراسات  وأجريت 
املعرفة الشخصية، وإدراك طبيعة العلم )Hofer & Bendixen, 2012(. ومن الدراسات التي أجريت الستقصاء 
واملعرفة  العلم،  لطبيعة   )Abd-El-Khalick, 2006( اخلالق  عبد  دراسة  العلوم  ملعلمي  املعريف  اإلدراك  مستوى 
العلمية، وبينت الدراسة أن معلمي العلوم الذين أمضوا سنوات يف التدريس عادة ما تكون نظرهتم للمعرفة العلمية 
التي تعرب عنها الكتب املدرسية وهي وجهة نظر خطية وموضعية، يف حني  النظر  خمتلطة، فهم يعربون عن وجهة 
ظهرت وجهة نظر أخرى أكثر تكاماًل نحو تكوين املعرفة العلمية، تأخذ يف االعتبار دور املجتمع والثقافة واخليال 

لدى إجراء مناقشات معمقة معهم. 

املعلم  يعتنقها  التي  الفردية  املعرفة  بالكشف عن نوع نظريات  املجال  الرتبوية يف هذا  الدراسات  اهتمت  كم 
حيث قام شارو وألفسون )Schraw & Olafson, 2002( بدراسة شملت 24 معلم أمريكيا، وخلصت إىل تصنفت 
نظريات املعرفة الشخصية لدهيم إىل ثالثة أنواع؛ الواقعية والنسبية والسياقية، وهو تقسيم يوازي املستخدم يف تقسيم 
املعرفة احلالية موضوعية وغري متغرية  أن  للعامل  الواقعية  النظرة  املعلمون ذوو  التأميل. ويفرتض  مستويات احلكم 
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نسبًيا ويؤسسها اخلرباء، ويف املقابل، يفرتض املعلمون النسبيون أن املعرفة ذاتية وقابلة للتغيري، بينم ينظر املعلمون 
ذوو النظرة السياقية إىل املعرفة عىل أهنا بنية مشرتكة تعتمد عىل السياق وتبنى وفق مبادئ واضحة. 

كم بينت دراسة شان وإليوت )Chan & Elliott, 2002, cited in Chan, 2008( التي أجريت عىل جمموعة 
من الطلبة املعلمني يف هونج كونج إيمهنم بأن اكتساب املعرفة يتم من خالل جهد الفرد يف التعلم، وال يتم تلقيها 
من قبل أشخاص يمثلون السلطة أو اخلرباء، كم يميل الطلبة املعلمون إىل االعتقاد بأن املعرفة غري يقينية، وتتغري 

باستمرار. 

كم قام فوشيت وبندكسني )Feucht & Bendixen, 2010( بدراسة مقارنة لنظريات املعرفة الشخصية لدى 
معلمني أمريكيني، وأملان يدرسون يف املرحلة االبتدائية، وأظهرت الدراسة وجود تشابه بني املعلمني يف البلدين يف 
النظر للمعرفة بأهنا يقينية، تعتمد عملية تعرفها عىل ختصص املعلم، كم أظهرت اختالفا يف النظر إىل مصادر املعرفة؛ 
نظرة  كانت  والبصرية، يف حني  مثل احلدس  داخلية،  تنبع من مصادر  املعرفة  أن  األملان  املعلمني  أكثر  اعترب  حيث 
 Fives & Buehl,( املعلمني األمريكان للمعرفة باعتبارها ذات مصادر خارجية موضوعية. كم قام فافيث وبويش
2010( بإجراء سلسلة دراسات للمعتقدات العلمية للمعلمني واملعلمني قبل اخلدمة، مع ربطها باملعرفة البيداغوجية 

للمعلمني لشوملان، ووضعا خمطًطا لتصنيف قاعدة معرفة املعلمني، وما يعتقد املعلمون أهنم بحاجة إىل معرفته.

وتناولت دراسة بندكسني وكليمو )Bendixen, & Klimow, 2019( نظريات املعرفة الفردية للمعلمني قبل 
اخلدمة وعالقتها بالتوجه املتبع يف التدريس، وتم حتليل أعمل جمموعة من املعلمني بلغ عددهم 150 معلًم ومعلمة، 

وصنفت الدراسة النظر املعرفة لدى املعلمني إىل ثالث فئات، هي: املطلقة، والتعددية، والتقويمية. 

التي يطبقها  التي يستخدمها، واالسرتاتيجيات  التدريس  ويؤثر مستوى اإلدراك املعريف للمعلم عىل مناحي 
يف الصف، كم يؤثر يف توقعاته ألداء الطلبة )Lunn et al., 2017(، وكيفية صنع القرارات يف أثناء عملية التعلم 
)Feucht et al., 2017(. وبينت دراسة يونج )Young, 2005( تأثري إدراك املعلم لطبيعة املعرفة والتعلم، عىل اختيار 
اسرتاتيجيات التدريس، واألداء األكاديمي، وأوضحت نتائج الدراسة أن النظريات املعرفية الشخصية »الساذجة« 
تعمل كحاجز أمام تكامل املعرفة وتشجع استخدام اسرتاتيجيات التعلم قصرية املدى والتعلم السطحي، بينم يميل 
املعلمون الذين لدهيم نظريات معرفية شخصية أكثر تطوًرا إىل أن يكونوا أكثر حتفيًزا للتعلم احلقيقي، واستخدام 
من  جمموعة  عىل  أجراها  التي   )Kang, 2008( كانج  دراسة  وبينت  املتعلم.  حول  تتمحور  تعليمية  اسرتاتيجيات 
معلمي العلوم يف الواليات املتحدة تأثر سلوكهم التدرييس واختيارهم السرتاتيجيات التدريس بمنظومة مدركاهتم 
املعرفية، وهو ما أكدته دراسة بيندكسن وكلوماو )Bendixen, & Klimow, 2019( التي أظهرت وجود ارتباط 
واضح بني مستوى اإلدراك املعريف للطالب املعلم، وبني نوعية األنشطة التعليمية التي يقدمها لطلبته. ذلك ويوفر 
التقدم يف مستوى احلكم التأميل لدى املعلم حتقيق حتول جذري يف التنمية املهنية، وتعزيز الفاعلية يف العمل، وقد 
أطلق شون )Schoen, 1987; cited in Feucht et al., 2017( عىل هذه املمرسة »التفكري يف العمل«؛ حيث 
عىل  يعمل  بم  املهنية  وخرباهتم  التدريسية،  معرفتهم  يف  التفكري  التأميل  باحلكم  يتمتعون  الذين  املعلمون  يتشارك 
 Feucht( إدراٍك معريف مرتفع قد تعمل عىل تطوير  املتقدمة  املهنية  املمرسة  أن  إىل  باستمرار. هذا إضافة  تطويرها 
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حيققون  كانوا  البنائية  التدريس  أساليب  تعزز  مناهج  وفق  بالتدريس  قاموا  الذي  املواد  فمعلمو   ،)et al., 2017

مستويات متقدمة يف نظريات املعرفة الشخصية، واإلدراك املعريف.

واملالحظات  االستبانات،  مثل  الشخصية، من  املعرفة  نظريات  للكشف عن  أدوات خمتلفة  استخدمت  وقد 
لألفراد  التأميل  احلكم  ومستوى  الشخصية  املعرفة  نظريات  عن  للكشف  املستخدمة  األدوات  أبرز  ومن  امليدانية، 
املقابالت شبه املقننة )Semi structured interview( (Muis et al., 2014(. وقد بدأ استخدام تلك املقابالت 
 King &( وكوتنرش  كينج  استخدمها  كم   .)Perry, 1998(1970 سنة  يف  هبا  قام  التي  دراسته  يف  بريي  قبل  من 
من  الباحث  يمكن  بم   )Reflective Judgment Scale( التأميل  احلكم  مقياس  لتطبيق   )Kitchener, 1994

احلصول عىل بيانات يمكن تقديرها عن املعتقدات األساسية للفرد عن املعرفة العقلية وكيفية حتصيلها، واحلكم عىل 
صحتها. وقد استخدمت الدراسة املقابلة الفردية شبه املقننة يف تطبيق مقياس احلكم التأميل، وذلك بتزويد املشارك 
بتلك  املتعلقة  االستقصائية  األسئلة  من  ملجموعة  االستجابة  منه  الطلب  ثم  ومن  احلل،  مفتوحة  ملشكلة  بسيناريو 
املشكلة بشكل فوري ودون استعداد مسبق )Sandoval et al., 2016(، وهتدف املقابلة شبه املقننة املستخدمة يف 
هذه الدراسة إىل حتديد مستوى احلكم التأميل يف املعرفة العلمية لدى معلمي العلوم املشاركني يف الدراسة، وحتديد 

اآلليات املستخدمة لتربير تلك املعرفة. 

مشكلة الدراسة:

تتمثل مقاصد تدريس العلوم بشكل عام يف إكساب الطلبة معرفة علمية، إضافة إىل إكساهبم مهارات التفكري 
العلمي وحل املشكالت، إال أن تدريس العلوم يف سلطنة عمن مل حيقق كال املقصدين بصورة مرضية، فقد أشارت 
الدراسات التي أجريت عىل التحصيل الدرايس للمدة إىل تدين أداء الطالب العمين، وهو ما ظهر يف نتائج دراسة 
 The Trends In International Mathematics and Science) والعلوم  الرياضيات  يف  الدولية  التوجهات 
.Study)، [TIMSS] يف الدورات الثالث التي شاركت فيهم السلطنة يف األعوام 2007 و2011 و2015، وكان متوسط 

 .)Martin et al., 2016( نتائج طلبة الصف الثامن يف مادة العلوم يف مجيع هذه الدورات أقل من املتوسط الدويل
السلطنة؛  يف  العمل  بسوق  االلتحاق  يتطلبه  مما  أقل  املشكالت  حل  ملهارات  العمين  الطالب  اكتساب  أن  ظهر  كم 
وفًقا ملا بينه مسح اخلرجيني الذي أجرته وزارة التعليم العايل يف سلطنة عمن )وزارة التعليم العايل، 2016(. إال أن 
املشكلة األعمق تتصل بالتقديرات املبالغ فيها التي يقدمها معلمو العلوم عن أدائهم املهني، واجلهود التي يبذلوهنا 
يف التدريس )وزارة الرتبية والتعليم والبنك الدويل، 2012( كم ظهر يف اإلفادات التي قدمها معلو العلوم يف الصف 
العلوم عىل  للتساؤل عن قدرة معلم  يدعو  أمر  للرياضيات والعلوم. وهو  الدولية  التوجهات  الثامن يف دراسات 
العلوم  تدريس  لغايات ومرامي  التدرييس  أدائه  بمهامه وممارساته، ومدى حتقيق  تتصل  إصدار أحكام موضوعية 
العلوم، والعمل عىل كشف مستوى  ملا يدور يف عقل معلم  بصورة عامة. بم يستدعي إجراء استقصاء أكثر عمقا 
إدراكه املعريف، ومن ذلك دراسة مستوى احلكم التأميل لديه، وقدرته عىل تقديم تصورات متمسكة عن طبيعة املعرفة 

العلمية، وآليات تربيرها. 

البحث  من  حقها  تستوف  مل  التي  املوضوعات  من  عمن  سلطنة  يف  العلوم  ملعلمي  املعريف  اإلدراك  ويعترب 
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والدراسة، فالدراسات التي أنجزت يف هذا املجال قليلة جًدا، ومل تتم دراسة نظريات املعرفة الفردية بشكل مبارش، 
بحسب ما توصل إليه الباحثان. كم أن الدراسات التي تناولت اإلدراك املعريف ملعلمي العلوم تقدم صورة ضبابية 
عن حقيقة هذه املدركات؛ فقد بينت دراسة احلجري )2006( التي هدفت للكشف عن مستوى فهم معلمي العلوم 
لطبيعة العلم، والتي شارك فيها 87 معلًم ومعلمة ممن يدرسون مادة العلوم يف احللقة الثانية من التعليم األسايس، أن 
ا.  مستوى فهم معلمي العلوم يف سلطنة عمن لطبيعة العلم، بم فيها طبيعة املعرفة العلمية أقل من املستوى املقبول تربويًّ
كم بينت الدراسة التي قامت هبا الزدجايل )2006( وهدفت إىل تقيص معتقدات 108 من معلمي ومعلمت العلوم 
عن التدريس يف ضوء النظرية البنائية، وجود مستوى متواضع من استيعاب مبادئ النظرية البنائية، مع ندرة يف تطبق 
 Ambusaidi( مبادئ تلك النظرية يف التدريس. يف حني بينت الدراسة الطولية التي أجراها أمبوسعيدي والبلويش
Al-Balushi, 2012 &( عىل الطلبة املعلمني ملادة العلوم نزوع صورة املعلم للتحول لنمط التدريس التقليدي لدى 

ممارسته الرتبية العلمية، واالختالط بامليدان، وهو أمر أكدت عليه دراسة حديثة أجريت عىل معلمي العلوم بسلطنة 
عمن )Al-Balushi, et al., 2020( حيث أظهرت شيوع صورة التعلم املتمركز حول املعلم مقارنة بصورة التعلم 
املتمركز حول املتعلم، بم يطرح التساؤالت عن حقيقة اإلدراك املعريف ملعلمي العلوم، وطبيعة نظرياهتم الشخصية 

حول املعرفة العلمية. 

وستعمل هذه الدراسة عىل الكشف عن مستوى احلكم التأميل للمعرفة العلمية لدى معلمي العلوم يف سلطنة 
عمن، وفًقا لنموذج كينج وكيتشنر )King & Kitchener, 2004(. كم ستعمل عىل استقصاء اآلليات التي يستخدمها 

معلمو العلوم العمنيون يف تربير معرفتهم العلمية.

 أسئلة الدراسة

ما مستوى احلكم التأميل لدى معلمي العلوم ذوي اخلرية يف سلطنة عمن؟. 1
وينقسم هذا السؤال إىل قسمني:

ما مستوى احلكم التأميل السائد بني معلمي العلوم ذوي اخلربة بسلطنة عمن؟أ. 
كيف يتوزع املشاركون عىل مستويات احلكم التأميل يف املقياس ككل، وعىل الفئات الفرعية فيه؟ ب. 

كيف يربر معلمو العلوم املشاركون يف الدراسة معرفتهم بالظاهرة العلمية؟ . 2

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما ييل:
الكشف عن مستوى احلكم التأميل لدى عينة من معلمي العلوم من ذوي اخلربة بسلطنة عمن. وذلك بـ:. 1

مستوى احلكم التأميل السائد لدى املشاركني )عينة الدراسة(.أ. 
توزع املشاركني عىل مستويات احلكم التأميل يف املقياس ككل، وبحسب الفئات الفرعية فيه.ب. 

استقصاء الكيفية التي يربر هبا معلمو العلوم املشاركون يف الدراسة معرفتهم بالظاهرة العلمية. . 2
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أهمية الدراسة:

بمصطلحات  التعريف  يف  تساعد  كوهنا  من  النظري  جانبها  يف  احلالية  الدراسة  أمهية  تنبثق  النظرية:  األمهية 
اإلدراك املعريف ونظريات املعرفة الشخصية، من خالل دراسة مستويات احلكم التأميل، وآليات تربير املعرفة، وهي 
مصطلحات يف حالة حراك بحثي متصل، ويف تطور مستمر، وهو ما يرفد املكتبة العربية باملستجدات يف هذا املجال.

األمهية التطبيقية: وتتمثل فيم ييل:
تطوير برتوكول املقابلة شبه املقننة التي وضعها كينج وكوشنر لقياس احلكم التأميل، وإجراء التعديالت 	 

عليه بم يالئم جمتمع الدراسة، ذلك ألن استخدام املقابالت الفردية شبه املقننة يسهم يف تكوين فهم عميق 
لإلدراك املعريف للمشارك يف الدراسة، وهو ما يضع بني يدي الراغبني يف متابعة البحث يف جمال اإلدراك 

املعريف للمعلم خيارات أوسع يف األدوات التي يمكن استخدامها للدراسة والتقيص.
الوقوف عىل واقع املدركات املعرفية ملعلمي العلوم من ذوي اخلربة بسلطنة عمن، ونظرهتم لطبيعة املعرفة 	 

العلمية واآلليات الشائعة التي يستخدموهنا يف تربير تلك املعرفة، وهو ما يوفر أرضية صلبة لبناء برامج 
هذه  كون  للمعلمني  املهنية  السلوكيات  من  كثري  لتفسري  مرجعية  يوفر  قد  كم  للمعلمني،  املهنية  التنمية 

السلوكيات هي التعبري الظاهري عن اإلدراك املعريف. 
كوهنا تسهم يف تطوير إدراك املعلم بم يقوم به من عمل، وطبيعة املعرفة العلمية التي يتوجب عىل الطلبة 	 

اكتساهبا.

حدود الدراسة:

متثلت حدود الدراسة يف اآليت:

احلدود املوضوعية: اقترصت حدود الدراسة عىل دراسة مرحلة احلكم التأميل السائدة، وتوزع املشاركون 	 
يف الدراسة عىل مستويات احلكم التأميل، وآليات تربير املعرفة العلمية.

احلدود الزمانية: تم إجراء املقابالت خالل الفرتة من 8 إىل 12 أكتوبر 2018.	 

احلدود املكانية: تم تطبيق املقابالت الفردية شبه املقننة يف مبنى املعهد التخصيص للتدريب املهني للمعلمني 	 
التابع لوزارة الرتبية والتعليم يف مسقط.

مصطلحات الدراسة:

احلكم التأميل: عملية استدالل معريف يستخدمها األفراد يف وضع االفرتاضات املعرفية بطريقة مناسبة إلصدار 
.)Kitchner & King,1994( حكم حول مسائل مثرية للجدل

مستوى احلكم التأميل: هو الدرجة التي تتم هبا عملية االستدالل املعريف للفرد يف وضع االفرتاضات املعرفية 
الدراسة  )Kitchner & King,1994(. ويعرف يف هذه  للجدل  مثرية  مناسبة إلصدار حكم حول مسائل  بطريقة 

إجرائيا بأنه الدرجة التي حيققها املعلم عىل مقياس احلكم التأميل املعدل عن املقياس الذي صممه كينج وكيتشنر.
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التقريبية  تقديراهتم  يبني  بم  الدراسة،  املشاركون يف  يقدمها  التي  املسوغات  العلمية: هي  املعرفة  تربير  آليات 
.)Zeidler et al., 2009( لبيانات املعرفة بحسب كوهنا أكثر أو أقل احتماًل للحقيقة

معلمو العلوم ذوو اخلربة يف سلطنة عمن: هم معلمو العلوم املقيدة أسمؤهم ضمن برنامج »خرباء العلوم« يف 
دفعته الثانية، واملقيدون منذ العام الدرايس 2017/2016م، ويبلغ متوسط سنوات عملهم يف التدريس حوايل 7 سنوات. 

مجتمع الدراسة وعينتها:

يمثل جمتمع الدراسة فئة منتقاة من املجتمع الكيل ملعلمي العلوم، ويتكون من مجيع معلمي العلوم امللتحقني 
باملعهد التخصيص للتدريب املهني للمعلمني، املقيدين ضمن برنامج )خرباء العلوم( يف دفعته الثانية من املتدربني 
البالغ عددهم 111 معلم ومعلمة، موزعني عىل ست جمموعات من خمتلف حمافظات سلطنة عمن. وهم معلمو علوم 
من ذوي اخلربة الذين ترتاوح سنوات عملهم يف التدريس بني 5 سنوات إىل أكثر من 12 سنة؛ حيث يبلغ متوسط 

خربة املشاركني يف الدراسة حوايل سبع سنوات.

وشملت عينة الدراسة 23 معلم ومعلمة ملادة العلوم )6 معلمت و17 معلم( يتلقون تدريبا طويل األجل مدته 
سنتان عىل رأس العمل يف برنامج يطلق عليه »خرباء العلوم«، يتضمن أسبوعا واحدا للتدريب املبارش يف كل فصل 
درايس، وممارسة ميدانية بقية الفصل. ويتم تدريب امللتحقني يف الربنامج عىل عدد من املوضوعات الرتبوية احلديثة، 

وإكساهبم مهارات يف التفكري التأميل وتطبيق ممارسات تدعم التعلم اجلمعي )وزارة الرتبية والتعليم، 2014(.

أداة الدراسة: 

 Reflective( استخدمت الدراسة املقابلة الفردية شبه املقننة، لتطبيق مقياس معدل عن مقياس احلكم التأميل
اإلدراك  حول  دقيقة  بيانات  عىل  للحصول  هتدف  فردية  مقابلة  هو  التأميل  احلكم  ومقياس   ،)Judgment Scale

املعريف لألفراد ومعتقداهتم اخلاصة بطبيعة املعرفة، وآليات تربيرها )King & Kitchener, 1994(، وتم تصميمه 
للحصول عىل بيانات يمكن تقديرها عن املعتقدات األساسية للفرد عن املعرفة العلمية وكيفية حتصيلها، واحلكم 
عىل صحتها. يتكون مقياس احلكم التأميل من ثالثة أقسام هي: أ. القضايا اجلدلية، مقدمة يف صورة سيناريوهات 
لعدد من القضايا مفتوحة احلل، ب. أسئلة التحقق املتعلقة بالقضية اجلدلية يطلب من املشارك االستجابة هلا بشكل 
فوري ودون استعداد مسبق )Sandoval et al., 2016(، ج. خمطط التحليل الكمي للمقابلة، وهو خمطط مقسم إىل 
ثالث فئات، وفقا للتقسيم الذي وضعته أدبيات الدراسة وهي طبيعة للمعرفة العلمية، وكفاية التفسريات البديلة، 
وتقدير أمهية آراء اخلرباء، مع وضع مستويات كمية لتحقق كل فئة. وبلغ مدى املقياس بني 6 إىل 18، وتم تقسيم 
درجاته إىل ثالث مستويات، هي مستوى احلكم قبل التأميل، ومستوى احلكم شبه التأميل، ومستوى احلكم التأميل. 
وقد قام الباحثان بمعاجلة مقياس احلكم التأميل وتعديله بم جيعله يتوافق مع البيئة العمنية، والثقافة السائدة. وتم 

ذلك وفق اخلطوات اآلتية: 

ترمجة املقياس إىل اللغة العربية مع استبعاد بعض القضايا التي ال تتصل بتدريس العلوم، مثل قضية بناء 	 
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األهرام، وقضية التحيز يف األخبار. وتم تدقيق الرتمجة عن طريق مرتجم متخصص. 

معلمت 	  مخس  من  جمموعة  عىل  اإللكرتون(  كتلة  )قياس  اجلدلية  القضايا  من  لواحدة  املبدئي  التطبيق 
عىل درجة متقدمة من اخلربة يف تدريس مادة العلوم. وقد أظهر التطبيق صعوبة يف التمييز بني السؤالني 
)2( و)4(، واعتربت األكثرية أن السؤالني مكرران. وعمل الباحثان عىل دمج السؤالني يف سؤال واحد 
هو السؤال )2( »كيف توصلت لوجه النظر هذه؟«. كم وجدت صعوبة يف عرض السؤال )5( بأسئلته 
املتسلسلة؛ ألن االستجابات التي حصل عليها الباحثان تنحو منذ البداية نحو اختيار واحد من املسارين 
)صواب( أو )رأي أفضل من رأي آخر(؛ لذا تم تعديل السؤال )5( وتقسيمه إىل سؤالني؛ السؤال )3( 
الصواب/األصح؟«.  الرأي  مواصفات  »ما   )4( والسؤال  الصواب؟«،  الرأي  هو  رأيك  أن  تعترب  »هل 

ويوضح اجلدول )2( األسئلة يف املقياس األصيل وبعد التعديل.

جدول )2(
أسئلة التحقق يف مقياس احلكم التأميل، قبل وبعد التعديل

األسئلة املعدلةأسئلة التحقق األصلية
ما رأيك هبذه القضية؟. 1

كيف توصلت إىل وجهة النظر هذه؟. 2

عالم تستند وجهة نظرك هذه؟. 3

هل لك أن تتوصل عىل نحو مؤكد إىل أن موقفك من هذه القضية هو . 4

الصواب؟ إذا كانت إجابتك نعم، كيف؟ إذا كانت إجابتك ال، مل ال؟

عندما خيتلف شخصان حول قضايا من هذا النوع، هل تعتقد أن رأًيا . 5

واحًدا هو الصواب واآلخر هو اخلطأ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ماذا 

تقصد بـ”الصواب”؟ إذا كانت إجابتك ال، هل يمكن القول إن رأًيا 

واحًدا أفضل من اآلخر؟ ماذا تقصد ب “أفضل”؟

كيف تفرس اختالف وجهات نظر الناس حول هذه القضية؟. 6

كيف تفرس اختالف اخلرباء يف هذا املجال حول هذه القضية؟. 7

ما رأيك هبذه القضية؟. 1

كيف توصلت لوجه النظر هذه؟. 2

هل تعترب أن رأيك هو الرأي الصواب؟. 3

ما مواصفات الرأي الصواب؟. 4

كيف تفرس اختالف وجهات نظر الناس حول هذه . 5

القضية؟

كيف تفرس اختالف اخلرباء يف هذا املجال حول هذه . 6

القضية؟

إرسال نسخة من املقياس املعدل إىل حمكمني اثنني متخصصني للتحقق من تكافؤ النسخة التي تم تطبيقها 	 
مع النسخة األصلية من املقياس.

للتحقق من صدق حمتوى مقياس احلكم التأميل تم عرض النسخة املعدلة من مقياس احلكم التأميل عىل 	 
استجابات مخسة  للمقياس بحساب  الثبات  تم حساب  املحكمني إلبداء مالحظاهتم حوله. كم  25 من 

من معلمي علوم ينتمون ملجتمع الدراسة، وتم استبعادهم بعد ذلك من عينة الدراسة باستخدام ثبات 
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االتساق الداخيل عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا Cronbach’s alpha، وقد بلغ 0.58 وهو معدل 
مقبول من الثبات يف هذا النوع من األدوات البحثية )Wood, 1994(. كم تم إجراء عملية ترميز البيانات 
وحتليلها من قبل باحثني خمتلفني وتم حساب معامل التوافق بني الباحثني وبلغ 0.73، ويوضح امللحق )1( 

النسخة النهائية من املقياس.

التطبيق الفعيل للمقياس، وذلك بإجراء مقابالت فردية مع املشاركني يف الدراسة بواسطة الباحث األول، 	 
النووية  الطاقة  من  واالستفادة  الغذاء،  إىل  الكيميائية  املواد  إضافة  مها  جدليتني  قضيتني  بتقديم  وذلك 
لألغراض السلمية، يليها طرح أسئلة التحقق القياسية املعدلة. وقام مقيمن خمتلفان حيمالن نفس الدرجة 
العلمية )درجة املاجستري يف مناهج وطرق تدريس العلوم( واخلربة بتقييم اإلجابات املكتوبة وفقا ملخطط 

.)King & Kitchener, 1994( تفسري النتائج الذي أعده كينج كيتشنر

إجراءات تطبيق أداة الدراسة:

1 ..)King & Kitchner, 1994( إعداد مقياس احلكم التأميل املعدل عن كينج وكيتشنر 

تطبيق مقياس احلكم التأميل، وذلك بإجراء مقابالت فردية مع 23 من املشاركني يف الدراسة، يف الفرتة من . 2
8 أكتوبر إىل 12 أكتوبر يف مبنى املعهد التخصيص للتدريب املهني يف مسقط، بعد اّطالعهم عىل أهداف 
الدراسة، وأخذ موافقتهم الكتابية عىل إجراء املقابلة، والتسجيل الصويت هلا. استغرقت املقابلة الواحدة ما 

بني 20 إىل 30 دقيقة، وتم تسجيلها صوتيا ومن ثم تفريغها كتابيًّا.

عرض املقابالت املفرغة كتابيا عىل باحث مساعد لوضع تقييم مواز.. 3

استخراج مربع )كا( حلساب مستوى احلكم التأميل السائد، واستخراج النسب املئوية لتوزع املشاركني عىل . 4
مستويات احلكم التأميل ككل، وعىل الفئات الفرعية للمقياس وهي؛ طبيعة للمعرفة، وكفاية التفسريات 

البديلة، وتقدير آراء »اخلرباء«. 

بعدة . 5 املوضوعايت  التحليل  مّر  وقد  الدراسة،  يف  املشاركني  الستجابات  موضوعايت  نوعي  حتليل  إجراء 
مراحل )Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017(، وهذه املراحل هي:

األلفة بالبيانات، بقراءة مجيع نصوص املقابالت، مع االستفادة من القراءة يف موضوع احلكم التأميل، أ. 
ونظريات املعرفة الشخصية التي حتدث عنها األدب الرتبوي.

توليد الرموز األولية، وحتديد أويل آلليات التربير الشائعة.ب. 
البحث عن املوضوعات، وفًقا ألسلوب شرتاوس وكوربن )Strauss & Corbin, 1998(، يف الرتميز ج. 

املفتوح واملحوري كم يبينها اجلدول )3(.
التربير د.  آليات  متثيل  من  للتحقق  املشفرة  والنصوص  املقتطفات  إىل  بالعودة  املوضوعات،  مراجعة 

إلفادات املشاركني.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر206

جتميع البيانات املتشاهبة حتت ترميز واحد.ه. 

تعريف اآلليات املستخرجة. و. 

إدراجها لدى كتابة التقرير. ز. 

جدول )3( 
التحليل املوضوعايت وفًقا ألسلوب شرتاوس وكوزين 

التعريفالرتميزاإلفادة
»أغلقت بعض الدول جممعات نووية مثل اليابان وأملانيا، وعمن من الدول التي فكرت 

املوضوع،  أغلقت  اليابان  أحداث  وبعد  األخرية  اآلونة  يف  ولكنها  النووية،  الطاقة  باستخدام 

وتراجعت عنه. ونحن نؤيد الرتاجع عن استخدام الطاقة النووية بسبب تأثري الكوارث الطبيعية؛ 

حيث تكون غري أمنة فينتج عنها أثار طويلة املدى مثل حادثة ترشنوبل وحادث اليابان«. املعلم 

10/10 ،)20(

إجراء مقارنات 

بأحداث/

قضايا

يمرس القياس 

واملقارنة

مبيدات حرشية، وهي تدخل يف  فيها  املزارع واملحالت  نأخذها من  التي  »أكثر األغذية 

تركيب الغذاء، ويتحول إىل يشء ضار لنا ومن األمراض التي يمكن أن يسببها لنا هو الرسطان، 

ويفضل استخدام املواد الطبيعية، فيكون السمد عضوي ألن دخول مادة غري طبيعية حتول الغذاء 

إىل يشء ضار«. املعلم )11(، 10/9

معلومات 

أحادية

يعرض 

معلومات

الكيميائية  واملواد  أمراًضا،  تسبب  معينة  بنسبة  زادت  إذا  الكيميائية  املواد   %  100 »أكيد 

معروف رضرها عىل جسم اإلنسان، إذا زادت عن حدها«. املعلم )9(، 10/9
تعميم أعمى

يصدر تعميم 

دون اسناد

عرض النتائج:

السائدة لدى  التأميل  الكشف عن مستوى احلكم  السؤال األول  للدراسة: هدف  السؤال األول  اإلجابة عن 
معلمي العلوم ذوي اخلربة بسلطنة عمن، وتم تقسيم السؤال إىل قسمني:

حساب مستوى احلكم التأميل السائد لدى معلمي العلوم ذوي اخلربة يف سلطنة عمن.أ. 

لتحقيق هدف هذا السؤال تم مجع الدرجة التي حصل عليها كل معلم علوم مشارك يف كل قضية من القضيتني 
اللتني تم عرضهم عليه عىل حدة، ثم استخراج املتوسط احلسايب للدرجتني، وتصنيفها بحسب مستوى احلكم التأميل 
التي تنتمي إليها، ثم قام الباحثان بإجراء اختبار مربع كا، ويوضح اجلدول )4( مدى الدرجات ضمن كل مستوى 
من مستويات احلكم التأميل، ونتيجة اختبار مربع كا للتعرف عىل مستوى احلكم التأميل السائد لدى معلمي العلوم 

ذوي اخلربة يف سلطنة عمن.
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جدول )4( 
مدى الدرجات واختبار مربع كا للتعرف عىل مستوى احلكم التأميل السائد لدى معلمي العلوم ذوي اخلربة يف 

سلطنة عامن

قيمة كا اجلدوليةدرجة احلريةقيمة كا املحسوبةالتكرارمدى الدرجاتمستويات احلكم التأميل

06	10احلكم قبل التأميل

*6.00040.199 1110	14 احلكم شبه التأميل

157	18احلكم التأميل

*دال عند مستوى 0.005

أظهرت نتائج اختبار مربع كا وجود فروق دالة احصائيا بني عدد معلمي العلوم ضمن مستويات احلكم التأميل، 
إذ بلغت قيمة كا املحسوبة 6.000، وهي أعىل من قيمة كا اجلدولية عند مستوى 0.005، ويقع أغلب معلمي العلوم 
ذوي اخلربة يف مستوى احلكم شبه التأميل؛ إذ بلغ عدد املعلمني يف هذا املستوى 10 معلمني من أصل 23 معلًم ومعلمة. 

كيفية توزع معلمي العلوم عىل مستويات احلكم التأميل يف املقياس ككل وعىل الفئات الفرعية:ب. 

لتحقيق هدف هذا السؤال تم حساب النسب املئوية لعدد معلمي العلوم ذوي اخلربة يف كل مستوى. كم تم 
التفسريات  كفاية   .2 العلمية،  املعرفة  طبيعة   .1 وهي:  فئات،  ثالث  إىل  للمقابالت  الكمي  التحليل  خمطط  تقسيم 
البديلة، 3. تقدير أمهية آراء اخلرباء )Zeidler et al., 2009(. ويوضح الشكل )1( النسب املئوية ملستويات حتقق 

املقياس ككل، ولكل فئة من فئات املقياس:

الشكل )1(
 النسب املئوية لتوزيع معلمي العلوم عىل مستويات حتقق احلكم التأميل والفئات الفرعية املكونة له
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يبني الشكل )1( تركز مستويات املشاركني يف املقابالت الفردية يف املستوى شبه التأميل بالنسبة للمقياس ككل 
30.4 %، وجاء مستوى احلكم قبل التأميل يف املرتبة  43.5 % من املشاركني، تاله مستوى احلكم التأميل بنسبة  بنسبة 

األخرية بنسبة 26.1 %. 

أما توزيع معلمي العلوم املشاركني يف الدراسة حسب حتقق الفئات الفرعية للمقياس، فقد أظهر تباينا مثريا 
بلغت  بنسبة  التأميل«  »احلكم  فئة  متوسط حسايب يف  أعىل  العلمية« عىل  املعرفة  »طبيعة  فئة  فقد حصلت  لالهتمم، 
39.1% ، يف حني تركزت مستويات معلمي العلوم يف فئة »كفاية التفسريات البديلة« يف مستوى احلكم شبه التأميل 

بنسبة 69.6 %، مع انخفاض حاد يف مستوى احلكم التأميل بلغ 4.3 %. وحصلت فئة »تقدير رأي اخلرباء« عىل النسبة 
املئوية األقل يف مستوى احلكم قبل التأميل. بنسبة بلغت 13 %، وفيم ييل عرض لنتائج كل فئة:

طبيعة املعرفة العلمية: أظهرت نتائج معلمي العلوم املشاركني يف الدراسة توزعا شبه متكافئ ملعلمي العلوم بني 
مستويات احلكم التأميل يف هذه الفئة؛ حيث قدم 39.1 % من املشاركني تصوًرا متمسًكا يبني معرفتهم بطبيعة املعرفة 
العلمية، وأهنا نتاج استقصاء سببي خمطط له، ومستندة إىل مبادئ علمية موثوقة، وقدم 34.8 % من املشاركني رأًيا شبه 

متمسك، يستند إىل فكرة عدم يقينية املعرفة العلمية، ونسبية احلقيقة، وحمدودية القدرة عىل الوصول إليها، أما 26.1 
% فاعتربوا أن اآلراء التي قدموها هي احلقيقة الوحيدة، وأن ما يطرح من وجهات نظر أخرى خاطئ بشكل أو آخر. 

التفسريات  اعتبار  عىل  قادر  فقط   % 4 من  أقل  أن  العلوم  معلمي  نتائج  أظهرت  البديلة:  التفسريات  كفاية 
تركز  نظر دون أخرى، يف حني  بم يربر ترجيحهم لوجهة  برأهيم،  باالعتبار، ومقارنتها  األخرى تفسريات جديرة 
مستوى الغالبية العظمى من املشاركني )حوايل 70 %( يف اعتبار اآلراء البديلة آراء قارصة عىل السياق الذي وضعت 
فيه، حمدودة بقصور الفرد، وحمدودية الوصول للحقيقة، ولكن 26 % من املشاركني يف املقابالت عرب رفضه لآلراء 

األخرى، والتفسريات البديلة.

تقدير آراء اخلرباء: استطاع 22 % من املشاركني تقديم إفادة يوضحون فيها الفرق بني رأي اخلرباء وآراء عامة 
الناس باعتبار اخلرباء يمتلكون مهارات االستقصاء السببي، ويقدمون أدلة أكثر اقناًعا وتكاماًل، ولدهيم القدرة عىل 
تبنى حلول للمشكالت غري املحددة احللول مسبًقا، أما 65 % من معلمي العلوم املشاركني فقد قدموا إفادة يرجعون 
فيها الفرق بني آراء اخلرباء وآراء عامة الناس إىل نسبية معرفة كل فئة ومصادر معلوماهتا، أما 13 % فانطلقوا من كون 

املعرفة مطلقة يقينية، فال يفرقون بني اخلبري وعامة الناس.

 King( وتظهر اإلجابة وجود متايز يف حتقق ُبعدي احلكم التأميل؛ نظريات املعرفة الشخصية، وتربيرات املعرفة
Kitchener, 2004 &(. فقد حقق أكثر من ثلث معلمي العلوم ذوي اخلربة يف سلطنة عمن مستوى احلكم التأميل يف 

بعد نظريات املعرفة الشخصية، ممثاًل يف فئة طبيعة املعرفة، بم يعرب عن مستوى حتقق مرتفع نسبيًّا. يف حني مل يتمكن 
معلمو العلوم ذوو اخلربة من حتقيق مستوى احلكم التأميل يف بعد تربيرات املعرفة، ممثاًل يف فئتي كفاية التفسريات 
البديلة، وتقدير رأي اخلرباء بشكل مرٍض؛ حيث تفاوتت نسب التحقق بني 3.4 % و22 %، وهي نسب تقل عن الثلث 

يف كل فئة.
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اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة وكيفية تربير معلمي العلوم معرفتهم بالظاهرة العلمية

أظهر التحليل املوضوعايت إلفادات املشاركني يف الدراسة وجود آليات شائعة يتم استخدامها لتربير املعرفة، 
وفيم ييل عرض ألبرز هذه اآلليات: 

تلك . 1 إليه  آلت  بم  واملقارنة  النووية(،  الطاقة  استخدام  يف موضوع  )خاصة  تارخيية  بحوادث  االستشهاد 
األحداث لتربير الرأي وتعزيزه. يقول املتدرب 20:

»أنا أؤيد الرتاجع عن استخدام الطاقة النووية بسبب ما يمكن أن تسببه الكوارث الطبيعية؛ حيث تكون 
بتاريخ  فردية،  )مقابلة  اليابان«.  وحادث  ترشنوبل  حادثة  مثل  املدى  طويلة  آثار  عنها  فينتج  آمنة،  غري 

.)2017/10/10

موضوعات . 2 تدريس  ممارسة  من  أو  للمعلم  العلمي  التخصص  من  مكتسبة  علمية  حقائق  إىل  االستناد 
علمية، يقول املعلم )11(: 

»بحكم دراستي ساعدين أن أميز املواد املستخدمة، مثل مادة البارسولني واملواد التي تتفاعل بتأثري احلرارة 
خطأ،  أو  صواب  هو  ما  بني  التمييز  عىل  قدرة  عندي  كّونا  واالطالع  فاخلربة  رضًرا،  تسبب  أن  ويمكن 

واألشياء الصحية والضارة« )مقابلة فردية، بتاريخ 10/10/2017(.

أفراد . 3 أو  إقناع من حوله كالطلبة  أو  املعلم،  قناعة لدى  تنفيذ جتارب علمية واستكشافات، هبدف خلق 
األرسة ومن األمثلة عىل ذلك إفادة املعلم )7(: 

»فاملواد الكيميائية يف املختربات املدرسية نرى تأثريها عىل اجللد واجلهاز التنفيس ونجد تأثريها، هذه جتارب 
يف املدرسة وتلك جتارب احلياة اخلارجية، واملشاهدة والقراءة عنها، مثل املرشوبات الغازية وجتربتها عىل 

املرحاض وأيًضا عىل أطفايل كي يتيقنوا« )مقابلة فردية، بتاريخ 2017/10/9(.

املعايشة الشخصية حلاالت مرضية، أو حاالت أثارت االهتمم بطريقة ما، وبناء األدلة عىل تلك احلالة أو . 4
احلدث. يقول املعلم )1(:

»إن املواد الكيميائية من املؤكد أهنا ترض عندما نضيفها إىل األطعمة، مثل ما نالحظ إصابة بعض األفراد 
بمرض الرسطان والعياذ باهلل« )مقابلة فردية، بتاريخ 2017/10/8(.

إىل . 5 املعلمني  بعض  نبه  وإن  فيها،  يكتب  وما  االجتمعي،  والتواصل  اإلعالم  وسائل  إىل  االستناد 
خطورة االعتمد عليها بشكل كيل؛ نظًرا لتعدد االدعاءات وتنوع خلفياهتا املعرفية، بم جيعل الفرد أسري 
هذا  عن  يرشحون  ألطباء  تويرت  يف  مثاًل  ونقرأ  أخباًرا  نسمع  املجتمع،  يشء  أول  خالل  الشائعات.»من 
اليشء وأكدوا أن املواد الكيميائية، خاصة يف األطعمة، يكون هلا دور كبري يف اإلصابة بالرسطان« )مقابلة 

فردية، بتاريخ 2017/10/9(.

احلياد، وهي اسرتاتيجية استخدمها البعض لعدم ترجيح رأي دون آخر، وتم تربير ذلك بعدم التخصص، . 6
أو نقص املعلومات، أو وجود تضليل يف املعلومات املنشورة. يقول املعلم )4(:

حمايًدا«  زلت  وما  كافية،  معلومات  لدي  وليس  املواد،  هذه  تصنيع  يف  معهم  دخلت  ما  ألين  حمايد؛  »أنا 
)مقابلة فردية، بتاريخ 2017/10/8(.
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كم ظهر عند فرز إفادات املشاركني يف الدراسة، أن قلة منهم )حوايل 20 %( قد عمل عىل تنويع اسرتاتيجيات 
التربير، ومقارنة األدلة لتربيره ملعرفته، وتفنيد األدلة البديلة، بينم اكتفى البقية باتباع اسرتاتيجية واحدة.

مناقشة النتائج

العلوم ذوي اخلربة هو مستوى احلكم شبه  السائد لدى معلمي  التأميل  أن مستوى احلكم  الدراسة  أظهرت 
التأميل، ويتسم هذا املستوى بأن األفراد ينظرون للمعرفة بوصفها أمر نسبي، تتغري بحسب السياق الذي تستخدم 
فيه، ويربرون معتقداهتم عنها بذكر أسباب، وتقديم أدلة داعمة، ولكن هذه األسباب، أو تلك األدلة املطروحة تكون 
عادة مشوبة ببعض التحيز؛ أي أن الفرد قد يستخدم األدلة التي تتوافق مع معتقداته وتصوراته املسبقة، ويتجاهل 
ما عداها من أسباب أو أدلة، بل قد يعمد إىل تفسري األدلة وفقا معتقداته السابقة دون حرص عىل حتري احلقيقة، 
واخلروج من إطار التصور الذي تم تشكيله مسبقا )King & Kitchener, 1994(. وهي نتيجة تتفق مع ما أظهرته 
بينته  كم  البكالوريوس،  درجة  عىل  احلاصلني  من  للبالغني  التأميل  احلكم  مستوى  تناولت  التي  الدراسات  أغلب 
سلسلة دراسات كينج وكوتشنر )King & Kitchener, 2004(، كم تتفق مع ما أظهرته دراسة بيندكسني وكلومو 
مستويات  من  املتوسطة  الفئة  يف  يصنفون  ممن  املعلمني  الطلبة  عدد  ارتفاع  من   )Bendixen & Klimow, 2019(
أن حتليل هذه  الدراسة. كم  الذين شملتهم  املعلمني  الفئة نصف عدد  بلغ عددهم يف هذه  املعريف؛ حيث  اإلدراك 
النتيجة يف السياق املحيط بمجتمع الدراسة يبني تفوق النتائج التي حّصلها معلمو العلوم املشاركون يف هذه الدراسة 
مقارنة بم أوضحته دراسة األستاذ )2011( التي أظهرت مستوى ضعيًفا من التفكري التأميل لدى معلمي العلوم يف 
املدارس الفلسطينية، وهي نتيجة مشاهبة ملا بينته دراسة الشايع والقادري )2012( من وجود مستوى متوسط من 
التصورات املعرفية لدى حمارضين يف أقسام الفيزياء يف جامعات أردنية وسعودية، وفقا ملا أظهرته نتائج املقابالت 
التي أفادوا هبا. وتعزز نتائج هذه الدراسة ما أوضحته دراسة الزدجايل )2006( من وجود معتقدات معرفية حمايدة 
لدى معلمي العلوم يف سلطنة عمن، إال أهنا تبني ارتفاًعا نسبًيا عم أوردته دراسة احلجري )2006( من انخفاض يف 
مستوى إدراك طبيعة العلم. ويتفق وجود مستوى احلكم التأميل يف بناء املعرفة العلمية لدى معلمي العلوم يف منطقة 
وسيطة مع ما أوضحته دراسة عبد اخلالق )Abd-El-Khalick, 2006( من أن معلمي العلوم الذين أمضوا سنوات 
يف التدريس لدهيم نظرة خمتلطة لتكوين املعرفة العلمية؛ حيث يعرب جمموعة منهم عن وجهة النظر التي تعرب عنها 
تكوين  نحو  تكاماًل  أكثر  نظرة  اآلخر  البعض  لدى  يكون  يقينية، يف حني  نظر خطية  املدرسية وهي وجهة  الكتب 

املعرفة العلمية.

ويقدم اجلزء الثاين من السؤال األول معلومات تفصيلية تكشف واقع حتقق احلكم التأميل لدى معلمي العلوم 
ذوي اخلربة؛ حيث متركزت النسبة األكرب منهم يف مستوى احلكم شبه التأميل، ولكن النسبة التالية من معلمي العلوم 
تنمية  يتمتعون هبا، والتحاقهم بربنامج  التي  التأميل، وهو مستوى يالئم سنوات اخلربة  ظهرت يف مستوى احلكم 
 ،)Feucht et al., 2017( التدريس مهنية مبني وفق مواصفات حديثة، تعزز استخدام اسرتاتيجيات حديثة يف 
كم كشف حتليل توزع نسب حتقق فئات املقياس، وجود ارتفاع نسبي يف حتقق مستوى طبيعة للمعرفة، جعل أكثرية 
املشاركني يف الدراسة من معلمي العلوم يف مستوى احلكم التأميل، وهو ما يعني أهنم ينظرون للمعرفة عىل أهنا خمرج 
اكتساهبا  يتطلب  األوجه،  متعددة  متجددة،  وأهنا   ،)King & Kitchener, 1994; 2004( استقصاء سببي  لعملية 
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 Chan &( تنشأ يف ذات االنسان بفعل اجلهد الذي يبذله للتعلم ،)Bendixen & Klimow, 2019( متابعة مستمرة
.)Elliott, 2002, cited in Chan, 2008

البديلة، وتقدير آراء اخلرباء،  التفسريات  إال أن القسم اخلاص بتربير املعرفة، وهو القسم الذي حيوي كفاية 
حصل عىل مؤرشات حتقق منخفضة نسبيا، كانت السبب يف انخفاض مستوى احلكم التأميل لدى معلمي العلوم 
ذوي اخلربة إىل مستوى احلكم شبه التأميل، وتكشف نتيجة السؤال الثاين يف الدراسة بعض أسباب التباين بني بعدي 

املقياس، والرتاجع يف مستوى القدرة عىل تربير املعرفة. 

ويمكن تصنيف آليات التربير الشائعة )Ferguson et al., 2013( لدى معلمي العلوم ذوي اخلربة يف سلطنة 
عمن إىل آلياٍت تستند للسلطة اخلارجية، مثل التخصص العلمي، أو رأي احلكومة، أو رأي اخلرباء، أو اإلعالم أو 
التي   )Haerle & Bendixen, 2008( وبندكسني  هارتيل  دراسة  مع  يتفق  ما  وهو  االجتمعي،  التواصل  وسائل 
أوضحت أن املعلم األمريكي يستند يف معرفته إىل مصادر خارجية. أما اسرتاتيجيات التربير التي تستند إىل منطلقات 
شخصية فقد متثلت يف االسرتاتيجيات التي تقوم عىل التربير باألحداث واحلاالت التي تم معايشتها بشكل شخيص، 

أو جتارب، ودراسات نفذها املعلم، أو شارك يف تنفيذها. 

قد أظهرت نتائج الدراسة أن حوايل 20 % من املشاركني، يستخدم آليات متعددة للتربير، ويقارن األدلة ومصادر 
والتجارب  املصادر،  من  أكرب  عدد  تدعمه  الذي  الدليل  يرجح  بحيث   ،)Ferguson et al., 2013( املعلومات 
اخلاصة عند النظر يف االدعاءات املتعارضة )Feucht & Bendlxen, 2010(. إال أن الغالبية العظمى من املشاركني 
مل تستطع اإلفادة من عملية مقارنه األدلة واآلراء، لتكوين موقف متمسك يف القضية اجلدلية التي تم عرضها، وإنم 
آلت كل إفادة إىل ترجيح رأي ما وفقا آللية تربير واحدة فقط. كم أظهر التحليل املوضوعايت وجود نوع سلبي من 
التعرض ألدلة متعارضة يف القضية اجلدلية، وهو رفض ترجيح رأي ما، وذلك بحجة عدم امتالك خمتربات أو إجراء 
فحوصات بشكل شخيص، وقد أشارت دراسة كافانوف )Cavanagh, 2015( إىل هذه االسرتاتيجية، التي اعتربهتا 

عائقا أمام تكوين حماكمة تأملية صحيحة. 

 King & Kitchener, 1994;( وتتمثل خطورة االستناد إىل آلية واحدة يف التربير كم يوضح كينج وكوتشنر
2004( إىل أن عملية التربير حتدث ضمن إطار خاص نسبي، دون القدرة عىل اخلروج منه إىل إطار عام موضوعي 

لبحث املشكلة، وهو ما جيعل عملية ترجيح رأي دون آخر حتدث وفق ظروف سياقية، قد يكون منشأها علمي أو 
غري علمي بحسب نوع السياق الذي تم فيه اختاذ القرار، أو أن الفرد يربر معرفته بأحداث أو مواقف تتوافق مع 

 .)Cavanagh, 2015( وجهة نظره، ويتجاهل ما عداها

كم أن التربير املستند إىل مصدر أحادي مهدد بالوقوع يف حتيزات هتدد سالمة احلكم التأميل، من مثل وجود 
ارتباطات ومهية أو خادعة، أو استحضار صور نمطية، أو حتيزات ناجتة من اإلدراك البعدي )حممد، 2019(، كم إن 
التربير الذي يستند إىل تنوع االسرتاتيجيات ومقارنة األدلة يمكن الفرد من تطوير قدرته عىل التعلم وفهم القضايا 
اجلدلية، يف حني يعجز األفراد الذين يستندون يف تربيراهتم عىل السلطة أو عىل منطلقاهتم الشخصية وحدها عن 

 .)Brandmo & Bråten, 2018( تطوير معتقداهتم املعرفية

العلوم يف سلطنة عمن، وهو واقع يعاين من  الدراسة أن تقدم رؤية أوضح لواقع تعليم  لنتائج هذه  ويمكن 
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العلوم بشكل عام عن نفسه وعن  التي يرسمها معلم  التصورات  فجوة بني ما يتوقع من خمرجات تعليمية، وبني 
أدائه املهني. فقد بينت الدراسة أن اإلدراك املعريف لدى أغلبية معلمي العلوم املشاركني يف الدراسة يقع يف مستوى 
احلكم شبه التأميل، ورغم كون هذه املرحلة مرحلة وسطى، شائعة، إال أن املخاوف التي يشكلها بقاء تفكري معلم 
العلوم يف هذه املستوى بعد سنوات من ممارسة عمله يف تدريس العلوم يتمثل يف حمدودية السياق الذي حيرص فيه 
تفكريه، وهو سياق املمرسة اليومية، يف مدرسته، وصفه وبني طلبته، والعجز عن جتاوز ذلك، نحو القيام بعمليات 
الغايات الكربى ملناهج العلوم باملخرجات  حل مشكالت معقدة )Sandoval et al., 2016(، من مثل؛ مقارنة 
متعارف عليها. كم  معايري موضوعية  إىل  استنادا  املهنية  ملمرسته  تقويم موضوعي  إجراء  أو  الطلبة،  لتعلم  الفعلية 
فعالية  تؤثر عىل  لتكون معتقدات سلبية )Sing, 2013(، قد  السياق  لتأثري  العلوم ذي خلربة  يسمح خضوع معلم 
استجابته ملتطلبات التحول املتسارع يف النظام التعليمي، من مثل تطبيق مناهج السالسل الدولية التي تبنته سلطنة 
.)Lunn et al., 2017( عمن يف الفرتة األخرية، أو حتقيق األهداف املتوقعة من برامج التنمية املهنية التي ينخرط هبا

التوصيات:

أوضحت نتائج الدراسة حاجة معلمي العلوم إىل تعزيز قدرهتم عىل ممارسة احلكم التأميل يف املعرفة العلمية، 
وتويص الدراسة بم ييل: 

توجيه معلم العلوم نحو االهتمم بالقضايا اجلدلية التي تطرحها مناهج السالسل الدولية، وتقديمها بم . 1
يطور مدركات الطلبة املعرفية، ويسهم يف تعزيز قدرهتم عىل احلكم التأميل. 

املعرفية، . 2 بم يعمل عىل تطوير نظرياته  املعرفية،  العلوم عىل إجراء مراجعة دورية ملدركاته  تشجيع معلم 
ورفع قدرته عىل ممارسة احلكم التأميل.

إدراج موضوعات اإلدراك املعريف واحلكم التأميل ضمن برامج التنمية املهنية ملعلم العلوم، وذلك بالعمل . 3
عىل تطبيق مقاييس احلكم التأميل، ومتابعة نموه املعريف.

توجيه املرشفني الرتبويني نحو ممارسة أساليب إرشافية، تعزز تطوير املدركات املعرفية لدى معلمي العلوم، . 4
مثل؛ احلرص عىل املناقشات املعمقة للقضايا اجلدلية، سواء تلك التي تتناوهلا املناهج املدرسية، أو تلك 

اخلاصة بتدريس العلوم، والتحقق من تقديم القضايا اجلدلية املطروحة يف مناهج العلوم.

 وتطرح هذه الدراسة عدًدا من األفكار يمكن أن تنبع منها دراسات مستقبلية عديدة، منها:

إجراء دراسة موسعة ملستوى احلكم التأميل ملجتمع معلمي العلوم بشكل عام، بم يبني تأثر مستوى احلكم . 1
التأميل للمعلم بنوع املعلم، وسنوات خربته، واملرحلة الدراسية التي يعّلمها. 

التدريس، . 2 السائد يف  والتوجه  التدريس،  توظيف طرائق  العلوم يف  ملعلم  املعرفية  املدركات  تأثري  دراسة 
واألداء املهني بشكل عام.

القيام بدراسة شبه جتريبية توضح تأثري برنامج تدريبي لتنمية القدرة عىل احلكم التأميل لدى معلمي العلوم . 3
يف تطوير مستويات احلكم التأميل لدهيم. 



213 جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

المراجع

أوال: املراجع العربية
حسن، حممود األستاذ. )2011(. مستوى القدرة عىل التفكري التأميل لدى معلمي العلوم يف املرحلة األساسية بغزة. جملة جامعة األزهر 

بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، 13، 1329	1370.
منشورة(.  الصفية، )رسالة ماجستري غري  بمامرساهتم  العلم وعالقته  لطبيعة  العلوم  فهم معلمي  مستوى   .)2006( احلجري، حسن. 

مسقط: جامعة السلطان قابوس.
الزدجايل، أحالم. )2006(. معتقدات معلمي العلوم عن التدريس يف ضوء النظرية البنائية وعالقتها باملامرسة الصفي، )رسالة ماجستري 

غري منشورة(. مسقط: جامعة السلطان قابوس.
التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الفيزيائية  املفاهيم  وتعليم  لتعلم  اإلبستمولوجية  التصورات   .)2012( سليمن.  والقادري،  فهد  الشايع، 
اإلسالمية،  والدراسات  الرتبوية  العلوم  سعود،  امللك  جامعة  جملة  واألردنية.  السعودية  اجلامعات  بعض  يف  الفيزياء  بأقسام 

.310	285 ،)1(24

حممد، سحر هاشم. )2019(. احلكم التأميل لدى طلبة اجلامعة، جملة البحوث الرتبوية والنفسية. جامعة بغداد، مركز البحوث الرتبوية 
والنفسية، 60)16(، 157	189.

وزارة الرتبية والتعليم. )2014(. املركز التخصيص للتدريب املهني للمعلمني، بيانات عن املركز، مسقط، سلطنة عمن: وزارة الرتبية 
والتعليم.

وزارة الرتبية والتعليم، والبنك الدويل. )2012(. التعليم يف سلطنة ُعامن، امليض قدًما يف حتقيق اجلودة: دراسة مشرتكة بني وزارة الرتبية 
والتعليم والبنك الدويل. مسقط، سلطنة عمن: وزارة الرتبية والتعليم.

وزارة التعليم العايل. )2016(. توجهات أرباب العمل يف توظيف اخلرجيني يف القطاع اخلاص. مسقط، سلطنة عمن: وزارة التعليم العايل.

ثانًيا: املراجع األجنبية
Abd-El-Khalick, F. (2006). Pre-service and experienced biology teachers’ global and specific subject 

matter structures: Implications for conceptions of pedagogical content knowledge. Eurasia 
Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2 (1), 1–29.

Ambusaidi, A.K. & Al-Balushi, S.M. (2012). A longitudinal study to identify prospective science teachers’ 
beliefs about science teaching using the draw-a-science-teacher-test checklist. International 
Journal of Environmental and Science Education, 7 (2), 291-311.

Al-Hajry, H. (2006). The level of science teachers’ understanding of the nature of science and its 
relationship to their classroom practices. (Unpublished MA thesis). Sultan Qaboos University, 
Muscat.

Al-Ostaz, M. (2011). The level of meditative thinking ability of science teachers in the basic stage in 
Gaza. Journal of Al-Azhar University in Gaza, Humanities Series, 1b (13), 1329-1370.

Al Shaya, F. & Alqadere, S. (2012). Epistemological perceptions of learning and teaching physics 
concepts amongst physics faculty members at some Saudi and Jordanian universities. Journal of 
King Saud University, Educational Sciences and Islamic Studies 42 (1), 01-482.

Al-Zadjali, A. (2006). Science teachers’ beliefs about teaching in the light of structural theory and its 
relationship to classroom practice. (Unpublished MA thesis). Sultan Qaboos University, Muscat.



جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر214

Al-Balushi, S. M., Ambusaidi, A. K., Al-Balushi, K. A., Al-Hajri, F. H., & Al-Sinani, M. S. (2020). Student-
centred and teacher-centred science classrooms as visualized by science teachers and their 
supervisors. Teaching and Teacher Education, 89.

Baxter Magolda, M. B. (2007). Self-authorship: The foundation for twenty-first-century education. New 
directions for teaching and learning, 2007(109), 69-83. 

Bendixen, L. D., & Klimow, N. (2019). Participatory Concept Mapping as an Integration Tool in 
Mixed Methods Research: Exploring Pre-service Teachers’ Epistemic Cognition and Teaching 
Orientation. International Journal of Educational Methodology, 5(2), 247–264.

Brandmo, C., & Bråten, I. (2018). Investigating relations between beliefs about justification for 
knowing, interest, and knowledge across two socio-scientific topics. Learning and Individual 
Differences, 62, 89–97. 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology, 3, 77–101. 

Cavanagh, N. M. (2015). Reflective judgment: Can problem-based learning approach make a difference? 
(Order No. 3722351). Available at ProQuest Dissertations & Theses Global. (1719533097). 
Retrieved from https://ezproxysrv.squ.edu.om:2123/docview/1719533097?accountid=27575.

Chan, K. W. (2008). Epistemological beliefs, learning, and teaching: The Hong Kong cultural context. 
In Khine, M. (Eds.), Knowing, knowledge and beliefs (pp. 257-272). Springer, Dordrecht. 

Ferguson, L. E., Bråten, I., Strømso, H. I., & Anmarkrud, O. (2013). Epistemic beliefs and comprehension 
in the context of reading multiple documents: Examining the role of conflict. International 
Journal of Educational Research, 62, 100-114. 

Feucht, F. C., & Bendixen, L. D. (2010). Exploring similarities and differences in personal epistemologies 
of U.S. and German elementary school teachers. Cognition and Instruction, 28(1), 39–69. https://
doi.org/10.1080/07370000903430558.

Feucht, F. C., Lunn Brownlee, J., & Schraw, G. (2017). Moving beyond Reflection: Reflexivity and 
Epistemic Cognition in Teaching and Teacher Education. Educational Psychologist, 52(4), 234–
241.

Fives, H., & Buehl, M. M. (2010). Teachers’ articulation of beliefs about teaching knowledge: 
Conceptualizing a belief framework. In L. D. Bendixen & F. C. Feucht (Eds.), Personal epistemology 
in the classroom: Theory, research, and implications for practice (pp. 470–515).Cambridge, 
England: Cambridge University Press.

Haerle, F. C., & Bendixen, L. D. (2008). Personal epistemology in elementary classrooms: A conceptual 
comparison of Germany and the United States and a guide for future cross-cultural research. 
In M. S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse 
cultures (p. 151–176). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-
6596-5_7.

Hofer, B. K., & Bendixen, L. D. (2012). Personal epistemology: Theory, research, and future 
directions. APA educational psychology handbook, 1, 227-256. 

Kang, N.-H. (2008). Learning to teach science: Personal epistemologies, teaching goals, and practices 
of teaching. Teaching and Teacher Education, 24 (2), 478–498.

https://ezproxysrv.squ.edu.om:2123/docview/1719533097?accountid=27575
https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/07370000903430558
https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/07370000903430558
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-1-4020-6596-5_7
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-1-4020-6596-5_7


215 جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

Karışan, D.; Tüzün, O.; & Zeidler, D. (2018). Pre-service teachers’ reflective judgment skills in the 
context of socio-scientific issues based inquiry laboratory course. (2018). Turkish Journal of 
Education, 7(2), 99–116.

King, P.M. & Kitchener, K.S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting 
intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass.

____. (2002). The reflective judgment model: Twenty years of research on epistemic cognition. 
In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about 
knowledge and knowing (pp. 37–61).

____. (2004). Reflective judgment: Theory and research on the development of epistemic assumptions 
through adulthood. Educational Psychologist, 39, 5-18.

Kitchener, K. S., & King, P. M. (1981). Reflective judgment: Concepts of justification and their 
relationship to age and education. Journal of applied developmental psychology, 2(2), 89-116. 

Ku, M. (2015). Social networks and human agency in knowledge sharing and creation: Lessons 
from a public research university (Order No. 3738484). Available from ProQuest Dissertations 
& Theses Global. (1747441983). Retrieved from https://ezproxysrv.squ.edu.om:2123/
docview/1747441983?accountid=27575

Lunn Brownlee, J., Ferguson, L. E., & Ryan, M. (2017). Changing Teachers’ Epistemic Cognition: A 
New Conceptual Framework for Epistemic Reflexivity. Educational Psychologist, 52(4), 242–252. 
https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1333430.

Martin, M., Mullis, I., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results in science. Retrieved 
In: October 22 2019, from: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results. 

Miller, R. C. (2012). Comparing student stage of reflective judgment between junior and senior 
academic standing, West Virginia University, West Virginia. 

Ministry of Education and the World Bank (2012). Education in the Sultanate of Oman, Moving Forward 
to Quality: A Joint Study between the Ministry of Education and the World Bank. Ministry of 
Education, Muscat, Sultanate of Oman.

Ministry of Higher Education (2016). Attitudes of employers to employ graduates in the private sector. 
Ministry of Higher Education, Muscat, Sultanate of Oman.

Mohamed, S. (2019). Reflective Judgment for University Students. Journal of Educational and 
Psychological Research: University of Baghdad - Center for Educational and Psychological 
Research, 60 (16), 157-189.

Muis, K.R., Duffy, M.C., Trevors, G., Ranellucci, J., & Foy, M.J. (2014). What were They Thinking? 
Using Cognitive Interviewing to Examine the Validity of Self-Reported Epistemic Beliefs.

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 
14–37.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to 
meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16(1), 
1609406917733847. 

https://doi.org/10.1080/00461520.2017.1333430
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/


جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر216

Owen, J. (2005). Counselors’ reflective judgment: An examination of clinical judgment 

strategies (Order No. 3195569). Available from ProQuest Central; ProQuest Dissertations 

& Theses Global. (304993625). Retrieved from https://ezproxysrv.squ.edu.om:2123/

docview/304993625?accountid=27575.

Perry, W. G., Jr. (1998). Forms of intelle ctual and ethical development in the college years: A scheme. 

San Francisco: Jossey-Bass (Originally published in 1970. New York: Holt, Renehart & Winston.

Ponzi, L.J.(2003). The Evolution & Intellectual Development of Knowledge Management. (Unpublished 

Doctor Dissertation), University of Kansas, Lawrence, USA.

Sandoval, W., Greene, J., & Bråten, I. (2016). Understanding and promoting thinking about knowledge: 

Origins, issues, and future directions of research on epistemic cognition. Review of Research in 

Education, (40), 457–496.

Schraw, G., & Olafson, L. (2002). Teachers’ epistemological world views and educational practices. 

Issues in Education: Contributions from Educational Psychology, 8, 99–148.

Sing, C. (2013). Teachers’ Professional Development in a Computer-supported collaborative learning 

environment: Descriptive and Interpretive Enquiry. Unpublished Doctor Dissertation. University 

of Leicester. UMI Number: U 601295.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for 

Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Tirri,K., Husu, J., & Kansanen, P. (1999). The epistemological stance between the knower and the 

known. Teacheing and Teacher Education, 15(8), 911-922.

Valk, J. (2017). Fulfilling employer needs by incorporating liberal arts content into technical 

program curricula: A case study (Order No. 10928827). Available from ProQuest Dissertations 

& Theses Global. (2093781079). Retrieved from https://ezproxysrv.squ.edu.om:2123/

docview/2093781079?accountid=27575.

von Krogh, G. & Nonaka, I. (2000). Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit 

knowledge and release the power of innovation. New York: Oxford University Press.

Wood, P. (1994). A Secondary Analysis of Claims Regarding the Reflective Judgment Interview: Internal 

Consistency, Sequentially and Intra-Individual Differences in Ill-Structured Problem Solving. (ERIC 

Document Reproduction Service No. ED 374 156).

Young, M. (2005). Personal epistemological beliefs and their relationship to learning. Journal for 

Advancement of Marketing Education, 6, 63–76. 

Zeidler, D. L., Sadler, T. D., Applebaum, S., & Callahan, B. E. (2009). Advancing reflective judgment 

through socioscientific issues. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of 

the National Association for Research in Science Teaching, 46(1), 74-101.



217 جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

ملحق )1(

أواًل: مقياس احلكم التأميل املعّدل

احلالة )1(

توجد تقارير متضاربة عن العالقة بني املواد الكيميائية التي تضاف إىل األغذية وسالمة هذه األطعمة؛ حيث 
تشري بعض الدراسات إىل أن املواد الكيميائية يمكن أن تسبب الرسطان، مما جيعل هذه األطعمة غري آمنة لألكل. 
يف حني تبني دراسات أخرى أن املواد الكيميائية املضافة ليست ضارة، وجتعل األطعمة التي حتتوي عليها أكثر أماًنا 

لالستهالك البرشي.

احلالة )2(

يف الوقت الراهن، جتري مناقشة سالمة الطاقة النووية من قبل العلمء يف العديد من املجاالت، فيعتقد بعض 
املتجددة. يف حني يرى  املوارد غري  اعتمدنا عىل  آمنة، ويمكن أن ختفف إىل حد كبري من  النووية  الطاقة  أن  العلمء 
النطاق  واسع  البيئي،  التلوث  إىل  تؤدي  النووية  الطاقة  وأن حمطات  بطبيعتها،  آمنة  النووية غري  الطاقة  أن  آخرون 

وطويل األجل.

ثانًيا: أسئلة التحقق

األسئلة املعدلة
ما رأيك هبذه القضية؟. 1

كيف توصلت لوجهة النظر هذه؟. 2

هل تعترب أن رأيك هو الرأي الصواب؟. 3

ما مواصفات الرأي الصواب؟. 4

كيف تفرس اختالف وجهات نظر الناس حول هذه القضية؟. 5

كيف تفرس اختالف اخلرباء يف هذا املجال حول هذه القضية؟. 6
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