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ملخص

جاءت هذه الورقة تتويجًا لن�ضاط تعليمي غري ر�ضمي هدف اإىل زيادة وعي جمموعة طالبات فل�ضطينيات يف مبحث العلوم. ت�ضمن 
هذا الن�ضاط جمموعة فعاليات، كان ذروتها مراقبة ور�ضد الظاهرة الفلكية املتمثلة يف عبور كوكب الزهرة. اأما الهدف الرئي�ضي 
لهذا الن�ضاط التعليمي غري الر�ضمي -ومن خالل ر�ضد امل�ضاركات لهذه الظاهرة- فقد جت�ضد يف ال�ضتفادة من هذه الظاهرة التي 
حت�ضل مرة واحدة يف احلياة، عرب ن�ضاط غري ر�ضمي خارج الإطار الر�ضمي املنهجي املدر�ضي. اأظهرت البيانات التي مت جتميعها 
“عاملات نا�ضئات”. تقوم هذه الورقة با�ضتعرا�س بع�س الأبحاث  الن�ضاط لأن ي�ضبحن  اإمكانية لدى امل�ضاركات يف هذا  وجود 
العاملية حول املراأة يف مبحث العلوم، والأن�ضطة غري الر�ضمية وربطها الواحدة بالأخرى، وكذلك حتليل احلالة الفل�ضطينية وفقا لهًا.

رفع مستوى الوعي النسوي 
الفلسطيني
يف مبحث العلوم عرب أنشطة 
تعليمية غري رسمية
)»عبور كوكب الزهرة« .. منوذجًا(

اإعداد: بي�س�ن بطراوي، ترجمة اإىل العربية: خ�لد بطراوي

1. مقدمة

مع التقدم التكنولوجي املّطرد والعوملة، اأجريت -على وجه 
والثقافة  العلوم  تعليم  جمال  يف  هائلة  اأبحاث  اخل�ضو�س- 
الرئي�ضية  التنمية  عنا�رش  اأحد  تعترب  فهي  وتطبيقاتها،  العلمية 
)Liu, 2009(. ويف فل�ضطني، ل يزال تعليم العلوم تقليديًا، 
حيث يجري ح�رش دور الطالب يف ال�ضتماع اإىل حما�رشات 
هوؤلء  تقييم  ويجري  )املعلمون(،  املحا�رشون  يقدمها  ية  ن�ضّ
)عرب  الن�ضو�س  لهذه  معرفتهم  مدى  قيا�س  من خالل  الطلبة 
A.M. Qattan Foundation, 2011; Wah- )المتحان( 

beh, 2003(. وعليه، فاإن م�ضتوى اهتمام الطلبة بامل�ضاقات 
هذه  من  اخلوف  ثقافة  ت�ضود  حيث  للغاية،  متدٍن  العلمية 

امل�ضاقات جراء �رشامة النظام املدر�ضي.

وعالوة على ذلك، فاإن الثقافة التعليمية الفل�ضطينية ل ت�ضتثمر 
من  ملجموعة  الر�ضمي،  وغري  الالمنهجي  التعلم  يف  بجدية 
التعليمية  والإمكانات  الإعدادات  �ضح  بينها  من  الأ�ضباب، 
غري الر�ضمية. اإن زيادة الثقافة العلمية هي مكون رئي�ضي مهم 
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ت�ضكل   ،)1987( ليت�ض�س  لـ  وفقا  التي  الفل�ضطينية  للتنمية 
موؤ�رشاً رئي�ضيًا للتنمية، حيث تقود اإىل اتخاذ قرارات �ضيا�ضية 
حت�ضني  على  ت�ضاعد  كما  اأف�ضل،  اقت�ضادية  وعوائد  �ضليمة 
(Liu, 2009( اأخالقية  اأكرث  عامل  وتكوين  الفردي  ال�ضلوك 
التحديات.  اأحد  العلمية  الثقافة  حتقيق  �ضك-  –بال  ويعترب 
ومن ال�رشوري اأن نعي اأنه بالإمكان تعلم املباحث العلمية يف 
العمل  اأو  املدار�س،  اإطار  وخارج  داخل  الأماكن  من  الكثري 
Liu, 2009; Fen- الر�ضمي  الر�ضمي وغري  ال�ضعيدين  )على 
 ichel & Schweingruber, 2010; National Research

.)Council, 2009; Hofstein & Rosenfield, 1996

من هنا، ت�ضبح عملية تطوير العلوم غري الر�ضمية خطوة مهمة 
فل�ضطني.  يف  اأف�ضل  علمية  ثقافة  اإىل  الو�ضول  على  ت�ضاعد 
وا�ضعة  م�ضاألة  الر�ضمية  غري  العلوم  تعلم  عملية  اأ�ضحت  لقد 
النت�ضار، حيث تتيح املجال لفهم الظواهر العلمية والطبيعية 
اأف�ضل، وتزود الإن�ضان حولها بذاكرة اأطول نظراً  على نحو 

لنخراطه يف جتربة �ضخ�ضية.

ووفقًا لتعريف )كرين، نيكول�ضون وبتغود 1994(، فاإن العلوم 
املدار�س،  اإعدادات  خارج  تنفذ  “اأن�ضطة  هي  الر�ضمية  غري 

ُتعد كي تكون  لتطبيقات مدر�ضية، ومل  ومل ت�ضمم بالأ�ضا�س 
جزءاً من امل�ضاقات املدر�ضية الدارجة، وتتميز بكونها طوعية 
امل�ضاركة، خالفًا لتلك امل�ضاركة الواجبة كجزء من املتطلبات 
املدر�ضية. اإن جتارب التعلم غري الر�ضمي تنظم لتلبي رزمة من 
و/اأو  املعلومات  وتو�ضل  املواقف  على  توؤثر  وقد  الأهداف، 
 Stocklmayer, Rennie & Gilbert,( ال�ضلوكيات”  تغري 

.)2010; Hofstein & Rosenfield, 1996

تتميز عملية تعلم العلوم غري الر�ضمي وتنفرد حيث توفر جواً 
قيد  املرء  باأن  الإح�ضا�س  �ضغوطات  من  خاليًا  مرحًا  تعليميًا 
 National Research( نظرية  تطويرية  معرفة  اإزاء  الختبار 
 Council, 2009; Stocklmayer, Rennie & Gilbert,
 2010; Hofstein & Rosenfield, 1996; Fenichel &
غري  العلوم  تعلم  فان  وعليه،   ،)Schweingruber, 2010
الر�ضمي قد يكون و�ضيلة ناجحة لتعليم بع�س املباحث العلمية 

ال�ضعبة كالفيزياء وعلم الفلك.

يعترب علم الفلك مثار اهتمام كثري من النا�س، حيث يتيح للمرء 
اإن هذا املجال،  الرائعة.  العامل اخلارجي  اأن يالم�س عجائب 
اإ�ضافة اإىل جمالت علمية اأخرى، كان مثار اهتمام جمموعة من 
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اأبحاث العرب وامل�ضلمني اإبان ع�رش الإ�ضالم الذهبي، حيث 
العلوم  وباقي  الفلك  علم  ممتازة  ب�ضورة  العلماء  هوؤلء  اأثرى 

.)Hassan, 2000; Maziak, 2005; Morelon, 1994(

وعلى الرغم من حقيقة اأن اإ�ضهام العرب حاليًا يف العلوم ل 
 )Maziak, 2005( الب�رشية والقت�ضادية يتنا�ضب وقدراتهم 
العلمية  امل�ضاهمة  فل�ضطني حيث  على  ينطبق  اأي�ضًا  -وذلك 
الفل�ضطيني  باأن الهتمام  فاإنه بالإمكان الدعاء  غري كافية- 
لي�س  الفلك  علوم  جمال  يف  العربي-  الهتمام  �ضاأن  –�ضاأنه 
الف�ضاء علميًا، بقدر ما هو اهتمام بامل�ضائل  لتف�ضري  اهتمامًا 
الغيبية  باملقولت  خال�س  ب�ضكل  املتعلقة  الزائفة  العلمية 
اأولئك  عدد  تزايد  خالل  من  ذلك  ويتجلى  الف�ضاء.  حول 
تنت�رش  حيث  التنجيم،  اليومية  ال�ضحف  عرب  يتابعون  الذين 
على  الأبراج  كتب  من  ع�رشات  وتنت�رش  الأبراج،  زوايا 
برامج  املتزايد من  الكم  ناهيكم عن هذا  املكتبات.  رفوف 
تاأثري  كله  ولذلك  والأبراج،  للفلك  املخ�ض�ضة  الف�ضائيات 
التي  اخلارقة  بالظواهر  والإميان  اخلرافات  انت�ضار  يف  كبري 
 A.M. Qattan Foundation,( املجتمعات  تطور  تعيق 
يتم  اأن  ال�رشوري  من  فاإنه  وعليه،   .)2011; Liu, 2009
بتف�ضري  التزود  نحو  الفلك  بعلم  والوعي  الهتمام  توجيه 
اأ�ضا�ضي علمي جتاه احلياة املعروفة على الأر�س وموقع هذه 

الأر�س من منظومة الكون برمته.

تبحث هذه الورقة عملية تنفيذ ن�ضاط لمنهجي وغري ر�ضمي 
تعليمي هدف اإىل زيادة الهتمام مببحث العلوم والفلك لدى 
القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع  نظم  لقد  طالبات.  جمموعة 
القطان  ملركز  التابع  العلوم،  يف  والتعليم  البحث  لتطوير 

القطان،  املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  الرتبوي/  والتطوير  للبحث 
هذا الن�ضاط املوؤلف من جمموعة من الفعاليات التي ر�ضدت 
الظاهرة الفلكية “عبور كوكب الزهرة”. وتتطرق هذه الورقة 
اإىل اأ�ضباب حمدودية الهتمام بالعلوم والأبحاث العلمية لدى 
مع  الفل�ضطينية  احلالة  اأ�ضباب  بع�س  ربط  اإىل  وت�ضعى  الن�ضاء، 
مراقبة  ن�ضاط  اختبار  جرى  لذلك.  العاملية  الأ�ضباب  بع�س 
رئي�ضية  مباحث  اأربعة  اإىل  بال�ضتناد  الزهرة”  “عبور كوكب 
الن�ضاط  هذا  جناعة  مدى  ل�ضت�ضعار  جم�ضات  اعتبارها  جرى 

غري الر�ضمي:

املبحث الأول: اهتمام الطلبة بعلم الفلك.
املبحث الثاين: مدى جناعة ن�ضاطات التعلم غري الر�ضمي.

املبحث الثالث: حتدي التقاليد املجتمعية املعيقة للم�ضاركة يف 
الأن�ضطة العلمية.

املبحث الرابع: اهتمام الطلبة باملهن العلمية.

2. حالة فلسطني

تعليم العلوم يف فلسطني 	•
اآنفا، فاإن العلم من املجالت املهمة ومن موؤ�رشات  كما ذكر 
العلم، حيث  يتمردون على  الطلبة  الكثري من  اأن  اإل  التنمية. 
ابتعاداً عن  اأكرث  الطالبات  اأن  ال�ضائد  يخ�ضون �ضعوبته. ومن 
العلوم ملجموعة من الأ�ضباب �ضوف نبحثها لحقًا. ول يوجد 
فل�ضطني،  يف  ذلك  حول  الأبحاث  اأو  البيانات  من  الكثري 
والإ�ضالمي  العربي  بالعامل  تتعلق  كهذه  اأبحاث  توجد  لكن 
اإزاء ذلك واإزاء انخراط  اإ�ضكالية جدية  تفيد جميعها بوجود 
العلمية  والأبحاث  العلوم  والإناث يف  الذكور  اجلن�ضني  كال 

.)Hassan, 2000; Maziak, 2005(

2005 ال�ضادر عن برنامج  التنمية للعام  ت�ضري معطيات تقرير 
الأمم املتحدة الإمنائي اإىل اأن ما ن�ضبته 49 % من طلبة اجلامعات 
العام  يف  الناث  من  هن  العلمية  املباحث  يف  الفل�ضطينية 
العربية  البالد  من  اأيٍّ  يف  عنها  مرتفعة  ن�ضبة  وهي   ،2003
والأبحاث  العلوم  الفل�ضطينية يف  امل�ضاهمة  ولكن  املجاورة. 
العلمية ل تزال متدنية، ما ي�ضري اإىل وجود م�ضكلة يف التعليم 

بحد ذاته واأي�ضا م�ضكلة يف القدرات.

يف  والتعليم  البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع 
قطاع  حلاجات  “تلبية  ياأتي  فل�ضطيني  م�رشوع  هو  العلوم 
دعم  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  وي�ضعى  فل�ضطني،  يف  العلوم  تعليم 
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كمنتج  الطالب  دور  تفعل  حديثة  تعليمية  بطرائق  املعلم 
للمعرفة، وتوفر �ضياقات لدعم الثقافة العلمية وال�ضتفادة من 
اأ�ضا�ضًا يف  العلوم  لت�ضبح  امل�ضكالت،  احلياة وحل  العلوم يف 
امل�رشوع،  ي�ضعى  لذا،  الطبيعية والتفاعل معها.  الظواهر  فهم 
منتجًا  ليكون  املعلم  بقدرات  الرتقاء  اإىل  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل 
ي�ضعى  كما  اجتماعيًا.  وفاعاًل  واملناهج،  وامل�ضادر  للمواد 
توظيف  خالل  من  العلوم  يف  الطالب  بقدرات  الرتقاء  اإىل 
تطبيقات حديثة ومطورة يف التدري�س، واإ�رشاك الطلبة والعائلة 
واملجتمع يف العلوم وتطبيقاتها العلمية والتكنولوجية، اإ�ضافة 
يهدف  كما  العلوم.  لتعليم  الالزمة  التحتية  البنية  تطوير  اإىل 
العلوم عرب  الرتبوي يف جمال تعليم  البحث  اإىل دعم  امل�رشوع 
تطوير كادر بحثي متخ�ض�س يف جمال العلوم والثقافة العلمية؛ 
من اأجل خلق حوار جمتمعي حول تعليم العلوم يف فل�ضطني 
... يعمل م�رشوع العلوم على ربط العلوم باحلياة اليومية من 
املوارد  توظيف  يت�ضمن  الر�ضمية،  غري  للعلوم  برنامج  خالل 
البيئة املحيطة، وا�ضتغاللها يف  املتوفرة يف  الب�رشية والفيزيائية 
تعليم العلوم ودعم الثقافة العلمية يف املجتمع، وتعميمها من 
واملعلمني  الطالب  ت�ضتهدف  منهجية  غري  ن�ضاطات  خالل 
ب�ضكل  واملجتمع  والأهايل  الرتبويني  وامل�رشفني  والإداريني 

عام، لتحفيز التفكري العلمي واملالحظة وال�ضتنتاج.

متثيل املرأة املنقوص يف جمال العلوم	•
يف  الفل�ضطينية  املراأة  انخراط  ن�ضبة  اأن  من  الرغم  على 
ن�ضبيًا،  عالية  الفل�ضطينية  اجلامعات  يف  العلوم  تخ�ض�ضات 
ذات  العلمية  الأبحاث  بفاعلية يف  ي�ضاركن  ل  غالبيتهن  فاإن 
العالقة، حيث ينتهي مبعظم اخلريجات للعمل يف املختربات 
الطبية اأو �رشكات الأدوية اأو كمحا�رشين يف اجلامعات. ويف 
بع�س احلالت يتحول بع�ضهن اإىل ربات بيوت خا�ضة بعد اأن 
بالبحث  النهماك  النق�س يف الهتمام يف  اإن هذا  يتزوجن. 
ا�ضتمرارية  بينها  من  الأ�ضباب،  من  ملجموعة  يعود  العلمي 
النظام الأبوي ال�ضائد يف فل�ضطني الذي يبدو اأكرث و�ضوحًا يف 
املناطق الريفية الفل�ضطينية، حيث تربز هناك ذكورية املجتمع 

اأكرث.

الكم  ذلك  يف  اإليها  الإ�ضارة  جرت  التي  العوامل  تلك  اإن 
بالإمكان  والعلوم،  باملراأة  املخت�ضة  الأبحاث  من  الهائل 
تلك  ومن  العلوم.  يف  الفل�ضطينية  املراأة  دور  على  تطبيقها 
العوامل التي تنطبق على كال اجلن�ضني، العزوف العام من قبل 
فئة ال�ضباب عن مهن العلم، والأمية العامة لدى عامة ال�ضعب 
جتاه امل�ضاقات العلمية، وقلة العالقة ما بني العلوم والأبحاث 

عوامل  جموعة  اإىل  اإ�ضافة  للب�رش،  اليومية  احلياة  مع  العلمية 
.)Osborne, Simon & Collins, 2003( اأخرى

جترى  الأبحاث  املن�رشم-  القرن  �ضتينيات  -ومنذ  زالت  ما 
Fadigan & Ham- العلمية  وامل�ضاقات  املراأة  )حول 

mrich, 2004; Leta & Lewison, 2003(، وتنطبق تلك 
املقرتحات والتو�ضيات على حالة املراأة الفل�ضطينية والعلوم، 
العلوم،  �ضعيد  على  امل�ضتوى  دون  ممثلة  املراأة  تزال  ل  حيث 
لي�س يف املجتمع الفل�ضطيني فح�ضب بل على �ضعيد املحافل 

الدولية اأي�ضًا.

ففي درا�ضتهما اأ�ضار)فاديجان وهمري�س 2004( اإىل اإن اإحدى 
ريفية  مناطق  والعلم يف  املراأة  بربنامج  تتعلق  التي  الدرا�ضات 
يف الوليات املتحدة قد وجدت اأن كال اجلن�ضني من الذكور 
املجتمعات  �ضوا�ضية يف معظم  التعامل معهم  يتم  والإناث ل 
على  الرجال  ت�ضجيع  يجري  حيث  الأوىل،  الن�ضاأة  ومنذ 
امل�ضي قدمًا نحو التعلم العلمي، بينما ل ت�ضجع الن�ضاء. كما 
يف  اأخفقت  قد  واملناهج  العلوم  كتب  اأن  الدرا�ضة  وجدت 
والن�ضو�س.  وال�ضور  الر�ضومات  يف  املراأة  اإبراز  يف  الغالب 
تقليدية  ب�ضورة  العلمية  املواد  حمتوى  عر�س  يجري  وعندما 
يف املدار�س، وبخا�ضة يف العلوم الفيزيائية، فال يجري ربطها 

بحياة الطالبات وجتاربهن العملية كما تربط بحياة الطالب.

ويف الأبحاث املتعلقة بالإناث يف مناهج التعليم الفل�ضطيني، 
فان �ضورة املراأة ل تعك�س بعدالة، وبخا�ضة عندما يتعلق الأمر 
باحلديث عن املهن، حيث يجري ح�رش املراأة يف مهن حمدودة 
واأجرت   .)IDSC, 1999( القيادية  املواقع  من  عادة  تخلو 
درا�ضة اأخرى حتلياًل لتمثيل املراأة يف املناهج الفل�ضطينية تبني 
اأو  منزل،  ربة  اأنها  على  ت�ضور  ما  غالبًا  املراأة  اأن  خالله  من 
تعتني بالعائلة، ما يعزز القيود املجتمعية على املراأة، ويقلل من 
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قيادة  تتطلب  التي  تلك  وبخا�ضة  الأخرى،  باملهن  اهتمامها 
.)Jarbawi, 2002( كما هي حال املهن املرتبطة بالعلوم

وتو�ضلت درا�ضات عديدة اإىل اأن معلمي مواد العلوم يعطون 
عناية اأكرب للذكور قيا�ضًا بالإناث، وبالتايل التقليل من اهتمام 
Fadigan & Hammrich, 2004; Os-( (  الفتيات بالعلوم
 borne, Simon & Collins, 2003; Steinke, 1997
ول   .((Seymour, 1995; Kenway & Gough, 1998
يبدو ذلك العامل على اأية حال ذا عالقة بالواقع الفل�ضطيني، 
املدار�س احلكومية هي مدار�س غري خمتلطة،  اأن معظم  حيث 
وبالتايل فاإن اإيالء العناية بالذكور على ح�ضاب الإناث كما يف 
احلالة  بالكامل يف  منظورة  م�ضاألة غري  املختلطة هو  املدار�س 
الفل�ضطينية، وقد يكون ذلك �ضحيحًا لدى العائالت نف�ضها، 
نحو  للتوجه  البنات  من  اأكرث  الأبناء  ت�ضجيع  يجري  حيث 

الفروع العلمية.

لالإناث  التعليمية  “التجارب  اأن  فرتى   ،)1993( �ضيمور  اأما 
اأقل جتريبية يف معظم مدار�س  �ضلبية واأقل مطالبة وحتى  اأكرث 
حول  الدرا�ضات  من  الكبري  العدد  هذا  يوجد  ول  الإناث”، 
من  كثرياً  لكن  الفل�ضطينية،  احلالة  يف  بالذات  املو�ضوع  هذا 
الأبناء  اهتمام  درجة  مدى  بني  ما  تربط  العاملية  الأبحاث 
حيث  اأمورهم،  اأولياء  ودعم  العلمية  الفروع  نحو  وميولهم 
العلوم  يف  اأبنائهم  بقدرات  يتعلق  لديهم  عام  انطباع  يوجد 
والريا�ضيات نظراً لدور كال اجلن�ضني التقليدي يف املجتمعات 
.(Osborne, Simon & Collins, 2003; Steinke, 1997(

املتعلقة  تلك  الفل�ضطينية  احلالة  يف  الأخرى  العوامل  ومن 
 ،1999 بالعاملات والإعالم، ففي درا�ضات ل�ضتينك )1997، 

الإعالم،  يف  الإناث  للعلماء  م�ضحًا  اأجرى  حيث   )2005
مفادها  نتيجة  اإىل  تو�ضل  املتحدة،  الوليات  يف  وبخا�ضة 
اأقل، غري  “ذات �ضالحيات  اأنها  ت�ضور على  العاملة  املراأة  اأن 
جذابة وتعمل يف خمتربات” )Morse, 1995(. وهذا بدوره 
العلمية،  الفروع  نحو  التوجه  الإناث عن  اإىل عزوف  يوؤدي 
حيث يرونها جماًل ذكوريًا )Seymour, 1995( ولذلك اأي�ضًا 

ت�ضابه عندما نتحدث عن احلالة الفل�ضطينية.

لالأ�ضخا�س  م�ضح  الفل�ضطيني  الإعالم  لدى  يوجد  ل  ابتداء، 
الإعالم  ولكن  العلمية،  الفروع  يف  الخت�ضا�ضات  ذوي 
يتيح  الفل�ضطيني،  املجتمع  يف  وا�ضعة  ب�ضورة  املنت�رش  الغربي 
يف  العاملة  الغربية  املراأة  �ضورة  على  يطلع  اأن  املجتمع  لهذا 
الغربية ذاتها. تلك ال�ضورة  النظر  العلمية من وجهة  الفروع 
التي ت�ضورنهن كما لو اأنهن رجال وقد يوؤدي ذلك اإىل التقليل 
من اهتمام الن�ضاء الفل�ضطينيات بالعلوم، حيث يعطي املجتمع 
الفل�ضطيني اأهمية بالغة ملظهر املراأة وكيفية ظهورها. لذلك، 
على  وي�ضاعد  العلوم  عن  املراأة  عزوف  اإىل  ذلك  يوؤدي  فقد 
ذلك النق�س اأو الغياب الإعالمي للمراأة الفل�ضطينية اأو العربية 
اأنه حلم بعيد املنال يف املجتمع. ومن  العاملة، فيظهر كما لو 
ال�رشوري اأن يجري ت�ضوير املراأة العاملة يف الفروع العلمية 
كنماذج، حيث اأن “ذلك قد يعطي اهتمامًا اأكرب بالعلوم بني 

.(Steinke, 1997( ”الإناث ال�ضابات

3. نشاط »عبور كوكب الزهرة«

الأم »ال�ضم�س« واحتل موقعًا  الزهرة جنمته  لقد عرب كوكب 
ما بني ال�ضم�س والأر�س، وبالتايل اأ�ضبح مرئيًا لالأر�س كنقطة 
�ضوداء �ضغرية على قر�س ال�ضم�س. وتلك الظاهرة فريدة من 
نوعها، حيث اأنها حتدث يف اأزواج ثماين �ضنوات على حدة، 
مع وجود فجوة زمنية بني كل زوج عن الآخر ترتاوح ما بني 
105.5 اإىل 121.5 عام. وكانت الفجوة الأخرية قد ح�ضلت 
 .)Pasachoff, 2012( 2012 العام 2004 لتتبعها احلالية العام
من  وال�ضاد�س  اخلام�س  خالل  مت  قد   2012 العام  عبور  اإن 
حزيران، وكان مرئيًا يف فل�ضطني يف ال�ضاد�س من حزيران. اأما 
العبور القادم فلن يحدث اإل يف كانون الأول من العام 2117 
تبلورت  وقد  الورقة(.  هذه  اإعداد  من  اأعوام   105 بعد  )اأي 
البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع  لدى  فكرة 
والتعليم يف العلوم، �ضمن برنامج العلوم غري الر�ضمية، ملراقبة 
الفل�ضطيني، لإطالق  الفريدة مب�ضاركة املجتمع  الظاهرة  هذه 
عاملي.  علمي  بن�ضاط  الفل�ضطيني  املجتمع  انخراط  �رشارة 
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من  مبجموعة  الزهرة”  كوكب  “عبور  مراقبة  ن�ضاط  مر  لقد 
الأحداث التي تكللت مب�ضاهدة م�ضهد العبور، هذه الظاهرة 
الن�ضاط  الرئي�ضي من هذا  الهدف  الفريدة. وقد كان  الفلكية 
ر�ضد  من  امل�ضاركات  متكني  هو  الر�ضمي،  غري  التعليمي 
وتعلم مكنونات هذه الظاهرة التي ل حتدث اإل مرة واحدة 
يف حياتهن، يف اأجواء لمنهجية غري ر�ضمية وخارج الإطار 

املدر�ضي.

لقد اأخذت امل�رشفة الرئي�ضية، وهي معلمة العلوم، زمام املبادرة 
والقيادة لهذا الن�ضاط، حيت تراأ�ضت جمموعة من الطالبات من 
)7 طالبات(، واحلادي  والثامن  )14 طالبة(،  ال�ضابع  ال�ضف 
ع�رش )22 طالبة( من مدر�ضة �ضلواد الثانوية لالإناث، وعملت 
ال�ضاد�س من  اأيار وحتى  الع�رشين من  الفرتة ما بني  معهن يف 
ال�ضيفية،  يتمتعن بعطلتهن  اأي كن  2012؛  العام  حزيران من 
الظاهرة،  بهذه  املتعلقة  املفاهيم  جمموعة  بتطوير  قمن  حيث 
لقد  الزهرة.  كوكب  عبور  مل�ضاهدة  الر�ضد  و�ضائل  وتطوير 
مدينة  قرب  الطيبة  وقرية  �ضلواد  قرية  يف  الأن�ضطة  نفذت 
من  اأجرت  اجتماعات  اأربعة  عقدت  لقد  اهلل/فل�ضطني.  رام 
الظاهرة  هذه  حول  اأبحاثًا  امل�ضاركات  الطالبات  خاللها 
الأن�ضطة  من  جمموعة  ونفذن  والتاريخية،  العلمية  واأهميتها 
املتعلقة بالفلك وقمن بت�ضميم اأدواتهن اخلا�ضة ملراقبة ور�ضد 
هذه الظاهرة با�ضتخدام م�ضادر حملية و�ضملت مناظري ومناظري 

ذات ثقب.

اإ�ضافة اإىل هدف درا�ضة ومراقبة عبور كوكب الزهرة كظاهرة 
اإطالق �رشارة  يتمثل يف  اآخر  فلكية فريدة، كان هناك هدف 
الهتمام بالعلم وعلم الفلك لدى امل�ضاركات، وبخا�ضة اأنهن 
حكومية  مدار�س  يف  ويدر�ضن  ريفية،  مناطق  من  ينحدرن 
يوجد  �ضحيحة، وحيث ل  ومرافقها  مقدراتها  عامة، حيث 
لدى املعلمات هذا املت�ضع والف�ضحة من الوقت للحديث عن 

العلم عرب و�ضائل لمنهجية وغري ر�ضمية.

الأهايل  من  معهود  غري  بدعم  العبور  مراقبة  يوم  حظي  وقد 
بزوغ  عند  بيوتهن  من  اخلروج  على  بناتهن  �ضجعوا  الذين 
هذه  ر�ضد  يف  العلمي  الدويل  املجتمع  مل�ضاركة  ال�ضم�س، 
الن�ضاط،  بهذا  اهتمامهم  الأهايل  بع�س  اأبدى  لقد  الظاهرة. 
و�ضلت  اليوم،  ذلك  ويف  اليوم.  ذلك  للمراقبة  وان�ضموا 
عبد  موؤ�ض�ضة  طاقم  وبع�س  واملدر�ضات  وذووهن  الطالبات 
حوايل  اهلل  رام  من  القريبة  الطيبة  قرية  اإىل  القطان  املح�ضن 
عبور  مراقبة  متت  حيث  فجراً،  والن�ضف  الرابعة  ال�ضاعة 

كوكب الزهرة بوا�ضطة املعدات الب�ضيطة التي �ضنعت من قبل 
و�رشوحات  عرو�ضًا  الطالبات  قدمت  ذلك  وبعد  الطالبات. 
لأولياء  ذلك  و�رشحن  جديدة،  معارف  من  اكت�ضبنه  عما 
اأمورهن وطاقم موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان. لقد حظي هذا 
الفل�ضطيني،  الإعالم  قبل  من  كبرية  اإعالمية  بتغطية  الن�ضاط 

حيث اأن حدثًا كهذا، نادراً ما كان يهتم به فل�ضطينيًا.

لقد تبع ن�ضاط مراقبة عبور كوكب الزهرة بن�ضاط فلكي ذي 
عملية  مبراقبة  ذاتها  الطالبات  جمموعة  قامت  عندما  عالقة، 
بعد  املريخ”  كوكب  �ضطح  على  كرييو�ضيتي  م�ضبار  “هبوط 
عمل  ور�ضة  عن  عبارة  الن�ضاط  هذا  وكان  تقريبًا.  �ضهرين 
طالبة  اخلم�س وع�رشون  توزعت  اأيام، حيث  ثالثة  ا�ضتمرت 
تتعلق  خمتلفة  مبوا�ضيع  معرفتهن  لتطوير  جمموعات  على 
الثالث  اليوم  ويف  الأولني،  اليومني  خالل  املريخ  بكوكب 
الف�ضاء  وكالة  لتلفزيون  واملبا�رش  احلي  البث  م�ضاهدة  جرت 
لقد  املريخ.  كوكب  على  املركبة  لهبوط  “نا�ضا”  الأمريكية 
املجتمع.  على  ن�ضاطهن  بعر�س  بعد  فيما  الطالبات  قامت 
حدث  يف  بامل�ضاركة  الطالبات  قامت  الثانية  وللمرة  وبذلك 
علمي عاملي متثل يف النخراط يف متابعة عملية الهبوط الذي 

يعترب اإجنازاً جديداً يف تاريخ الب�رشية.

4. الطريقة

املشاركات	•
قادت معلمة علوم واحدة ن�ضاط مراقبة عبور كوكب الزهرة 
يف  العلمي«  »النادي  يف  الع�ضوات  طالبتها  من  جمموعة  مع 
ال�ضابع  ال�ضف  من  طالبات  وهن  الثانوية،  �ضلواد  مدر�ضة 
)14 طالبة( والثامن )7 طالبات( واحلادي ع�رش )22 طالبة(، 
وجميعهن من مدر�ضة �ضلواد، لكنهن ياأتني من قرى رام اهلل 
ال�رشقية املختلفة، وجميعهن من مناطق ريفية. ومن ال�رشوري 
معي�ضية  بظروف  تتمتع  ال�رشقية  اهلل  رام  قرى  اأن  اإىل  الإ�ضارة 
يديرون  اأقارب  القرى  هذه  لأهايل  يوجد  حيث  جيدة، 
يوجد  وبالتايل  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  اأعمالهم 
من  التكنولوجيا  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  الطالبات  لهوؤلء 
خالل و�ضائل متطورة مثل اأجهزة املحمول الذكية، واأجهزة 

احلا�ضوب املحمولة وغريها.

م�ضاركة  يف  الأ�ضا�ضي  املحرك  هي  الذاتية  املبادرة  كانت 
الطالبات يف هذا الن�ضاط، على الرغم من اأن الن�ضاط قد بداأ 
الأوىل،  اأيامها  يف  للمدار�س  ال�ضيفية  العطلة  كانت  عندما 
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غمار  خو�س  يف  الكبري  ال�ضغف  امل�ضاركات  لدى  وكان 
امل�ضاركات  وكانت  املحبوبة،  معلمتهن  مع  جديدة  جتربة 
متحم�ضات للغاية وهن يواكنب تفا�ضيل حدث ي�ضاهدنه مرة 

واحدة يف عمرهن املديد.

اخلطوات	•
والو�ضائل  الأدوات  من  جمموعة  الدرا�ضة  هذه  ا�ضتخدمت 
كتعبئة ا�ضتبانة »ما بعد تنفيذ الن�ضاط«، واإجراء مقابالت �ضبه 
مف�ضلة، والطلب من امل�ضاركات اإعداد »اأوراق تعبريية«. مت 
جمع البيانات كافة بعد ن�ضاط عبور كوكب الزهرة، اإذ جرى 
جتميع الأوراق التعبريية يف �ضهر الن�ضاط ذاته، اأما ال�ضتبانات 
فقد مت جمعها عند ن�ضاط هبوط م�ضبار كرييو�ضيتي على �ضطح 

كوكب املريخ؛ اأي بعد �ضهرين.

أدوات البحث	•
ا�ستب�نة »م� بعد تنفيذ الن�س�ط« «

مت توزيع ال�ضتبانة على 20 طالبة بعد �ضهرين من عبور 
كريو�ضيتي  م�ضبار  هبوط  ن�ضاط  وقبل  الزهرة،  كوكب 
على �ضطح كوكب املريخ، وكان الهدف منها ا�ضت�ضعار 
الطالبات  اهتمام  على  الر�ضمي  غري  التعلم  تاأثري  مدى 
كان  بنداً   15 ال�ضتبانة  ا�ضتملت  لقد  العلوم.  مببحث 
على الطالبات اأن يجنب عن كل بند باختيار اأحد خم�ضة 
خيارات وفقا ملقيا�س ليكرت ترتاوح يف تدرجها ما بني 
اأوافق ب�ضدة ول اأوافق ب�ضدة. اأما املوا�ضيع التي ا�ضتملت 

عليها ال�ضتبانة فقد ت�ضمنت:

املبحث الأول: اهتمام الطلبة بعلم الفلك.
املبحث الثاين: مدى جناعة الن�ضاطات غري الر�ضمية.

املعيقة  املجتمعية  التقاليد  حتدي  الثالث:  املبحث 
للم�ضاركة يف الأن�ضطة العلمية.

املبحث الرابع: اهتمام الطالبات باملهن العلمية.

املق�بالت �سبه املف�سلة «

عمل  اأثناء  املف�ضلة  �ضبة  املقابالت  ت�ضجيل  جرى 
الطالبات يف جمموعات عند تنفيذ ن�ضاط هبوط م�ضبار 
كرييو�ضيتي على �ضطح كوكب املريخ. هدفت املقابالت 
جتاه  للم�ضاركات  ال�ضخ�ضي  النطباع  ت�ضجيل  اإىل 
املوا�ضيع املذكورة اآنفًا. وجدت الطالبات يف املقابالت 
ف�ضحة للتعبري عن اأرائهن واأفكارهن حول الن�ضاط وكن 

متحم�ضات للحديث.

االأوراق التعبريية «

بجمع  العلوم  معلمة  قامت  حزيران،  �ضهر  نهاية  مع 
واحلرية  امل�ضاحة  للطالبات  اأعطيت  التعبريية.  الأوراق 
عبور  اأثناء  جتربتهن  عن  انطباعهن  لعر�س  املطلقة 
فرتة  كانت  الفرتة  اأن  حلقيقة  ونظراً  الزهراء.  كوكب 
العطلة ال�ضيفية، فقد جرى ا�ضتالم 4 اأوراق تعبريية فقط 

لطالبات جميعهن من ال�ضف احلادي ع�رش.
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5. حتليل البيانات

حتليل استبانة »ما بعد تنفيذ النشاط«	•
جرى تقييم اإجابات ا�ضتبانة »ما بعد تنفيذ الن�ضاط« من خالل 
خم�س م�ضتويات، حيث يعني الرقم )1( عدم املوافقة ب�ضدة، 
والرقم )2( ل اأوافق، والرقم )3( معتدل، والرقم )4( اأوافق، 
Finley, 2012((. ولأغرا�س هذه  ب�ضدة  اأوافق  والرقم )5( 
الورقة، مت انتقاء 6 اأ�ضئلة من بني اأ�ضئلة ال�ضتبانة اخلم�ضة ع�رش، 
هذه  وكانت  اآنفا.  اأثريت  التي  بالق�ضايا  عالقة  ذات  لأنها 

الأ�ضئلة على النحو التايل:

)املبحث  اهتمامًا كبرياً  الفلكية  بالعلوم  اأهتم  الأول:  ال�ضوؤال 
الأول(.

الزهرة«  كوكب  »عبور  ن�ضاط  يف  جتربتي  الثاين:  ال�ضوؤال 
والبحث  الفلك  بعلم  اهتمامي  من  زادت 

العلمي )املبحث الأول(.
»عبور  ن�ضاط  خالل  من  بالتعلم  ا�ضتمتعت  الثالث:  ال�ضوؤال 
كوكب الزهرة« اأكرث من التعلم داخل ال�ضف 

)املبحث الثاين(.
كوكب  »عبور  يف  جتربتي  وجدت  لقد  الرابع:  ال�ضوؤال 
وبخا�ضة  الريفي،  للمجتمع  حتديًا  الزهرة« 
ال�ضم�س  بزوغ  وقت  منزيل  غادرت  اأنني 

)املبحث الثالث(.
منزيل  ملغادرة  والقوة  بال�رشور  �ضعرت  لقد  اخلام�س:  ال�ضوؤال 
فريدة  ظاهرة  مل�ضاهدة  مبكرة  �ضاعة  يف 

ومهمة )املبحث الثالث(.
ال�ضوؤال ال�ضاد�س: اأريد اأن اختار مهنة يف جمال العلوم )املبحث 

الرابع(.

املقابالت شبه املفصلة	•
اأثناء انخراطهن  اأجريت املقابالت �ضبه املف�ضلة مع الطالبات 
يف جمموعات العمل اخلا�ضة بن�ضاط هبوط م�ضبار كريو�ضيتي 
هذه  ت�ضجيل  جرى  حيث  املريخ،  كوكب  �ضطح  على 
املقابالت وفيما بعد تفريغها. لأغرا�س هذه الدرا�ضة، مت انتقاء 
مقتطفات تدعم الهتمام والرغبة يف تطوير املعرفة واملهارات 

والتعاون يف جمال مبحث العلوم.

األوراق التعبريية	•
الذي حدث  التغري  يعك�س  مبا  التعبريية  الأوراق  جرى حتليل 
املعرفة  تطوير  يف  ورغبتهن  اهتمامهن  يف  الطالبات  لدى 

واملهارات والتعاون يف جمال مبحث العلوم.

6. النتائج

املبحث األول: اهتمام الطلبة بعلم الفلك	•
تفيد  دلئل  الن�ضاط«  تنفيذ  بعد  »ما  ا�ضتبانة  نتائج  اأظهرت 
اإجابة  معدل  وكان  الفلك.  بعلم  البالغ  الطالبات  باهتمام 
الطالبات على ال�ضوؤالني الأول والثاين م�ضاويًا ملا مقداره )4.2 
0.48( من عالمة )5( )�ضكل رقم   -/+ 0.69(، و)4.65   -/+
الفلك هو اهتمام  اأن اهتمام الطالبات بعلم  اإىل  1(، ما ي�ضري 
الزهرة«.  كوكب  »عبور  بن�ضاط  مب�ضاركتهن  وتاأثر  مرتفع 
الأوراق  يف  الطالبات  كتبته  ما  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 
التعبريية عك�س اهتمامهن بعلم الفلك، حيث ذكرن اأن هذا 
الن�ضاط كان مبثابة الوم�ضة لت�ضجيعهن على ذلك. وفيما يلي 

ما كتبته اإحدى الطالبات للتدليل على ذلك.

اأننا  حيث  واجلمال،  املتعة  غاية  يف  يومًا  »كان  )اأ(:  الطالبة 
التي  الظاهرة  هذه  لروؤية  )الطيبة(  قريبة  قرية  اإيل  توجهنا 
اأننا  املعلمة  من  علمنا  وعندما  قبل،  من  عنها  اأعرف  اأكن  مل 
ال�ضبب لأين مل  ويعود ذلك  اأ�ضدق،  روؤيتها مل  �ضنتمكن من 
اأرها من قبل، حيث اأننا ا�ضتفدنا كثرياً لأننا تعرفنا على اأمور 
مل نكن لنعلمها لول حدوث هذه الظاهرة. وب�ضدق اأول مرة 
كانت يطلب مني اأن اأبحث على النرتنت واختار مو�ضوعًا 
يتحدث عن الكواكب، وبخا�ضة كوكب الزهرة، حيث اأنني 
لن  رمبا  عليها،  ح�ضلت  التي  املعلومات  من  كثرياً  ا�ضتفدت 
لكني  املعتادة،  اليومية  واأ�ضدقائي كثرياً يف حياتنا  اأنا  تفيدين 
واثقة كل الثقة باأنها �ضتفيدين يف امل�ضتقبل، وهي كما علمت 
اأنها حتدث كل 243 �ضنة، ورمبا لن اأكون يف ال�ضنوات القادمة 

قادرة على روؤيتها«.

�ضكل رقم )1(: معدل عالمات الإجابات لبع�س الأ�ضئلة 
املنتقاة من ا�ضتبانة »ما بعد تنفيذ الن�ضاط«
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غري 	• النشاطات  جناعة  مدى  الثاين:  املبحث 
الرسمية

لل�ضوؤال  ا�ضتجنب  اللواتي  الطالبات  من  الأعظم  ال�ضواد  اإن 
الثالث رفعن عالمة التقييم اإىل )4.75( +/- 0.44 )�ضكل رقم 
وافقن  قد  الطالبات  معظم  اأن  اإىل  ي�ضري  ذاته  بحد  1(، وهذا 

قيمة  اأكرث  كانت  الر�ضمية  غري  الن�ضاطات  هذه  مثل  اأن  على 
اأي�ضًا عن ذلك يف  التعبري  الن�ضاطات ال�ضفية. وقد جرى  من 
املقابالت �ضبه املف�ضلة. ومن العينات على اإجابات الطالبات 
قيا�ضًا  كهذه  لمنهجية  اأن�ضطة  بني  ما  تقييمًا  جتري  التي 

باملنهجية نورد ما يلي:

الطالبة )1(: »نحن عر�ضة اأكرث لل�ضغوط يف املدر�ضة، لقد تعودنا على الدرا�ضة لكي نح�ضل على عالمات جيدة، لكن هنا فنحن 
نريد اأن نح�ضل على املعلومات لأننا نريدها ونحبها«.

الطالبة )2(: “هنا نحن ل�ضنا مقيدين ب�ضيء حمدد، نلتقي اأ�ضخا�ضًا جدداً ون�ضعر باأهميتنا”.

الطالبة رقم )3(: “هذه الن�ضاطات اأف�ضل من تلك التي نتلقاها يف احل�ض�س املدر�ضية، فهي توؤثر كثرياً علينا، ل�ضنا مقيدين بن�س من 
الكتاب، ولدينا احلرية كي نتعلم، لذلك تل�ضق املعلومات يف عقولنا لفرتة طويلة. نحن نريد اأن نتعلم ون�ضجع اأنف�ضنا على ذلك، 

لذلك فنحن نبحث اأكرث ون�ضعر اأن لدينا احلافز كي نتعلم اأكرث”.

الطالبة )5(: “نحن ن�ضعر باأنه يجري ت�ضجيعنا على اأن نفعل بنجاعة اأكرث، واأن نبحث بطريقة نافعة”.

اأ�ضارت معظم الطالبات يف اللقاءات معهن اإىل اأن هذه الأن�ضطة 
مقارنة  نافع  مرح  طابع  وذات  �ضغطًا،  اأقل  الر�ضمية  غري 
مبهام  مقيدة  لي�ضت  واأنها  املنهجية،  املدر�ضية  الأن�ضطة  بتلك 
والعمل  جدد  اأ�ضخا�س  لقاء  اأن  كيف  حتدثن  كما  وعالمات. 
مع طلبة اأكرب �ضنًا، اأو اأ�ضغر، هي جتربة فريدة يف اأن�ضطة كهذه.

اجملتمعية 	• التقاليد  حتدي  الثالث:  املبحث 
املعيقة للمشاركة يف األنشطة العلمية

واخلام�س  الرابع  ال�ضوؤالني  عن  الإجابات  عالمة  معدل  بلغ 
)3.9 +/- 1.02( و )4.67 +/- 0.49(، حيث تبني اأن الإجابة 

عن ال�ضوؤال الرابع لدى معظم الطالبات قد دللت على توجه 
معوقات  وجدن  اأنهن  على  موافقتهن  يف  ن�ضبي  اإيجابي 
كوكب  »عبور  ن�ضاط  تنفيذ  اأثناء  حولهن  الريفي  املجتمع 
الزهرة« من حيث مغادرتهن منازلهن مع بزوغ ال�ضم�س، كما 
وافقت الطالبات على ال�ضوؤال اخلام�س املتعلق باأنهن فعاًل قد 
�ضعرن بقوتهن عند النخراط وامل�ضاركة بهذا احلدث العاملي 
�ضبه  اللقاءات  النطباعات يف  تلك  تكرار  املهم. كما جرى 
اللقاءات  اأثناء  التعبريية.  الأوراق  الأمر يف  املف�ضلة، وكذلك 
باأنهن قد واجهن جمتمعاتهن  الطالبات  �ضبه املف�ضلة �رشحت 

املتحفظة مبغادرتهن بيوتهن فجراً كما يلي:

اأن تلزم بيتها  اأن تغادر فتاة منزلها وجتري بحثًا لي�ضت مرغمة على اإجرائه، حيث باإمكانها  الطالبة رقم )3(: »لقد كان جمياًل 
وباإمكان الرجل اأن يعتني بها، واأجمل ما يف ذلك اأنها تفعل ذلك لأنها تريد اأن تفعل، ولي�س لأن �ضخ�ضًا اآخر طلب منها ذلك«.

الطالبة رقم )4(: “لقد �ضعرنا بحافزيتنا ولقينا الت�ضجيع، لقد �ضعرنا اأننا ازددنا قوة وزادت ثقتنا باأنف�ضنا”.

الطالبة رقم )6(: “جمتمعنا هو جمتمع عربي حمافظ جداً، ودور املراأة حمدود للغاية، حتى الرجل ل ي�ضارك يف العلم، فلك اأن تتخيل 
حال املراأة، ولكن من خالل ن�ضاط “ر�ضد عبور كوكب الزهراء” ن�ضعر اأنه بالإمكان اأن نتقوى، واأن نطور اأنف�ضنا. لقد غرّيت 
هذه التجربة الكثري لدينا ومنها اأننا غادرنا منازلنا مبكراً حوايل ال�ضاعة الرابعة فجراً، وكان ذلك خطوة لك�رش الأنظمة واملعيقات 
التي يفر�ضها املجتمع. والآن فاإن اأولياء اأمورنا را�ضون عن ذلك، ومل�ضوا كم هي جمدية جتربتنا هذه، ويثقون بنا الآن للم�ضاركة 

مبزيد من هذه الن�ضاطات، وهم مهتمون باأننا �ضوف نتعلم”.
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باخلروج  التحدي  ذلك  مواجهة  عن  الطالبات  عربت  كما 
التي  التعبريية  الأوراق  يف  كتاباتهن  عرب  منازلهن  من  مبكراً 
ت�ضف مدى فرحهن يف مواجهة معوقات املجتمع، واإليكم 

هذا النموذج:

الطالبة )1(: “لقد كانت هناك جمازفة كبرية يف هذا الن�ضاط، 
حيث غادرنا منازلنا يف الرابعة والن�ضف فجراً رغم معار�ضة 
اأننا  اأخربناهم  اإذ  اإقناعهم،  من  متكنا  لكننا  البداية،  يف  ذوينا 
جنري بحثًا حول هذا املو�ضوع املهم، ولذلك تاأثري ملمو�س 

يف ت�ضكيل توجهنا الأكادميي ملهنة امل�ضتقبل”.

املبحث الرابع: اهتمام الطالبات باملهن العلمية	•
�ضجّل اهتمام الطالبات مبهنة امل�ضتقبل يف الإجابة عن ال�ضوؤال 
الطالبات  من  اأي  ت�رش  مل   .)1.38  -/+  3.3( عالمة  ال�ضاد�س 
واللقاءات  التعبريية  كتاباتهن  يف  العلوم  مبهنة  اهتمامهن  اإىل 
على  كرييو�ضيتي  م�ضبار  هبوط  بخ�ضو�س  اأما  املف�ضلة.  �ضبه 
�ضطح املريخ، فقد ت�ضاءلت الطالبات عن املتطلبات الواجب 
الإيفاء بها كي ميار�ضن مهنة �ضبيهة ملهنة اأولئك العلماء الذين 

�ضاهدوهم خالل الن�ضاط.

7. نقاش وتوصيات

التعلم  اأن�ضطة  لنجاعة  منوذجًا  عام،  ب�ضكل  الن�ضاط،  �ضكّل 
مثل هذه  ت�ضله  اأن  الذي ميكن  املدى  الر�ضمي، وفح�س  غري 
الأن�ضطة يف م�ضاركة الإناث يف جمال العلوم. اإن الأن�ضطة التي 
عر�ضتها هذه الدرا�ضة قد اأظهرت اأن التعليم غري الر�ضمي مهم 
جداً ورافعة �رشورية لزيادة الهتمام بالعلوم بطريقة تفاعلية 

خالقة ودون الوقوع حتت تاأثر �ضغط العالمات.

الن�ضاط«،  تنفيذ  بعد  »ما  ا�ضتبانة  من  امل�ضتقاة  البيانات  اإن 
وكذلك اأوراق الكتابات التعبريية واللقاءات �ضبه املف�ضلة، قد 
يتحولن  اأن  الطالبات  مقدرة  على  دلئل  وجود  اإىل  اأ�ضارت 
اإىل »عاملات نا�ضئات«، من خالل تطوير املعرفة عرب الأبحاث 
�ضمن  والعمل  الو�ضائل  وتطوير  الأحداث  يف  وامل�ضاركة 
املجموع. وعالوة على ذلك، فقد اأظهرت بع�س النتائج اأن 
فاأكرث  اأكرث  للتعلم  اأف�ضل  دافعية  ميلكن  اأ�ضبحن  قد  الطالبات 
مت  اأن  وما  فيها.  وامل�ضاركة  قادمة  مماثلة  اأحداث  بخ�ضو�س 
اهتمامًا  الطالبات  اأظهرت  فقد  الثاين،  الن�ضاط  عن  الإعالن 
م�ضبقة  معرفة  لديهن  يكون  اأن  حتى  دون  للم�ضاركة  فوريًا 
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التعليمية  املناهج  تفتقد  للغاية، حيث  مهم  بالتفا�ضيل، وهذا 
الفل�ضطينية مل�ضاق يتعلق بعلم الفلك.

قد  هذه  جتربتهن  يف  الطالبات  جناح  عوامل  اأهم  اأحد  ولعل 
متثل يف اأن الن�ضاط بحد ذاته كان خاليًا من ال�ضغط، ومن دون 
عالمات وحم�ضلة جهد جماعي نظم يف اأجواء حميمة. لقد 
�ضعرت الطالبات باأهميتهن، حيث �ضاركن يف حدث علمي 
ومعوقات  حتديات  مواجهة  يف  بفاعلية  و�ضاركن  عاملي، 

جمتمعاتهن، وهي اأ�ضباب مهمة.

نق�س  »وكذلك  الن�ضاط  تنفيذ  قبل  »ما  ا�ضتبانة  غياب  �ضكل 
الأبحاث املتعلقة بالو�ضع الفل�ضطيني معوقات لهذه الدرا�ضة. 
م�ضتقبلية  اأبحاث  و/اأو  اأن�ضطة  اإجراء  عند  جداً  املهم  من 
تتبع  بهدف  وذلك  الن�ضاط«،  تنفيذ  قبل  ما  »ا�ضتبانة  ت�ضميم 
والهتمامات  احلوافز  يف  تطراأ  التي  التغريات  وا�ضت�ضعار 
بخ�ضو�س العلوم على نحو اأكرث دقة. �ضت�ضمح اأبحاث لحقة 

والتغيريات  الفل�ضطيني،  لل�ضياق  الأف�ضل  الوعي  تنامي  يف 
العلوم، وبخا�ضة  اأكرث يف جمال  اهتمام  اإىل  للو�ضول  الالزمة 
بني الن�ضاء. ومن ال�رشوري اأن تتم درا�ضة تلك العوامل اخلا�ضة 

باحلالة الفل�ضطينية وكذلك العوامل العاملية ذات العالقة.

8. شكر وتقدير

نادر  للدكتور  والمتنان  بال�ضكر  الدرا�ضة  هذه  معّدة  تتوجه 
الدرا�ضة،  املميز لإعداد هذه  ال�ضخي وت�ضجيعه  وهبه لدعمه 
طوعًا  انخرطت  التي  املعلمة  اهلل  عو�س  كرمية  املربية  واإىل 
اإىل د. نا�رش حالوة، واإىل  ال�ضكر مو�ضول  الن�ضاط.  يف هذا 
يف  والتعليم  البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع 

العلوم واإىل طاقم موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان.

ب�حثة يف م�رشوع وليد وهيلني القط�ن

لتطوير البحث والتعليم يف العلوم
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