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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة تق�صي �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س «قوانني نيوتن»
يف فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ويف اجتاهاتهم نحو الفيزياء ،وتق�صي تفاعل
ٍ
طالب
�أي من املتغريين مع معدل الثانوية العامة .تكونت عينة الدرا�سة من ()103

من طلبة تخ�ص�ص «معلم �صف» يف كلية العلوم الرتبوية والآداب التابعة لوكالة
الغوث الدولية يف الأردن� ،إذ توزع �أفراد عينة الدرا�سة يف جمموعة جتريبية ( 44طالباً)
وجمموعة �ضابطة ( 59طالباً) .ا�ستخدمت الدرا�سة اختبارا ً للمفاهيم العلمية
ومقيا�سا ً لالجتاهات نحو الفيزياء مت تطبيقهما قبل تنفيذ الدرا�سة وبعد تنفيذها.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف فهم الطلبة للمفاهيم
العلمية ويف اجتاهاتهم نحو الفيزياء� ،إذ جاءت الفروق ل�صالح الطلبة يف املجموعة
التجريبية ،كما مل تك�شف نتائج الدرا�سة عن وجود تفاعل بني �أي من متغريات
الدرا�سة ومعدل الطالب يف الثانوية العامة .وتو�صي الدرا�سة ب�أهمية توظيف املنحى
اجلمايل يف تدري�س املفاهيم العلمية.
الكلمات املفتاحية :املنحى اجلمايل ،فهم املفاهيم الفيزيائية ،االجتاهات نحو الفيزياء.

* تاريخ ت�سلم البحث2011/2/13 :م
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The Interaction between an Aesthetic Approach in Teaching
“Newton’s Laws” and General Secondary Education Average, and
its Effect on Class Teacher Student’s Understanding of Physical
Concepts and their Attitudes towards Physics
Dr. Osama H. Abed
Dr. Khalid Y. Al-Dirbashi
Faculty of Educational Sciences and Arts
Al Shola Private School
Unrwa - Jordan
Ministry of Education on United Arab Emirates

Abstract
This study investigated the effect of employing an aesthetic approach in
teaching “Newtons’ Laws” on class teacher student’s understanding of physical concepts and their attitudes towards physics. The study also investigated if
there is an interaction between students’ GSE (General Secondary Education)
percentage average and teaching method. A total of 103 class teacher students
at the Faculty of Educational Sciences and Arts, which is run by UNRWA in
Jordan, participated in the study, (44 in experimental group, and 59 in control
group). A pre-post scientific concepts test and attitudes towards physics scale
were administered. The results revealed that there were statistically significant
differences between the study groups in favour of students in the experimental group on both study variables, and there was no statistical differences in
student’s understanding of scientific concepts and attitudes towards physics
due to the interaction between the teaching method and the GSE average. The
study recommended the importance of employing aesthetic approach in teaching scientific concepts.
Key words: Aesthetic approach, understanding of physical concepts, attitudes towards physics.
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املقدمة

يف غمرة الرتكيز يف تدري�س العلوم على �رضورة امتالك الطالب مهارات التفكري العلمي

وعمليات العلم وفهم املفاهيم العلمية ،و�رضورة معاجلة املفاهيم البديلة املتعلقة بالعديد

من الظواهر املرتبطة بالعلوم؛ �أ�صبح التوجه املقبول واملرغوب فيه يهتدي بانتقاء �أف�ضل

�أ�ساليب وا�سرتاجتيات التدري�س التي من �ش�أنها �أن جتعل من املتعلم مِ
عالا ً �صغريا ً يقوم بعمل
العلوم “ ”Science Doingوي�سلك م�سلك العلماء يف البحث والتفكري .وبهذا يكون النموذج
االفرتا�ضي املت�سم بجودة تعليم العلوم وتعلمها م�سيطرا ً عليه بوجهات نظر معرفية

عقالنية منطقية ،وهو النموذج الذي يُنمي لدى الطلبة املعرفة املفاهيمية خالل انخراطهم

يف عمليات اال�ستق�صاء وتطبيق عمليات ومهارات العلم التي تهيئ لهم يف النهاية امتالك
لغة العلوم ).(Girod, Twyman & Wojcikiewicz, 2010; Girod &Wong, 2001

وبالرغم من جدارة وا�ستحقاق ما �سلف ذكره من غايات للرتبية العلمية� ،إال �أن الدارج �إغفال

العال يف م�سعاه
جانب �أ�سا�سي من جوانب املعرفة العلمية و�إغفال ميزة رئي�سة يتمتع بها
مِ
العلمي؛ الأمر الذي جعل املعرفة العلمية معرفة جافة جمردة من �سياقها الذي يبعث

احلياة فيها .فبالرغم من التفاتنا �إىل العوامل الداخلية واخلارجية املرتبطة بتعلم الطالب

للعلوم ،كبيئة التعلم واملفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة� ،إال �أننا فقدنا عامال ً داخليا ً
مهما ً متعلقا ً بالطلبة ،وهو طبيعة ا�ستجاباتهم اجلمالية وم�شاعرهم جتاه ما يتعلمونه

) ،(Zubrowski, 2002ون�سينا يف خ�ضم ذلك كله قدرة العلم على �إثراء حياتنا اليومية
وجعل خرباتنا �أكرث حيوية ،ون�سينا كذلك ما ميكن �أن يقدمه العلم من ارتياح و�إ�شباع حلاجاتنا

اجلمالية .ولعل ما ي�ؤكد ذلك �أ�سئلة اعتدنا طرحها بو�صفنا تربويني متخ�ص�صني يف تعليم

العلوم ،وهي“ :هل فهم الطلبة املفاهيم العلمية ب�شكل �سليم؟” “وهل ا�ستطعنا �أن نخ ّل�ص
الطلبة مما لديهم من مفاهيم بديلة؟” وغفلنا عن �س�ؤال �أنف�سنا “هل �أحدثت املفاهيم
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العلمية ال�سليمة التي تعلمها الطلبة داخل املدر�سة �أية تغريات يف تفاعلهم مع العامل
عد اكت�ساب الفرد
ف�إذا ما �أخذنا مبنظور ديوي للخربة ،جند �أنه نظر للخربة نظرة �شمولية؛ �إذ ّ

خلربة مربية  Educative Experienceذات معنى ال يتطلب عمال ً فكريا فح�سب ،بل ي�ستلزم

�أي�ضا ً م�شاركة الفرد يف موقف التعلم بعواطفه وم�شاعره وقيمه وعمله )،(Dewey, 1934
وهذه نظرة ال يتخذ املنطق العقالين املعريف �إليها �سبيال .وقد تبع ديوي مبنظوره للخربة العديد
من الرتبويني ،حماولني الربط بني العلم والفن .فقد و�صف كل من جاكوب�سون وويكمان

) (Jakobson & Wickman, 2008تعليم العلوم وتعلمها بن�شاط مقود وموجه بتجليات

من اخلربة اجلمالية ،ومن املحال اكت�ساب الفرد خربةٍ ذات معنى بغياب املالمح اجلمالية .كما

�أ�شار روت -برين�شتني امل�شار اليه يف )� (Pugh & Girod, 2007إىل �أن العلم والفن كليهما

ينطلقان من قوة دافعة جمالية ونظرية يف اجلمال .و�أ�شار ماكلي�سرت امل�شار �إليه يف (Pugh
)� & Girod, 2007إىل اجلماليات كعامل رئي�س يف التقدم الثوري للعلم .و�أكد ملكي ودونلي

) (Lemke, 2001; Donnelly, 2004على ا�ستحالة القدرة على �إهمال اجلماليات وامل�شاعر
يف حال كان هدفنا �أن�سنة تعليم العلوم وجعلها متاحة للجميع .ولعل تريفل ( )2008يذهب

�إىل �أبعد من ذلك� ،إذ يرى �أنه بالإمكان احلكم على نظرية علمية ت�أ�سي�سا ً على جمالها.

كما ت�ؤكد نظرة جون ديوي يف كتابه الفن خربة � ،Art as Experienceأن املزج بني الطرق

املعرفية والطرق املنطقية يف ا�ستق�صاء املعرفة �ضمن طرق فنية يعطي الفهم الإن�ساين
�شموال ً وتكامالً ،ذلك �أن العلماء ال يدر�سون الظواهر لأجل التعرف �إليها وتف�سريها وحماولة
�ضبطها فح�سب ،و�إمنا ملا ت�شتمل عليه من مالمح جمالية ،تلك املالمح التي جتعل عملية

التفكري فاعلة وقوية ( )Dewey, 1934وي�ؤكد العلماء على جماليات النظريات العلمية التي

يتو�صلون �إليها� ،إىل درجة �أن بع�ضهم وجد يف �إح�سا�سه بذلك اجلمال مكاف�أته الكربى ،نظرا ً

لإح�سا�سهم باللذة امل�صاحبة لتلك االكت�شافات التي تعبرّ يف جوهرها عن جمال الطبيعة
ذاتها� .إن هذا الإح�سا�س اجلمايل يُعد يف �أحيان كثرية دليال ً ميكن �أن يُقتفى �سعيا ً حلل م�شكلة

ما؛ نظرا ً ملا يتمتع به احل�س اجلمايل من قدرة على ترتيب احلقائق بتنا�سق بعد �أن كان يكتنفها
الن�شاز والالنظام (.)Girod, Rau & Schepige, 2003

لعل ما �سلف ذكره يُظهر بجالء دور اخلربة اجلمالية يف �سرية االكت�شافات العلمية وعمل

العلماء ،وهذا يفر�ض توظيف اخلربة اجلمالية يف تعليم العلوم وتعلمها ب�صورة حتاكي جوهر

العلم ب�صفته بنية ثنائية مكونة من معرفة وطريقة يف البحث والتق�صي .فالرتكيز على
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املعرفة التي تو�صل �إليها العلماء ب�صفتها منتجا ً فقط ،يفقد اخلربة معناها؛ مبعنى �أن
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الرتكيز على املنتج وعزله عن اخلربة الإن�سانية التي �أنتجته يجعل اخلربة غري مكتملة ويعزلها
عن اخلربة احلياتية ،ويجعلها مقبولة عقلياً� ،إال �أنها تفتقر يف الوقت ذاته للمعنى وال حتظى

بالتقدير ).(Pugh & Girod, 2007

ولغايات ترجمة املنحى اجلمايل خلطوات عملية ميكن توظيفها يف تدري�س العلوم ،اقرتح

العديد من الباحثني خطوات �إجرائية لذلك ،انطلقت جميعها �أ�سا�سا ً من منظور ديوي للخربة

املربية .ولعل �أهم املقرتحات يف هذا املجال ما اقرتحه كل من ووجن وبو (Wong & Pugh,
) 2001وبو وجريود ) ،(Pugh& Girod, 2007وهي مقرتحات مع �أنها تت�شابه واملمار�سات
ال�شائعة يف تعليم العلوم� ،إال �أنها تختلف يف تفا�صيلها وطرائقها؛ �إذ تركز تلك املقرتحات

�أ�سا�سا ً على حتقيق خربة وفهم جمايل بدال من تركيزها على الت�صدي للمفاهيم اخلاطئة �أو

تطوير مهارات اال�ستق�صاء ،مع �أنها ال تهمل ذلك؛ مبعنى �أنها مناذج ميكن مالءمتها وجعلها

متكاملة مع الطرائق واملمار�سات ال�شائعة يف تدري�س العلوم .وفيما يلي �إيجاز لأهم مالمح
تلك املقرتحات كما �أ�شار �إليها بو وجريود ).(Pugh & Girod, 2007

�أوالً :ا�ستخال�ص الأفكار من املفاهيم

يرى ديوي )� (Dewey, 1934أن املنتج الفني ي�أخذ حالة تقليدية وتنحط �أهميته عندما

يُعزَل عن الظروف واخلربات الإن�سانية املهمة التي �أوجدته .واحلال ذاته ين�سحب على املعرفة

العلمية عندما تُق َدم للطلبة بال�صورة التقليدية ال�شائعة التي تُعزل فيها عن الظروف

احلياتية التي ن�ش�أت �ضمنها )الأفكار( ،فت�صبح يف نهاية الأمر مقبولة ت�أمليا ً ومنطقيا ً �إال
�أنها ال حتظى بالتقدير واالهتمام ،وال يجد فيها الطالب عالقة مع ما يعي�شه من م�شاهدات

يف حياته اليومية .ومن هذا املنطلق فمن املهم �أن نهيئ للطلبة – يف بداية التدري�س  -فر�ص
االنخراط بالأفكار العلمية ولي�س املفاهيم .ومن الطرائق املقرتحة لذلك:

 -ر ّد املفاهيم �إىل اخلربة التي ن�ش�أت �ضمنها مع تبيان �أ�صولها و�أهميتها

من املهم يف تعليم العلوم الت�أكيد على الظروف الأ�صلية التي ن�ش�أ فيها املفهوم وطريقة

ن�ش�أته ،والت�أكيد على الطريقة التي �أحدث فيها املفهوم حتوال ً يف �إدراكات الأ�شخا�ص وخرباتهم

وقت ن�شوئه .ومثال ذلك الكيفية التي بدلت فيها نظرة “كوبرنيك�س” �إىل النظام ال�شم�سي
الآلية التي يفكر بها النا�س بكل من الأر�ض وال�شم�س .كما �أن متكني الطالب من تقدير

�أهمية قوانني نيوتن ال يت�سنى من خالل القوانني ذاتها ،بل من خالل و�ضعها �ضمن ال�سياقات

االجتماعية والدينية التي تفاعلت يف بوتقتها وقت ن�شوئها.
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ولعله �أ�صبح جليا ً �أن طريقة ر ّد املفاهيم العلمية �إىل الظروف التي ن�ش�أت فيها ما هي

العلمية (املنحى التاريخي يف تعليم العلوم).

 -خلق نوع من الرتقب لدى الطلبة وت�شجيع خربتهم ال�شخ�صية

ميكن خلق حالة الرتقب عند الطلبة من خالل بناء املادة التعليمية بذات الطريقة التي

يختار فيها كاتب ال�سيناريو امل�رسحي ن�صو�صه امل�رسحية� ،إذ يتحرى اختيار الكلمات وال�صور
والأو�صاف التي جتعل امل�شاهد وك�أنه جزء من الأحداث اجلارية ،ويكون يف حالة ترقب ملا �سيتبع

من �أحداث� .إن املعلم ميكنه �أن يفعل ال�شيء ذاته للمحتوى� ،إذ ب�إمكانه �أن يختار عنا�رص

املحتوى بعناية بحيث تت�سم تلك العنا�رص باحليوية ،من ثم بناء تلك العنا�رص بطريقة حيوية
�آخذا ً ن�صب عينيه تنمية التوقع لدى الطلبة وتنمية خرباتهم ال�شخ�صية.
 -ا�ستخدام الت�شبيهات واملجازات

ت�شري الت�شبيهات واملجازات �إىل تلك الظروف �أو احلاالت التي يتم خاللها ا�ستح�ضار جمال

م�ألوف لفهم جمال غري م�ألوف من خالل �إقامة عالقة مماثلة بني املجالني (،)Dagher, 1995

ومثال ذلك ت�شبيه �رسيان التيار الكهربائي – موقف غري م�ألوف -عرب �سلك مو�صل بحركة املاء
داخل خرطوم – موقف م�ألوف ،-وت�شبيه عمل قلب الإن�سان بعمل امل�ضخة ،وت�شبيه طبقات
ت�سهل بناء
الأر�ض ب�أجزاء البي�ضة .وتعد الت�شبيهات من الأ�ساليب الرئي�سة التي ميكنها �أن
ّ

الفرد للمعرفة ( )Mark & Lawrence, 2007كما ميكن للت�شبيهات �أن حتفز الطلبة وتثري

دافعيتهم وت�صقل فهمهم وتفكريهم ومتكنهم من التخل�ص من املفاهيم البديلة ومتكنهم

من تكوين �صور ب�رصية للمفاهيم املجردة؛ وهذا ما يحقق يف املح�صلة منوا ً مفاهيميا ً وتعلما ً

ذا معنى (.)Orgill & Megan, 2007

ثانياً :منذجة اخلربة اجلمالية

ت�شري عملية منذجة اخلربة اجلمالية �إىل �إك�ساب املتعلمني جمموعة املهارات واملمار�سات

التي من �ش�أنها �أن جتعلهم يوظفون الفهم اجلمايل ب�صورة “مهنية” يف نظرتهم �إىل العامل

املحيط وتف�سري ظواهره ،بحيث ي�صبح هذا النوع من الفهم �سمة من �سمات �شخ�صياتهم.
وهو ما ميكن حتقيقه من خالل �إثارة �شغف الطلبة باملحتوى العلمي من خالل ما �سلف ذكره

من طرائق كاالهتمام بالأفكار وتوظيف الت�شبيهات وتنمية التوقع لدى الطلبة.

�إن تدري�س العلوم بتوظيف املنحى اجلمايل ي�ضفي على عملية التعلم متعة وجماالً،

وجتعل منها جتربة مده�شة ومفرحة ،كون هذا املنحى يتعامل مع الطالب ب�صورته الكلية
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البعيدة عن التجزيء� ،إذ �إن الطلبة ال ي�أتون �إىل ح�ص�ص العلوم وهم يف حالة من الفراغ
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املعريف والفراغ من الأحا�سي�س وامل�شاعر ،بل لديهم كل ذلك بالت�أكيد ).(Flannery, 1991
ولعل النظرة الأفالطونية للطبيعة الإن�سانية جت�سد ذلك ،فتلك النظرة ترى الإن�سان على �أنه
وح�س ي�ستقطر اجلمال (الرب�ضي.)1995 ،
عقل ي�ستقرئ احلق ،و�إرادة ت�ستقطب اخلري،
ّ

ولغايات تق�صي �أثر توظيف املنحى اجلمايل يف تعليم العلوم �أجريت العديد من الدرا�سات.

فقد �أجرى جريود و�آخرون ) (Girod et al., 2010درا�سة تق�صت فاعلية توظيف منحى جمايل
يف �إثارة اهتمام طلبة ال�صف اخلام�س يف �إحدى املدار�س االمرييكية بالعلوم ويف فهمهم
للمفاهيم العلمية واحتفاظهم بها ،ويف معتقداتهم الذاتية بفاعليتهم كمتعلمني للعلوم،

ويف تغيري الآلية التي ينظرون بها �إىل الظواهر املحيطة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن توظيف

املنحى اجلمايل يف التدري�س �أ�سهم وب�شكل �أف�ضل يف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية
واحتفاظهم بها ويف اهتمامهم بالعلوم ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل نتائج �إيجابية فيما يتعلق

مبعتقدات الطلبة بفاعليتهم كمتعلمني للعلوم ،ويف تغيري الطريقة التي ينظرون بها �إىل
الظواهر املحيطة خارج املدر�سة.

�أما درا�سة ال�شلبي وال�شاذيل ( )2009فقد تق�صت �أثر ا�ستخدام اجلماليات املعرفية يف

التفكري الإبداعي ،وتق�صي ما �إذا كان ذلك يختلف باختالف املادة الدرا�سية .تكونت عينة

الدرا�سة من  121طالبا ً وطالبة من طلبة كلية العلوم الرتبوية /الأونروا -الأردن موزعني

يف جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة .وقد دُرّ�ست املجموعة ال�ضابطة بتوظيف
اجلماليات املعرفية يف م�ساقي “العلوم احلياتية وال�صحية” و “مدخل �إىل علم النف�س”.

تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ً يف التفكري الإبداعي ل�صالح الطلبة يف
املجموعات التجريبية ويف كال امل�ساقني.

و�أجرى جاكب�سون وويكمان ) (Jakobson & Wickman, 2008درا�سة تق�صت الدور

الذي متار�سه اخلربة اجلمالية يف تعليم العلوم وتعلمها ،وذلك من خالل حتليل احلوار الدائر بني

الطلبة �أنف�سهم ،وبني الطلبة واملعلم خالل الن�شاطات التعليمية التعلمية .تناولت الدرا�سة
طلبة ال�صفني الأول والثاين الأ�سا�سيني – وعدد قليل من الطلبة يف ال�صفني الثالث والرابع

الأ�سا�سيني  -يف خم�س مدار�س �سويدية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطلبة ا�ستخدموا “
�ألفاظا ً “ تعبرّ عن �أحكا ٍم جوهرها خربةُ مادة التعلم خربة جمالية.

�أما درا�سة الدربا�شي ( )2006فقد تق�صت �أثر ا�ستخدام منحى جمايل يف تدري�س العلوم

يف فهم طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي للمفاهيم العلمية ولطبيعة العلم .تكونت عينة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الدرا�سة من ( )125طالبا ً وطالبة يف ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدر�ستني حكوميتني يف
دُر�سوا بالطريقة التقليدية يف كال متغريي الدرا�سة.

كما تق�صت درا�سة احلالة التي �أجراها بو ) (Pugh, 2004دور الفهم اجلمايل لقوانني نيوتن

يف �إك�ساب الطلبة خربات من �ش�أنها �أن تغيرّ الطريقة التي ينظرون بها �إىل العامل املحيط
(اخلربات التحويلية) .تكونت عينة الدرا�سة من خم�سة طلبة من طلبة ال�صف الرابع� .أظهرت

نتائج الدرا�سة انخراط الطلبة بخربات حتويلية بدرجة كبرية ومتو�سطة؛ مبعنى �أن الأفكار التي

تعلموها عن قوانني نيوتن �ساعدتهم كثريا ً يف تف�سري كثري من امل�شاهدات احلياتية وغيرّ ت من
الطريقة التي ينظرون بها �إىل تلك الظواهر.

كما تق�صت درا�سة جريود و�آخرين ( )Girod et al., 2003الدور الذي ت�ؤديه طرق التدري�س

القائمة على الفهم اجلمايل يف تطوير فهم الطلبة للمفاهيم العلمية ويف م�ساعدتهم
يف التعبري عن خرباتهم يف تعلم العلوم .طبقت الدرا�سة على ( )56طالبا ً وطالبة من طلبة
ال�صف الرابع يف �إحدى املدار�س االمرييكية� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن التدري�س بتوظيف

املنحى اجلمايل كان فاعال ً ومي�رسا ً لفهم املفاهيم العلمية ،كما �ساعد الفهم اجلمايل الطلبة
يف التعبري عن خرباتهم يف العلوم.

با�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات �سالفة الذكر ،نالحظ �أنها اتفقت يف جمملها بالإ�شارة

�إىل جملة من �إيجابيات توظيف املنحى اجلمايل يف تعليم العلوم ،يف جمال فهم الطلبة

للمفاهيم العلمية واالحتفاظ بها (Girod et al., 2003؛ الدربا�شي2006 ،؛ (Girod et al.,

 2010وفهم طبيعة العلم (الدربا�شي )2006 ،وتنمية التفكري الإبداعي (ال�شلبي وال�شاذيل،

 .)2009كما ميكن مالحظة �أن جميع الدرا�سات �سالفة الذكر – با�ستثناء درا�سة ال�شلبي

وال�شاذيل ( - )2009اتخذت من طلبة املدار�س �ضمن �صفوف خمتلفة عينة لها .ومن هنا
فقد جاءت هذه الدرا�سة لتبحث دور توظيف املنحى اجلمايل يف تدري�س الفيزياء يف مرحلة
التعليم اجلامعي ( مرحلة البكالوريو�س) .كما ت�أخذ هذه الدرا�سة خ�صو�صيتها يف تق�صيها

متغري االجتاهات نحو الفيزياء� ،إذ مل يقف الباحثان يف حدود اطالعهما على درا�سات تق�صت
�أثر توظيف املنحى اجلمايل يف اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء ب�شكل خا�ص �أو نحو العلوم

ب�شكل عام.
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م�شكلة الدرا�سة
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بالرغم من غزارة البحوث التي تناولت الطرائق التي ميكن بتوظيفها م�ساعدة الطلبة على

تعلم الفيزياء� ،إال �أن تعليم الفيزياء ال يزال قا�رصا ً عن �إفهام الطلبة الكيفية التي ميكن بها
تبدل طريقة نظرهم �إىل العامل املحيط بهم ،وترتكهم بقليل من التوقعات وبكثري
للفيزياء �أن ّ

من االجتاهات ال�سلبية نحوها(Duda & Garrett, 2008; Kessels, Rau & Hannover, ،

) .2006ومن الالفت ما �أ�شار �إليه كراول ) (Crowell, 2008ب�أن امل�سوحات املتعلقة باجتاهات
الطلبة نحو الفيزياء تو�صلت �إىل �أن تلك االجتاهات ت�صبح بعد درا�سة الطلبة للفيزياء �أكرث

�سلبية مما هي قبل درا�ستهم �إيّاها� ،أ�ضف �إىل ذلك اخل�شية من كون ما يتعلمه الطلبة يف
العلوم ال يُحدث فروقات يف حياتهم اليومية وال يغادر جدران الغرف ال�صفية مطلقا ً (2004
 .)Pugh,ومن هنا فقد جاءت هذه الدرا�سة حماوِلة الوقوف على �أثر توظيف املنحى اجلمايل

يف فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ،ويف اجتاهاتهم نحو الفيزياء.

هدف الدرا�سة

هدفت الدار�سة احلالية تق�صي �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س قوانني نيوتن يف فهم

الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ويف اجتاهاتهم نحو الفيزياء .وحتديدا ً حاولت الدرا�سة الإجابة

عن الأ�سئلة الرئي�سة الآتية:

�أ�سئلة الدرا�سة

ال�س�ؤال الأول :ما �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س قوانني نيوتن يف فهم الطلبة للمفاهيم

الفيزيائية ؟

ال�س�ؤال الثاين :هل هناك اختالف يف فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ناجت عن التفاعل بني

طريقة التدري�س باملنحى اجلمايل ومعدل الثانوية العامة؟

ال�س�ؤال الثالث :ما �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س قوانني نيوتن يف اجتاهات الطلبة نحو

الفيزياء؟

ال�س�ؤال الرابع :هل هناك اختالف يف اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء ناجت عن التفاعل بني طريقة

التدري�س باملنحى اجلمايل ومعدل الثانوية العامة؟

�أهمية الدرا�سة

ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية املفاهيم العلمية ،ومن �أهمية فهم الطلبة لها بال�شكل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الذي ّ
ميكنهم من توظيف تلك املفاهيم يف تف�سري امل�شاهدات احلياتية .كما ت�أتي �أهمية
يلم�س فيه ه�ؤالء الطلبة ما تت�ضمنه املعرفة العلمية من مواطن جمال؛ وهو ما يك�سبهم

يف ح�صيلة الأمر طرائق من �ش�أنها �أن تبدل الآلية التي ينظرون بها �إىل العامل املحيط

والظواهر املحيطة.

كما ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من حماولتها لفت �أنظار مدر�سي العلوم الطبيعية

بفروعها املختلفة� -سواء �ضمن مراحل التعليم املدر�سي �أو مراحل التدري�س اجلامعي � -إىل

توظيف املنحى اجلمايل يف التدري�س.

ومل�صممي املناهج ،ت�أتي هذه الدرا�سة لتلفت �أنظارهم �إىل طرائق ميكنها �أن ت�شجع الطلبة

على التفاعل الإيجابي مع مادة التعلم.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت عينة هذه الدرا�سة على الطلبة امللتحقني بربنامج تخ�ص�ص «معلم ال�صف»

يف مرحلة البكالوريو�س يف كلية العلوم الرتبوية والآداب التابعة للأونروا يف الأردن ،ممن هم يف
ال�سنتني الأوىل والثانية يف الف�صل الأول من العام اجلامعي  ،2011/2010وبهذا ف�إن مدى

متثيل عينة الدرا�سة يحد من تعميم نتائجها على عينات �أخرى.

منحى جماليا ً يف تدري�س الوحدة اخلا�صة بقوانني نيوتن
وحيث وظفت الدرا�سة احلالية
ً
الواردة يف م�ساق « مفاهيم يف العلوم الطبيعية»؛ ف�إن مدى مالءمة هذا املنحى لتدري�س
مو�ضوعات �أخرى يعتمد على ت�صميم �أن�شطة تعليمية تتفق ومقت�ضيات ذلك املنحى ،وهذا
يحد من تعميم نتائج الدرا�سة.

كما يتحدد تعميم نتائج الدرا�سة ب�إجراءاتها وباخل�صائ�ص ال�سيكوميرتية الختبار املفاهيم

العلمية ومقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء امل�ستخدمة لأغرا�ض الإجابة عن �أ�سئلتها.

م�صطلحات الدرا�سة

ورد يف هذه الدرا�سة جمموعة من امل�صطلحات والتي ُع ّرفت كما ي�أتي:
عرف الباحثان هذا املنحى �إجرائيا ً ب�أنه طريقة يف التدري�س قائمة
املنحى اجلمايل يف التدري�س :ي ُ ّ

على تقدمي كافة �أ�شكال املعرفة العلمية املرتبطة مبو�ضوع الدرا�سة (قوانني نيوتن) انطالقا ً
من اخلربات وامل�شاهدات احلياتية التي يعي�شها الطالب (طالب معلم ال�صف)؛ بال�شكل الذي

يتيح له النظر �إىل تلك امل�شاهدات واخلربات وتف�سريها بر�ؤية جديدة قائمة على �إثارة العواطف
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الدرا�سة من �أهمية تنمية التذوق اجلمايل للمعرفة العلمية لدى الطلبة ،بال�شكل الذي
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وامل�شاعر واخليال واحلد�س واملتعة واال�ستغراب النابع من اجلمع بني املواقف التي تبدو ظاهريا ً
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غري مت�شابهة مطلقاً ،ر�ؤية متحررة  -ولو جزئياً -من االرتباطات والتحليالت املنطقية اجلافة

التي عادة ما تو�سم بها مو�ضوعات الفيزياء خا�صة والعلوم عامة ،ر�ؤية ي�ست�شعر خاللها
الطالب جماليات املعرفة العلمية عندما ت�صبح تلك املعرفة �أداته يف التف�سري والتنب�ؤ.

التدري�س بالطريقة العادية :التدري�س الذي يطبق �أ�سلوب املحا�رضة املعتاد القائم على

املناق�شة وطرح الأ�سئلة.

الطلبة :هم الطلبة امللتحقون بربنامج تخ�ص�ص «معلم �صف» يف مرحلة البكالوريو�س
يف كلية العلوم الرتبوية والآداب التابعة لوكالة الغوث الدولية (الأونروا) يف الأردن ،وهم يف

م�ستوى ال�سنتني الأوىل والثانية ،ومن املتوقع �أن يُدرّ�سوا بعد تخرجهم جميع املواد الأكادميية

للطلبة يف ال�صفوف الثالثة الأوىل (الأول الأ�سا�سي ،والثاين الأ�سا�سي ،والثالث الأ�سا�سي).

معدل الثانوية العامة :هو املعدل املئوي الذي ح�صل عليه الطالب يف نهاية مرحلة الدرا�سة

الثانوية -يف ال�صف الثاين ع�رش ،-والذي يحدده االمتحان العام (امتحان التوجيهي) الذي
يتقدم له الطلبة يف جميع املباحث الدرا�سية ،ك ٌ
ل �ضمن فرع الثانوية العامة الذي التحق

به ،وقد مت تق�سيم معدل الثانوية العامة – لأغرا�ض هذه الدرا�سة� -ضمن فئات ثالث ا�ستنادا ً
�إىل معدالت الطلبة يف عينة الدرا�سة؛ �إذ كان �أقل معدل يف الثانوية العامة ( .)%65وذلك

كما ي�أتي:

معدل مرتفع :ي�شمل معدل الثانوية العامة الذي له عالمة �أكرب من (�)%89أو ي�ساويها.

معدل متو�سط :ي�شمل معدل الثانوية العامة الذي له عالمات حم�صورة بني (.)%88-81

معدل متدن :ي�شمل معدل الثانوية العامة الذي له عالمة �أقل من (� )%80أو ي�ساويها.

فهم املفاهيم الفيزيائية :هي العالمة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على اختبار املفاهيم

الفيزيائية امل�ستخدم لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

االجتاهات نحو الفيزياء :تعرف االجتاهات  -ب�شكل عام -على �أنها ظاهرة نف�سية تربوية
م�شتملة على جمموعة من املكونات املعرفية واالنفعالية وال�سلوكية املتعلقة با�ستجابة
الفرد /الطالب نحو ق�ضية �أو مو�ضوع �أو موقف ،من حيث القبول (مع) �أو الرف�ض (�ضد)

(زيتون )2004 ، 1988؛ وب�شكل خا�ص �ستعد اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء واحدة من تلك
املواقف ،وهو ما �سيتم قيا�سه با�ستخدام مقيا�س «االجتاهات نحو الفيزياء» املُعد لأغرا�ض

هذه الدرا�سة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها
اعتمدت الدرا�سة منهج البحث التجريبي من نوع الت�صميم �شبه التجريبي للمجموعتني

التجريبية وال�ضابطة والتطبيق القبلي والبعدي لأدواتها .وت�صميم البحث هو كالآتي.

G1: O1 O2 X O1 O2

G2: O1 O2 O1 O2

 :G1املجموعة التجريبية

 :G2املجموعة ال�ضابطة

 :O1اختبار املفاهيم العلمية املطبق قبل تنفيذ الدرا�سة وبعد تنفيذها

 :O2مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء املطبق قبل تنفيذ الدرا�سة وبعد تنفيذها
ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات الآتية:

املتغري امل�ستقل:

 -1طريقة التدري�س :ولها م�ستويان (التدري�س بتوظيف املنحى اجلمايل ،والتدري�س بالطريقة

العادية)

املتغريات التابعة:

 -1فهم املفاهيم الفيزيائية ،ويقا�س بعالمة الطالب على اختبار املفاهيم الفيزيائية.

 -2االجتاهات نحو الفيزياء ،ويقا�س بعالمة الطالب على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء.

املتغري املعدل:

 -1معدل الثانوية العامة :وله ثالثة م�ستويات ( متدنٍ ،ومتو�سط ،ومرتفع).

جمتمع الدرا�سة وعينتها

تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س امللتحقني بتخ�ص�ص « معلم ال�صف» يف
ّ

كلية العلوم الرتبوية والآداب التابعة للأونروا يف الأردن ،وذلك يف الف�صل الدرا�سي الأول من
العام اجلامعي � .2011/2010أما عينة الدرا�سة فتكونت من جميع الطلبة الذين يدر�سون

م�ساق «مفاهيم يف العلوم الطبيعية» يف الف�صل ذاته والعام الدرا�سي ذاته ،والبالغ عددهم

( )103طالب موزعني يف �شعبتني درا�سيتني� ،إذ مت تعيني �إحداهما كمجموعة جتريبية (44

طالباً) والأخرى كمجموعة �ضابطة ( 59طالباً) وذلك بالطريقة الع�شوائية .ويبني اجلدول رقم
( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة �ضمن جمموعتي الدرا�سة و�ضمن متغرياتها.
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املجموع
44
59
103

�أدوات الدرا�سة

اختبار املفاهيم الفيزيائية

اختبار املفاهيم الفيزيائية امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة هو اختبار طوره املفلح ()1995

لقيا�س م�ستوى معرفة طلبة ال�صف الأول الثانوي العلمي يف حمافظة املفرق بقوانني نيوتن.

ويتكون هذا االختبار من ( )17فقرة من نوع االختيار من متعدد؛ لكل فقرة �أربعة بدائل واحد

منها �صحيح ،ويتبع كل فقرة �أربعة تف�سريات (�أ�سباب) على الطالب �أن يختار تف�سريا ً واحدا ً
يربر اختياره للبديل .وتكون �إجابة الطالب �صحيحة يف حال اختار البديل ال�صحيح والتف�سري

ال�صحيح معاً ،وي�ستحق بذلك درجة واحدة ،وخالف ذلك يُعطى الطالب �صفراً ،وبهذا ترتاوح
العالمة الكلية على االختبار بني (�صفر) و(.)17

�صدق اختبار املفاهيم الفيزيائية

حتقق املفلح ( )1995من �صدق اختبار املفاهيم الفيزيائية بداللة �صدق املحتوى� ،إذ عر�ضه

متخ�ص�صون يف �أ�ساليب التدري�س يف كلية الرتبية يف اجلامعة
على ( )9حمكمني من بينهم
ّ

الأردنية ،ومتخ�ص�صون يف الفيزياء يف ق�سم الفيزياء يف اجلامعة ذاتها� ،إ�ضافة �إىل م�رشفني
تربويني ومعلمني.

ولأغرا�ض الدرا�سة احلالية مت التحقق من �صدق حمتوى اختبار املفاهيم الفيزيائية بطريقتني،

هما:

ال�صدق الظاهري :مت عر�ض اختبار املفاهيم الفيزيائية على �أربعة حمكمني متخ�ص�صني يف
�أ�ساليب تدري�س العلوم ممن يعملون يف كلية العلوم الرتبوية والآداب /الأونروا و�آخرين يف كلية
العلوم الرتبوية يف اجلامعة الأردنية� .إذ �أُطلع املحكمون على طبيعة االختبار ،وزودوا باخلطة

الدرا�سية مل�ساق «مفاهيم يف العلوم الطبيعية» وطلب �إليهم قراءة فقراته والتعليق عليها
من حيث مقروئيتها ومن حيث مدى مالءمتها لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

ال�صدق بداللة حمك :مت تطبيق اختبار املفاهيم الفيزيائية على عينة ا�ستطالعية قوامها

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
( )30طالبا ً من طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب /الأونروا ممن در�سوا م�ساق « مفاهيم

طلبة العينة اال�ستطالعية على اختبار املفاهيم العلمية وعالماتهم يف م�ساق «مفاهيم يف

العلوم الطبيعية» .وقد �ساوى معامل االرتباط ( )0.81وهي قيمة مالئمة لأغرا�ض الدرا�سة

احلالية.

ثبات اختبار املفاهيم الفيزيائية

حتقق املفلح ( )1995من ثبات اختبار املفاهيم الفيزيائية بتطبيقه على عينة مكونة من

( )50طالباً ،ومن ثم ح�سب معامل الثبات با�ستخدام معادلة كودر -ريت�شارد�سون (-KR

 .)20وقد بلغ معامل الثبات املح�سوب بهذه الطريقة (  ،)0.66وبهذه النتيجة ُعد االختبار

مقبوالً.

وحل�ساب معامل ثبات اختبار املفاهيم الفيزيائية لأغرا�ض الدرا�سة احلالية ،فقد طبق االختبار
على العينة اال�ستطالعية ذاتها امل�ستخدمة للتحقق من �صدق االختبار ،وا�ستخدمت معادلة

كودر -ريت�شارد�سون ( ،)20-KRحيث وجد �أن معامل الثبات املح�سوب بهذه الطريقة قد

�ساوى ( ،)0.75وهي قيمة منا�سبة لأغرا�ض هذه الدرا�سة.

مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء

طور الباحثان مقيا�سا ً يتالءم
لغايات قيا�س اجتاهات طلبة معلم ال�صف نحو الفيزياء،
ّ

وخ�صائ�ص عينة الدرا�سة؛ وذلك باال�ستعانة بالأدب الرتبوي ذي العالقة (اخلليلي1989 ،؛ املفلح،
1995؛ مقداد2004 ،؛ .)Gamze, Mehmet & Kamile, 2011

وقد تكون املقيا�س يف �صورته النهائية من ( )30فقرة موزعة �ضمن جمالني هما :املجال

الوجداين (االنفعايل) ( 17فقرة) ،ويت�ضمن هذا املجال م�شاعر الفرد باالرتياح �أو عدم االرتياح،

احلب والكراهية جتاه �شيء ما – جتاه الفيزياء يف هذه الدرا�سة� .-أما املجال الثاين فهو املجال

ال�سلوكي ( 13فقرة) ،ويت�ضمن جمموعة الأمناط ال�سلوكية التي يقوم بها الفرد التي تن�سجم
– �أو يفرت�ض �أن تن�سجم -واملجال الوجداين االنفعايل لالجتاه .ويو�ضح اجلدول رقم (� )2أرقام

فقرات مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء �ضمن جمالَيه.
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وقد جاءت فقرات مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء من نوع مقيا�س ليكرت خما�سي التدريج،

بحيث يحدد امل�ستجيب موقفه جتاه كل فقرة من فقرات املقيا�س بواحد من املواقف الآتية:
تنطبق ب�شدة ،تنطبق ،ال �أدري ،ال تنطبق ،ال تنطبق مطلقاً .كما توزعت فقرات املقيا�س بني
فقرات �إيجابية عددها ( )16فقرة و( )14فقرة �سلبية ،بحيث تعطى الفقرات الإيجابية عالمة

( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب ،يف حني تعطى الفقرات ال�سلبية عالمة ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1على

الرتتيب.

�صدق مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء

مت التحقق من �صدق مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء بطريقتني ،فيما يلي ذكرهما:

ال�صدق الظاهري :مت عر�ض مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء على �أربعة متخ�ص�صني يف
�أ�ساليب تدري�س العلوم ،بحيث طلب �إليهم �أن يحددوا مالءمة املقيا�س لأغرا�ض الدرا�سة،

ومقروئية الفقرات وو�ضوحها .وقد �أجريت التعديالت التي �أ�شار �إليها املحكمون� ،إذ حذفت
بع�ض الفقرات ،و�أ�ضيفت �أخرى ،كما �أعيدت �صياغة بع�ض الفقرات.

ال�صدق البنائي :للتحقق من �صدق بناء مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء ،مت تطبيقه على
عينة ا�ستطالعية قوامها ( )30طالبا ً من جمتمع الدرا�سة ومن خارج عينتها ،ومن ثم

ح�سبت معامالت االرتباط بني العالمات على الفقرات والعالمات على املجال الذي تنتمي
�إليه ،ومعامالت االرتباط بني كل فقرة والعالمة الكلية للمقيا�س ،ومعامالت االرتباط بني

جماالت املقيا�س والعالمة الكلية للمقيا�س .وقد تراوحت معامالت االرتباط بني فقرات املجال
الأول والدرجة الكلية على املجال الأول للمقيا�س بني ( )0.51و( ،)0.93وللمجال الثاين بني
( )0.53و(� .)0.62أما بالن�سبة ملعامالت االرتباط بني الأداء على كل فقرة من فقرات املقيا�س

والعالمة الكلية على املقيا�س فقد تراوحت بني ( )0.53و(� .)0.92أما بالن�سبة ملعامالت االرتباط
بني جمايل املقيا�س والعالمة الكلية على املقيا�س فقد �ساوت للمجال الأول ( )0.98وللمجال

الثاين ( ،)0.93وللمجالني معا ( .)0.85وهذه قيم تدل على مالءمة ا�ستخدام املقيا�س لأغرا�ض

الدرا�سة احلالية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثبات مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء:

التي طبق عليها اختبار املفاهيم الفيزيائية لغايات التحقق من �صدقه وثباته� ،إذ تكونت تلك

العينة من ( )30طالباً .وحل�ساب معامل الثبات ا�ستخدمت معادلة كرونباخ �إلفا .وقد بلغت
قيمة �ألفا للمجال الأول من جماالت مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء ( )0.96وللمجال الثاين
( )0.84وللمجالني معا ً ( ،)0.96وهذه م�ؤ�رشات على ثبات املقيا�س.

املعاجلة الإح�صائية

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لأداء الطلبة على اختبار املفاهيم الفيزيائية ومقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء .وملقارنة تلك

املتو�سطات احل�سابية مت �إجراء اختبار حتليل التباين امل�صاحب (.)ANCOVA

�إجراءات الدرا�سة

 -1مت �إعداد جمموعة من الأن�شطة املبنية على ما اقرتحه كل من بو وجريود (& Pugh

 )Girod, 2007من �آليات لرتجمة املبادئ النظرية التي يقوم عليها املنحى اجلمايل يف
التدري�س �إىل خطوات �إجرائية عملية – ورد ذكر تلك الآليات يف مقدمة هذه الدرا�سة.

 -ن�صو�ص تخيلية تتمحور حول قوانني نيوتن ،ويطلب من الطلبة قراءتها ومناق�شتها والإجابة

عن بع�ض الأ�سئلة املرتبطة بها.

 -مواقف يطلب فيها من الطلبة البحث عن مواطن ت�شابه بني موقفني خمتلفني.

 -عرو�ض عملية يتم تنفيذها خالل املحا�رضة .انظر ن�شاط «ع�صا ذاتية االتزان».

 جمموعة من العرو�ض التي مت تقدميها با�ستخدام برجمية البوربوينت (� ،)PowerPointإذتناولت �أبرز تلك العرو�ض ت�سل�سال ً تاريخيا ً للأطر الفكرية ( )Paradigmsالتي ف�سرّ ت الق�ضايا

املرتبطة بالقوة وحركة الأج�سام والعالقة بني احلركة والقوة ،وقد مت عر�ض الكيفية التي

تطورت وتغريت بها تلك الأطر الفكرية بدءا ً من الأفكار التي جاء بها �أر�سطو يف تف�سريه

ل�سبب حركة الأج�سام وتغري حالتها احلركية ،ومن ثم الأفكار التي جاء بها جاليليو ومن بعده
نيوتن.

 ت�شبيهات .مت توظيف الت�شبيهات بهدف �إي�ضاح بع�ض املفاهيم الفيزيائية ،ولعل من �أبرزالت�شبيهات التي مت توظيفها ،ت�شبيه قوة الفعل ورد الفعل بعملية و�ضع جمموعة من
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الناب�ض للكتب �إىل �أعلى قوة «رد الفعل».

وقد ا�ستغرق تنفيذ التجربة ثالثة �أ�سابيع ا�شتملت على ت�سع حما�رضات جامعية زمن كل

منها ( )50دقيقة.

 -2تطبيق �أداتي الدرا�سة (اختبار املفاهيم الفيزيائية ،و مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء) قبل

تنفيذ التجربة.

 -3تطبيق �أداتي الدرا�سة (اختبار املفاهيم الفيزيائية ،و مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء) بعد

تنفيذ التجربة.

� -4أدخلت البيانات املح�صول عليها من �أداتي الدرا�سة �إىل احلا�سوب وا�ستخدم برنامج SPSS

لتحليل البيانات.

 -5اقرتاح بع�ض التو�صيات املنبثقة من نتائج الدرا�سة.

نتائج الدرا�سة

النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الأول على« :ما �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س قوانني نيوتن يف
ّ

فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية؟» .وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية

لعالمات الطلبة على اختبار املفاهيم الفيزيائية ،وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم (.)3

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التجريبية

2.45

1.60

املتو�سط
احل�سابي

ال�ضابطة

متدنٍ
متو�سط
مرتفع
متدنٍ
متو�سط
مرتفع

2.32
2.00
2.46
2.53
2.27
2.50

1.38
1.86
1.61
1.55
1.49
1.80

2.29

1.60

3.37
3.13
3.38
4.07
3.82
5.28

3.20
2.03
1.81
2.87
2.04
2.40

االنحراف
املعياري

املجموعة

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداءات الطلبة
على اختبار املفاهيم الفيزيائية
بعدي
قبلي
معدل
الثانوية
العامة

3.31

2.36

4.50

2.52

يالحظ من اجلدول رقم ( )3وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لأداء الطلبة على اختبار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املفاهيم الفيزيائية املطبق بعد تنفيذ التجربة .وللوقوف على داللة تلك الفروقات ،ا�ستخدم

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين امل�صاحب املقارِن بني �أداءات الطلبة على اختبار املفاهيم الفيزيائية
متو�سط جمموع قيمة (ف) م�ستوى
درجة
جمموع
م�صدر التباين
الداللة
املربعات
احلرية
املربعات
0.000
19.28
96.32
1
96.32
اختبار املفاهيم القبلي
4.75
23.75
1
23.75
طريقة التدري�س
*0.032
0.411
0.90
4.49
2
8.97
معدل الثانوية العامة
0.345
1.08
5.37
2
10.75
الطريقة×معدل الثانوية العامة
5.00
96
479.66
اخلط�أ
102
631.50
الكلي

* دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن قيم ف املح�سوبة للفرق بني متو�سطي �أداء الطلبة يف

جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة على اختبار املفاهيم الفيزيائية ت�ساوي ()4.75

مب�ستوى داللة ( ،)0.032وهذه قيمة دالة �إح�صائيا ً عن م�ستوى ( .)0.05 = αوبح�ساب املتو�سطات
احل�سابية املعدلة لأداء الطلبة يف جمموعتي الدرا�سة على اختبار املفاهيم الفيزيائية ( اجلدول

 ،)5وجد �أن املتو�سط احل�سابي املعدل لأداء الطلبة يف املجموعة التجريبية قد �ساوى (،)4.34
وللطلبة يف املجموعة ال�ضابطة ( .)3.35وت�شري هذه النتائج �إىل �أن الطلبة يف املجموعة

التجريبية حققوا فهما ً �أف�ضل من فهم نظرائهم يف املجموعة ال�ضابطة.

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطلبة على اختبار املفاهيم الفيزيائية
املجموعة
املتو�سط
معدل الثانوية العامة
ال�ضابطة
التجريبية
3.68
3.40
3.96
متدنٍ
3.61
3.35
3.87
متو�سط
4.25
3.31
5.19
مرتفع
3.35
4.34
املتو�سط
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثاين« :هل هناك اختالف يف فهم الطلبة للمفاهيم الفيزيائية ناجت
ّ

عن التفاعل بني طريقة التدري�س باملنحى اجلمايل ومعدل الثانوية العامة؟» .بالرجوع للجدول
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رقم ( )4يت�ضح �أن قيمة (ف) للتفاعل بني طريقة التدري�س ومعدل الثانوية العامة �ساوت
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( )1.08مب�ستوى داللة ( )0.345وهذه القيمة غري دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (= α

 .)0.05وبالرجوع للمتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطلبة على اختبار املفاهيم العلمية
(اجلدول رقم  )5يالحظ �أن الفروقات بني �أداء الطلبة �ضمن كل م�ستوى من م�ستويات معدل

الثانوية العامة يف جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة والتجريبية جاءت جميعها ل�صالح الطلبة
يف املجموعة التجريبية ،وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن طريقة التدري�س باملنحى اجلمايل �أفادت
جميع الطلبة يف املجموعة التجريبية بغ�ض النظر عن م�ستوى معدل الثانوية العامة لكل

منهم.

النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثالث

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الثالث على« :ما �أثر توظيف منحى جمايل يف تدري�س قوانني نيوتن يف
ّ

اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء؟» .وللإجابة عن هذه ال�س�ؤال ،ح�سبت املتو�سطات احل�سابية لأداء
الطلبة على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء ،وهو ما يو�ضحه اجلدول رقم (.)6

ال�ضابطة
التجريبية

مرتفع

79.61

22.93

93.89

21.34

املتو�سط
احل�سابي

متو�سط

72.55

24.11

86.73

18.14

75.66

االنحراف
املعياري

متدنٍ

73.20

21.60

86.33

15.41

22.50

املتو�سط
احل�سابي

مرتفع

77.67

21.46

76.75

24.61

77.98

متو�سط

82.56

25.66

77.59

22.30

79.94

23.24

89.52

متدنٍ

73.32

20.60

77.90

20.15
22.53

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

18.64

معدل
الثانوية
العامة

االنحراف
املعياري

املجموعة

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداءات الطلبة
على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء
بعدي
قبلي

يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لأداء الطلبة على مقيا�س

االجتاهات نحو الفيزياء املطبق بعد تنفيذ الدرا�سة .وللوقوف على داللة تلك الفروقات،

ا�ستخدم حتليل التباين امل�صاحب ( )ANCOVAاملبينة نتائجه يف اجلدول رقم (.)7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

* دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ()0.05 = α

م�ستوى
الداللة
0.000
*0.000
0.803
0.425
-

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7وجود داللة �إح�صائية ( )0.000لقيمة ف ( )27.38املتعلقة

ب�أثر طريقة التدري�س بتوظيف املنحى اجلمايل يف اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء .وبح�ساب
املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطلبة يف جمموعتي الدرا�سة على مقيا�س االجتاهات

نحو الفيزياء (اجلدول رقم  ،)8يت�ضح �أن املتو�سط احل�سابي املعدل لأداء الطلبة يف املجموعة

التجريبية قد �ساوى ( ،)90.26وللطلبة يف املجموعة ال�ضابطة ( .)77.36وت�شري هذه النتائج

�إىل �أن �أداء الطلبة يف املجموعة التجريبية على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء �أف�ضل من

�أداء نظرائهم يف املجموعة ال�ضابطة.

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية املعدلة لأداء الطلبة على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء
املجموعة
املتو�سط
معدل الثانوية العامة
ال�ضابطة
التجريبية
84.83
80.56
89.10
متدنٍ
82.73
75.46
89.99
متو�سط
83.78
76.05
91.69
مرتفع
77.36
90.26
املتو�سط
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الرابع

ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الرابع على« :هل هناك اختالف يف اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء ناجت عن

التفاعل بني طريقة التدري�س باملنحى اجلمايل ومعدل الثانوية العامة؟» .وبالرجوع للجدول رقم
( )7يت�ضح �أن قيمة (ف) للتفاعل بني طريقة التدري�س ومعدل الثانوية العامة �ساوت ()0.86

مب�ستوى داللة ( )0.425وهذه القيمة غري دالة �إح�صائيا ً عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين امل�صاحب املقارِن بني �أداءات الطلبة
على مقيا�س االجتاهات نحو الفيزياء
درجة متو�سط
جمموع
جمموع قيمة (ف)
م�صدر التباين
املربعات
احلرية
املربعات
200.52
29547.96
1
29547.96
مقيا�س االجتاهات القبلي
27.38
4033.92
1
4033.92
طريقة التدري�س
0.22
32.31
2
64.63
معدل الثانوية العامة
0.86
127.20
2
254.41
الطريقة × معدل الثانوية العامة
147.36
96
14146.56
اخلط�أ
102
47730.21
الكلي
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(اجلدول رقم  )8يالحظ �أن الفروقات بني �أداء الطلبة �ضمن كل م�ستوى من م�ستويات معدل

الثانوية العامة يف جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة والتجريبية جاءت جميعها ل�صالح الطلبة
ح�سنت
يف املجموعة التجريبية ،وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن طريقة التدري�س باملنحى اجلمايل
ّ

من اجتاهاتهم نحو الفيزياء بغ�ض النظر عن م�ستوى معدل الثانوية العامة.

مناق�شة النتائج

مناق�شة نتائج �س�ؤايل الدرا�سة الأول والثاين

تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الطلبة الذين مت تدري�سهم بتوظيف املنحى اجلمايل قد حققوا

فهما ً �أف�ضل للمفاهيم الفيزيائية مقارنة بنظرائهم ممن د ُرّ�سوا بالطريقة العادية .وهذه

النتيجة ميكن ردها �إىل متغري الدرا�سة التجريبي املتمثل بتوظيف املنحى اجلمايل يف
التدري�س ،وهو ما ميكن تف�سريه مبا �أ�ضفاه املنحى اجلمايل من مالمح جديدة يف التفاعل
القائم بني املحا�رض والطالب يف البيئة التعليمية التعلمية� ،إذ مل يقت�رص الأمر على جمرد

متيزت البيئة
بث للمعلومات من قبل املحا�رض وا�ستقبالها وتدوينها من قبل الطالب ،بل ّ
التعليمية التعلمية بتفاعل الطالب الن�شط والفريد مع مادة التعلم ،نظرا ً ملا ت�ضمنته
الأن�شطة من مواقف تتطلب ا�ستدعاء الطالب خلرباته ال�سابقة وم�شاهداته التي يعي�شها
يف حياته اليومية ،وهو ما جعل من التعلم ن�شاطا ً ذا معنى بالن�سبة للطالب ،كون ذلك

التعلم قد حقق ربطا ً �سليما ً بني التعلم ال�سابق والتعلم احلايل من جهة وامل�شاهدات احلياتية
من جهة �أخرى� .أ�ضف �إىل ذلك ما ت�ضمنته الأن�شطة التعليمية التعلمية من عر�ض للنواحي

التاريخية لتطور الأفكار العلمية .وهذه النتيجة تتفق من نتائج العديد من الدرا�سات
(Girod & Rau, 2003؛ الدربا�شي2006 ،؛ )Girod et al., 2010

كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التدري�س بتوظيف املنحى اجلمايل جاء حمققا لفهم املفاهيم

الفيزيائية جلميع الطلبة بغ�ض النظر عن معدل كل منهم يف الثانوية العامة ،وهذه النتيجة
ميكن تف�سريها مبا ت�ضمنه التدري�س بتوظيف املنحى اجلمايل من �أن�شطة تعليمية تعلمية،

ومن تلك الأن�شطة « الت�شبيهات» التي من �ش�أنها �أن ت�سهل على الطالب فهم املفاهيم

الفيزيائية؛ ذلك �أن تلك الت�شبيهات تعمل مبثابة ج�رس معريف ( )Cognitive Bridgeبني
املوقف غري امل�ألوف واملوقف امل�ألوف .وهذا اجل�رس املعريف �أفاد جميع الطلبة بغ�ض النظر عن

م�ستوى حت�صيل كل منهم ،فبالن�سبة للطلبة متدنيي ومتو�سطي التح�صيل بالن�سبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ملعدالت الثانوية العامة فقد �سهلت الت�شبيهات على ه�ؤالء الطلبة حتويل املفاهيم العلمية
الت�سل�سل التاريخي لتطور الأفكار العلمية ،و�أخرى عملت على الربط بني التعلم ال�سابق
واحلايل واخلربات احلياتية التي يعي�شها الطالب؛ وح�صيلة ذلك كله حتقق التعلم ذي املعنى.

كما ميكن القول ب�أن توظيف املنحى اجلمايل يف التدري�س �أ�سهم يف تبديل الآلية التي ينظر

بها الطلبة �إىل الظواهر وامل�شاهدات احلياتية املحيطة بهم ،بغ�ض النظر عن معدالتهم يف

الثانوية العامة .ويتفق هذا التف�سري مع ما ذهب �إليه بو (.)Pugh, 2004

مناق�شة نتائج �س�ؤايل الدرا�سة الثالث والرابع

�أ�شارت نتائج الدرا�سة يف �س�ؤاليها الثالث والرابع �إىل �أن التدري�س بتوظيف املنحى اجلمايل

ح�سن من اجتاهات الطلبة نحو الفيزياء ،بغ�ض النظر عن معدل الثانوية العامة لكل منهم.
ّ

وميكن تف�سري هذه النتائج مبا وفّره توظيف املنحى اجلمايل من فر�ص للطالب ليتفاعل دراميا ً
مع ن�شاطات التعلم؛ �إذ جعلت تلك الن�شاطات من التعلم عملية مثرية وممتعة ومفعمة

بالأحا�سي�س وامل�شاعر ،كما جعلت الأن�شط ُة الطلبة يف حالة ترقب دائم ملا �سي�أتي الحقا ً؛ وهو
ح�سن من اجتاهاتهم نحو الفيزياء� ،إذ �أ�ضحوا ينظرون �إىل الفيزياء من وجهة نظر جديدة.
ما
ّ

ولعل ذلك كله ال توفره الطريقة التقليدية يف التدري�س التي جتعل من التعليم والتعلم

عملية منطقية حتليلية �رصفة ي�شوبها ،يف معظم الأحيان ،امللل وال�ضجر من قبل الطالب.

ولعل ما ات�سمت به الن�شاطات يف املنحى اجلمايل يف التدري�س جاءت مثرية وم�شجعة للطلبة

جميعهم للتفاعل ب�صورة درامية مع ن�شاطات التعلم ،بغ�ض النظر عن معدل الثانوية

العامة.

تو�صيات الدرا�سة

بنا ًء على نتائج الدرا�سة وتف�سرياتها ،تو�صي الدرا�سة مبا ي�أتي:

� -إبراز جماليات املعرفة العلمية يف تدري�س مواد العلوم الطبيعية بفروعها املختلفة ،ملا

لذلك من �آثار ايجابية يف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية «فهما ً جمالياً» ويف تعزيز اجتاهات

ايجابية نحو العلوم.

� -إجراء درا�سات �أخرى على غرار الدرا�سة احلالية تتناول فروعا ً �أخرى من فروع العلوم الطبيعية–

خالفا ً للفيزياء.
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� -إجراء درا�سات �أخرى تتناول �أثر املنحى اجلمايل يف متغريات �أخرى كفهم طبيعة العلم،
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واالحتفاظ باملفاهيم العلمية.
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