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املخلص:
هدف البحث الحالي إلى قياس فاعمية وحدة مقترحة في "نظريات نشأة الكون" فيي تنميية
فهم العالقة بيين العميم واليدين ومهيارة الجيدل العمميي ليد تالمييذ المرحمية اإلعداديية؛ ولتحقييق
هذا الهدف تيم بنيا وحيدة "نظرييات نشيأة الكيون" المقترحية ،وكيذلك إعيداد اتتبيار فهيم العالقية
بين العمم والدين ومقياس الجدل العممي .ولمتحقق من فاعمية الوحدة ،تيم اتتييار مجموعية مين
تالميييذ ال ييف ال الييث اإلعييداد  ،وتقسيييمها إلييى مجموعيية تجريبييية درسييت الوحييدة المقترحيية،
وأتر ضيابطة درسيت الوحيدة المقيررة مين قبيل وزارة التربيية والتعمييم .وتيم تطبييق اتتبيار فهيم
العالقيية بييين العمييم والييدين ومقييياس الجييدل العممييي قبييل وبعييد التييدريس .وقييد أظهييرت النتييا ج
فاعمية الوحدة المقترحة فيي تنميية فهيم العالقية بيين العميم واليدين ومهيارة الجيدل العمميي .وفيي
ضيييو هيييذا النتيييا ج أو يييى الباحيييث القيييا مين عميييى تطيييوير المنييياهج بضيييرورة توجيييي اهتميييام
بالموضوعات واألس مة الجدلية الكبر التي تنشئ قنيوات ات يال وحيوار بيين العميم واليدين ،كميا
أو ييى معممييي العمييوم بضييرورة بييذل جهييود حقيقييية لتحقيييق مرونيية تسييم لمتالميييذ بمناقشيية
القضايا الجدلية التي تربط العمم والدين.
الكممات المفتاحية :نظريات نشأة الكون ،فهم العالقة بين العمم والدين ،الجدل العممي
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A Suggested Unit In " Theories of the Universe's Origin" to
Develop the Middle School Students' Understanding the Relationship
Between Science and Religion and their Scientific Argumentation skill
Abstract
The present study aimed to investigate the effectiveness of a suggested
unit in " Theories of the Universe's Origin" in developing the middle school
students' understanding the relationship between science and religion and their
scientific argumentation skill. To accomplish this purpose, the suggested unit
was prepared in details. A test of understanding the relationship between
science and religion and a scale of the scientific argumentation were prepared.
A quasi-experimental pre-test/post-test experimental/control group design was
utilized. The data collection instruments were used as pre-tests before the
implementation and as post-tests at the end of the implementation. Results
indicated that the suggested unite has a positive effect on students‘
understanding the relationship between science and religion and their scientific
argumentation skill. In light of these results, the research recommended the
curricula developer to include the big questions that bridge science and
religion, and recommended the science teacher to make efforts to achieve a
flexibility that allows the students to argue the relationship between science
and religion.
Keywords: Theories of the Universe's Origin, Understanding the Relationship
Between Science and Religion, the Scientific Argumentation
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املكدمة
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منذ أن تفتحت عينا اإلنسان عمى هذا األرض وهو يشعر بدافع ُمتقد لفهيم أ يل الكيون،
وكيييف اتتييذ شييكم الييذ عمييي اتنق فبييدأ يراقييب بشيييف الحركيية الظاهرييية لمشييمس والقميير

والنجييوم ،وير ييد بفضييول الكسييوف والتسييوف ،ويالحييظ بدقيية تعاقييب الميييل والنهييار وف ييول
السنة .وكان من نتيجة هذا أن كان عمم الفمك أول العموم ظهو ارً .ولم تقم حضارة فيي الماضيي
إال وكان لهذا العمم مكانة بارزة فيها.

ولقد ازداد االهتمام بدراسية الكيون ميع نجياح العيالم اإليطيالي جياليميو جياليمي Galileo
 Galileiفييي اتت يراع التمسييكوب عييام 1619م؛ حيييث فييت هييذا التميسييكوب اتفيياق واسييعة ميين
األرض إلييى الفضييا ) .(Lombardo, 2019وتييالل فتييرة مييا بعييد الحييرب العالمييية ال انييية،
حد ت تطورات متسارعة في استكشاف الكيون؛ حييث نجي االتحياد السيوفيتي عيام  1957فيي
إطييالق أول قميير

ييناعي .وفييي عييام  ،1961أ ييب ار ييد الفضييا يييور جاجييارين

Yuri

 Gagarinأول إنسان ي ل إلى الفضا التارجي .وفي عام  ،1969وط ت قيدم ار يد الفضيا
األمريكي نييل أرمسيترونج  Neil Armstrongسيط القمير لمميرة األوليى وا يفاً هيذا اإلنجياز
بقولييي "تطيييوة

يييييرة لانسيييان وقفيييزة ها مييية لمبشيييرية" .وبعيييد ذليييك تواليييت رحيييالت استكشييياف

الفضا  ،حتى أ ب اإلنسان يعيش في ع ر الفضا ).(Dicati, 2017
وميييع تطيييور أدوات وأسييياليب استكشييياف الفضييييا تطيييور فهيييم اإلنسيييان أل يييل الكييييون
ومكونات ؛ مما أد إلى ظهور عدد مين النظرييات التيي فسيرت نشيأة الكيون ،وكيان مين أهمهيا
نظرية كوبرنيكوس  ،The Copernican Theoryونظرية المجرة الواحيدة One Galaxy
 ،Theoryونظرية المجرات المتعيددة  ،The Many Galaxies Theoryونظريية أينشيتاين
لمكيون ال ابيت  ،Einstein's Static Universe Theoryونظريية الحالية السياكنة لفرييد
هوييل  ،The Steady State Universe Of Fred Hoyle Theoryونظريية االنفجيار
الكبير .(Stinner, 2014) Big-Bang Theory
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وتعتبر نظرية االنفجار الكبير أحيد أهيم النظرييات التيي فسيرت نشيأة الكيون .وقاميت هيذا
النظريييية عميييى جهيييود كبييييرة قيييام بهيييا عشيييرات مييين عمميييا الفميييك والفيزييييا النظريييية وفيزييييا
الجسيييمات .ففييي عييام  ،1924الحييظ عييالم الفمييك األمريكييي أدوييين هابييل Edwin Hubble
انزييياح الضييو القييادم ميين المج يرات نحييو المييون األحميير ،وبييذلك اسييتنتج أن المج يرات تتباعييد
وتتوسييع بسييرعات كبيييرة وفييي جميييع االتجاهييات .وفييي عييام  ،1927نجيي الكيياهن البمجيكييي
واسيتاذ الفيزييا جيورج ليوميتر  Georges Lemaîtreفيي

ييا ة نظريية االنفجيار الكبيير؛

حيث افترض أن الكون نشأ من انفجار ذرة أولية واحدة شيديدة الك افية والحيرارة وأتيذت تتوسيع
وتبييرد عمييى مييد  13.7مميييار سيينة لت ييب الكييون الموجييود اتن

;(Greshko, 2017

).Howell, 2017
ولقد حظيت هيذا النظريية بقبيول واسيع داتيل المجتميع العمميي نتيجية لتتيابع األدلية التيي
ساندتها ،وكان من أهم تمك األدلة الحسابات الرياضية الدقيقة التي قام بهيا عيالم الفميك جيورج
جييياموف Gamow

 Georgeفيييي عيييام  ،1941والتيييي توقيييع مييين تاللهيييا بدقييية نسيييبة

الهييدروجين والهيمييوم فيي النجيوم ( %75هييدروجين %25 ،هيمييوم) ،كميا تنبيأ بيأن اإلشييعاع
النيياتج عيين االنفجييار الكبييير مييازال يتييردد فييي الكييون حتييى اتن ،وأطمييق عمي ي اسييم اإلشييعاع
المتبقي  .Relic Radiationوفي عام  ،1964قدم العالمان بانزيياس وولسيون Penzias
 and Wilsonالدليل عمى

حة نبو ة جيورج جياموف عين طرييق ال يدفة ونياال جيا زة نوبيل

).(Perlov & Vilenkin, 2017
كمييا سيياهمت األقمييار ال ييناعية بييدور بييارز فييي دعييم نظرييية االنفجييار الكبييير ،ففييي عييام
 1989أرسييمت وكاليية الفضييا األمريكييية ناسييا  NASAقميير

ييناعي يحمييل اسييم مستكشييف

التمفيية الكونيية ) ،the Cosmic Background Explorer (COBEواليذ قيام بمسي
شامل لمكون ،وأجر قياسات لدرجات حرارة النجوم ونسيبة الهييدروجين والهيمييوم فيهيا ،وأرسيل
معموميات دقيقية تيدعم نظريية االنفجيار العظييم ) .(English, 2017وفيي العيام  ،1991تيم
إطييالق التميسييكوب الفضييا ي هابييل  Hubble Space Telescopeفييوق اليييالف الجييو
لييضرض ،والييذ يعتبيير بم ابيية آليية زمنييية زودت عممييا الفمييك ب ييور لييم يتتيموهييا عيين الكييون
القييديم ،حيييث

ييور بدقيية مج يرات قديميية تكونييت منييذ  12إلييى  13مميييار عييام أ عنييدما كييان
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عمر الكون مميار عام فقط ،وهذا ما مكن العمما من رؤية أك ر من  %91مين األحيداث التيي
وقعت بعد االنفجار الكبير ).(Redd, 2015
ولقييد أدت اإلنجييازات الكبيييرة التييي تحققييت فييي فهييم اإلنسييان أل ييل الكييون وبنيتي إلييى أن
نظرييات نشيأة الكيون بيدأت تشيق طريقهيا إليى منياهج العميوم ).(Wallace et al., 2012
ويشييير آرتييز وآتييرون ) Aretz et al. (2016إلييى أهمييية تييدريس نظريييات نشييأة الكييون
وبتا ة نظرية االنفجار الكبير التي تعكس رؤية العمم الحدي ة لمكون ،كما يمكنها تقيديم نظيرة
اقبييية لطبيعييية العميييم .ويييير واجنييير )(2017

 Wagnerأن نظرييييات نشيييأة الكيييون تعتبييير

موضييوعات م الييية لبنييا المعرفيية؛ حيييث أنهييا تشييعل التيييال ،وتتمييق الفضييول العممييي لييد
المتعمم .ويشير ترويل وآترون ) Trouille et al. (2013إلى أن دراسة نشيأة الكيون تعميق
إحسييياس الميييتعمم بالتعجيييب والتسييياؤل واالنيييدهاش وتسييياعدا فيييي تقيييدير دور العميييم فيييي فهيييم
الطبيعييية .عيييالوة عميييى ميييا سيييبق ،فقيييد أكيييدت معيييايير العميييوم لمجييييل القيييادم

The Next

) Generation Science Standards (NGSSعمييى أهمييية تضييمين نظريييات نشييأة
الكون في مناهج العموم؛ حيث أشارت إلى ضرورة فهم المتعمم لنظرية االنفجار الكبيير اعتمياداً

عمى األدلة العممية ).(NGSS Lead States, 2013

ونظرً لالهتمام المتزايد بنظريات نشأة الكون ،قامت وزارة التربيية والتعمييم الم يرية لمميرة
ا

األولى في عيام  2111بتضيمين موضيوع نظريية االنفجيار الكبيير ضيمن وحيدة "الكيون والنظيام
الشمسي" بال ف ال الث اإلعداد (إبراهيم وآتيرون .)2111 ،وقيد شيارك الباحيث فيي تيدريب
Video

المعمميييييين عميييييى مسيييييتو الجمهوريييييية مييييين تيييييالل تقنيييييية ميييييؤتمرات الفييييييديو

 conferencingعمى تدريس هذا الوحدة .ومين تيالل االطيالع عميى نظريية االنفجيار الكبيير
المضمنة بتمك الوحدة تمكن الباحث من التو ل إلى أن تم تناول هذا نظرية بدرجية كبييرة مين
اليموض والسطحية ،فمم يتم عرض األدلية المؤييدة لمنظريية بشيكل واضي  ،كميا أ فميت الوحيدة
عييرض النظريييات األتيير لنشييأة الكييون وتطورهييا التيياريتي .وميين المحتمييل أن يييؤد ذلييك إلييى
شعور المعممين والتالميذ ب عوبة فهم هذا النظرية ،وانتشار الت ورات التطأ حولها.
وعمييى اليير م ميين عييدم إج ي ار أي ية دراسيية م ييرية -فييي حييدود عمييم الباحييث -تشييتص
عوبات تعمم نظرية االنفجيار الكبيير لتالمييذ المرحمية اإلعداديية إال أن دراسيات أجنبيية عدييدة
تو ييمت إلييى وجييود ت ييورات تطييأ واسييعة االنتشييار بييين المتعممييين حييول تمييك النظرييية؛ حيييث
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تو مت إلى أن معظم الطالب ي يفون االنفجيار الكبيير بطريقية ال تتوافيق ميع النميوذج الكيوني
الحيديث ) .(Brock et al., 2018كميا يتميط الطيالب بيين االنفجيار الكبيير وأحيداث تشيكيل
كواكيب المجموعية الشمسيية ).(Plummer et al., 2015; Trouille et al., 2013
ويعتقد  %38من الطالب أن االنفجيار الكبيير نشيأ عين ميادة موجيودة مسيبقا ،وأن هيذا الميادة
انفجرت في فضيا موجيود مسيبقاً ) .(Wallace et al., 2012وأشيار بعضيهم إليى أني نيتج

عين ت يادم جزي يات أو أجسيام أكبير ) .(Aretz et al., 2016كميا يعتقيد معظيم الطيالب أن
هذا االنفجار حدث من نقطة مركزية ،وأن الكيون كيرو ألني يحتيو أجسيام كرويية (Coble
).et al., 2018
أما بالنسبة لتوسع الكون ،فقد فتو مت الدراسيات إليى أن بعيض الطيالب ال ييدرك حقيقية
توسيع الكيون ،واليبعض اتتير ليديهم أفكيار سياذجة حيول هيذا التوسيع ).(Wallace, 2011
وعنييدما س ي ل الطييالب عيين كيفييية تيييير الكييون بمييروز الييزمن ،ذكيير  %31تمييدد الكييون ،وقييال
 %21من الطالب أن الكون كيان موجيوداً دا مياً وأن عميرا ال نهيا ي ،ونجي  %11فيي تحدييد
عمر الكون .وفيما يتعمق باألدلة عمى االنفجار الكبير ،ذكير  %15التوسيع ،وذكير  %1تمفيية
الميكروويف الكونيية ،وليم ييذكر أ مين الطيالب اليدليل ال اليث وهيو نسيبة العنا ير فيي الكيون
) .(Bailey et al., 2012وفي دراسة أتر  ،لم يسيتطع  %41مين الطيالب تقيديم أ دلييل
يدعم نظرية االنفجار الكبير). (Aretz et al., 2016
عالوة عمى ما سبق ،فإن توجد تحيديات أتير تواجي تضيمين نظرييات نشيأة الكيون مين
الناحييية الدينييية والعقا دييية .فعميييى سييبيل الم ييال ،تو ييمت نتيييا ج دراسيية هيوسييون وأوجيييونيي
) Hewson and Ogunniyi (2011إليى أن الطيالب مين تمفييات قافيية ودينيية متنوعية
يواجهون

يراعاً بيين المعرفية العمميية ومعتقيداتهم الدينيية ،وهيم يحياولون إيجياد حميوالً معرفيية

و قافييية وعاطفييية لمتيمييب عمييى هييذا ال يراع .وأفيياد معممييو المييدارس ال انوييية ميين تييالل دراسيية
بورجود ) Borgeaud (2018إلى أن تدريسهم لبعض الموضوعات يتأ ر بالمعتقدات الدينيية
لمطالب ،كما أعربوا عين قمقهيم مين تيدريس بعيض الموضيوعات م يل نشيأة الكيون لمطيالب مين
ذو العقا د الدينية.
وتمكنيت دراسية بيمينجسيمي وآتيرون ) Billingsley et al. (2013مين تحدييد يالث
طرق لتفكير المتعممين حول نشأة الكون؛ حيث يعتقد أ حاب الي أر األول أني ال توجيد عالقية
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بين العمم والدين في تفسير نشأة الكون ،ويعتقد ال أر ال اني أن كيل مين العميم واليدين ال يمكين
أن يكونيا

يحيحين فيميا يتعمييق بتفسيير نشيأة الكييون ،أميا الي أر األتييير فيير أن العميم والييدين

يمكن أن يتفقا إذا تم تعديل أحدهما أو كميهما .ومن ناحية أتر  ،فقد تو مت دراسية جوفينيدر
) Govender (2017إلييى أن المعممييين المتييدينين يناضييمون ميين أجييل الو ييول إلييى تفسييير
مرض أل ل الكون يعتمد عمى األدلة العممية وال يتعارض ميع الن يوص الدينيية ،كميا تو يمت
إلى أن مواقف المعممين قبل التدمة عن نشأة الكون تمايزت إلى أربع مجموعات ،وهي:
 المجموعة األولى :تيرفض نظريية االنفجيار الكبيير رفضياً تامياً ،وتعتبير أن التفسيير الحرفييلمكتب المقدسة هو الم در الر يس لممعمومات حول نشأة الكون.

 المجموعة ال انيية :تقبيل أدلية االنفجيار الكبيير ،ولكنهيا تيرفض تفسيير العمميا لهيذا األدليةألنها تتعارض مع معتقداتهم الدينية.
 المجموعيية ال ال يية :تيير أن العييالم نشييأ فييي البداييية بييإرادة التييالق سييبحان وتعييالى ،ولكييناألحداث الناش ة عن تمق الكون يمكن تفسيرها عممياً.

 المجموعيية الرابعيية :تعتقييد تمام ياً باالنفجييار الكبييير وت ييق فييي األدليية العممييية ،ولكنهييا تؤكييدعمى تا ية عدم اليقين العممي ،وأن هذا األدلة قد ي بت عدم

حتها في المستقبل.

وتمفت نتا ج الدراسات السابقة النظر نحو مد تطيورة تجاهيل العالقية بيين العميم واليدين
داتييل ف ييول العمييوم؛ حيييث قييد يييؤد ذلييك إلييى اعتقيياد بعييض الطييالب أن وجييود نظرييية عممييية
تجيياا ظيياهرة معينيية يعنييي بالضييرورة تجاهييل األفكيييار األتيير التييي يقييدمها الييدين و يييرا مييين
المنظومييات المعرفييية األتيير  ،كمييا قييد يييؤد كييذلك إلييى تعيياظم دور الميينهج التفييي فييي بنييا
الطالب لمت ورات واإلجابات حول األس مة الكبر التي تواجهي  .وهنيا تكمين تطيورة كبييرة عميى
معتقدات الطالب العممية والروحية .وقد ينتهي ب األمر إليى التميط واالرتبياك وتكيوين عيدد مين
الت ورات التطيأ حيول العميم واليدين قيد يترتيب عميهيا دعيم ميا يعيرف بموجيات اإللحياد الجدييدة
.New Atheism
وييير

يينهاج ) Sunhaji (2018أن تجاهييل القيييم األتالقييية والروحييية ذات ال ييمة

بالعمم يشكل تطورة كبيرة ،وأن عدم بذل جهيود حقيقيية لبنيا عالقية إيجابيية بيين العميم واليدين
والتنسيق بين اتيات الكونية وآيات الكتب المقدسة قد يؤد إليى

يراع بيين ميا يعرفي الطاليب

وما يؤمن ب  .ولعل هذا ما أكدت دراسة بيمينجسيمي وآتيرون )Billingsley et al. (2020
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التي تو مت إليى أن  %45مين المتعمميين يعتقيدون أن العميم يجعيل مين ال يعب اإليميان بيا
تعييالى ،ويعتقييد  %33فقييط بييأن الكييون نشييأ بواسييطة التييالق سييبحان  ،ويعتقييد  %27فقييط أن
العمما يؤمنون بوجود تالق ،ويعتقد  %37أن التفكير العممي يعني عدم اإليمان بوجود ا .
كما تو مت نتا ج دراسات عديدة إلى انتشار وجهة نظر ال يراع بيين العميم واليدين حيول
العييالم ،ففييي الواليييات المتحييدة األمريكييية تو ييمت دراسيية

;(Barnes et al., 2017

) Berkman & Plutzer, 2015إليى أن أ ميب المتعمميين يتبنيون موقفياً أحاديياً ومسيتقطباً

أمييا مؤيييداً لمعمييم أو مؤيييداً لمييدين .وفييي إنجمتيي ار تو ييمت دراسيية

;(Borgeaud, 2018

) Walker, 2019إليى هيمنية رؤيية ال يراع بيين العميم واليدين والنظير إليهميا كأعيدا ؛ حييث

أ ييب الطييالب أك يير تييأ ارً باالدعييا ات التييي تيير أن العمييم الحييديث قييد جعييل المعتقييدات الدينييية
ييير معقوليية ،كمييا يفترضييون فييي ك ييير ميين األحيييان أن عميييهم أن يتتيياروا إمييا العمييم أو الييدين

لبنا رؤية لمعالم .وفي ألمانيا تو مت دراسة (Hoeger, 2019; Konnemann et al.,
) 2018إلى أن ميل الطالب إلى رؤية العمم والدين عمى أنهما مت يارعان يعيود لوجيود ق يور
في فهمهم لطبيعة العمم ذات .
وقد يرتبط الق ور في فهم العالقية بيين العميم واليدين إليى ضيعف ممارسية الجيدل العمميي
داتل ف ول العموم؛ حيث أن دراسة نشأة الكون من وجهة نظير العميم واليدين تتطميب االنتيراط
فيييي جيييدل عممي/عمميييي وجيييدل عممي/دينيييي يحفيييز عميييى بنيييا المعرفييية الجدييييدة وتعمييييق فهيييم
القضايا التالفية ،كما يسياعد الميتعمم عميى فحيص وجهيات النظير المتتمفية مين أجيل الو يول
إلى فهم مشترك لطبيعة العالقة بين العمم والدين ،واقتراح األفكار ودعمها ونقدها و قمها.
وتو يييمت نتيييا ج دراسيييات عدييييدة إليييى تعميييد معمميييي العميييوم عيييدم التطيييرق إليييى األسييي مة
والموضوعات التي ت ير الجيدل حيول العالقية بيين العميم واليدين .فتو يمت دراسية كيوتر وهاميان
) Kötter and Hammann (2017إلييى وجييود مقاوميية كبيييرة لييد المعممييين لمناقشيية
جسيورً بيين العميم باليدين ،واعتبيرت الدراسية هيذا النيوع مين األسي مة
ا
األس مة الجدلية التي تبني

بم ابة نقطة عميا  Blind Spotفيي التربيية العمميية تيم تجاهمهيا ب يورة متعميدة .وتو يمت
دراسية بيمينجسيمي وآتيرون ) Billingsley et al. (2018إليى أن معمميي العميوم عيادة ميا
ييرً لطبيعتهيييا الم ييييرة لمجيييدل،
يتجنبيييون التعيييرض لضسييي مة الكبييييرة التيييي تيييربط العميييم واليييدين نظي ا

وتفضييمهم إلعطييا األولويية لتييدريس المحتييو العمميي .كمييا تو ييمت دراسية أوسييبرن وآتييرون
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) Osborne et al. (2013إليى نيدرة الفيرص التيي تقيدم لممتعمميين لممشياركة فيي أنشيطة
الجدل العممي ،و ياب الحوار الجدلي أ نا تدريس القضايا والظواهر العممية.
ولقد أدت أوج الق ور السابقة إلى ضعف قدرة المتعممين عمى ممارسية الجيدل العمميي،
فتشييير دراسيية أبييو نيميية ( )2119إلييى وجييود ضييعف فييي قييدرة الطييالب عمييى طييرح ادعييا ات
عممييية ،وتقييديم األدليية عميهييا ،واالسييتدالل عمييى مييد

ييحتها .وأظهييرت دراسيية (عبييد الكييريم،

2117؛ عفيفي )2115 ،افتقاد الميتعمم لمهيارات الجيدل العمميي القيا م عميى األدلية .وتو يمت
دراسيية الج يراح وآتييرون ( )2113إلييى أن قييدرة الطييالب عمييى تقييديم الحجييج ليسييت بالمسييتو
تربويييا .كمييا تو ييل ريييو وسيياندوفال ) Ryu and Sandoval (2012إلييى أن
المييأمول
ً
الطالب ال يتمكنون مين البحيث عين البيانيات المناسيبة التيي تمكينهم مين اسيتتراج اليدليل ،كميا
أنهم يفشمون في تقديم ادعا

حي مما يؤد إلى فشمهم في بنا حجة مضادة.

ونستتمص مما سبق أن بيالر م مين اليدعوات المتزاييدة لالهتميام بتيدريس نظرييات نشيأة
الكيون بمييا يحقييق فهييم العالقيية بييين العميم والييدين ،ويوظييف مهييارة الجييدل العممييي ،إال أن الواقييع
يشير إلى وجود ق ور واض فيي تيدريس تميك النظرييات مميا أد إليى انتفياض مسيتو فهيم
التالميذ لمعالقة بين العمم والدين ،وضيعف مهيارة الجيدل العمميي ليديهم ،ليذا تظهير الحاجية إليى
توجي مجهود مق ود لمساعدة هؤال التالميذ عمى امتالك رؤية ناقيدة عميقية لطبيعية العالقية
الجدلية بين العمم والدين.

مشكخلة البحح
ُحددت مشكمة البحث في "انتفاض مستويات فهم تالميذ المرحمة اإلعدادية لمعالقية بيين
العمم والدين ،وضعف اميتالكهم لمهيارة الجيدل العمميي نتيجية لق يور منياهج العميوم فيي عيرض
الموضييوعات التييي ت ييير األسي مة الكبيير وتييدعم الجييدل حييول عالقيية العمييم بالييدين م ييل موضييوع
نظريييات نشييأة الكييون"؛ ولمت ييد لهييذا المشييكمة حيياول البحييث اإلجابيية عيين الس يؤال اليير يس
التالي" :ما فاعمية وحيدة مقترحية فيي "نظرييات نشيأة الكيون" فيي تنميية فهيم العالقية بيين العميم
والييدين ومهييارة الجييدل العممييي لييد تالميييذ المرحميية اإلعداديييةق" ،وتفييرع من ي األس ي مة الفرعييية
التالية:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 126 -

وحدة مقترحة في "نظريات نشأة الكون" ...

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

 .1ما وحدة "نظريات نشأة الكون" المقترحةق
 .2ما فاعمية الوحدة المقترحية فيي تنميية فهيم العالقية بيين العميم واليدين ليد تالمييذ المرحمية
اإلعداديةق
 .3ما فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية مهارة الجدل العممي لد تالميذ المرحمة اإلعداديةق

أهداف البحح
هدف البحث الحالي إلي:
 تنميييية فهيييم العالقييية بيييين العميييم واليييدين ليييد تالمييييذ المرحمييية اإلعداديييية باسيييتتدام وحيييدة"نظريات نشأة الكون" المقترحة.
 تنمية مهارة الجدل العمميي ليد تالمييذ المرحمية اإلعداديية باسيتتدام "وحيدة نظرييات نشيأةالكون" المقترحة.

حدود البحح
اقت ر البحث عمي:
 مجموعيية ميين تالميييذ ال ييف ال الييث اإلعييداد بمدرسيية المعيياد الجديييدة بييإدارة المعييادالتعميمية.
-

ال يية أبعيياد لفهييم العالقيية بييين العمييم والييدين ،وهييي :ت ييا ص العمييم ،وت ييا ص الييدين،
والحوار بين العمم والدين

-

ال ة أبعاد لمجدل العممي ،وهي :االدعا  ،واألدلة ،والمبررات.

مصطخلحات البحح
 نظريييات نشييأة الكييون  :Theories of the Universe's Originمجموعيية ميينالت ييورات العقمييية المسييتندة إلييى األدليية العممييية ،والتييي تسييعى لبنييا نميياذج ت ييف شييكل
الكييون وتسمسييل أحييداث نشييأت  ،وتتم ييل هييذا النظريييات فييي :نظرييية كوبرنيكييوس ،ونظرييية
المجييرة الواحيييدة ،ونظرييية المجيييرات المتعيييددة ،ونظرييية أينشيييتاين لمكييون ال ابيييت ،ونظريييية
الحالة الساكنة لفريد هويل ،ونظرية االنفجار الكبير.
 الوحيدة المقترحية  :The Suggested Unitمجموعية مين التبيرات التعميميية المتططيةوالمنظميية حييول "نظريييات نشييأة الكييون" ،والتييي تسييعى إلييى تنمييية فهييم العالقيية بييين العمييم
والدين ومهارة الجدل العممي لد تالميذ ال ف ال الث اإلعداد .
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 فهيم العالقية بيين العميم واليدين Understanding the Relationship Between :Science and Religionتكيوين تممييذ ال يف ال اليث اإلعيداد لت يورات

يحيحة

حول ت ا ص العمم والدين والحوار بينهما تسياعدا فيي إدراك عيدم تعيارض نظرييات نشيأة
الكون مع معتقيدات اليديانات السيماوية (اإلسيالم ،والمسييحية ،واليهوديية) .ويقياس إج ار يياً
بالدرجة التي يح ل عميها التمميذ في اتتبار فهم العالقة بين العميم واليدين المسيتتدم فيي

هذا البحث.
 الجييدل العممييي  :Scientific Argumentationهييو المهييارة التييي تمكيين تمميييذ ال ييفال الث اإلعداد من تقديم ادعا عممي يجييب عين سيؤال مطيروح ،وتقيديم األدلية الداعمية
ل حة هذا االدعا  ،وربط االدعا باألدلة من تالل تقيديم مبيررات تؤكيد حقيقتهيا .ويقياس
إج ار يياً بالدرجية التيي يح يل عميهيا التممييذ فيي مقيياس الجيدل العمميي المسيتتدم فيي هيذا
البحث.

التصنيه التجرييب لخلبحح
في ضيو طبيعية البحيث الحيالي تيم اسيتتدام ت يميم المجموعية الضيابطة ذات االتتبيار
القبمييي والبعييد  ،Pre-test/Post-test control group designوالييذ تضييمن
مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ،ويوض الجدول التالي الت ميم التجريبي لمبحث:
خذٚي 1
اٌزظّ ُ١اٌزدش٠جٌٍ ٟجحث
اٌّؼبٌدخ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
اٌّدّٛػخ
ٚحذح ٔظش٠بد ٔشأح اٌىْٛ
اٌزدش٠ج١خ  اخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ثٓ١
اٌّمزشحخ
اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
ٚحذح اٌىٚ ْٛإٌظبَ
اٌضبثطخ ِ م١بط اٌدذي اٌؼٍّٟ
اٌشّس ٟاٌّمشسح
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فروض البحح.
 .1يوجييييد فييييرق دال إح ييييا ياً عنييييد مسييييتو ( )1.15 ≤ αبييييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ
المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعد التتبيار فهيم العالقية بيين العميم واليدين

ل ال المجموعة التجريبية.
 .2يوجييييد فييييرق دال إح ييييا ياً عنييييد مسييييتو ( )1.15 ≤ αبييييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ
المجموعيية التجريبييية فييي التطبيييق القبمييي والبعييد التتبييار فهييم العالقيية بييين العمييم والييدين

ل ال التطبيق البعد .
 .3يوجييييد فييييرق دال إح ييييا ياً عنييييد مسييييتو ( )1.15 ≤ αبييييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ
المجموعييية الضيييابطة والتجريبيييية فيييي التطبييييق البعيييد لمقيييياس الجيييدل العمميييي ل يييال

المجموعة التجريبية.
 .4يوجييييد فييييرق دال إح ييييا ياً عنييييد مسييييتو ( )1.15 ≤ αبييييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ
المجموعة التجريبية فيي التطبييق القبميي والبعيد لمقيياس الجيدل العمميي ل يال التطبييق

البعد .

أهنية البحح
تنبع أهمية هذا البحث من ت يدي ألحيد المتيييرات التيي أ فمتهيا بحيوث التربيية العمميية
في المنطقة العربية لعقود عديدة وهي فهم العالقية الجدليية بيين العميم واليدين .وهيو بيذلك يقيدم
وحييدة "نظريييات نشييأة الكييون" كنمييوذج تطبيقييي يمكيين أن يسيياعد متططييي المنيياهج فييي التأكيييد
عمى فهم هيذا العالقية باعتبارهيا أحيد الجوانيب الضيرورية فيي التربيية العمميية ،ويزييد مين قيدرة
المتعمم عمى المشاركة في ممارسات الجدل العممي.
اتتبييارً لقييياس مسييتو فهييم تالميييذ المرحميية
ا
وبالنسييبة لمعممييي العمييوم ،فيقييدم البحييث

اإلعدادييييية لمعالقيييية بييييين العمييييم والييييدين ومقييييياس لمهييييارة الجييييدل العممييييي ،ويسييييتطيع المعمييييم
اسييتتدامهما لتشييتيص مسييتويات التالميييذ فييي هييذين المتييييرين ،وبالتييالي تنميتهمييا ميين تييالل
االسترشاد باإلج ار ات التدريسية المحددة بدليل المعمم اليذ يقدمي هيذا البحيث .كميا قيد يسيهم
اتباع توجيهات دليل المعمم في تميق بي ية

يفية داعمية لمحيوار والنقياش والجيدل مميا قيد يزييد

قدرة التالميذ عمى االنتراط في جدل عممي قا م عمى الدليل ،كما قد يحسن فهمهم لمعالقية بيين
العمم والدين
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وقييد ترشييد نتييا ج البحييث مييوجهي العمييوم بالمرحميية اإلعدادييية إلييى ضييرورة دعييم الح يوار
والجدل داتل ف ول العموم بميا يسياعد عميى فهيم العالقية بيين العميم واليدين وذليك أ نيا دراسية
الموضوعات التيي ت يير األسي مة الكبييرة .كميا قيد تسياعد نتيا ج البحيث فيي توجيي نظير مطيور
برامج التنمية المهنية لمعممي العموم نحو ضرورة تدريبهم عمى تدريس موضيوعات العميوم ذات
الطبيعة الجدلية ،م ل :نظريات نشأة الكون ،مع رفع كفا تهم في تنمية فهم العالقية بيين العميم
والدين وتمكين تالميذهم من بنا الحجج العممية.

اإلطار املعريف لخلبحح
يتكون اإلطار المعرفي لمبحث من ال ة محاور ر يسية تعيرض لتمفيية نظريية حيول عميم
الكيييون ،وفهيييم العالقييية بيييين العميييم واليييدين ،ومهيييارة الجيييدل العمميييي ،وفيميييا يميييي تف ييييالً لهيييذا
المحاور:

أوال  -عخله الكون
اهتم اإلنسان بالكون منذ القدم؛ حيث دفع شيف الفطر بالمعرفة وتيال الت يب إليى
النظيير إلييى هييذا الكييون الواسييع ليتييابع حركيية الشييمس والقميير وير ييد النجييوم واألج يرام األتيير ،
ويحاول فهم الظواهر الكونية التي تؤ ر فيي حياتي واألنشيطة التيي يمارسيها م يل :تعاقيب المييل
والنهييار وتتييابع ف ييول السيينة والمييد والجييزر .وقييد سيياعدت دراسيية الكييون فييي تطييور وازدهييار
الحضارات؛ حيث عممت اإلنسان عدد السنين والحساب ،فتمكن من قياس الزمن ،ومعرفية وقيت
الفيضان والمواسم الزراعية ،كما حدد طرق المالحة البرية والبحرية ،وحيدد مواقييت االحتفياالت
الدينية والعبادات و يرها.
وقييد شييهدت دراسيية الكييون محطييات عممييية كبيييرة؛ حيييث نشييأت عنييد متتمييف الحضييارات
كالفرعونييية وال ييينية والبابمييية ،وسيياهم العممييا المسييممون كييالبيروني والت يوارزمي فييي تقييديم
رؤية متقدمية لمكيون وظيواهرا .كميا شيهدت دراسية الكيون معيارك واجههيا العمميا -تا ية فيي
ع ر النهضة -حيول عيدد مين القضيايا ،م يل :كرويية األرض ودورانهيا حيول الشيمس ،لي يل
األمر إلى انت ار العمم عمى التفسييرات يير ال يحيحة ،وليشيهد عميم الكيون فتوحيات عميى ييد
عمما كبار من أم ال :كوبرنيكوس وجاليميو وهابل و يرهم الك ير (جمال الدين.)2114 ،
وتشييتق كمميية كييون  Cosmosميين أ ييل إ ريقييي بمعنييى "النظييام" ،ييم أ ييبحت تعنييي
"الزينيية"؛ حيييث اعتبيير اإل ريييق انسييجام ونظييام الكييون كقييالدة حمييي نسييا ية ،ولييذلك ليييس ميين
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المسييتيرب أن تسييتعمل كمميية  Cosmeticsلمدالليية عمييى مستحضيرات التجميييل .ويييدرس عمييم
الكون  Cosmologyأ ل ونشأة وتاريخ الكون ،كما يدرس بنية الكون الواسعة بكيل ميا فيي
من مادة وطاقة (كونغ.)2118 ،
ويعرف جارفيس ) Jarvis (2019عمم الكون بأن أحيد فيروع عميم الفميك ،واليذ يركيز
عمى أ ل الكون وتطورا وم يرا النها ي ،وتتنوع الفروع المتتمفة لعمم الكون مين عميم الكيون
الفيزيا ي الذ يتعامل مع األ ول المادية لمكون وتطورا ،وعمم الكون الديني اليذ يركيز عميى
المعتقيييدات الدينيييية حيييول الكيييون .ويعرفييي الم ييير ( )2114بأنييي العميييم اليييذ يهيييتم بدراسييية
نظريات نشأة الكون المتتمفة وكيفية تطورا ،والتعيرف عميى مكوناتي مين مجيرات وسيدم ونجيوم
وكواكب وأقمار وكويكبات ،وكذلك التعرف عمى أدوات استكشياف الكيون وتطبيقاتهيا ودورهيا فيي
المجاالت الحياتية المتتمفة.
وتشكل دارسة عمم الكون أهمية كبيرة لانسيان؛ حييث يشيبع هيذا العميم فضيول اإلنسيان
ويساعدا في كشف أسرار هذا الكون الشاسع بكل ما في مين ار يب وعجا يب ،كميا يسيهم فيي
التتمص مما عمق بهذا العميم مين ترافيات وأسياطير .إضيافة إليى ذليك فإني يعميق البعيد اليديني
عند االنسان ويقو عالقت بتالق سبحان وتعالى مين تيالل تيدبر هيذا النظيام اليدقيق المحكيم
(المقيييد .)2113 ،كمييا تحولييت مييار دراسيية الكييون إلييى تطبيقييات زادت ميين رفاهييية اإلنسييان،
وساهمت في تدمت في متتمف المجاالت ،م ل :االت االت الالسمكية ،والبث الفضيا ي المر يي
والمسييموع ،واالستشييعار عيين بعييد ،والتنبييؤ بيياألحوال الجوييية ،ورسييم الت ي ار ط وتحديييد المواقييع،
والمالحيية البحرييية والجوييية ،وسييالمة الطييرق ،واستكشيياف المعييادن ،والتتفيييف ميين الك يوارث،
واألمن القومي ،و ير ذلك الك ير ).(Das, 2018
ونظيرً لمفوا يد التييي ال يمكين ح يرها ميين دراسية الكييون ،أ يب تضيمين عمييم الكيون فييي
ا

المنيياهج أحييد أولويييات التربييية العممييية ،وبييدأت أبحيياث تييدريس عمييم الكييون فييي االنتشييار .ولقييد
نجحت الدول المتقدمة في إعادة هيكمة مناهجهيا التعميميية ،وتحقييق تقيدم ممحيوظ فيي تيدريس
هييذا العمييم ،كمييا تمكن يوا ميين االسييتفادة من ي فييي تحسييين اتجاهييات التالميييذ نحييو دراسيية العمييوم
) .(Turk & Kalkan, 2015ولقد أ ب توجي الدول العربية لمزيد من الجهيود نحيو دميج
عميييم الكيييون فيييي المنييياهج ضيييرورة ممحييية؛ وليييذلك أو يييت دراسييية (عفيفيييي2121 ،؛ العيييزب،
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2117؛ المقيييد )2113 ،بضييرورة تضييمين عمييم الكييون بكتييب العمييوم وتييدريب المعممييين عمييى
كيفية تدريسها.
وتو يمت الدراسييات السييابقة أن دراسيية الطييالب لعمييم الكييون يمكيين أن يفييت آفاقياً جديييدة

لمتربية العممية؛ حيث يمكن أن يسهم في تنمية مترجات تعمم ذات أهمية كبيرة ،لعل مين بينهيا
التيال العمميي (محميد ،)2116 ،والتفكيير العقالنيي وفهيم طبيعية العميم )،(Kiroglu, 2015
والتح يييل واالتجيياا نحييو عمييوم الفضييا (حجيياز وآتييرون ،)2112 ،وأبعيياد التنييور الفضييا ي
واالنييدماج فييي الييتعمم (عفيفييي ،)2111 ،والمفيياهيم المرتبطيية بعمييوم األرض والفضييا ومهييارات
ال يييور الفضيييا ية واالتجييياا نحيييو عميييوم األرض والفضيييا (المركيييز القيييومي لمبحيييوث التربويييية
والتنمييية .)2111 ،عييالوة عمييى مييا سييبق ،فييإن تضييمين عمييم الكييون فييي ب يرامج إعييداد معممييي
العموم يمكن أن يسهم فيي تنميية مهيارات التفكيير المسيتقبمي ومهيارات التفكيير التيأممي (هياني،
 ،)2116ومفيياهيم عمييوم الكييون والفضييا واالتجيياا نحييو تعمييم وتعميييم عمييوم الكييون والفضييا
(الم ر  ،)2114 ،ومفاهيم عموم األرض والفضا ).(Saçkes et al., 2011
ونظيرً ألهميية عمييم الكيون بالنسييبة لممتعمميين ،فقييد اهتميت الدراسييات السيابقة باسييتتدام
ا

طرق واستراتيجيات متنوعة لتنمية مترجات التعمم ذات ال مة بهذا العمم ،فتم اسيتتدام نميوذج
تدريسييي مقتييرح قييا م عمييى النظرييية البنا ييية االجتماعييية لت ييويب الت ييورات البديميية فييي عمييم
الفمييك (عفيفييي ،)2121 ،وبرنييامج أنشييطة لتنمييية بعييض مفيياهيم الفض يا (كيياظم والمحفييوظ،
 ،)2117ومراكييز الييتعمم لت ييويب الت ييورات البديميية بوحييدة الكييون (العييزب ،)2117 ،ومنحييى
العميييوم والتقانييية والهندسييية والفييين فيييي إكسييياب مفييياهيم الفضيييا والفميييك (السييينانية،)2116 ،
والمودي يوالت التعميمييية القا ميية عمييى اسييتراتيجية دروس الفييروض والتجييارب لتعييديل الت ييورات
البديمة في مفاهيم عمم الكون وتنميية االتجياا نحوهيا ( يانم ،)2114 ،وموقيع تعميميي تفياعمي
إلكسييياب الطيييالب المفييياهيم الفمكيييية وتعيييديل ت يييوراتهم البديمييية وتنميييية االتجييياا نحيييو الفميييك
(الدوحاني.)2112 ،
باإلضيييافة إليييى الدراسيييات السيييابقة ،قيييدمت عيييدد مييين الهي يييات والمراكيييز البح يييية بيييرامج
ووحدات تعميمية لدعم شييف المتعمميين باكتشياف الكيون .فعميى سيبيل الم يال قيدم مكتيب ناسيا
لمتربييييية Office

Education

 NASAبرنييييامج أبحيييياث الفضييييا والتطييييوير الييييوظيفي

) Aerospace Research and Career Development (ARCDبهييدف دعييم
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القدرات البح ية لمطيالب وتيوفير فيرص جيذب لمعميل بيالمهن ذات ال يمة بعميوم الكيون والفضيا
) .(United States Congress, 2014كمييا قييدمت مراكييز تشييالنجر

Challenger

 Centersالمنتشيرة فيي الوالييات المتحيدة األمريكيية عيدد مين بيرامج تعمييم الفضيا

Space

 ،Education Programsوالتييي تتييدم أك يير ميين  411ألييف طالييب سيينويا .ويييتم تاللهييا
محاكاة مهام فضا ية م يرة ).(Challenger Center, 2019
وقيدمت وكالية الفضيا اليابانيية Japan Aerospace Exploration Agency
) (JAXAبرنامجاً يسيمى "مدرسية الفضيا  "Aerospace Schoolبهيدف مسياعدة الشيباب
عمييى تتطيييط وتنفيييذ المهييام الفضييا ية ممييا قييد يسيياعدهم فييي التفكييير فييي مسيياراتهم المهنييية

) .(Miyata, 2019كما أنشأت جامعة طوكييو لمعميوم برنامجياً لمتربيية الفضيا ية the TUS

)(T-SEP
المتت

Program

Education

 Spaceبهيييدف إعيييداد المعمميييين والمهندسيييين

ييين فييي المجيياالت الدقيقيية لعمييوم الكييون والفضييا ).(Kimura et al., 2019

وأنشأت وكالة الفضا األوروبية ) European Space Agency (ESAالمكتيب األوروبيي
لم ادر تعمييم الفضيا بهيدف جيذب الشيباب لمعميل بيالمهن ذات ال يمة بعميوم الكيون والفضيا
).(European Space Agency, 2016
وقييد بييدأت الييدول العربييية توجي ي مزيييد ميين االهتمييام بعمييم الكييون ،فييتم عقييد عييدد ميين
المؤتمرات والندوات وورش العمل المهتمة بهذا العمم .فعمى سبيل الم ال :نظمت وكالة الفضيا
الم رية في فبراير 2121م "يوم الفضا الم ر " كيوم مفتيوح معنيي بعميوم الفضيا واألقميار
ال ييناعية (تفيياجي .)2121 ،ونظمييت وكاليية اإلمييارات لمفضييا فييي مييارس  2119فعاليييات
النستة ال انية من مؤتمر الفضا العالمي ،والذ يعد أكبر تجمع لقادة القطياع الفضيا ي حيول
العيييالم (مر يييد المسيييتقبل .)2119 ،كميييا نظميييت جامعييية قطييير فيييي سيييبتمبر  2119ميييؤتمر
"أستروكون  "19لعموم الكون والفضيا بمشياركة م يات العمميا ورواد الفضيا مين وكالية ناسيا
ووكالة الفضا األوروبية ووكالة الفضا اليابانية (ناد الفمك.)2119 ،
وعمى الر م من االهتمام الكبير بعمم الكون إال أن هناك عدداً مين التحيديات التيي تواجي

تييدريس هييذا العمييم ،وميين بييين تمييك التحييديات تييدني مسييتو تنيياول منيياهج العمييوم لموضييوعات
الك يون والفضييا ؛ حيييث تو ييمت دراسيية المقيييد ( )2113إلييى انتفيياض درجيية تييوفر المعييايير
العالمييية فييي موضييوعات عمييم الفمييك المتضييمنة فييي كتييب العمييوم ،كمييا أشييارت دراسيية المركييز
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القييومي لمبحييوث التربوييية والتنمييية ( )2111إلييى تييدني تضييمين تطبيقييات تكنولوجيييا الفضييا
وعموم األرض في المواد الدراسية المتتمفة بالمرحمة اإلعدادية .كميا يعتبير تيدني كفيا ة معمميي
العمييوم وضييعف مسييتواهم أحييد أكبيير التحييديات التييي تواج ي تييدريس عمييم الكييون؛ حيييث تو ييل
الم ييير ( )2114إليييى ضيييعف الطيييالب المعمميييين فيييي الموضيييوعات المرتبطييية بعميييوم الكيييون
والفضييا  ،باإلضييافة إلييى أن بعضييهم لدي ي ت ييورات تطييأ عيين هييذا العمييوم ،كمييا تو ييل عبييد
المطيييف ( )2111إلييى أن بيرامج إعييداد معمييم العمييوم لييم تتنيياول معييايير ومؤشيرات عمييوم الكييون
والفضييا  ،كمييا أوضييحت النتييا ج تييدني إلمييام الطييالب المعممييين بالشييعب العممييية لمجييال عمييوم
الكون والفضا .
ومن بين التحديات التي تواج تدريس عمم الكون

عوبة مفاهيم لكونهيا مفياهيم يير

محسوسيية تعتمييد عمييى التجريييد والتتيييل (العييزب ،)2117 ،ونتيجيية لمتحييديات السييابقة تو ييمت
دراسة عفيفي ( )2111إلى تيدني مسيتو التنيور الفضيا ي ليد طيالب المرحمية ال انويية ،كميا
أظهييرت دراسيية عفيفييي ( )2121وجييود ت ييورات بديميية مرتبطيية بعمييم الفمييك بميييت  24ت ييور
بديل ،وبنسيبة شييوع تراوحيت بيين  %31.4إليى  .%75ويشيير سيالتر وآتيرون Slater et
) al. (2018إلى أن الت ورات البديمة في عمم الكون تم ل حجر ع رة أمام تعمم التالميذ.
عييالوة عمييى المشييكالت وال ييعوبات السييابقة توجييد تحييديات أتيير مرتبطيية بالمعتقييدات
الدينية لمطالب والمعمميين ،فيبعض الطيالب والمعمميين ييرون أن نظرييات نشيأة الكيون تتعيارض
مع معتقداتهم الدينية مما يسبب حالة من ال راع داتيل الفيرد بيين ميا يعرفي وبيين ميا يعتقيدا.
وتو مت دراسة كراج ) Kragh (2014إلى أن أ ل الكون يمكن أن يفسر بطرق متتمفية قيد
تعتمد عميى الترافيات والق يص الشيعبية المنتشيرة فيي متتميف ال قافيات ،أو المعتقيدات الدينيية
من تالل الن يوص المقدسية ،أو األدلية المشياهدة والمعرفية النظريية كميا فيي نظريية االنفجيار
الكبير .ونتيجة لذلك ير كميمنت ) Clément (2015حتمية إعطا المزيد من اليزتم لمحيوار
بين العمم والدين ،ودراسة حدود تمك العالقة ،وهذا ما سيتم التركيز عمي في المحور التالي.

ثانيا  -فوه العالقة بني العخله والدين
العميم واليدين قوتيان قافيتيان عميقتيان ال جييدال فيي تأ يرهميا الواضي فيي حيياة اإلنسييان
وطريقيية تفكيييرا .ولمعمييم والييدين تيياريخ معقييد ميين التفاعييل يت يراوح ميين الجييدل المتكييرر والشييك
المتبيادل إليى التعياون المسيتمر ) .(Shane, 2019وييرتبط العميم واليدين ب يورة مباشيرة مين
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تالل عدد من األس مة الكبر  ،Big Questionsم ل :كيف نشأ الكونق كييف ولمياذا نشيأت
الحييياة عمييى األرضق وتتميييز األس ي مة الكبيير بعييدد ميين الت ييا ص ،فهييي أس ي مة حييول بداييية
يورً بييين العمييم والييدين والعمييوم
اإلنسييان ونهايت ي وطبيعيية الحقيقيية ،كمييا أنهييا أس ي مة تبنييي جسي ا

اإلنسانية ب ورة أوسع ،عالوة عمى ما سبق فإن كالً من العمم والدين يكون لديي شيي لقولي
حول إجابات هذا األس مة ).(Billingsley et al., 2018

ولقد حظي الحوار بين العميم واليدين باهتميام كبيير ،وتضيمن أدبييات واسيعة شيممت كتيب
ودراسييات عديييدة تناولييت عالقيية وتفاعييل العمييم مييع الييدين

;(e.g. Guessoum, 2015

) .Murphy, 2014كما ظهر عدد آتر من الدراسات التيي نيادت بضيرورة دميج عالقية العميم
واليدين فيي منياهج العميوم (e.g. Borgeaud, 2018; Govender, 2017; Walker,
) .2019عالوة عمى ما سبق ،فقد كرست منظميات عدييدة جهودهيا لدراسية العالقية بيين العميم
والييدين ميين منظييور تيياريتي وفمسييفي ،وميين أم متهييا :الجمعييية الدولييية لمعمييم والييدين

The

.(Poole, 2016) International Society for Science and Religion
ولكييي يمكيين فهييم العالقيية بييين العمييم والييدين ينبيييي تحديييد المق ييود بكييل منهمييا ،فييالعمم
 scienceنشاط إنساني يسعى إلى بنا المعرفة حول العالم الطبيعي المياد  .ويسيتتدم العميم
الحيواس الستكشياف العيالم المياد بداييية مين جسييمات اليذرة حتييى الكيون الواسيع .ويبيدأ العمييم
بمالحظة اإلنسان لمحيط مين

يتور ونباتيات ويسيتمر مين تيالل التعمييم التيدريجي لمتبيرات

حتيى ي ييل إليى أفكييار أك ير تجريييداً م يل :القييوة والجاذبيية والييذرة (Ward & Remnant,

) .2016ويتميييز العمييم بأن ي عرضيية لمتييييير ،أ أن المعرفيية الحالييية تعتبيير أفضييل مييا نجيي

العممييا فييي التو ييل إلي ي  ،وبييالر م ميين ذلييك فهييذا المعرفيية قابميية لمتيييير عنييد ظهييور أ دليييل
جدييييد أو إعيييادة تفسيييير دلييييل قيييديم ،وبيييذلك يجيييدد العميييم نفسييي ويتطيييور باسيييتمرار (األسيييمر
والشمراني .)2114 ،وهذا يعني أن نظرية االنفجار الكبيير التيي تحظيى بقبيول واسيع الييوم قيد
يتم رفضها داً مع تطور البحث وظهور أدلة جديدة.

ولمعمييم حييدود ال يمكني تجاوزهييا ،فييال يسييتطيع اإلجابيية عيين عييدد ميين األسي مة ميين تييالل

استتدام طرق البحث العممي العتبارات تتعمق بحدود قدرة اإلنسان أو التكنولوجييا المسيتتدمة،
م ييل :ميياذا كييان قبييل االنفجييار الكبيييرق هييل هنيياك أ شييي آتيير بتييالف العييالم الميياد (م ييل:
المال كييية)ق هيييل توجيييد حيييياة أتييير لانسيييان بعيييد الميييوتق ) .(Poole, 2016ويييير واييييت
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( )2118أن تيييقن العممييا بييأن لمعمييم حييدوداً يقييف عنييدها يعتبيير أعظييم مييا و ييل إلي ي العقييل
البشيير تييالل القييرن التاسييع عشيير ،وقييد سيياعد ذلييك فييي تحديييد المعييارف اإلنسييانية بحسييب
كفايات العقل اإلنساني ،فحدد لمعمم حيزا ،وترك لمدين سمطان .
ييرً أميييام تعممهيييم ،فتشيييير دراسييية
ويشيييكل عيييدم فهيييم المتعمميييين لحيييدود العميييم عا قييياً كبيي ا

جاميسيون وراديييك ) Jamieson and Radick (2013إلييى أني يتكييون لييد المتعممييين
اعتقاداً بأن العميم يسيتطيع شيرح كافية الظيواهر فيي العيالم اليواقعي متيأ ارً باإل يدارات المبسيطة

لتفسيرات األفكار العممية .كما تو ل بيمينجسمي وهاردميان Billingsley and Hardman
) (2017إلييى تبنييي المتعممييين لرؤييية ييير ناقييدة لمعمييم؛ حيييث عبييروا عيين إيمييانهم فقييط بييالعمم
ونظريات واإلجابات المنطقية ،وأن بدون العمم لن توجد أ نوع مين أنيواع المعرفية ،وكيذلك أن
العمم هو الوحيد القادر عمى تفسير العالم الواقعي والكون والحياة.
وقييد يعييود عييدم فهييم حييدود العمييم إلييى التمييط الحييادث بييين مفهييوم العمييم  Scienceومييا
يعييرف بالعمموييية  .scientismوالعمموييية هييي االعتقيياد بييأن العمييم التجريبييي يشييكل الطريقيية
الوحيدة ال الحة لبنا المعرفة المو وقة ،وأن الوقا ع العممية هي الحقا ق الوحييدة ال يحيحة،
في حين أن أ شي آتر هو عبارة عن معرفة از فة ) .(Peels, 2018وقيد اتجهيت منياهج
عدد من الدول إلى مساعدة الطالب في التمييز بين العمم والعممويية ،فتشيير منياهج العميوم فيي

إنجمت ار ) (DfE, 2015وكذلك عدد مين المنياهج الدوليية ) (Fensham, 2016إليى ضيرورة
مسيياعدة الطييالب عمييى إدراك قييوة العمييم وحييدودا .ويتطمييب ذلييك أن يعتقييد المتعممييين أن بعييض
األس مة ال يمكن لمعمم اإلجابة عنها حاليا ،وأن م طم العمموية ليس مرادفياً لمعميم .كميا أكيدت

معيايير العميوم لمجييل القيادم ) NGSS Lead States (2013عميى حيدود العميم مين تيالل
اإلشارة إلى ضرورة مساعدة الطالب في تحديد أنواع األسي مة التيي يمكين لمعميم معالجتهيا وتميك
التي ال يمكن ذلك.
أما بالنسبة لمدين ،فيقدم الدين لانسيان رؤيية شياممة حيول نشيأة الوجيود ونهايتي  ،وميا
اليذ ينبييي عميى الفيرد فعمي ليحقيق السيعادة فيي الحيياة الييدنيا واتتيرة .وتشيترك اليديانات فييي
إيمانها في وجود إل قدير تالق لموجود ،وتؤكد القيم الدينية العظيمة عميى أهميية تجياوز األنيا
ليمتيد إليى تقيديم الحيب واليدعم ل تير؛ وذليك لتحقييق الرضيا الحقيقيي ) .(Ward, 2011كميا
تسعى األنظمة الدينية كافة إلى مد جسور بين العالم المر ي والعالم ير المر يي ،واليتمكن مين
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فهم الييب وجوهر الوجود والحياة .ويعرف الدين بأن مجموعة من المعتقدات حول سبب نشيأة
الكون وطبيعت و رضها ،ويتمحور عادة حول ممارسة العبادات والطقيوس ،و البيا ميا يتضيمن
قانونا أتالقياً يحكم السموك البشر (أندروود اإلبن.)2116 ،

وييير عيييالم الفيزييييا ألبيييرت أينشيييتاين  Albert Einsteinأن اليييدين ظييياهرة روحيييية

اجتماعية ،وطبيعية في حيياة اإلنسيان ،وان محاولية محاربية اليدين أو نكراني فيي المجتميع هيو
محاوليية مهلهييا الفشييل .كمييا ييير أن اسييتمرار الييدين وحضييورا فييي المجتمعييات تييير دليييل عمييى
هشاشيية موقييف ميين ينكييرون أهمييية الييدين فييي المجتمييع ،ويق ييد بييذلك دعيياة النزعيية العمموييية
(بورحمة.)2114 ،
وعمى الر م من وجود عدد من أوج التشاب واالتفياق بيين العميم واليدين فيي اهتمامهميا
باإلجابة عن أس مة عديدة تواج اإلنسان ،وفي سعيهما لبنا المعرفية والو يول إليى الحقيقيية
إال إن هناك عدداً من الفروق الحاسمة بين العمم والدين ،وقد سعى عيدد مين البياح ين (e.g.
) Horsthemke & Yore, 2014; Mahner, 2014; Shane, 2019إلى تحدييد تميك

الفروق ،والتي يمكن إيجازها في الجدول التالي:
خذٚي 2
اٌّمبسٔخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
-

اٌؼٍُ
٠زؼٍك ثبٌؼبٌُ اٌطج١ؼٟ
٠د١ت ػٓ األسئٍخ ِٓ خالي اٌجحث
٠م َٛػٍ ٝاٌشه ٚػذَ اٌزأوذ
٠زّ١ض ثبٌٕشبط ٚاٌزغ١ش اٌّسزّش
٠م َٛػٍ ٝاٌزذٌ ً١اٌؼمٍٟ
ردّغ أدٌزٗ ِٓ اٌّالحظخ ٚاٌزدش٠ت

-

-

٠م َٛػٍِّ ٝبسسخ االسزمظبء
لذ رى ْٛاٌزفس١شاد اٌؼٍّ١خ ِزؼذدح

-

اٌذٓ٠
٠زؼٍك ثبٌؼبٌُ اٌطج١ؼِٚ ٟب ٚساء اٌطج١ؼخ
٠د١ت ػٓ األسئٍخ ِٓ خالي اٌٛحٟ
٠م َٛػٍ ٝاٌ١مٚ ٓ١اإلّ٠بْ
رزّ١ض ػمبئذٖ ثبٌثجبد ٚػذَ اٌزغ١ش
٠م َٛػٍ ٝاٌزسٍ ُ١اٌٛخذأٟ
رُدّغ أدٌزٗ ِٓ ِؼدضاد اٌشسً اٌخبسلخ
ٌٍطج١ؼخ ٚدساسخ إٌظٛص اٌّمذسخ
ٚاٌزفىش ف ٟاٌطج١ؼخ
٠م َٛػٍِّ ٝبسسخ اٌؼجبداد
رى ْٛاٌؼم١ذح اٌذ١ٕ٠خ ٚاحذح

وأد وجيود جوانيب اتيتالف بيين العميم والييدين إليى ظهيور وجهيات نظير متباينية حييول
عالقتهميا بيبعض ،ولقيد حياول عيدد مين البياح ين ;(e.g. Bagdonas & Silva, 2015
) Shane et al., 2016; Poole 2016تحديد المواقف المنقسمة بشأن ال مة بيين العميم
والدين في أربعة مواقف ،وهي:
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شكل .1وجهات النظر حول عالقة العمم بالدين (إعداد الباحث)

 .1أطروحة ال يراع  :Conflict Thesisينظير أ يحاب هيذا الي أر بطريقية متطرفية لمعالقية
بين العميم اليدين ،فهيم ييرون العميم واليدين فيي حالية حيرب مسيتمرة ،ويتعارضيان مين حييث
الفمسييفة والميينهج ،وأن التقييدم فييي أحييدهما يعييوق بالضييرورة اتتيير .ولقييد تعييرض الت ييور
الساذج لحرب دا مة بين العمم واليدين ليرفض واسيع مين قبيل الميؤرتين وعيدد مين العمميا
ورجال الدين .فمو

حت هذا األطروحة فكيف أن هذا ال يراع ظيل قا ميا بينهميا  25قرنياً

من الزمان ولم ينت بأن ي رع أحدهما اتتر.

 .2أطروحيية االسييتقالل  :Independence Thesisتقتييرح أطروحيية االسييتقالل أن العمييم
والدين هما ببسياطة مجيالين منف يمين يير متيداتمين وال عالقية أل منهميا بياتتر ،فكيل
منهما عمم تاص ل طريقتي فيي الح يول عميى المعرفية وقوانيني ومجالي وجيوهرا .ور يم
أن هييذا األطروحيية تعتبيير بداييية معقوليية إال أنه يا أ ييبحت أقييل شيييوعاً فييي اتونيية األتيييرة؛
ألنها ترفض إمكانية إج ار حوار مفيد بين التت

ات.

 .3أطروحيية الحيوار  :Dialogue Thesisفييي أطروحيية الحيوار يبقييى العمييم والييدين ميييدانان
منف ييالن ولكنهمييا يتحيياوران مييع بعضييهما باسييتتدام منيياهج ومفيياهيم وافتراضييات مشييتركة
لتتكون نا ية متفاعمة بينهما .معنى ما سبق ،أن الحوار ال ييذهب إليى االنف يال التيام أو
اليييدمج التيييام ،ولكنييي يشيييير إليييى أن وجهيييات النظييير العمميييية والدينيييية يجيييب أن تتوا يييل
باسييتمرار ،وأن يييتم التعييرف عمييى تيياريخ كييل منهمييا ،وافتراضييات األساسييية ،وأسيياليب فييي
الو ول إلى المعرفة.
 .4أطروحيية الييدمج  :Integration Thesisويبحييث أ ييحاب هييذا األطروحيية عيين أرضييية
مشتركة تجمع بين العمم والدين وييرون ضيرورة اليدمج الكاميل بينهميا ،فعميى سيبيل الم يال
ير القديس أو سطين  Augustineأن األشتاص المؤمنين يجب أن يوفقوا بين فهمهيم
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المقييرو وكتيياب الطبيعيية المنظييور ،كمييا عميييهم اعتبييار عممهييم العممييي كأحييد

أشييكال العبييادة والتقييرب إلييى ا  .ولهييذا اليينهج تييأ ير واض ي عمييى عييدد كبييير ميين العممييا
البارزين م ل :كوبرنيكوس ،وجاليميو ،ونيوتن ،وأينشتاين ،وحتى تشارلز داروين نفس .
وقييد انتشييرت أطروحيية الييدمج بشييكل كبييير فييي العييالم اإلسييالمي ميين تييالل مييا يعييرف بييي
"اإلعجيياز العممييي فييي الق يرآن الكييريم" .وقييد بميييت المؤلفييات التييي تييدعم هييذا ال ي أر م ييات الكتييب
والمقاالت ،ومن أشهرها كتياب "اإلسيالم يتحيد " لوحييد اليدين تيان ،وكتياب "البنيية العمميية فيي
القرآن" لعبد المجيد الزندان ،وكتاب "اإلعجاز العممي في القرآن" لز ميول النجيار و يرهيا الك يير.
ويتفق أ حاب هذا االتجاا عمى أن العمم يقرر ما جا ب القرآن الكيريم .ومين أشيهر مين شين
حمميية ضييد فكييرة اإلعجيياز العممييي الييدكتورة عا شيية عبييد الييرحمن (بنييت الشيياطئ) ،ورشيييد رضييا
احب تفسير المنار ،والشييخ محميود شيمتوت ،وعبياس العقياد و ييرهم؛ حييث أن هيذا االتجياا
يييربط بييين الوقييا ع العممييية المعرضيية لمشييك والتيييير بالعقا ييد الدينييية اليقينييية ال ابتيية ،كمييا أن ي
يتضع لمتأويالت الشت ية لمنص المقدس (بن بوذينة.)2118 ،
وقد انعكست وجهة نظر اإلعجاز العممي في القرآن الكريم في عيدد محيدود مين دراسيات
التربية العممية ،م ل :دراسة عبد المجييد ( )2118التيي اقترحيت برنامجياً فيي بعيض الن يوص
العممييية بييالقرآن الكييريم فييي ضييو دورة جيييبس لمتأمييل لتنمييية التفكييير الب يير وبعييض عمميييات

العمم ،ودراسة ال ماد ( )2115التي استهدفت ربط طبيعة العمم بالقيم اإليمانيية فيي تيدريس
األحيا بهدف تنمية تم ل وظا ف العميم ليد الطيالب ،ودراسية

يال وآتيرون ( )2111التيي

حاولت التعرف عميى الجوانيب العمميية التيي احتواهيا القيرآن الكيريم والتيي يمكين االسيتفادة منهيا
في تعميم وتعمم العموم الطبيعية.
ويكشيف العييرض السييابق عيين وجييود ت ييورات متباينية عيين عالقيية العمييم والييدين ،ويرجييع
ذليك جز يياً إليى وجييود اتتالفيات فييي الي أر حييول طبيعية كييل منهميا .وميين تيالل تعييرف وجهييات
النظر المتتمفة يستطيع المتعممون توسيع فهمهم لطبيعية العميم واليدين ،وكيذلك التحيديات التيي
قد تظهر عند محاولة تمييز الحدود والعالقات بينهما.
وتتعييرض المييدارس -فييي الوقييت ال يراهن -لضيييوط متزايييدة لميين المتعممييين المزيييد ميين
الفرص الستكشاف العالقة بين العمم واليدين .ويشيير لييدر ميان وفريقي

Lederman et al.

) (2014إلى ضرورة إعداد الطالب بال ورة التي تمكنهم من اإلجابة عن األس مة ذات األبعياد
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العمميية والدينيية ،والتييي مين المحتميل مواجهتهييا كميواطنين وكعمميا فييي المسيتقبل .ويير بييول
) Poole (2016إلى أن يتوجب عمى التربية العممية بذل مجهود مق ود إلكسياب المتعمميين
القييدر الكييافي ميين الفهييم لطبيعيية العالقيية بييين العمييم والييدين بمييا يسيياعدهم فييي التيمييب عمييى
اإلحسياس بيالحيرة والتتيبط .وأكيد كيوتر وهاميان ) Kötter and Hammann (2017عميى
أهمية اميتالك معميم العميوم لمكفيا ة العمميية والتربويية التيي يحتياج إليهيا لمعالجية األسي مة التيي
تربط ما بين العمم والدين.
وكرد فعل لهذا الضيوط ،ظهر عدد كبير من المشروعات التي سعت إلى تحقييق الحيوار
بين العمم والدين .فعمى سبيل الم ال ،هدف مشروع اكسفورد لمجدل في العمم والدين Oxford
) Argumentation in Religion and Science (OARSإليى تطيوير وتنفييذ وتقيييم
برنييامج تطييوير مهنييي لممعمييم ميين أجييل تعزيييز مهاراتي التربوييية فييي تييدريس الجييدل فييي كييل ميين
العمم والدين ،ويستمر لمدة  3سنوات من  .(Erduran, 2020) 2121- 2118كميا ترعيى
الجمعيييية األمريكيييية لتقيييدم العميييوم

the

for

Association

American

the

) Advancement of Science (AAASمشروعاً تحت عنوان برنيامج الحيوار حيول العميم
واألتيالق واليدين the program of Dialogue on Science, Ethics, and

) Religion (DoSERلتعزيز التحياور بيين المجتمعيات العمميية والدينيية (Shane et al.,
).2016
وعميى الير م مين الجهييود السيابقة ،فيإن المتأميل لمواقييع المييداني يالحيظ أن هيذا الجانييب
من التعميم يحظى بقميل من االهتمام في الميدارس بسيبب وجيود عيدد مين المشيكالت التيي تحيد
من إمكانيية تيدريس العالقية بيين العميم واليدين ،فتشيير دراسيات عدييدة (e.g. Abrahams,
) 2017; Billingsley & Hardman, 2017; Taber et al., 2011إليى أن هنياك
عدد من العوا ق التي تعميل عميى إتمياد اهتميام الطيالب بالعالقية بيين العميم واليدين ،وتحيد مين
الفييرص المتاحيية لمتعييرف عمييى نقيياط القييوة والقيييود المفروضيية عمييى العمييم فييي سييياقات العييالم
الواقعي ،ويمكن إيجاز أهم العوا ق في:
 تجز يية الم يواد الدراسييية :يييتم تييدريس العمييوم كمييادة منف ييمة فييي معظييم دول العييالم؛ حيييثين ييب التركيييز عمييى دراسيية العمييم فييي
بالتت

ييومعة منعزليية دون تدريس ي فييي ضييو عالقتيي

ييات األتيير وبتا يية التربييية الدينييية .وهييذا مييا يحييد ميين فييرص المييتعمم لمعرفيية
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كيفيية تفاعييل العمييم مييع طييرق المعرفيية األتير  .ويجعييل المييتعمم يعتقييد أن مييادة العمييوم هييي
مادة محورية في حين أن باقي المواد الدراسية ليست كذلك.
 تفتيييت موضييوعات العمييوم :عييادة مييا يييتم تفتيييت محتييو منيياهج العمييوم إلييى موضييوعاتمستقمة ،م ل الحركة ،والسرعة ،والقوة .وال يتي هيذا التفتييت الفر ية لمميتعمم الستكشياف
اليييروابط متعيييددة التت

يييات ،وال يسييياعد فيييي توجيييي اهتمامييياً تا ييياً بالموضيييوعات ذات

الطبيعة الجدلية التي تكشف طبيعة العمم وعالقت بالتت

ات األتر .

 االستق يييا ات الميمقييية :يعيييد االستق يييا حجييير الزاويييية بالنسيييبة لتيييدريس العميييوم ،إال أنالوقييت المتيياح إلج ي ار االستق ييا ات ومناقشيية نتا جهييا يكييون ضيييقا .ولمتيمييب عمييى هييذا
Recipe

المشييييكمة يييييتم االعتميييياد ب ييييورة أساسييييية عمييييى االستق ييييا ات المقيييييدة

 investigationsالتي تشب و فات الطعام في كتب الطهي؛ حيث يتم ت ميم التجيارب
إجر هيا.
وتحديد األدوات وتطيوات إج ار هيا ،وتكيون نتيا ج تميك التجيارب معروفية حتيى قبيل ا
ويؤد استتدام االستق ا ات الميمقة إليى تكيون فهيم تطيأ لطبيعية العميم؛ فيعتقيد الميتعمم
أن العمييم مجموعيية حقييا ق ابتيية يمكيين ا باتهييا معمميييا ،وبالتييالي فهييي ييير قابميية لمجييدال
والنقياش .وتييؤد هيذا النظييرة السييطحية لمعميم عيين الواقيع ،إلييى دفييع بعيض المتعممييين إلييى
عدم تقدير ميد تعقيد الواقيع واإلفيراط فيي تقيدير سيهولة نجياح العميم فيي فهيم كيفيية عميل
الواقع.
 أنماط التدريس يير المرنية :يضييط بعيض معمميي العميوم عميى الطيالب لمتوقيف عين طيرحاألس مة حول الموضوعات التي ييرون أنهيا حساسية مين الناحيية الدينيية؛ ألن المعميم يرييد
تجنب النقاش والجدال الذ قد يسي لبعض الطالب ذو المعتقدات الدينيية أو قيد يوسيع
حدود الدرس ،وبالتالي ال يتمكن من التركيز عمى بنا وتقويم المعارف العممية.
ولمتيمب عمى التحيديات السيابقة ،ينبييي بيذل جهيود حقيقيية تسياعد الميتعمم عميى النظير
إلى العمم كأداة عظيمية لتدمية األ يراض الروحيية واألتالقيية لانسيان ).(Sunhagi, 2018
كمييا يمكيين إعطييا المييتعمم فر يية لمييتعمم الهييادف حييول العمييم وعممياتي ميين تييالل تعريفي عمييى
بعييض الجوانييب المتتييارة لتيياريخ وفمسييفة العمييم ) ،(Poole, 2016فعمييى سييبيل الم ييال تييوفر
المواجهة بين نمياذج نشيأة الكيون المتنافسية وكيذلك الرؤيية الدينيية مجياالً ت يباً إل يارة الجيدل

داتيل ال ييف .فقيد ت ييير أسي مة عميى نحييو لميياذا وجيد فريييد هويييل وآتيرون أن نظرييية االنفجييار
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الكبير ير مرضية إلى حد أنهيم اتترعيوا نموذجياً متتمفًيا جيذرياًق لمياذا اسيتمرت نظريية الحالية

المسييتقرة لفتييرة طويمييةق وهيييل تييم إسييقاطها حقًييا باكتشييياف تمفييية الموجييات الدقيقيية الكونييييةق

) .(Kragh, 2014وبنا عمى ذلك يمكن اعتبار الجدل العممي/العممي والجيدل العممي/اليديني
همييا البوابيية الر يسيية لتحقيييق فهييم طبيعيية العمييم وعالقت ي بالييدين ،وسييوف يييتم مناقشيية الجييدل
العممي بالتف يل في المحور التالي.

ثالجا  -موارة اجلدل العخلني
يعتبر الجدل العممي قمب العمم ومحور تطاب العمما  ،كما يعتبير أحيد العواميل الحاسيمة
فييي نجيياح المييتعمم داتييل المدرسيية وتارجهييا؛ حيييث يمكني ميين تطييوير وممارسيية مهييارات اتتيياذ
القييرار .عييالوة عمييى أنيي يسيياعدا فييي بنييا االدعييا ات واسييتتراج األدليية ميين البيانييات وفهييم
األسييباب .كمييا يحييول تييدريس العمييوم ميين التركيييز عمييى تح يييل المحتييو المعرفييي إلييى إش يراك
المتعمميييين فيييي ممارسيييات عمميييية ييييتم تاللهيييا مناقشييية األفكيييار الجدييييدة وتقييمهيييا وتنقيحهيييا
وتطويرها قبل أن ت ب جزً من المعارف العممية.
ويتتمف الجيدل العمميي تمامياً عين الجيدل اليذ ييدور بيين األفيراد ،واليذ يتضيمن عيادة

ونادرً ما يستند إلي دليل ممموس ،ويهيدف إليى تفيوق وجهية نظير
ا
ات ار والمعتقدات والمشاعر
ييدقها ،وتو يييمها

عمييى األتيير  .أمييا فييي الجييدل العممييي فتٌولييد االدعييا ات ،ويييتم التحقييق ميين
ل ترين ،ومناقشتها م تعيديمها .والهيدف مين المشياركة فيي الجيدل العمميي لييس تفيوق وجهية
نظر عمى أتر  ،بل

قل وبنا توافق قا م عمي الدليل لالقتراب بقيدر اإلمكيان مين فهيم حقيقية

العالم الطبيعي (شمبي.)2115 ،
ولقييد ُعيرف الجييدل فييي عديييد ميين الكتابييات التربوييية بط ار ييق متتمفيية؛ فعرفي أبييو نيميية
ييييا ة الميييتعمم لالدعيييا العمميييي وو يييف  ،وتقيييديم األدلييية الداعمييية ل يييحت ،
( )2119بأنييي
والحكييم عمييى جودتيي السييتتالص االسييتدالالت التييي تمكيين ميين إظهييار مسييو ات

ييدق هييذا

االدعا أو زيف  .ويعرف عبد المطيف ( )2119بأن نشاط يمارس المتعمم بهيدف التحقيق مين
يييحة ادعيييا ات حيييول القضيييايا االجتماعيييية العمميييية ،وتقيييديم أدلييية لتبريييير أو دحيييض تميييك
االدعييا ات ميين تييالل المناقشيية مييع اتتييرين .وتعرفي ن ييحي ( )2118بأني نشيياط اجتميياعي
يقوم ب فرد أو مجموعة أفراد لتبرير أر أو فكرة ،ويتضمن عرض وجهات نظر معينية ييتم مين
تاللها تقديم مبررات وبراهين وأدلة تساعد في التو ل لمحيل ال يحي لمشيكمة ميا ،أو لتفسيير
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ظيياهرة معينيية .وميين تييالل تحميييل التعريفييات السييابقة و يرهييا ميين التعريفييات ،يمكيين القييول إن
الجدل العممي يتميز بالسمات التالية:
 يهدف الجدل العممي إلى عرض وجهة نظر معينة ،واقنياع اتتيرين بهيا مين تاللهيا تقيديماألدلة والمبررات التي تدعم

حتها.

 الجدل العممي نشياط اجتمياعي يقيوم بي فيرد أو مجموعية أفيراد يشيتركون معياً لاجابية عينسؤال مطروح.

 قييد تتتمييف ات ار ووجهييات النظيير حييول إجابيية الس يؤال المطييروح إال إن ي يييتم قبييول وجهييةالنظر المدعمة باألدلة والبراهين الكافية.
 يرتبط الجدل العممي باستق ا العالم الطبيعي؛ حييث أن االستق يا يعيد الم يدر الير يسلمح ول عمى األدلة العممية.
 ينتمييي الجييدل إلييى نظرييية البنا ييية االجتماعييية ،وبالتييالي فييإن لمتفاعييل االجتميياعي أهميييةكبيرة في عممية تعمم الجدل.
ولتنمية الجدل العممي لد المتعممين والتمكن مين قيياس مسيتواا ليديهم ،اقتيرح سيتيفين
تييوليمن  Stephen Toulminعييام  1958نموذج ي لمجييدل

Toulmin Argument

) ،Pattern (TAPواليذ يتكيون مين سيتة أبعياد حيددها (Erduran, 2018; Utomo,
) 2019فيما يمي:
 االدعا  :claimهو وجهة النظر التي يحاول الفرد المجادل إقناع يرا بها. -البيانات  :Dataهي المعمومات التي يستتدمها المجادل لتقديم دليل عمى

حة االدعا .

 المبررات  :Warrantsهي المبادئ أو القواعد التي تربط بين البيانات واالدعا . الدعامات  :Backingsهي اضافة مزيد من األدلة أو المبررات التي تؤيد االدعا . القيود  :Qualifiersهي العبارات التي تحدد شروط قبول االدعا وت ديق . -الطعون  :Rebuttalsوهي العبارة التي تحدد الشروط التي تبطل فيها

حة االدعا .

ولقييد جييرت محيياوالت عديييدة لتطييوير نمييوذج تييوليمن ميين قبييل عييدد ميين البيياح ين ،فقييدم
لوالين ) Liewellyn (2013نموذجاً من ستة مكونات هي :السيؤال  ،Questionواالفتي ارض

 ،Assumptionواالدعيييييييا  ،claimواليييييييدليل  ،Evidenceوالتوضيييييييي ،Explanation
والييدحض  .Rebuttalكمييا حيياول سمبسييون وسشييميج
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عوبة وتداتل نموذج توليمن من تالل تقميص أبعيادا إليى يالث أبعياد

بدمج بعض األبعاد المتشابهة مع بعضها .وفي ضو ذلك أ ب الجدل العممي مكوناً من:
 -االدعا  :Claimيتضمن التنبؤ أو التفسير أو أ إجابة أتر عن سؤال مطروح.

 األدلييية  :Evidencesوهيييي البيانيييات التيييي تيييدعم االدعيييا م يييل :اإلح يييا ات ،والرسيييومالبيانية ،والن وص ،ونتا ج التجارب ،والت ار ط ،واألشكال ،وال ور ،والجداول.
 -المبررات  :Justificationsهي عبارات تظهر مال مة األدلة إل بات

حة االدعيا  ،م يل

تقديم المبادئ ،واألسباب ،والتأويالت ،وتقديم التفسيرات.
وعند تأمل مكونيات الجيدل العمميي ،يتبيين أهميتي بالنسيبة لتيدريس العميوم؛ حييث يمكين
المييتعمم ميين طييرح األفكييار ،ويسيياعد فييي تحسييين أدا ا األكيياديمي ،ويعمييق اسييتيعاب لممفيياهيم
العمميية ،ويعيزز مهيارات االستق يا والتحير العمميي والتفكيير الناقيد لديي

(Faize et al.,

) .2018كما يدعم مشاركة المتعمم الفاعمة في الممارسات العممية األساسية (Grooms et
) ،al., 2015ويسياعد فيي تطيوير فهمي لطبيعية العميم بشيكل أفضيل ،واالسيتيعاب المفياهيمي
لضفكار العممية المحورية لمعمم ) .(Songer & Gotwals, 2012عالوة عمى ما سبق فيإن
الجدل العممي يدعم مهيارات اتتياذ القيرار ليد الميتعمم ،ويزييد قدرتي عميى التعاميل ميع القضيايا
العممييية االجتماعيييية ) ،(Khishfe, 2012وينميييي لديييي القييدرة عميييى اسييتتدام ليييية العميييم،
والتحدث بطالقة عن العمم ،والتفكير م ل العمما ( ار ب.)2117 ،
كما تو مت نتا ج دراسات عديدة إلى أهمية الجدل العممي في تعميم العموم؛ حييث تمكين
الباح ون من تنمية عيدد كبيير مين مترجيات التربيية العمميية المهمية مين تيالل توظييف الجيدل
العممييي داتييل ف ييول العمييوم .فقييد أ بتييت الدراسييات فاعمييية تييدريب المتعممييين عمييى ممارسييات
الجييدل العممييي فييي تنمييية اسييتيعاب المفيياهيم العممييية ،وممارسيية مهييارات االستق ييا العممييي
) ،(Walker et al., 2019واألدا األكياديمي ) ،(Faize et al., 2018والفهيم العمييق
واالتجيياا نحييو المييادة (ن ييحي ،)2118 ،واالسييتدالل العممييي ،وفعالييية الييذات األكاديمييية (عييز
الييدين ،)2118 ،وفهييم طبيعيية العمييم ) ،(Boran, 2016ومهييارات عمميييات العمييم التكاممييية
) ،(Gultepe & Kilic, 2015وتنميية المفياهيم البيولوجيية وتحسيين نوعيية الحجيج حيول
نظرية التطور (شمبي ،)2115 ،ومهارات التفكير العميا ،ومستو الطميوح (التطييب واألشيقر،
 ،)2114وتعزيز التحدث العممي ).(Qhobela, 2012
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ونظ ي ار ألهمييية الجييدل العممييي ،ظهييرت -فييي اتونيية األتيييرة -دع يوات متكييررة ألن يكييون
الجييدل العممييي محييور تعمييم العم يوم؛ حيييث دعييا الييبعض لمنظيير لمعمييم عمييى أن ي نشيياط اجتميياعي
يرتكز عميى الجيدل العمميي ) .(Rapanta, 2019وال يمكين فهيم العميم كعمميية لالستق يا إال
من تالل فهيم عممييات الجيدل العمميي التيي يمارسيها العمميا ؛ فتيالل عمميية االستق يا يقيدم
العممييا االدعييا ات وهييي تفسيييرات محتمميية ميين وجهيية نظييرهم لمظيياهرة ،وذلييك بنييا عمييى أدليية
مناسبة قابمة لممالحظة يبررون بها هذا االدعا  ،وهناك عمما آترون عادة ميا يقيدمون أدلية
لدحض االدعا السابق ).(Falk & Brodsky, 2013
كما دعت حركيات ا يالح التربيية العمميية المتعاقبية إليى ضيرورة تضيمين الجيدل العمميي
في مناهج العموم؛ حيث تم تضمين فيي و يقية العالميات المرجعيية لمتنيور العمميي التيي

يدرت

عن الرابطة األمريكية لتقدم العموم  ،AAASوكذلك و يقة المعايير القومية لتعميم العموم The
) National Science Education Standards (NSESالتييي أ ييدرها المجمييس
القييومي لمبحيوث بالواليييات المتحييدة األمريكييية The National Research Council
).(Llewellyn, 2013) (NRC
ومييع انطييالق اإلطييار المرجعييي لمتربييية العممييية The Framework for K-12
 Science Educationالذ قدم المجميس القيومي لمبحيوث )ُ NRC (2012وضيع الجيدل
العممي القا م عمى اليدليل؛ كأحيد الممارسيات العمميية والهندسيية اليالزم تنميتهيا ليد المتعمميين
تييالل المراحييل الدراسييية المتتمفيية .كمييا تضييمنت معييايير العمييوم لمجيييل القييادم  NGSSإشييارات
عديدة إلى الجيدل العمميي بمييت حيوالي  111ميرة فيي ال يفوف مين  ،12-1والتيي تتطميب أن
يتعمم الطيالب تكيوين حجيج منطقيية قا مية عميى ادعيا ات موضيوعية ،واسيتدالل

يحي ودلييل

مناسب ).(NSTA, 2015
كما سعى الباح ون حول العالم إلى تنمية مهارة الجدل العممي لد المتعممين باسيتتدام
طييرق وأسيياليب متنوعيية ،كييان ميين بينهييا :اسييتراتيجية األبعيياد السييتة (أبييو نيميية،)2119 ،
وبرنامج قا م عمى القضيايا االجتماعيية العمميية المحميية (عبيد المطييف ،)2119 ،واالستق يا
العمميي باسيتتدام واجهية كمبيوتريية جدليية ) ،(Lin et al., 2018واليتعمم اإللكترونيي يير
المتزامن ) ،(Callis-Duehl et al., 2018والتقويم التكيويني اإللكترونيي (Mao et al.,
) ،2018ومييدتل القضييايا العممييية االجتماعييية

(Suephatthima & Faikhamta,
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) ،2018ومتطييط تدريسييي معتمييد عمييى نظرييية الجسيييم )،(Angeloudi et al., 2018
وأسيموب السيقاالت التعميميية القا مية عميى الكمبييوتر ) ،(Belland et al., 2015والتيدتل
التدريبي أ نا معالجة المواقف العممية المتضاربة ).(Hefter et al., 2014
وعمييى اليير م ميين دور الجييدل العممييي فييي المسييعى العممييي إلنتيياج المعرفيية عيين العييالم
الطبيعييي ،واالهتمييام الكبييير بتنميت ي  ،إال أن ي ميين المسييتيرب أن منيياهج العمييوم ال تييوفر فر ياً
حقيقييية لممارسيية المييتعمم لمجييدل العممييي داتييل ف ييول العمييوم .ولقييد تو ييمت دراسيية (عفيفييي،
2115؛  )Osborne, 2010; Ryu & Sandoval, 2012إلى ق ور مناهج العموم فيي
تنمييية مهييارة الجييدل العممييي لييد المتعممييين ،وضييعف انييدماجهم فييي

يييا ة االدعييا ات وبنييا

األدلة وربط االدعا ات باألدلة من تالل عممية التبرير.
ويحتم هذا الضعف عمى معمم العميوم ت يميم اليدروس التيي تعطيي الطيالب فر ية ليتعمم
كيفييية توليييد التفسيييرات ميين البيانييات ،وتحديييد األدليية والحكييم عمييى مييد ومال مته يا وكفايتهييا،
والتعبييير عيين الحجيية ودعييم تفسيييراتها ،واالسييتجابة لضس ي مة التييي تعبيير عيين وجهييات النظيير أو
النظريات المضادة ،وتنقي ادعا اتهم وحججهيم عميى أسياس ردود الفعيل التيي يتمقونهيا أو فيي
ضيو الجدييد مين األدلية ) .(NSTA, 2013كميا يتطميب تنميية الجيدل العمميي إدمياج األسي مة
الكبيير ومشييكالت الحييياة الواقعييية التييي تتييي الفر يية لممتعممييين لتوليييد ادعييا ات متضيياربة،
والبحيث عين المعموميات المت يمة بهيذا الشيأن ،والتفكيير كميا يفكير العمميا

(Kim et al.,

).2014
ويعتبيير موضييوع نظريييات نشييأة الكييون ونظرييية التطييور ميين المجيياالت الت ييبة إل ييارة
الحوار وتدريب الطالب عمى مهارة الجدل العممي .وعمى الر م مين اهتميام دراسية عربيية واحيدة
باسييتتدام نمييوذج تييدريس مسييتحدث قييا م عمييى مهييارات المحاجيية العممييية فييي تحسييين الحجييج
العممية حول نظرية التطور لد طالب ال ف األول ال انو (شيمبي )2115 ،إال أني ال توجيد
دراسة عربية واحدة -وذلك في حدود عمم الباحيث -سيعت إليى تنميية الجيدل العمميي مين تيالل
تدريس نظريات نشأة الكون ،وهذا قد يسياعد أيضياً فيي فهيم طبيعية العالقية بيين العميم واليدين،
ولعل هذا ما دعا الباحث إلج ار البحث الحالي.
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إجراءات البحح
لاجابة عن اس مة البحث والتحقق من

حة فروض تم إتباع التطوات التالية:

أوال  -بناء وحدة "نظريات نشأة الكون" املكرتحة
انطمقت الوحيدة المقترحية مين االهتميام المتزاييدة بتيدريس عميم الكيون وبتا ية نظرييات
نشأة الكون ،وكيذلك النيدا ات المتعيددة التيي ح يت عميى اعتبيار فهيم العالقية بيين العميم واليدين
ومهييارة الجييدل العممييي أحييد األعمييدة الر يسيية لمتربييية العممييية .وبنييا عمييى ذلييك ،هييدفت وحييدة
"نظريات نشأة الكون" المقترحة إلى تنمية فهم العالقة بين العمم واليدين ومهيارة الجيدل العمميي؛
ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد اإلطار العام لموحدة المقترحة من تالل تحديد كل من:
 الهييدف العييام لموحييدة المقترحيية :يتم ييل فييي اسييتيعاب نظريييات نشييأة الكييون بمييا ينمييي فهييمالعالقة بين العمم والدين ومهارة الجدل العممي لد تالميذ ال ف ال الث اإلعداد .
 -نيواتج تعمييم الوحييدة :فييي ضيو الهييدف العييام تييم

يييا ة مجموعية ميين نيواتج الييتعمم تُعطييى

و فًا لضدا ات التي تسعى الوحدة إلى تنميتها لد تالميذ ال ف ال الث اإلعداد .

 عنا يير محتييو الوحييدة :تييم تقسيييم الوحييدة المقترحيية إلييى  4دروس .وتييم تحديييد عنا ييرالمحتو المعرفي لكل درس بما يشمم من مفاهيم ونظريات ،وتفاعالت بين العميم واليدين،
وقضايا جدلية متضمنة.
 م ييادر الييتعمم :تييم تحديييد م ييادر الييتعمم التييي يمكيين اسييتتدامها لتحقيييق نييواتج الييتعممالمستهدفة ،ومين بيين هيذا الم يادر :الم يادر المطبوعية ،والم يادر السيمعية الب يرية،
والم ادر الرقمية ،واألجهزة واألدوات.
 االستراتيجيات وطرق التدريس :اقترح الباحيث مجموعية مين اسيتراتيجيات وطيرق التيدريستتناسب مع الفكرة المحورية لموحدة المقترحية ،م يل :المناقشية ،والع يف اليذهني ،واليتعمم
التعاوني ،والسقاالت التعميمية.
 أساليب التقويم :تم اسيتتدام أنيواع متتمفية مين أسياليب التقيويم ،والتيي مين بينهيا األسي مةالتحريرية والشفوية ،وأوراق العمل ،وممف اإلنجاز.
 التطييية الزمنيييية لتيييدريس الوحيييدة :يسيييتيرق تيييدريس الوحيييدة  12ح ييية موزعييية عميييى 6أسييابيع بمعييدل ح ييتين أسييبوعيا .وتييم حسيياب عييدد الح ييص المت

يية لكييل درس فييي

ضو أهميت النسبية.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 147 -

وحدة مقترحة في "نظريات نشأة الكون" ...

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

وفييي ضييو اإلطييار العييام لموحييدة ،تييم بنييا المحتييو التف يييمي لكتيياب التمميييذ التيياص
بالوحدة باالستعانة بمجموعة مين الكتيب العمميية ،والموسيوعات ،والمجيالت العمميية ،و يفحات
اإلنترنت ذات ال مة بعمم الكون .وأ نا عممية بنا كتاب التمميذ ،تم مراعاة ما يمي:
 أن يعكس المحتو قوة العمم وحدودا وعالقت التفاعمية مع الدين ،وأن يظهير حالية الجيدلبين نظريات نشأة الكون وبعضها البعض ،وبين تمك النظريات والمعتقدات الدينية.
 أن يحقق عرض المحتو ترابط موضوعات الوحدة ،والتسمسل المنطقي لضفكيار بميا يحقيقتتابع واستمرارية عممية التعمم.
 تجنييب اإلسييهاب فييي سييرد المحتييو  ،واالسييتعانة بالرسييوم وال ييور والمتططييات واألشييكالالتوضيحية التي تيسر الفهم.
 االستعانة بأكبر عدد ممكن من األنشطة التعميمية التي تجعل بي ة التعمم جاذبة لمتعمم. أن يتضمن المحتيو أسي مة تقويميية لممعيارف األساسيية حيول نشيأة الكيون فيي نهايية كيلدرس ،وكذلك أوراق عمل ليسجل التالميذ ادعا اتهم ،وما يرتبط بها من أدلة ومبررات.
ولمتأكييد ميين

ييالحية كتيياب التمميييذ تييم عرض ي عمييى مجموعيية ميين التب ي ار فييي ميييدان

التربيييية العمميييية إلبيييدا الييي أر حيييول ميييد مراعييياة المحتيييو لنظرييييات نشيييأة الكيييون ،واتسييياق
وتسمسييل المحتييو  ،ومناسييبت لتالميييذ ال ييف ال الييث اإلعييداد  ،ووضييوح األشييكال وال يييور
المسيييتتدمة ،والدقييية العمميييية وال يييحة الميويييية لمحتيييواا .وقيييد اتفيييق السيييادة المحكميييون عميييى
الحية كتياب التممييذ بعيد إجي ار عيدد مين التعيديالت ،والتيي شيممت :إضيافة عيدد مين ال يور
والرسوم وتعديل عدد آتر منها ،وضبط ال يا ة الميويية لعيدد مين العبيارات ،واضيافة عيدد مين
األس ي مة فييي نهاييية كييل درس .وبعييد إجيي ار تمييك التعييديالت أ ييب كتيياب التمميييذ فييي
النها ية

ييورت

الحاً لمتجريب .ويوض الجدول  3موضوعات كتاب التمميذ لموحدة المقترحة.
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ِٛضٛػبد ِحز ٜٛوزبة اٌزٍّ١ز ٌٛحذح "ٔظش٠بد ٔشأح اٌى "ْٛاٌّمزشحخ
َ
1
2
3
4

اٌذسٚط

ػذد
اٌحظض

ػٕبطش اٌذسط

اسزىشبف سطذ اٌى ْٛف ٟاٌحضبساد اٌمذّ٠خ – اٌزٍ١سىٛثبد – سطذ اٌضٛء –
سطذ ِٛخبد اٌدبرث١خ – األلّبس اٌظٕبػ١خ – اٌشحالد اٌفضبئ١خ–
اٌىْٛ
دساسخ اٌدسّ١بد – اٌش٠بض١بد ٚاسزىشبف اٌى.ْٛ
ثٕ١خ اٌى ْٛاٌّدشح – إٌدُ – اٌىٛوت – اٌمّش – اٌى٠ٛىت – إٌ١بصن ٚاٌشٙت –
اٌّزٔجبد  -اٌّدّٛػخ اٌشّس١خ
ٔظش٠خ وٛثشٔ١ىٛطٔ -ظش٠خ اٌّدشح اٌٛاحذح ٔ -ظش٠خ اٌّدشاد
ٔظش٠بد
اٌى ْٛاٌثبثذ اٌّزؼذدح ٔ -ظش٠خ إٔ٠شزبٌٍ ٓ٠ى ْٛاٌثبثذ ٔ -ظش٠خ اٌحبٌخ اٌسبوٕخ ٌفش٠ذ
ً٘٠ٛ
ٔظش٠خ اٌى ْٛاوزشبف رّذد اٌى – ْٛط١بغخ ٔظش٠خ االٔفدبس اٌىج١ش  -خٛٙد
اٌف١ض٠بئ ٟخٛسج خبِٛف – اوزشبف اإلشؼبع اٌّزجم – ٟاأللّبس
اٌّزٛسغ
اٌظٕبػ١خ ٚدػُ االٔفدبس اٌىج١ش – اٌزٍ١سىٛة ٘بثً آٌخ صِٕ١خ -
رسبؤالد حٛي ٔظش٠خ االٔفدبس اٌىج١ش
اٌّدّٛع

2
3
3

4
12

كمييا أعييد الباحييث دليييل المعمييم لوحييدة "نظريييات نشييأة الكييون" بهييدف إرشيياد المعمييم أ نييا
ييميا بميا يحقيق نيواتج تعميم الوحيدة،
تدريس الوحدة لممجموعية التجريبيية .وتيم بنيا اليدليل تف ً
ويراعييي نشيياط وايجابييية المييتعمم فييي كافيية مراحيييل التييدريس .وقييد جييا الييدليل مشييتمالً عميييى

المكونات التالية :مقدمة ،واليرض من دليل المعمم ،كيفية استتدام الدليل ،وتمفية معرفيية عين
نظريييات نشييأة الكييون ،والتطيية العاميية لموحييدة ،والتطييط التف يييمية لمييدروس ،والمراجييع .وبعييد
االنتهييا ميين إعييداد الييدليل تييم عرض ي عمييى مجموعيية ميين التب ي ار فييي ميييدان التربييية العممييية
إلبيدا الي أر حييول مييد مراعيياة الييدليل لمطبيعيية الجدلييية بييين العمييم والييدين ،واتسيياق مييع كتيياب
التممييييذ ،ومراعييياة أنشيييطت لطبيعييية تالمييييذ ال يييف ال اليييث اإلعيييداد  .وبعيييد إجييي ار التعيييديالت
المقترحة من المحكمين أ ب الدليل في

ورت النها ية.

ثانيا  -إعداد اختبار فوه العالقة بني العخله والدين
تم بنا االتتبار بهدف قياس مستو فهيم تالمييذ المرحمية اإلعداديية لمعالقية بيين العميم
والدين؛ ولتحقيق هذا الهيدف تيم اسيتق ار عيدد مين الدراسيات التيي اهتميت بقيياس فهيم العالقية
بيين العميم واليدين ;(e.g. Bagdonas & Silva, 2015; Yasri et al., 2013
) .Billingsley et al., 2020وفيي ضيو ذليك ،تيم تقسييم االتتبيار إليى  3أبعياد كيل منهيا
يعبر عن إحد مكونات فهم العالقة بين العمم والدين ،وهذا األبعاد هي:
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 149 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

وحدة مقترحة في "نظريات نشأة الكون" ...

 ت ييا ص العمييم :يقيييس هييذا البعييد فهييم التمميييذ لمجييال اهتمييام العمييم وهييو دراسيية العييالمالطبيعيييي الممميييوس ،والطيييرق التيييي يسيييتتدمها العميييم لمح يييول عميييى المعرفييية العمميييية
والمتم مية فيي المالحظيية والتجرييب ،وكيذلك إدراكي أن المعرفية العمميية ييير يقينيية وتتيييير
باستمرار ،إضافة الستيعاب لقيوة وحيدود العميم ،وأن هنياك أسي مة ال يسيتطيع العميم اإلجابية
عنها.
 ت ا ص الدين :يقيس هذا البعد فهم التمميذ لمجال اهتمام الدين وهو دراسة الطبيعية ومياو ار الطبيعة (الييبيات) ،والطرق التي يستتدمها اليدين لمح يول عميى المعرفية والمتم مية
فييي الييوحي ودراسيية الن ييوص المقدسيية ،وكييذلك إدراك أن العقيييدة الدينييية تتميييز باليقينييية
وال بات النسبي ،واعتماد الدين ب ورة أساسية عمى اإليمان بالييب.
 الحوار بين العمم والدين :يقيس مد اعتقاد التمميذ بأن العمم والدين لهميا أهيداف مشيتركةتدور حول الو ول إلى الحقيقة ،وأن العمم والدين ال يتعارضان بيل يتكيامالن لتقيديم رؤيية
شيياممة لمعييالم؛ حيييث ييينج الييدين فييي اإلجابيية عيين األسي مة التييي تقييع تييارج حييدود العمييم،
عالوة عمى قياس مد إدراك التمميذ أن العمم ال يستبعد وجيود الييبييات وحيدوث المعجيزات
التارقة لمطبيعة.
وتيم

يييا ة  12مفييردة لكييل بعيد ميين األبعيياد فييي

ييورة أسي مة اتتيييار ميين متعييدد ،وقييد

روعي الشيروط الواجيب توافرهيا فيي هيذا النيوع مين األسي مة ،كميا تيم

ييا ة تعميميات االتتبيار

وطريقيية اإلجابيية عني  .وأعييد الباحييث ورقيية إجابيية منف ييمة تشييمل البيانييات التا يية بكييل تمميييذ
وجدول يحدد في اإلجابة ال حيحة ،كما تم إعداد مفتاح الت حي  ،وبذلك أ ب االتتبيار فيي
ورت األولية مكوناً من  36مفردة.
ولمتحقييق ميين

ييدق االتتبييار تييم عرض ي عمييى مجموعيية ميين المتت

التربية العممية إلبدا ال ار حول مد

ييين فييي ميييدان

الحية مفردات  .وقيد قيدم السيادة المحكميون مجموعية

من المقترحات ،والتي شممت حذف مفردتين من بعيد ت يا ص اليدين؛ وذليك لمحيد مين متياطر
عدم ارتياح التالميذ لاجابة عن أس مة معينة م ل مسألة الحياة بعد الموت ،كميا أقتيرح السيادة
المحكمون إضافة مفردتين إلى بعد الحوار بين العمم والدين ،وتعيديل

ييا ة عيدد مين األسي مة

والبدا ل حتى تناسب مستو تالميذ المرحمة اإلعدادية .وبعد إجي ار التعيديالت المقترحية أ يب
االتتبار مكوناً من  36مفردة ،وتكون درجت العظمى هي  36درجة.
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وتيييم تطبييييق االتتبيييار عميييى مجموعييية مييين تالمييييذ ال يييف ال اليييث اإلعيييداد مييين يييير
مجموعتي البحث وعددهم  34تممييذاً بمدرسية العمييا بيإدارة المعياد التعميميية فيي ييوم األحيد

الموافق  2119/3/24م طبق مرة أتير بعيد أسيبوعين؛ وقيد بميغ معاميل االرتبياط بيين نتيا ج
التطبيقين  ،1.76وبحساب ال بيات بطريقية سيبيرمان وبيراون وجيد أني  1.863مميا ييدل عميى
أن االتتبييار يتمتييع بدرجيية عالييية ميين ال بييات .وتييم تحديييد زميين االتتبييار بحسيياب متوسييط زميين
اإلجابة والذ بمغ  33دقيقة ،ويضاف  5دقا ق لقي ار ة تعميميات االتتبيار لي يب اليزمن الكميي
 38دقيقة .وبذلك أ ب االتتبار في

يورت النها يية

يالحاً لالسيتتدام كيأداة

يادقة و ابتية

لقياس فهم العالقة بين العمم والدين لد تالميذ المرحمة اإلعدادية.
خذٚي 4

ِىٔٛبد اخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
اٌجؼذ

اٌّىٔٛبد

خظبئض ِدبي ا٘زّبَ اٌؼٍُ  -طشق اٌحظٛي ػٍ ٝاٌّؼشفخ
اٌؼٍّ١خ  -األدٌخ اٌؼٍّ١خ  -ػذَ ٠م١ٕ١خ اٌّؼشفخ
اٌؼٍُ
اٌؼٍّ١خ ٔ -سج١خ ٚرغ١ش اٌّؼشفخ اٌؼٍّ١خ  -لٛح
ٚحذٚد اٌؼٍُ
خظبئض ِدبي ا٘زّبَ اٌذ - ٓ٠طشق اٌحظٛي ػٍ ٝاٌّؼشفخ
اٌذ١ٕ٠خ – األدٌخ اٌذ١ٕ٠خ ٠ -م١ٕ١خ اٌّؼشفخ اٌذ١ٕ٠خ-
اٌذٓ٠
اٌثجبد إٌسجٌٍّ ٟؼشفخ اٌذ١ٕ٠خ  -اإلّ٠بْ ثبٌغ١ت
اٌحٛس ث ٓ١األ٘ذاف اٌّشزشوخ – اٌزىبًِ ٚرمذ ُ٠سؤ٠خ شبٍِخ
اٌؼٍُ ٚاٌذٌٍ ٓ٠ؼبٌُ – ػذَ اٌزؼبسع اٌّؼشف – ٟاٌؼٍُ ٚاإلّ٠بْ
ثبٌغ١ت – اٌؼٍُ ٚرظذ٠ك ِؼدضاد اٌشسً – رفس١ش
أطً اٌح١بح – حذٚد اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
اٌّدّٛع

ػذد
اٌؼجبساد

أسلبَ
اٌؼجبساد

اٌذسخخ

12

12-1

12

11

22-13

11

14

36-23

14

42

36-1

36

ثالجا  -إعداد مكياس اجلدل العخلني
تم بنا المقياس بهدف تحدييد مسيتو مهيارة الجيدل العمميي ليد تالمييذ ال يف ال اليث
اإلعييداد ؛ ولتحقيييق هييذا الهييدف تييم االطييالع عمييى عييدد ميين الدراسييات (م ييل :ار ييب2117 ،؛
عبيد المطييف2119 ،؛ عفيفيي2115 ،؛  )Lin et al, 2018التيي اهتميت ببنيا مقياييس
لمجدل العممي .وتبني الباحيث نميوذج الجيدل العمميي ذو األبعياد ال ال ية ،وهيي :االدعيا واألدلية
والمبررات.
وتكون المقياس من  6أس مة مفتوحية تيدور حيول ظيواهر وموضيوعات عمميية متنوعية،
ويطمب من التممييذ تقيديم االدعيا اليذ يجييب عين السيؤال ،واألدلية عميى
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وكذلك المبررات التي تظهر مال مة األدلية إل بيات

يحة االدعيا  .ولتقيويم إجابيات التالمييذ تيم

إعداد مقياس متدرج  Rubricمكون مين األبعياد ال ال ية لمجيدل العمميي؛ أ االدعيا  ،واألدلية،
والمبررات .وحدد المقياس المتدرج ال ية مسيتويات لاجابية ،وهيي :المسيتو الضيعيف ويعطيى
درجيية واحييدة ،والمسييتو المتوسييط ويعطييى درجتييان ،والمسييتو المتقييدم ويعطييى ييالث درجييات.
وبالتييالي تكييون الدرجيية النها ييية لكييل سيؤال هييي 3 :درجييات ×  3أبعيياد
الدنيا لكل سؤال هي 1 :درجة ×  3أبعاد

 9درجييات ،والدرجيية

 3درجات.
خذٚي 5

اٌّم١بط اٌّزذسج ٌزمِ ُ١١سز ٜٛاٌدذي اٌؼٌٍّ ٟذ ٜاٌزالِ١ز
اٌّسز ٜٛاٌضؼ١ف
اٌّىْٛ
(اٌذسخخ =)1
االدػبء ال ٠مذَ ادػبء أ٠ ٚمذَ ادػبء
غ١ش دل١ك
اٌذٌ ً١ال ٠مذَ دٌ ً١أ٠ ٚمذَ دٌ ً١ال
٠ذػُ االدػبء
اٌّجشساد ال ٠مذَ ِجشساد أ٠ ٚمذَ
ِجشساد ال رشثظ اٌذًٌ١
ثبالدػبء

ولمتحقق من

اٌّسز ٜٛاٌثبٌث
اٌّسز ٜٛاٌّزٛسظ
(اٌذسخخ =)3
(اٌذسخخ =)2
٠مذَ ادػبء دل١ك ٌٚىٕٗ غ١ش ٠مذَ ادػبء دل١ك ٚوبًِ
وبًِ
٠مذَ دٌِٕ ً١بست ٌٚىٕٗ غ١ش ٠مذَ دٌِٕ ً١بست ٚوبف
ٌذػُ االدػبء
وبف ٌذػُ االدػبء
٠مذَ ِجشساد رشثظ اٌذٌ٠ ً١مذَ ِجشساد رشثظ
اٌذٌ ً١ثبالدػبء ٚوبف١خ.
ثبالدػبء إال أٔٙب غ١ش وبف

يدق مقيياس الجيدل العمميي تيم عرضي عميى مجموعية مين المتت

في ميدان التربية العممية إلبدا ال ار حول مد
مجموعة من المقترحات ،والتي شممت تعيديل

يين

الحية مفردات  .وقد قدم السيادة المحكميون
ييا ة عيدد مين العبيارات واألسي مة .وبعيد إجي ار

التعديالت المقترحة أ ب المقياس مكوناً من  6أس مة .وتكون الدرجة العظمى لممقيياس هيي:
 3درجييات ×  3أبعيياد ×  6أس ي مة

أبعاد ×  6أس مة

 54درجييات ،وتكييون الدرجيية الييدنيا هييي 1 :درجيية × 3

 18درجة.

تيييم تطبييييق المقيييياس عميييى مجموعييية مييين تالمييييذ ال يييف ال اليييث اإلعيييداد مييين يييير
مجموعتي البحث وعددهم  34تممييذاً بمدرسية العمييا بيإدارة المعياد التعميميية فيي ييوم األحيد

الموافق  2119/3/24م طبق مرة أتير بعيد أسيبوعين؛ وقيد بميغ معاميل االرتبياط بيين نتيا ج
التطبيقين  ،1.72وبحساب ال بيات بطريقية سيبيرمان وبيراون وجيد أني  1.837مميا ييدل عميى
أن المقيياس يتمتيع بدرجية عاليية مين ال بيات .وتيم تحدييد زمين المقيياس بحسياب متوسيط زميين
اإلجابة والذ بمغ  38دقيقة ،ويضاف  5دقا ق لق ار ة تعميميات المقيياس لي يب اليزمن الكميي
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 43دقيقة .وبذلك أ ب المقياس في
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ورت النها ية

يادقة و ابتية

يالحاً لالسيتتدام كيأداة

لقياس مهارة الجدل العممي لد تالميذ المرحمة اإلعدادية.

رابعا  -التجريب امليداني لخلبحح
تييم إج ي ار تجربيية البحييث عمييى مجموعيية ميين تالميييذ ال ييف ال الييث اإلعييداد بمدرسيية
المعاد الجديدة بإدارة المعاد التعميمية ،وتقسيمهم إليى مجميوعتين إحيداهما تجريبيية مكونية
مييين  38تممييييذاً ،وأتييير ضيييابطة مكونييية مييين  36تممييييذاً .وتيييم تطبييييق أداتيييي البحيييث عميييى

المجموعيية التجريبييية والضييابطة تطبيق ياً قبمي ياً يييوم ال ال ييا 2119/11/12؛ وذلييك لمتأكييد ميين
تكافؤ المجموعة التجريبية مع الضابطة .وتم ر د درجات التالميذ في اتتبار فهم العالقية بيين

العمم والدين ،ومقياس الجيدل العمميي ،ومعالجية البيانيات باسيتتدام اتتبيار "ت"  t-testلداللية
الفيييرق بيييين متوسيييطي درجيييات المجموعييية التجريبيييية والضيييابطة .وقيييد أظهيييرت النتيييا ج تكيييافؤ
المجموعتين إح ا ياً من حيث فهم العالقة بين العمم والدين ،كما يتض في الجدول التالي:

أثؼبد االخزجبس
خظبئض اٌؼٍُ
خظبئض اٌذٓ٠
اٌحٛاس ث ٓ١اٌؼٍُ
ٚاٌذٓ٠
اٌّدّٛع

خذٚي 6
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍ ٟالخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
اٌضبثطخ (ْ=)36
لّ١خ
اٌذسخخ
د
ع
%
َ
ع
%
َ
1.14 1.5 41.4 4..4 1.6 33.2 4.53 12
1.55 1.1 31.3 3.13 1.3 31.3 3.13 11

ِسزٜٛ
اٌذالٌخ
غ١ش داٌخ
غ١ش داٌخ

14

1.45 1.2 41.4 5.4. 1.2 3... 5.53

غ١ش داٌخ

36

1.56 2.1 33.4 13..

غ١ش داٌخ

2

36.4 13.2

كما تم ر د درجات التالميذ في مقياس الجدل العممي ،ومعالجة البيانات إح يا ياً ،وقيد

أظهيير التحميييل اإلح ييا ي أن المجمييوعتين متكيياف تين إح ييا ياً ميين حيييث الجييدل العممييي ،كمييا
يتض من الجدول التالي:

خذٚي 4

ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٌٍّ ٟم١بط اٌدذي اٌؼٍّٟ
أثؼبد
اٌّم١بط
االدػبء
اٌذًٌ١
اٌّجشساد
اٌّدّٛع

اٌضبثطخ (ْ=)36
اٌذسخخ
ع
%
َ
2.14 61.3 11.36 13
1.33 43.3 3.6.
13
1.14 33.3 6.3.
13
3.45 43.. 26.4
54

اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
ع
%
َ
1.34 61.4 11.15
1..2 4..4 3..5
1.13 3..2 4.15
3.41 51.1 24.15
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بعييد التأكييد ميين تكييافؤ مجمييوعتي الدراسيية تييم االسييتعانة بأحييد معممييي العمييوم بالمدرسيية
لتييدريس وحييدة "نظريييات نشييأة الكييون" المقترحيية لممجموعيية التجريبييية ،واالسييتعانة بمعمييم آتيير
لتيدريس وحييدة "الكييون والنظيام الشمسييي" المتضييمنة فيي الميينهج المقييرر مين قبييل وزارة التربييية
والتعميييم لممجموعيية الضييابطة ،وذلييك بعييد التأكييد ميين تكييافؤ المعممييين ميين حيييث المؤهييل وعييدد
سنوات التبرة .ولقد بدأ التطبيق يوم األحد  ،2119/11/17وانتهيى ال ال يا 2119/12/24
بمعدل ح تين أسبوعياً ،وذلك حسب التطة الدراسية لوزارة التربية والتعميم.

وقد تم تسجيل عدد مين المالحظيات أ نيا تنفييذ التجربية الميدانيية ،فقيد أشيار المعمميان

القا مان بالتطبيق إلى أنهما لم يتمقيا أ تدريب عن تيدريس نظرييات نشيأة الكيون سيوا أ نيا
مرحميية اإلعييداد أو أ نييا التدميية .كمييا عبيير المعمييم القييا م بالتييدريس لممجموعيية التجريبييية عيين
شعورا باستفادة كبير من الوحيدة المقترحية ،وأن الوحيدة قيدمت رؤيية متكاممية لت يور كيل مين
العمم والدين لنشأة الكيون ،وهيذا ميا سياعدا فيي حيل بعيض اإلشيكاالت والتعارضيات بيين نظريية
االنفجييار الكبييير والمعتقييدات الدينييية .كمييا عبيير عيين أن الوحييدة المقترحيية قييدمت نظريييات نشييأة
الكون ب ورة عميقية مدعمية باألدلية العمميية .واعتبير المعميم أن تيدريس نظرييات نشيأة الكيون
بهذا الطريقة ضرورة لتالميذ المرحمة اإلعدادية .كما لفتت الوحدة انتبياا المعميم ألهميية تيدريب
التالميذ عمى مهارة الجدل العممي ،ودور امتالك هذا المهارة في تحسين تعمم العموم.
ومن تالل النقاش المستمر مع معممي العموم بالمدرسة حيول رأيهيم فيي تيدريس نظريية
االنفجار الكبيير ضيمن وحيدة "الكيون والنظيام الشمسيي" بال يف ال اليث اإلعيداد  ،وال يعوبات
التي تيواجههم أ نيا تدريسيها ،ورؤييتهم لمعالقية الجدليية بيين العميم واليدين تو يل الباحيث إليى
ضييعف فهييم المعممييين أنفسييهم لنظرييية االنفجييار الكبييير واألدليية عمييى

ييحتها ممييا تسييبب فييي

ظهور عدد من ال عوبات والمشكالت أ نا تدريس هذا النظرية .وقد عبير أحيد المعمميين عين
يرً لتعارضييها مييع المعتقييدات الدينييية .كمييا ذكيير  3معممييين أنهييم
رفض ي التييام لهييذا النظرييية نظي ا
يقومون بتدريس هذا النظرية من تالل ربطها باإلعجاز العممي في القرآن الكريم .وذكر معظيم

المعممين أنهم ال يفضمون إ ارة التالميذ لضس مة الجدلية حول عالقة العمم بالدين.
كميا ر يد الباحييث وجيود حاليية مين الشيييف ليد التالميييذ بدراسية نظريييات نشيأة الكييون،
وشعورهم بأن موضوع م ير وممي باألسيرار .كميا الحيظ أني بمجيرد إحسياس التالمييذ باألميان
في طرح األس مة والترحيب بتمك األس مة فإنهم بدأوا في توجي عدد كبير من األسي مة المتنوعية
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حول نشأة الكيون وعالقية ذليك باليدين .وعبير عيدد مين التالمييذ عين إعجيابهم بدراسية نظرييات
نشأة الكون ،وأن هذا الوحدة ساعدتهم في اإلجابة عن أس مة كانت تشييمهم وال يجيدون إجابية
عنها .وعمى العكس من ذلك؛ ركز تدريس وحدة "الكون والنظام الشمسي" لممجموعية الضيابطة
عمى المحتو العمميي وأهميل أ شيكل مين أشيكال ممارسية الجيدل العمميي أو الحيوار التفياعمي
بين المعمم والتالميذ أو بين التالميذ وبعضهم حول عالقة العمم والدين.
وبعد االنتها من عمميية التيدريس لممجميوعتين التجريبيية والضيابطة ،تيم إعيادة تطبييق
اتتبار فهم العالقة بين العمم والدين ومقياس الجدل العممي عميى مجميوعتي البحيث ،وذليك ييوم
األربعييا  .2119/12/25وقييام الباحييث بر ييد البيانييات ومعالجتهييا إح ييا ياً ،والتو ييل الييى
النتا ج ومناقشتها وتفسيرها وتقديم التو يات والمقترحات.

عرض نتائج البحح
تم ر د درجات التالميذ في اتتبار فهم العالقة بين العمم والدين ومقياس الجيدل العمميي
لممجموعييية التجريبيييية والمجموعييية الضيييابطة قبيييل وبعيييد عمميييية التيييدريس ،وبتحمييييل البيانيييات
باستتدام برنامج ( )SPSSتم التو ل إلى النتا ج التالية:

 .1نتائج تطبيل اختبار فوه العالقة بني العخله والدين
لاجابة عن السؤال ال اني "ما فاعمية الوحدة المقترحة في تنمية فهيم العالقية بيين العميم
والدين لد تالميذ المرحمة اإلعداديةق" ،والتتبار

حة الفرض األول "يوجد فرق دال إح يا ًيا

عنيد مسيتو ( )α ≤ 0.05بيين متوسيطي درجيات تالمييذ المجموعية الضيابطة والتجريبيية فيي
التطبيق البعد التتبار فهم العالقة بين العمم واليدين ل يال المجموعية التجريبيية" تيم حسياب
المتوسييطات ،والنسييب الم وييية ،واالنح يراف المعيييار  ،وقيميية "ت" لدالليية الفييرق بييين متوسييطي
درجييات تالميييذ المجموعيية الضييابطة والتجريبييية فييي التطبيييق البعييد التتبييار فهييم العالقيية بييين
العمم والدين ،كما يتض من الجدول التالي:
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خذٚي 3
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌجؼذ ٞالخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذ ٓ٠ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ
اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
اٌضبثطخ (ْ=)36
ِسزٜٛ
لّ١خ
أثؼبد
اٌذسخخ
اٌذالٌخ
د
االخزجبس
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
خظبئض
ِسزٜٛ
1..3 1.13 34.3 11.13 1.26 3..3 4.42
12
اٌؼٍُ
1.11
داٌخ ػٕذ
خظبئض
ِسزٜٛ
16.3 1.43 43.2 4.32 1..4 31.4 3.14
11
اٌذٓ٠
1.11
داٌخ ػٕذ
اٌحٛاس
ِسزٜٛ
13.2 1.52 4..3 11.1 1..1 41.3 5.43
ث ٓ١اٌؼٍُ 14
1.11
ٚاٌذٓ٠
داٌخ ػٕذ
ِسزٜٛ
اٌّدّٛع 2... 2.44 31.3 2..1 1..4 33 13.64 36
1.11

ويتضييي مييين الجيييدول السيييابق ،وجيييود فيييرق دال إح يييا ياً عنيييد مسيييتو  1.11بيييين

متوسطي درجات المجموعية التجريبيية والمجموعية الضيابطة فيي التطبييق البعيد التتبيار فهيم
العالقة بين العمم والدين ككيل ولكافية أبعيادا ل يال المجموعية التجريبيية ،وتشيير هيذا النتيا ج
إلى قبول الفرض األول.
والتتبار حة الفرض ال اني "يوجد فرق دال إح يا ًيا عنيد مسيتو ( )α ≤ 0.05بيين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبييق القبميي والبعيد التتبيار فهيم العالقية
بين العمم والدين ل ال التطبيق البعد " تيم حسياب المتوسيطات ،والنسيب الم ويية ،واالنحيراف
المعيييار  ،وقيميية "ت" لدالليية الفييرق بييين متوسييطي درجييات المجموعيية التجريبييية فييي كييل ميين
التطبيق القبمي والبعد التتبار فهم العالقة بين العمم والدين ،كما يتض من الجدول التالي:
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خذٚي .
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞالخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذ ٓ٠ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
ِسزٜٛ
لّ١خ
أثؼبد االخزجبس اٌذسخخ
اٌذالٌخ
د
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
خظبئض
ِسزٜٛ
14.3 1.13 34.3 11.13 1.5 41.4 4..4 12
اٌؼٍُ
1.11
داٌخ ػٕذ
خظبئض
ِسزٜٛ
15 1.43 43.2 4.32 1.1 31.3 3.13 11
اٌذٓ٠
1.11
داٌخ ػٕذ
اٌحٛاس ثٓ١
ِسزٜٛ
13.3 1.52 4..3 11.1 1.2 41.4 5.4. 14
اٌؼٍُ ٚاٌذٓ٠
1.11
داٌخ ػٕذ
ِسزٜٛ
23.. 2.44 31.3 2..1 2.1 33.4 13.. 36
اٌّدّٛع
1.11

يتض من الجدول السابق وجود فرق دال إح يا ياً عنيد مسيتو  1.11بيين متوسيطي

درجييات المجموعيية التجريبييية فييي التطبيييق القبمييي والتطبيييق البعييد التتبييار فهييم العالقيية بييين
العمم والدين ككل ولكافة أبعادا ل ال التطبيق البعد  ،وتشير هيذا النتيجية إليى قبيول الفيرض
ال اني .ولحساب حجم تأ ير Effect Sizeتدريس الوحدة المقترحة " "dعميى فهيم العالقية بيين
العمم والدين تم حساب " "2كما هو مبين بالجدول التالي:

خذٚي 11
لّ١خ "ٚ "2لّ١خ " "dاٌّمبثٍخ ٌٙب ِٚمذاس حدُ اٌزأث١ش ٌٕزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞالخزجبس فُٙ
اٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذ ٓ٠ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
اٌزطج١ك اٌمجٍ ٟاٌزطج١ك اٌجؼذ ٞلّ١خ د لّ١خ  2لّ١خ ِ dمذاس حدُ اٌزأث١ش
األداح
ع
َ
ع
َ
وج١ش
اخزجبس اٌف..55 1..53 23.. 2.44 2..1 1.2 13.. ُٙ

يتبيين ميين الجييدول السييابق أن حجييم تييأ ير وحييدة "نظريييات نشييأة الكييون" المقترحيية عمييى
تنمية فهم العالقة بيين العميم واليدين كبيير ،وهيذا ييدل عميى فاعميية الوحيدة المقترحية فيي تنميية
فهم العالقة بين العمم والدين لد تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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2ـ نتائج تطبيل مكياس اجلدل العخلني
لاجابة عن السؤال ال الث "ما فاعميية الوحيدة المقترحية فيي تنميية مهيارة الجيدل العمميي
لد تالميذ المرحمة اإلعداديةق" ،والتتبار حة الفرض ال الث " يوجيد فيرق دال إح يا ًيا عنيد
مسييتو ( )α ≤ 0.05بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية الضييابطة والتجريبييية فييي
التطبيق البعيد لمقيياس الجيدل العمميي ل يال المجموعية التجريبيية" تيم حسياب المتوسيطات،
والنسب الم ويية ،واالنحيراف المعييار  ،وقيمية "ت" لداللية الفيرق بيين متوسيطي درجيات تالمييذ
المجموعيية الضييابطة والمجموعيية التجريبييية فييي التطبيييق البعييد لمقييياس الجييدل العممييي ،كمييا
يتض من الجدول التالي:
خذٚي 11
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌدذي اٌؼٍّ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ
اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
اٌضبثطخ (ْ=)36
لّ١خ ِسزٜٛ
أثؼبد
اٌذسخخ
اٌذالٌخ
د
اٌّم١بط
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
ِ 15.3 1.35 .1.4 16.5 1.5. 61.6 11.13 13سزٜٛ
االدػبء
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 16.4 1.55 34.5 15.2 1.46 4..5 3..سزٜٛ
13
اٌذًٌ١
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 23.2 1.52 43.4 14.16 1.14 3..5 4.11سزٜٛ
اٌّجشساد 13
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 23.4 3.33 35سزٜٛ
اٌّدّٛع 45.. 2.33 51.2 24.11 54
1.11

يتض من الجدول السابق وجود فرق دال إح يا ياً عنيد مسيتو  1.11بيين متوسيطي

درجات المجموعة التجريبية والمجموعية الضيابطة فيي التطبييق البعيد لمقيياس الجيدل العمميي
ككل ولكافة أبعادا ل ال المجموعة التجريبية ،وتشير هذا النتيجة إلى قبول الفرض ال الث.
والتتبار يحة الفيرض الرابيع اليذ يينص عميى "يوجيد فيرق دال إح يا ًيا عنيد مسيتو
( )α ≤ 0.05بين متوسيطي درجيات تالمييذ المجموعية التجريبيية فيي التطبييق القبميي والبعيد
لمقييياس الجييدل العممييي ل ييال التطبيييق البعييد " تييم حسيياب المتوسييطات ،والنسييب الم وييية،
واالنحيييراف المعييييار  ،وقيمييية "ت" لداللييية الفيييرق بيييين متوسيييطي درجيييات تالمييييذ المجموعييية
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التجريبية في كل من التطبيق القبمي والبعد لمقيياس الجيدل العمميي ،كميا يتضي مين الجيدول
التالي:
خذٚي 12
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط اٌدذي اٌؼٍّ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
ِسزٜٛ
لّ١خ
أثؼبد
اٌذسخخ
اٌذالٌخ
د
اٌّم١بط
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
ِ 16.3 1.35 .1.4 16.5 1.34 61.4 11.15 13سزٜٛ
االدػبء
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 13.5 1.55 34.5 15.2 1..2 4..4 3..5سزٜٛ
13
اٌذًٌ١
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 31.6 1.52 43.4 14.16 1.13 3..2 4.15سزٜٛ
13
اٌّجشساد
1.11
داٌخ ػٕذ
ِ 26.6 3.33 35سزٜٛ
45.. 3.41 51.1 24.15 54
اٌّدّٛع
1.11

يتض من الجدول السابق وجود فرق دال إح يا ياً عنيد مسيتو  1.11بيين متوسيطي

درجات المجموعة التجريبية في التطبييق القبميي والتطبييق البعيد لمقيياس الجيدل العمميي ككيل
ولكافة أبعادا ل ال التطبيق البعد  ،وتشير هيذا النتيجية إليى قبيول الفيرض الرابيع .ولحسياب
حجييم تييأ ير تييدريس الوحييدة المقترحيية " "dعمييى الجييدل العممييي تييم حسيياب " "2كمييا هييو مبييين

بالجدول التالي:
خذٚي 13
لّ١خ "ٚ "2لّ١خ " "dاٌّمبثٍخ ٌٙب ِٚمذاس حدُ اٌزأث١ش ٌٕزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط
اٌدذي اٌؼٍّ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ (ْ=)33
لّ١خ
ِمذاس حدُ
لّ١خ
لّ١خ
اٌزطج١ك اٌمجٍ ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
األداح
اٌزأث١ش
d
د
2
ع
َ
ع
َ
ِم١بط اٌدذي
وج١ش
3.42 1..5 26.6 3.33 45.. 3.41 24.15
اٌؼٍّٟ

يتبيين ميين الجييدول السييابق أن حجييم تييأ ير وحييدة "نظريييات نشييأة الكييون" المقترحيية عمييى
تنميية الجييدل العممييي كبييير ،وهييذا يييدل عمييى فاعميية الوحييدة المقترحيية فييي تنمييية الجييدل العممييي
لد تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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تفسـري النتائـج ومناقشتـوا
أظهر تحميل النتا ج فاعمية وحدة "نظريات نشأة الكون" المقترحة في تنمية فهيم العالقية
بين العمم واليدين ،ويتضي مين الشيكل 2تفيوق المجموعية التجريبيية عميى المجموعية الضيابطة
في التطبيق البعد التتبار فهم العالقة بين العمم والدين بالنسبة لالتتبار ككل ولكافة أبعادا.
خصائص الدين

خصائص العلم

املجموع

الحوار بين العلم والدين

100.00%
80.00%

60.00%
84.80%

78.20%

79.30%

80.80%
39.30%

31.70%

41.30%

38.00%

املجموعة التجريبية

40.00%
20.00%
0.00%

املجموعة الضابطة

شىًٔ .2سجخ ِزٛسطبد دسخبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
الخزجبس ف ُٙاٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌذ.ٓ٠

ويتض من الشكل السابق وجود انتفاض ممحوظ فيي مسيتويات فهيم العالقية بيين العميم
والدين لد تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعد ؛ ويمكن تفسير هيذا االنتفياض إليى
عدم تضمن الوحدة المقررة لمعالقة بين العمم والدين والتفاعل والحوار الدا ر بينهميا حيول نشيأة
الكون سوا بشكل مباشر أو ير مباشر .كما تم تعمد عدم التطيرق إليى األسي مة الكبير التيي
تيربط العميم واليدين .ويتفيق ذليك ميع نتيا ج دراسيات عدييدة ;(e.g. Kötter & Hammann
) 2017; Billingsley et al., 2018التي تو مت إلى وجود مقاومة كبيرة ليد المعمميين
لمناقشة األس مة الجدلية التي تربط العمم بالدين.
إضافة إلى ما سبق ،فقد تيم تيدريس هيذا الوحيدة فيي

يومعة منعزلية عين اليدين ،وهيذا

حد مين معرفية التالمييذ لكيفيية تفاعيل العميم ميع طيرق المعرفية األتير  .كميا كيان هنياك إهميال
واض لتناول عدد من ت ا ص العمم ،م ل :نسبية المعرفة العممية وعدم يقينيتهيا ،وقيوة العميم
وحيييدودا واألسييي مة التيييي ال يسيييتطيع اإلجابييية عنهيييا .وقيييد أد ذليييك إليييى ضيييعف فهيييم التالمييييذ
لت ا ص العمم ،واعتقاد بعضهم أن العالقة بين العمم واليدين قا مية عميى ال يراع بينهميا ،وأن
عميهم أن يتتاروا إما العمم أو الدين لبنا رؤية لمعالم .وتتفيق هيذا النتيا ج ميع دراسية كيل مين
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) (Barnes et al., 2017; Berkman & Plutzer, 2015التي تو يمت إليى أن أ ميب
المتعممين يتبنون موقفاً أحادياً مستقطباً إما مؤيداً لمعمم أو مؤيداً لمدين.

وعمى النقيض مين ذليك ،فقيد سياعد تيدريس وحيدة "نظرييات نشيأة الكيون" المقترحية فيي

إشييعال تيييال تالميييذ المجموعيية التجريبييية وتعزيييز احساسييهم بالفضييول العممييي ،وأ ييار لييديهم
أس مة كبر تحتاج إجابتها إلى فهم ت يا ص العميم وت يا ص اليدين وعالقية التكاميل والحيوار
بينهما .كما ساعد طرح التطورات التاريتية في نظريات نشأة الكون إليى فهيم الطبيعية المتيييرة
والنسييبية لممعرفيية العممييية ،واظهييار طبيعتيي الديناميكييية ،وميييل العمييم لمراجعيية نفسيي بنفسيي
وت ييحي أتطا ي  ،وذلييك عمييى عكييس المعييارف الدينييية التييي تقييدم معييارف مطمقيية ييير عرضي
لمشييك .كمييا أسييهمت الوحييدة ف يي دعييم فهييم التالميييذ لقييوة العمييم وحييدودا ،وأن هنيياك عييدداً ميين
األس مة التي تقع تارج حدود العمم ،وال يسيتطيع اإلجابية عنهيا ،وكيذلك فهيم قيوة وأهميية اليدين

الذ يستطيع تقديم إجابات لضس مة التي تقع تارج حدود العمم ،وقيد سياعد ذليك التالمييذ عميى
التو ل إلى أن العمم والدين معاً يكونان

ورة متكاممة عن العالم ،وأن ال تعيارض بيين ت يور

العمم والدين لمكون والعالم.

وتتفق هذا النتا ج مع دراسة بيمينجسيمي وفريقي ) Billingsley et al. (2018التيي
إطارً تعميمياً لمطالب والمعمم لمعالجة ال ييرات والمفياهيم التطيأ فيي فهيم العالقية بيين
ا
استتدمت

العمم والدين .ودراسة شيان وفريقي ) Shane et al. (2016التيي اقترحيت عيدداً مين األفكيار
لتشجيع معممي العموم عمى توسيع رؤيتهم لمتفاعل بين العمم واليدين حتيى يتمكنيوا مين معالجية
موضوعات م يرة لمجدل العممي الديني م ل :عمر وأ ل الكون ،والتطور البيولوجي.
أمييا بالنسييبة لمجييدل العممييي ،فقييد أظهييرت النتييا ج فاعمييية وحييدة "نظريييات نشييأة الكييون"
المقترحية فييي تنمييية مهييارة الجييدل العممييي لييد تالميييذ المرحميية اإلعدادييية .ويتضي ميين الشييكل
التالي ارتفاع مستو مهارة الجدل العمميي ليد المجموعية التجريبيية عين المجموعية الضيابطة
في التطبيق البعد لمقياس الجدل العممي.
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الدليل

املجموع

املبررات

100.00%
80.00%
60.00%
91.70%

84.50%

78.70%

85.00%

49.50%

39.50%

50.20%

61.60%

40.00%
20.00%
0.00%
املجموعة الضابطة

املجموعة التجريبية

شىًٔ .3سجخ ِزٛسطبد دسخبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
ٌّم١بط اٌدذي اٌؼٍّ.ٟ

ويتض من الشكل معاناة تالميذ المجموعة الضابطة من ضعف قدرتهم عميى بنيا جيدل
عممي قا م عمى الدليل ،ويمكين إرجياع سيبب هيذا الضيعف إليى أن التيدريس التقمييد ال يمتفيت
إلييى مهييارة الجييدل العممييي عمييى اإلطييالق؛ حيييث تركييزت جهييود معمييم المجموعيية الضييابطة عمييى
تقيييديم المعيييارف والمعموميييات العمميييية منظمييية وجييياهزة ومتسمسيييمة بحييييث ييييتمكن التالمييييذ مييين
استرجاعها في االمتحان ،وقد أد ذلك إلى ندرة الفرص المتاحة لمميتعمم لممشياركة فيي أنشيطة
الجيدل العمميي ،و يياب الحيوار الجيدلي أ نيا تيدريس الوحيدة المقيررة؛ مميا حيرم المتعمميين مين
طرح االدعا ات العممية ال حيحة ،وتقديم األدلة عميى ميد

يحتها ،وبنيا الحجيج المضيادة.

وبالتالي عانى التالميذ من ضعف واض في مهارة الجدل العممي.
ولعل من األسباب األتر التي أدت إليى ضيعف مهيارة الجيدل العمميي ليد التالمييذ هيي
اعتماد المعمم عمى أنماط تدريس يير المرنية تضييط عميى التالمييذ لمتوقيف عين طيرح األسي مة
التي ت ير الجيدل حيول العميم واليدين ،ومييمهم إليى عيدم التوسيع أ نيا التيدريس وتضيييق حيدود
الموضييوعات إلييى أقييل قييدر ممكيين لمتركيييز عمييى بنييا المعييارف والمفيياهيم العممييية .وتتفييق هييذا
النتيجة مع دراسة كل من (أبيو نيمية2119 ،؛ عبيد الكيريم2117 ،؛ عفيفيي )2115 ،التيي
تو مت إلى وجود ضعف فيي مهيارة التالمييذ فيي طيرح ادعيا ات عمميية ،وتقيديم األدلية عميهيا،
واالستدالل منها عمى مد

حتها.

أمييا بالنسييبة لممجموعيية التجريبييية ،فقييد سيياعد تييدريس وحييدة "نظريييات نشييأة الكيييون"
المقترح ية فييي تنمييية الجييدل العممييي لييد التالميييذ؛ حيييث أن موضييوع نشييأة الكييون ميين أك يير
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الموضييوعات إ ييارة لمجييدل العممييي بييين التالميييذ والعممييا أنفسييهم ،كمييا سيياعد تييدريس التطييور
التاريتي لنظريات نشأة الكيون فيي إ يارة الجيدل العممي/العمميي بيين تميك النظرييات مين ناحيية،
وا ييارة الجييدل العممي/الييديني ميين ناحييية أتيير  ،وقييد حفييز هييذا الجييدل المتعممييين عمييى فحييص
وجهييات النظيير المتتمفيية ونقييدها ،وتقييديم ادعييا ات فييي ضييو األدليية المتاحيية وربييط االدعييا
باألدلة من تالل المبررات.
كما أتاحت الوحدة المقترحة الفرص لمتالميذ لطرح األسي مة العمميية والمشيكالت المتعمقية
بالعيييالم الطبيعيييي ،وشيييجعتهم عميييى اإلف ييياح عييين االدعيييا ات واألفكيييار وات ار ومناقشيييتها فيييي
مجموعييات

ييييرة ،وجمييع البيانييات والش يواهد واألسييانيد التييي تييدعم تمييك االدعييا ات ،والتأمييل

الجميياعي لتأكيييد

ييحة تمييك االدعييا ات أو دحضييها ،وميين ييم إعييادة تشييكيل بنيييتهم الفكرييية

والمعرفية .وقد أسهم ذلك كم في تحسين أبعاد الجدل العممي لد أبعياد المجموعية التجريبيية.
ويتفق ذليك ميع دراسية كيل مين (محميد2116 ،؛ هياني2116 ،؛ )Saçkes et al., 2011
التييي تو ييمت إلييى أن تضييمين عمييوم الكييون والفضييا يسييهم فييي تحسييين مترجييات الييتعمم لييد
التالميييذ ،ودراسيية كييل ميين (عبييد المطيييف2119 ،؛

;Callis-Duehl et al., 2018

 )Angeloudi et al., 2018التيي تو يمت إليى فاعميية وحيدات وبيرامج مقترحية فيي تنميية
مهارة الجدل العممي.

توصيات البحح ومكرتحاتى
في ظيل تزاييد االهتميام العيالمي بيدمج عميم الكيون فيي منياهج العميوم ،وكيذلك بيروز فهيم
العالقة بين العمم واليدين ومهيارة الجيدل العمميي كمترجيات تعميم محوريية لمتربيية العمميية ،وفيي
ضييو النتييا ج التييي تييم التو ييل إليهييا ،يو ييي الباحييث القييا مين عمييى تطييوير منيياهج العمييوم
بضييرورة إعطييا المزيييد ميين الييزتم لمح يوار بييين العمييم والييدين ،ودراسيية حييدود العالقيية الجدلييية
بينهما ،وتضمين فهم العالقة بين العمم والدين ومهارة الجدل العممي ضمن معايير تعمييم العميوم
في م ر .ويو ي كذلك بضرورة إعادة هيكمة منياهج العميوم بيالتعميم العيام؛ بحييث ييتم توجيي
اهتمام تاص بتدريس موضوع نظريات نشأة الكون ،وتنياول هيذا الموضيوع ب يورة أك ير عمقياً
بما يعكس األدلة المؤيدة والرافضة لكل نظرية ،وبما ييدعم األسي مة الجدليية الكبير التيي تنشيئ

قنوات ات يال وحيوار بيين العميم واليدين .واالسيتفادة مين ذليك فيي النهايية فيي مسياعدة التالمييذ
عمى تكوين رؤية متكاممة لمكون والعالم.
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كمييا يو ييي الباحيث معممييي العمييوم بضييرورة بييذل جهييود حقيقييية لتحقيييق مرونيية تسييم
لمتالميييذ مناقشيية القضييايا الجدلييية التييي تييربط العمييم والييدين ،بمييا يسيياعد التالميييذ عمييى فهييم
ت ييا ص العمييم والييدين والح يوار القييا م بينهمييا ،وكييذلك يسيياعد التالميييذ لمنظيير إلييى العمييم كييأداة
عظيمييية لتدمييية األ يييراض الروحيييية واألتالقيييية لانسيييان .عيييالوة عميييى ذليييك ،يو يييي البحيييث
القييا مين عمييى تييدريب معممييي العمييوم بضييرورة تضييمين "نظريييات نشييأة الكييون" ضييمن الب يرامج
األساسية لممعمميين ،وذليك بهيدف مسياعدتهم عميى ت يويب الت يورات التطيأ الموجيودة ليديهم
حييول تم يك النظريييات ،وزيييادة قييدرتهم عمييى تييدريس عالقيية العمييم بالييدين ،وكييذلك تييدريبهم عمييى
كيفية تنمية مهارة الجدل العممي أ نا تدريس هذا الموضوعات.
وقييد توجي نتييا ج هييذا البحييث إلييى إج ي ار المزيييد ميين الدراسييات المسييتقبمية عمييى عينييات
ومراحل أتر  ،ومن األم مة عمى هذا األبحاث :دراسة تأ ير مسيتو مهيارة الجيدل العمميي ليد
المعمميييين عميييى فهيييم تالمييييذهم لمعالقييية بيييين العميييم واليييدين ،وقيييياس مسيييتويات فهيييم المعمميييين
والمتعممييين لمعالقيية بييين العمييم والييدين وعالقتهييا بييبعض المتيي يرات األتيير م ييل مهييارة الجييدل
العممي والتمفيية ال قافيية والدينيية ،وتحدييد ت يورات المعمميين والمتعمميين حيول نظرييات نشيأة
الكون في متتمف مراحيل التعمييم العيام وعالقتهيا بمسيتو فهيم ت يا ص كيل مين العميم واليدين
والعالقييية التفاعميييية بينهميييا ،ور يييد الممارسيييات التدريسيييية الشيييا عة ليييد معمميييي العميييوم فيييي
تدريسهم لضس مة الكبيرة التي قد تقع تارج حدود العمم والتي تربط العمم بالدين.
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املراجع
أوالً املراجع العربية
إبراهيم ،محمد رضاا ،وأباو ليماة ،محماد أحماد ،والسايد ،أحماد ريااض ،وشامب ،،ناوال محماد ،ولطفا ،،هالاة

توفي ا  ،وعبااد المطياام ،أسااامة جبرياال ( .)0212العمااوم والحياااة ،اكتشاام وتعماام لم اام ال الااث
اإلعدادي .القاهرة :اإلدارة المركزية لشئون الكتب.

أبو غنيمة ،عيد محمد ( .)0212تنمية الجدل العمم ،وخفض الضجا ا اار ماان د ارس ااة العما ااوم لاادي طااالب

المرحما ااة اإلعداديا ااة باسااتخدام اسااتراتيجية اسبعاااد السااتة " ."PDEODEالمجمااة الم ارية لمتربيااة

العممية.161-112 ،)11(00 ،

اسساامري ،إباراهيم محمااد ،والشاامران ،،سااعيد باان محمااد ( .)0212ماادت تضاامين جوانااب طبيعااة العماام فاا،

كتاب اسحياء لم م اسول ال اانوي فا ،المممكاة العربياة الساعودية .رساالة الخماي العربا :،مكتاب

التربية العرب ،لدول الخمي .122-51 ،)152(51 ،

أنادروود ابباان ،روبارت ميمتااون ( .)0216تعريام الاادين :ال اة عمماااء اجتمااع يقاااربون المفهاوم (ترجمااة:

منار درويش وكريم عبد الرحمن) .مجمة ابستغراب :المركاز ابساالم ،لمد ارساات ابساتراتيجية -

مكتب بيروت.512-526 ،)5(0 ،

بان بويينااة ،عماار ( .)0215جدليااة العالقااة بااين العمام والاادين والتباساااتها فاا ،الفكاار اإلسااالم ،المعا اار.
مجمة اسكاديمية لمدراسات ابجتماعية واإلنسانية112 -111 ،02 ،

بورحمة ،نوال ( .)0212عالقة ابيمان بالعمم عند ألبرت أينشتين .مجمة اسكاديمية لمدراسات ابجتماعياة
واإلنسانية.12-11 ،10 ،

الجراح ،زياد ،والخطابية ،عبد اهلل ،وبن ،خمم ،محمود ( .)0215حجا طمباة ال ام العاشار اسساسا،

ف ،اسردن لقضايا و ار ية اجتماعية وعالقتها بأنماط تفكيرهم ،المجمة اسردنية فا ،العماوم التربوياة،

.515 -523 ،)5(2

جم ااال ال اادين ،ق ااوعيش ( .)0212الح اادود ابس ااتراتيجية لمعم اام المعا اار :فيزي اااء الك ااون انمويجا اا .مجم ااة
الباحث.052- 016 ،2 ،

حجااازي ،رشااا الساايد ،والساااي  ،الساايد محمااد ،ويوساام ،منااال الساايد ( .)0210فاعميااة وحاادة مقترحااة فاا،

تنمي ااة التح ا اايل وابتجاااال نحا ااو عم ااوم الفضا اااء لا اادت تالمي ااي المرحما ااة اإلعداديا اة .مجما ااة الق ا اراءة

والمعرفة.25-61 ،102 ،
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الخطيااب ،منااف في اال ،واسشااقر ،سااماح فااارو ( .)0212أ اار اسااتخدام نمااويج ابستق اااء القااائم عمااف
الجاادل فاا ،تنميااة مهااارات التفكياار العميااا ومسااتوت الطمااوح لاادت تممياايات ال اام ال الااث اإلعاادادي

ف ،مادة العموم ،المجمة الم رية لمتربية العممية.102 -35 ،)2(13 ،

خفا ا ا اااج ،،عا ا ا ااادل ( .)0202أجنا ا ا اادة فاعميا ا ا ااات «ي ا ا ا ااوم الفضا ا ا اااء الم ا ا ا ااري» .تا ا ا اام اسا ا ا ااترجاعها م ا ا ا اان
https://bit.ly/3eq3Uxa

الدوحان ،،فاطمة بنت عم .)0210( ،فاعمية استخدام موقع تعميم ،تفاعم ،ف ،اكتساب المفاهيم الفمكية
وتعا ا ااديل الت ا ا ااورات البديم ا ا ااة وتنمي ا ا اة ابتج ا ا ااال نحا ا ااو الفما ا ا ا لا ا اادت طالب ا ا ااات ال ا ا اام الخ ا ا ااامس
ابساس( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،مسقط.

راغب ،رانياا عاادل ( .)0213د ارساة تحميمياة لتق ا ،الجادل العمما ،فا ،القضاايا العممياة المجتمعياة لادت

معمم ،البيولوج ،وعالقته بأنماط استدبلهم .المجمة الم ارية لمتربياة العممياة-125 ،)11(01 ،

.022

السنانية ،سهير بنت خمفان ( .)0216أ ر تادريس العماوم باساتخدام منحاف العماوم والتقاناة والهندساة والفان
والرياضايات ) (Steamفا ،تنمياة التفكيار المكاان ،واكتسااب مفااهيم الفضااء والفما لادت طالباات
ال م التاسع اسساس( ،رسالة ماجستير غير منشورة) .جامعة السمطان قابوس ،مسقط.

شمب ،،نوال محمد ( .)0211نمويج تدريس مستحدث قائم عمف مهارات المحاجة العممية لتنمياة المفااهيم
البيولوجية وتحسين نوعية الحج العممية حول نظرية التطور لادت طاالب ال ام اسول ال اانوي.

المجمة الم رية لمتربية العممية.123 -113 ،)6(15 ،

ال  ،عبد الكريم محمود ،وجبر ،سعدات سعد الدين ،و ال  ،مريم محماود ،وأباو سامرة ،محماود أحماد

( .)0211أس اااليب عمميا ااة فا اا ،تعما اام وتعما اام العماااوم الطبيعيا ااة (ر يا ااة إسا ااالمية) .مجما ااة الجامعا ااة
اإلسالمية.631-655 ،)0(12 ،

ال اامادي ،ساامية عمااف ( .)0211أ اار ربااط طبيعااة العماام بااالقيم اإليمانيااة فاا ،تاادريس اسحياااء عمااف تم اال
وظائم العمم لدت طمبة ال م التاسع (رسالة دكتورال غير منشورة) .جامعة اليرمو  ،اسردن.

عبااد الك اريم ،سااحر محمااد ( .)0213برنااام تاادريب ،قااائم عمااف معااايير العمااوم لمجياال التااال"NGSS" ،
لتنمية الفهم العمي ومهاا ارت ابستق ااء العمما ،والجادل العمما ،لادت معمما ،العماوم فا ،المرحماة

اببتدائية .دراسات عربية ف ،التربية وعمم النفس.111-01 ،53 ،

عبد المطيم ،أسامة جبريل ( .)0212مدت إلماام الطاالب المعمماين بكمياات التربياة لمعاايير عماوم الكاون
والفضاء واتجاهاتهم نحو دراستها .المجمة الم رية لمتربية العممية.026-161 ،)6(15 ،
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عبااد المطياام ،أسااامة جبرياال ( .)0212برنااام قااائم عمااف القضااايا ابجتماعيااة العمميااة المحميااة لتنميااة

مهارات الجدل العمم ،والمعارم وابتجال نحو تم القضايا لدت طالب المرحمة ال انوية .د ارساات

ف ،المناه وطر التدريس.123-15 ،025 ،

عبااد المجيااد ،أسااماء محمااد ( .)0215فاعميااة برنااام مقتاارح فاا ،بعااض الن ااوص العمميااة بااالقرن الكاريم
وفاا ،ضااوء دورة جياابس لمتأماال  Gibbs. Reflective cycleلتنميااة التفكياار الب ااري وبعااض
عمميااات العماام لاادي تالميااي ال اام ال الااث اببتاادائ ،مسااار م ااري بالمممكااة العربيااة السااعودية.

المجمة الم رية لمتربية العممية.35-1 ،)2(01 ،

عز الدين ،سحر محماد ( .)0215اساتخدام نماويج ابستق ااء الموجاه بالجادل لتنمياة ابساتدبل العمما،

وفعالي ااة ال اايات اسكاديمي ااة ف اا ،الكيمي اااء ل اادت طالب ااات المرحم ااة ال انوي ااة بالس ااعودية .مجم ااة كمي ااة

التربية :جامعة بنها.25-23 ،)112(02 ،

العزب ،إيمان

ابر ( .)0213أ ر اساتخدام م اركاز الاتعمم فا ،العماوم لت اويب الت اورات البديماة بوحادة

الكااون لاادت تالميااي ال اام ال اربااع اببتاادائ .،المجمااة الم ارية لمتربيااة العمميااة-113 ،)1(02 ،

.151

عفيفاا ،،محاارم يحاا .)0212( ،فاعميااة برنااام فاا ،عمااوم اسرض والكااون فاا ،تنميااة بعااض أبعاااد التنااور
الفضااائ ،وابناادماج فاا ،الااتعمم لاادت طااالب المرحمااة ال انويااة .المجمااة الم ارية لمتربيااة العمميااة،

.155 -22 ،)1(15

عفيفاا ،،محاارم يحاا .)0211( ،فاعميااة مناااه العمااوم فاا ،تنميااة مهااارات الجاادل العمماا ،وفهاام المحكااات

اببستمولوجية لاه لادت تالمياي المرحماة المتوساطة بالمممكاة العربياة الساعودية .مجماة كمياة التربياة:
جامعة عين شمس.052-151 ،)52(0 .

عفيف ،،محارم يحيا .)0202( ،فاعمياة نماويج تدريسا ،مقتارح قاائم عماف النظرياة البنائياة ابجتماعياة فا،
ت ويب الت ورات البديمة ف ،عمم الفم وتنمية ابتجال نحو العمل الجماع ،لدت تالميي المرحمة

اببتدائية .المجمة التربوية :جامعة سوهاج.525-353 ،32 ،

غانم ،تفيدل سيد ( .)0212فعالية استخدام الموديوبت التعميمية القائمة عماف اساتراتيجية دروس الفاروض
والتجااارب فاا ،تاادريس العمااوم فاا ،تعااديل الت ااورات البديمااة فاا ،مفاااهيم عماام الكااون وتنميااة ابتجااال

نحوها لدت تالميي ال م السادس اببتدائ .،عالم التربية :الم سساة العربياة لالستشاارات العممياة

وتنمية الموارد البشرية.105-25 ،)25(11 ،

كاااظم ،سااميرة عبااد الحسااين ،والمحفااوظ،

اابا عبااد الماانعم ( .)0213فاعميااة برنااام اسنشااطة فاا ،تنميااة

بعااض مفاااهيم الفضاااء لاادت أطفااال الرياااض .مجمااة الفنااون واسدب وعمااوم اإلنسااانيات وابجتماااع،

.132-113 ،15
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كونا  ،هااانس ( .)0215العماام والاادين ،بدايااة كاال اسشااياء :هاال يمكاان أن تكااون هنااا نظريااة واحاادة لكاال
اسش ااياء (ترجم ااة
محمااد،

ااالح ال اادين ع م ااان وبه اااء دروي ااش) .مجم ااة ابس ااتغراب :المرك ااز ابس ااالم،

لمدراسات ابستراتيجية  -مكتب بيروت.115-115 ،)15(2 ،

ااالح محمااد ( .)0216فاعميااة برنااام تاادريب ،قااائم عمااف نااادي الفضاااء فاا ،تنميااة الخيااال لاادت

اسطفال .دراسات عربية ف ،التربية وعمم النفس.236-202 ،31 ،

مر ا ا ااد المس ا ا ااتقبل ( .)0212إط ا ا ااال اس ا ا ااتراتيجية اإلم ا ا ااارات لمفض ا ا اااء  .0252ت ا ا اام اس ا ا ااترجاعها م ا ا اان
https://bit.ly/3fMZyk7

المرك ااز الق ااوم ،لمبح ااوث التربوي ااة والتنمي ااة ( .)0212فاعمي ااة برن ااام مقت اارح ف اا ،عم ااوم الك ااون والفض اااء
لممرحم ااة ال انويا ااة فا اا ،جمهوريا ااة م ا اار العربيا ااة فا اا ،تنميا ااة بعا ااض الجوانا ااب المعرفيا ااة والمهاريا ااة

والوجدانية .القاهرة :المركز القوم ،لمبحوث التربوية والتنمية.

المركز القوي لمبحوث التربوية والتنمية ( .)0211تضمين تطبيقات تكنولوجياا الفضااء وعماوم اسرض فا،
مناه التعميم العام ف ،م ر .القاهرة :المركز القوم ،لمبحوث التربوية والتنمية.

الم ااري ،تااامر عمااف ( .)0212برنااام مقتاارح فاا ،عمااوم الكااون والفضاااء لمطالااب المعماام (شااعبة عمااوم)
بكمية التربية جامعة الباحة .المجمة الم رية لمتربية العممية.056-025 ،)6(13 ،

المقيا ااد ،رزان طا ااه ( .)0215مسا ااتوت جا ااودة موضا ااوعات عما اام الفم ا ا المتضا اامنة بكتا ااب العما ااوم لممرحما ااة
ابساسية ف ،ضوء المعايير العالمية (رسالة ماجستير غير منشورة) .الجامعة اإلسالمية ،غزة.

نا ا ا ااادي الفم ا ا ا ا ( .)0212م ا ا ا ا تمر اسا ا ا ااتروكون  12بجامعا ا ا ااة قطا ا ا اار ،تا ا ا اام اس ا ا ا ااترجاعها ما ا ا اان
https://bit.ly/2YiqGBm

ن ح ،،شيري مجدي ( .)0215فاعمية نمويج ابستق اء الجدل ،ف ،تنمية الفهم العمي وابتجاال نحاو
الفيزياء لدت طالب المرحمة ال انوية .المجمة الم رية لمتربية العممية.002-125 ،)11(01 ،

هان ،،مرفت حامد ( .)0216فاعمية مقرر مقترح ف ،بيولوجيا الفضااء لتنمياة مهاارات التفكيار المساتقبم،

ومهااارات التفكياار التااأمم ،لاادت طااالب شااعبة البيولااوج ،بكميااات التربياة .المجمااة الم ارية لمتربيااة
العممية.100-61 ،)1(12 ،

وايت ،أندرو ديكسون ( .)0215بين الادين والعمام :تااريل ال اراع بينهماا فا ،القارون الوساطف ازاء عماوم

الفم والجغرافيا والنشوء (ترجمة إسماعيل مظهر) .القاهرة :دار المحرر ابدب ،لمتوزيع والنشر.
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