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 : املقدمة

 الن    ب  تلع
 
ال    في تدريس    ماذج بنجاح  إدخال الن    ويتطلب    ، العلوم    علمية دوًرا مركزًيا في تعليم  ماذج 

 
 ال

   علوم أن يكون 
 
 بأهمية علمين فهم ومعرفة  لدى امل

تدريس  ا  في  العلمية   العلوم    لنماذج 
 
امل صياغة  ألن   ، 

 
واأل  عرفة 

 
ال  فكار 

 
ال تعتمد  علمية  تطوير    جديدة  وجيلبرت   ,لنماذجا   على  لبولتر   Boulter and ووفقا 

Gilbert ,2000,p.344))،    الن لثالثة  فإن  يتم  رئيسية    أسباب    ماذج مهمة   :
ً
الن    : "أوال تعليم    ماذج  استخدام     العلمية في 

 
 في  علوم  ال

ً
 رئيسيا

ً
تلعب دورا  :

ً
ثانيا ؛ 

 في التكنولوجيا ".  
ً
 رئيسيا

ً
: تلعب دورا

ً
 طبيعة العلم وإنجازاته؛ وثالثا

   معظم   يستخدم  
 
 ال

 
مناهج  من اختالف   وعلى الرغم   ،أفكارهم، وفرضياتهم ، ونظرياتهم  ، واختبار  و تكرار، ومراقبة   ،، وتمثيل  لبناء   يوم نماذج  علماء ال

 
 
امل أن  إال  العلم،  ممارسات  عن  وتعلمها  العلوم     علمين  تعليم 

النماذج    يستخدمون  الن    أيًضا  بناء  ملساعدة  وخطوات  فهم    الطالب    ماذج   الظواهر    على 

 
 
 الطبيعية وتصور امل

 
   فهم    علمية لتعزيز  فاهيم ال

 
   معلم    وإذا كان  ،  العلمية    لمعرفة  الب لالط

 
نموذج،   إلى تطوير    يحتاج    وأ موذج  الن    بمفهوم    علوم على دراية  ال

 
 
يمكن    بسرعة    يدرك    فسوف النماذج     أن 

 
ال في     حادثات  استخدامها 

 
والت  ال والت  يومية  والت  علم  الن    ،نبؤجريب  طبيعة  فهم  فإن  وبنلذلك،  ها  اؤ ماذج 

 .) Oh & Oh  ,2011,؛  Gilbert & Ireton,2003والتعلم هو جوهر مناهج العلوم  ) العلوم   تدريس  واستخدامها في 

الن    يعتبر      ا جزءً موذج  تعريف مفهوم 
ً
   من مناهج    أساسيا

 
)ال الن    ،(Danusso, Testa, & Vicentini, 2010علوم والتكنولوجيا  موذج  ويمكن تعريف 

مثل هذه التمثيالت هي تعبيرات عن األفكار أو األنظمة أو ،  (Gilbert & Boulter, 1998, p. 53عملية أو نظام" )بأنه "تمثيل لفكرة أو كائن أو حدث أو  

الطبيعية عن طريق تنوع األشكال النصوص    ،الظواهر  النماذج من خالل  إنشاء هذه  اللفظية في تدريس  والت    والرسومات    ويمكن     عبيرات 
 
 ال

 
 علوم، حيث

العلوم  يمكن   أو استخدامها ملساعدة    ملدرس ي  الت    إنشاء نماذج   ف  ،(National Research Council, 1996علم )طالبهم على 
 
ال االقتراحات  أدت  عامة قد 

   ج واستخدامها  كمواد  ماذالن    وصيات حول  والت  
 
 أ   ناهج إلى فهم  في امل

 
   ،عليميةعملية الت  هميتها في ال

 
على وظائفنا    ن يؤثر  إ   أن استخدام النماذج يمكن    حيث

 
 
 (. Magnani & Nersessian, 2002) ألنموذج"املعروف باسم "التفكير القائم على  من التفكير   جديد   عرفية؛ مما أسفر عن شكل  امل
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  امللخص:

 من  معلمة (78) من الدراسة عينة وتكونت ،العلمية للنماذج  الخدمة  قبل العلوم معلمات تصورات عن الكشف لىإ  الدراسة هذه  هدفت

 غرض   ولتحقيق ، 2019-2018 للعام االول  الدراس ي للفصل الطائف  جامعة في التربوي  الدبلوم ببرنامج امللتحقات الخدمة قبل العلوم معلمات

 تصورات   أن  لىإ  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  ،ألدراسة  لتطبيق  كأداة   أستبانة  تصميم   تم   وقد  ،الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت  الدراسة

النتائج  وكما،  مرتفع  بمستوى   جاءت  العلمية  للنماذج  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  عند   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الى  أشارت 

فقرات   الخدمة  قبل   العلوم  معلمات  الستجابات   الحسابية  املتوسطات   بين (  α ≤ 0.05)  الداللة  مستوى    تعزى   العلمية  النماذج  مقياس   عن 

حول كيفية بناء   تدريبية  برامج  بإعداد  التعليم   قطاع  في  للمعلمين  التدريبية  البرامج  على  القائمين  بتوجيه  الدراسة  وأوصت  التخصص،  ملتغير

 . العلمية النماذج وتقييم 

 . العلمية النماذج الخدمة؛ قبل العلوم؛ تصورات؛ معلمات :املفتاحية الكلمات
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  يستخدم  
 
 وأنواًعا مختلفة   علماء  ال

ً
  لوصف   من النماذج   أشكاال

 
 الظ

 
  عقدة ، وتمثل  واهر امل

 
 األ

 
ظام، ديناميات الن   ، واستكشاف  لألنظمة  ساسية فكار األ

وتسهيل   املستقبلية،  األحداث  التنبؤات حول  )الت    ومعرفة  الفكري  تعليم    ،(Svoboda & Passmore, 2013واصل  تظهر  العلوم    وفي  كأدوات  الن    ،   ماذج 

  ملساعدة   فعالة   تعليمية  
 
 . National Research Council, 2007)) العلمية   وتطوير نوع من املعرفة   ، العلم  في مجال   الب على التطور  الط

تعلم    تستخدم  و     وتدريس    النماذج في 
 
 امل

 
ال    استخدامها في بعض    سبب    علمية,ويعود  عرفة 

 
الحدث موضع  أ إلى  حاالت،  ال    االهتمامن 

صغيًرا   قد يكون 

 
 
 جًدا بالنسبة للمراقبة املباشرة، أو قد يكون كبيًرا جًدا بحيث ال يمكن مالحظته وال يمكن لل

 
 باحثين وامل

 
 أخرى لبعض    و في حاالت  أ  ،وصول إليهدرسين ال

 
 
الطبيعة    فهمها ودراستها من خالل    التي يمكن    واهر  الظ أو تمت مالح  ولكن ال يمكن    آثارها على  الجاذبية  أن تكون شوهدت  في حاالت  ظتها مباشرة كما 

   في تدريس  ماذج  الن    وكما تستخدم    ،والكهرباء
 
 والتصور   للتنبؤ،  علوم  ال

 
 ، وبناء واختبار امل

 
   ألن النماذج تجعل  ،  مبسطة    علمية بأشكال  فاهيم ال

 
رة أكثر  اهالظ

   وبالتالي، فهم طبيعة النماذج تعتبر    ،والتجريب   والتدريس    استخدامها في التعلم    ، ويمكن  واملعلمين  سهولة للعلماء  
 
تعزيز   لذا فإن   ،علومضرورية ملدرس ي ال

 أساسي جزءً  مهارات ومعارف معلمي العلوم حول النماذج تشكل  
ً
  من معرفة   ا

 
 ال

 
             .(Carlsen, 1991; Thorley & Stofflett, 1996)ربوي حتوى الت

 
يكون  جهاز    قد  عبارةعن  اقتراح    "النموذج  في  قيمتها  تكمن  معادلة  أو  رسم  أو  خطة  "كيفية    أو  األشياء   ,Rutherford & Ahlgren,1990)عمل 

p.168)،    لبعض    نموذج    كبناء   
 
   دمج    عن طريق    واهر  الظ

 
امل    حول    علومات  أجزاء من 

 
 ال

 
أ بنية وال الس  وظيفة  لهذه   لوكو  السببية   الظاهرة، كرسم  ، واآللية 

 
 
أنظمة  ال عن     ، (Gobert & Buckley, 2000)  مماثلة    خرائط 

 
امل أ فترض  ومن   الن    تقديم    عند    نه   

 
ال واملعادالت، ماذج  والصور،  املادية،  )األجسام  تناظرية 

البيانية( بطريقة  وا  أ منظمة    لرسوم  يتم  ،     ن 
 
الط  إعطاء 

 
ال  الب 

ً
 كبي  قادرين فرصة

ً
   رة

 
ال فهمهم   في تحسين    نموذج واستخدامه، مما يسهم  الستكشاف معنى 

 للمفاهيم 
 
  مساعدة   (، ومن أجل   (Harrison & Treagust,2000جردة ال

 
  ، يجب  العلوم   الب في تعلم  الط

  أن يكون 
 
 موذج  الن    لطبيعة   شامل   درس فهم  لدى امل

 والن   العامة للنماذج   ، وللفكرة  عام   بشكل  
 
 (. ,Justi & Gilbert 2002لية تقديمها في فصولهم )اريخية وآ حددة أو الت  ماذج ال

   تحدد  
 
 ال

 
 ماهية الن    موذج  الن    سؤولة عن صنع  جهة امل

 
نموذًجا   ما يصبح    فش يء    ، (Passmore et al., 2014االلتزام به )  علیه    غرض الذي یتعین  موذج وال

 الت    عمليات    بسبب  
 
ال واإلنشاء  يتم  حديد  التي  قبل    هادفة  من  تطبيق    ،(Mahr, 2012)  صانعه    تنفيذها  وض    ويتم  ما  وفق  النموذج  قبل    له    ع  هذا    من 

 (. ,Mahr, 2012   Passmore et al., 2014)صانعه  

 الن  
 
ال دور  ماذج  لها  البحث    مؤكد    علمية  وكذلك    في  تعليم    العلمي،  تعريفات  (Halloun, 2007; Justi & Gilbert, 2002)  العلوم    في  وجود  ورغم   ،

مثيل  أداة الت    ، والتي تشكل    (Giere, 2004; Oh & Oh, 2011)وأغراض محددة    ألهدافعام ؛ تمثيل    موذج بشكل  الن    فيعتبر    ،وأنواعهامختلفة للنماذج  

العلوم   تسهم    ، (Giere, 2004)في     وتوقع    وشرح    بوصف    والتي 
 
ال من  بنعدة جوانب  وإعادة     ،(Halloun, 2007)ه  اؤ واقع، 

 
امل الت  وعلى  يتم  ستوى    عليمي، 

الن  إ ظر  الن      بمساعدة    تسمح    قوية    تربوية    كأدوات    ماذج  لى 
 
   في تطوير    الب  الط

 
 امل

 
امل بهارات   رتبطة 

 
ال  ها مع عملية 

 
ال أ بحث  الن  ن  علمي، حيث  ماذج استخدام 

   يعكس  
 
 (Halloun, 2007; Justi, 2009)علماء  نشاط ال

 
 الص    رتبطة بها توضح  . فالنماذج واألنشطة امل

 
 الن    وبناء    حقيقية للعلم  ورة ال

 
 ماذج ال

 
ناسبة عقلية امل

(Koponen,2007; Oh & Oh, 2011)  . 

الن    يمر   بثالثة  بناء  املستوى  مستويات    ماذج  ففي  لش ئ  الن    تعتبر    ؛ األول :  نسخ     ماذج 
 
امل وفي  الواقع؛  يتم  من  الثاني،  هناك    ستوى  أن  محدد    إدراك 

 الن    للبناء، وهو الغرض من بناء  
 
 من عمل    موذج في خدمة  ستوى الثالث، يتم إنشاء الن  موذج ؛ وفي امل

ً
   نسخة    تطوير واختبار األفكار بدال

 
 واقع نفسه  من ال

Grosslight et al. ,1991) .) 

 إن استخدام الن  
 
 ماذج ال

 
   عمليات والظواهر  علمية في محاكاة ال

 
  ، (Bolacha et al., 2012)فسير واالستدالل  علم والت  الت    بيعية له أهمية في تطوير  الط

يمكن   يسهم  أ   كما  بناء    ن     في 
 
 ال

 
امل  خبرة 

 
وال  وضوعية 

 
امل  فهم 

 
وال في  عرفي     وتقييم    بناء  خبرة 

 
 امل

 
ال  ,.Ogan-Bekiroglu, 2007; Schwarz et al) علميةعرفة 

2009) 
   , لذا ينبغي أن يكون 

 
   ونشر    ماذج ودورها في اعتماد  الن    ووظيفة   لطبيعة   مناسب    علمين فهم  لدى امل

 
 امل

 
ومع  ، (Hahn & Gilmer, 2000)علمية  عرفة ال

 بحذر    ان يتم    يجب    دريس  ماذج في الت  ذلك، فإن استخدام الن  
 
الى أوجه االختالف   باإلضافة  ومحددات النماذج،    علم هي التنبيه إلى خصائص  ؛ فوظيفة امل

 
 
الن  والت بين   موذج والن  شابه 

 
امل    بهذه    ،(Jee et al.,2010)ستهدف  ظام 

 
يتم  الط    ريقة، 

 
الت  ال  حد من 

 
 صورات وامل

 
ال التيفاهيم     خاطئة 

تتكون  الطالب    قد    لدى 

 . في التدريس   نتيجة استخدام النماذج  

   تشكيل     أن يتأثر  أخرى، يمكن    من ناحية  
 
 ،  حول طبيعة النماذج  ه  ماذج بمعتقداتعلم من استخدام الن  موقف امل

 
علومات التي لدى ومقدار ونوع امل

 
 
 امل

 
 علم عن امل

 
نسب موقف معلم ال  وضوع , لذلك، قد ي 

 
   ماذج في تدريس  لبية نحو استخدام الن  اإليجابية أو الس    يول  علوم إلى امل

 
  علوم, فالطرق التي يحكم  ال

 
 
م الكائن، تحدد  بها امل  دراك   تصوراته, ألن إ علم ويقي 

 
 ه  وسلوكعلم  امل

 
دريس عليمية وأسلوب الت  الت    على فعاليته    تؤثر    معينة    ابتة للرد بطريقة  واتجاهاته الث

 واألساليب التعليمية؛ وب
 
   أيًضا بتطوير    التالي، ترتبط

 
   اإلنجازات    الب ومواقفهم باإلضافة إلى زيادة  معتقدات الط

 
 ,Henze, Van Driel)  للطالب    كاديمية  األ

& Verloop, 2008; Justi & Van Driel, 2006  ،لذلك    فأنه  ( 
 
امل    هم  من 

 
ال معلمي  تصورات  ودراسة  استخدام   علوم  فهم  تجاه  ومواقفهم  الخدمة  قبل 

  النماذج
 
 . علميةال
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 الدراسات السابقة:

  بمراجعة  
 

 األ
 
  معرفة راسات التي قيمتبعض الد   ربوي نجد  دب الت

 
 ل علوممعلمي ال

 
 ،علميةلنماذج ال

هدفت    (OGAN-BEKIROGLU &  ARSLAN-BUYRUK,2018)  دراسة  ك • تقييم  إ  والتي     معرفة    لى 
 
ال قبل  معلمي  ما     فيزياء 

 
للنماذج  ال    خدمة 

 
علمية  ال

   وتشكيل  
 
ال  نموذجهم خالل عملية االستقصاء 

 
ال الدراسة    أشارت  و   ،نموذج  قائمة على  الن  إ نتائج  بناء  إن   ،

ً
أوال  لى: 

 
ال ييسران    بحث  ماذج وتشكيلها في 

 
 
   فكير  في الت    تغيير  ال

 
، يؤثر    ،ماذجاالختالف في بناء الن    استخدامه فيه ، وكيفية    فهمهم لنموذج ما، وما يمكن  ماذج ويثري  عرفي للطالب حول الن  امل

ً
 ثانيا

 
 
   ماذج  عليمي على الن  ركيز الت  الت

 
 والت    علمية  ال

 
الن  حقيقات ال إعادة    ماذج  قائمة على     في 

 
   ماذج ويدعم  الن    الب حول  تصور الط

 
الط  في 

ً
   بيعة  تحوال

 
 وظيفة  وال

   للطالب تطوير    ونتيجة لذلك، يمكن    ، ستقصائي في نماذجهم اإل ور  والد  
 
الظ    واهر  نماذج من 

 
   نماذجهم وجمع    واختبار ومراجعة    بيعية  الط

 
دلة على  األ

 فسيرات, وأخيًرا، اإل الت  
 
  ماذج يسد  رتكز على الن  ستقصاء امل

 
 ال

 
 فجوة بين امل

 
 عن معتقداتهم في نماذجهم. مارسة حتى يتمكن الطالب من التعبير  عتقد وامل

 إ   ( Cho, Choi & Choe,2017دراسة )   هدفت  وكما   •
 
ال    كشف عن تصورات  لى 

 
   علوم في كوريامدرس ي ال

 
  أشارت  وقد  ،  مذجةماذج و الن  جنوبية عن الن  ال

 تائج إلى : أ الن  
ً
   قدت  مذجة التي ع  ماذج والن  فهم الن   :وال

 
 من قبل غالبية معلمي ال

 
 علوم الث

 
نظًرا لتركيزهم  الخبراء   ا عن خبرة  خبرة كان بعيًد انوية من ذوي ال

 
 
 طحية والت  وظائف الس  على ال

 
 موذج في مرحلة  الن    نظرهم نحو استخدام نموذج، ال يظل    األمر بوجهة    عندما يتعلق  :  ابصرية للنموذج ،ثانيً مثيلية وال

 " و بالعلم    "القيام  
 
أداة    لكن في مرحلة كونه 

 
   تعليمية

 
   لتفسير    فرعية

 
   علم وفهم  امل

 
 الط

 
ال للمفاهيم   علميةالب 

ً
   هناك  :  ا،ثالث

 
امل التي  بعض  لى  إ   أدت  واضيع 

   من اعتراف معظم  الرغم     على:  اماذج، رابعً مضمون الن    ذات مغزى في فهم    اختالفات    وجود  
 
مذجة، إال أن الكثير ماذج والن  الن    تدريس    علمين بأهمية  امل

الن   لتطبيق  كانوا مستعدين  بأنهم  القائل  الرأي  تجاه  سلبًيا  أظهروا موقًفا     :اماذج على فصولهم،خامًس منهم 
املعلمون  كان  نموذًجا    عندما  يحددون 

  محدًدا ويصفون غرضه،
  فأنهم كانوا يستخدمون 

 
 غير عرفة امل

 
  ،موذجالن    على معرفة   للحكم   ترابطة كمعايير  امل

 
  ترتكز   كانت   حيث

 
بيعة  معرفتهم على الط

 
 
 من  حقيقة  وصفيال

ً
 مزية. ياضية والر  ماذج الر  فائدة الن    ضعيفة في وصف   ن معرفتهم كانت  أ  ة للنماذج، انطالقا

)   ت  هدفو  •    عن تصورات    الكشف    إلى  ( Mugaloglu, Erduran & Dagher ,2017دراسة 
 
ال الخدمة  معلمي  ،  علمية  للنماذج كممارسات    علوم ما قبل 

نسبة    إلىتائج  الن  أشارت  و    %90أن 
 
امل الن  من  واستخدام  بناء  أن  يوافقون على   شاركين 

 
امل  ماذج جزء من 

 
ال فإن مستوى ،  علميةمارسات  ذلك،  ومع 

 الت    عندما يتم   تفاق ينخفض  اإل
 
 بين الن   عالقة  حقق من ال

 
 ماذج وامل

 
  %43ن نسبة أ  إلىتائج الن   أشارت  فقد  ،علمية األخرى مارسات ال

 
شاركين فقط من امل

الن    وافق على وجود   بين  والت  عالقة  املهم    إلىتائج  الن    وتشير    ،نبؤماذج     أنه من 
 
امل  مساعدة 

 
ال إدراك   علمين على 

 
ال الن  عالقة  بين  والس  وثيقة  مات ماذج 

 
 
 األخرى للممارسات ال

 
  من أجل   ،براهينعلمية مثل ال

 
 .العلمية   للممارسات   منسق   على فهم  حصول ال

)  هدفت  و  •    إلى  ( Aktan  ,  2016دراسة 
 
 ال

 
ال ومواقف معلمي  تصورات  واستخداماتهاكشف عن  النماذج  الخدمة عن  قبل  الن    ،علوم  تائج عدم  وبينت 

موقف   على  دليل  املشاركين  وجود  بين  النماذج  استخدام  تجاه  الرغم    ،سلبي     وعلى 
 
ال معلمي  أن  النماذج  من  أن  فكرة  يقدرون  الخدمة  قبل    علوم 

 
 
 ال

 
وقد تم تحديد أربع فئات   ،تعليمية  ها كأدوات  مترددين في استخدام النماذج وبناؤ علم، إال أنهم كانوا  علوم والت  علمية هي جوانب مهمة في تدريس ال

   باملفاهيم    تتعلق  
 
   تعلقة  امل

 
امل الن  باألساس  الستخدام  ا نطقي  من   ماذج 

 
ا ل وتعزيز  االهتمام  وهي     ،الهتمامبيانات، 

 
ال بسبب  وتعزيز     فهم 

 
بيعة  الط

ي  أن معلم  إلىتائج  الن    أشارت  كما    ،ي العلومالتوضيحية والتمثيلية للنماذج، وتشجيع التضمين للنماذج كأداة فعالة، وتعزيز الفهم النظري للنماذج ف

 
 
 ال

 
مواقف إيجابية تجاه استخدام النماذج في التدريس، ولكن بعض العوامل مثل مستوى املتعلم، والوقت، ونقص    ظهرت لديهم خدمة  علوم قبل ال

 
 
 تجربة النمذجة، وامل

 
 ي.سلب ثرت على تصوراتهم ومواقفهم بشكل   قد أ حدودة عن النماذج  عرفة ال

)  هدفت  وكما   • فهم    الكشف    إلى  (,Reinisch & Krüger  2016دراسة  األ   عن    معلمي 
 
ال قبل   حياء 

 
امل إلشكال  غيخدمة   عرفة 

 
امل كالنظريات  ر    ثبتة 

أ   ،والنماذج   النتائج  املعلميأظهرت  أسبابً ن  أعطوا  ثبات  ن  على  لحكمهم  الن  أ   ا  ثبات  عدم  والن  و  بسبب    ،ماذجظريات  أو  للشروط  فهمهم  بسبب  إما 

   ماذج, لذلك ،يجب  ظريات والن  فهمهم لتقييم الن  
 
 ظريات والن  توليد وتقييم وتنقيح أو رفض الن    إلىعمليات التي تؤدي  مناقشة فهم ال

 
علمين ماذج مع امل

 
 
  ،خدمةقبل ال

 
  الض  تسليط   من خالل   التعليمية   السياقات   إلىهذا  ماذج ,ينبغي نقلالن    إلىظريات من الن   هناك تحول   علوم ، كان  ففي فلسفة ال

ً
وء أوال

 ارتباطها بالنظريات   على دور  
ً
 . النماذج وأيضا

   إلى  ( Torres & Vasconcelos,2014دراسة )  هدفت  و  •
 
   كشف  ال

 
 عن مدى توافر امل

 
 ماذج والن  علمية عن الن  عرفة ال

 
 برامج الت  مذجة في ال

 
قدمة دريبية امل

 
 
ال قبلملعلمي  واألحياء     جيولوجيا 

 
سبع  ال في  الن  الن    ظهرتوأ ,  برتغالية  جامعات    خدمة  أن   تائج 

 
وال تعليم  ماذج  في  فقط  بها  ى  موص      نمذجة 

 
علوم ال

 
 
 أ ،جيولوجية في منهج جامعتين فقطال

 
 علم فوجدت في منهج الت  ما طبيعة ال

 
طبيعة   راسة تدريس,و كما تقترح  الد   جامعات   جيولوجي في خمسة  عليم ال

 
 
   ماذج في الجيولوجيا في منهاج  علم واستخدام الن  ال

 
 امل

 
   انوية، ويعتقد  رحلة الث

 
 امل

 
   فيد  ؤلفون أنه سيكون من امل

 
نهج وموضوعات  دمج هذه القضايا في امل

 
 
  جيولوجيا  في تدريب  تعليم ال

 
 علمين. امل

  إلى (Aktan  ,  2013دراسة )  هدفت  و  •
 
 استقصاء آراء ومعرفة معلمي ال

 
وجود اختالفات   إلىتائج الن   أشارت و ، مذجةوالن   خدمة عن  النماذج  علوم قبل ال

 
 
 يضً أ  ،شاركين بمعرفتهم بالنماذجوأوجه قصور بين آراء امل

 
 شاركون كانوا غير قادرين على الت  ا امل

 
  خصائص  مييز بين ال

 
 ال

 
ووجد  ، علميةحصرية للنماذج ال

 أ ا  أيضً 
 
ال  ن معلمو 

 
 جمالي للنموذج، والس  علوم قبل الخدمة يفضلوا نموذًجا تعليمًيا وفًقا للشكل ال

 
 علمي، والت  ياق ال

 
  ويوص ى بأن يقوم  ،  عمليطبيق ال
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ال باإل معلمو  الخدمة   علوم قبل 

 
امل الن  نخراط في  أنشطة   زيد من 

 
امل واكتساب   مذجة 

 
ال يبية لتحسين خبرات طوال حياتهم من خالل برامج تدر زيد من 

 معرفتهم بالحتوى للنماذج والنمذجة. 

   عرف على قدرة  الت    إلى  (Nelson & Davis , 2012دراسة )  وهدفت   •
 
ال  معلمي 

 
   على تقييم    االبتدائية    خدمة للمرحلة  علوم قبل ال

 
الط الب للنماذج  عمل 

 
 
أ ،  علميةال الن  وقد   ظهرت 

 
امل استخدام  الن  تائج  لتقييم  معايير   علمين 

 
ال    إلى  باإلضافة  ،علميةماذج 

 
امل تقييم  اكتساب  في  ذاتية  فعالية  ماذج  الن    علمين 

 
 
  ،علمية للطلبةال

 
 وبدء تطور معرفة ال

 
 حتوى الت

 
 علمية لديهم. ربوي للنماذج ال

)  هدفت   • العالقة    الكشف    إلى  (Gobert & et al.,2011دراسة     عن 
 
الط فهم  والتعلم  بين  النماذج  لـطبيعة  في علم  الب  والفيزياء،    املفاهيمي  األحياء، 

   والكيمياء لطالب  
 
 امل

 
   تائج وجود فروق في فهم  أظهرت الن  ،  انويةرحلة الث

 
 الط

 
   جاالت  الب للنماذج عبر ال

 
ا  الث

ً
الثة، وأن ارتفاع درجات االختبار كان مرتبط

 . املنهجية   أكبر من األنشطة   بعدد  

   الكشف    إلى  (Gilbert,2002  Justi &)دراسة    هدفت    وكما •
 
ال العلوم على  عن معرفة معلمي  تعليم  في  في  والنمذجة  النماذج  استخدام  تجاه  علوم 

الن      إلى  عام    تائج  بوجه  الن    أشارت  و   ،العلوم    ماذج في تدريس  إدراكهم لدور 
 
امل الن  وعي  تعلم  علمين لقيمة     ماذج في 

 
كما كانوا غير متأكدين من    ،علومال

أن توجد    العالقة      التي يمكن 
 
ال أنواع  في  بين  الدراسية  الن    مختلفة    فصول  الن     ،ماذجمن  الطالب  مذجة  كنشاط  وتم استخدام  بينت   ،من قبل  كما 

 أ تائج الن  
 
 ن  تدني مستوى استخدام ال  إلى ولكن  ممارستهم تشير   ،علمين معرفة نظرية بالنماذجن  لدى امل

 
 . علمية في التدريس  ماذج ال

   ابقة تتناول  راسات الس  الد  
 
   كشف عن تصوراتال

 
 علوم أ ومعتقدات ومواقف واتجاهات معلمي ال

 
 ثناء ال

 
وتتفق هذه   ،علميةخدمة وقبلها للنماذج ال

الد  الد   بعض من هذه  تهدف  راسة مع  والتي  تصورات    التعرف    إلىراسات     على 
 
ال  معلمي 

 
ال قبل   علوم 

 
ال للنماذج  اإل   ،علميةخدمة  في مجتمع ولكن  ختالف 

 
 
 الدراسة وهو معلمات ال

 
 علوم قبل ال

 
 خدمة في جامعة الط

 
 ائف في امل

 
 عودية.عربية الس  ملكة ال

تبين   سبق   أ مما 
 
ال معلمي  بشكل  ن  يركزوا  الن    كبير    علوم  محتويات  يتم  على  التي  الن    ماذج  طبيعة  مناقشة  يتم  وال  وتعلمها،  بشكل  تدريسها    ماذج 

   ،صريح  
 
امل أنه من غير  يبدو  ومراجعة  وكما  لبناء  الطالب  دعوة  بنشاط  الن    عتاد  يقدم    ،ماذج  ذلك،   من 

ً
   وبدال

 
الن  امل تعلمها علمون عادة  يجب  التي  ماذج 

 ، كحقائق ثابتة ونهائية
 
 ونتيجة لهذا ال

 
 فهم ال

 
  وتعليم   اذج وطبيعتها ودورها في العلم  كافي للنمغير ال

 
معلمات  جاءت هذه الدراسة لتبحث في تصورات  ، لعلوما

 
 
 ال

 
 علوم قبل ال

 
 علمية. خدمة للنماذج ال

  :مشكلة الدراسة

 
 
 تزخر كتب ال

 
  بمرور   إنساني يتغير  ن العلم نشاط أ  إلىاريخي الذي يشير وتطورها الت   ،العلمية ملكة العربية السعودية بالنماذج  علوم في امل

 
 إذ   ،وقتال

الن   تعليم  تعتبر  من  أساسية  أجزاء  الن    ، العلوم  ماذج  استخدام  يتم  كأدوات  حيث     إليضاح    ماذج 
 
 امل

 
ال للطلبةعرفة  أ   ، علمية  الن  وبما  فهم  يشمل  ن    ماذج 

 والتي ال بد أ   ، ايضاحيةخرى غير استخدامها كوسيلة  مجاالت أ 
 
ال جاءت    ،فعال    بشكل    دريس  لوم ليتمكن من تفعيلها في الت  عن يتمكن من معرفتها معلم 

  معلمات   هذه الدراسة للتعرف على  تصورات  
 
 ال

 
 علوم قبل ال

 
 جابة عن االسئلة التالية : والتي حاولت اإل  ،علميةخدمة للنماذج ال

•  
 
 ما تصورات معلمات ال

 
 خدمة للنماذج العلمية؟ علوم قبل ال

 إ هل هناك فروق ذات داللة  •
 
 حصائية في تصورات معلمات ال

 
 علوم قبل ال

 
 علمية تعزى للتخصص في درجة البكالوريوس؟ خدمة للنماذج ال

 :فروض الدراسة

 ( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إ   •
 
 بين امل

 
 توسطات ال

 
 حسابية الستجابات معلمات ال

 
خدمة عن علوم قبل ال

 فقرات مقياس تصورات الن  
 
 علمية  تعزى ملتغير التخصص.ماذج ال

 همية الدراسة: أ

 وهو الت    ،الذي تتناوله  همية هذه الدراسة في املوضوع  تكمن أ 
 
 عرف على  تصورات معلمات ال

 
 علوم قبل ال

 
   ،علميةخدمة للنماذج ال

 
مكن  حيث من امل

   أن تثري هذه الدراسة  
 
 األدب الت

 
   عربي فيما يتعلًق ربوي ال

 
ال  علمية وماهيتها وطبيعتها واستخداماتها، وذلك لندرة الد  باملعرفة بالنماذج 

 
عربية التي راسات ال

 
 
   جانب في حدود  تناولت هذا ال

 
 علم على إ علم الباحثة, كما أن هذا األدب سيساعد امل

 
   واألساليبعلمية  يجاد فهم واضح للنماذج ال

 
الئمة الستخدامها في  امل

 
 
 فية، وقد تفيد هذه الد  غرفة الص  ال

 
 الد    قائمين على برنامج  راسة ال

 
   على تطوير    نشطة تعمل  ربوي في إعداد أ بلوم الت

 
 معرفة امل

 
علمية مما علمين بالنماذج ال

 يسهم في إ 
 
  في تدريس   استخدامها بطريقة  فعالة إلىعلمين مما يؤدي يجاد تصورات صحيحة عنها لدى امل

 
 علوم .ال

 الدراسة:حدود 

  راسة على معلمات  اقتصرت الد   •
 
  علوم قبل الخدمة في برنامج  ال

 
 ال

 
 . 2019-2018للعام  األول راس ي الطائف للفصل الد   ربوي في جامعة  دبلوم الت

  راسة وهي استبيان لقياس  داة الد  راسة على أ اقتصرت الد   •
 
 تصورات معلمات ال

 
 علوم قبل ال

 
 علمية. خدمة للنماذج ال
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 مصطلحات الدراسة:

 
 
ال  معلمات 

 
ال قبل   خدمة:  علوم 

 
ال األ علوم في تخصصات  هن طالبات    

 
امل ببرنامج  حياء والكيمياء والفيزياء   الد    لتحقات 

 
الت    ربوي في جامعة  بلوم 

 
ائف في  الط

 
 
 امل

 
 عودية .عربية الس  ملكة ال

 
 
 الن

 
 حد  أو كائن أو فكرة تنبثق من أ لنظام   تمثيلهي  علمية:ماذج ال

 
 جوانب امل

 
 فضل. علمية لتعزيز فهمه بشكل أ عرفة ال

 ات: جراءالطريقة وال 

 منهج الدراسة:

 
 
 اتبع ال

 
 بحث ال

 
 حالي امل

 
 ا.ا ووصفيً ظاهرة والتعبير عنها كميً  حليلي حيث يقوم هذا البحث على وصف  وصفي الت  نهج ال

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

طالبات   الدراسة من جميع   تكون مجتمع 
 
ال  برنامج 

 
الت تخصص  دبلوم  في     ربوي 

 
 ال

 
ال قبل  كلية  علوم  في  جامعة    خدمة  في  اململكة   التربية  في  الطائف 

 217العربية السعودية , وبلغ عددهن )
 
   األول فصل  ( طالبة في ال

 
راسة من مجتمع الدراسة بطريقة وتم اختيار عينة الد  ،   2019-2018عام الدراس ي  من ال

 ( طالبة . 78عينة الدراسة من )قصدية حيث تكونت 

 داة الدراسة: أ

اإل  خالل  من  الدراسة  أداة  بناء  )تم  السابقة  باالدراسات  -Cho, Choi & Choe,2017; OGAN-BEKIROGLU & ARSLAN;ستعانة 

BUYRUK,2018 ,2016 Aktan ; Aktan,2013;  ,2002 Gilbert  &Justi )،   أ سبع   داة  وتمثلت  استبانة مكونة من  في  تصورات  الدراسة  لقياس  مجاالت  

 
 
 معلمات ال

 
 علوم قبل ال

 
( فقرة توزعت على سبعة مجاالت وهي: طبيعة النموذج العلمي ويتكون من 25داة الدراسة من )وتكونت أ ،  علميةخدمة للنماذج ال

   ،( فقرات4)
 
 ومكونات الن  ،  ( فقرات4علمي ويتكون من )واستخدامات النموذج ال

 
 ، ( فقرات 3مييز ويتكون من )والت  ،  ( فقرات4علمي ويتكون من )موذج  ال

 
 
واإل والث )بات  من  ويتكون  )وال  ،( فقرات4ستقرار  ويتكون من  )واإل   ،( فقرات3تنبؤ  ويتكون من     ،( فقرات3عتماد 

 
امل استجابات  ثالث  وتتمثل  في  علمات 

 أ   ،وافقأ اختيارات لكل فقرة وهي )
ً
   ،وافق ( على الترتيبأ ال    ،حيانا

 
 علمة اإل تختار امل

 
   ،علميةجابة التي تتفق مع تصوراتها للنماذج ال

ً
)   وقد تم تمثيلها عدديا

 أ   ، 3وافق =أ 
ً
 وللحكم على األ ،  (1وافق =أ ال    ،2=  حيانا

 
 ثالث    إلىجابات  اإل تصنيف    تائج من خالل  حكم على الن  داء لتفسير النتائج تم حساب فئة معيار ال

 
 
لنحصل   ،  1.67=  3( /1-3ذن طول الفئة =)إ   ،قل قيمة ( / عدد البدائلأ  –كبر قيمة أ دى من خالل املعادلة التالية: طول الفئة = ) مستويات متساوية امل

 على مدى املتوسطات التالية : 

 مدى املتوسطات للحكم على االداء  :(1جدول )

 ضعيف  متوسط  مرتفع  مستوى املمارسة 

 1.66-1 2.33 -1.67 3-2.34 املتوسطات مدى  

 :األداةصدق 

 : األداة استخدمت الباحثة طريقتين للتأكد من صدق 

 
ا
 : صدق املحكمين:أوال

الباحثة من صدق   العلوم  األداة عن طريق عرض    األداة تحققت  املناهج وطرق تدريس  وذلك إلبداء مالحظاتهم حول    ،على سبعة متخصصين في 

فقرات   مالئمة  تعديالتاألداةمدى  من   
ً
مناسبا يرونه  ما  واقتراح  تم    ،،  الحكمين  ومقترحات  اراء  ضوء  اللغوية    إجراءوفي  للصياغة  التعديالت  بعض 

 والتنسيق. 

: صدق االتساق الداخلي: 
ا
 ثانيا

الداخلي  بتطبيق   االتساق  إيجاد صدق  الدراسة30عية تكونت من )على عينة استطال   األداة تم  الدراسة، وتم    ،( طالبة من مجتمع  وخارج عينة 

العلمية النماذج  الكلية ملقياس  الجال والدرجة  بين درجة  بيرسون  ارتباط  )  ،حساب معامل  البرنامج اإلحصائي  )  ،(SPSSوذلك باستخدام  (  2والجدول 

 يوضح ذلك : 
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 قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة املجال والدرجة الكلية ملقياس النماذج العلمية :(2جدول )

 معامل الرتباط  املجاالت  الرقم 

 **0.703 طبيعة النموذج العلمي  1

 **0.793 استخدامات النموذج العلمي  2

 **0.605 مكونات النموذج  العلمي  3

 **0.513 التمييز  4

 **0.718 واالستقرار الثبات  5

 **0.575 التنبؤ 6

 **0.757 االعتماد  7

 (  0.01)**( قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى )

 عند مستوى داللة )2يتضح من الجدول )
ً
(، وفي ضوء هذه 0.01( أن جميع قيم معامالت ارتباط الجاالت بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا

 من صدق االتساق الداخلي. إ النتائج فان مجاالت املقياس تتمتع بقيم مقبولة 
ً
 حصائيا

 : األداةثبات 

اس  ،وخارج عينة الدراسة  ،من مجتمع الدراسة  طالبة(  30استطالعية تكونت من )  تم تطبيقها على عينة    األداة للتحقق من ثبات   تخدام  وقد تم 

 وهذه القيمة تعتبر جيدة إلغراض الدراسة.   ،(0.81حيث بلغت قيمة معامل الفا لألداة ) ،الستخراج الثباتلفا معامل كرونباخ أ 

 املعالجة االحصائية 

العلوم االجتماعية ) وحساب املتوسطات    ،( لحساب معامل ارتباط بيرسون SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام الحزمة اإلحصائية في 

 وكما تم استخدام اختبار كروسكال والس. ،والجال ،الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات

   :نتائج الدراسة ومناقشتها

الد  األول ؤال  الس   سؤال  عن  لإلجابة     األول راسة  : 
 
ال معلمات  تصورات  "ما  نصه   الذي 

 
ال قبل  العلمية؟  علوم  للنماذج  استبيان خدمة  تطبيق  تم   "

 
 
امل تصورات   لقياس 

 
ال قبل   علمات 

 
ال للنماذج  الس  خدمة  ومجاالتها     ،بعةعلمية 

 
امل حساب  تم   وقد 

 
ال  توسطات 

 
امل واالنحرافات  للمجاالت حسابية  عيارية 

وفقراتهاالس      ،بعة 
 
ال نتائج  فصل  تم  الس  حيث  منفصلجاالت  جدول  في  مجال  كل  تثم    ،بعة  إ تم  على  للحصول  واحد  جدول  في  سؤال  جميعها  جابة 

 راسة. الد  

 3ويمثل الجدول )
 
 ( امل

 
 حسابية واإل توسطات ال

 
طبيعة النموذج    األول عيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال  نحرافات امل

 العلمي. 

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال  :(3جدول )  طبيعة النموذج العلمي   األول املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

 4 0.859 2.256 يمثل النموذج العلمي استنساخ لش يء ما .  1

النموذج العلمي ما يحدث في ظاهرة معينة تمثيال كامال. يمثل  2  2.384 0.776 2 

 3 0.696 2.333 يمثل النموذج العلمي ما يحدث في ظاهرة معينة تمثيال  جزئيا.  3

 1 0.697 2.525 يمثل النموذج العلمي صوره ذهنية .  4

  0.757 2.375 الجموع 

حيث بلغ املتوسط الحسابي    ،العلوم قبل الخدمة بمجال طبيعة النموذج العلمي جاء بمستوى مرتفعن معرفة معلمات  أ (  3نالحظ من الجدول )

ات معيارية بإنحرافو   ، (2.525, 2.333, 2.384وبمتوسطات حسابية )،  ( بدرجة مرتفعة4,3.2حيث جاءت الفقرات )  ،(0.757معياري )  بإنحراف(  2.375)

 والتي تنص على: " يمثل  ،  (0.859معياري )  بإنحراف( و 2.256وبمتوسط حسابي )،  فقد جاءت بدرجة متوسطة(  1ما الفقرة )أ ،  (0.697 ,0.696,  0.776)

 الن  
 
 علمي استنساخ لش يء ما ". موذج ال

الجدول ) الحسابية واإل 4ويمثل  املتوسطات   ) 
 
امل  نحرافات 

 
ال  عيارية الستجابات معلمات 

 
ال  علوم قبل 

 
ال الثاني  خدمة على فقرات  استخدامات جال 

 الن  
 
 علمي.موذج ال
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افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الثاني استخدامات النموذج العلمي  :(4جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

يستخدم  النموذج العلمي كمعيار او مرجع يمكن اتباعه .   1  2.589 0.633 4 

 1 0.438 2.833 يستخدم  النموذج العلمي لتمكين الشخص من تصور الظاهرة . 2

يستخدم  النموذج العلمي كوسيلة للدعم واإلبداع ،وتخيل  سياقات جديدة ,وخلق أفكار   3

 جديدة. 

2.756 0.539 3 

النموذج العلمي كطريقة لفهم أو شرح ش يء ما. يستخدم   4  2.782 0.525 2 

  0.534 2.740 الجموع 

( الجدول  بمستوى مرتفعأ (  4نالحظ من  جاء  العلمي  النموذج  استخدامات  بمجال  الخدمة  قبل  العلوم  املتوسط   ،ن معرفة معلمات  بلغ  حيث 

 , 2.756, 2.833, 2.589حيث كانت املتوسطات الحسابية لها )،حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة ،(0.534معياري )  بإنحراف(  2.740الحسابي )

 (.  0.525 ,0.539 ,0.438 ,0.633ات معيارية )بإنحرافو  ، (2.782

( الجدول  الجا5ويمثل  فقرات  على  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات  مكونات (  الثالث  ل 

 النموذج  العلمي.

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الثالث مكونات النموذج  العلمي  :(5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

 4 0.659 2.487 يمثل النموذج العلمي االشياء .  1

 3 0.678 2.512 العلمي ما يحدث في نظام معين. يمثل النموذج  2

 2 0.590 2.589 يصف النموذج العلمي سلوك كائن أو عملية.  3

 1 0.644 2.641 يمثل النموذج العلمي  فكرة او صوره ذهنية متخيلة.   4

  0.643 2.557 الجموع 

حيث بلغ املتوسط الحسابي  ،مكونات النموذج  العلمي جاء بمستوى مرتفعن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال أ ( 5نالحظ من الجدول )

 ، ( 2.641 ,2.589, 2.512, 2.487حيث كانت املتوسطات الحسابية لها )،حيث جاءت جميع الفقرات بدرجة مرتفعة  ، (0.643معياري )  بإنحراف (  2.557)

 (.  0.644 ,0.590 ,0.678 ,0.659ات معيارية )بإنحرافو 

 ( املتوسطات الحسابية واإل 6جدول )ويمثل ال
 
 علوم قبل الخدمة على فقرات الجال الرابع التمييز .نحرافات املعيارية الستجابات معلمات ال

 املتوسطات الحسابية وال  :(6جدول )
 
افات امل  نحر

 
 عيارية الستجابات معلمات ال

 
 خدمة على فقرات املجال الرابع التمييز علوم قبل ال

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

 2 0.771 2.230 هناك نموذج علمي صحيح واحد فقط  لظاهرة معينة .  1

 3 0.763 2.166 يتم اعتماد نموذج علمي واحد فقط من عدة نماذج متاحة للظاهرة.  2

مختلفة نتجت عن التطور  يتم اعتماد نموذج علمي واحد فقط للظاهرة من عدة نماذج  3

 التاريخي لهذا النموذج .

2.320 0.693 1 

  0.742 2.238 الجموع 

( الجدول  من  متوسطأ (  6نالحظ  بمستوى  جاء  التمييز  بمجال  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  معرفة  )  ،ن  الحسابي  املتوسط  بلغ  (  2.238حيث 

)  بإنحراف بدرجة  ،(0.742معياري  الفقرات  جميع  جاءت  )، متوسطةحيث  لها  الحسابية  املتوسطات  كانت  ات  بإنحرافو   ، (2.320,  2.166,  2.230حيث 

 (.  0.763,0.693 ,0.771معيارية )

( الجدول  الثبات 7ويمثل  الخامس  الجال  فقرات  على  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  الستجابات  املعيارية  واالنحرافات  الحسابية  املتوسطات   )

 واالستقرار. 

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال الخامس الثبات واالستقرار  :(7جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

 4 0.848 1.820   ال يمكن تغيير النموذج العلمي. 1

النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة بطبيعة النموذج. يمكن تغيير   2  2.564 0.656 3 

 2 0.573 2.666 يمكن تغيير النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة باستخداماته.  3

التوضيحية.يمكن تغيير النموذج العلمي عندما يتم تحديد املشاكل املرتبطة بكفاءته  4    2.730 0.474 1 

  0.638 2.445 الجموع 

( الجدول  من  مرتفعأ (  7نالحظ  بمستوى  جاء  واالستقرار  الثبات  بمجال  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  معرفة  الحسابي    ،ن  املتوسط  بلغ  حيث 

ات معيارية بإنحرافو   ،(2.730, 2.666, 2.564وبمتوسطات حسابية )،  ( بدرجة مرتفعة 4,3.2حيث جاءت الفقرات )، (0.638معياري )  بإنحراف(  2.445)
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أ (0.474 ,0.573,  0.656)  ،( الفقرة  بدرجة متوسطة1ما  )،  ( فقد جاءت  )  بإنحراف ( و 1.820وبمتوسط حسابي  ال  ،  (0.848معياري   " تنص على:  والتي 

 يمكن تغيير النموذج العلمي ". 

 الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال السادس التنبؤ.( املتوسطات 8ويمثل الجدول )

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال السادس التنبؤ  :(8جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  الحسابي املتوسط  مجاالت املقياس  الرقم

 2 0.656 2.564 يمكن استخدام النموذج العلمي لعمل تنبؤات حول السلوك أو الخصائص.  1

 1 0.626 2.628 يمكن ان يستخدم النموذج العلمي للتنبؤ وشرح كيفية حدوث ظاهرة مختلفة.  2

بإمكانية تغيير عنصر أو أكثر من مكونات  يمكن للشرح القائم على النموذج العلمي ان يتنبأ   3

 النموذج.

2.628 0.583 1 

  0.621 2.606 الجموع 

  بإنحراف (  2.606حيث بلغ املتوسط الحسابي )  ،ن معرفة معلمات العلوم قبل الخدمة بمجال التنبؤ جاء بمستوى مرتفعأ (  8نالحظ من الجدول )

( مرتفعة  ، (0.621معياري  بدرجة  الفقرات  جميع  جاءت  )،  حيث  لها  الحسابية  املتوسطات  كانت  معيارية بإنحرافو   ، (2.628,  2.628,  2.564حيث  ات 

(0.656, 0.626, 0.583 .) 

 ماد.( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات الجال السابع االعت 9ويمثل الجدول )

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات املجال السابع االعتماد   :(9جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  مجاالت املقياس  الرقم

استنتاجاته الخاصة حول ش يء ما. إلىيمكن للفرد ان ينتج نموذًجا ويصل  1   2.576 0.614 2 

يمكن لجموعة في الجتمع ان تنتج نموذجا, وقد يمثل هذا النموذج  وجهات النظر املقبولة في   2

 الجتمع. 

2.564 0.675 3 

 1 0.566 2.602 يمكن لجتمع العلماء انتاج النماذج العلمية املثبتة نسبيا .  3

  0.618 2.580 الجموع 

( الجدول  من  مرتفعأ (  9نالحظ  بمستوى  جاء  االعتماد  لجال  الخدمة  قبل  العلوم  معلمات  معرفة  )  ،ن  الحسابي  املتوسط  بلغ  (  2.580حيث 

)  بإنحراف مرتفعة  ،(0.618معياري  بدرجة  الفقرات  جميع  جاءت  )،حيث  لها  الحسابية  املتوسطات  كانت  ات  بإنحرافو   ، (2.602,  2.564,  2.576حيث 

 (. 0.566 ,0.675 ,0.614معيارية )

 ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على مجاالت النموذج العلمي السبعة. 10ويمثل الجدول )

افات املعيارية الستجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على مجاالت النموذج العلمي السبعة :(10جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال 

 6 0.757 2.375 طبيعة النموذج العلمي 

 1 0.534 2.740 استخدامات النموذج العلمي 

 4 0.643 2.557 النموذج  العلمي مكونات 

 7 0.742 2.238 التمييز

 5 0.638 2.445 الثبات واالستقرار 

 2 0.621 2.606 التنبؤ

 3 0.618 2.580 االعتماد  

  0.650 2.506 الكلي 

( الجدول  من  املرتبة  أ (  10نالحظ   في  جاء  العلمي  النموذج  استخدامات  مجال  مرتفعاألولن  بمستوى  )،  ى  الحسابي  متوسطه  بلغ  (  2.740حيث 

)  بإنحراف العلمية    ،(0.534معياري  للنماذج  العلوم قبل الخدمة  املدارس لتوضيح ظاهرة أ وقد يعود ذلك الستخدام معلمات  امليداني في  التدريب  ثناء 

 و عملية . أ و لتوضيح مفهوم أ  ،علمية ما

وقد يعود ذلك المتالك   ، (0.621معياري )  بإنحراف(  2.606حيث بلغ متوسطه الحسابي )،  ما في املرتبة الثانية فجاء مجال التنبؤ بمستوى مرتفعأ 

يمثله الذي  الواقع  بخصائص  تنبأ  به  ،النموذج خصائص معينة  املرتبط  السلوك  أ وكذلك   ، 
ً
ت  يضا التي  النماذج  ينبأ وجودها بعض  قد  ما  ظاهرة  مثل 

الخسوف  ،بشرح ظاهرة مختلفة ونتيجة   ،قد ينبأ بظاهرة مختلفة وهي الكسوف نتيجة بعض التغييرات في هذا النموذج  ،فالنموذج الذي يمثل ظاهرة 

ن  أ  إلىباإلضافة    ،اذج العلمية في التنبؤ لتفاعل املعلمات مع النماذج العلمية بشكل مباشر في التدريس اثناء التدريب امليداني تمكن من استخدام النم

 أ و  ،هداف العلم أحد أ التنبؤ 
ً
 ثناء دراسة مقرر طرق تدريس العلوم في الدبلوم التربوي.أ حد عمليات العلم التي تم تدريب املعلمات عليها أ  يضا
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بمستوى مرتفعأ  االعتماد  الثالثة فجاء مجال  املرتبة  في  )،  ما  الحسابي  بلغ متوسطه  )  بإنحراف (  2.557حيث  يعود ذلك    ، (0.618معياري   إلىقد 

 ،فرادوالتي تزخر بالكثير من النماذج التي صنعها األ   ،مصادر املعرفة العلمية او التربوية التي تعرضت لها املعلمة في مرحلتي البكالوريس والدبلوم التربوي 

ال بالثبات  تتميز  العلماء والتي  التي وضعها  العلمية  النماذج  والذي قد يضع نماذج تنظم شؤون   إلىو  أ  ،نسبيوكذلك  الجتمع  اكتسبتها من  التي  الخبرة 

 و افكار معينة. أ راء آ و تمثل أ الحياة 

وقد    ،(0.643معياري )  بإنحراف(  2.580حيث بلغ متوسطه الحسابي )،  ما في املرتبة الرابعة فجاء مجال مكونات النموذج العلمي بمستوى مرتفعأ 

الواقع  ،يعود ذلك نتيجة لدراسة الطالبات ملقرري طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم العلمية كممثلة لألشياء في  التعرض للنماذج  و  أ  ،حيث تم 

 وقد يكون النموذج صورة ذهنية متخيلة كاملفاهيم الجردة.  ،و نظامأـو عملية أ و سلوك كائن أ لظاهرة 

وقد يعود   ،(0.638معياري ) بإنحراف ( 2.445حيث بلغ متوسطه الحسابي )، جاء مجال الثبات واالستقرار بمستوى مرتفعما في املرتبة الخامسة فأ 

 وينطبق ذلك على كل ما يمثلها ومنها النماذج العلمية. ، ذلك لدراسة املعلمات املعرفة العلمية وخصائصها والتي منها ثباتها النسبي

وقد  ، (0.757معياري ) بإنحراف(  2.375حيث بلغ متوسطه الحسابي )،  مجال طبيعة النموذج العلمي بمستوى مرتفعما في املرتبة السادسة فجاء أ 

وللجانب التطبيقي    ،  يعود ذلك للمعرفة النظرية بطبيعة النماذج العلمية والتي تعرضت املعلمة لها في مقرري طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم 

 أ   ،و عملية كعملية التنفسأ ن املعلمة قد تكون استخدمت النموذج العلمي ليمثل ظاهرة  أ يث  في التدريب امليداني ح
ً
ما يحدث في الظاهرة   و يمثل جزئيا

 و الزفير . أ كعملية الشهيق 

  إلىوقد يعود ذلك    ، (0.742معياري )  بإنحراف(  2.238ما في املرتبة السابعة فجاء مجال التمييز بمستوى متوسط,حيث بلغ متوسطه الحسابي )أ 

تؤكد   والتي  الكتب  هذه  املعلمات  يدرسن  حيث  السعودية  العربية  اململكة  في  العلوم  كتب  معظم  في  العلمية  للنماذج  التاريخي  التطور  أوجود  على  ن  

 الن  
 
 راء بين صانعي ومطوري النمرت بعدة مراحل نتيجة الختالف األ خيرة لمية التي وصلت لنا في صورتها األ عماذج ال

 
 براهين واأل موذج بناء على ال

 
 توفرة دلة امل

   عام    بشكل  
 
ال تصورات معلمات   فأن 

 
ال قبل   علوم 

 
ال للنماذج  بلغ  خدمة  بمستوى مرتفع,حيث  جاءت  )  علمية  الحسابي    بإنحراف (  2.506املتوسط 

 دراسة   إلىذلك  وقد يعود  ، ( 0.650معياري )
 
 إلىو   ،بسيط   عرض للنماذج بشكل  عليم والتي تم فيهم الت  وتكنولوجيا الت  علوم املعلمات مقرري طرق تدريس ال

 الت  
 
امل  دريب 

 
امل فيه  استخدمت  تكون  قد  والتي  الن  يداني   علمة 

 
ال أثماذج  التدريسعلمية  )    ،ناء  الدراسات  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتيجة     2002,وتتفق 

Gilbert  &; Justi ,2016  Aktan  والتي    إلىأشارت  ( 
 
ال معلمي  إ ان  مواقف  أبدو  الخدمة  قبل  العلميةعلوم  النماذج  استخدام  تجاه  لديهم أ و   ،يجابية  ن 

 ووعي بقيمة النماذج في تعلم العلوم .   ،معرفة نظرية بالنماذج

في تصورات   ذات داللة احصائية  فروق  هل هناك   " الذي نصه  الثاني  الدراسة  لإلجابة عن سؤال  الثاني:  الخدمة السؤال  قبل  العلوم  معلمات 

في درجة البكالوريوس؟" اختبار كروسكال والس    للنماذج العلمية تعزى للتخصص  لنتائج  الداللة  الرتب ومربع كاي ومستوى  تم استخراج  متوسط 

 (. 11كما هو موضح في الجدول) ،ألثر التخصص على استجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات مقياس النماذج العلمية

 نتائج اختبار كروسكال والس ألثر التخصص على استجابات معلمات العلوم قبل الخدمة على فقرات مقياس النماذج العلمية  :(11جدول)

 مستوى الداللة  درجة الحرية مربع كاي   متوسط الرتب العدد  التخصص املقياس 

مقياس النماذج  

 العلمية 

 0.159 2 3.680 45.25 22 كيمياء 

 34.059 34 احياء 

 42.159 22 فيزياء 

بين متوسطات الرتب الستجابات معلمات العلوم  (  α ≤ 0.05( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )11يتضح من الجدول )

 قبل الخدمة عن فقرات مقياس النماذج العلمية تعزى ملتغير التخصص. 

النتائج    ن  أ   إلىتشير 
 
ال معلمات   تصورات 

 
ال قبل   علوم 

 
ال للنماذج  التخصصخدمة  باختالف  تختلف  ال  معلمات  ،  علمية  المتالك  ذلك  يعود  وقد 

 
 
خدمة للمؤهل األعال

 
وال توجد نتائج دراسات تتفق مع نتيجة  ،خصص والذي يحتوى على النماذج العلمية الختلفة لكل تخصصكاديمي في الت  لوم قبل ال

 
 
ال في حدود علم  الدراسة  )  ،باحثةهذه  دراسة  نتيجة  مع  الدراسة  نتيجة هذه  تتفق  والتي  Gobert & et al.,2011وال  فهم    وجود    إلىأشارت  (  في  فروق 

 
 
 ء.الب للنماذج عبر مجاالت العلوم الثالثة وهي علم األحياء، وعلم الفيزياء، وعلم الكيمياالط

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج الدراسة فأن الباحثة تقترح التوصيات التالية:

 وكيفية بناءها وتقييمها في برنامج الدبلوم التربوي.، وأهميتها ،تضمين مقرر طرق تدريس العلوم للنماذج العلمية من حيث خصائصها •

 التعليم بإعداد برامج تدريبية حول النماذج العلمية وكيفية بناءها وتقييمها.توجيه القائمين على البرامج التدريبية للمعلمين في قطاع  •

 تشجيع املعلمين على تدريب الطلبة على عمل النماذج العلمية.  •
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 املزيد من البحوث والدراسات في الجاالت التالية: إجراءفي ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة 

 دراسات ترصد  إجراء •
 
 علمين أثمعرفة امل

 
 ناء ال

 
 علمية. خدمة بالنماذج ال

  إجراء  •
 
 دراسات ترصد قدرة امل

 
 خدمة على تقييم النماذج العلمية املعدة من قبل الطلبة. علمين قبل ال

  إجراء •
 
 ن أ علميدراسات ترصد قدرة امل

 
 خدمة على تقييم الن  ثناء ال

 
 ماذج ال

 
 عدة من قبل الطلبة. علمية امل

 دراسات ترصد قدرة الطلبة على بناء النماذج العلمية.  إجراء  •

  إجراء •
 
 عالقة بين الن  دراسات ترصد ال

 
 ماذج ال

 
 علم من وجهة نظر املعلمين . علمية وعناصر طبيعة ال
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Abstract: The aim of this study was to identify the perceptions of Pre-service science teachers for scientific 
models, And the sample of the study consisted of (78) Pre-service science teachers enrolled in the 
educational diploma program at Taif University for the first semester of 2018-2019. In order to achieve the 
purpose of the study, the researcher used the descriptive approach. A questionnaire was designed as a tool 
for applying the study, The results of the study  showed that the perceptions of the Pre-service science 
teachers of the scientific models came at a high level, and the results indicated that there were no statistically 
significant differences at the level (α ≤0.05) Between the arithmetic averages of pre-service science teachers' 
responses to the scales of the scientific models due to the specialization variable, The study recommended 
directing the training programs for teachers in the education sector to prepare training programs on 
scientific models and how to build and evaluate them. 

Keywords: perceptions, science teachers; pre-service; scientific models . 
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