STEM

NSTA

حيظى "تعليم ستم" ( )STEM Educationباهتمام عاملي ،حيث يركز على ضرورة تدريس الطالب بطريقة
تتكامل فيها جماالت العلوم ،والتقنية ،واهلندسة ،والرياضيات؛ مبا يتوافق مع السياق احلقيقي للمشكالت اليت
يواجهوهنا يف العامل الطبيعي ،ويعزز التوجه للوظائف املستقبلية املرتبطة بتلك اجملاالت.
وأكدت رؤية اململكة  2030ضرورة االستثمار يف رأس املال البشري من خالل تعزيز االستثمار يف التدريب
وتزويد أبناء الوطن باملعارف واملهارات الالزمة للوظائف املستقبلية .وأشارت الدراسات إىل أن أكثر من  %80من
الوظائف حول العامل مرتبطة بتخصصات العلوم ،والتقنية ،واهلندسة ،والرياضيات ) .(STEMولذلك يسعى مركز
التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات (أفكر) إىل دعم حتقيق هذه الرؤية الواعدة من خالل العمل على
تعزيز توجه ستم ) (STEMيف التدريس ،وإقامة بعض املشاريع التدريبية ،والتثقيفية .وتأيت ترمجة هذه املقالة امتداداً
للدور الذي يقوم به املركز يف تعزيز ممارسة ستم ( )STEMيف تدريس العلوم.
وتستعرض هذه املقالة منوذجاً عملياً لتطبيق ستم ( )STEMيف الفصول الدراسية ،وتستهدف دعم تعلم
الطالب ملفاهيم انتقال احلرارة ،وتركز على غرس املمارسات اهلندسية إىل جانب ممارسات االستقصاء العلمي يف
تدريس العلوم ،باعتبار هذه املمارسات اهلندسية احملرك الرئيس لبقية ختصصات ستم ) .(STEMوحرص مركز
التميز (أفكر) على ترمجة هذه املقالة -بشكل حمدد -كوهنا تتناول بعض املفاهيم املرتبطة مبحتوى مقرر العلوم للصف
الثاين متوسط يف اململكة ،ورغبة من املركز يف تقدمي مناذج عملية ختدم املمارسني عند تطبيق اجتاه ستم (،)STEM
قائمة على البحث العلمي.
ويسر مركز التميز (أفكر) أن يتقدم بالشكر والتقدير للجمعية الوطنية (األمريكية) ملعلمي العلوم ( National

” )Science Teachers Assertion “NSTAعلى إذهنا برتمجة هذه املقالة ونشرها ،ولألستاذ حممد بن علي
اجلالال على جهوده يف ترمجة وإدارة العمل للحصول على إذن الرتمجة ،ولألستاذة ندى بنت إبراهيم احلسن على
مراجعة هذه الرتمجة.
أ .د .سعيد بن محمد الشمراني،
مدير مركز التميز البحثي
في تطوير تعليم العلوم والرياضيات

به بني العديد من العلماء

العاملية .وهذا التغري يف درجة احلرارة له تأثريه الواسع على

أن األرض تعاين احتباساً حرارياً ،وأن األنشطة البشرية أدت

األرض ،والذي يتضمن التأثري على حياة البطاريق .وكلما

إىل تفاقم هذه املشكلة

(National Research

) .Council, 2001; 2002ومن الصعب على املهندسني،
والعلماء ،أو اجملموعات املهتمة بالبيئة حول العامل؛ إجياد
حلول لتخفيف أو إيقاف ذلك االحتباس .أحد األهداف
الرئيسة ملنهج "إنقاذ البطاريق" املوصوف يف هذه الصفحات،
هو مساعدة الطالب على إدراك أن ما نقوم به يف املنزل؛
ميكن أن يؤثر على الكيفية اليت تعيش هبا طيور البطريق يف
النصف اجلنويب للكرة األرضية .فالطاقة اليت نستخدمها
لتسخني منازلنا أو تربيدها تأيت من حمطات توليد الطاقة،
ومعظم هذه احملطات تعتمد على الوقود األحفوري .ويرتبط
حرق الوقود األحفوري بزيادة معدالت ثاين أكسيد الكربون
يف الغالف اجلوي ،والذي يرتبط بدوره بزيادة درجة احلرارة

كانت املنازل معزولة بشكل أفضل؛ فإهنا ستتطلب طاقة أقل
للتدفئة والتربيد ،وبالتايل احلد من استخدام الوقود األحفوري،
وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون .وهذه هي املشكلة املقدمة
للطالب يف بداية منهج "إنقاذ البطاريق".
سيتعلم الطالب يف هذا املنهج كيف يتعامل املهندسون
مع االحتباس احلراري العاملي ،من خالل تصميم مواد بناء
موفرة للطاقة .كما سيتعلمون علم انتقال احلرارة،
وسيصممون جتارب الختبار املواد ،ومن مث سيلعبون دور
املهندسني يف تصميم وإنشاء واختبار مأوى موفر للطاقة.
البطاريق يف خطر! فمع ارتفاع درجة حرارة األرض؛
تسخن احمليطات ،وتذوب احلزم اجلليدية ،وبالتايل تفقد طيور

البطريق موائلها ،كما تفقد مصادر غذائية مثل الكريل

يف مدى جودة املأوى لإلبقاء على مكعبات الثلج اليت تأخذ

( ،)Krillالذي حيتمي باحلزم اجلليدية ،ويتغذى على

شكل البطريق من الذوبان يف فرن االختبار.

الطحالب اليت تنمو حتتها ) .(Gross, 2005بطاريق
القيصر يف أنتاركتيكا يف اخنفاض حاد؛ نتيجة لتغري املناخ
) .(Jenouvrier, et al., 2008أما بطاريق جنوب أفريقيا
فأصبحت ترتك أعشاشها لتتربد يف املياه؛ معرضة بيوضها
خلطر هجمات طيور النورس .وقد أنشأ حراس متنزه شاطئ
بولدرز -يف كيب تاون جبنوب أفريقيا" -أكواخاً" شبه مغلقة

لطيور البطريق لتعشش فيها ،وهذه األكواخ متد البطاريق
بالربودة ،وحتفظ بيوضها من االفرتاس ).(Nullis, 2009
تساعد العديد من مقاطع الفيديو القصرية على يوتيوب يف

إن إشراك الطالب يف سلسلة من العروض التوضيحية
لظواهر حمرية ميكن أن يساعدهم على تكوين فهم علمي
النتقال احلرارة .وميكن استخدام العروض التوضيحية اخلمسة
اآلتية؛ الستهداف املفاهيم اخلاطئة ،والشائعة لدى الطالب.
ومع أنه ميكن استخدام عروض توضيحية أخرى ،إالّ أن هذه
العروض اخلمسة اُستخدمت يف البحث ،وكان هلا نتائج
فعالة ).(Schnittka C. G., 2009
جتريبية ّ

إشراك الطالب يف هذه املشكلة ،وتناول تأثريات االحتباس
احلراري (انظر املصادر) .وإذا كانت مدرستك حتجب

العرض التوضيحي للعُلب.

الدخول إىل يوتيوب ،فيمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها
يف املنزل باستخدام بعض األدوات املتوفرة جماناً على االنرتنت

مثل ( ،)www.downloader9.comمث حفظها على
قرص ،أو حمرك أقراص حممولة؛ الستخدامه يف املدرسة.

املشكلة املقدمة للطالب يف هذا املنهج هي استعارة
ذات معىن رمزي ،جيري خالهلا بناء مساكن حتمي مكعبات
الثلج اليت تأخذ شكل البطاريق من درجات احلرارة املرتفعة.
وخالل عمل الطالب على املشروع؛ يتعلمون حول انتقال
الطاقة احلرارية عن طريق اإلشعاع ،واحلمل احلراري،
والتوصيل .كما خيترب الطالب قدرة املواد على تقليل انتقال
الطاقة احلرارية؛ للحفاظ على برودة طيور البطريق الثلجية.
وبعد اختبار املواد؛ يبين الطالب منازالً للبطريق ،مث ينظرون

 ست علب صودا بُردت خالل الليلة املاضية.
 مناديل ورقية.
 ورق أملنيوم.
 بالستيك تغليف.
 جورب صويف.
 جورب قطين.
 ستة مقاييس حرارة.

إذا سألت الطالب :ما الذي ميكن لفه حول علبة
صودا ،إلبقائها باردة يف رحلة ميدانية؟ ،فإن معظمهم

األطباق البالستيكية واملعدنية.

سيقرتحون تغليف العلبة بورق األملنيوم .وميكن أن يفسروا
ذلك بأن ورق األملنيوم "حيفظ الربودة بداخله" .مل يفكروا من
قبل بلف علبة الصودا جبورب صويف ،وذلك ألن املفهوم
السائد أن الصوف يبقي األشياء دافئة .وميكن توضيح هذه
املغالطة بلف علب الصودا الباردة مبواد خمتلفة ،وأخذ درجات
احلرارة الداخلية بعد عدة ساعات .تأكد من تضمني عنصر
للضبط (علبة بدون تغليف)؛ إلجراء مقارنة عادلة (أنظر
الشكل  .)1اسأل الطالب عن تنبؤاهتم حول أي العلب
ستكون أكثر برودة .وغالباً سيتفاجؤون إذا وجدوا أن اجلورب

الصويف حيافظ على الصودا باردة أكثر .استخدم هذا العرض
التوضيحي ملساعدة طالبك على فهم ماهية العوازل
واملوصالت .هذا العرض التوضيحي وما يتبعه من مناقشات

تفسريية عادة ما يستغرق ( )20دقيقة.

السفلي لكل طبق .سيعرض كل شريط قياس درجة حرارة
الغرفة (أنظر الشكل  .)3ميكن شراء مقاييس درجة حرارة
ذات شاشة مسطحة وكبرية ،وذات حجم يسهل معه قراءة
درجة احلرارة من بيتسمارت (.)www.petsmart.com
وميكن بدالً من ذلك استخدام العالمة التجارية (Ideal 61-

 ،)310 multimetersمبجسات مزدوجة لقياس درجة

احلرارة .وميكن شراؤه أيضاً عرب عدد من املصادر على
اإلنرتنت.
قياس درجات احلرارة لألطباق.

 طبق بالستيكي.
 طبق معدين.
 شرائط لقياس درجة احلرارة.
 مالعق معدنية.
 مالعق بالستيكية.
 مكعبات ثلجية على شكل بطاريق.
لتحضري العرض التوضيحي اآليت؛ استعر طبقني أو
أحضرمها من املنزل ،أحدمها بالستيكي ،واآلخر معدين (انظر
الشكل  .)2ثبت شريط قياس درجة احلرارة على اجلانب

يف اجلزء األول من العرض التوضيحي ،مرر األطباق
بني الطالب ،وامسح هلم بلمسها ووصف أي األطباق يبدو
أكثر برودة .ففي حني أن مجيع األطباق تكون يف درجة حرارة

الغرفة؛ إالّ أن الطالب سيصرون على أن الطبق املعدين أبرد
من الطبق اآلخر .وبعد العرض التوضيحي باستخدام املالعق

(املوصوف أدناه)؛ ستتضح للطالب درجات احلرارة الفعلية
لألطباق .ينبغي أن يفهم الطالب أن األطباق هلا نفس
درجة احلرارة ،ولكن احلرارة تنتقل بشكل أسرع من اليد الدافئة
إىل الطبق املعدين ،مقارنة بانتقاهلا من اليد الدافئة إىل الطبق
البالستيكي.

مسكها بأيديهم .الطبق املعدين ،أو املصنوع من الفوالذ
املقاوم للصدأ سيكون كافياً .ميكن أن يعلق الطالب بأن
امللعقة املعدنية تبدو أبرد ،وسيستنتجون من ذلك أن املعادن،
وبشكل طبيعي ،أكثر برودة من البالستيك ،متاماًكما حدث

مع الطبقني .اسأل الطالب عن تنبؤاهتم حول أي املالعق

ستكون أفضل يف احملافظة على مكعبات الثلج من الذوبان.
سيتوقع الطالب أن امللعقة املعدنية ستكون أفضل ،ألهنم
يشعرون بربودهتا مبجرد مسكها ،كما حدث مع الطبق

قوالب بطاريق ثلجية من ليكيو.

املعدين .ضع املكعبات الثلجية على شكل بطاريق على
املالعق ،واجعل الطالب يتناوبون يف مسكها (انظر الشكل
 .)5اطلب من الطالب شرح السبب يف عدم ذوبان البطريق
يف امللعقة البالستيكية بشكل كبري؛ بينما البطريق يف امللعقة
املعدنية يتحول بسرعة إىل ماء.
املالعق البالستيكية واملعدنية مع
مكعبات الثلج البطريقية.

يتضمن اجلزء الثاين من العرض التوضيحي استخدام
مالعق ،ومكعبات ثلجية على شكل بطاريق .ميكن شراء
قوالب ثلجية على شكل بطاريق من العالمة التجارية
(ليكيو( )Lékué -املنتج رقم  )39004عرب عدد من
املصادر على اإلنرتنت (انظر الشكل  .)4أعط كل جمموعة
من الطالب ملعقة بالستيكية ،وملعقة معدنية ،واطلب منهم

من خالل مناقشة اجملموعات ،واملناقشات الصفية؛
سيفهم الطالب أن احلرارة تنتقل من األجسام األعلى يف
درجة احلرارة إىل األجسام األقل ،وأن انتقال احلرارة خالل
امللعقة املعدنية أسرع من امللعقة البالستيكية؛ ألن املعدن
موصل أفضل للحرارة مقارنة بالبالستيك .كما أن امللعقة

املعدنية تبدو أبرد؛ ألن اليد (وهي جسم أدفأ) تفقد طاقة
حرارية عند انتقال احلرارة .وبينما يصر الطالب على أن

اصنع منزالً جموفاً من الورق املقوى ،وادهن سطحه
اخلارجي باللون األسود مستخدماً طالء األكرليك .سلّط

الربودة تنتقل من قطعة الثلج إىل أيديهم؛ ألهنم يشعرون

حرك جمسات قياس احلرارة يف
ضوءاً ساطعاً على املنزل ،مث ّ
األعلى (داخل املنزل) ،ويف الطابق األول .تسخن األجزاء

احلرارة أو الطاقة احلرارية هي ما ميكن أن تنتقل .كما أن

الداخلية القريبة من السطح بسرعة؛ قد تقرتب من ()38

الشعور بربودة اليد عند مالمسة املعادن ،ميثل دليالً على أن

درجة مئوية ( 100.4درجة فهرهنايت)( .مالحظة للسالمة:

بالربودة فيها ،ذ ّكر الطالب بأنه ال يوجد انتقال للربودة ،وإمنا

اليد متثل كاشفاً جيداً للفقدان السريع للحرارة.

وبعد ذلك سيتضح للطالب أن درجات احلرارة
متساوية يف كل من األطباق البالستيكية ،واألطباق املعدنية.
وتعزز هذه الظاهرة احملرية املناقشة احلية ،وتساعد الطالب
للوصول إىل استيعاب مفاهيمي أعمق حول توصيل احلرارة.

يسخن السطح األسود املصنوع من الورق املقوى لدرجة
عالية ،ومن املمكن أن يتصاعد الدخان إذا ما قُرب الضوء

الساطع منه .تأكد من االنتباه إىل مثل هذا ،واحرص على

وجود طفاية حريق الستخدامها عند احلاجة).
بعد إغالق الضوء اسأل الطالب ملاذا تكون األجزاء
العلوية يف املنزل أكثر سخونة من الطابق األول .ستكون
إجابتهم املتوقعة" :بسبب ارتفاع درجة احلرارة!" .التفسري
الصحيح علمياً ،هو أن اهلواء البارد يهبط إىل األسفل ألنه

 منزل من الورق املقوى على شكل صندوق.

أعلى كثافة (اجلزيئات متقاربة مع بعضها) ،وهذا جيرب اهلواء

 مقياس رقمي لدرجة احلرارة ،أو جمسات مزدوجة

الساخن ذو الكثافة األقل؛ للصعود لألعلى .هناك عروض

لقياس درجة احلرارة.
 ساعة إيقاف ،أو ُمشاهد من جهة أخرى.

أخرى منتشرة لتوضيح احلمل احلراري ،وميكن استخدامها،

 حاسب آيل ،مع برنامج جداول بيانات (اختياري).

وتلون األطعمة ،ولكن العرض التوضيحي املقدم
منها املياه ّ
هنا يساعد الطالب على فهم أن احلمل احلراري يعين حركة

يساعد العرض التوضيحي اآليت الطالب على فهم أن

مجيع املوائع الدافئة والباردة (السوائل والغازات) ،وليس املاء

احلمل احلراري حيدث عندما تصعد املوائع األقل كثافة ،وهتبط

فحسب.

املوائع األعلى كثافة .وكذلك ميكن استخدام هذا العرض
لتوضيح الكيفية اليت متتص هبا األسطح السوداء اإلشعاع،

بعد حلظات من إغالق الضوء ،اقلب املنزل رأساً على

عقب .ستتغري كتل اهلواء نتيجة الختالف الكثافة،

وبالتايل تصبح ساخنة جداً ،بينما ال متتص األسطح العاكسة

وستكشف مقاييس وجمسات درجات احلرارة هذا التغري.

اإلشعاع .هذا العرض التوضيحي وما يتبعه من مناقشات

اطلب من الطالب تسجيل درجات احلرارة بداخل املنزل

تفسريية عادة ما يستغرق من ( 20إىل  )30دقيقة.

لألجزاء العلوية ،والطابق األول؛ كلما تغريت كتلة اهلواء.
وميكنهم رسم البيانات يدوياً ،أو باستخدام برنامج جلداول

البيانات؛ لرسم التغري عرب الزمن .ويف حالة عدم استخدام

لتوضيح الفرق بني السطح اخلارجي األسود ،والعاكس

جمسات حرارة موصولة حباسب آيل؛ فأنت حباجة إىل زوج

(اختياري).

من املتطوعني يرتديان نظارات سالمة ،يقرأ أحدهم درجات

غشاء ميلر على سقف خارجي

احلرارة؛ بينما اآلخر يقرأ الوقت كل مخس ثواين .وزوج آخر

أسود.

من املتطوعني لتسجيل درجات احلرارة .يعرض (الشكل )6
عينة من بيانات مت مجعها من أحد العروض التوضيحية.
البيانات من العرض التوضيحي
للمنزل.
الزمن

درجة الحرارة

درجة حرارة

(ثانية)

العلوية

الطابق األول

5

37

22

10

36

23

15

35

24

20

34

25

25

33

26

30

32

27

35

31

28

40

30

29

45

29

28

50

28

27

55

27

26

60

26

25

تأكد من فهم الطالب أن أماكن كتلة اهلواء تتغري حاملا
يربد ،فاهلواء البارد األعلى كثافة يهبط لألسفل ،واهلواء
الساخن األقل كثافة يصعد لألعلى .وقد حتتاج إىل تكرار
العرض التوضيحي مستخدماً طبقات متعددة من غشاء ميلر

األملنيومي لتوفري محاية للمنزل (كما بالشكل  ،)7وذلك

 ضوء ساطع (واحد لكل جمموعة طالب ،ذو
مصباح كهربائي بقدرة  150وات).
 حوامل حلقية (واحد لكل جمموعة).
 عدة أوراق من غشاء ميلر األملنيومي (لكل
جمموعة).
العرض التوضيحي اآليت يساعد الطالب على فهم
قابلية الضوء لالنعكاس ،وبالتايل منع انتقال احلرارة من خالل

اإلشعاع .عادة ما يستغرق هذا العرض التوضيحي وما يتبعه
من مناقشات تفسريية ( )15دقيقة.
ميلر هو غشاء مصنوع من البوليسرت ،وميكن أن يُغلف
باألملنيوم ليصبح شديد اللمعان .وعادة ما يكون رقيق للدرجة
اليت ميكن معها أن يكون شفافاً ،ولكن عند استخدام طبقات

من هذا الغشاء؛ فإنه يكون ممتازاً يف عكس الضوء ،ويف منع

انتقال احلرارة .يشيع استخدام هذا الغشاء يف تغليف

الوجبات اخلفيفة ،ويف البالونات اليت تعبأ باهليليوم وبطانيات
الطوارئ .وقد وجدنا أن الطريقة األسهل ،واألقل كلفة لشراء

يكون الطالب فهماً جيداً للكيفية اليت تنتقل هبا
بعدما ّ

احلرارة؛ ق ّدم هلم هذا التحدي :بناء مأوى ملكعبات الثلج

البطريقية ،حبيث حيافظ عليها من الذوبان .ينبغي على
الطالب قبل كل شيء أن يتخذوا القرار فيما يتعلق باملواد
اليت سيستخدموهنا للبناء.
عينة من املواد.

غشاء ميلر أملنيومي هي عرب متاجر القرطاسية واحلرف
اليدوية ،على شكل شرائح ورقية ملفوفة بشكل اسطواين.
اجعل الطالب يشعرون بإشعاع الضوء بأيديهم.
(مالحظة للسالمة :تأكد من إبقاء الطالب أيديهم على
مسافة آمنة من الضوء الساطع .وميكن القيام بذلك من
خالل وضع الضوء الساطع معلقاً على حامل حلقي،
وموجهاً حنو طاولة العمل) .اطلب من الطالب العمل يف

جمموعات يتناوبون خالهلا على وضع أيديهم على الطاولة

ينخرط الطالب يف استقصاء علمي أثناء اختبارهم

حتت املصباح ،ويسحب زمالؤهم اآلخرين يف نفس اجملموعة

للمواد ،ويف هناية املطاف سيصممون مأوى لطيور البطريق،

غشاء ميلر الرقيق فوق أيديهم بينما هي حتت املصباح.

مث خيتربون تصاميمهم .أعط جملموعات الطالب مواداً ليختربوا

سيشعر الطالب فوراً باخنفاض انتقال احلرارة ،وخاصة عند
استعمال طبقات متعددة من الغشاء .استخدم هذا العرض
التوضيحي ملساعدة الطالب على فهم أن االشعاع يعترب
شكالً من أشكال انتقال احلرارة ،والذي حيدث فوراً ،وبسرعة
الضوء ،كما أنه ميكن عكس هذا اإلشعاع باستخدام مواد

ّبراقة .سيشعر الطالب بالدهشة للكيفية اليت ُمينع فيها فجأة
انتقال احلرارة أليديهم حلظة وضع غشاء ميلر بني الضوء

وأيديهم.

فعالياهتا يف منع بعض أشكال انتقال احلرارة ،مثل :لباد،

رغوة ،كرات قطن ،أوراق ،غشاء ميلر ّبراق ،ورق أملنيوم،
(الشكل  .)8ومن األفضل للمعلم أن يقوم بإعداد مثل هذه
املواد يف وقت مبكر .وقد وجدنا أنه من املناسب حتضري املواد
(اللباد ،الرغوة ،ورق األملنيوم ،األوراق) على شكل مربعات
( 7.6سم ×  7.6سم) ( ،)"3 × "3إىل جانب استخدام
مسطرة مثبته على قاطعة نسيج أبعادها ( 7.6سم × 45.7
سم) ( ،)"18 × "3واستخدام مشرط دائري للقص .وميكن

شراء مثل هذه األدوات من حمالت اخلياطة( .مالحظة

إجياد بيئة عمل تعاونية بني الطالب ،أكثر من بيئة العمل

للسالمة :جيب اتباع وسائل السالمة عند البناء والقص،

التنافسية .وخالل وقت املشاركة بالنتائج من املفيد أن تشجع

وارتداء الطالب لنظارات السالمة) .قرر مع طالب الصف

الطالب على أن يشرحوا لبعضهم البعض ملاذا اختربوا مواد

أي املواد أو جمموعات املواد ميكن إجراء املقارنة بينها،

معينة ،وماهي نتائجهم ،وملاذا حصلوا على النتائج اليت

واختبارها ،وبعد ذلك قسم العمل بني اجملموعات .ومن

توصلوا إليها .هذا هو الوقت املثايل ملساعدة الطالب على

املعقول أن تقوم كل جمموعة بإجراء ( 3إىل  )4اختبارات.

فهم انتقال احلرارة ،كما ينطبق هذا على كل جتربة يقومون

على سبيل املثال :ميكن أن تقارن جمموعة واحدة بني كل من

هبا .نتوقع من الطالب أن يقضون ماال يقل عن حصة دراسية

الرباق ،بينما تقارن جمموعة أخرى
ورق األملنيوم وغشاء ميلر ّ

واحدة الختبار املواد ،ونصف زمن حصة دراسية أخرى

بني اللباد األبيض والرغوة البيضاء .وميكن لبعض اجملموعات

ملشاركة النتائج مع بعضهم البعض.

أن ختترب وضع األوراق ذات الفقاعات ،ومقارنتها مبختلف
األوراق امللونة .ميكن للطالب مقارنة املواد حتت الضوء
الساطع املثبت على احلامل احللقي ،واملوجه حنو سطح أسود
مثل السطح األسود لطاولة العمل ،أو طبق بالستيكي أسود.
م ّكن الطالب من استخدام مقاييس درجات احلرارة ،وأجهزة
التوقيت؛ إلجراء اختبارات عادلة للعينات حتت الضوء ،أو
على السطح األسود الساخن .حاملا يستكشف الطالب
املواد؛ فإهنم سيبدؤون بصياغة األفكار حول الكيفية اليت
ميكن هبا بناء مأوى ملكعبات الثلج بطريقية الشكل ،حبيث
تسمح ألقل كمية من الثلج بالذوبان .امسح للطالب بشراء
مواد إضافية عندما يقررون أن هناك مواد أخرى ستكون
أفضل للبناء .حنن عادة ما نضع توقعاً ألسعار املواد ،ونعطي

لكل جمموعة من الطالب ميزانية للعمل (للحصول على
معلومات إضافية حول تسعرية املواد؛ راجع مقالة مسورال

ومات يف الصفحة  45من هذا العدد).
شجع االستقصاءات املفتوحة ،وامسح للطالب باختبار
أفكارهم اخلاصة .تأكد من أن الطالب يتشاركون نتائج
وشجع على
جتارهبم؛ حبيث تكون املعرفة املكتسبة مشاعةّ ،

بعدما خيترب الطالب مواد البناء املختلفة ،ويتبادلون
نتائجهم مع زمالئهم ،سيتوقون للبدء يف استخدام املواد لبناء
منازل صغرية؛ حتافظ على مكعبات الثلج البطريقية من
الذوبان .وأخرياً ،سيكون الطالب قادرين على تطبيق ما
تعلموه من العروض التوضيحية ،ومن النقاشات ،ومن اختبار
املواد .حاملا يأخذ الطالب دور املهندسني للحفاظ على
اجلليد من الذوبان؛ ذكرهم بأن املهندسني يصممون مواد
مبتكرة للمنازل واملدارس وغريها من املباين؛ متنع انتقال
احلرارة .إن منع انتقال احلرارة يعين الكفاءة يف استخدام
الطاقة ،واملباين ذات الكفاءة تستخدم طاقة أقل .وكلما
كانت الطاقة الالزمة لتسخني وتربيد املبىن أقل؛ كلما كان
التأثري السليب على البيئة أقل أيضاً.
ّزود الطالب بأشرطة الصقة وغراء ومقص لقطع
األوراق واألنسجة .سيستخدم معظم الطالب املواد اليت يتم
إعطاؤها هلم كما هي ،ولكن البعض منهم سيعدلون عليها
عن طريق قطعها ،وطيها ،وجتعيدها ،أو وضعها على شكل
طبقات .وسيكون على الطالب التأكد من وجود فتحة

تسمح بوضع البطريق يف املأوى ،وإزالته بسهولة بعد

فرن االختبار.

االختبار .ومع تقدمهم يف التصميم قد حيتاجون إلجراء املزيد
من االختبارات ،ومناقشة النتائج مع اجملموعات األخرى،
واحلصول على دعم ألفكارهم من معلمهم .وينبغي أن يتاح
للطالب الوقت الكايف هلذه املرحلة خالل املنهج الدراسي.
املهندسون يعملون مع قيود الزمن ،ومساحة العمل ،واملال،
ولذلك أعط طالبك مهلة زمنية حمددة أيضاً ينتهي بعدها
العمل على البناء.

يف هناية املطاف ،سيكون الطالب جاهزون لتقومي

 )10ملعرفة كيفية وضع املأوى يف الفرن .ميكن للفرن أن

املأوى من خالل وضعه يف فرن .وميكن هلذا الفرن أن يكون

يستوعب املزيد من املساكن استناداً حلجمه ،وينبغي أن يعرف

على جهاته األربعة ،ومطلي بلون أسود يف أسفله ،بداخله

جمموعات يف كل صف ،ولذلك نقول للطالب أن املسكن

عبارة عن وعاء ختزين بالستيكي كبري ،مبطن بورق أملنيوم
ثالثة مصابيح ساطعة بقدرة ( )150وات؛ حبيث ميكن أن
حتدث مجيع أشكال انتقال احلرارة الثالثة .إذا كنت تستخدم
سلة ختزين بالستيكية سوداء؛ فثبت ورق األملنيوم على
اجلوانب ،وعلق األضواء الساطعة .انظر (الشكل  )9لتصميم

الطالب حدود املساحة املسموحة .عادة ما يكون لدينا مثانية

الذي تصممه كل جمموعة ينبغي أن ال يتجاوز مثن مساحة
قاع الفرن.
املساكن الصغرية يف الفرن.

فرن االختبار املقرتح .املنازل املوضوعة يف هذا الفرن قبل
تسخينه ميكن أن تستخدم الختبار توصيل األرضية السوداء،
وإشعاعها ،واإلشعاع من مجيع اجلوانب ،وميكن اختبار احلمل
احلراري حاملا يصعد اهلواء الساخن ألعلى منطلقاً من القاع

األسود.

حضر قوالب الثلج يف الليلة السابقة؛ مستخدماً (10
ّ

مل) من املاء لكل بطريق .حنن نستخدم حقنة طبية لنكون
أكثر دقة .توضع البطاريق اجملمدة ذات العشرة غرامات يف
وقت واحد بداخل املساكن ،وتوضع بعد ذلك بداخل الفرن،
عرض لعشرين دقيقة من احلرارة الشديدة .انظر (الشكل
وتُ ّ

وخالل دقائق االنتظار العشرين؛ نعرض للطالب
أحياناً شرائح عرض حول مواد البناء املوفرة للطاقة ،مثل
النوافذ الذكية ،واهلالم اهلوائي ( ،)aerogelsوعوازل األشعة،

وسقف األسطح اخلارجية للمباين باستخدام ألواح الطاقة

كانت أفضل يف منع اإلشعاع الصادر عن املصباح الساخن

الشمسية .يف بعض األحيان نعرض مقتطفات من فلم

من اخرتاق املأوى؟ وأي ميزة تصميم كانت أفضل يف منع

( )March of the Penguinsأو مقتطفات من ( An

احلمل احلراري للهواء الساخن؟ سيحللون النتائج ،وإذا توفر

)Inconvenient Truth؛ ألثارة املناقشة .وبعد عشرين

الوقت بعد ذلك سيعودون إىل لوحة الرسم؛ إلجراء مراجعات

دقيقة يتم إخراج املساكن من الفرن ،وتوضع األجزاء الصلبة

وحتسينات للقيام جبولة ثانية من االختبارات.

املتبقية من طيور البطريق الثلجية يف أكواب بالستيكية
صغرية؛ لقياس كتلتها( .حدد كتلة األكواب البالستيكية
الفارغة قبل عمل الطالب ،ودوهنا على الكؤوس) .غالباً ما

يتشوق الطالب ملعرفة مدى قدرة املأوى على إنقاذ البطاريق،
وأعداد البطاريق اليت استطاعوا إنقاذها من حرارة الفرن.
وبعدما يتم وضع األجزاء املتبقية من البطاريق يف الكؤوس
البالستيكية ،فال يهم بعدها إذا حدث مزيد من الذوبان،
ألن الكتلة ستبقى يف الكأس .وهذا ميكن أن يوفر فرصة
إضافية ملناقشة الذوبان ،والتعلم حول حفظ الكتلة .وعادة

ما تستغرق كل جمموعة بضع دقائق للقيام حبساب كتلة الثلج
املتبقية وكتلة الكأس باستخدام مقياس كتلة رقمي ،وطرح
كتلة الكأس منها( .مالحظة للسالمة :ثبت األضواء

عندما يكون هناك وقت كايف ،ميكن للطالب أن
يستخدموا األفكار والنتائج اليت متت مشاركتها فيما بينهم؛
إلجراء مراجعات تساعد على إنقاذ املزيد من البطاريق .هذه
اخلطوة تساعد الطالب على التخفيف من حدة املنافسة،
ألن كل جمموعة من الطالب تعترب فائزة إذا أسفر تصميمها
املعدل عن نتائج أفضل ،مقارنة بتصميمها األويل .حتاكي
هذه العمليات الكيفية اليت يعمل هبا املهندسون يف عمليات
تكرارية لتكون األمور أفضل .وعادة ما يستغرق الطالب
حصة دراسية كاملة إلعادة تصميم املأوى ،وتعريضه حلرارة
الفرن ،وقياس الكتلة املتبقية ،ومناقشة النتائج النهائية.
التصاميم األولية واملعدلة.

الساطعة على فرن االختبار مستخدماً حامل حلقي ،حبيث

ميكن غلق األضواء ،واالبتعاد عنها؛ عندما يضع الطالب

مساكنهم بداخل الفرن ،وعندما يقومون بإخراجها منه).
تُشارك النتائج وتناقش بعدما يتم قياس مجيع كتل

مكعبات الثلج بطريقية الشكل .بعض جمموعات الطالب
ستكون قادرة على إنقاذ ماال يقل عن نصف البطاريق،
والبعض اآلخر يتبقى من بطاريقهم بضع غرامات.
ومن املثري الهتمام الطالب أن جتري مناقشة بني
الطالب ليقرروا أي ميزة من ميزات التصاميم املختلفة كانت
أفضل يف منع توصيل احلرارة من قاع الفرن؟ وأي ميزة تصميم

انظر (الشكل  ،)11والذي يستعرض تصميم أولياً،
وتصميماً معدالً؛ بعدما متكن الطالب من التعلم من التجربة

األوىل ،وتبادلوا نتائجهم مع بعضهم البعض .الحظ أن

الطالب قرروا سد الباب ملنع احلمل احلراري ،وأضافوا مادة
عازلة يف "أنبوب" متنع الثلج من االتصال املباشر مع املعدن.
يقرر العديد من الطالب وضع املأوى على نوع من الركائز،

والعديد منهم يوفرون محاية إضافية من اإلشعاع من مجيع
اجلوانب.
عندما جيري الطالب التجربة الثانية ،أو عندما تتم
املقارنة بني نتائج الطالب يف الصف؛ تأكد من أن الثلج
يكون عند درجة احلرارة اليت بدأوا منها يف كل مرة .سيكون
الثلج عند درجة حرارة جهاز التربيد (الفريزر) مبجرد إزالته،
ويدفأ حىت يصل إىل (الصفر املئوي) ( 32درجة فهرهنايت)،
مث يذوب .الدرجة القياسية ألجهزة التربيد هي ( 17-درجة
مئوية) ( 1.4درجة فهرهنايت) ،ولكن قد ختتلف هذه الدرجة
بني األجهزة املختلفة .ولذلك ،ستكون النتائج أكثر دقة عند
استخدام نفس جهاز التربيد يف كل مرة ،واستخدام البطاريق
على الفور مبجرد إخراجها.

عندما تُستخدم العروض التوضيحية يف وقت مبكر؛ حبيث
تستهدف هذه العروض املفاهيم البديلة لدى الطالب حول
احلرارة .ميكن استخدام أنشطة التصميم اهلندسي بفعالية يف
دروس العلوم ،ولكن ينبغي االهتمام باجلوانب الرتبوية املرتبطة
بتدريس العلوم .كما ينبغي االعرتاف باملفاهيم البديلة لدى
الطالب ،ومعاجلتها ،واستهدافها يف تدريس العلوم .فالطالب
لن يتعلموا املفاهيم العلمية بشكل ضمين؛ فقط ألهنم
يشاركون يف نشاط هندسي .تتيح أنشطة التصميم اهلندسي
للطالب جتسيد املفاهيم العلمية ،وإهلامهم بعامل اهلندسة،
وممارسة مهارات القرن احلادي والعشرين :االبتكار ،حل
املشكالت ،التفكري الناقد ،التواصل ،التعاون.
يتوفر منهج "إنقاذ البطريق" بشكل كامل ،إىل جانب
خطط الدروس اليومية على اإلنرتنت ،وميكن احلصول عليه

تُظهر اهلندسة ،أو استخدام سياقات متصلة حبياة
الطالب يف مدخل تعلم العلوم القائم على التصميم فعالية

بزيارة الرابط:
http://www.auburn.edu/~cgs0013/ETK/
SaveThePenguinsETK.pdf

يف )1( :حتسني االستيعاب املفاهيمي للطالب حول العلوم،
( )2وزيادة معرفتهم باهلندسة واجتاههم حنوها )3( ،وزيادة
دافعتيهم لتعلم العلوم ;(Schnittka C. G., 2009

) .Schnittka, Evans, Jones, & Bran, 2010وقد
أظهرت الدراسات أنه باستخدام منهج "إنقاذ البطاريق"،
ودعم املعلمني؛ فإنه ميكن للطالب أن يربطوا بني التدفئة
والتربيد يف منازهلم ،مع حرق الوقود األحفوري إلنتاج الطاقة،
ومع االحتباس احلراري ،وذوبان اجلليد البحري ،ويربطوهنا مع
تعريض حياة البطاريق للخطر أيضاً .وخالل تعلم الطالب؛
فإهنم يطورون مهاراهتم االستقصائية والعملية ،والعمل يف

فرق ،إىل جانب تطوير التفكري اإلبداعي لديهم .يتعلم
الطالب بشكل أفضل حول العلوم ،وهندسة أفضل مأوى

هذه الرتمجة مأذون هبا ملركز التميز البحثي يف تطوير تعليم
العلوم والرياضيات من الناشر :اجلمعية الوطنية (األمريكية)
ملعلمي العلوم ( National Science Teachers

.)Association: NSTA
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