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ــن   :ملخـــص ــى الكشـــف عـ ــة إلـ ــدفت الدراسـ ــة الصـــف    هـ ــدرة طلبـ ــتوى قـ األول مسـ
ــانوي ــير   الثــ ــى تفســ ــي علــ ــواهر والالعلمــ ــف الظــ ــة المواقــ ــاة  العلميــ ــة بالحيــ مرتبطــ

ــل      ــي والتفاعـ ــيله العلمـ ــب وتحصـ ــنس الطالـ ــاختالف جـ ــا بـ ــدى اختالفهـ ــة، ومـ اليوميـ
ــا ــون مــــن   ، وفــــق االســــتجابة علــــى اختبــــار    بينهمــ فقــــرة موزعــــة علــــى    ) 28(تكــ
ــالين ــاء (: مجـ ــق علـــى      لتا وجـــرى  ،)فيزيـــاء، كيميـ ــدقه وثباتـــه، وطبـ ــق مـــن صـ حقـ
فــــي مديريـــــة   ةطالبـــــ) 340(وبــــا  طال) 323(الدراســــة التـــــي تكونــــت مـــــن   عينــــة  

ــام الدراســـي   ــد فـــي العـ ــتوى  . 2016/2017قصـــبة إربـ ــى أن مسـ ــارت النتـــائج إلـ أشـ
ــدرة  ــدني      القـ ــاء متـ ــة جـ ــف العلميـ ــواهر والمواقـ ــير الظـ ــى تفسـ ــة علـ ــل  طلبـ ــى كـ ا علـ

ــي   ــال علمــ ــاء (مجــ ــاء، كيميــ ــى ) فيزيــ ــة    وعلــ ــروق دالــ ــود فــ ــل، ووجــ ــار ككــ االختبــ
ا إحصـــائي(α=0.05)    ــة ــير الظـــواهر والمواقـــف العلميـ ــدرة الطلبـــة علـــى تفسـ فـــي قـ

ــاء     ــال الفيزيـــ ــالح مجـــ ــي ولصـــ ــال العلمـــ ــاختالف المجـــ ــروق دالـــــة   . بـــ ــود فـــ ووجـــ
ــواهر والمواقــــف العلميــــة علــــى           ــة علــــى تفســــير الظــ ــائيا فــــي قــــدرة الطلبــ إحصــ

ــر التح     ــتوى االختبــــــار ككــــــل تعــــــزى لمتغيــــ صــــــيل ولصــــــالح الطلبــــــة ذوي    مســــ
ــدم    التحصـــيل المرتفـــع مقارنـــة بكـــل مـــن ذوي التحصـــيل المتوســـط والمتـــدني، وعـ

ــيل     ــنس والتحصـ ــين الجـ ــل بـ ــر الجـــنس أو التفاعـ ــزى لمتغيـ ــة تعـ ــروق دالـ . وجـــود فـ
نتــــائج إلـــى عــــدم وجــــود  الفقـــد أشــــارت  ، أمـــا علــــى مســــتوى كـــل مجــــال علمــــي   

 ــائي ــة إحصـــ ــروق دالـــ ــى   (α=0.05) افـــ ــة علـــ ــدرة الطلبـــ ــي قـــ ــواهر   فـــ ــير الظـــ تفســـ
ــيل،       ــنس والتحصــ ــري الجــ ــزى لمتغيــ ــاء تعــ ــال الكيميــ ــي مجــ ــة فــ والمواقــــف العلميــ

ــروق تعـــزى ل  ــل بينهمـــاوعـــدم وجـــود فـ ــاء  . لتفاعـ ــي مجـــال الفيزيـ ــودوفـ  تبـــين وجـ
  ــائي ــة إحصـ ــروق دالـ ــيل     ا فـ ــة ذوي التحصـ ــالح الطلبـ ــيل ولصـ ــر التحصـ ــزى لمتغيـ تعـ

ي، وعــــدم وجــــود المرتفــــع مقارنــــة بكــــل مــــن ذوي التحصــــيل المتوســــط والمتــــدن 

  ..فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس والتفاعل بين الجنس والتحصيل
  

علمية المواقف العلمية، ال ظواهرال، التفسير العلمي :الكلمات المفتاحية(
 ).حياتيةال

  

ا من المعارف شامًخ اتطور العلم ونما حتى غدا صرح: مقدمة
األحداث ومحاولة في فهم الظواهر و أسهموالمهارات وطرق التفكير، و

ا تسخيرها لصالح اإلنسان، فعلى مر الزمان كانت الظواهر الطبيعية محور
ا لالستنتاج أو للمسعى العلمي، وهي بحق تعد مادة العلم، ومصدر

االستدالل على عناصر البناء العلمي، وكان التفسير العلمي للظواهر دأب 
قتها، واألسباب التي من العلماء والباحثين؛ لتلبية الطموح نحو معرفة حقي

  .أجلها تقع األحداث
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The Ability Level of First Grade Secondary Students  in 
Explaining  the Scientific Phenomena and Situations 
Related to Everyday Life 
 
Waleed Nawafleh, Wesal Al-Omari and Ali Al-Omari, 
Yarmouk University, Jordan.  
 

Abstract: The study aimed at revealing first grade students' 
ability level to explain the scientific phenomena and situations 
related to daily life. The study further sought to reveal the 
difference in ability level among students due to their gender 
and scientific achievement, in addition to the interaction 
between them, through responding to a test, consisting of (28) 
items, distributed into two areas: physics and chemistry. The 
validity and reliability of the test were verified, and then 
applied to a sample of (323) male and (340) female students 
from the educational directorate of Kasbat Irbid in the 
academic year 2016/201. The results of the study revealed that 
the students' ability level to explain scientific phenomena and 
situations was low on both areas (physics, chemistry) covered 
by the test. Also, there were statistically significant differences 
(α=0.05) in students' ability to explain scientific phenomena 
and situations attributed to the area covered by the test, in 
favor of physics. Moreover, there where statistically 
significant differences in students' ability to explain scientific 
phenomena and situations on the test as a whole attributed to 
the academic achievement, in favor of high achieving 
students. The results also revealed no significant statistical 
differences in students' ability level attributed to gender and to 
the interaction between gender and achievement. With regard 
to each scientific area, the results indicated no statistically 
significant differences (α=0.05) in students' ability to explain 
scientific phenomena and situations in chemistry, attributed to 
students' gender and achievement, but significant differences 
attributed to the interaction between gender and achievement 
were not found. In physics, there were statistically significant 
differences attributed to academic achievement, in favor of 
high achieving students, compared to those with intermediate 
and low achievement, whereas no statistically significant 
differences attributed to gender and to the interaction between 
gender and achievement were found.  
 

(Keywords: Scientific Explanations, Scientific Phenomena, 
Scientific Life Situations). 
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خالل النصف الثاني من القرن الماضي حظي التفسير العلمي و
) 1948(باهتمام عدد من فالسفة العلم، ومنهم هيمبل وأوبناهيم 

) 1989(وكيتشر ) 1989، 1978(وسالمون ) 1970(وفريدمان 
تركز اهتمامهم على طبيعة التفسير العلمي وخصائصه إذ وغيرهم، 

ء التفسيرات العلمية وفحص عملية بنا حللواودوره في العلم، حيث 
وعلى الرغم من عدم وجود نظرية . التفسيرات القائمة للظواهر

محددة للتفسير العلمي، إال أن هناك جوانب اتفاق بين فالسفة 
العلم؛ فالعديد منهم ينظرون للتفسيرات العلمية على أنها محاوالت 

دوثها لتجاوز وصف الظواهر الطبيعية، إلى بناء أطر نظرية لكيفية ح
.  (Braaten & Windschitl, 2011)بالشكل الذي تظهر عليه

وضح كيفية بناء على مر السنين الجهد الذي بذله فالسفة العلم و
التفسيرات العلمية في العلم، وسهل الطريق أمام التربويين العلميين 

  .لتصميم بيئات تعلمية تنمي قدرة الطلبة على بناء التفسيرات

من أهداف العلم،  ،إن لم يكن األهم ،امهم ايعد التفسير هدًفو
تظهر أهميته من خالل تيسيره للتنبؤ والتحكم بالظاهرة قيد 

وهو أسمى من الوصف، حيث يتضمن التفسير تكوين . الدراسة
شبكة من العالقات بين الشروط األولية للظاهرة والحدث الناتج، 

هر بأن وصف الظوا") 25، 2013(وهذا ما أشار إليه زيتون 
ا فهو ال يؤدي إلى معرفة أسباب حدوثها، الطبيعية مهما كان دقيًق

ويرى الخليلي ويونس . "أو كيفية حدوثها، والعوامل المؤثرة فيها
أن عملية التفسير تتضمن ربط السبب ") 30، 1996(وحيدر 

كيف؟ ولماذا؟ األمر الذي يعمق : بالنتيجة، واإلجابة عن أسئلة مثل
خبرات الماضي وانطالقا بالمعرفة لألمام لفهم  ا علىالفهم، استناد

 اكما تتضمن عملية التفسير جانب. "خبرات الحاضر والمستقبل
إ انفسيايجابيا من الثقة بنفسه إلمكانية ؛ يتمثل بإعطاء الفرد مزيد

  .التحكم بالظاهرة عند معرفة أسبابها الحقيقية

في العلم،  ونظرا للدور الذي يؤديه التفسير العلمي للظواهر
 "محمد وفا"حاول عدد من الباحثين تحديد داللته؛ فقد عرفته 

تحليل البيانات والمعلومات وتحديد العالقات "بأنه ) 55، 2009(
بينها، ويتم هنا ربط السبب بالنتيجة، أي إرجاع الحدث أو الظاهرة 
إلى أسبابها الحقيقية، ويتم التأكد من خالل مبدأ أو قانون أو نظرية 

جمع "على أنه ) 43، 2010(، وعرفه الهويدي "ية موثوق بهاعلم
المالحظات والقياسات ثم تبويبها بشكل منظم حتى يمكن للطالب 
التوصل إلى استنتاجات صحيحة من خالل قراءة الجداول أو الرسوم 

 National Research)الوطني البحث أما مجلس ". البيانية
Council: NRC, 2012) هو العلمي التفسير  فقد أشار إلى أن

األدلة التي تربط النظرية العلمية بالظواهر، وتوضح البحث عن 
العالقات بين المتغيرات وتصف اآلليات التي تدعم االستدالالت 

  . المرتبطة بالسبب والنتيجة

تعد عملية التفسير من أبرز عمليات العلم، وممارستها يثير و
من البحث واالكتشاف،  اهتمامات الطلبة، مما يدفعهم إلى المزيد

 American):وأكدت على ذلك مؤسسات تعنى بتدريس العلوم مثل
Association for the Advancement of Science: 

AAAS, 1993 ; NRC, 2007, 2012) كما أكد عليه عدد ،
 ; Osborn & Dillon, 2008)منهم ،من التربويين العلميين

Treagust & Harrison, 2000) . ن التفسير إالقول لذا يمكن
ا في دروس العلوم، وإعطاء التفسيرات العلمية ا أساسييمثل مكوًن

أولوية في تعليم العلوم، ينقل هدف التعلم من حفظ المعلومات 
والحقائق إلى تطوير الفهم حول الظاهرة والعالم الطبيعي، وذلك من 

 ,Beyer & Davis)خالل ربط األفكار العلمية باألدلة والبراهين 
2008 ; NRC, 2007) ويطور البنية المعرفية للطلبة، من خالل ،

فهم الحقائق والمفاهيم والنظريات والمبادئ والعالقات فيما بينها 
(Coleman, 1998 ; Zohar & Nemet, 2002) . كما أن

إشغال الطلبة في بناء التفسيرات العلمية ومراجعتها وتعديلها، يطور 
التي يحتاجونها للمشاركة الفاعلة في فهمهم لالستقصاء، وللمهارات 

 & Bell & Linn, 2000 ; Sandoval)النشاطات االستقصائية 
Reizer, 2004).  

يواجه الطلبة في حياتهم اليومية العديد من الظواهر و
الطبيعية، قد ينتج عنها مشكالت يحتاج حلها توظيف مهارات 

لمية بضرورة ويطالب المتخصصون في التربية الع. التفكير المختلفة
تعويد المتعلمين على حل المشكالت من خالل ممارسة مهارات 
مختلفة، والوصول إلى إجابات وتفسيرات للظواهر واألحداث، 

ويطور الطلبة ). Alberts, 2000(مدعمة باألدلة والبراهين 
معرفتهم بالظواهر الطبيعية من خالل الخبرات التي يمرون بها، في 

وللمعلم دور . قف التعلمية في المدرسةحياتهم اليومية والموا
أساسي في دعم قدرة الطلبة على بناء التفسيرات العلمية؛ من خالل 
تنفيذ األنشطة، وتصميم بيئة تعلمية داعمة، واستخدام التكنولوجيا 

، وعلى المعلم أن يأخذ باالعتبار (Tabak, 2004)في التعليم 
حول الظواهر، وتوفير التفسيرات الساذجة التي يحملها بعض الطلبة 

بيئة تعلم غنية بالمعرفة والمعلومات واألنشطة المناسبة، لتقييم 
 & Zangori)التفسيرات وتعديلها في ضوء التفسيرات العلمية 

Forbes, 2013) . كما يمكن للمعلمين استخدام أساليب مختلفة
تحفيز الطلبة الستقصاء البيانات التي تدعم االدعاءات حول : مثل

وتقييم االدعاءات وتبريرها  -كيف؟ ولماذا؟-رة بطرح األسئلة الظاه
أو دحضها في ضوء البيانات، ومناقشة معقولية التفسيرات المقدمة، 
والتقليل من استخدام اللغة التي توحي للطلبة بيقينية المعرفة 
(McNeill & Krajcik, 2008 ; Newton, Driver & 

Osborn, 1999).  

التفسير في تدريس العلوم، يشير وعلى الرغم من أهمية 
األدب التربوي إلى أن واقع ممارسة عملية التفسير العلمي لم يكن 

وفي هذا الصدد أشارت نتائج الدراسة التي . بمستوى الطموح
أن تفسيرات إلى ، )2013(وبني خلف  ةالجراح وخطايب أجراها

ال و ،الطلبة للظواهر والمواقف العلمية داخل صفوف العلوم نادرة
عوامل مختلفة، غير أن دور المعلم هو ل تعودهذه النتيجة  بد أن

األساس في تمكين الطلبة من ممارسة التفسير العلمي في دروس 
إلى  (Beyer & Davis, 2008) العلوم؛ فقد أشار باير ودافيس 
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أن المعلمين ال يدركون بأن بناء التفسير يساعد الطلبة في تطوير 
وكذلك يرى . وهو ليس بهدف بالنسبة لهمفهمهم لمحتوى العلوم، 

أن  (Zangori & Forbes, 2013)كل من زانقوري وفوربيس 
المعلمين يستخدمون االستقصاء بغرض زيادة اهتمام الطلبة 

ا ما يؤكدون على بناء بالعلوم، وليس بغرض تقييم األدلة، ونادر
شتل أما براتن وويندز. التفسير القائم على الدليل أثناء التدريس

)Braaten & Windschitl, 2011 ( فقد ذهبا إلى أن تعدد
ا تعريفات التفسير العلمي في مجال التربية العلمية قد شكل عائًق

وتجدر اإلشارة هنا إلى . أمام المعلمين لتضمينه في األنشطة الصفية
أن المعرفة اإلبستمولوجية والبيداغوجية لدى المعلمين حول 

ربما ساهمت في ندرة ممارسته في التفسير هي عوامل أخرى، 
دروس العلوم، غير أن هذا الموضوع بحاجة إلى البحث 

  .واالستقصاء

من خالل مراجعة األدب التربوي، يالحظ أن موضوع قدرة و
الطلبة على تفسير الظواهر الطبيعية لم يحَظ باالهتمام الكافي من 

سات في ا من الدراا محدودتبين أن هناك عدد حيثقبل الباحثين، 
بهدف ) 2016(معابدة  أجرتهاهذا المجال، ومنها الدراسة التي 

الكشف عن مستوى تفسيرات طلبة الصف العاشر األساسي للظواهر 
الطبيعية المتضمنة في كتب علوم األرض والبيئة، والعالقة بين 

حيث ُطبق اختبار تفسير الظواهر . التفسيرات وفهمهم لطبيعة العلم
ا طالب) 693(فهم طبيعة العلم على عينة مكونة من الطبيعية واختبار 

وطالبة، وأظهرت النتائج أن مستوى تفسيرات أفراد العينة لتلك 
، وعدم وجود فرق دال %50الظواهر قد تخطى عالمة النجاح 

ا يعزى للجنس، وأن تفسيرات أفراد العينة تنسجم مع إحصائي
العالقات بين فهم التفسير العلمي كلما زاد تحصيلهم العلمي، وأن 

اطبيعة العلم والتفسيرات كانت طردية إيجابية االتجاه ودالة إحصائي .  

دراسة هدفت استكشاف ) (Odora, 2014أودورا  أجرىكما 
تصورات المعلمين فيما يتعلق باستخدام التفسير كوسيلة تدريس 
في الفصول الدراسية وتحديد تأثير مهارات االتصال على مهارات 

ا من اثنتي مشارًك 120تكونت عينة الدراسة من . لمينشرح المع
عشرة مدرسة تقدم مواد تقنية، وجمعت البيانات من خالل استجابة 

وكشفت النتائج . أفراد عينة الدراسة على استبانة أعدت لهذا الغرض
من المعلمين لديهم المعرفة الكافية في ) ٪85(أن على الرغم من أنه 

كل منهم لديه الكفاءة الالزمة في محتوى الموضوع، لكن ليس 
وعلى وجه . استخدام مختلف أساليب التفسير بشكل فعال

الخصوص، كشفت الدراسة أن ما يقرب من نصف عدد المعلمين 
الذين شملهم االستطالع لديهم مهارات محدودة في استخدام 

وتشير هذه النتائج إلى أن . التوجيه والملخصات واالتصاالت
لفعال لمختلف استراتيجيات التفسير في التدريس االستخدام غير ا

يمكن أن يعزى إلى عدد من العوامل، أهمها االفتقار إلى اإلعداد 
الكافي، واالفتقار إلى المهارات في تصميم التفسيرات، وعدم كفاية 

  .التدريب والممارسة في الشرح أثناء التدريب األولي للمعلمين

 ,Zangori & Forbes)زانقوري وفوربيس  وفي دراسة
كان الهدف منها استقصاء قدرة طلبة الصف الثالث  التي (2013

االبتدائي على بناء التفسيرات العلمية حول تركيب البذور ووظيفتها، 
وعالقتها بتصورات المعلمات حول التفسير وممارستهن التعليمية 

 (8)أجريت الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية لمدة . له
ا وطالبة موزعين في طالب )59(معلمات و ثالثشارك بها أسابيع، 

ثالث شعب، جمعت البيانات من خالل المالحظات الصفية والمقابالت 
مع المعلمات والطلبة وتحليل كتابات الطلبة، وأشارت النتائج إلى 
وجود عالقة بين تصورات المعلمات للتفسير العلمي وممارساتهن 

لمكتوبة؛ فالمعلمة التي كانت تؤكد على التعليمية وتفسيرات الطلبة ا
ضرورة أن يولِّد كل طالب تفسيره الخاص، كانت التفسيرات واألدلة 
التي قدمها طلبتها أقوى من تلك التي قدمها الطلبة في الصفوف 

  .األخرى

دراسة هدفت إلى كشف (2012) وأجرى القادري والعظمات 
هر الطبيعية، تفسيرات طلبة الصف الثامن األساسي لبعض الظوا

طالبا وطالبة في مناطق البادية  (316)وتكونت عينة الدراسة من 
الشمالية الشرقية، والبادية الشمالية الغربية، وقصبة المفرق، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أداة تضمنت ثماني مهمات 
تتصل بظواهر علمية مختلفة، درسها الطلبة في منهاج العلوم، 

حثان المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت نتائج البحث واستخدم البا
للظواهر  غير صحيحةمن الطلبة قدموا تفسيرات  )%49(أن 

قدموا تفسيرات ناقصة، بينما كانت نسبة من  )%43(العلمية، و 
فقط، كما أظهرت النتائج عدم  )%8(قدم منهم تفسيرات علمية 

فسيراتهم وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات تقدير دقة ت
  .العلمية ترجع إلى نوعهم االجتماعي أو إلى منطقتهم التعليمية

إلى تنمية القدرة على  (2011)وهدفت دراسة حسام الدين 
التفسير العلمي والتفكير التحليلي لدى طلبة الصف األول الثانوي، 
من خالل استخدام الجدل العلمي في تدريس بعض القضايا البيئية؛ 

طالبة، واستخدمت الباحثة المنهج  (43)سة من تكونت عينة الدرا
طبق اختبار التفسير العلمي واختبار التفكير . شبه التجريبي

التحليلي، على المجموعتين التجريبية والضابطة، وأشارت النتائج 
ا بين متوسطي درجات الطالب إلى وجود فرق دال إحصائي

ر العلمي للمجموعتين التجريبية والضابطة على اختباري التفسي
  .المجموعة التجريبية الباتوالتفكير التحليلي لصالح ط

 ,Prokop)وأجرى بروكوب وأوساك وأوزيل وفانكوفيكوفا 
Usak,  Özel, &  Fancovicová, 2009)  دراسة هدفت إلى

الكشف عن تفسيرات األطفال لبعض الظواهر البيولوجية، المتعلقة 
  (549)عينة مكونة من جمعت بيانات نوعية من. بالتنفس الحيواني

طالبوأظهرت ). سلوفاكيا، وتركيا(ة من بلدين مختلفين ا وطالب
ا من فهمهم النتائج أن فهم الطلبة لتنفس الالفقاريات أكثر ضعًف

  .لتنفس الفقاريات
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 & McNeillوهدفت الدراسة التي أجرتها ماكنيل وكراجك 
Krajcik, 2008) (سات إلى فحص انخراط المعلمين في الممار

وتأثير هذه الممارسات  ،التعليمية عندما يقدمون التفسير العلمي
على قدرة الطالب على بناء التفسيرات العلمية خالل تدريس وحدة 

ا معلم (13)وشملت عينة الدراسة . كيمياء في المدارس المتوسطة
طالبا من الصف السابع، تم تصوير الدروس بالفيديو  (1197)و

ز البيانات من شريط الفيديو ألربع ممارسات لكل معلم، وتم ترمي
نمذجة التفسير العلمي، تقديم المنطق للتفسير العلمي، : تعليمية

. وتحديد التفسير العلمي، وربط التفسير العلمي بالتفسير اليومي
وأشارت النتائج إلى وجود اختالف بين المعلمين في تقديمهم 

تخدامهم لهذه وانخراطهم في التفسير العلمي، وكذلك في اس
كما تبين أن استخدام المعلمين للممارسات التعليمية . الممارسات

يمكن أن يؤثر في تعلم الطالب للتفسير العلمي، وأن تأثير هذه 
الممارسات التعليمية يعتمد على السياق للممارسات التعليمية 

  .األخرى التي يستخدمها المعلم

 ,Cokadar & Ozel)وفي دراسة أجراها كوكادار وأوزيل 
حول تفسيرات طلبة المرحلة االبتدائية لعملية نقل الماء في  (2008
ا موزعين  على سبع طالب) 591(تكونت عينة الدراسة من . النبات

جمعت البيانات باختبار من نوع االختيار من . مدارس ابتدائية
أظهرت النتائج أن تفسيرات . متعدد في موضوع نقل الماء في النبات

لظاهرة نقل الماء في النبات تختلف عما يقدمه العلماء من الطلبة 
تفسير لنفس الظواهر، وأن تفسيرات الطلبة في معظمها مستمدة من 

  .المعلم

وفي دراسة لمعرفة األخطاء التي يقع فيها الطلبة عند تفسير 
دراسة على عينة مكونة  (2000)الظواهر العلمية، أجرى الشرمان 

ًة من طلبة الصف العاشر األساسي في ا وطالبطالب (240)من 
ا في مستوى تفسير أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تدني. األردن

ا ذات داللة الطلبة للظواهر العلمية الطبيعية، كما تبين أن هناك فروًق
  .إحصائية لصالح الطالبات في مستوى التفسير

الكشف إلى هدفت  التي (Kikas, 2000)كيكاز  أما دراسة
الطلبة لتعاقب الليل والنهار وتغير الفصول، وأثر التعليم  عن فهم

ا طالب 276طبق اختبار كتابي على عينة تكونت من . على هذا الفهم
ة من الصف الثالث إلى الصف التاسع في عدد من المدارس في وطالب

جمهورية إستونيا، وحللت كتب العلوم المدرسية للصفوف ذاتها 
ب الليل والنهار وتغير الفصول، ثم فيما يتعلق بموضوعي تعاق

أجريت مقارنة بين استجابات الطلبة على االختبار ونتائج تحليل 
وأظهرت النتائج أن الطلبة بحاجة إلى مزيد من التوجيه في . الكتب

وأن الكتب المدرسية المستخدمة . تعلم تفسيرات الظواهر الفلكية
سيرها من قبل في المدارس توفر معلومات مربكة ومضللة يساء تف

  .الطلبة

من خالل استعراض الدراسات السابقة، يالحظ أنها تنوعت في 
أهدافها وفي مجتمعها ومنهجها وفي نتائجها، وفي أماكن إجرائها، 

فبعض الدراسات التي استخدمت منهجية البحث الوصفي هدفت إلى 
الكشف عن تفسيرات الطلبة للظواهر الطبيعية في علوم األرض كما 

، وبعضها للكشف عن تفسيرات الطلبة )2016(سة معابدة في درا
للظواهر الطبيعية في مجال الفيزياء كما في دراسة القادري 

، وبعضها للكشف عن تفسيرات األطفال لبعض )2012(والعظامات 
 & ,prokop, Usak, Ozel)الظواهر البيولوجية كما في دراسة 

Fancovicova, 2009)ت طلبة ، وبعضها للكشف عن تفسيرا
المرحلة االبتدائية لعملية نقل الماء في النبات كما في دراسة 

(Cokadar & Ozel, 2008)  وبعضها للكشف عن األخطاء التي
يقع بها طلبة الصف العاشر وقدرتهم على تفسير الظواهر العلمية 

  ).2000(بشكل عام كما في دراسة الشرمان 

قة من حيث واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات الساب
الظواهر التي تناولتها، فبعضها تناول الظواهر العلمية بشكل عام، 
وبعضها تناول ظواهر في علوم األرض، وبعضها تناول ظواهر في 
علم األحياء، في حين أن الدراسة الحالية تناولت ظواهر في 
الكيمياء والفيزياء، كما تناولت مواقف وأحداث تحصل في الحياة 

يتعلق تفسيرها بالكيمياء أو الفيزياء، وهذا ما لم  اليومية للطالب
 .في حدود علم الباحثين –تتناوله أية دراسة من الدراسات السابقة 

كما أن هذه الدراسة اختلفت عن الدراسات السابقة في مجتمعها، 
حيث كان مجتمع هذه الدراسة طلبة الصف األول ثانوي، في حين 

تمعها طلبة الصف العاشر فما أن جميع الدراسات السابقة كان مج
دون، ومعظمها طلبة المرحلة األساسية الدنيا، عدا دراسة حسام 

، التي كان مجتمعها طلبة الصف األول الثانوي كما )2011(الدين 
في الدراسة الحالية، إال أنها كانت تجريبية، واختبرت أثر برنامج 

برر إجراء على القدرة على التفسير العلمي بشكل عام، وهذا كله ي
الدراسة الحالية التي هدفت الكشف عن القدرة التفسيرية لطلبة 
الصف األول الثانوي للظواهر والمواقف الحياتية المتعلقة بمجالي 

  .الفيزياء والكيمياء

   مشكلة الدراسة وأسئلتها

ا في تعليم ا أساسييعد التفسير العلمي للظواهر الطبيعية ركًن
لى ذلك ضمن اإلطار العام والنتاجات العامة العلوم، وقد تم التأكيد ع

والخاصة لمباحث العلوم المختلفة في األردن، وعلى سبيل المثال 
توظيف القوانين والمبادئ والنظريات الفيزيائية في الحياة "كان 

أحد نتاجات التعلم " اليومية لتفسير ظواهر طبيعية ومواقف حياتية
ولمعرفة ). 2013بية والتعليم، وزارة التر(المحورية لمبحث الفيزياء 

تحقق هذه النتاجات، فمن الضرورة بمكان إجراء دراسات  مدى
تتناول التفسير العلمي وقدرة الطلبة على بنائه؛ علما ا أن هناك عدد

؛ القادري والعظامات، 2016معابدة، (من الدراسات في األردن 
ض ، غير أن هذه الدراسات تناولت بع)2000؛ الشرمان، 2012

الظواهر الطبيعية التي تضمنتها بعض كتب العلوم، وفئات محدودة 
من الطلبة، وجاءت في فترات زمنية متباعدة حدث فيها تغييرات 

وثمة عامل آخر، هو أن واقع تدريس . مختلفة في مناهج العلوم
العلوم ال يلبي الطموح، حيث إن مستوى اكتساب الطلبة للمعرفة 
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، وقد يكون قلة االهتمام )2013زيتون، (العلمية وفهمهم لها متدن 
) 2013(وبني خلف  ةا لدراسة الجراح وخطايببعملية التفسير، وفًق

ا من األسباب التي أدت لذلك، لذا فإن إجراء المزيد من واحد
في وضع الخطط لمعالجة  يسهمالدراسات حول التفسير العلمي ربما 

ا مما وانطالًق. ةبعض جوانب القصور فيما يتعلق بالتربية العلمي
سبق جاءت هذه الدراسة للكشف عن قدرة طلبة الصف األول 
الثانوي العلمي على تفسير ظواهر ومواقف علمية مرتبطة بالحياة 

  :  اليومية، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ظواهر الما قدرة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير  -1
  طة بالحياة اليومية ؟مرتبالعلمية المواقف الو

هل تختلف قدرة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير  -2
مرتبطة بالحياة اليومية باختالف العلمية المواقف الظواهر وال

  ؟)كيمياء ، فيزياء(المجال العلمي للظاهرة 

هل تختلف قدرة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير  -3
مرتبطة بالحياة اليومية باختالف اللمية عالمواقف الظواهر وال

  كل من جنس الطالب، وتحصيله العلمي والتفاعل بينهما؟

  أهمية الدراسة

، في استخدامها نظريالجانب من التتمثل أهمية الدراسة 
مجموعة من الظواهر والمواقف العلمية المرتبطة بالحياة اليومية، 

على عمل تفسيرات والتي تركز على رفع مستوى المتعلم في قدرته 
كما تثري الدراسة األدب التربوي بعدد من . منطقية لهذه الظواهر

الظواهر والمواقف العلمية إلكساب الطلبة القدرة على تفسيرها 
وربطها بالمفاهيم العلمية المختلفة التي تعلمها المتعلم طوال 

 .مراحله الدراسية

ا لقياس طورت الدراسة اختبارأما من الجانب العملي، فقد 
قدرة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير ظواهر ومواقف 

  .معلمون والباحثون في هذا المجالحياتية، يمكن أن يستفيد منه ال

ا يستفيد عملي كما يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تقدم دليًال
منها القائمون على تطوير المناهج، في تطوير مناهج العلوم بشكل 

  .الفيزياء والكيمياء بشكل خاصعام ومناهج 

  محددات الدراسة      

  :يتقيد تعميم نتائج الدراسة بالمحددات التالية

حصر مجتمع الدراسة بطلبة الصف األول الثانوي العلمي في 
ربد في الفصل الدراسي الثاني من إقصبة ل والتعليم تربيةالمديرية 

 . 2016/2017العام الدراسي 

تفسير الظواهر والمواقف العلمية  مدى صدق وثبات اختبار
  . المرتبطة بالحياة اليومية

  ية اإلجرائت تعريفاال

وتشمل جانبين، األول ظواهر : الظواهر والمواقف العلمية -
طبيعية والتي هي وقائع وأحداث تحدث في الطبيعة بصورة 
متكررة ومنتظمة دون تدخل اإلنسان بها، والثاني مواقف 

حدث بفعل اإلنسان وبشكل متكرر علمية والتي هي أحداث ت
ظاهرة  (28)في الحياة اليومية، واشتملت الدراسة على 

الفيزياء والكيمياء موضحة في أداة  يفي مجال اوموقًف
 .الدراسة

 القدرة على التفسيرعرف ت: العلمي التفسيرالقدرة على  -
وسط الحسابي متبالفي الدراسة الحالية، ا إجرائي العلمي

د العينة على اختبار تفسير الظواهر والمواقف الستجابات أفرا
الكيميائية والفيزيائية المرتبطة بالحياة اليومية الذي ُأعد لهذا 

بعد استشارة  وحدد مستوى القدرة على التفسير. الغرض
عدد من أعضاء هيئة التدريس الجامعي المتخصصين في 

لم وتم االتفاق على الس المناهج والتدريس والقياس والتقويم،
 : اآلتي

  االختبار/ الفقرة 
  مستوى القدرة على التفسير

مرتفع  متوسط  متدن  
  1.00- 0.80  0.79- 0.60  0.59- 0.00  متوسط األداء على الفقرة

  %100-%80  %79-%60  %59-%0  وسط الحسابي المئوي على المجال أو االختبار ككلمتال

طالبة الصف األول /وهو معدل طالب: التحصيل العلمي -
، للفصل )100(ثانوي بمادتي الفيزياء والكيمياء من ال

وتم تصنيف . 2016/2017الدراسي األول من العام الدراسي 
فأكثر، % 80: مرتفع(هذا المتغير في ثالثة مستويات 

  .%)60أقل من : ، متدن%79-60: متوسط

  

  

  

  الطريقة

  منهج الدراسة 

م وصف من الدراسات الوصفية ، حيث تالحالية تعد الدراسة 
مرتبطة الفيزيائية الكيميائية والمواقف الظواهر ولتفسيرات الطلبة ل
أثر بعض العوامل التي ربما يكون لها أثر ووصف بالحياة اليومية، 

، من خالل على قدرة الطلبة على تفسير الظواهر والمواقف العلمية
  .اختبار أعد لهذا الغرض
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  مجتمع الدراسة وعينتها

من جميع طلبة الصف األول الثانوي تكون مجتمع الدراسة 
والتعليم تربية الالعلمي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية 

قصبة إربد، ممن هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي ل
) 3419(، والبالغ عددهم 2016/2017الثاني من العام الدراسي 

طالب1705(ة موزعين حسب الجنس إلى ا وطالب (ا و طالب)1714 (
أما . حسب اإلحصائية الرسمية لقسم التخطيط في المديرية ةطالب

ة، موزعين حسب ا وطالبطالب) 663(عينة الدراسة فقد بلغ عددهم 

ة، تم اختيارهم بالطريقة طالب) 337(ا و طالب) 326(الجنس إلى 
من المدارس مدرسة ) 12(حيث تم اختيار  ؛العشوائية العنقودية
منها ست مدارس  الصف األول الثانوي العلميالتي تحتوي على 

ذكور وست مدارس إناث  بالطريقة العشوائية، ثم تم اختيار جميع 
اآلتي يبين توزيع ) 1(طلبتها من الصف األول الثانوي، والجدول 

الجنس، (نسب وأعداد أفراد عينة الدراسة على متغيراتها 
  ).والتحصيل

   ينة الدراسة على متغيري الجنس، والتحصيلتوزيع نسب وأعداد أفراد ع): 1(جدول 

  الجنس
  المجموع  التحصيل

    متدن  متوسط  مرتفع

  ذكر
129  

)19.5(%  
126  

)19.0(%  
71  

)10.7(%  
326  

)49.2(%  

  أنثى
163  

)24.6(%  
153  

)23.1(%  
21 

)3.2(%  
337  

)50.8(%  

  المجموع
292  

)44.0(%  
279  

)42.0(%  
92  

)13.9(%  
663  

)100(%  

  أداة الدراسة 

تم الرجوع إلى عدد من المشرفين التربويين والمعلمين 
وأعضاء هيئة تدريس جامعي في مجالي الفيزياء والكيمياء، 
الستطالع بعض الظواهر العلمية والمواقف الحياتية  والتي 
يشاهدها الطالب في حياته في هذين المجالين، وتم اختيار بعضها 

 بناء اختبار ثانوي فيوبما يتناسب مع مستوى طالب الصف األول ال
 فقرة) 28(يتكون من  من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل،

ظواهر اللقياس قدرة طلبة األول الثانوي العلمي على تفسير 
  . مرتبطة بالحياة اليوميةالحياتية المواقف الو

  صدق االختبار

للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار، تم عرضه على 
مي فيزياء ومعلمي كيمياء، وأعضاء هيئة معل(مجموعة محكمين 

؛ طلب إليهم إبداء الرأي بمدى ارتباط )تدريس في مناهج العلوم
الظواهر بحياة الطالب ومناسبتها لمستواه، ووضوح صياغة الفقرات 

وقد تم األخذ بجميع . وصحتها، ومدى مالءمة البدائل لكل فقرة
تعديالت  فقرات، وأجريت) 7(مالحظات المحكمين؛ حيث حذفت 

فقرة؛ ) 28(وتكون االختبار بصورته النهائية من . على فقرات أخرى
في مجال ) 28-14(في مجال الكيمياء والفقرات ) 13-1(الفقرات 
 .الفيزياء

  ثبات االختبار

بحساب معامل ثبات االستقرار تم التحقق من ثبات االختبار، 
ى عينة وإعادة تطبيقه بعد مرور أسبوعين، عل االختبار طبيقبت

) 31(استطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها تألفت من 
ا، وحسب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين وكانت قيمته طالب  

عودة، (، وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة )0.78(
2014.( 

  تصحيح االختبار

أعطيت اإلجابة الصحيحة على الفقرة عالمة واحدة، واإلجابة 
ئة عالمة صفر؛ وبذلك تصبح العالمة القصوى على االختبار الخاط
  ). 15(، وعلى مجال الفيزياء )13(، وعلى مجال الكيمياء )28(ككل 

  اإلجراءات

 )663(اختبار الظواهر والمواقف العلمية على  تطبيقتم 
طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مديرية قصبة طالبا وطالبة من 

، منهم 2016/2017اني من العام الدراسي ربد في الفصل الثإ
 .طالبة) 337(طالبا و ) 626(

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

  :المتغيرات المستقلة

 )ذكر، أنثى( فئتانوله : الجنس

 )مرتفع، متوسط، متدن(وله ثالثة مستويات : التحصيل العلمي

 )كيمياءفيزياء، (وله فئتان : المجال العلمي

قدرة طلبة األول الثانوي العلمي على تفسير : المتغير التابع
، على االختبار اليومية مرتبطة بالحياةالعلمية المواقف الظواهر وال

   ).كيمياء، وفيزياء(ككل وعلى كل مجال من مجاليه 

  



  العمري والعمريونوافلة 

357 
 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما " :ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوال

ظواهر الة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير قدر

  ". ومناقشتها ؟اليومية مرتبطة بالحياةالعلمية المواقف الو

الحسابية  المتوسطاتلإلجابة عن هذا السؤال؛ حسبت 
عينة على المقياس الكلي وعلى الواالنحرافات المعيارية ألداء أفراد 

جالين مختلف، حسبت وألن عدد فقرات الم. يهكل مجال من مجال
الحسابية المئوية للمقارنة بينها وتحديد مستوى القدرة  المتوسطات

  ).2(على التفسير، كما في الجدول 

 وعلى كل مجال من مجاالته الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ككل المتوسطات): 2(جدول 
  لى التفسيرع مستوى القدرة  االنحراف المعياري  الحسابي وسطمتال  الفقرات عدد المجال العلمي

 متدن 1.83 5.66 (43.54%) 13 كيمياء

 متدن 2.29 7.03 (46.87%) 15 فيزياء

 متدن 3.30 12.69 (45.32%) 28  الكلي

أن مستوى قدرة طلبة الصف األول ) 2(يالحظ من الجدول 
مرتبطة العلمية المواقف الوظواهر الالثانوي العلمي على تفسير 

ا على المقياس ككل، وعلى كل مجال منبالحياة اليومية كان متدني 
وسط الحسابي المئوي متحيث كان ال). الفيزياء، الكيمياء( يهمجال

، )46.87%(، وعلى مجال الفيزياء )45.32%(على المقياس ككل 
  ).43.54%(وعلى مجال الكيمياء 

ي مستوى القدرة علقة في تدنالمت يجةوقد تعزى هذه النت
التفسيرية للظواهر والمواقف الفيزيائية والكيميائية لدى الطلبة، إلى 
عدة عوامل، أبرزها أن المقررات الدراسية المعتمدة في الصفوف 
الدراسية، قد ال تزود الطالب بالمعارف النظرية الكافية لتفسير 

الطالب جميع الظواهر والمواقف العلمية الواردة في االختبار، مع أن 
يشاهدها ويتلمسها بشكل متكرر في حياته اليومية، أو أنها تقدم 
المعرفة النظرية لكنها ال تقدم التطبيقات الحياتية لهذه المعرفة، أو 

ومن العوامل . ال تقدم استخدامات لهذه المعرفة في الحياة اليومية
التي ربما لها أثر في تدني مستوى القدرة التفسيرية لدى الطلبة 

والتي تعتمد  لدى كثير من المعلمينالتقليدية طرق التدريس وع شي
وعدم توفير بيئة غنية ، )2011حسنين، (في غالبها على التلقين 

باألنشطة التعليمية التي تثير دافعية الطلبة لالنخراط في دراسة 
عدم ، و,McNeill) (2011 الظواهر الطبيعية وفهمها وتفسيرها

الالزمة في استخدام أساليب التفسير الفعالة امتالك المعلمين الكفاءة 
(Odora, 2014) كزيادة عدد المالحظات المرتبطة بالظاهرة أو ،

الموقف العلمي للطلبة، وإتاحة الفرصة للطلبة لربط المالحظات 
  .بالمعرفة النظري المتصلة بالظاهرة

عزى تدني القدرة التفسيرية لدى الطلبة إلى شيوع يكما قد 
التي تركز على قياس المهارات المعرفية الدنيا، والبيئات االختبارات 

  بما فيها من تفسيرات شخصية ال تعتمد  التي ينشأ فيها المتعلمون

، وميل الطلبة إلى التفسيرات )2011طنوس، (على أساس علمي 
وطبيعة الظواهر الطبيعية  الحدسية ذات العالقة بالخبرات اليومية،

القادري (ل بها من متغيرات كثيرة التي تتسم بالتعقد وما يتص
 ممارسات التعليمية التي يستخدمها، ونوع ال)2012والعظمات، 

 & McNeill)المعلمون في تقديم التفسير العلمي للظاهرة
Krajcik, 2008.( 

وتتفق هذه النتائج المتعلقة بتدني مستوى القدرة التفسيرية 
التي ) 2000(ان دراسة الشرمنتائج للظواهر والمواقف العلمية مع 

أشارت إلى تدني مستوى تفسير طلبة الصف العاشر في األردن 
دراسة القادري والعظمات نتائج للظواهر العلمية والطبيعية، ومع 

من طلبة ) %49( التي أجريت في األردن وأشارت إلى أن) 2012(
للظواهر العلمية، وأن  غير صحيحةتفسيرات  نالصف الثامن يقدمو

دراسة كوكادار نتائج تفسيرات ناقصة، ومع يقدمون  )43%(
التي أجريت في تركيا وأشارت  (Cokadar & Ozel, 2008)وأوزيل 

ا في تفسيرات الطلبة للظواهر العلمية مقارنة بما إلى أن هناك تبايًن
دراسة كيكاز نتائج يقدمه العلماء من تفسيرات لنفس الظواهر، ومع 

(Kikas, 2000) وأشارت إلى أن  ،ستونياأة التي أجريت في جمهوري
طلبة الصفوف من الثالث إلى التاسع بحاجة إلى المزيد من التوجيه 

جميع وخالل استعراض . في تعلم التفسيرات للظواهر الفلكية
الدراسات يالحظ أنه ال يوجد اختالف في هذه النتيجة مع أي من 

ر الدراسات السابقة، مما يعني أن تدني القدرة التفسيرية للظواه
وهذا يحتاج إلى  ،العلمية لدى طلبة المدارس هي مشكلة عالمية

  .مزيد من البحث والتحري وإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة

الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء  المتوسطات حسبتكما 
أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات كل مجال علمي، 

  .يبين ذلك) 3(والجدول 
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات كل مجال علمي): 3( جدول

  المستوى  المعياري االنحراف  المتوسط الحسابي  الفقرة  العلمي المجال

  متوسط 48. 64. 1  كيمياء

 2 .08 .27 متدن 

  

  

  

  

  
 

3 .51 .50 متدن 
4 .45 .50 متدن 
5 .41 .49 متدن 
6 .48 .50 متدن 
7 .08 .28 متدن 
8 .24 .43 متدن 
9 .33 .47 متدن 
  متوسط 49. 61. 10

11 .36 .48 متدن 
  مرتفع 34. 87. 12

13 .59 .49 متدن 

  فيزياء

14 .21 .41 متدن 
 متوسط 43. 75. 15
16 .34 .47 متدن 
17 .51 .50 متدن 
18 .30 .46 متدن 
19 .25 .43 متدن 
20 .45 .50 متدن 
 متوسط 43. 76. 21
22 .51 .50 متدن 
23 .55 .50 متدن 
24 .48 .50 متدن 
25 .38 .49 متدن 
 متوسط 49. 61. 26
 متوسط 49. 60. 27
28 .32 .47 متدن  

قط جاءت بمستوى أن فقرة واحدة ف) 3(يالحظ من الجدول 
، 15، 10، 1(، وجاءت ست فقرات )12(قدرة مرتفعة وهي الفقرة 

فقرة ) 21(بمستوى قدرة متوسطة، في حين جاءت ) 27، 26، 21
، 13، 11، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2(بمستوى قدرة متدنية وهي 

14 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،22 ،23 ،24 ،25 ،28.(  

ة التي جاءت بمستوى قدرة يالحظ من هذه النتائج أن الفقرو
تتعلق بخطورة مدفأة الكاز في الغرفة المغلقة، حيث ) 12(مرتفع 

، ويعزى ارتفاع مستوى القدرة )0.87(جاءت بمتوسط حسابي 
التفسيرية لهذه الفقرة لدى الطلبة، إلى ما يقدمه الدفاع المدني عبر 
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة وعبر محطات التلفاز من 

  وأسباب  )الكاز( للمدفأة التي تستخدم وقود الكيروسينحذيرات ت

خطورتها، أضف إلى ذلك أن بعض الكتب المدرسية غنية بهذه 
السادس والثامن، وأن أولياء  ينالعلوم للصف اومنها كتاب ،المعرفة

ا من وسائل األمور لديهم الثقافة والمعرفة الكافية بذلك خصوص
  .اإلعالم

فقرات التي جاءت القدرة التفسيرية لها وفيما يتعلق بال
تغطي ما نسبته و فقرة) 27( متوسطة أو متدنية لدى الطلبة، فهي

من فقرات االختبار، مما يعني أن الطلبة، ليس لديهم %) 96.4(
المعرفة الكافية بهذه الظواهر أو المواقف العلمية، وربما ليس لديهم 

المدرسية لمادة  ولدى استعراض وتصفح الكتب. أي معرفة عنها
إلى الصف األول  األساسي العلوم لجميع الصفوف من الصف الخامس

الثانوي، لوحظ أن بعض الظواهر أو المواقف تعرضت لها الكتب 
بشكل مباشر، وبعضها وردت المعرفة النظرية الخاصة بها دون 
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ا أو ورود الظاهرة أو الموقف بشكل صريح، وبعضها لم ترد مطلًق
  .علومات نظريةلم ترد عنها م

ردت في كتب الكيمياء التي ولظواهر والمواقف العلمية فا
، ومع )9، 1الفقرات ( قليلةكانت والفيزياء والعلوم بشكل مباشر، 

، بل كان بمستوى مرتفعذلك لم تكن قدرة الطلبة على تفسيرها 
، وقد يعزى ذلك إلى متدن واألخرىمتوسط  إحداهما بمستوى

موقف، أو عدم مناسبة الظاهرة أو الموقف صعوبة الظاهرة أو ال
لقدرات الطالب، أو قد تعزى إلى المعلم في عدم توضيحه لهذه 

وردت عنها  التي الظواهر أو المواقفو. الظواهر أو المواقف
بمستوى معلومات نظرية فقط، وكانت قدرة الطلبة على تفسيرها 

إلى أن في ذلك ربما يعود السبب ف، )7، 6، 5: الفقرات( متدن
المعلم لم يوضح لطلبته التطبيقات العملية الشائعة في حياة الطالب 

 أما. لهذه المعرفة، األمر الذي أدى إلى تدني قدرته التفسيرية
لم ترد ولم يرد عنها معلومات التي الظواهر والمواقف العلمية 

، وكانت قدرة الطلبة على تفسيرها في الكتب المدرسية نظرية

، )13، 11، 10، 8، 4، 3، 2: الفقرات(أو متوسط  متدنبمستوى 
تقصير من جانب القائمين على تأليف السبب في ذلك، ربما يكون ف

ا في عدم تضمينها، رغم أن الطالب يشاهدها أو يلمسها كثير الكتب
  . في حياته اليومية

هل ": ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

األول الثانوي العلمي على تفسير  تختلف قدرة طلبة الصف

مرتبطة بالحياة اليومية باختالف العلمية المواقف الظواهر وال

   ومناقشتها"؟)كيمياء، فيزياء(المجال العلمي 

وسط الحسابي ألداء متلإلجابة عن هذا السؤال؛ استخدم ال
للعينات ) t-test) (ت(، واختبار ينمجالالأفراد عينة الدراسة على 

يبين ) 4(وسطين، والجدول متالختبار داللة الفرق بين الالمستقلة 
  .ذلك

  )t-test) (ت(ن ألداء أفراد عينة الدراسة على المجالين العلميين واختبار ان الحسابياوسْطمتال): 4(جدول 

 الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  قيمة ت  االنحراف المعياري الحسابي وسطمتال المجال العلمي

 14. 44. كيمياء
*-4.924 662 .000 

 15. 47. فيزياء

  )α=0.05(ذات داللة إحصائية *

أن مستوى الداللة اإلحصائية بلغت ) 4(يالحظ من الجدول 
؛ )α=0.05(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000(

مما يدل على وجود اختالف في قدرة طلبة الصف األول الثانوي 
مرتبطة بالحياة العلمية المواقف الوظواهر ال العلمي على تفسير

، ولصالح مجال )كيمياء، فيزياء(اليومية باختالف المجال العلمي 
الفيزياء، أي أن قدرة طلبة الصف األول الثانوي على تفسير 
الظواهر والمواقف المرتبطة بالفيزياء أكثر من قدرتهم في تفسير 

ن قدرتهم الظواهر والمواقف المتعلقة بالكيمياء، مع العلم أ
  .التفسيرية بالمجالين متدنية

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن نسبة الظواهر والمواقف 
العلمية المتعلقة بالفيزياء التي وردت بشكل صريح في كتب العلوم 
المدرسية، أكثر من الظواهر والمواقف العلمية المتعلقة بالكيمياء، 

ظواهر أو حيث تبين من مسح كتب العلوم المدرسية أن عدد ال
، )15من  4(المواقف التي تتعلق بالفيزياء المتوافرة بالكتب هي 

من مجموع الظواهر والمواقف %) 26.7(وتمثل ما نسبته 
من  2(الفيزيائية، في حين بلغ عدد الظواهر والمواقف الكيميائية 

من مجموع الظواهر والمواقف %) 15.4(وتمثل ما نسبته ) 13
الظواهر والمواقف العلمية المتعلقة كما أن نسبة . الكيميائية

بالفيزياء والتي ورد عنها معلومات نظرية، أكثر منها في حالة 
الظواهر والمواقف العلمية المتعلقة بالكيمياء، حيث تبين من مسح 
كتب العلوم المدرسية أن عدد الظواهر أو المواقف التي تتعلق 

، وتمثل ما )15ن م 7(بالفيزياء وورد عنها معرفة نظرية بالكتب هي 

من مجموع الظواهر والمواقف الفيزيائية، في حين %) 46.7(نسبته 
وتمثل ما نسبته ) 13من  4(بلغ عدد الظواهر والمواقف الكيميائية 

من مجموع الظواهر والمواقف الكيميائية، األمر الذي %) 30.8(
ربما أدى إلى أن قدرة الطلبة على تفسير الظواهر والمواقف في 

  .ياء أكثر منه في الكيمياءالفيز

كما قد تعزى هذه النتيجة إلى أن الظواهر والمواقف 
ا في حياة الطالب، حيث يحس بها الفيزيائية ربما تكون أكثر شيوع

الطالب ويشاهدها بشكل شبه يومي، األمر الذي ربما يدفعه للبحث 
عن التفسير العلمي لها من خالل المدرسة أو البيت أو أي مصدر 

  .ي آخرمعرف

هل " : ومناقشتها النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثا

تختلف قدرة طلبة الصف األول الثانوي العلمي على تفسير 

مرتبطة بالحياة اليومية باختالف العلمية المواقف الظواهر وال

 "كل من جنس الطالب، وتحصيله العلمي والتفاعل بينهما؟

   ومناقشتها

الحسابية  المتوسطاتحسبت  لإلجابة عن هذا السؤال؛
واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ككل، 

يبين ) 5(، والجدول )جنس الطالب، وتحصيله العلمي(تبعا لمتغيري 
  .ذلك
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  جنس الطالب، وتحصيله  ا لمتغيريالحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ككل، تبع المتوسطات): 5(جدول 

  التحصيل

   الجنس               
  الكلي

  أنثى     ذكر       

  وسطمتال*  العدد

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  وسطمتال العدد

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  وسطمتال  العدد

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري

3.27 11.74 92 2.82 12.43 21 3.38 11.54 71 متدن 
 3.33 12.40 279 3.13 12.25 153 3.57 12.58 126 متوسط
 3.19 13.26 292 2.89 12.83 163 3.47 13.81 129 مرتفع
 3.30 12.69 663 3.00 12.54 337 3.59 12.84 326  الكلي

  28العالمة القصوى على االختبار *

وجود فروق ظاهرية بين ) 5(يالحظ من الجدول       
ابية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ككل، الحس المتوسطات

 والختبار داللة؛ )جنس الطالب، وتحصيله العلمي(تبعا لمتغيري 

، )Two- Way ANOVA(الفروق، استخدم تحليل التباين الثنائي 
  ).6(كما في الجدول 

الدراسة على االختبار ككل، تبعا لمتغيري جنس الطالب، الحسابية ألداء أفراد عينة  للمتوسطاتنتائج تحليل التباين الثنائي ): 6(جدول 
   وتحصيله العلمي

  مصدر

 التباين 
  مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

  متوسط

 المربعات 
 قيمة ف

  الداللة

 اإلحصائية 
  حجم

 األثر 

 000. 675. 176. 1.862 1 1.862 الجنس
 023. 001. 7.689* 81.206 2 162.412  التحصيل

 007. 097. 2.342 24.735 2 49.469 التحصيل*الجنس
       10.561 657 6938.756 الخطأ

         662 7230.371 المجموع المعدل

  )α  =0.05(ذات داللة إحصائية  *
أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير ) 6(يالحظ من الجدول 

، وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )0.675(جنس الطالب 
)0.05=α( ؛ا بين مما يدل على عدم وجود فرق دال إحصائي
وسطين الحسابيين ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار ككل، متال

  . يعزى لمتغير جنس الطالب

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الذكور واإلناث يدرسون نفس 
في  نفسه بالمدارس، والمحتوى العلمي نفسها المواد الدراسية
والكيمياء، ويحسون بهذه الظواهر والمواقف بنفس مادتي الفيزياء 

الدرجة في حياتهم العلمية حيث ينتمون إلى بيئات متشابهة، األمر 
الذي أدى إلى عدم وجود فروق بينهما في القدرة التفسيرية 

  .للظواهر والمواقف العلمية المتعلقة بالفيزياء والكيمياء

نتيجة ، و)2016(دراسة معابدة نتيجة وتتفق هذه النتيجة مع 
التي أجريت في األردن وأشارت ) 2012(دراسة القادري والعظمات 

في متوسطات تقدير دقة  اإلى عدم وجود فروق دالة إحصائي

. التفسيرات العلمية لطلبة الصف الثامن تعزى إلى النوع االجتماعي
التي أجريت ) 2000(دراسة الشرمان نتيجة وتختلف هذه النتيجة مع 

وأشارت إلى وجود فروق دالة في مستوى تفسير  في األردن
الظواهر العلمية لدى طلبة الصف العاشر يعزى إلى الجنس ولصالح 

 .الطالبات

أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير ) 6(ويالحظ من الجدول 
، وهي أقل من مستوى الداللة )0.001( تحصيل الطالب العلمي

فروق دالة إحصائيا ؛ مما يدل على وجود )α=0.05(اإلحصائية 
الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار  المتوسطاتبين 

ولمعرفة لصالح من تلك ). التحصيل العلمي(ككل، ُتعزى لمتغير 
الفروق الدالة إحصائيا فيما يتعلق بمتغير التحصيل، استخدم اختبار 

  .كيبين ذل) 7(للمقارنات البعدية، والجدول ) 'Scheffe(شيفيه 
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تحصيل  ككل، تبعا لمتغير الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار للمتوسطاتنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ): 7(جدول 
  الطالب

  وسط الحسابيمتال تحصيل الطالب
  وسطين الحسابيينمتالفرق بين ال

 مرتفع متوسط

 *1.52 0.66 11.74 متدن
 *0.86  12.40 متوسط
   13.26 مرتفع

  )α=0.05(ذات داللة إحصائية  *
  

وجود فرق دال إحصائيا بين أداء ) 7(يالحظ من الجدول 
من جهة، مقارنة بأداء الطلبة ) مرتفع(الطلبة ذوي التحصيل العلمي 

من جهة أخرى لصالح ) متوسط، متدن(ذوي التحصيل العلمي 
  .الطلبة ذوي التحصيل العلمي مرتفع

التي ) 2016(دراسة معابدة نتيجة ه النتيجة مع وتتفق هذ
أشارت إلى أن تفسيرات الطلبة تنسجم مع التفسير العلمي كلما زاد 

 ووتعد هذه النتيجة منطقية، إذ يتميز الطلبة ذو. التحصيل
التحصيل المرتفع بقدرات عالية؛ من حيث القدرة على فهم المحتوى 

العملية، ولديهم حب التعليمي واسترجاعه وتوظيفه في حياتهم 
االستطالع والبحث والتقصي واالهتمام، األمر الذي أدى إلى أن 
قدرتهم على تفسير الظواهر والمواقف العلمية أكثر من ذوي 

  . التحصيل المتوسط أو المتدني

أما فيما يتعلق بالتفاعل بين متغيري جنس الطالب وتحصيله 
حظ أن قيمة الداللة العلمي وأثر ذلك على القدرة التفسيرية، فيال

، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.097(اإلحصائية للتفاعل هي 

؛ مما يدل على عدم وجود فروق دالة )α=0.05(اإلحصائية 
الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على  المتوسطاتإحصائيا بين 

جنس الطالب وتحصيله : االختبار ككل، ُتعزى للتفاعل بين متغيري
ذا يعني أن الذكور ذوي التحصيل المرتفع أو المتوسط العلمي، وه

أو المتدني ال يختلفون عن اإلناث ذوات التحصيل المرتفع أو 
المتوسط أو المتدني في قدرتهم على تفسير الظواهر والمواقف 
العلمية، وقد يعزى ذلك إلى أن الذكور واإلناث ذوي مستويات 

يدرسون المحتوى ) مرتفع، متوسط، متدني(التحصيل المختلفة 
في مدارسهم األمر الذي أدى إلى عدم وجود أثر  نفسه التعليمي

  .للتفاعل بين الجنس والتحصيل

الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتكما تم حساب 
جنس (ألداء أفراد عينة الدراسة على مجالي االختبار، تبعا لمتغيري 

  .ين ذلكيب) 8(، والجدول )الطالب، وتحصيله العلمي

  الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مجالي االختبار، تبعا لمتغيري جنس الطالب، وتحصيله  المتوسطات :)8(جدول 

  المجال 

 العلمي
  التحصيل

 الكلي الجنس

  أنثى  ذكر
  وسطمتال

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري
  وسطمتال

  الحسابي

  االنحراف

 ريالمعيا
  وسطمتال

  الحسابي

  االنحراف

 المعياري

 كيمياء

 2.00 5.32 2.05 6.00 1.95 5.11 متدن

 1.87 5.54 1.86 5.41 1.89 5.71 متوسط

 1.70 5.87 1.66 5.62 1.70 6.19 مرتفع

 1.83 5.66 1.78 5.55 1.87 5.77  الكلي

 فيزياء

 2.14 6.42 1.63 6.43 2.28 6.42 متدن

 2.26 6.85 2.13 6.84 2.41 6.87 متوسط

 2.31 7.39 2.09 7.21 2.55 7.62 مرتفع

 2.29 7.03 2.09 6.99 2.48 7.07  الكلي

 المتوسطاتوجود فروق ظاهرية بين ) 8(يالحظ من الجدول 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على

لطالب، وتحصيله جنس ا(، تبعا لمتغيري )كيمياء، فيزياء(االختبار 
  ؛ ولمعرفة لصالح من تلك الفروق الظاهرية استخدم تحليل )العلمي

، والمبين في (Two-Way MANOVA)التباين الثنائي المتعدد 
  ).9(الجدول 
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جنس  لمتغيري لى مجالي االختبار تبعاالحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة ع للمتوسطاتنتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد ): 9(جدول 
  الطالب، وتحصيله

  المجال مصدر التباين
  مجموع 

 المربعات
 درجة

 الحرية
  متوسط

 المربعات 
 قيمة ف

  الداللة

 اإلحصائية
  حجم

 األثر 

  الجنس
Hotelling's Trace=0.001 

 000. 961. 002. 008. 1  008. كيمياء
 001. 522. 410. 2.109 1 2.109  فيزياء

  التحصيل
Wilks' Lambda=0.975*  

 009. 059. 2.842 9.258 2 18.515 كيمياء
 022. 001. 7.246 37.245 2 74.490 فيزياء

  التحصيل*الجنس
Wilks' Lambda=0.979*  

 013. 014. 4.291* 13.979 2 27.959 كيمياء
 002. 582. 542. 2.788 2 5.576 فيزياء

 الخطأ
       3.258 657 2140.244 كيمياء
       5.140 657 3377.222 فيزياء

 المجموع المعدل
         662 2209.593 كيمياء
         662 3470.335 فيزياء

  )α=0.05(ذات داللة إحصائية *
عدم وجود فرق دال إحصائيا بين ) 9(يالحظ من الجدول 

الوسطين الحسابيين ألداء أفراد عينة الدراسة على مجالي االختبار 
ذه النتيجة إلى أن الطالب والطالبات وقد تعزى ه. يعزى للجنس

سواء في مجال الكيمياء أم في  نفسه يدرسون المحتوى التعليمي
مجال الفيزياء، كما أنهم من بيئات اجتماعية متشابهة إلى حد ما، 

ألثر الجنس على تفسير الظواهر على  اتمام منسجمةوهذه النتيجة 
  .االختبار ككل

اسة القادري والعظمات درنتيجة وتتفق هذه النتيجة مع 
التي تناولت ظواهر فيزيائية وأشارت إلى عدم وجود فرق ) 2012(

ا في قدرة الطلبة على تفسير الظواهر يعزى لمتغير دال إحصائي
  .الجنس

أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير ) 9(ويالحظ من الجدول 
 تحصيل الطالب العلمي في مجال الكيمياء أعلى من مستوى الداللة

ا ، مما يدل على وجود فروق دالة إحصائيα(=0.05(اإلحصائية 
الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار  المتوسطاتين ب

في مجال الكيمياء تعزى لمتغير التحصيل العلمي، أي أن جميع 

الطلبة على اختالف مستوياتهم التحصيلية ال يختلفون عن بعضهم 
اهر الكيميائية، وقد تعزى هذه النتيجة في قدرتهم على تفسير الظو

إلى أن نسبة الظواهر والمواقف العلمية المرتبطة بالكيمياء والتي 
، وكذلك نسبة الظواهر %)7.1(وردت بالكتب المدرسية متدنية 

والمواقف العلمية المرتبطة بالكيمياء والتي ورد عنها معلومات 
إلى أن الطلبة ، وهذا أدى %)14.3(نظرية بالكتب كذلك متدنية 

على اختالف مستوياتهم التحصيلية ال يختلفون في قدرتهم على 
  .تفسير الظواهر والمواقف الكيميائية

أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير ) 9(كما يالحظ من الجدول 
تحصيل الطالب العلمي في مجال الفيزياء أقل من مستوى الداللة 

فروق دالة إحصائيا  ؛ مما يدل على وجود)α=0.05(اإلحصائية 
الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار  المتوسطاتبين 

في مجال الفيزياء، ُتعزى لمتغير التحصيل العلمي، ولمعرفة لصالح 
من كانت تلك الفروق الدالة إحصائيا، استخدم اختبار شيفيه 

)Scheffe' ( للمقارنات البعدية، والجدول)يبين ذلك) 10. 

مجال الفيزياء، تبعا االختبار في الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على  للمتوسطاتنتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ): 10( جدول
  لمتغير تحصيل الطالب 

  وسط الحسابيمتال تحصيل الطالب
  وسطين الحسابيينمتالفرق بين ال

 مرتفع متوسط

 0.97* 0.43  6.42 متدن
 0.54*  6.85 متوسط
   7.39 مرتفع

  )α=0.05(ذات داللة إحصائية *
وجود فرق دال إحصائيا بين أداء ) 10(يالحظ من الجدول 

الطلبة ذوي التحصيل العلمي المرتفع مقارنة بأداء الطلبة ذوي 
في مجال الفيزياء ولصالح ) ، ومتوسطمتدن(التحصيل العلمي 

عزى هذه النتيجة إلى وقد ت. الطلبة ذوي التحصيل العلمي المرتفع
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أن الطلبة ذوي التحصيل المرتفع لديهم اهتمام بالعملية التعليمية 
أكثر من الطلبة ذوي التحصيل المتوسط أو المتدني، ولديهم قدرة 
أكبر على استرجاع المعلومات السابقة من البنية المعرفية وتوظيفها 

ذوي في تفسير الظواهر والمواقف الفيزيائية أكثر من الطلبة 
  .التحصيل المتوسط أو المتدني

جنس الطالب وتحصيله : أما فيما يتعلق بالتفاعل بين متغيري
أن قيمة الداللة  السابق )9(العلمي، فإنه يالحظ من الجدول 

اإلحصائية للتفاعل ولمجال الكيمياء أقل من مستوى الداللة 

إحصائيا  ؛ مما يدل على وجود فروق دالة)α=0.05(اإلحصائية 
الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على مجال  المتوسطاتن بي

جنس الطالب وتحصيله : الكيمياء ُتعزى للتفاعل بين متغيري
ولمعرفة لصالح من تلك الفروق الدالة إحصائيا تم تمثيل . العلمي

مجال االختبار في األوساط الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على 
، )مرتفع، متوسطـ، متدن(لتحصيل العلمي الكيمياء تبعا لمتغير ا

 .يبين ذلك) 1(والشكل 

  مجال الكيمياء تبعا لمتغير التحصيل العلمياالختبار في التمثيل البياني ألداء أفراد عينة الدراسة على ): 1(الشكل 
  

أن الفروق الدالة إحصائيا لصالح ) 1(يالحظ من الشكل 
قارنة بالذكور ذوي التحصيل اإلناث ذوات التحصيل المتدني م

مقارنة باإلناث ) المتوسط(المتدني، ولصالح الذكور ذوي التحصيل 
، ولصالح الذكور ذوي التحصيل )المتوسط(ذوات التحصيل 

، وهذا يعني أن )المرتفع(مقارنة باإلناث ذوات التحصيل ) المرتفع(
الذكور ذوي التحصيل المرتفع أو المتوسط أكثر قدرة على تفسير 
الظواهر والمواقف الكيميائية من اإلناث ذوات التحصيل المرتفع أو 
المتوسط، وربما يعزى ذلك إلى أن الذكور ذوي التحصيل المرتفع 
أو المتوسط يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي مثل الفيس 
بوك وتويتر وغيرها أكثر من اإلناث، وبالتالي يكتسبون بعض 

  .المعارف من خالل هذه الوسائط

أما فيما يتعلق باإلناث ذوات التحصيل المتدني، فقد جاءت 
قدرتهن على تفسير الظواهر والمواقف الكيميائية أكثر من الذكور، 
اوربما يعزى ذلك إلى أن الذكور ذوي التحصيل المتدني أقل اهتمام 

 من اإلناث ذوات التحصيل المتدني في االختباراتوالتزاما 
عليها، األمر الذي أدى جديتهم في األداء  ، وبالتالي عدمالمدرسية

  .   إلى تدني قدرتهم التفسيرية مقارنة باإلناث ذوات التحصيل المتدني

  

  

  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يلي

تضمين كتب العلوم في مراحل التعليم المختلفة للظواهر  -
شاهد بعضها والمواقف العلمية التي ترتبط  بحياة الطالب وي

 .بشكل شبه يومي

استخدام المعلمين ممارسات تدريسية تساعد الطالب في  -
 .تفسير الظواهر والمواقف العلمية

لمعارف العلمية النظرية المتوافرة في كتب لتوظيف المعلمين  -
في تفسير الظواهر أو األحداث  العلوم في حياة الطالب اليومية

 .الفيزياء والكيمياءأو المواقف العلمية المتعلقة بمادتي 

إجراء البحوث والدراسات للبحث عن أسباب تدني القدرة  -
التفسيرية للطلبة للظواهر والمواقف العلمية المرتبطة بالحياة 

  .اليومية
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