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EXAMINATION OF LABORATORY ACTIVITIES FOR ELEMENTS OF INQUIRY IN 

NINTH GRADE SCIENCE. 

Huda Al-Ahmari. 

Abstract 

Many panels recommended improving science teaching by counting inquiry methods into 

classroom. These panels emphasize that inquiry expands student learning by giving students 

ownership. Though, many teachers still present labs that simply call for students to follow 

written guidelines. This lab method is the opposing of inquiry. To get a picture of science 

teaching, Riyadh Middle school science teachers surveyed to 1) determine teachers’ 

qualifications, 2) evaluate the labs that they considered their ―best via a rubric that measures 

inquiry activities, and 3) understand why teachers appreciated certain labs. The resulting showed 

1) Riyadh science teachers are qualified to teach Science but could benefit from more training 

and extra planning 2) There were no statistically significant related to the elements of scientific 

inquiry in the science subject of middle school Science teachers. This can be attributed to years 

of experience, training programs, and their qualification. On the other hand, there were 

statistically significant differences can be attributed to number of training programs, type of 

training, and the relativity of the training programs to the scientific inquiry activities. In light of 

these results, a number of recommendations were made, such as: paying attention to the issue of 

developing the skills of scientific inquiry; letting the students do the experiments themselves; the 

need to provide training programs to develop scientific inquiry skills for teachers.  
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 الملخص

لك سط، وذالمتو ثالثهدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام عناصر االستقصاء العلمي في األنشطة المعملية للصف  

لدراسة إلى أن امعلمة. وتوصلت  121المالحظة(، عينة معلمات غرب الرياض وعددهن  -باستخدام أداتي الدراسة )االستبانة

 ثناء تنفيذأعملية المعلمات مؤهالت لتدريس العلوم، ولديهن وعي بأهمية المعمل، ومهارات االستقصاء العلمي في الدروس ال

ل لعناصر طة المعمبين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات لمدى توفر أنش ق ذات داللة إحصائيةولم توجد فرو النشاط،

الدورات  جدت عددإلى كل من عدد سنوات الخبرة، ومدة الدورات، والدرجة العلمية. ولكنها و االستقصاء العلمي ويعزى هذا

ام نها االهتمموصيات ائية. وفي ضوء النتائج قدمت عددًا من التالتربوية، ونوع الدورات، وعالقة الدورات باألنشطة االستقص

 ب بأنفسهم،التجاربتنمية مهارات االستقصاء العلمي عند الطالب في جميع مراحل التعليم، وإفساح المجال للطالب للقيام ب

 .وضرورة تقديم دورات وبرامج تدريبية لتنمية األنشطة االستقصائية لدى المعلمين إثناء الخدمة

 المتوسط. ثالثالكلمات المفتاحية: االستقصاء العلمي، األنشطة المعملية، الصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه:ال

ت االستجابا ة، ومعال شَكَّ أنَّ العصر الحالي هو َعصر القفزات السريعة التي تؤثر في أساليب وطرائق التعامل مع الحيا

إعداد ا العصر، وكبة هذالمالئمة التي نتفاعل بها مع ُمعطيات الواقع في الوقت المناسب؛ لذلك تَسعى البُلدان والشعوب ِلموا

بِتنمية َعمليَّات   االهتماميه فإن  ختلف المجاالت، وِلتَهيئَتهم لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة. وعلأبنائها لمتابعة تطوراته في م

لتربوية، النُّظم ا خرجاتالتفكير ومهاراته المختلفة مثل مهارات االستقصاء العلمي، وتَضمينه هدفًا أساسيًا ومخرًجا من أهم مُ 

ُ ية السيما في مرحلة التعليم المتوسط. فالتربية الحقيقية هي اوالتركيز عليه في جميع المراحل الدراس أساليب بزود الفرد لتي ت

رورة ضَ من َكونه  لتفكيراالتفكير التي تُحقق النُّمو والتقدم له وللمجتمع. وتَنبع أهميَّة االستقصاء العلمي كطريقة من طرق 

خدمة  وفهمها وتطويعها في يس الكونيةالنواملطالب ِمن تَفسير الظواهر العََمِلي ة وأَساسية في َعَمِلي ة التَّعل م والتَّعليم؛ حتى يَتَمكن ا

قتدار، لحياتية باواقف االمجتمع، وتسهيل سُبُل المعيشة، وفي إكساب الفَرد المهارات التي تَجعله قادًرا على التعامل مع الم

علي ة َمع أي لتعامل بفاونها لمثابة تزويدهم باألدوات التي يَحتاجوالتَّصرف بِشكل فَع ال. فاكتساب األفراد لمهارات التفكير هي ب

درةً على رد أكثُر قُ عل الفنوع من المعلومات، أو الُمتغيرات في المستقبل في ِظل َعالم سَريع التغير. فالقدرة على التفكير تَج

 (.Quina, 1989ت )معرفة وثَورة االتصاالالتَّكيف وأسرعُ تَواؤًما مع الُمتغيرات والتأثيرات النَّاجمة َعن تَفجير ال

بيئة التعلم ولمتعلمين، امجتمع ويرتبط االستقصاء العلمي بالكثير من المفاهيم التربوية الحديثة، ومن هذه المفاهيم التعلم النشط، و

لمشاريع اجوهر  العلمياآلمنة، والمعلم البنائي، ويدور معنى االستقصاء العلمي حول فكرتين هامتين هما: أن االستقصاء 

 (.2007العلمية، وهو إستراتيجية لتعلم العلوم )قرعان، 

واقف ُمحيرة ن أسئلة ومثيره موتُعد مادة العلوم مجااًل خصبًا لتنمية القدرة على التفكير عامةً واالستقصاء العلمي خاصةً؛ لما يُ 

ليا ت عقلية عُ عمليا يقية تحتاج في تنفيذها إلى استخدامومشكالت تحتاج إلى حل، وما يَتضمنه من أنشطة علمية ذات صبغة تطب

ير ي في التفكالعلم ومهارات تفكير، للوصول إلى استنتاجات من خالل عمليات التقصي واالستكشاف، كما أنَّ استخدام األسلوب

 س مادةلتدريوالبحث، وتنمية عمليات العلم ومهاراته كالمالحظة والتصنيف والتفسير هي إحدى األهداف األساسية 

  (Chi, 1984).العلوم

هات ي، واالتجاإلبداعاوأظهرت العديد من الدراسات فاعلية استخدام االستقصاء في تنمية جوانب تعليمية متعددة مثل: التفكير 

ل تحسن في التحصي ( وجود2009العلمية، واالتجاه نحو تعلم العلوم، والتحصيل الدراسي، حيث أظهرت نتائج دراسة إبراهيم )

عبد  ةوأظهرت دراس قصائي.ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات العلوم بعد تدريسهن باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني االست

طالب. عي لدى ال( فاعلية تدريس وحدة مقترحة باألسلوب االستقصائي على تنمية القدرة على التفكير اإلبدا2002العزيز )

ة، وفي لمعرفية العلمي( إلى فاعلية استخدام األنشطة االستقصائية في تعزيز الدوافع ا2001مد )وأشارت دراسة عبد المجيد ومح

زيادة التحصيل  فاعلية التعلم باالستقصاء في (Tretter& Jones, 2003)استيعاب عمليات العلم. وبينت دراسة تريتروجونز

ة مقترحة في ( فقد أوضحت أثر تدريس وحد2006بعلي )والمشاركة في األنشطة العلمية أثناء درس العلوم، أما دراسة ال

 الفيزياء قائمة على االستقصاء على تنمية االتجاه اإليجابي نحو الفيزياء.

ويستنتج مما سبق أن االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم تركز على اعتماد المنحى االستقصائي كإستراتيجية، وكمعيار رئيس 

على ضرورة اكتساب المتعلمين لمهارات االستقصاء العلمي التي تمكنهم من بناء مفاهيمهم العلمية،  في تعلم العلوم، مع التأكيد

وتعلم العلوم بطريقة تؤهلهم لتوظيف المعرفة العلمية في مواقف حياتية جديدة، ومن هنا يأتي التركيز على االستقصاء كمعيار 

ً في التربية العلمية ومنهجية في تصميم مناهج العلوم وتطويرها. تعد ممارسة ً وحديثا  االستقصاء أحد التوجهات المهمة قديما

(Abd- El- Khalick& Boujaoude& Duschl& Lederman& Avihofstein& Niaz& Treagustand Tuan, 

ًما وثابتًا وعلى الرغم من تغير الفلسفات التي توجه التربية العلمية بين الحين واآلخر،إال أن االستقصاء ظل محوراً مه( 2004

، حيث ظل مصطلح االستقصاء مدار حديث المتخصصين في التربية العلمية منذ نهاية (DeBoer, 2004)في تلك الفلسفات 

 القرن التاسع عشر إلى هذا الوقت.



 
ة ر التربيمعايي ويبرر المتخصصون ضرورة تركيز التربية العلمية على االستقصاء في اآلونة األخيرة بمبررات عدة تجملها

م مية، وزيادة فهفي إسهام االستقصاء في زيادة تعلم المفاهيم العل (National Research Council (NRC), 1996)العلمية 

 طبيعة العلم، وكذلك القدرة على ممارسة االستقصاء العلمي بشكل فردي مستقل.

 AAAS: American) لجميع المراحل إذ ينبغي أن يتعلم الطالب مفاهيم ومهارات متصلة باالستقصاء في مقررات العلوم

Association for the Advancement of Science, 1993) كما أن معايير التربية العلمية تناولت العلوم كاستقصاء ،

"Science as Inquiry" ضمن معايير المحتوى لجميع مراحل التعليم العام (NSES: National Science Education 

Standards, 1996). 

 National Educationكان إكساب الطلبة القدرة على حل المشكالت أحد األهداف التي َحددتها الجمعيَّة الوطنيَّة للتربية وقد

Association (NEA)  كما بَيَّنَت الرابطة القوميَّة لمدرسي العلوم في الواليات المتحدة األمريكية.األمريكيةNational 

Science Teachers Association (NSTA)  أنَّ للعلوم وتدريسها دوراً فَعاالً في التربية الِعلمية للفرد، وأنَّ َمهارة حل

 (.Mandell, 1980المشكلة هي من القُدرات األساسيَّة التي يجب أْن يَكتسبها الفرد )

ن مة الكثير ليوميَّ اوفي هذا المجال أصبحت مهارة االستقصاء العلمي مطلًبا أساسيًا للتَعل م، حيث يواجه الفرد في حياته 

هيم تطبيق مفا شرع فيالمشكالت التي تَتَطلب استخدام أساليب متنوعة لمواجهتها، فعندما يَقوم الفرد بحل مشكلة ما فإنه يَ 

 (.2003 )الحارثي، لمشكلةاومبادئ ِعلمية، حيث تَتَحدد وتترابط المفاهيم ِلتشكل المبادئ األساسية التي بدورها تُستخدم في حل 

 م االستقصاء:مفهو

ملية ضبط ع( إلى اقتصار مفهوم االستقصاء على ممارسة حل المشكالت من خالل 2002ويشير كل من الحارثي والبلوشي )

حة صختبار ابعض المتغيرات والتحكم في البعض اآلخر، فيعرف بأنه نشاط عقلي يهدف إلى حل المشكلة بوضعه فرضية ثم 

 التي تؤثر في قيم المتغير التابع. الفرضية بتغيير قيم المتغير المستقل

 اديمي وبناء( في عملية تصميم التجارب وإجرائها، حيث ترى أنه أسلوب يهتم بالتحصيل األك2002وتحصره عبد العزيز )

 الفكر لدى الطالب من خالل إجراء التجارب وتنمية مهارات وعمليات متعددة كتصميم التجارب.

في إطار  تعلم العلومأحد االتجاهات البارزة في العلوم، إذ يستطيع الفرد من خالله أن ي( أن االستقصاء 2006ويرى البعلي )

 مية صحيحة،يقة علمواقف تعليمية تقوم على البحث والتقصي، ويدرك من خاللها الفرد وجود مشكلة، ومن ثم يستعد لحلها بطر

 وهذا الحل يؤدي لتوليد مشكلة علمية جديدة.

ن عإلى االستقصاء على أنه مخرجا تعليمي، أي يعبر  Flick &Lederman, 2004)مان )وينظر كل من فليك وليدر

ه كطريقة ظر إليالمهارات والمعارف المكتسبة المتصلة باالستقصاء، والتي يمكن أن يحصل عليها الطالب، كما يمكن أن ين

  لعلمي:اات األساسية لالستقصاء تدريس يمارسها المعلم أثناء تدريس العلوم وتستهدف تعلم المحتوى العلمي السم

عليم ذي يتبنى تريق الطال الجدال العلمي لسنوات عديدة حول أيهما أكثر أهمية في تعلم العلوم، المحتوى أما العمليات؟ فالف

قائق العلمية وانين والحئ والقالمحتوى يتبنى طريقة االستنتاج العلمي، إذ يبدأ التعليم هنا من النظريات األكثر عموماً إلى المباد

 (.2007األكثر خصوصية وارتباطاً بالواقع، وتستخدم فيه طرق المحاضرة والتوجيه المباشر للطالب )قرعان، 

ويبدأ االستقرار العلمي من الخاص إلى العام، ويستخدم فيها التدريس من خالل المعمل والعمل الميداني، ويتراوح االستقصاء 

ستكشاف ألمخبري الوجه، فهو يطور المهارات التقنية ومهارات التحليل المنطقي، ويعني العلمي بين االستكشاف المفتوح واال

 Mathematics and Education)وفيما يلي أربع سمات أساسية لالستقصاء العلمي:  بكل من المحتوى وعمليات العلوم.

Center, 1999). 

 



 
 

 أوالً: ربط مفاهيم الطالب بالمفاهيم العلمية:

ً ينتظر ملئه ب استراتيجيةويتطلب تبني  ، ات الجديدةالمعلوماالستقصاء العلمي االعتراف بكون عقل الطالب ليس وعاًء فارغا

ف بوجود بنائي يعترعلم الوهذا من أساسيات النظرية البنائية، ونطلق على المعلم الذي يتبنى هذه النظرية المعلم البنائي، فالم

جود الب، وعن وية للطالجديدة، لذا يرى أن من أولى مهماته الكشف عن البنية الذهن خلفية لدى الطالب حول المفاهيم العلمية

لتمثل من آليتي ااهيم ضبعض المفاهيم التي تتعارض مع المفاهيم العلمية الجديدة، ومن ثم مساعدة الطالب على مواجهة هذه المف

 (. 2007والتالؤم وفق نظرية بياجيه المعرفية )زيتون، 

ب ساعدة الطالمعلم مدة الطالب على الربط بين المفاهيم السابقة والمفاهيم العلمية المعترف بها، يجب على الومن أجل مساع

بنية لذهنية والانيتهم بعلى المناقشة وتفسير فهمهم للظواهر العلمية داخل الصف، وكذلك مساعدتهم على تقييم مدى الترابط بين 

 (.Saul &Reardon, 1996ت وعمل ترابطات واضحة )المعرفية للمادة العلمية، وبناء الفرضيا

هلة ولنا ألول  د يبدووهناك ثالث آليات مهمة تساعد الطالب على ربط المفاهيم العلمية وهي: التساؤل، والمشاهدة، وربط ما ق

 متباعداً.

هتمامهم ثير ايوضوع ما ويبدأ االستقصاء العلمي من موقف محير أو قضية غير مفهومة ال تتوافق مع توقعات الطالب، أو م

ن هنا (. ومForeman, 1998ويرغبون في تكوين معرفة حوله، ويدل حدوث التناقض إلى أن التعلم على وشك الحدوث )

المعرفة  مع اقضتنطلق تساؤالت الطالب إذ يسعون عندها إلى حل التناقض القائم بين معرفتهم أو فهمهم السابق الذي يتن

رفة، غير الكاً للمعثر امتؤالت الدافعية لديهم للبحث، ويتصرفون عندها كعلماء. كذلك يشعرون بأنهم أكالجديدة، وتثير هذه التسا

 (.Exploratorium, 1996أنهم يحتاجون إلى الوقت الكافي لبناء المعرفة بهذه الطريقة )

ت تثير حون تساؤالالب يطرالتي تجعل الطوفيما يتعلق بالمشاهدة فال يقصد بها هنا المشاهدة العابرة، وإنما المشاهدة المقصودة 

إجراءات والقيام ب لتفاعلااهتمامهم، وتدفعهم إلى السعي الحثيث إلجابة هذه التساؤالت، ومن ثم بناء معاٍن عميقة، ويتطلب بذلك 

يس طالب لمعينة تساعد الطالب على فحص خصائص هذه الظاهرة، فمثالً: لوصف ظاهرة تحول الماء إلى جليد يفترض بال

ن، رة )القرعاالظاه مالحظة درجة حرارة التجمد فحسب، وإنما أيضا طفو الجليد فوق الماء، ومن ثم محاولة إيجاد تفسير لهذه

2007.) 

ح التناسق م مصطلومن أجل بناء معاٍن عميقة للمعرفة العلمية، فيجب علينا أن نساعد الطالب على تكامل المعرفة، ويستخد

(Consistency.) 

 تصميم التجارب: ثانياً: 

تعد التجربة العلمية أحد الركائز المهمة في التعلم االستقصائي، غير أن توظيف المعمل في االستقصاء العلمي يتطلب قيام 

الطالب بتصميم التجربة، واختيار الطرق واالستراتيجيات لجمع البيانات، وضبط المتغيرات، واختيار المواد المستخدمة في 

باحثون على أن التجريب العلمي يشتمل على معظم عمليات العلم؛ سواء عمليات العلم األساسية أو عمليات التجربة. ويجمع ال

العلم المتكاملة، وتضم عمليات العلم األساسية: المالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، والتواصل، واستخدام عالقات 

( إلى أن  عمليات العلم المتكاملة تضم: تحديد المتغيرات 2002عطا هللا )المكان والزمان، واستخدام األعداد، والقياس. ويشير 

ومن المهم في التعلم االستقصائي  وضبطها، وصياغة الفرضيات واختبارها، وتفسير البيانات، والتعريف اإلجرائي، والتجريب.

إعطاء الطالب الفرصة الختيار طريقة إجراء التجربة، بما في ذلك التخطيط والتصميم لجمع البيانات الرقمية والكيفية، ويتيح 

لهم الفرصة في توظيف خيالهم، ومراجعة خبراتهم يسمح هذا للطالب فرصة التصرف كعلماء في اختيار الطرق المناسبة، كما 

لسابقة في محاولة لالستفادة منها، ومحاولة اإلجابة عن أسئلة كثيرة مثل: كم مرة علي  تكرار القياس؟ وما المتغيرات التي ا

 سأعدها مستقلة؟ وأيها سأعدها تابعه؟



 
شح  أن وهلة ولبدو ألويحتاج لإلجابة عن أسئلة تتعلق بتقنيات التجربة، مثل: ما األداة المناسبة إلجراء قياس معين؟ وقد ي

عينانه تلم وخبرته ع المعالمواد يقف عائقًا أمام قيام الطالب باالستقصاء العلمي من خالل التجارب المعملية، غير أن سعة اطال

 (Doran, Lawrenz&Helgeson, 1994) .على توظيف االستقصاء العلمي باستخدام موارد أولية

ت ستراتيجياني باالعلى استخدام االستراتيجيات فوق المعرفية، ونع ومن أكثر المهارات أهمية في هذا اإلطار تشجيع الطالب

من في تفكيره. كيره ففوق المعرفية مراقبة الطالب لتعلمه ووعيه بخياراته، وبمعنى آخر مقدرة الطالب على تقييم أدائه، وتف

تجربة، داء الدون أخرى في أ المهم أن يكون الطالب واعيًا لمحددات تجربته، ولسبب اختياره طريقة دون أخرى، وأدوات

 يًضا مقدرةأب ذلك وكذلك سبب اختياره لبعض المتغيرات كمستقلة وأخرى كتابعة، وغير ذلك من متطلبات أداء التجربة، ويتطل

خالصة إن الهدف وبال. (Licata, 1999; Hiebert, et al., 1996) الطالب على الربط بين المفاهيم العلمية وعمليات العلم

ها لتي يقوم باءات اربة العلمية يتعدى محاولة التوصل إلى القانون إلى التركيز على العمليات واالفتراضات واإلجرمن التج

 الطالب فيسعى بها للتوصل إلى القانون، والتي تصبح في نظر المعلم أهم من القانون نفسه.

 

 

 ثالثاً: استكشاف الظواهر:

لصحيح خدام االحادثة في خطته أثناء ممارسة االستقصاء العلمي، واالست ويتطلب االستكشاف مراقبة الطالب للتغييرات

د يرات إليجاالمتغ لألدوات، وأخذ العدد المناسب للقراءات، وتنظيم البيانات، والمشاهدات المقصودة، وتوضيح العالقة بين

رسم استخدام الرضها بد يختار الطالب عأنماط، فالبيانات التي يحصل عليها الطالب تتطلب طرقًا في عرضها والتعامل معها، فق

لذي الطالب: ما اتساءل البياني أو الجداول أو المدرجات التكرارية أو غير ذلك بهدف تكوين معنى لهذه البيانات، ويقترح أن ي

 (Licata, 1999).وجدته؟ ليتأهب لعملية تنظيم البيانات التي جمعها

 :رابعاً: بناء المعنى من البيانات والمشاهدات

قشة لنقدي ومنااتفكير ومن المهم في هذا المجال للطالب بناء معنى للبيانات التي حصل عليها، ويتطلب بناء المعنى العميق ال

لتأمل الفرصة ة. ويتيح المقبولاالفهم الحادث والتأمل، فقد تكون هناك بدائل لتفسير البيانات، وإيجاد العالقات، والمفاهيم العلمية 

لجديدة االبيانات  د تدعمغير الحادث في فهمه للمفاهيم العلمية في ضوء ما قام به من جمع وتحليل للبيانات، فقللطالب لفحص الت

سات، رائه للقيايقة إجالمعرفة السابقة أو تناقضها، ومن ثم قد يختار الطالب إعادة التجربة بطرق أو أدوات أخرى، أو فحص طر

 ، وقد يجد بدائل لتفسير النتائج. أو قراءته للقياسات، أو تحليله للبيانات

الب شاهدات الطبين م إضافة إلى بناء المعنى من خالل التأمل والنقاش والتفكير النقدي، فإن تنويع المصادر وتكوين العالقة

التفاعل بين  (، ويمكن تلخيص عملية بناء المعنى من خاللSaul &Reardon, 1996يسهم في تطوير فهم الظواهر العلمية )

 مصادر والمشاهدات والظواهر وتدخل المعلم ومناقشة فهم الطلبة وتفسيراتهم مع بعضها البعض.ال

مجموعة من دوثه لحوهناك عملية مهمة تسهم أيضا في بناء المعنى، هي عملية التنبؤ، ونعني بالتنبؤ االستدالل لما نتوقع 

ب على شجيع الطالنات لتدام العالقات البيانية وجداول البياالمشاهدات واألحداث مستقبالً، ويفعل التنبؤ مثالً من خالل استخ

 (. 2002،استكمال المعلومات الناقصة فيها، وتطوير قدرتهم على استقراء معاٍن جديدة غير متوافرة فيها )عطا هللا

لى مدى عتنبؤ لويتطلب بذلك توظيف التفكير الناقد لفحص حدود استكمال المعلومات وتوابعها، ويستدل الطالب من خالل ا

 ل للمطلوب.ال وصوحصحة تفسيراته، كما أن التنبؤ يشجع الطالب على استكمال البحث العميق لفهم الظواهر بدالً من التوقف 

 



 
 

 توفير بيئة صفية آمنة: 

ً أساسياً إلنجاح عملية االستقصاء العلمي، ويتجاوز معنى البيئة اآل تعد دي، إلى لفضاء المامنة االبيئة الصفية اآلمنة متطلبا

اً صافياً نة يعني جويئة آمالعالقات بين المعلم والطلبة، بين الطلبة أنفسهم، إضافة إلى األعراف والسلوكيات السائدة، فتوفير ب

ألمن، اهي ما يلي:  ( سبعة متطلبات لتحقيق ذلك،Doty 2001ابية، ويخلو من الخوف. وقد اقترح دوتي )يتسم باالنفتاح واإليج

 واالختيار، واالحترام، والذكاء المتعدد، والدافعية، والتعلم ذو المعنى، والذكاء العاطفي.

سهيل ئية منها: تة بالنظرية البنا( أن االستقصاء يمكن أن يقدم العديد من المكاسب المتصلTrundle, 2009وترى تروندل )

المفاهيم  ب حولعملية الربط بين المعارف السابقة لدى الطالب والمعارف الحالية التي يتعلمونها، وتصحيح تصورات الطال

 العلمية، وتنمية مهارات العمل الجماعي، ومساعدة اآلخرين على استيعاب المفاهيم العلمية.

معلمي العلوم  ( التي أوصت بضرورة إكساب1997الدراسات منها دراسة أجرتها اللولو ) وفي هذا المنحى أجريت العديد من

ي تدريس علمي فقبل الخدمة وأثناها مهارات التفكير العلمي، وكذلك تدريبهم على تصميم مواقف توظف مهارات التفكير ال

 ات التفكيرهم مهارالعلم في التفكير، وإكسابالعلوم، وذلك لتحقيق أهداف تدريس العلوم التي تنص على إكساب الطالب لطرق 

 ألسئلة والمشكالتا( غياب كثير من العمليات المهمة لالستقصاء، كما أن معظم 1998العلمي. وقد أظهرت نتائج دراسة محمد )

ول كتب نامدى ت في األنشطة تم تقديم إجابات وحلولها، وأن الكتب حوت تفاصيل عديدة يفترض أن تترك للطالب عند دراسته

ت وأشار (.2006 ابطين،العلوم على عمليات االستقصاء. علًما بأن هناك أهمية وفاعلية لالستقصاء في تنمية التفكير الناقد )ب

ديمها للطالب ( إلى أن السؤال االستقصائي وطرق الوصول إلى إجابته تم تقBruck et al., 2009دراسة بروك وزمالؤها )

( 20ل)ا( من مالحظته في السنوات Snyder, 2011منة في كتب العلوم. وأضاف سندر )بشكل مباشر في األنشطة المتض

ء في ستقصاالماضية، أن العديد من اللجان أوصت إلى ضرورة تحسين تعليم العلوم، وذلك من خالل استخدام أساليب اال

ومع  ب الملكية.ن خالل إعطاء الطال(. إذ يؤكدون أن تحقيق تحسن تعلم الطالب في جزء كبير منه مK-12الفصول الدراسية )

 مكتوبة.هات الذلك فإن العديد من المعلمين ال يزالون موجودين في معاملهم التي تركز على مخاطبة الطالب وفق االتجا

س هلون لتدريمين مؤوهذا النهج هو نقيض أسلوب االستقصاء. وقد أستخدم سندر االستبانة للمعلمين، أظهرت النتائج أن المعل

لالزم االوقت وة البيولوجيا، مع ضرورة االستفادة من مقررات المحتوى، باإلضافة إلى المزيد من المحتوى اإلضافي ماد

ن و ال يقدروأفهمون يلإلعداد، وأن أنشطة المعامل كانت منخفضة في التنوع مستوى االستقصاء، كما أن معظم المعلمين إما ال 

 أهمية أنشطة االستقصاء.

األنشطة  ( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى تضمين السمات األساسية لالستقصاء في2012)وقام الشمراني 

ا، وسمة "إعطاء ( نشاًطا علميً 46العملية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه تم تضمين سمة "طرح أسئلة علمية التوجه" في )

شاًطا، وسمة "ربط ( ن45"صياغة التفسيرات من األدلة" في )أولوية لألدلة في الرد على األسئلة" في كامل األنشطة، وسمة 

أظهرت النتائج ف( نشاًطا، وسمة "التواصل وتبرير التفسيرات" في نشاط واحد فقط، 18التفسيرات بالمعرفة العلمية" في )

 توازن تضمين المستويات العليا والدنيا للسمات الخمسة سابقة الذكر.

 ا يلي:ويستخلص من الدراسات السابقة م

.تعزيز أهمية إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل الطلبة 

أن  ل لها، كمات وحلوغياب كثير من العمليات المهمة لالستقصاء، كون معظم األسئلة والمشكالت في األنشطة تم تقديم إجابا

 الكتب المدرسية حوت تفاصيل عديدة يفترض أن تترك للطالب.



 
ها للطالب تقديم بعض أنشطة االستقصاء التي تم إدراجها، كما أن السؤال االستقصائي وطرق الوصول إلى إجابته تم هناك

 بشكل مباشر في تلك األنشطة.

ن األدلة، يرات متم تضمين سمة: طرح أسئلة علمية التوجه، وإعطاء أولوية لألدلة في الرد على األسئلة، وصياغة التفس

لعملية في نشطة ارات بالمعرفة العلمية، والتواصل وتبرير التفسيرات، كسمات أساسية لالستقصاء في األوكذلك ربط التفسي

 كتب الفيزياء للصف الثاني الثانوي.

ويوضح ديبور(DeBoer, 2004)  لماء عفي هذا المجال ضرورة تفعيل االستقصاء في التربية العلمية بهدف تخريج

علماء  تخريج المستقبل أو تخريج المواطنين القادرين على ممارسة التفكير العلمي المستقل، ويشير إلى أن تحقيق هدف

طرق مارستهم للذلك بميمارسه العلماء، و المستقبل يمكن أن يتم من خالل تدريب المتعلمين على ممارسة االستقصاء العلمي كما

ين يج المواطندف تخرهالعلمية، والتعامل مع األجهزة وجمع البيانات، وتحليلها، وتقديم التفسيرات العلمية لها. أما تحقيق 

ى وصول إلال محاولةوالقادرين على التفكير العلمي المستقل، فيتم ذلك من خالل إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مشاكل علمية، 

 حل لتلك المشكالت.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

التعليم بهذا وة التربية ت وزاريشهد التعليم في المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً في أهدافه ومحتواه، وتمشيا مع توجيها

ب الذي واء بالطالدرسة سالتربوي بالم الصدد اهتم قادة العمل التربوي بتطبيق المفاهيم التربوية الحديثة، لجميع عناصر العمل

لى لمرحلة. وعهذه ا يعد حجر الزاوية في العملية التعليمية، أو المديرين والمعلمين، من حيث إعدادهم وتأهيلهم حسب طبيعة

طة أنش  سيماالكبيرة الرغم من تزايد االهتمام في المملكة العربية السعودية بضرورة إيالء طرق التفكير العلمي العناية ال

لمعمل ين أنشطة اثر تضماالستقصاء العلمي طريقة من طرق التفكير العلمي في مادة العلوم على وجه التحديد، إال أن المعرفة بأ

 عناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم ال تزال موضع تساؤل عند كثير من التربويين والباحثين.

اع رغم من إجم، وبالالتي ينبغي أن يراعيها تعليم العلوم في الوقت الحالي ويعد  التعلم من خالل االستقصاء ضمن التوجهات

لتعليمية اعملية العديد من الباحثين على أهمية االستقصاء في تنمية جوانب متعددة من شخصية الطالب، وفي رفع مستوى ال

 اقع الحاليهم بالوللتعبير عن عدم رضاالتعلمية للعلوم، ورغم استخدام االستقصاء من قبل المتخصصين في التربية العلمية 

مختصون له مها اللتعليم العلوم، إال أن العديد من الدراسات تشير إلى غموض معنى االستقصاء وتباين التعاريف التي يقد

(Abd–El–Khalick, et al., 2004)ويشير أندرسون .(Anderson, 2002)   لمختصين افي هذا المجال إلى أن عدم أتفاق

 يف لالستقصاء في تعليم العلوم هو أكبر تحٍد للباحثين.على تعر

 ه المهاراتما لهذوتأسيًسا على ما سبق نرى أن اكتساب الطالب لمهارات االستقصاء العلمي من أهم أهداف تدريس العلوم، ل

لمعلومات اا من مً من أثر على شخصية الطالب، فهي تعمل على إعداد عالم في مجال العلوم الطبيعية، وليس إنسانًا يحفظ ك

عينة، وذلك مام بعملية ي القيينساها بعد فترة وجيزة، ألنه بهذا ينتقل من التذكر للمعلومات إلى إتقان العمليات، كون المهارة تعن

لسابقة في اراسات بدرجة من السرعة واإلتقان مع االقتصاد في الجهد المبذول. وعليه ومن خالل االطالع على المراجع والد

قد حددت فمتوسط. ال ثالث لة لتوضيح مدى استخدام عناصر االستقصاء العلمي في أنشطة المعمل في مادة العلوم للصف المحاو

 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي: 

ربية لكة العالمتوسط في المم ثالثما مدى استخدام عناصر االستقصاء العلمي في أنشطة المعمل في مادة العلوم للصف 

 ية؟ السعود

 

 



 
 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مؤهالت المعلمات؟

 ما األنشطة االستقصائية التي تجعل معمل العلوم مفضاًل لديهن؟

 ما أسباب تفضيل معلمات العلوم معمل معين؟

علمات لمدى توفر ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المa= 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

، الدرجة الخبرة المتوسط تعزى إلى كل من عدد سنوات ثالثأنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

 العلمية للمعلمة، عدد الدورات التربوية، عالقة الدورات باألنشطة االستقصائية؟ 

                                      أهمية الدراسة:   

 تمثلت أهمية الدراسة الحالية في كونها:

 الثثعلوم للصف ادة التعد إضافة جديدة للدراسات السابقة المتعلقة باستخدام عناصر االستقصاء العلمي في أنشطة المعمل في م

ي فاء العلمي الستقصيهن، وكذلك تقييمهن الستخدام االمتوسط، وبالتالي التعرف على معلمات العلوم، ونوع المعمل المفضل لد

 معمل العلوم.

علمي ستقصاء الاصر االإبراز الدور الذي تمارسه معلمة العلوم أثناء قيامها بأنشطة المعمل مع الطالبات وتعزيزه، وإبراز عن

 التي لها أثر إيجابي على مستوى تحصيل الطالبات، وزيادة كفاءتهن وفعاليتهن.

 ادة العلوملمات مم توصيات ومقترحات سوف تساعد القادة التربويين والعاملين في حقل التربية، وكذلك معلمي ومعأنها تقد

تحصيل  ع مستوىالمتوسط في تبني مفهوم االستقصاء كطريقة تدريس فعالة، األمر الذي ينعكس إيجابًيا على رف ثالثللصف 

 الطلبة وكفاءتهم وفعاليتهم.

 حدود الدراسة:

لتابعة مدارس االمتوسط في منطقة الرياض في ال ثالثرت الدراسة الحالية على معلمات العلوم اللواتي يدرسن الصف اقتص

 هـ. 1438-1437لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في 

 مصطلحات الدراسة:

الل العام توسط خالم ثالثالمعملية في المختبر: ويقصد بها مجموعة من األنشطة المطروحة في كتاب الطالبة للصف  األنشطة

ء ية، وإعطاسئلة علم، التي تطلب من الطالبة القيام بها داخل المختبر، إذا تتضمن مشاركة الطالبة في طرح أهـ. 1437-1438

لك ل وتبرير تالتواصوغة تفسيرات من األدلة، وربط التفسيرات بالمعرفة العلمية، أولوية لألدلة في الرد على األسئلة، وصيا

 التفسيرات، وتقاس من خالل الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على األداة المستخدمة.

لقائم عودية والسعربية االمتوسط في المملكة ال ثالثمنهج العلوم القائم على االستقصاء: ويقصد به المنهج المقرر لطلبة الصف 

 هـ.1438-1437المرحلة خالل العام الدراسي  على االستقصاء العلمي الذي يدرس حاليًا لطالبات هذه



 
ي فلطالبة اعقلي تستخدمه  الستقصاء العلمي: سلوك هادف وموجه بصورة موضوعية يتسم بخطوات محدودة تشير إلى نشاطا

الت، ويتم ك المشكها في دراستها، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج كل تلالمتوسط في معالجة المشكالت التي تواجه ثالثالصف 

 رض.ذا الغقياسه من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطلبة نتيجة استجابتهم على فقرات القياس الذي أعد لتحقيق ه

 إجراءات الدراسة:

 لثثاات الصف م لطالبللواتي يدرسن مادة العلومجتمع الدراسة من جميع المعلمات ا استخدم المنهج الوصفي والتحليلي، ويتكون

معلمة،  (121) المتوسط في المدارس الحكومية في الرياض. وتم اختيار معلمات غرب الرياض بطريقة قصدية، البالغ عددهن

 حسب اإلحصائيات التي تم تزويدها من قبل الوزارة في منطقة الرياض.

 أدوات الدراسة:

 وع المعمل المفضل لدى معلمات العلوم.أوالً: استبانة للتعرف على ن

 ثانياً: أداة لتقييم مدى استخدام معلمات العلوم االستقصاء العلمي في معامل العلوم )المالحظة(.

 جمع البيانات:

الت ن خالل دالاسة، مقبل جمع البيانات بصورتها النهائية، تم التحقق أوالً من أداتي الدراسة قبل تطبيقهما على عينة الدر

الل خلك من لصدق ألداة الدراسة بصورة أولية، إذ تم التحقق من صدق األدوات المستخدمة من خالل صدق الظاهري، وذا

من ثم  اسة، وعرض أداتي الدراسة على مجموعة من المحكمين. وفي ضوء تقديراتهم، تم الخروج بصورة نهائية ألداة الدر

 ئية وجمع البيانات تمهيدًا لتحليليها.تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة بصورة نها

بعد وكرونباخ،  ل ألفاكما تم التحقق من صدق البناء ألداة الدراسة، وكذلك حساب معامل الثبات ألداة الدراسة باستخدام معام

 ذلك طبقت أداة الدراسة من خالل توزيع االستبانات على عينة الدراسة.

لجزء اسة، ويتكون الدرا الثة أجزاء، الجزء األول يتعلق بالمتغيرات الشخصية للعينةوقد تكونت أداة الدراسة )االستبانة( من ث

 مجموعة من الث منالثاني من مجموعة من الفقرات الخاصة بالتعرف على الدروس المعملية المفضلة لديهن، ويتكون الجزء الث

ة في الستبانمتوسط. وقد جرى تدريج فقرات ا ثالثالفقرات الخاصة بالتعرف على نوع المعمل المفضل لدى معلمات الصف 

( 1جدا. ويشير الرقم ) ( يشير إلى: أوافق بدرجة كبيرة5الجزء الثالث وفق التدريج الخماسي على النحو التالي: فيشير الرقم )

 يشير إلى: ال أوافق بدرجة كبيره.

الدروس  صاء فيل من حيث توفر مهارات االستقأما أداة الدراسة الثانية )قائمة مالحظة( تبين سمات معمل العلوم المفض

 المعملية أثناء تنفيذ النشاط، وقد جرى تدريج فقرات قائمة المالحظة إلى )متوفرة، غير متوفرة(.

ينة ات أفراد عستجابالوتم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقديرات والرتب 

ى لتحديد مستوو حظة.ى الفقرات الخاصة بكل محور من محاور االستبانة الخاصة بالقسم الثالث، وكذلك بطاقة المالالدراسة عل

 المتوسطات تصنيف تقدير أفراد عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة الخاصة بالقسم الثالث، تم  االعتماد على

( 3.49– 2.50ابي )( فأكثر درجة عالية من الموافقة، والمتوسط الحس3.50ي )المتوسط الحساب الحسابية وفق المعيار اآلتي:

 ( فما دون درجة منخفضة من الممارسة.2.49درجة متوسطة من الموافقة، المتوسط الحسابي )

 

 

 



 
 

 مناقشة النتائج وعرضها

ط، وذلك متوس ثثالتمحور الهدف الرئيس لهذه الدراسة حول استخدام عناصر االستقصاء العلمي في األنشطة المعملية للصف 

 المتوسط في مدينة الرياض. ثالثمن خالل القيام بهذه الدراسة الوصفية التحليلية على معلمات الصف 

 وفيما يلي نتائج التحليل:

 المعلمات؟سؤال الدراسة األول: ما مؤهالت 

امت ق الدراسة، ا أداةولإلجابة عن سؤال الدراسة السابق، تم بتناول المتغيرات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة والتي تضمنته

 (.12الباحثتان بتحديد خصائص أفراد عينة الدراسة، جدول )

ينة الدراسة بينما % من حجم ع80.2بة من أفراد عينة الدراسة لديهم بكالوريوس تربوي وهم يمثلون نس 97حيث يتبين أن عدد 

من  13ا أن عدد % من حجم عينة الدراسة كم 9.1من أفراد عينة الدراسة لديهم مؤهل الماجستير وهم يمثلون نسبة  11عدد 

 % من حجم عينة الدراسة.10.7أفراد عينة الدراسة لديهم بكالوريوس + تربوي وهم يمثلون نسبة 

 نشطة االستقصائية التي تجعل معمل العلوم مفضال لديهن؟سؤال الدراسة الثاني: ما األ

دى ل المفضل لالمعم تم اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني من خالل القسم الثالث من أداة الدراسة المتعلق بالتعرف على نوع

أجلها  لتي منات وامتوسط. حيث تضمنت أداة الدراسة قائمة من األسباب التي يمكن أن تقدمها المعلم ثالثمعلمات الصف 

 تختار معمل العلوم.

 (:استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات الخاصة بالقسم الثالث.1جدول )

 ت العبارة الرقم

 االستجابة

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ال أوافق  رتبه تقدير

بدرجة 

 كبيرة

 أوافق ال أوافق

أوافق 

بدرجة 

 كبيرة

أوافق 

بدرجة 

كبيرة 

 جداً 

1 

يناقش المعمل وحدة 

من وحدات العلوم 

لطالبات الصف 

 المتوسط. ثالث

 36 24 52 9 ــــ ت

 9 عالية 0.97 3.72

 29.8 19.8 43.0 7.4 ــــ %

2 

تكتسب الطالبات 

في النشاطات 

المختلفة داخل 

المعمل مهارات 

 مهمه.

 60 34 27 ــــ ــــ ت

 4 عالية 0.81 4.27

 49.6 28.1 22.3 ــــ ـــ %

 1 عالية 0.56 4.77 101 12 8 ـــــ ـــــ تتستمتع الطالبات  3



 
 83.5 9.9 6.6 ـــــ ــــ % أثناء المعمل.

4 

تكتسب الطالبات 

داخل المعمل 

فرصة االستقصاء 

 العلمي.

 50 23 42 6 ــــ ت

 6 عالية 0.98 3.97
 41.3 19.0 34.7 5.0 ـــــ %

5 
المعمل عبارة عن 

 نشاط يدوي.

 46 21 43 11 ـــــ ت
 8 عالية 1.04 3.84

 38.0 17.4 35.5 9.1 ـــــــ %

6 

تعتقد المعلمات أٌن 

المعمل سهل وغير 

 مكلف.

 15 13 24 50 19 ت

2.63 1.23 
متوس

 طة
12 

% 15.7 41.3 19.8 10.7 12.4 

7 

 المعمل له عالقة

بالعالم الواقعي 

 بالنسبة للطالبات.

 33 44 42 2 ــــ ت

 7 عالية 0.82 3.89
 27.3 36.4 34.7 1.7 ــــ %

8 

انخراط الطالبات 

في نشاطات المعمل 

يكسبهن مستوى 

 معين من التعلم.

 68 32 21  ــــ ت

 3 عالية 0.77 4.39

 56.2 26.4 17.4 ــــ ــــ %

9 

تستعمل الطالبات 

التكنولوجيا أثناء 

 المعمل.

 19 18 45 28 11 ت

3.05 1.18 
متوس

 طة
11 

% 9.1 23.1 37.2 14.9 15.7 

10 

تكتسب الطالبات 

في نشاطات المعمل 

مهارات القراءة و 

 الكتابة.

 57 27 32 3 2 ت

 5 عالية 0.99 4.11
% 1.7 2.5 26.4 22.3 47.1 

11 

تشترك الطالبات 

في مجموعات 

 تعاونيه.

 84 25 10 2 ــــ ت

 2 عالية 0.72 4.58
 69.4 20.7 8.3 1.7 ــــ %

12 

تعتقد المعلمات أٌن 

المعمل هو أفضل 

 ما لديهن.

 39 10 36 29 7 ت

3.37 1.31 
متوس

 طة
10 

% 5.8 24.0 29.8 8.3 32.2 

13 
انخراط  يوظف

الطالبات في أنشطة 

المعمل المختلفة 

 37 18 63 1 2 ت
 9 عالية 0.97 3.72

% 1.7 0.80 52.1 14.9 30.6 



 
فرصة للتقييم في 

مرحلة ما بعد 

 انتهاء مقرر العلوم

 عالية 0.95 3.87 األداء الكلي

 

(، بينما تراوحت 4.77 -2.63( أن  قيم المتوسطات الحسابية لفقرات القسم الثالث قد تراوحت بين )1من نتائج الجدول ) يالحظ

 د جاءت بدرجة عاليةق(. ويالحظ من خالل النتائج أن  معظم فقرات القسم الثالث 1.31 -0.56قيم االنحرافات المعيارية بين )

، 1، 5، 7، 4، 10، 2، 8، 11، 3فقرات( جاءت على التوالي ) 10ات التقدير العالي )من التقدير، حيث كان عدد الفقرات ذ

 (.  6، 9، 12( فقرات على درجة متوسطة من التقدير على التوالي )3(، بينما حصلت )13

 سؤال الدراسة الثالث: ما أسباب تفضيل معلمات العلوم معمًل معينا؟

اة ثاني من أدقسم التطالع أراء عينة الدراسة في إجابتهم عن األسئلة الخاصة بالجرى اإلجابة عن سؤال الدراسة من خالل اس

ً  الدراسة والمتعلق بالتعرف على الدروس المعملية المفضلة لدى المعلمات وأسباب تفضيل المعلمات معمالً  ر.  دون اآلخمعينا

 وقد كانت إجابتهم عن األسئلة على النحو اآلتي:

 عام؟متوسط والتي قمتي بتدريسها هذا ال ثالثدروس المعملية في مادة العلوم للصف أوالً: ما أفضل عنوان لل

يف، وراق التنشافة بين تجربة حل المشكالت )عمل العلم( ، تجربة مقارنة بين انواع مختلوقد كانت اإلجابات على النحو اآلتي: 

، وتجربة النصف نموذج لشيء ال يرى، وتجربة عمر وتجربة شيد بقوة، ومالحظة التشوه، تجربة الموجات الزاللية ، وتجربة

تجربة رة، يب الذالفلزات والالفلزات، وتجربة كيف يساعدك الجدول الدوري على تحديد العناصر، وتجربة تصميم نموذج لترك

، تجربة  تلسيارامالحظة قانون حفظ الكتلة، تجربة تفاعالت طاردة للحرارة او ماصه لها، ، تجربة اختبارات االمان في ا

 نمذجة الحركة في بعدين.

 ثانياً: لماذا تم اعتبار أن  هذا الدرس الذي قمتي بتدريسه هو أفضل الدروس المعملية للعلوم؟

يمكن  بسيطة وقد كانت اإلجابات على النحو اآلتي: سرعة إجراء التجارب واستمتاع الطالبات فيها، ويحتوي على تجارب

ً من قبل ال ة ، وكذلك صحطالباتللطالبة ممارسة عملها بأمان، وسهولته، وارتباطه بمحتوى الدرس، وألنه يتم مالحظته دائما

وخطواته،  التعلم في المشاركة، وحب الطالبات لالكتشاف، وتعليم الطالبة طريقةوسرعة إجراء التجارب، وفعالية الطالبات 

ير مكررة أنها غووألنه يتم شد انتباه الطالبات من خالله، وإعطاء الطالبات الفرصة لألسئلة والتفسيرات، وموضوعيتها، 

مل، وتشعر ي المعفح تدريس المعلمة مريح للطالبات مثل التجارب العادية، وأنها تعتمد على استنتاجات الطالبات بحيث يصب

حة ضونتائجها وا دوات،المعلمة بأن الطالبة تستمتع وتستنتج في نفس الوقت، وواقعيتها وأدواتها متوفرة، وسهولتها، وتوفر األ

ذهان رة إلى أفكريب الوواقعيه، ونظراً لوجود أدوات بديلة لها، واستمتاع الطالبات بالتجربة، وإثارة انتباه الطالبات، وتق

 كونها تخدموتوفرة، م، والن المعامل مهيأة وأدوات الدرس للتصميم والنمذجة وحل المشكالتالطالبات، وإثارة حماس الطالبات 

ي فر القيادة ن في طواختبارات االمان في السيارات وخاصة انهالطالبات في الحياة العامة، وتستفيد منه بصورة ملموسة مثل: 

 ، استمتاع الطالبات وحماسهن وسرعة فهمهن للموضوع.االعوام القادمة 

 المتوسط واللواتي شاركن في المعمل هذا الفصل؟ ثالثثالثاً: كم عدد طالبات الصف 

 طالبه]40–13[وقد كانت اإلجابات على النحو اآلتي: المدى من 

 بعاً: كم عدد الدروس المعملية التي تقومين بتدريسها في العام الدراسي الواحد؟را



 
 (2الجدول )

 التكرار عدد الدروس

 57 ( دروس5 –1)

 37 ( دروس10 –6)

 10 ( درس.15 –11)

 8 ( درس.20 –16)

 7 ( درس25 –21)

 2 ( درس30 –26)

 121 المجموع الكلي للمعلمات

د قاسي الواحد ي العام الدر( أن عدد الدروس المعملية األكثر تكراراً والتي تقوم المعلمات بتدريسها ف2من نتائج الجدول ) يالحظ

 ( درًسا معمليا.30–26( دروس وهكذا، وقد كانت أقل عدد دروس من )10-6( دروس، يليها من )5–1بلغت من )

 متوسط وذلكال الثثالسؤال الرابع والذي يتطلب تدريسها لطالبات الصف  خامساً: كم عدد الدروس المعملية المشار إليها في

 للقيام بتنفيذ التجربة المعملية فقط؟

 دروس معمليه.]15-2[وقد كانت اإلجابات بمدى من 

وذلك  لمتوسطا ثالثسادساً: كم عدد الدروس المعملية المشار إليها في السؤال السادس والذي يتطلب تدريسها لطالبات 

 للقيام بتصميم التجربة المعملية فقط؟

 دروس معمليه.]15-1[وقد كانت اإلجابات بمدى من 

 سابعاً: الرجاء تقدير كم دقيقة استغرقتها في تدريس المعمل؟

 دقيقة.]45–5 [وقد كانت اإلجابات بمدى من

لمعملي لنشاط ااالمتوسط والتي صمم  ثالثالصف  ثامناً: أي من وحدات منهج العلوم التالية والتي جرى تدريسها لطالبات

 الحياة والبيئة(. –تباين الحياة -لها؟ )ما وراء األرض

 (3الجدول )

 التكرار الوحدات

 70 طبيعة العلم وتغيرات االرض

 32 الحركة والقوة

 19 كيمياء المادة



 
 121 المجموع الكلي للمعلمات

 

ط والتي صمم المتوس ثالث( أن  أكثر وحدات منهج العلوم والتي جرى تدريسها لطالبات الصف 3يالحظ من نتائج الجدول )

 طبيعة العلم وتغيرات االرض ثم الحركة والقوة ثم كيمياء المادة النشاط المعملي لها هي وحدة 

جة مور المدرر من األأكثوذلك من خالل اختيارك لواحدة أو تاسعاً: حددي المهارات التي تتطور لدى الطالبة في معمل العلوم، 

 اآلتية: 

 

 (:تحديد عدد المعلمات اللواتي حددن المهارات التي تتطور لدى الطالبة في معمل العلوم.4الجدول )

 

 عدد المعلمات اللواتي اخترن المهارة المهارة

 معلمه121 جمع األدلة

 معلمه 109 استخدام برامج الحاسب اآللي

 معلمه 119 القيام بتطوير تجاربهم

 معلمات 108 الربط بين اإلجراءات العلمية والتفسيرات

 معلمه 121 العمل في جماعات

 معلمه 121 يقمن بتنفيذ التجارب

 معلمه 117 يقمن بتصنيف وتعريف العينات

 معلمه 111 يضعن أسئلة الختبارات الفروض

 معلمه 121 يقترحن التفسيرات

 معلمه 98 يحللن المشاكل المعقدة

 معلمه 105 يتبعن اإلجراءات المشار إليها

 معلمه111 يستخدمن المهارات التحليلية

 معلمه 117 يستجبن للتعليقات النقديه

 معلمه 121 يضعن المالحظات

 معلمه 107 يطورون فرضياتهن وأسئلتهن وتوقعاتهن



 
 معلمه 100 يختبرن أسئلتهن وفرضياتهن

 لم تحدد أية معلمه هذه المهارة يقمن برحالت ميدانيه

 معلمه 111 يفكرن في تفسيرات جديده

 معلمه 121 يربطن التفسيرات العلمية بالمعرفة العلمية

 

( معلمة قد كانت كما 121( أن أكثر المهارات التي اجتمعت عليها جميع المعلمات والبالغ عددهن )4من نتائج الجدول ) ويالحظ

المعرفة لمية بيلي: جمع األدلة، والعمل في جماعات، ويضعن المالحظات، ويقمن بتنفيذ التجارب، ويربطن التفسيرات الع

ة لم يتم ت الميدانيالرحالبيع معلمات عينة الدراسة على أن  المهارة الخاصة بالقيام العلمية، ويقترحن التفسيرات. وقد اتفقت جم

ي: علوم باآلتعمل المتطويرها عند الطالبات في معمل العلوم. كما حددت بعض المعلمات المهارات التي تتطور لدى الطالبة في 

حياة، مشكالت ال لب علىوفهمهن أكثر للمادة، ومن ثم التغ ربط الدروس النظرية بالتجربة األمر الذي يزيد من استيعاب الطالبة

يث ة حظوقوة المالح وكتابة ما توصلت إليه الطالبة، والرسم التوضيحي، واكتساب مهارة ودقة في استخدام األدوات والتوقيت،

 يتوقعون النتيجة قبل التجربة.

 النتائج الخاصة بقائمة المالحظة:

ل ذلك من خالولنشاط، المفضل من حيث توفر مهارات االستقصاء في الدروس المعملية أثناء تنفيذ اتم تقييم سمات معمل العلوم 

 ، وكذلك حساب نسبة االتفاق.Chi- squareحساب التكرارات وإجراء اختبار مربع كاي

 ألول.التعليمي ا (:التكرارات واختبار مربع كاي ونسبة االتفاق لنتائج فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالهدف5الجدول )

 

 الهدف التعليمي األول: إعداد األسئلة العلمية:

 متوفرة المهارات الوصف الرقم
غير 

 متوفرة

نسبة 

 االتفاق

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

1 

تسأل الطالبات أسئلة 

يمكن اإلجابة عنها من 

 خالل التجارب.

تجيب الطالبة عن 

 األسئلة المطروحة
  0.00 %100 0 12 التكرار

تعيد الطالبات طرح 

 األسئلة
 0.25 1.333 %66.7 4 8 التكرار

تطرح الطالبات أسئلة 

جديدة من أجل 

 اختبار الفروض

 0.56 0.333 %41.7 7 5 التكرار

تطرح الطالبات أسئلة 

جديدة متعلقة 
 0.25 1.33 %66.7 4 8 التكرار



 
 باهتماماتهن

 

لة إحصائًيا عند ( أن جميع قيم مربع كاي لجميع الفقرات قد كانت غير دا5الجدول )يالحظ من خالل النتائج التي يعرضها 

اهدة رارات المشعدم تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرات، بمعنى أن التك يوضح (،مما0.05α =مستوى )

ا من إلجابة عنهاة يمكن بأن  تسال الطالبات أسئلال تختلف معنويًا عن التكرارات المتوقعة، وبالتالي نستنتج أن الوصف الخاص 

لمهارة االتفاق ل ت نسبةخالل التجارب ال يحتاج إلى مهارات أفضل مما هو متواجد عند الطالبات حاليًا، كون ذلك توفر. وقد كان

 (.%66.7(، وللمهارة الرابعة )%41.7(، وللمهارة الثالثة )%66.7(، وللمهارة الثانية )%100األولى )

 (: التكرارات واختبار مربع كاي ونسبة االتفاق لنتائج فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالهدف التعليمي الثاني.6الجدول )

متوفر ضالهدف التعليمي الثاني: تصميم تنفيذ اختبارات الفرو

 ة

غير 

متوفر

 ة

نسبة 

 التفاق

قيمة 

مربع 

 كاي

مستوى 

 الداللة

      المهارات 

الطالبات  تخطط 2

الختبارات 

 الفروض

تسير الطالبات على 

نهج خطط اختبارات 

الفروض 

 الموضوعة

 

 التكرار

 

12 0 100

% 

  

تختار الطالبات 

الطرق الالزمة 

 لجمع األدلة

 

41.7 7 5 التكرار

% 

0.333 0.562 

تخطط الطالبات 

لوضع خطة كاملة 

طبقا للصيغة 

 المقدمة

58.3 5 7 التكرار

% 

0.333 0.562 

تخطط الطالبات 

بشكل مستقل من 

أجل اختبار كامل 

 للفروض

 0.083 3.00 %25 9 3 التكرار

تقوم الطالبات  3

بتنفيذ اختبارات 

تقوم الطالبة بإتباع 

 اإلجراءات المقدمة

100 0 12 التكرار

% 

  



 
تقوم الطالبة بجمع  الفروض

البيانات المحددة 

 لإلجابة عن األسئلة

66.7 4 8 التكرار

% 

1.33 0.248 

تختار الطالبة 

البيانات 

واإلجراءات 

المناسبة لإلجابة عن 

 األسئلة

33.3 8 4 التكرار

% 

1.33 0.248 

تقوم الطالبة بتنفيذ 

اختبارات الفروض 

 بشكل مستقل

 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

تستخدم الطالبة  4

المهارات 

 التحليلية

الطالبات ال 

تستخدمن المهارات 

 التحليلية

 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

تتبع الطالبات 

التعليمات من أجل 

استخدام الرياضيات 

أو التكنولوجيا في 

 تحليل البيانات

 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

تستخدم الطالبات 

المهارات التحليلية 

والرياضيات 

التكنولوجيا لتحليل 

 البيانات

 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

تقوم الطالبات بشكل 

مستقل باستخدام 

المهارات التحليلية 

و الرياضيات 

والتكنولوجيا لجمع 

 وتحليل البيانات

16.7 10 2 التكرار

% 

5.33 0.021

** 

 (0.05α =** تعني: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

لة إحصائًيا عند كاي لجميع الفقرات قد كانت غير دا( أن جميع قيم مربع 6يالحظ من خالل النتائج التي يعرضها الجدول )

 ( باستثناء المهارة األخيرة الخاصة باستخدام الطالبة للمهارات التحليلية.0.05α =مستوى )

وفيما يتعلق بعدم وجود فروق في جميع الفقرات الخاصة بالمهارات األخرى، فهذا يوضح عدم تباين وجهات نظر أفراد عينة 

ه الفقرات، بمعنى أن التكرارات المشاهدة ال تختلف معنويًا عن التكرارات المتوقعة، وبالتالي نستنتج أن الدراسة حول هذ



 
الوصف الخاص بتخطيط الطالبات الختبارات الفروض، وتنفيذ الطالبات الختبارات الفروض، وكذلك جميع المهارات الخاصة 

ة األخيرة المتعلقة بأن تقوم الطالبات بشكل مستقل باستخدام المهارات باستخدام الطالبة للمهارات التحليلية باستثناء المهار

التحليلية والرياضيات والتكنولوجيا لجمع و تحليل البيانات، وهذا يعني: ال يحتاج إلى مهارات أفضل مما هو متواجد عند 

 (.%100-%16.7الطالبات حاليًا، كون ذلك متوفر فعليا. وقد تراوحت نسب االتفاق بين المحكمين من )

 (: التكرارات واختبار مربع كاي ونسبة االتفاق لنتائج فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالهدف التعليمي الثالث.7جدول)

 الهدف التعليمي الثالث: إعداد اإلجابات العلمية

 متوفرة المهارات الوصف الرقم
غير 

 متوفرة

نسبة 

 االتفاق

قيمة مربع 

 كاي

مستوى 

 الدالله

5 

الطالبة بإعداد تقوم 

إجابات وتفسيرات 

 جديدة علمية لألسئلة

تقوم الطالبات باإلجابة 

عن األسئلة ووضع 

 تفسيرات علمية لها

 **0.004 8.33 %91.7 1 11 التكرار

تقوم الطالبات باستخدام 

البيانات المتاحة من 

أجل اإلجابة على 

 األسئلة المتاحة

 0.083 3.00 %75 3 9 التكرار

تقوم الطالبات بجمع 

 وتحليل البيانات المتاحة
 0.248 1.33 %66.7 4 8 التكرار

تقوم الطالبات باإلجابة 

عن األسئلة ووضع 

تفسيرات لها بناء على 

 األدلة التي تم جمعها

 0.248 1.33 %66.7 4 8 التكرار

 

 (0.05α =** تعني: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

ة إحصائًيا عند ( أن جميع قيم مربع كاي لجميع الفقرات قد كانت غير دال7خالل النتائج التي يعرضها الجدول) يالحظ من

 ها. وعدملرات علمية األولى الخاصة بأن تقوم الطالبات باإلجابة عن األسئلة ووضع تفسي المهارة ( باستثناء0.05α =مستوى )

ال تختلف  مشاهدةوجود الفروق يعني عدم تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرات، بمعنى أن التكرارات ال

تواجد عند ا هو ممعنويًا عن التكرارات المتوقعة، وبالتالي نستنتج أن الوصف الخاص بذلك ال يحتاج إلى مهارات أفضل مم

 (.%91.7-%66.7فاق بين المحكمين من )الطالبات حاليا. وقد تراوحت نسب االت

 (: التكرارات واختبار مربع كاي ونسبة االتفاق لنتائج فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالهدف التعليمي الرابع.8جدول )

 الهدف التعليمي الرابع: مقارنة التفسيرات بالمعلومات العلمية:

متوفر المهارات  6
غير 

متوفر
نسبة 

قيمة 

مربع 

مستو

ى 



 
 

تقوم الطالبات 

بالتفكير في 

 إجابات بديله

 الداللة كاي االتفاق ة ة

تقوم الطالبات بإيجاد 

النتائج المحددة الختبار 

 الفروض

 4 8 التكرار
66.7

% 
1.33 

0.24

8 

تقوم الطالبات بوضع 

نتيجة واحدة وتفسير 

 واحد

 4 8 التكرار
66.7

% 
1.33 

0.24

8 

تقوم الطالبات بوضع 

 بديله تفسيرات
 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

تقوم الطالبات بوضع 

واختبار وتحليل 

 التفسيرات البديلة

 1.00 0.00 %50 6 6 التكرار

7 

تقوم الطالبات 

بالربط بين 

التفسيرات و 

المعلومات 

 العلميه

ال تقوم الطالبات بربط 

التفسيرات بالمعلومات 

 العلمية

 3.00 %25 9 3 التكرار
0.08

3 

تقوم الطالبات باختبار 

المعلومات العلمية 

المحددة من أجل وضع 

 التفسيرات

 4 8 التكرار
66.7

% 
1.33 

0.24

8 

تقوم الطالبات باختبار 

المعلومات العلمية 

 لوضع التفسيرات

 8 4 التكرار
33.3

% 
1.33 

0.24

8 

تقوم الطالبات باختبار 

المعلومات العلمية بشكل 

أجل وضع  مستقل من

 التفسيرات المالءمة

 7 5 التكرار
41.7

% 
0.33 

0.56

4 

الة إحصائًيا عند ( أن جميع قيم مربع كاي لجميع الفقرات قد كانت غير د8ويالحظ من خالل النتائج التي يعرضها الجدول )

المشاهدة  لتكراراتوهذا يعني: عدم تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرات، بمعنى أن ا (،0.05α =مستوى )

مما هو  ت أفضلال تختلف معنويًا عن التكرارات المتوقعة، وبالتالي نستنتج أن الوصف الخاص بذلك ال يحتاج إلى مهارا

 (.%66.7-%33.3ن المحكمين من )متواجد عند الطالبات حاليا. وقد تراوحت نسب االتفاق بي

 

 (: التكرارات واختبار مربع كاي ونسبة االتفاق لنتائج فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالهدف التعليمي الخامس.9الجدول )



 

 الهدف التعليمي الخامس: الربط بين التفسيرات والنتائج
متوفر

 ة

غير 

متوفر

 ة

نسبة 

االتفا

 ق

قيمة 

مربع 

 كاي

مستو

ى 

 الداللة

      المهارات 

8 

تقوم الطالبات 

بكتابة 

إجراءات 

اختبار 

الفروض 

 والتفسيرات

ال تقوم الطالبات بالكتابة 

عن اختبارات الفروض 

 الخاصة بهن.

التكرا

 ر
9 3 75% 3.00 

0.08

3 

تقوم الطالبات بالكتابة عن 

جزء ما من اختبار 

الفروض طبقا للصيغة 

 المحددة سلفا.

التكرا

 ر
3 9 25% 3.00 

0.08

3 

تقوم الطالبات بالكتابة عن 

جزء ما من اختبار 

الفروض طبقا للصيغة غير 

 المحددة.

التكرا

 ر
0 12 0%   

تقوم الطالبات بكتابة كافة 

الجوانب الخاصة للصيغة 

 غير المحددة.

التكرا

 ر
0 12 0%   

9 
يتم نقد عمل 

 الطالبات

 ال يتم نقد أعمال الطالبات.
التكرا

 ر
0 12 0%   

يتم نقد أعمال الطالبات 

بشكل موسع حتى يتم 

التأثير على التفسيرات 

 الخاصة بنتائجهم.

التكرا

 ر
12 0 

100

% 
  

يتم نقد أعمال الطالبات 

حتى يتم التأثير على 

التفسيرات الخاصة 

 بنتائجهم.

التكرا

 ر
12 0 

100

% 
  

تقوم الطالبات بنقد أعمالهم 

 لتبرير النتائج.

التكرا

 ر
7 5 

58.3

% 

0.33

3 

0.56

4 

10 
تقوم الطالبات 

بكتابة أسئلة 

إضافية ردا 

ال تقوم الطالبات بكتابة أي 

أسئلة إضافية ردا على 

 نتائج اختبارات الفروض.

التكرا

 ر
12 0 

100

% 
  



 
على نتائج 

اختبارات 

 الفروض

تقوم الطالبات بكتابة أسئلة 

موسعة لتوضيح نتائج 

جوانب معينة من اختبار 

 الفروض

التكرا

 ر
0 12 0%   

تقوم الطالبات بكتابة أسئلة 

محددة لتوضيح نتائج 

جوانب معينة من اختبار 

 الفروض

التكرا

 ر
4 8 

33.3

% 
1.33 

0.24

8 

تقوم الطالبات بإعادة 

صياغة اختبارات الفروض 

الخاصة بهم بناء على 

 األدلة التي تم جمعها

التكرا

 ر
2 10 

16.7

% 
5.33 

0.02

1** 

 (0.05α =** تعني: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية)

 ير دالة إحصائًيا عند( أن جميع قيم مربع كاي لجميع الفقرات قد كانت غ9ويالحظ من خالل النتائج التي يعرضها الجدول رقم )

هم بناء بالخاصة  تبارات الفروض( باستثناء المهارة األخيرة الخاصة بأن تقوم الطالبات بإعادة صياغة اخ0.05α =مستوى )

ن أات، بمعنى الفقر على األدلة التي تم جمعها. وعدم وجود الفروق يعني عدم تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول هذه

ت اراتاج إلى مهال يح التكرارات المشاهدة ال تختلف معنويًا عن التكرارات المتوقعة، وبالتالي نستنتج أن الوصف الخاص بذلك

 (.%100-%16.7أفضل مما هو متواجد عند الطالبات حاليا. وقد تراوحت نسب االتفاق بين المحكمين من )

لحسابية لتقديرات ا( بين المتوسطات 0.05α =إجابة السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ن عدد لى كل مإالمتوسط تعزى  ثالثلعلمي في مادة العلوم للصف المعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء ا

األنشطة بدورات سنوات الخبرة، الدرجة العلمية للمعلمة، عدد الدورات التربوية، نوع الدورات، مدة الدورات وعالقة ال

 االستقصائية؟ 

 أوالً: عدد سنوات الخبرة في تدريس مقرر العلوم للمرحلة المتوسطة:

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الختالف متغير عدد سنوات الخبرة. (:10الجدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة

 0.50 3.78 40 ( سنوات5أقل من )

 0.39 4.08 17 ( سنوات10 –5من)

 0.38 3.87 64 ( سنوات10أكثر من )

 0.43 3.87 121 المجموع

ير ستويات المتغ( عدم وجود فروق ظاهرية كبيرة في قيم المتوسطات الحسابية تبًعا الختالف م10يالحظ من نتائج الجدول)

 الخاص بعدد سنوات الخبرة وللتحقق من ذلك استخدم تحليل التباين األحادي:



 
نة الدراسة تبعًا إلى اختالف عدد سنوات (: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في بين متوسطات إجابات أفراد عي11الجدول )

 الخبرة.

 مصدر التباين
مجموع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 0.523 2 1.046 بين المجموعات

 0.180 118 21.188 داخل المجموعات 0.058 2.914

  120 22.235 المجموع

( بين المتوسطات الحسابية 0.05α =( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11من الجدول ) ويالحظ

المتوسط تعزى إلى كل  ثالثلتقديرات المعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

(، وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا عند 0.058( بداللة إحصائية )2.914من عدد سنوات الخبرة، إذ بلغت قيمة اختبار )ف( )

 ثانيا: الدرجة العلمية:(.0.05α =مستوى الداللة )

 (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الختالف متغير الدرجة العلمية.12الجدول )

المتوسط  العدد الدرجة العلمية

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة  التكرار

 المئوية

 %80.2 97 0.43 3.87 97 بكالوريوس تربوي

 %9.1 11 0.40 3.92 11 ماجستير

 %10.7 13 0.45 3.79 13 بكالوريوس+ تربوي

 %100 121 0.43 3.87 121 المجموع

غير مستويات المت ( عدم وجود فروق ظاهرية كبيرة في قيم المتوسطات الحسابية تبعًا الختالف12من نتائج الجدول ) ويالحظ

 الخاص بالدرجة العلمية للمعلمة. وللتحقق من ذلك استخدم تحليل التباين األحادي.

عينة الدراسة تبعًا إلى اختالف الدرجة  (: نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في بين متوسطات إجابات أفراد13الجدول )

 العلمية

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 0.055 2 0.110 بين المجموعات

 0.188 118 22.125 داخل المجموعات 0.747 0.293

  120 22.235 المجموع



 
ت الحسابية ( بين المتوسطا0.05α =( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )13من الجدول ) ويالحظ

ى إلى سط تعزالمتو ثالثلتقديرات المعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

ً عند مستوى (، وهذه القيمة غير دالة إ0.747اللة إحصائية )( بد0.293الدرجة العلمية، إذ بلغت قيمة اختبار )ف( ) حصائيا

 (.0.05α =الداللة )

 ثالثاً: عدد الدورات التربوية:

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( تبعاً الختالف متغير عدد الدورات التربوية.14الجدول )

 العدد عدد الدورات التربوية
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 ت

 الداللة

 اإلحصائية

 0.42 3.69 54 ( سنوات5 –1من)

 0.38 4.01 67 ( دورات5أكثر من ) **0.00 4.57 119

 0.40 3.85 121 المجموع

 (0.01α =** تعني: دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

حسابية لتقديرات ( بين المتوسطات ال0.01α =( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )14ويالحظ من الجدول )

ر عدد لى متغيإالمتوسط تعزى  ثالثالمعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

ً عند مستوى الداللة (، وهذه القيمة دالة إحصائ0.00( بداللة إحصائية )4.57)ت( )الدورات التربوية، إذ بلغت قيمة اختبار  يا

(= 0.01α( وقد كانت الفروق لصالح المعلمات اللواتي أخذن دورات تدريبية أكثر من ،)دورات، إذ كان5 )  الوسط الحسابي

 ( دورات.5 –1الستجاباتهن أعلى مقارنة بالمعلمات اللواتي أخذن دورات تدريبية من )

 رابعاً: نوع الدورات:

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الختالف متغير نوع الدورات.15الجدول )

 العدد نوع الدورات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.0001 4.23 2 إشرافيه

 0.0001 3.69 2 توجيهيه

 0.35 3.89 65 تطوير مناهج وأنشطه

 0.35 3.08 4 إشرافيه+ توجيهيه

 0.55 3.57 13 إشرافيه+ تطوير مناهج وأنشطه

 0.45 4.03 16 توجيهية+ تطوير مناهج وأنشطه



 
 0.36 4.02 19 إشرافيه+ توجيهية+ تطوير مناهج وأنشطه

 0.43 3.87 121 المجموع

لمتغير الخاص ( وجود فروق ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية تبعًا الختالف مستويات ا15من نتائج الجدول ) ويالحظ

 بنوع الدورات. وللتحقق من ذلك استخدمت تحليل التباين األحادي.

لى اختالف نوع (:نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا إ16الجدول )

 الدورات.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 0.817 6 4.905 بين المجموعات

 0.152 114 17.330 داخل المجموعات **0.00 5.378

  120 22.235 المجموع

 (0.01α =عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ** تعني: دالة إحصائًيا

حسابية لتقديرات ( بين المتوسطات ال0.01α =( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )16ويالحظ من الجدول )

ات، لدورالى نوع إالمتوسط تعزى  ثالثالمعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

 (.0.01α =اللة )(، وهذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الد0.00( بداللة إحصائية )5.378إذ بلغت قيمة اختبار )ف( )

 وللتحقق من مواقع الفروق الدالة إحصائياً، باستخدام اختبار شفيه للمقارنات الثنائية.

 الدورات(: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات تبعاً الختالف نوع 17الجدول )

 العدد نوع الدورات الرقم
المتوسط 

 الحسابي
1 2 3 4 5 6 7 

       - 4.23 2 إشرافيه 1

      -  3.69 2 توجيهيه 2

     -   3.89 65 تطوير مناهج وأنشطه 3

 ** **  -    3.08 4 إشرافيه+ توجيهيه 4

5 
إشرافيه+ تطوير 

 مناهج وأنشطه
13 3.57     -   

6 
توجيهية+ تطوير 

 مناهج وأنشطه
16 4.03      -  



 

7 
إشرافيه+ توجيهية+ 

 تطوير مناهج وأنشطة
19 4.02       - 

 

 (.0.01α =** تعني: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )

( بين المتوسطات 0.01α =وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( النتائج اآلتية:17ويالحظ من نتائج الجدول )

متوسط بين ال الثثالحسابية لتقديرات المعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

لمجال ة في االمعلمات اللواتي حصلن على دورة في المجال اإلشرافي والتوجيهي وبين المعلمات اللواتي حصلن على دور

مناهج وير الج واألنشطة، ولصالح المعلمات اللواتي حصلن على دورة في المجال التوجيهي وتطالتوجيهي وتطوير المناه

 واألنشطة، حيث كان المتوسط الحسابي الستجابتهن أعلى.

لمدى توفر أنشطة  ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلمات0.01α =وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لمجال اورة في دالمتوسط بين المعلمات اللواتي حصلن على  ثالثالمعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

 واألنشطة، مناهجتطوير الاإلشرافي والتوجيهي وبين المعلمات اللواتي حصلن على دورة في المجال اإلشرافية والتوجيهية و

المتوسط  يث كانحولصالح المعلمات اللواتي حصلن على دورة في المجال اإلشرافية والتوجيهية وتطوير المناهج واألنشطة، 

 الحسابي الستجابتهن أعلى.

 خامساً: مدة الدورات:

 الدورات. (:المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الختالف متغير مدة18الجدول )

 العدد مدة الدورات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.44 3.83 71 أقل من شهر واحد

 0.53 3.94 18 شهر واحد

 0.37 3.86 20 فصل دراسي واحد

 0.28 4.01 12 سنة دراسية واحده

 0.43 3.87 121 المجموع

 

خاص ات المتغير ال( عدم وجود فروق ظاهرية في قيم المتوسطات الحسابية تبعًا الختالف مستوي18من نتائج الجدول ) ويالحظ

 مدة الدورات. 

 . One Way ANOVAوللتحقق من ذلك استخدم تحليل التباين األحادي 

 نة الدراسة تبعًا إلى اختالف مدة الدورات.(:نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في بين متوسطات إجابات أفراد عي19الجدول )

 الداللة قيمة فمتوسط درجات مجموع  مصدر التباين



 
 اإلحصائية المربعات الحرية المربعات

 0.139 3 0.417 بين المجموعات

 0.186 117 21.818 داخل المجموعات 0.527 0.746

  120 22.235 المجموع

 

( بين المتوسطات الحسابية 0.05α =( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )19من الجدول ) ويالحظ

المتوسط تعزى إلى مدة ثالث لتقديرات المعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

 =(، وهذه القيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )0.527ة إحصائية )( بدالل0.746الدورات، إذ بلغت قيمة اختبار )ف( )

0.05α.) 

 سادساً: عالقة الدورات باألنشطة االستقصائية:

ة الدورات ختالف عالقال( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وعدد أفراد عينة الدراسة تبعًا 20الجدول ) ويبين

 (:  Independent Sample: t- testباألنشطة االستقصائية، وكذلك اختبار "ت" لعينتين مستقلتين المعروف باسم )

 

ت المعيارية واختبار )ت( تبعاً الختالف متغير عالقة الدورات باألنشطة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافا20الجدول )

 االستقصائية.

عالقة الدورات 

 باألنشطة االستقصائية
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة ت

الداللة 

 اإلحصائية

 0.37 3.997 74 نعم

 0.45 3.669 47 ال **0.00 4.377 119

 0.41 3.833 121 المجموع

 

 (0.01α= ** تعني: دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة اإلحصائية)

حسابية لتقديرات ( بين المتوسطات ال0.01α =( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20ويالحظ من الجدول )

ر عالقة لى متغيإالمتوسط تعزى  ثالثالمعلمات لمدى توفر أنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

عند مة دالة إحصائيًا (، وهذه القي0.00( بداللة إحصائية )4.377الدورات باألنشطة االستقصائية، إذ بلغت قيمة اختبار )ت( )

 ئية.شطة االستقصا(، وقد كانت الفروق لصالح من أجاب بنعم بوجود عالقة فعلية بين الدورات واألن0.0α =مستوى الداللة )

 نتائج البحث:

(، ودرجة 121 /64، %52.9لمؤهالت المعلمات، حيث كانت خبرة المعلمات األكثر من عشر سنوات ) هناك توزيع وتقسيم

(، ونوع الدورات 121 /67، %55.4دورات ) 5(، وعدد الدورات األكثر من 121 /97، %80.2البكالوريوس التربوي )



 
(، والموافقة على عالقة 121 /71، %58.7(، ومدة الدورات أقل من شهر واحد )121 /65، %53.7تطوير مناهج وأنشطة )

(، كلها أخذت أكبر نسبة من عينة الدراسة، وهذا يدل على أن المعلمات 121 /74، %61.2الدورات باألنشطة االستقصائية )

( الذي توصل إلى أن المعلمين مؤهلون Snyder,2011مؤهالت لتدريس العلوم. والدراسة الحالية تتفق مع دراسة سندر )

 ادة البيولوجيا.لتدريس م

قد حظيت وديهن، قدمت للمعلمات مجموعة كبيرة من األسباب للتعرف على األنشطة االستقصائية التي تجعل المعمل مفضاًل ل

ات راط الطالب، وانخبدرجة عالية من التقدير حسب الترتيب استمتاع الطالبات إثناء المعمل، واشتراكهن في مجموعات تعاونية

هارات ملمعمل الى إكسابهن مستوى معين من التعلم، واكتساب الطالبات في النشاطات المختلفة داخل في نشاطات المعمل إ

ستقصاء رصة االفمهمة، واكتساب الطالبات في نشاطات المعمل مهارات القراءة والكتابة، واكتساب الطالبات داخل المعمل 

ات حدة من وحدولمعمل االمعمل هو عبارة عن نشاط يدوي، ويناقش العلمي، وعالقة المعمل بالعالم الواقعي بالنسبة للطالبات، و

ما بعد  ي مرحلةالمتوسط، يوظف انخراط الطالبات في أنشطة المعمل المختلفة فرصة للتقييم ف ثالثالعلوم لطالبات الصف 

مهارات  الباتاب الطانتهاء مقرر العلوم. وهذا يشير إلى وعي المعلمات بأهمية المعمل من خالل إجراء التجارب، واكتس

ة مهارات وعمليات ( في أهمية التجارب في تنمي2002التفكير والتعلم، فتتفق هذه الدراسة الحالية مع دراسة عبد العزيز )

 والمعمل سهل لوجيا،متعددة. بينما جاءت بدرجة متوسطة اعتقاد المعلمات أن المعمل أفضل لديهن، واستعمال الطالبات التكنو

ارسنا لتحتية لمدبنية اجع السبب إلى عدم وجود معامل مهيأة بالتقنيات واألدوات الالزمة للقيام بالتجارب، فالوغير مكلف وير

 التزال غير مجهزة بالكامل حتى من أبسط األدوات.

كرار تشريح ( تجربة، وأكثرها تكراًرا المخاليط بينما أقل ت18أسباب تفضيل المعلمات تجارب معينة حيث حصرت في ) 

  تزال غيرعامل السمكة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود األدوات الالزمة إلجراء التجارب، فالمناهج طورت ولكن المال

ى لعوالبعض ركز  مهيأة، كذلك وضع المعلمات أسباب الختيار تجارب معينة منها توفر األدوات للتجربة وسهولة استخدامها،

دارس عض الماالكتشاف وعمليات العلم والتعاون، وكذلك عدد الطالبات في ب أسباب تخص الطالبة من حيث تنمية مهارات

عدد ولدرس فقط. اا إلقاء ( طالبة، وهذا العدد قد يجعل المعلمة ال تهتم بتنمية مهارات التعلم لدى الطالبات، وإنم40(يصل إلى 

رتفعة لعدد قليل ( درس معملي، وهي نسبة م%57، 5-1الدروس المعملية التي تشرحها المعلمة خالل السنة كانت أكبر نسبة )

ت، وعدم لمعلماامن الدروس المعملية، وهذا يرجع لعدم وجود معامل مهيأة، وقد يكون السبب صعوبة المناهج المطورة على 

( 45-5ن )متجربة إعطائهن دورات كافية عن التجارب وعمليات العلم. وكذلك تراوحت الدقائق التي تستغرقها الطالبة في ال

ولة تطبيق % على وحدة تباين الحياة لسه70دقيقة حسب خبرة المعلمة وحسب توفر أدواتها، وقد أعطت المعلمات نسبة 

كثر مهارات األانت الالتجارب فيها وتوفر أدواتها، وقد حددت المعلمات مهارات معينة تتطور عند الطالبة في معمل العلوم وك

 ة العلمية،المعرفت، ووضع المالحظات، وتنفيذ التجارب، وربط التفسيرات العلمية بتكراًرا جمع األدلة، والعمل في جماعا

ثرة مسئولية وكمن ال واقتراح التفسيرات. واتفقت جميع المعلمات على أنهن ال يقومن برحالت ميدانية، وقد يرجع السبب للخوف

 الحكومية. أعداد الطالبات، وعدم توفر وقت للقيام بالرحالت الميدانية في المدارس

تبار طالبات الخطيط المهارات االستقصاء العلمي في الدروس العملية أثناء تنفيذ النشاط من حيث إعداد األسئلة العلمية، وتخ

شكل مستقل لبات بالفروض، وتنفيذ الطالبات الختبار الفروض، واستخدام الطالبة للمهارات التحليلية ماعدا أن تقوم الطا

فسيرات مقارنة التمية، وتحليلية والرياضيات والتكنولوجيا لجمع وتحليل البيانات، وإعداد اإلجابات العلباستخدام المهارات ال

دراسة  تتعارض مع لحاليةاالعلمية بالمعلومات العلمية، والربط بين التفسيرات والنتائج، كانت ممتازة عند الطالبات. والدراسة 

 ها.الطالب في طرح أسئلة علمية التوجه كانت في أدنى مستويات( التي توصلت إلى أن مشاركة 2012الشمراني )

معلمات لمدى توفر ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات ال0.05α =عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

والدرجة  لخبرة،اسنوات  المتوسط تعزى إلى كل من عدد ثالثأنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

 (.1992العلمية، ومدة الدورات، ويرجع السبب إلى أهمية مضمون الدورة وفعاليتها وليس مدتها )أبو سماحة، 



 
ات لمدى توفر ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلم0.05α =وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ا بوية، فكلمات الترالمتوسط تعزى إلى متغير عدد الدور ثالثء العلمي في مادة العلوم للصف أنشطة المعمل لعناصر االستقصا

لية مع دراسة الحاتفق الزادت الدورات التربوية زاد وعي المعلمة بأهمية األنشطة االستقصائية وطريقة تفعيلها في المعامل. وت

 ة االستقصاء العلمي كما يمارسه العلماء.في تدريب المتعلمين على ممارس (DeBoer, 2004)دراسة ديبور

ات لمدى توفر ( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات المعلم0.05α =وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

األنشطة قتها بالمتوسط تعزى إلى نوع الدورات وعال ثالثأنشطة المعمل لعناصر االستقصاء العلمي في مادة العلوم للصف 

ي قصاء العلماالست االستقصائية. وقد يرجع السبب إلى أن دورات تطوير المناهج ودورات األنشطة االستقصائية تزيد من تعلم

العلمي قبل الخدمة ر ( التي أكدت ضرورة اكتساب المعلمات لمهارات التفكي1997وفهمه. وتتفق هذه الدراسة مع دراسة اللولو )

 وأثناها.

 توصيات البحث ومقترحاته:

ام لطالب للقيللمجال إفساح ا االهتمام بتنمية مهارات االستقصاء العلمي عند الطالب في جميع مراحل التعليم، وعلى المعلمين

ورات يد على الدالتأك ل. مع،وزيادة الدروس المعملية التي تتيح للطالب ممارسة االستقصاء العلمي بشكل فعا بالتجربة بأنفسهم

راسات زيد من الدجراء مإ الباحثةوالبرامج التدريبية لتنمية لتنمية األنشطة االستقصائية لدى المعلمين أثناء الخدمة. وتقترح 

 لفة.مشابهة للدراسة الحالية على استخدام االستقصاء العلمي في األنشطة المعملية في مراحل التعليم المخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المراجع باللغة العربية. 

 كير الناقدتحصيل والتف(. أثر استراتيجية التعلم التعاوني االستقصائي في تدريس العلوم على تنمية ال2009إبراهيم، عطيات. )

 .81-43(، ص ص 14) 12لدى تلميذات الصف الثاني المتوسط بالمملكة العربية السعودية. مجلة التربية العلمية، 

 (. تربية الموهوبين والتطوير التربوي. عمان: دار الفكر.1992كمال وآخرون. )أبو سماحة، 

لتفكير ة الحيوية وا(. فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنمية فهم بعض قضايا مستحدثات التقني2006بابطين، هدى محمد. )

لنفس اربية وعلم سم التقالمكرمة. بحث مقدم إلى  الناقد والقيم لدى طالبات الفرقة الثالثة )تخصص أحياء( بكلية التربية بمكة

لمكرمة ابمكة  للحصول على درجة الدكتوراه الفلسفة في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم، كلية التربية للبنات

 .184-1)األقسام األدبية(، قسم التربية وعلم النفس، ص ص 

تجاه نحو التأملي واال قائمة على االستقصاء لتنمية بعض مهارات التفكير (. وحدة مقترحة في الفيزياء2006البعلي، إبراهيم. )

 .52-14، ص ص 111المادة لدى طالب الصف األول الثانوي. دراسات في المناهج وطرق التدريس، 

 لشفري.ا(. تدريس العلوم بأسلوب حل المشكالت: النظريــة والتــطبيق. الرياض: مكتبة 2003الحارثي، إبراهيم.)

تصين التربويين (. االستقصاء العلمي. ورقة عمل تم تقديمها في ورشة عمل المخ2002الحارثي، شريفة وأسماء، البلوشي. )

 . 2002 /10 /16-12ة في العلوم والرياضيات للدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج المنعقد في مسقط خالل الفتر

 .علوم)الطبعة الثالثة(. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن(.أسلوب تدريس ال1999زيتون، عايش.)

 .ع، األردن(. النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم. عمان: دار الشروق للنشر والتوزي2007زيتون، عايش.)

 (. طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير. عمان: دار الفكر.2002سالمة، عادل.)

صف ب الفيزياء لل(. مستوى تضمين السمات األساسية لالستقصاء في األنشطة العملية في كت2012ي، سعيد بن محمد. )الشمران

، ص 31عدد لمتحدة، الاعربية الثاني الثانوي في المملكة العربية السعودية. المجلة الدولية لألبحاث التربوية، جامعة اإلمارات ال

 .151-122ص 

عي في تفكير اإلبدا(. فاعلية تدريس وحدة مقترحة باألسلوب االستقصائي على تنمية القدرة على ال2002عبد العزيز، نجوى. )

 .56-37(، ص ص 1) 5مادة العلوم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي من مرحلة التعليم األساسي. مجلة التربية العلمية، 

عرفي نمية الدافع الماستقصائية مقترحة مفتوحة النهاية في ت (. فاعلية أنشطة علمية2001عبد المجيد، ممدوح، وأمل، محمد. )

 .234-205، ص ص 8العلمي وبعض عمليات العلم لدى طالب الصف األول اإلعدادي. مجلة القراءة والمعرفة، 

 لطباعة.(. طرق وأساليب تدريس العلوم. عمان، األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع وا2002عطا هللا، ميشيل. )

 (. القياس والتقويم في العملية التدريسية. إربد: دار األمل.2010ة، أحمد سليمان.)عود

 ية المعاصرةلثقافة العلما(. فعالية منهج في العلوم الحياتية قائم على االستقصاء في تنمية بعض مفاهيم 2007غانم، تفيده سيد.)

 .نموية، مصرة والتنشورة، المركز القومي للبحوث التربويلدى طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحوها. رسالة ماجستير م

)الجزء الثاني(. الرياض: مكتبة spss(. اإلحصاء بال معاناة: المفاهيم مع التطبيقات باستخدام برنامج2005فهمي، محمد شامل.)

 الملك فهد الوطنية.



 
رؤية  ة العلمية،لف الثقافيتمع متعلمين وبيئة آمنة. م(. االستقصاء العلمي توجيه الكتساب الثقافة العلمية: مج2007قرعان، مها.)

 .67تربوية، العدد الخامس والعشرين، مجلة رؤى

 لسابع. رسالةا(. أثر إثراء منهج العلوم بمهارات تفكير علمي على تحصيل الطلبة في الصف 1997اللولو، فتحية صبحي. )

 زة.ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غ

ية جلة التربم(. مدى تناول محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة اإلعدادية لعمليات االستقصاء. 1998محمد، يسري. )

 .181-163(، ص ص 1) 1العلمية، 

 (. مناهج البحث في التربية وعلم النفس. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.2002ملحم، سامي محمد.)

 يع.لرشد للنشر والتوزمكتبة دار ا(. مبادئ البحث التربوي)الطبعة األولى(. الرياض: 2009 بن حمد.)النوح، مساعد بن عبد هللا
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