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 األوللفصل ا
 

 وأهميتهاة خلفية الدراس
 

 المقدمة 1.1
 

 فمنهم من يرى مـثال      ، مناسبة في تنفيذ درس ما     األساليب أفضل  ما يتساءل المعلمون عن    كثيراً
قـاد   وهـذا االعت   ، في تدريس مادة معينـة      فاعليةً األساليب أكثر المحاضرة يعتبر من     أسلوب أن

تي تتضمنها تلـك المـادة      ل ال ينطبق على جميع الموضوعات ا      ألنهوالتعميم يعني الجمود بعينه؛     
 لتنفيذ درس مـا فـي مـادة    ،اًبحيث نراه ال يناسب تنفيذ درس ما بينما قد يكون مناسب  الدراسية،  

 .، وأن الدرس الواحد يمكن أن تستخدم فيه عدة أساليب مختلفة أخرىدراسية
 

تربوية التـي   فلسفة ال  التعليم وال  إلى التدريس المستخدمة باختالف نظرة المعلمين       أساليبوتختلف  
 مـن حيـث     ، في درسه مسـبقاً     عميقاً هو الذي يفكر تفكيراً   فء  فالمعلم الماهر والكُ  يؤمنون بها،   

 تطبيقـه لدرسـه،     أن تواجهه أثناء   العقبات التي يمكن      أو ،لألمثلة التي سوف يستخدمها   اختياره  
 ،ن مـن الطلبـة  كبر عدد ممك أوإشراك دوافع الطلبة إثارةجل ة التغلب عليها كل ذلك من أ     يوكيف

 .في عملية التعلم وبالتالي تحقيق التفاعل الصفي المطلوب
 

م لدى الطلبة    والسأ  الملل إلىيؤدي   الحفظ والتلقين،    أساليبن االقتصار في التدريس على      لذا فإ 
 أرقـى  مسـتويات    إلى األساليببل يجب نقل هذه      واالستمرار على نمط واحد،      ،لتكرارنتيجة ا 

 ا واالرتقاء به   في تطبيقها،  ملومات وتطوير تفكيره  الطلبة على كشف المع   وتدريب  من التفكير،   
  وال سـيما فـي هـذا   ، متوقعة في المستقبلأو مرحلة حل مشكالت سلوكية متكاملة راهنة  إلى

 ).2003، العبد اهللا(العصر الذي تعقدت فيه المشكالت 
 

 ، ظهور عصر جديـد    إلى ،وم التحوالت والتغيرات المتسارعة في عالم الي      أشارت إليه ما   وهذا
  فـي ،إستراتيجية يون خطوطاًو لذا وضع المفكرون والترب،والخارجية الداخلية تبالتحديامليء  

 وتحديد مجموعـة مـن الخصـائص        ، تنمية القدرات العقلية   إلى نتقالاالتربية المستقبل ومنها    
 ،يـة للمتعلمـين    والتوقعـات العال   ، استخدام طرائق تدريس فاعلة    خالل من   ،للتدريس النوعي 

على المهـارات العقليـة   و ، من ناحية  األساسية بحيث تركز على المهارات      ،األهدافووضوح  
 ).2003 الزيادات، (أخرىناحية العليا من 
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 ومـا هـي     المعلم الذي نريـد؟   صفات  اما هي مو  :  السؤال التالي  تجعلنا نطرح وهذه التغيرات   
 علـى   ،مفكرين قـادرين   ويجعل طالبه    ،؟معطيات العصر صفات المعلم الذي سيتعامل مع      امو

 أشـار  ما   ، نعود ونتذكر  ،األسئلة عن هذه    لإلجابةمنتجات معنوية ومادية؟     إلى األفكارتحويل  
ـ  المعلم الضـعيف ي    ، حكمة تربوية تقول   أنفي   )219، ص 2001( زيتون   إليه والمعلـم  ،  نلقّ

المتوسط يوالمعلم الجيد يعرض،رفس  ،هملْوالمعلم الممتاز ي. 
 

     إ وقال   ، والمعلم الملهم  ،نلقّومن ثم ميز بين المعلم المهـو سـرد      ،األسـاس   هدفه  األول ن 
 اكتشـاف   بإمكانهم ن الطلبة بأ  وهذا المعلم ال يؤمن    ،المعلومات وصبها جاهزة في عقول الطلبة     

  ، ليتـذكروها   قصـر الطـرق لهـم      هـو أ   ،ن تقديم المعلومات جاهزة   وأ ، بأنفسهم المعلومات
 .اويحفظوه

 
مـن   ، واالكتشاف ،والتقصي ، والتنقيب ، يعطي طلبته فرصة للبحث    ،في المقابل المعلم الملهم   و

 ، التفكيرية التي تقدم لهم    ةاألسئل خالل ومن   ،مبالنسبة له  وضعهم في مواقف تمثل مشكلة       خالل
  ومن ثم نصـل ، ويجربوا، ويتنبئوا، ويقيسوا ، ويالحظوا ،يبحثوا وتحثهم لكي    ،وتتحدى تفكيرهم 

 علـى تحويـل      ويكون قادراً  ، السليمة للتفكير  األدوات الذي يمتلك    ، المتعلم المفكر والمنتج   إلى
 إليها أشار والتي   ، والتعامل مع معطيات المستقبل وتحدياته     ، منتجات معنوية ومادية   إلى األفكار

  المعلم؟هذا إلى فكم نحن بحاجة ،)2003( الزيادات
 

نوعيـة   مثل   ، يتوقف على مجموعة من العوامل     ، التدريس  اختيار طريقة  أنومن الجدير ذكره    
 تأخـذ  حيث   ، المطلوب تحقيقها  واألهداف ، وطبيعة المتعلم وخصائصه   ، ومستوى النمو  ،المنهج

 أو ، المحاضـرة   المبني على الكـالم مثـل      األسلوب ،طريقة التدريس في ضوء هذه العوامل     
 المبنية على العمل مثل     األساليب أو ء، االكتشاف مثل االستقرا   أو المبني على العرض     األسلوب
    . الحديثة معاصرة في التدريس مثل التعليم الذاتي والوسائل التكنولوجيةأساليب أو ،المشروع

 
 راعت فيها   ، كثيرة وأساليب التي اتخذت وسائل     ،اإلسالمية هذه العوامل متفقة مع التربية       وتأتي

 على  ،إدراكهمن كما راعت مستوى     دى المتعلمي  ل ، والوجداني ، والنفسي ،خصائص النمو العقلي  
 والتي كـان يسـتخدمها      ، التنوع في طرائق التدريس    خالل من   إال تأتي  المعرفة ال  أناعتبار  

 .ةبلمسلمون األوائل في تعليمهم للطللمربون اا
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 في تنمية التفكير العلمي لدى      ، الفاعلة  التدريس أساليبوفي تدريس العلوم يقتضي التركيز على       
 ال كيـف    ، كيف يفكـرون   ، من خاللها يتعلم الطلبة    ألنهوممارسة طرق العلم وعملياته،      لطلبةا

 ).1993 زيتون،( الحياة توظيفها في فهم وبدون قدرة على  بغير،العلميةيحفظون المادة 
 

 تعلم العلوم عملية نشطة تركز علـى البحـث          أن ، التي تقود معايير تدريس العلوم     المبادئومن  
 حيث يعتمد الطالب على نفسه في الحصول على المعرفة، والتي بـدورها   ،يالستقصائاوالتحري  

 لآلخـرين،  أفكـاره يوصـل  من ثم  وواختبارها،  من حولهر الظواهر الطبيعيةيفستساعده على ت 
 التعلم يتمركـز     نوع من   وهذا ، واتخاذ القرارات  ، وحل المشكالت  ،ويستخدم معرفته في التخطيط   

 ويغطي محتويات المـنهج     ،ع مع دور المعلم التقليدي الذي يقدم المعلومات        ويتقاط ،حول الطالب 
 ).2003 مساعدة،(ته كاملة ومفردا

 
 تدريس العلـوم لـيس      أنوخاصة   لتدريس العلوم؟    واألمثل ، المناسب األسلوب ما   اآلن والسؤال

 ، ووجـدانياً ، عقليـاً ، بل هو عملية تعنى بنمـو الطالـب      ، المتعلم إلىمجرد نقل للمعرفة العلمية     
 . من جميع جوانبها، وبتكامل شخصيته،ومهارياً

 
 ، تدريس العلـوم   أهدافنها تحقيق   تدريس من شأ   أساليب عدة   ، تدريس العلوم  أدبوعليه يطرح   

 مـن الحفـظ      والتطبيق بدالً   والتفسير ، بحيث تجعله يقوم على الفهم      على الطرق العلمية   والتأكيد
 ، واهتماماتـه  ، وربطها بحياة الطالب   ، وبناء المفاهيم  ،لومات اكتشاف المع   وتساعده على  ،والتذكر

 .)1996، قمرأبو (واتجاهاته 
 

 االستقصاء الذي يضع المسؤولية في التفكير علـى         أسلوب وأبرزها، األساليب هذه   أهمولعل من   
 ثـم  ، ويركز على مقدرة الطالـب واسـتعداده  ، ويقلل من تلقين المعلم وتوجيهاته للطالب    ،المتعلم

 . عاش تجربة الحصول عليهاألنه ؛وأسهل ،أسرعنه من استرجاع المعلومات بطريقة كّيم
 

    تقوم علـى أسـاس      ،جميع االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم      أن )1200(وعليه يرى نشوان    
تعتمـد   أن دروس االستقصاء  خاصة و، العلميةت للتدريب على المهارا للطلبةفرص جيدة توفير  

 يصـبحون بالتـدريج قـادرين علـى         نهم فإ ، وبالتالي ة بالعمليات العلمية بأنفسهم    قيام الطلب  على
 توظيف المهـارات العلميـة      ي األمر الذي يطور قدراتهم ف     ، وفعاالً  صحيحاً استخدامها استخداماً 

 .األساسية
 



 5

 يعتمـد علـى   ألنه ؛ستجواببعض باالالعوه  هو ما يد،اإلسالميةء في التربية     االستقصا وأسلوب
  ووجـوده،   ، بذاتيتـه  يشعر الطالـب   فهو   ، الغامض وإيضاح ، الفكر وإيقاظ ، والمناقشة ،تفهاماالس

 . اهتماماًأكثرويجعله 
تـدرون  أ":  قوله عليه الصالة والسالم    ةالسنة النبوية الشريف    االستقصاء في  أسلوب  على أدلوال  

تي يوم القيامة   ن يأ س م المفل: المفلس فينا من ال درهم معه وال متاع، فقال         :من المفلس؟ قالوا  
 ، وضـرب هـذا    ، وسفك دم هذا   ،كل مال هذا  ، وأ  وقذف هذا  ،بصالة وزكاة وصيام وقد شتم هذا     

خذ مـن  ، أن يقضي ما عليهأفنيت حسناته قبل  ن فإ، وهذا من حسناته  ،فيعطي هذا من حسناته   
شـتيوه،  ا(كما ورد في     )الترمذيوخرجه مسلم،   أ" ( ثم طرح في النار    ،هم ثم طرحت عليه   اخطاي

1999.( 
أيضا يعتبر علم الحديث عند المسلمين، مثاالً على سلوك العلماء المسلمين ألسلوب االستقصـاء              
حيث قام علماء الحديث بتقصي األحاديث وجمعها وتصنيفها، اعتماداً على سيرة الرواة الذاتيـة              

ـ      زيـدان،   (كوصدقهم، واستخدموا السؤال عن سيرة حياة الرواة وصدقهم وفطنتهم وما إلـى ذل
2003(. 

   
ن  بـأ  العتقادهسقراط   فقد اعتمد عليه     ، المتبعة منذ القدم   األساليبحد  أ ، االستقصاء أسلوبعتبر  وي

 أفكاره تنظيم   وإعادة ، واالختبار ، والتساؤل ، عن طريق االستيضاح   ،التعلم عملية يقوم بها المتعلم    
 ). 1990العمري، (
 

 التـي اسـتعملت فـي       ، البرهان المنطقـي   مبادئمال   تمثلت مساهمته في استع    دأرسطو، فق  أما
 .االستقصاء العلمي

 

التي ظهرت في مجـال      النظرية االجتماعية    خاللمن   ،باالستقصاء االهتمام المعاصر    ربينما ظه 
 ،)Harold Rugg ( وهارولـد روج ،)John Deway ( جون ديـوي أفكار  خالل من ،التربية

 يقتصـر  أال يجـب  ، هدف التربيـة أنالذين اعتبروا  ،)William Kilpatrick (تركاووليم كيلب
 ،والتسـاؤل  ، للبحـث  الفرصـة،  إعطـائهم   على وإنما على نقل المعرفة  للطلبة       ،دور المدرسة 

عـد   وفي هذا المجـال تُ     ، جديد أساس على   ، بنائها إعادة أو ، المعلومات إلى  وصوالً ،واالستفسار
 . الرئيسية للعملية التربويةألهدافا من ، ومهارات التفكير،تنمية مهارات االستقصاء

 

 التدريس الحديثـة فـي مجـال        أساليبمن   االستقصاء   أسلوب )2001( ويوسف   األحمد براعتو
 علمي  أسلوب يمثل   ألنه المعرفية للعلم،    البيئةالتي تساهم بشكل كبير في تطوير        ،التربية والتعليم 
 ، المناسبة وإعطاء الحلول  االستنتاجات   إلىجل التوصل    والتحليل من أ   ، والتفكير ،في تنمية البحث  

 . الحديثة التربية العلميةمبادئ الذي يتفق مع األمر
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ـ      هو  ،  طرائق التدريس هم ما يميز هذه الطريقة عن غيرها من         وأ ه أنها تنقل الدافع للتعلم من كون
 االنتقال  في  وبالتالي تساعد  ،ةب التي يقوم بها الطل    األنشطة وذلك من خالل      ليصبح داخلياً  خارجياً

 في مواقف   ةاإليجابي التدريس القائم على المشاركة      إلى ،من التدريس القائم على الشرح والعرض     
 ).1993 ،نرمضان وعثما(حل المشكالت 

 

 حركـة   أفرزتهـا  التـي    ،ة كونه من المداخل الرئيس    األهمية هاالستقصائي، هذ ى   المنح يأخذكما  
ـ     ية لسنو  مربو التربية العلم   اوأيدهالمناهج الحديثة     عمليـات  أن باعتبـار  اوات عديدة، ومـا زال

  طبيعيـاً  عنوانـاً ، عمليات االستقصـاء أصبحت حيث   ، لتدريس العلوم  األساساالستقصاء العائد   
 ).6ص، 1992 ،عطا اهللا ( لدراسة التربية العلميةمألوفاً

 

 إنتـاج  لىإيهدف  نه مـشروع بحث واستدالل،     على أ  ، العلم إلظهارى بالسعي   ويتميز هذا المنح  
وال يتعـامل مع العلم بوصفه بنيـة معرفيـة         ،  أنفسهم ةبرفة العلمية من خالل ممارسة الطل     المع
 .) (Welch, 1981مكوناتها ، من حيث وقائعـها وصحة ثابتة

 

  وزارة التربيـة    أقرتهـا    التـي  ، كتب العلوم   المعارف العلمية في   لتوفر مجموعة من      ونظراً
  معانيهـا   تعلمها وفهـم     الطالب  من   يفترض يوالتالعليا،   األساسية رحلة  والتعليم الفلسطينية للم  

 ، العلميـة   للمعارفأفضل   في تعلم  االستقصاء من دالالت لما يحمله أسلوب   ونظراً ، دقيقاً فهماً
 مهارة التدريس     من المعلمين الذين لديهم    ، نوعية خاصة  إلى   االستقصائي سالتدري  وما يحتاجه 
 ومعيقات تطبيقـه مـن وجهـة        األسلوب، نحو هذا    ةإيجابياتجاهات    وكذلك لديهم  ،االستقصائي

 إال إذا  ، في المواقـف التعليميـة الصـعبة       األساليب فالمعلم ال يمكنه استخدام مثل هذه        ،نظرهم
 ،طنضـبا ، واال  من النظام  إطارظهر روح الديمقراطية في      وأ ،وهانح ةيجابياتصفت اتجاهاته باإل  

 وحفـز تفكيـرهم نحـو االتجـاه         ةب الستثارة أفكار الطل   ، أثناء التدريس  يية ف بالمسئولوالشعور  
، وتدريسه، وتخطيطه، وتفكيـره، فـال       أسلوبه في   بدعاً يكون م  أنفترض به   ، فالمعلم ي  الصحيح
 .  كان هو نفسه تقليدياًإذا من طلبته اإلبداعيتوقع 

     
 :مشكلة الدراسة 2.1

 قدير فـي  ،الطلبةتعليم  حكيم في ، خبير بالتعامل معها إنسان ىإل تدريس العلوم تحتاج     أساليب إن
 .أمانته وأداءحمل مهمته 

  
فقد أصبح مـن الضـروري       التغير التكنولوجي المتسارع، والتفجر المعرفي الهائل         بعد وخاصةً

ة  التكنولوجيا الحديث  هميةأمتابعة هذه التغيرات والتجديدات التربوية المتسارعة، وتعريف الطلبة ب        
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 االستقصاء العلمي في التفكير والعمل ومعالجة ما يواجهـه          إتباع إلىنسان، وتوجيهه   في حياة األ  
   . من مشكالت حياتية

 مبدع  أفق ذات   ، فئة واعية من المعلمين والمربين     إلى  ماسة حاجة هم ب  من هذا المنطلق فالطلبة   و
 بكـل   األعمى ترفض التقليد    نفسه  الوقت  وفي ،في شؤون البيئة التعليمية التعلمية رافضة الجمود      

 ).2005، القبيالت(ما في هذه الكلمة من معنى 
 

  ،مادة وطريقة  تركز على ضرورة فهم العلم       ،ولما كانت االتجاهات المعاصرة في تدريس العلوم      
 وتنميـة  ، التفكير العلمـي وإثارة تعمل على تطوير ، استخدام طرق تدريسإلىال بد من اللجوء  ف

 فهـم   إلـى دي   ممـا يـؤ    ،إلى المعرفة العلميـة   لى البحث واالستقصاء للتوصل     قدرة الطالب ع  
 ).1984 زيتون،(واستيعاب العلم بمادته وطريقته 

 

 اًأسلوبتدريس تم تناول االستقصاء     ال أساليب يقلمسا ، دراسة الباحثة في مرحلة الماجستير     وأثناء
 االستقصاء من الطرائـق     أن في) 1988( زيتون    وهذا ما أكده   ، في تدريس العلوم    فاعالً ياًتدريس

 ، الطلبة أمامتيح الفرصة   ألنه ي  ذلك   ؛فاعلية في تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة       األكثر ،التدريسية
 كما ويركز علـى اسـتمرارية الـتعلم          ومهارات التقصي واالكتشاف   ،لممارسة العمليات العقلية  

 وزيادة مستوى طموحه وتطوير     ،ترامه لذاته  واح ، وبناء الطالب من حيث ثقته     ،الذاتي لدى الطلبة  
أيضاً أثناء خبرة الباحثة في التـدريس، وجـدت أن الكثيـر مـن               .اإلبداعية هومواهب ،اتجاهاته

المعلمين يركزون على بعض األساليب في التدريس مثل المحاضرة، والعـرض أمـام الطلبـة               
ن األساليب التي تعطي الطالـب      وغيرها، بحيث تركز على المعلم أكثر من الطالب، واالبتعاد ع         

 .  الفرصة في البحث والتقصي
  

 ،األسـلوب  اتجاهات المعلمين نحو هذا      إلى للتعرف   ، تقوم بهذه الدراسة   أن الباحثة   ارتأتلذا فقد   
 فـبعض المعلمـين     ،ي مجال التعلـيم   ية ف العمل تطبيقه واالستفادة من خبرات المعلمين       ومعيقات

 .يقاتع بسبب وجود هذه الم،يباألساليرفض استخدام مثل هذه 
 

 : الدراسةأسئلة 3.1
 :اآلتية األسئلة عن لإلجابةسعت هذه الدراسة 

في محافظة بيـت لحـم نحـو اسـتخدام            العليا األساسيةما اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة       .1
 ؟ياً تدريساًأسلوباالستقصاء 

 

 اًأسـلوب  نحو استخدام االستقصاء     ،ا العلي األساسيةهل تختلف اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة       . 2
،  وموقع المدرسـة   ،والتخصص ،ةي والخبرة التدريس  ، والمؤهل العلمي  ، باختالف الجنس  ،ياًتدريس

 ؟ االستقصاءأسلوب، وتطبيق حديثة تدريس أساليب حضور دورة محتوى وو
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خدامهم ألسـلوب   ما المعيقات التي يواجهها معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا أثناء اسـت           . 3

 االستقصاء من وجهة نظرهم؟
    
 في محافظة بيت لحم على درجـة    ، العليا األساسيةهل تختلف استجابة معلمي العلوم للمرحلة       . 4

 وموقـع  ، والخبـرة التدريسـية  ، والتخصـص ، والمؤهل العلمي  ، الجنس ،توفر المعيق باختالف  
 ؟ االستقصاءأسلوبطبيق ، وتحديثة تدريس أساليبو  محتوىةدور حضور و ،المدرسة

 
خدام االستقصـاء    بين اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـت       إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة      . 5

 معيقات تطبيقه؟بين  وياً تدريساًأسلوب
 
ما أسباب عدم تطبيق أسلوب االستقصاء من وجهة نظر معلمي العلوم للمرحلـة األساسـية               . 6

 ك االستخدام؟ و سلبيات ذل، وما إيجابيات؟العليا
  

 :فرضيات الدراسة 4.1
 ؛ فرضـيات صـفرية    إلى  والخامس  الدراسة فقد حول السؤال الثاني والرابع      أسئلة عن   لإلجابة 

 :كما يلي ) α≥0.05(الختبارها عند مستوى الداللة 
فـي  ) α≤0.05( عنـد مسـتوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : األولىالفرضية  

 نحو اسـتخدام    ،حم محافظة بيت ل   ي ف ،العليا األساسية معلمي العلوم للمرحلة     متوسطات اتجاهات 
 .عزى لمتغير الجنس تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 

 
 فـي  α≥(0.05( عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة    : الفرضية الثانية 

 نحو اسـتخدام    ،ظة بيت لحم   في محاف  ، العليا األساسية اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة      متوسطات
 .عزى لمتغير المؤهل العلمي تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 

 
فـي  ) α≤0.05 (الداللـة  عنـد مسـتوى     إحصـائية توجد فروق ذات داللة      ال: الفرضية الثالثة 

 نحو اسـتخدام    ، في محافظة بيت لحم    ، العليا األساسيةمتوسطات اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة      
 .ير سنوات الخبرة في تدريس العلومعزى لمتغ تياً تدريساًبأسلواالستقصاء 
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فـي   (α≤0.05)  عنـد مسـتوى الداللـة   إحصائية داللةال توجد فروق ذات : الفرضية الرابعة
 نحو اسـتخدام    ،في محافظة بيت لحم    ، العليا األساسيةمتوسطات اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة      

 .ر موقع المدرسةعزى لمتغي تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 
 

فـي   α≤0.05)( عند مسـتوى الداللـة       إحصائية داللةتوجد فروق ذات     ال: الفرضية الخامسة 
 نحو اسـتخدام    ، في محافظة بيت لحم،     العليا األساسيةمتوسطات اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة      

 .عزى لمتغير التخصص تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 
 

فـي  ) α≥0.05(ق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    ال توجد فرو  :لسادسةالفرضية ا 
، في محافظة بيت لحم، نحو اسـتخدام        متوسطات اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا      

 .محتوى وأساليب تدريس حديثةة دورحضور عزى لمتغير  تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 
 

فـي  ) α≤0.05(ئية عنـد مسـتوى الداللـة        ال توجد فروق ذات داللة إحصا     : الفرضية السابعة 
، في محافظة بيت لحم، نحو اسـتخدام        متوسطات اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا      

 .عزى لمتغير تطبيق أسلوب االستقصاء في التدريس تياً تدريساًأسلوباالستقصاء 
 

ـ الدال عنـد مسـتوى      إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       : الثامنة الفرضية  فـي   )α≤0.05 (ةل
 .عزى لمتغير الجنس على درجة توفر المعيق ت،مي العلوممتوسطات استجابة معل

 
فـي   ≤α(0.05( عنـد مسـتوى الداللـة        إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية التاسعة 

 . لمتغير المؤهل العلميىعزالمعيق ت على درجة توفر ،متوسطات استجابة معلمي العلوم
 

 فـي  α≤0.05)( عنـد مسـتوى الداللـة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : رةالفرضية العاش 
 . لمتغير سنوات الخبرةىعزالمعيق ت على درجة توفر ،متوسطات استجابة معلمي العلوم

 
فـي  ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          :  عشر الفرضية الحادية 

 . لمتغير موقع المدرسةىعزلى درجة توفر المعيق ت ع،متوسطات استجابة معلمي العلوم
 

فـي  ) α≤0.05(حصائية عند مستوى الداللـة   ال توجد فروق ذات داللة إ     : الثانية عشر الفرضية  
 .عزى لمتغير التخصص على درجة توفر المعيق ت،متوسطات استجابة معلمي العلوم
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 فـي  α≤0.05)(د مستوى الداللـة     عن إحصائيةال توجد فروق ذات داللة       : عشر الثالثة الفرضية
محتـوى  ة  دورحضور  عزى لمتغير   ت على درجة توفر المعيق      ،متوسطات استجابة معلمي العلوم   

 .وأساليب تدريس حديثة
 
 

فـي  ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          : الفرضية الرابعة عشر  
عـزى لمتغيـر تطبيـق أسـلوب     المعيـق ت  على درجة توفر     ،متوسطات استجابة معلمي العلوم   

 .االستقصاء في التدريس
 

بين ) α≤0.05(عند مستوى الداللة     ال توجد عالقة ذات داللة احصائية     : الفرضية الخامسة عشر  
 . وبين معيقات تطبيقهياًتدريساً أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء اتجاهات معلم

 
 :  الدراسةأهمية 5.1

 :أنهاي الدراسة ف أهمية تكمن 
 

 التـدريس   أسـاليب  نحو اسـتخدام     ،ستفيد هذه الدراسة في معرفة اتجاهات معلمي العلوم        -1
 ،واألجنبيـة  العربيـة  تسـا ارالدن معظم   أل ،ياً تدريس اًأسلوب وخاصة االستقصاء    ،الحديثة
لذا تعتبر هذه الدراسة من     في التدريس وعالقته بالتحصيل؛      ءاالستقصا أسلوب ثرأ تناولت

 . على حد علم الباحثةألولىاالدراسات 
 

 .يؤمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى إثارة مشكالت أخرى تتطلب دراسات جديدة -2
 

 ،الحديثـة  تعنى بمعرفة اتجاهات معلمي العلوم نحو طـرق التـدريس         ،كون هذه الدراسة   -3
يـة   الترب وزارة ، فـي  ها المعنيون  يستفيد من  أن إمكانية ترى   ،ن الباحثة  تطبيقها فإ  تومعيقا

 لخالل العم دائرة التدريب من    /  التربوي والتأهيل شرافلإل العامة   اإلدارة /يوالتعليم العال 
 .يباألسال نحو هذه ةاتجاهات إيجابيعلى تنمية 
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 التـي تشـهدها     ،عليم والـتعلم  ت مع خطة تحسين عمليتي ال      تمشياً ، هذه الدراسة  أهمية تأتي -4
 ،ماتجاهـاته  وتنميـة    ،بتطوير مهارات المعلمين   ،وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية    

 . الحديثةسالتدري أساليب  استخدامهم على من خالل تدريب،وقدراتهم
 

 حيـث   ، تطويرهـا  على والعاملين   ، واضعي المناهج الدراسية   ، تفيد هذه الدراسة   أنيتوقع   -5
 ،تطـويره  و، وبنائه، في تنفيذ المنهاج، من العناصر المهمة    التدريس عنصراً  أساليبتشكل  
 .األساليب تالئمه مثل تلك  بحيث

 
 االستقصاء ومعيقـات    أسلوب التربوي في مجال     األدب ، تغني هذه الدراسة   أنمن المتوقع    -6

 .تطبيقه
  
 
 

 : الدراسةأهداف 6.1
 :يأتي تحقيق ما إلىهدفت هذه الدراسة 

 
 لحم نحـو     في محافظة بيت   ، العليا األساسية اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة      إلىالتعرف   . 1

 .ياً تدريساًأسلوباستخدام االستقصاء 

  
  ،، وسـنوات الخبـرة  والمؤهل العلمي ،الجنس:  وهياآلتيةكل من المتغيرات  ثرمعرفة أ  . 2

،  تـدريس حديثـة  وأساليبة محتوى دورحضور   وكذلك   ،والتخصص ،وموقع المدرسة 
 األساسـية لة   معلمي العلوم للمرح   تاتجاها  االستقصاء في التدريس على    أسلوبوتطبيق  

 .ياً تدريساًأسلوب نحو استخدام االستقصاء العليا

 
 تطبـيقهم  أثناء  التي يواجهها المعلمون  ، المعيقات أهم الكشف عن    إلىتسعى هذه الدراسة     . 3

 . االستقصاء في التدريسألسلوب

 
 وموقـع  ،وسنوات الخبرة  ،والمؤهل العلمي  ،الجنس :اآلتيةثر كل من المتغيرات     اسة أ در . 4

 أسـلوب  وتطبيـق    ، تـدريس  وأسـاليب محتوى  ة  دورحضور   و ، والتخصص ،المدرسة
 . يواجهها المعلمونأن المعيقات التي يمكن أهم في تحديد االستقصاء
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 : محددات الدراسة7.1   
 :اآلتيةت الدراسة بالمحددات حدد   
 

 .م 2007 /2006لعام الدراسي  من ااألولالفصل  :المحدد الزماني .1
 
 .محافظة بيت لحمالمدارس الحكومية في  :نيالمحدد المكا .2
 
 العليـا   األساسيةاقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات العلوم للمرحلة         :المحدد البشري  .3

 ).األساسيالصف الخامس وحتى الصف العاشر  (أي من
 
 من حيث صدقها وثباتها والمعالجات      واألدوات جبالمنهحددت الدراسة   : اإلجرائيالمحدد   .4

 .ا وعينتهمجتمع الدراسةطريقة اختيار  المستخدمة فيها وصائيةاإلح
 
 الخاصة  اإلجرائيةاقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم       :  المفاهيمي دالمحد .5

 .بها
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 الفصل الثاني
 
 
  النظرياإلطار 1.2        
  
  

 السابقة الدراسات  2.2        
  
  
 
 تعقيب على الدراسات السابقة 3.2        
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 :الفصل الثاني
 . النظري، والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع هذه الدراسةاإلطارهذا الفصل يتناول 

 
 :  النظرياإلطار 1.2

 في التربيـة العلميـة      ، وبارز  باهتمام كبير   من الموضوعات التي تميزت     العلمية، عد االتجاهات تُ
  والتـي  موجهات للسـلوك،  وقد يرجع ذلك إلى دور االتجاهات من حيث كونها          ريس العلوم،   وتد

يمكن االعتماد عليها في التنبؤ بنوع السلوك العلمي الذي يقوم به األفراد المتعلمون، كما اهتمـت       
 وتنميتها لدى طلبة    ،التربية العلمية وتدريس العلوم بشكل خاص، في موضوع االتجاهات العلمية         

زيتون، (، من األهداف التربوية التعليمية في تدريس العلوم          أساسياً مدارس وذلك باعتبارها هدفاً   ال
1988.( 

 
وهنا البد من التمييز بين أمرين، فيما يتصل باالتجاهات في تعلم العلـوم، فهنـاك االتجاهـات                 

 فاالتجاهات )Science Attitudes(، واالتجاهات نحو العلوم )Scientific Attitudes(العلمية 
العلمية تعنى بالعمليات العقلية، التي يتصف بها التفكير العلمي، والتي تحدث فـي العقـل، مثـل         

جل الوصول إلى   فية لدراسة األحداث والظواهر من أ     المالحظة الدقيقة للوصول إلى معلومات كا     
 .التعميمات، والدقة في الوصف، وتقديم األدلة، والموضوعية، وعدم التحيز وغيرها

 
أما االتجاهات نحو العلوم، فهي تلك المشاعر التي تتولد لدى الطالب، نحـو دراسـة العلـم أو                  

 ).2001 نشوان،(معينة موضوعات علمية 
 

 :Attitude)(مفهوم االتجاه  1.1.2
، باختالف الباحثين الـذين تنـاولوا هـذا     بشكل عامتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم االتجاه    

من أوائل الذين كتبوا عن االتجاهات وعرفوها، وقـد عـرف            )Allport(البورت  االتجاه، فكان   
وهـذه الحالـة توجـه         الخبرة الشخصية،   من خالل  همي تنظ  يتم دحالة من االستعدا   :االتجاه بأنه 

 .)1993زيتون،  ( والمواقف التي تستثير هذه االستجابة، الموضوعاتاستجابات الفرد  نحو
 

 االتجاه عبارة عن موقف الشخص من موضوع أو شيء معين، وهذا أن، )2002(ويرى ملحم 
 . سلبياً أواًإيجابي يكون دالموقف ق
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فهو مفهـوم يـرتبط بمعنـى العلـم     ) Scientific Attitude( لمفهوم االتجاه العلمي ةأما بالنسب
   ر عن محصلة استجابات الفرد، أو الطالب نحو موضـوع مـا مـن              وركائزه وأسسه، وهو يعب

 .العلوم، وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له أو /عات العلمموضو
 

وفي هذا الصدد يذكر أدب تدريس العلوم، أن مفهوم االتجاهات العلمية يطلـق علـى السـمات                 
العقلية للفرد، كالموضوعية، والعقالنية، وسعة التفكيـر، وتفـتح الـذهن، وحـب االسـتطالع               

لتي تدل على توجهات عامة عند األفراد، وتظهر عند تعاملهم مع حقائق،            واالستفسار العلمي، وا  
 .ومفاهيم، ومبادئ العلم، وموضوعاته المختلفة

 
  العوامل المؤثرة في تكوين االتجاهات2.1.2

) 2004كما وردت فـي قباجـة،       (ة عوامل تؤثر في تكوين االتجاهات حددها الخطيب         هناك عد 
 :تياآلعلى النحو 

 في تكوين االتجاه، وذلك بمـا تتركـه    العوامل التي تؤثر  أهموتعتبر من   : بقةالخبرة السا  -1
 .ة إيجابيت اتجاهات سلبية، أو اتجاهاثار في نفسية المتعلم، وقد تكونآمن 

إن تكوين اتجاه معين يتطلب إدراك خبرات معينة، وقدرة علـى فهـم             : النضج والذكاء  -2
 .إلدراك، والذاكرة، والفهم، والمنطقالموقف، وتذكره أي أن تكوين االتجاه متصل با

ثر كبير على تكيف الفرد مع البيئة، وتكوين اتجاهات اجتماعيـة           ولها أ : الصحة الجسمية  -3
 .سلبية أو ايجابية

، فهناك ارتبـاط كبيـر بـين        تدور مهم في تكوين االتجاها    وما لها من    : البيئة المنزلية  -4
 .اتجاهات األبناء واتجاهات اآلباء

  من اتجاهاتـه، حيـث إن      س به جزء ال بأ  ويكتسب الفرد من خاللها     : اعيةالبيئة االجتم  -5
 .مجموعة الرفاق، واألصدقاء، يكون لهم تأثير كبير في تكوين االتجاهات

 في تكوين اتجاهات الطلبة، وذلك من خالل شخصيته وسماته           فاعالً ويلعب دوراً : المعلم -6
 .الخلقية، وطريقة تفكيره

 التعليمية، وطـرق    ل وذلك من خالل الكتب والوسائ      دور واضح  ولها: المناهج المدرسية  -7
 .، والكتب والمراجع، واألنشطةيةالتدريس

 
 :مكونات االتجاه 3.1.2

مكونات  ة إلى أن االتجاه مفهوم مركب يتكون من ثالث،يشير األدب التربوي وأدب تدريس العلوم
 :هيو  عليها،)2003(ونشواتي ) 1988( كل من زيتون  وقد اتفق،متداخلة ومتكاملة
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 المكون العاطفي .1
، يؤثر فـي اسـتجابة قبـول         لدى الشخص نحو موضوع ما     عامال الشعوريشير هذا المكون إلى     

قبل طالب ما   ، فقد ي  موضوع االتجاه، أو رفضه وقد يكون هذا الشعور غير منطقي على اإلطالق           
تجاه العلوم، وقد يكون شعوره     على دراسة العلوم حيث تجعله يشعر بالراحة، والبهجة، والسرور          

 .غير مبرر
 
 المكون المعرفي .2

يشير هذا المكون إلى الجانب المعرفي للطالب، والذي يتضمن وجهة نظره والـذي لـه عالقـة              
بموضوع االتجاه، وفي االتجاهات العلمية يتضمن رصيد الطالب، من الخبـرات، والمعلومـات             

، وكلمـا زادت المعلومـات والحقـائق      وضوع العلم والمعارف، والمعتقدات، التي يكونها حول م     
 ..حول موضوع االتجاه وكانت دقيقة وصحيحة، كان االتجاه مبنياً على أسس سليمة

 
  المكون الحركي. 3

 التـي تتسـق مـع    ، أو االستعدادات السـلوكية    ،ويتضمن مجموعة من األنماط السلوكية العملية     
 كما يتمثل هذا المكون بالكيفية والطريقة التـي         ،)مالعل(  واالنفعاالت بموضوع االتجاه   ،المعارف
يسلكها الطالب تجاه موضوع العلوم، أي أنه ترجمة عملية التجاهات الفرد نحو األشياء             يجب أن   

 .واألشخاص واألفكار
 

 : خصائص االتجاهات4.1.2
 :  ومنها)2003(ذكرها نشواتي  خصائص عدة تتسم بها  لالتجاهات

على توقيت مرحلة الـتعلم   أي أن ثبات االتجاهات المتعلمة، يعتمد       : ييرهاثبات االتجاهات وتغ   .1
قل عرضـة للتغييـر     تساهم في ثبات االتجاهات، أكثر وأ      فالمراحل التعليمية المبكرة،     .من العمر 
 .والتعديل

 
أي أن األفراد يكتسبون اتجاهاتهم، من خالل عملية التنشئة االجتماعية          : االتجاهات نتاج التعلم   .2

 .والتعلم، وقد يتم تعلم بعض االتجاهات، على نحو ال شعوري أو قصدي
 
يستدل عليها من خالل السلوك الظاهري للفرد، أي نفتـرض          : االتجاهات تكوينات افتراضية   .3

وجود االتجاه حتى تستطيع تفسير بعض أنواع السلوك، التي يقوم بهـا األفـراد حيـال بعـض                
 .الموضوعات
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 علـى عالقـة بـين فـرد         هينطوي االتجا : موضوعاتها على نحو مباشر   االتجاهات محددة ب  . 4
 الموضـوع سـلوك     د، ويحد ، أو حادثاً  ، أو فكرةً  وموضوع ما، وقد يكون هذا الموضوع شخصاً      

 .الفرد بطريقة مباشرة، بحيث يسلك بطريقة معينة نحو موضوع معين
 
بادليـة، بـين الشـخص      أي أن هناك عمليـة ت     :  اجتماعية – ذات أهمية شخصية     تاالتجاها .5

 .صاحب االتجاه واألشخاص اآلخرين موضوع االتجاه
 
 فتجعلـه   ةيجابيض اتجاهات الفرد باإلقدام، أي اإل     قد تتصف بع  : تجنبية –قدامية  االتجاهات ا  .6

، أو قد تتصـف بالسـلبية فتجعلـه          ويسعى إلى عمل أفعال على طريقته      يقترب من موضوعاتها  
 .و يدل عليه ال يسعى إلى عمل يرتبط به أ وبالتالييتجنبها ويرغب عنها

 
 : وظائف االتجاهات5.1.2 

 ): 1992(في جامعة القدس المفتوحة يمكن تلخيص وظائف االتجاهات كما وردت 
 . تساعد الفرد على تحقيق معظم أهدافهتوتعني أن االتجاها: الوظيفة المنفعية. 1
 
 الفرد، في االستجابة لفئات من الناس، الذين        تعمل االتجاهات على مساعدة   : الوظيفة التنظيمية . 2

 .يتعامل معهم بشكل عام دون ضرورة اللجوء إلى تفاصيل، وجزيئات ال لزوم لها
 
و فشله فـي     الداخلية أ  د على تبرير صراعاته   أي أن االتجاهات تساعد الفر    : الوظيفة الدفاعية . 3

 .مواقف معينة
 
 االتجاهات فرصة يفسح من خاللهـا المجـال، أمـام       توفر): تحقيق الذات (لوظيفة التعبيرية   ا. 4

 بطريقـة نشـطة،     يب للحوادث من حولـه     ويستج ، ذاته بطريقته الخاصة   نالفرد في أن يعبر ع    
 .وفعالة متميزة، عن غيره من الناس في المجتمع

 
 :االتجاهات العلمية ومعلم العلوم 6.1.2

 إال أن   ،قـف علـى كثيـر مـن األمـور         على الرغم من أن نجاح العملية التعليمية التعلمية يتو        
س فـي   المفتـاح الـرئي     أن معلم العلوم هو     على  يؤكدون ،العلومالمختصين في التربية وتدريس     

 قـد ال تحقـق      ،فأحسن المناهج والكتب والنشاطات التعليمية والبرامج      ،العملية التعليمية التعلمية  
 ولتحقيق ذلك البد مـن أن       ، لعمله  ومخلصاً  منتمياً ، ما لم يكن معلم العلوم ذا كفاءة عالية        ،أهدافها
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 وبالتالي يكون المعلم ذا اتجاهات علمية       ، والدافع لذلك  ، واالستعداد ، واالتجاه ،تتوافر لديه الرغبة  
 . قادرة على توجيه العملية التربوية بفاعلية؛ايجابية

 
 :تعريف االستقصاء 7.1.2

 وذلك بتنوع فلسفة مقدميها، وأهدافهم التي       لقد اختلفت تعريفات الباحثين حول مفهوم االستقصاء،      
 وجدوا أن محاولة إعطاء تعريف واحد ومحـدد، لمفهـوم          عون إلى تحقيقها، فبعض التربويين    يس

االستقصاء أمر غير مجدي ويتنافى مع عملية االستقصاء ذاتها، على اعتبار أن هـذه العمليـة،                
 .وتغييره وتطويره تتضمن المراجعة المستمرة للفكر،

 
أن مفهـوم االستقصـاء، يشـوبه    )  (Wright, 1993رايـت  خر، مثـل ل لقد رأى البعض اآلب

الغموض، وعدم الوضوح ويختلط بمفاهيم أخرى، مثل حل المشكالت، واتخاذ القرار، ويتضـح             
 .هذا االختالف في إعطاء تعريف محدد له

 
 أو أي شـكل مـن   أن االستقصاء، عملية يتم فيها فحص أي معتقـد،        )1975(فيما يقرر الفنيش    

المعرفة، في محاولة إلثبات نظريات، أو نتائج معينة، وان هذه العمليـة تشـتمل علـى أعمـال       
مختلفة، ترتبط بالتفكير العقالنـي، وتصـنيف المعلومـات، وإصـدار التعميمـات، وتعـرف               
االستنتاجات، واستخراج نتائج منطقية، وتتطلب هذه العملية من المستقصي، أن يتحدى بصـورة             

ائمة، قواعد الطريقة التي يستقصي بها، وذلك ليبني تحريات حول االفتراضـات التـي عنـده،       د
 .بأسلوب يتسم باالنفتاح، وإفساح المجال للذهن، ليجول في التأمل والخيال

 
العملية التي يـتم فيهـا تمثيـل         هو    أن االستقصاء،   اعتبار  إلى Suchman)(ويذهب سوخمان    

 الـذي يـتم   ، نتيجة التفاعلا الفرد في موقف م يتعرض لهارات، التيمفاجئ للمعلومات، أو المثي  
 ).1982 غباين،( وبين مثيرات الموقف الجديد  لديه،بين النظام المفاهيمي الموجود

 
نه البحث وراء المعرفـة العلميـة، باسـتخدام         االستقصاء، على أ  فيعرف  ) 1988(ان    أما نشو 
يات، تحتاج إلى جمع المعلومـات       يتولد عنها من فرض    ، وما المباشرة بالموضوع العلمي  األسئلة  

 .إلى المعرفة المطلوبةة، الختبار هذه الفرضيات، ومن ثم التوصل زمالال
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نه عبارة عن اتجاه، وحالـة العقـل        االستقصاء أو االستفسار، على أ    ) 2001(  ويلخص عطاهللا   
ى المزيد مـن المعنـى فـي        غير المستقرة وطريقة في التعلم، وعملية بحث يصل بها الفرد، إل          

 .خبرته
 

 وضع المتعلم،   على أن االستقصاء هو العملية التي يتم من خاللها        ) 1996(أبو قمر      فيما يؤكد   
 ذات الصـلة بـالموقف      األسـئلة في موقف تعليمي يثيره، ويشككه في ظاهرة علمية، باستخدام          

 أنشـطة  بمـا يتضـمنه مـن        التعليمي، بحيث يشكل لديه الدافع الستخدام خطوات حل المشكلة،        
 .قف تعليمية محددةامو مناسب، يتم تطبيقه على  التخاذ قرارللوصول إلى تعميم

 
 يسمح للطالب، بتصميم التجـارب،  أنعلى ضرورة فقد أكد ) Lunsford, 2002 ( لنسفورد أما

نهم واختبار فرضياتهم، لحل المشكالت العلمية، وتطبيق المعارف، في حاالت جديدة مشابهة، وكأ           
 لون، ويجيبـون، وينشـغلون بالبحـث   سأيمارسون عمل العلماء، في الوصول إلى المعرفة فهم ي      

 .، وافتراضاً، وتجريباً، وتقييماًمالحظةَ
 

 فيه المتعلم    لزيتون على أن االستقصاء نوع من التعليم، يستخدم        تعريفاً) 2003( عبيدات     ويورد
 .لومات وتقويمهامختلفة لتوليد وتنظيم المعمهارته واتجاهات  

 
، لتجعـل  فيؤكد أن االستقصاء، إستراتيجية عقالنية موجهـة ذاتيـاَ  ) Beyer, 1979(  أما باير 

طريقة في التفكير، تتطلب معالجة منظمة للمعلومات، للتوصل إلى جواب          الخبرة ذات معنى فهي     
 .مبرر لسؤال أو مشكلة

 
 أكـدت   تاحثة، أن جميع هـذه التعريفـا         ومن خالل االطالع على التعريفات السابقة ترى الب       

هشـة،  دوركزت، على ضرورة وجود مشكلة، أو موقف محير، أو سؤال غامض، يخلق لديهم ال             
 نحو البحـث،    ولد لدى الطلبة الرغبة والدافعية     تت والقلق، وعدم االستقرار، وبالتالي   واالستغراب،  

ل إلـى تفسـير صـحيح، لهـذا         وص كافة قدراتهم العقلية، في البحث والت      لواالكتشاف، واستغال 
 . ويفترض الفرضيات، ومن ثم يجربها ويقيمها، فالطالب هنا يالحظ واالستقصاء عنهالموقف

 
 عبارة عن أسلوب تفكير ذاتي، يتم مـن         وهن الباحثة ترى، أن االستقصاء      على ما تقدم فا    وبناء

تشاف معلومات، أو   قبل الطلبة عندما يحفزون على دراسة ظاهرة، أو موضوع معين، بغرض اك           
حل مشكلة، أو طرح تساؤالت بشأنه، تتطلب منهم ممارسة العمليات العقلية، التي يتكـون منهـا            
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 للمعرفـة،    فالطالب هنا يكون منتجـاً     . التوجيه واإلرشاد من قبل المعلم     االستقصاء مع القليل من   
التركيز هنـا يكـون      ف ، والفرضيات تعن تحقيق المعلومات، وتكوين المفاهيم والعالقا     ؤوالً  ومس

 .على العملية أكثر من النتيجة
 

 كيف تحدث عملية االستقصاء؟ 8.1.2
تحقق داخـل غرفـة   تأن عملية االستقصاء، Weil, 1986)  ( Joyce and ليس وو جوي يرى

الصف، إذا تركت للمتعلمين فرصة تكوين الفرضيات، وجمع المعلومـات الختبارهـا، بعـد أن             
  ، يتحدى فرضياتهم ويصل المتعلمون للمعلومات، عن طريـق المناقشـة           يكونوا قد شاهدوا موقفاً   

  أو تفسيراً  يقدم لهم شرحاً    وبإمكانهم أن يحولوا فرضياتهم، إلى أفعال في أي وقت، والمعلم هنا ال           
 الحكـم   يساعدهم في الوصول إلى     وإنما ، وهو ال يحكم على فرضياتهم     ، موضوع النقاش  للموقف

 .على معقوليتها
 

 عملية االستقصاء، تبدأ عنـدما يـرى      ن إ Ongley)(ونجلي   أ يرى على تلك المعطيات،     كيداً وتأ
 بسبب عدم التوافق بـين       ناتج المتعلم ظاهرة تتعارض، مع فهمه، وإدراكه، ويكون هذا التعارض        

ـ                 هما يفهم المتعلم، وما يحدث وما يتوقع أن يحدث، وهذا الموقف يسمى الصراع الـذهني، ولحل
متعلم يكون بحاجة ماسة، إلى معلومات وهذه المعلومـات يحصـل عليهـا، بالمالحظـة،               فان ال 

 .والقياس، والمقارنة، والتصنيف
 

أن هذه المعلومات، ال تساعد على حل التناقض لدى الطلبـة، إال إذا        ) Ongley(ونجلي   ويكمل أ 
 إذا كـان    أصبحت ذات معنى له، ولكي تصبح كذلك، يجب أن يصنفها، ويكشف التصنيف عمـا             

المتعلم ما زال بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فيبدأ بإجراء المزيـد مـن جمـع المعلومـات،                  
لك إلى أن يصل إلى مرحلـة تكـون         في ذ والتصنيف، قد يظهر عدم صحة المعلومات، ويستمر        

المعلومات، التي جمعها واضحة ومحددة، ويمكن أن تستخدم في حل عدم التوافق، بعد أن يقـوم                
 .ة الفرضيات المناسبةبصياغ

 
 المتناقضة، والتي تحفـز المـتعلم   رى أن االستقصاء يبدأ من المواقف، في)Fridle( فريدل   أما  

 ).2001 وان،نش( نحو تعلم جديد دافعيةإلى معرفة الظاهرة، وفهمها فهي تثير ال
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 االستقصـاء    ومن تلك الرؤية السابقة، تنطلق الباحثة لتسلط الضوء، على أهم شروط اسـتخدام    
) 2005 ،كما وردت في وزارة التربية والتعليم     ( ما وصفها كوسالن     تعلم العلوم حسب   العلمي، في 

 :تياآلوالتي جاءت على النحو 
 الطرق العلمية، مثل المالحظة، والقياس، والحسـاب، والتنبـوء،           استخدام الطالبعلى   -1

 .ل إلى النتائجوالمقارنة والتصنيف، والتجريب، والتواصل، والتحليل، للوصو

 يكون هناك عجلة الستكمال، أي موضوع للوصول إلى النهاية، فالوقـت فـي              اليجب أ  -2
 .عملية االستقصاء يجب إال يكون أهم العوامل، التي تحدد سير العملية

 من وجهة نظر الطلبة، وهم يقترحـون الطـرق          نظر لإلجابات على أنها شيء مجهول     ي -3
 .إلجاباتلالمناسبة للوصول 

تعمل عملية االستقصاء، على إكساب الطالب خصائص معينة، أهمها جعلهـم           يجب أن    -4
 .تواقين وباستمرار، إليجاد الحلول المناسبة للمشكالت ببحثها

ليس بالضرورة أن يكون لالستقصاء، عالقة بما يسبقه، أو بما يتبعه، ومـع ذلـك ففـي         -5
 .سا لما يليهبعض مناهج العلوم يكون النشاط، يعتمد على ما يسبقه، ويكون أسا

 . على حلها، وتجنب المشكالت الكبيرةتحديد المشكلة بدقة، حتى تصبح قادراً -6

 على فرضيات، حددها الطالب بحيث تكون مصاغة بطريقـة        يجب أن يكون البحث مبنياً     -7
 .جيدة، تساعده على وضع إستراتيجية، مناسبة للبدء في العمل وتنفيذه

، فقـد تكـون      من خاللها جمع المعلومـات     يتمالطريقة، التي سوف    اقتراح   الطلبة   ىعل -8
 .المالحظة، أو التجربة، أو القراءة من الكتب، أو غيرها

   .أن يتم تنفيذ العمل بشكل جماعي  -9

    . جماعياًأو  ويتم ذلك فردياًبعد وضع الفرضيات، على الطلبة اختبارها بأنفسهم، -10   

النتـائج، للتأكـد مـن درجـة مالئمـة       و يصل الطلبة إلى تلخيص المعلومات     يجب أن _ 11   
 .حةالفرضيات، للمشكلة المطرو

 
 :خطوات االستقصاء 9.1.2

ألدب التربـوي، الـذي تنـاول       من خالل مراجعة الباحثة، واطالعها على الدراسات السابقة، وا        
تدريس، وجدت الباحثة أن هناك تبايناً، وتنوعاً، عنـد البـاحثين، أو            لل طريقةًاالستقصاء  أسلوب  

 لذا فقـد ارتـأت      .كرها، وذلك تبعا لفلسفات أصحابها    ؤلفين، في خطوات االستقصاء التي تم ذ      الم
فعلى سبيل المثـال، فقـد حـدد بـاير       وذلك حسب فلسفة أصحابها، ،الباحثة ذكر هذه الخطوات   

)Bayer, 1979 ( تياآلخطوات االستقصاء على النحو: 
 . الشعور بالمشكلة-1
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 . تحديد المشكلة-2
 . تجريبي للمشكلة وضع حل-3
 . فحص الحل التجريبي-4
 . الوصول إلى قرار-5
 . تطبيق القرار في مواقف جديدة-6
 

 :ية ه خمس مراحل رئيسي لالستقصاء فنموذجاً )Suchmn( ووضع سوخمان 
 .تقديم المشكلة المراد دراستها أو الوضع المشكل -1
 .جمع المعلومات -2

 .التحقق من المعلومات -3

 .سيرهاتنظيم المعلومات وتف -4

 ).2003، سليمإ(ليل عمليات االستقصاء وتقويمها تح -5
 

 :ء لالستقصااآلتيةعلى الخطوات ) 2001(لجهني وا،  )1995(ينما اتفق كل من السالمي ب
 .الشعور بالمشكلة وتحديدها -1
 .سبر غور المشكلة -2
 التحليل، والمقارنة، بهدف الوصول إلى الحقيقة -3
 .لنتائجتثبيت المفاهيم وتعميم ا -4
 

 :تي خطوات التعليم باالستقصاء في اآلص،بعد من ذلك حيث لخّإلى أ) 1999( فيما ذهب الحيلة 
 . ويتحداهم، أو سؤال يثير تفكير الطلبة،عرض موقف -1
 . لتفسير الموقف المثيرحث الطلبة على تكوين فرضيات؛ -2
 .اختبار صحة الفروض -3
 .مناقشة الفرضيات التي يقدمها الطلبة -4
 .إتاحة الفرصة أمام الطلبة للعمل المباشر، للتحقق من فرضياتهم، وجمع المعلومات -5
 .حث الطلبة عل تقديم فرضيات جديدة، تفسر الموقف الذي يواجهونه -6
 .حث الطلبة على صياغة المفهوم-7
إتاحة الفرصة لنقل المفهوم، أو التعميم، المتوصل إليه إلى مواقف جديدة أخرى  -8

 .ةمشابه
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ن عند تطبيقهم ألسلوب االستقصاء، فـإ     ومما سبق ذكره من خطوات أو مراحل، اتبعها الباحثون          
 خطوات متتابعة، ومنظمة بطريقة منطقيـة،       أو أسلوب االستقصاء، يمر بمراحل      الباحثة ترى أن  

تبدأ بمثير، أو مشكلة، ومن ثم البحث في جمع المعلومات حولها، باستخدام األدوات، بحيث يـتم                
 .صياغة الفرضيات، ومن ثم اختبارها، حتى نصل إلى النتائج والتعميمات 

على مراجعتها لألدب التربوي، وتتبع أراء البـاحثين، والمـؤلفين،           صت الباحثة وبناء  لذا فقد لخّ  
 :تياآلسلوب االستقصاء، على النحو خطوات أ

 :الشعور بالمشكلة -1
 .مثير، أو سؤال، يثير دهشته واستغرابه الطالب، بموقف، أو محيث يظهر من خالل اهتما  

 
 :تحديد المشكلة -2

    بعد إثارة الطالب بالمشكلة، وتحديدها بمفاهيم، أو مصطلحات، حتى تصبح واضحة لديه وحتـى        
فيتم صياغتها على شكل سؤال، أو جملـة تعبـر عـن            يع العمل بشكل واضح، بالنسبة له       يستط

 .مشكلة
 
  :جمع المعلومات -3

ديد المشكلة في سؤال واضح، أو جملة يقوم المعلم بتوجيه الطالب، إلى المصادر بعد أن قام بتح 
 .التي يمكنه أن يستفيد منها، في جمعه للمعلومات المرتبطة بالمشكلة

 
 :صياغة الفرضيات -4

على معرفته العلمية،  أجوبة مؤقتة، بناءالب بصياغة الفرضيات، أو اقتراح  بعد ذلك يقوم الط
 . ويكون ذلك تحت إشراف المعلموخبرته العملية،

 
 :اختبار الفرضيات -5

 بعد وضع الطلبة الفرضيات، يصبح من الضروري اختبار هذه الفرضيات، التي تـم صـياغتها    
للتأكد من صحتها، إلى أن يصل الطلبة إلي الفرضية الصحيحة، والتـي تعبـر عـن اإلجابـة                  

 . أو السؤال الذي حدد سابقاالحقيقية، باعتبارها الحل الجذري والمنطقي للمشكلة،
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 :النتائج والتعميمات_ 6
بعد أن وصل الطلبة إلى اإلجابة الصحيحة، فيتم االتفاق بين الطلبة، علـى النتـائج التـي تـم                   

التوصل إليها بحيث تكون مدعومة، باألدلة، والبراهين، التي تثبت صحتها وبذلك يمكن توظيـف            
 .شاكل، المشابهة لظروف ومعطيات تلك المشكلةهذه النتائج، في جميع المواقف والم

 
 : نماذج االستقصاء10.1.2

 خطوات االستقصاء السابقة، والتي عبرت عـن فلسـفة مقـدميها، فقـد رأت     إلىلتعرف بعد ا   
ـ       رة التعرض إلى نماذج االستقصاء،      الباحثة ضرو  ال، والتي جميعها أكدت على دور الطالب الفع

، يسعى إلى التوصل إلـى      اً متعلم اًنسان من حيث كونه إ    لها الطالب ة حل المشكالت وتناو   في عملي 
ء، والبحـث العلمـي   الحقائق، والمعلومات، عن طريق التفكير، واسـتخدام تقنيـات االستقصـا        

 :فكان من هذه النماذج على المستوى العالمي، )2001 الجهني،(
 

 Suchman  Inquiry Model ): (نموذج سوخمان االستقصائي
، هذا النوع من االستقصاء، الذي يعتمد على األحداث المتناقضـة،           )1962(ان عام    سوخم طور

وذلك بغرض استخدامه في تعليم الطالب، عمليات البحـث، أو التقصـي العلمـي للظـواهر،                
وممارسة إجراءات شبيهة إلى حد ما، باإلجراءات التي يستخدمها العلماء، في الحصـول علـى               

الفروض، والنظريات وبعبارة أخرى، فالهدف األساسـي مـن هـذا           المعرفة، وتنظيمها، وتوليد    
يبحثون ظاهرة بعينيهـا، أو يتصـدون        النموذج، هو تدريب الطالب على محاكاة سلوك العلماء،       

 ).2001زيتون، (دراسة مشكلة معينة ل
 

الموقف المشكل، والحكـم    ) تكوين(ويكون دور المعلم في نموذج سوخمان االستقصائي، في بناء          
وتزويـد الطلبـة بالمعلومـات الضـرورية،         ى اإلجراءات المتبعة في عملية االستقصـاء،      عل

ل مناقشـة  س للموقف المحير، كما يسهومساعدتهم على تركيز استقصائهم، حول الموضوع الرئي     
 .)Reat & Jensen, 1993(الموقف بين الطلبة 

 
 Bayer Model For Inquiry Teching):  (نموذج باير للتدريس االستقصائي

المعرفة، واالتجاهات، والخطوات، بحيث تكـون   :ة هي النموذج، ثالثة عناصر رئيسيتضمن هذا 
طبيعية المعرفة االستقصائية، تفسيرية تسهم في تفسير الظواهر، وإدراك العالقات، وتجريبيـة،            

 يقبـل   الو عة من القيم واالتجاهات، فهو يتساءل دائمـاً       ومتغيرة، على المتقصي أن يمتلك مجمو     
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 لوجهـة نظـر مـا، أو رأي، أو          يزاًلة األولى، وموضوعي، وال يكون متح     بالمعلومات منذ الوه  
 :فكرة، وخطوات هذا النموذج لخصت فيما يلي

  .الشعور بالمشكلة -1
  . تحديد المشكلة-2
 .ة وضع حل تجريبي للمشكل-3
 . فحص الحل التجريبي-4
 .الوصول إلى قرار -5
 ).2003، الزيادات(اقف جديدة تطبيق القرار في مو -6
 

 Massialas Model For Inquiry Teaching):  (نموذج مسيالس للتدريس االستقصائي
 :ون هذا النموذج من عدة خطوات هيفيتك

 : التوجيه -1

ويتم عن طريق تقديم موقف محير وتوضيحه، ويتضمن ذلك التعريف بالمشكلة، 
ية في عملية االستقصاء، وقد تكون وتطوير عبارات عامة تصف المشكلة، كنقطة بدا

 .العبارات على شكل أسئلة صغيرة، متتابعة ضمن سؤال كبير عام
  :صياغة  الفرضيات -2

هذه الفرضيات، عـن المقـدمات      ستقصاء المشكلة، وينبغي أن تعبر       ال تطوير فرضيات 
 .والنتائج للمقترحات

 

 .ضيات، وتعريفها توضيح المصطلحات الواردة في الفر والمقصود بها  :التعريفات -3
 

 .ويتم ذلك بداللة مسلماتها، وصدقها المنطقي، واتساقها الداخلي :فحص الفرضيات -4
 

 . يتم جمع األدلة، وتحليلهاومن خالله: االستدالل -5
 

 ).2003 الزيادات،( الوصول إلى تعميمات عامة، حول المشكلة: التعميمات -6
 
 Jarolimek Model For Inquiry Teaching): ( نموذج جارولميك االستقصائي 

 :اآلتية لالستقصاء يتكون من الخطوات وضع نموذجاً
 .تعريف المشكلة-1
 .تكوين الفرضيات-2
  .جمع البيانات-3
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 . فحص الفرضيات-4
 .الوصول إلى نتائج مبنية على أدلة-5
 
ريقـة  حدث هذه النمـاذج، فـي تعلـيم العلـوم بط          ى الصعيد العربي، فكان من أشهر وأ      أما عل 
 العلميـة   م أسلوب يقوم على اختيـار المفـاهي       وهو) 1988،  نشوان(صاء الموجه نموذج    االستق

موضوع التعلم، وتحديد األهداف التي يجب تحقيقها، ومن ثم تحديد األنشطة التعليمية، المتعلقـة              
بتحقيق كل هدف، حيث يتضمن كل نشاط من هذه األنشطة، خطـوات األسـلوب العلمـي فـي        

 المشكلة على شكل سؤال رئيس، ويتفرع عن كل سؤال، مجموعـة مـن              ومن ثم إثارة   التفكير،
األسئلة التعليمية، التي يحتاج كل منها إلى إجابة عن طريق جمع المعلومات، وتركيبها، بحيـث               
يكون االستنتاج النهائي، ومن مجموع هذه االستنتاجات يكون الطالب، قد أدرك المفهوم العلمـي              

 :موذج مما يليموضوع التعلم ويتكون هذا الن
 . موضوع التعلم من الكتاب المدرسي :اختيار المفهوم -1
 
مقترحة، وتكون هذه    نتيجة قيامه باألنشطة ال     التي يجب أن يبلغها المتعلم     :تحديد األهداف  -2

 على شكل نتاجات تعليمية، من وجهة نظر المتعلم، وبحيث          األهداف مصاغة صياغة سلوكية   
 إلى أنهـا تقـع فـي       ضافةباإل ابطة، ومتسلسلة، لبناء المفهوم،   رتكون جميع هذه األهداف مت    

 .دائرة قدرة المتعلم لبلوغها
 
 : أوجه األنشطة التعليمية التعلمية-3

 أو أكثر لتحقيقه، وبالتالي يتضـمن كـل         هدف من األهداف، إلى نشاط تعليمي       ويحتاج كل   
 :اآلتية من هذه األنشطة، الخطوات نشاط

 . كل سؤال رئيسصياغة المشكلة على ش -1
 عن السؤال   اإلجابةيتفرع عن هذا السؤال، أسئلة فرعية تشكل مجموع اإلجابات منها،           و -2

 .الرئيس
تجميع وتركيب هذه المعلومات، التي حصل عليها من اإلجابات عن األسئلة الفرعيـة،             و -3

يـة  تيجة لعمليات عقل  ن ، الذي يتوصل إليه المتعلم    ، ويكون االستنتاج النهائي   بشكل متكامل 
 .ستقراءقائمة على اال

وقـد   لغ إدراكه للمفهوم، موضوع الـتعلم،     ومن مجموع االستنتاجات، يكون المتعلم قد ب       -4
لبـة الصـف    ، على مجموعة تجريبية تكونت من ط      )1996( طبق هذا النموذج أبو قمر    
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تفوق طريقة االستقصـاء     وقد توصل إلى نتيجة مفادها،       ،قطاع غزة  في   الثامن األساسي 
 . طريقة التعليم الصفي االعتيادية بالنسبة لتحصيل الطلبة للمفاهيم العلميةلىالموجه، ع

 
 

 :تدريسلل طريقةًأنواع االستقصاء  11.1.2
  ظهرت هناك عدة تقسيمات لالستقصاء، وذلك حسب الهدف منها، أو حسب القائمين بهـا،              

 صـنف  سبيل المثـال      لرؤية أصحابها فعلى   وقد تناولت الباحثة جميع التقسيمات، وذلك وفقاً      
 :طريقة تدريس إلى االستقصاء ) Luns Ford, 2002 (لنسفورد

 
ه إلى الطلبـة، سـؤال    ومن خالله يوجPuprposeful Inquiry( (االستقصاء الهادف -1

 .بحثي يركز على مهارة خاصة، أو على هدف معين، وقد يكون هذا االستقصاء موجهاً
 
 ويـتم  )Opening Inquiry(الستقصاء المفتوح أو ا) Free Inquiry (االستقصاء الحر -2

به تطبيق نشاطات استقصائية مفتوحة النهاية، وال يكون الهدف فيـه معالجـة المشـكالت                
 .العلمية، بقدر ما هو ممارسة عمليات التعلم

 
 فيمـا  ن وبه يحث الطلبة على التعاو)Collaborative Inquiry (االستقصاء التعاوني -2

 بينهم كمجموعات 
 

في تصنيف ) 1999(وفرج وسالمة والميهي ) 2001( ويوسف  األحمد اتفق كل منفيما
 :تيوهي كاآليقوم به المعلم أو المتعلم، ع عديدة، وذلك وفقا للدور الذي االستقصاء، إلى أنوا

 
 :االستقصاء الذاتي الموجه -1

ـ      ومن خالله يقوم المعلم، بعرض المشكلة على المتعلمـي         ة، ن، وتخطـيط األنشـطة التعليمي
 هـذه المشـكلة   المتعلم على اختيار ما هو مناسـب، لحـل   ر دو بينما يقتصر  لبحثهازمة  الال

 .ويكون ذلك تحت إشراف المعلم وتوجيهه
 :الستقصاء الكشفي المعدلا -2

 من بعد إلى كيفية بحثها، ويقدم وفيه يقوم المعلم بعرض المشكلة على المتعلمين، وتوجيههم
 .ذلكإذا احتاجوا إلى دات المطلوبة، وذلك لهم المساع
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 :االستقصاء الحر -3
هنا تعطى الحرية للمتعلم، في تحديد المشكلة بنفسه، ويقترح األنشطة المناسبة لدراستها، 

 .تحت إشراف المعلم، وتوجيههكن كل ذلك يكون ول
) 2001( األحمد ويوسف  للهدف منه، فقد ذكر أنواع االستقصاء وفقاًأما من حيث تصنيفات

 :وهيأربع أنواع 
 
 :استقصاء الحقائق -1

 أو سوف تحـدث     ، حدثت في الماضي   ستقصاء يعتمد على معلومات حقيقية    هذا النوع من اال   
 االعتماد عليها والرجوع إليها، وتعتبر مؤثرات أساسـية فـي إجـراءات             م ويت ،في الحاضر 

البحث العلمي، وهذا النوع من المعلومات يمكن الحصول عليه، بسـهولة وتكـون دقيقـة،                
امـة  وضوعية، وذلك لكون المشمولين باالستقصاء تكون لديهم المعلومات، والمعرفـة الت          وم

 .بها، وال يحتاج إلى جهد كبير
 
 :االستقصاء التفسيري -2

التي تكمن وراء الجواب، وبما أن الـدوافع        اول الكشف عن الدوافع الحقيقية، و     هذا النوع يح  
جل إشباع الحاجات وقـد يكـون        أ تصرف ما، من  هي القوة الكامنة التي تدفع األفراد للقيام ب       

بالتـالي   أو للمعلومات التي يعطونها، وهـذا        ،األفراد غير مدركين للدوافع الحقيقية لسلوكهم     
 هو معرفة الدوافع الحقيقية،      والهدف من هذا النوع    .وغير صحيحة  يجعل النتائج غير حقيقية   

 واكتشاف دوافعهم مـن عمليـة     ، بها  التي يقومون  ، أو األنشطة  التي تقف وراء سلوك الطلبة    
 .التعليم

 
 :استقصاء الرأي-3

 . هو معرفة أراء اآلخرين، تجاه موضوع معين، أو فكرة معينةالهدف األساس
 
 :استقصاء وقياس النتائج-4

وهذا يعتمد على قياس مدى تأثير عامل معين، على إجراء فعل ما علـى ظـاهرة معينـة،                  
وبعد ذلك يقوم   ،  ة، معلومات عن العوامل قبل إجراء التجرب      بشرط أن يكون للباحث أو المعلم     

 .جل معرفة مدى تأثير هذا العامل على الظاهرة من أباالستقصاء
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 :أساليب االستقصاء 12.1.2 
 :عدة أساليب لالستقصاء منها) 2001(عطااهللا     ذكر

 .أسلوب االستقصاء بالتجريب -1
 .أسلوب االستقصاء العقالني -2
 . بالبحثأسلوب االستقصاء -3

 . أسلوب االستقصاء باألسئلة -4

 ). نموذج كاربلوس، نموذج هيردنموذج سوخمان،(ستقصاء المفاهيمي مدخل اال -5

 ).نموذج جانييه(مدخل االستقصاءالعملياتي  -6

 
 : االستقصاءتمهارا 13.1.2

تعود أهمية االستقصاء في المقام األول، إلى العديد من مهارات التفكير، التي يسـعى إلـى                 
 ت والتي تسمى بالمهارات االستقصائية، ويذكر جاروليمك أن المهـارا         ،رها لدى الطلبة  تطوي

، مـن مصـادر متنوعـة، وصـياغة      تاالستقصائية، تتضمن تحديد المشكلة وجمع البيانـا      
 )Oliner (ولينـر ل، واالستنتاج والتنبوء، ويضيف أ    الفرضيات، وعمل المقارنات، واالستدال   

 ،وخريشـة  خليفـة (، والتصنيف، والتعمـيم، والتقـويم       بلتركي التحليل، وا  ت ذلك مهارا  إلى
1998.( 

 
عن طريق االستقصاء العلمي، ال بد من        لكي يتعلم الطالب     هأن) 2001(وان  في حين يرى نش   

ن ممارسته ألسـلوب    م تكن موجودة لديه، فإ     العلمية، وإذا ل   تأن يمتلك مجموعة من المهارا    
 على توظيفها، وهذه المهمة مـن أهـم         يصبح قادراً ، بحيث   ت تكسبه هذه المهارا   االستقصاء

لتي قدمها كينث جـورج   التالية، من الكتابات اتوقد استخلص المهارا  .أهداف تدريس العلوم  
 :تيوهي كاآل

 
 ):Observation( المالحظة -1

 لهـذا يجـب أن تكـون دقيقـة،         ، باستخدام حواسهم  ة على جمع المعلومات   لبوهي قدرة الط  
أ مـن الكليـات، ثـم تنتقـل      العملية من جميع جوانبها، أي تكون شاملة تبدوتتناول الظاهرة 

 لتحديد مجاالته وعالقاته، ثـم ينتقـل         الموضوع تناوالً كلياً؛   ل فيبدأ المالحظ  بتناو    للجزئيات
 . إلى التفصيالتتدريجياً
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 ):Comparison (المقارنة -2
 ة قادرينلبداث، ويجب أن يكون الط    ح واالختالف بين األشياء، أو األ     وجه الشبه  أ وهي معرفة 

، من المعلومـة    على صياغتها على نحو مفهوم واضح، والمقارنة تشمل معلومات أكثر تقدماً          
 . السابقةت من المهاراةالتي حصل عليها الطلب

 
 ):Identification( التحديد أو التعريف -3

 البدائل المتاحة المتعددة،     أو األحداث، وتحديد   ،وهي تتضمن قدرة الطلبة على تسمية األشياء      
واختيار البديل الواحد، كما تتضمن القدرة على تحديد الطريقة، الواجب اسـتخدامها لقيـاس              

 .خواص األشياء
 
 ):Classification( التصنيف -4

 مـن   نيف األشياء، بغرض تشكيل مجموعات    تتطلب هذه المهارة من الطلبة، القدرة على تص       
و أكثر من الصفات، التي تم الحصـول عليهـا مـن العمليـات             أ  على صفة  األشياء اعتماداً 

 ويكون التصنيف بأكثر من طريقة حسب الخواص المعتمدة في التصنيف، والهـدف             .ةالسابق
 التـي   خدامها، وتوظيفها في حل المشـكالت      هو تسهيل تناول المعلومات واست     من التصنيف 

 .يقوم ببحثها
 

 ):Measurenent (القياس -5
 علـى إعطـاء قيمـة       يس العلوم، وهو يعتمد على القدرة      الهامة في تدر   تمهاراحد ال يعتبر أ 

 يـاس الـدقيق    على مهـارة الق    ةبدام إطار مرجعي، ويجب تدريب الطل     لشيء يالحظ باستخ  
والمعلم يستطيع تطوير القياس لدى الطلبة، فيدربهم على األدوات، واألجهزة الموجودة فـي             

 . ومدروساًهاًالمدرسة، ويجب أن يكون التدريب موج
 
 
 ):Interpreting ( التفسير-6

ظات، فالمتعلم ال يقف عند المعلومات، التي       وحوهي القدرة على بناء أحكام من مجموعة المل       
حصل عليها من المالحظة، والقياس، ولكنه يتعدى ذلك إلى إدراك الحقائق بـين السـطور،               

ة، وهذه تعتبر مهـارة عقليـة   جديد ليضيف إليها حقائق هو يدخل إلى ما وراء هذه الحقائق؛      ف
 كذلك تتضمن القدرة على تفسير جداول المعلومات، التي جرى بناؤها فـي عمليـات               .عالية

 .التصنيف، والمقارنة، والتحديد فيستقرىء من هذه الجداول معلومات جديدة
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 Prediction): ( التنبؤ -7
 والقـدرة علـى     ، المالحظات بناء على   وهي القدرة على صياغة ما يمكن أن يحدث مستقبالً        

يستخدم كل مـا يتـوفر مـن معلومـات،     و ، تصوراً عقلياً تتضمن التيتوقع حدوث األشياء  
 .، من العمليات العقلية العليا التي تحتاج إلى تدريب من قبل المعلمبؤوعمليات تن

 
 
 ):Verification( التأكد -8
لتغذيـة   وهذا يـوفر ا    ، واختبارها  بل وقعات، ال بد من مراجعة التوقعات     من صحة الت  تأكد  لل

جل تعديل السلوك، وتعديل التنبؤات التـي صـاغها، إلـى أن            الراجعة المناسبة للمتعلم من أ    
 .ممكنةوتصل إلى أفضل صيغة صحيحة 

 
 ):Formulation Of Hypothesis( صياغة الفرضيات -9

، وتحتـاج  لتنبـؤ الفرضيات تعتمد على عمليـة ا     فان صياغة    الفرضية توقع بسيط،     نحيث إِ 
 عـن الحلـول المتوقعـة، تعبيـراً       يات، إلى قدرة كبيرة على التعبير       مهارة صياغة الفرض  

 وقبـل عمليـة     فالفرضيات الخاطئة يجب استبعادها في عمليـة الفحـص         .، ودقيقاً صحيحاً
 .االختبار

 
 ):Controlling Variables(ضبط المتغيرات  -10

، على صحة النتائج وتحديدها     ي تؤثر والتي ال تؤثر     الت ل معرفة العوام  ىوتتضمن القدرة عل   
 والعوامل المؤثرة يجب ضبطها، بحيث يلغي تأثيرها على التجربة، ويتم أيضـا تحديـد               بدقة

 الفرضـية التـي   اغيرات المستقلة ويجب إبقاء العامل الوحيد، الذي نصت عليه       تالعوامل والم 
 .سيجري اختبارها

 
 ):Experimentation( التجريب -11

       ، بعد ذلـك    ةوتتضمن هذه العملية معرفة المشكلة وصياغتها، ثم بناء الخطة الختبار الفرضي              
 فعملية التجريب هي المرحلة النهائية والمهمة، في        في اإلجابة عن المشكلة،      جيأتي استخدام النتائ  

مباشرة بالمشـكلة،    عملية االستقصاء ألنها تزودنا بالمعرفة العلمية، وتكون هذه المعرفة متصلة         
ستفادة فـي   استخدام األدوات المخبرية، لال    ببحثها، وهي تحتاج إلى تدريب على        ةبالتي يقوم الطل  

 .اختبار الفرضيات، أو صحة الحقائق
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 علـى  )Servey, 1981(، وسيرفي )Armstrong, 1980(نج ورمسترفي حين اتفق كل من، آ
 : االستقصائية اآلتيةتالمهارا

وتحليلهـا،   ومن ثم اختبارها وجمع المعلومـات،      صياغة الفرضيات،   أو السؤال،  تحديد المشكلة 
 . على بيانات جديدةج للنتائج، وتطبيق النتائوتصنيفها وتقويمها، وصوالً

 
 :دور معلم العلوم  في التدريس االستقصائي 14.1.2

ـ  العلوم، يقوم على أساس الدور اإل      إن التدريس االستقصائي أسلوب في تدريس      ابي، للطالـب   يج
 :على حساب اختفاء أو التخفيف من دور المعلم، لكن دوره يظهر بصورة غير مباشرة كما يلي

فيضـعهم أمـام     يخطط المعلم للموقف االستقصائي، ودوره تهيئة الطلبة لالستقصـاء،         -1
 . لحثهم على التقصي، والسير بخطوات التعلم االستقصائيمشكالت،

ـ   المناسبة التلميحات  أو د الطلبة ببعض المعلومات   يزوت -2 ن ؛ ألائي أثناء الموقـف االستقص
 . بتزويد الطلبة بالمعلومات يكون غالباًقتل التعلم االستقصائي

يوفر المناخات الصفية المادية، مثل األدوات، والمـواد، والمناخـات المعنويـة، مثـل               -3
 .الضبط، والتعزيز

 ).2001 عطااهللا،(ستقصائي  من األسئلة القصيرة، أثناء الموقف اال كافياًيطرح عدداً -4
 

فقد عرض أهم المهام التي ينهض بها المعلم، في التـدريب علـى التفكيـر               ) 2004(أما طافش   
 :االستقصائي

 
 لنجاح أسلوب االستقصاء، وهذه الخطة تشـمل مـا           من العناصر المهمة   وهو :التخطيط -1

 :يلي
 .أهداف سلوكية، متنوعة، وذات مستويات متنامية، ومتكاملة -1
 بحيث تتصف بالتحدي لقدرات الطلبة، وتولد ديد األنشطة المرافقة للتدريبتح -2

 .أفكار منطقية قابلة للتنفيذ
 .توفير الوسائل المناسبة، لتنفيذ األنشطة -3
 . التي ينبغي تزويد المتعلمين بهاتحديد أهم القيم -4
 .تنفيذ كل من النشاط والوسيلة، في الوقت المناسب والمطلوب -5
 .تحقق األهدافتحديد وسائل مدى  -6
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، م الطلبة، وتحفيزهم بأسئلة، أو عبارات تجذب انتبـاهه        ة ويشمل هذا الدور تهيئ    :التقديم -2
 ومن ثم توزيع األدوار بين الطلبة، إذا كـان بشـكل فـردي، أو بـين                 ،وتثير أفكارهم 

األنشـطة لتحقيـق    مجموعات، بعد ذلك يتم قيادة العمل وإدارة التفاعل الصفي، وتوجيه           
 بحكمـة،  م، والتعامل مـع المشـكالت الطارئـة   هم نقطة ضبط النظانظام، وأاألهداف ب 

 .وموضوعية، حتى ال يحدث انقطاع أثناء العمل
،  وتشجيع الطلبة على طرحها، ويبتعـد عـن نمـط األسـئلة المباشـرة              :طرح األسئلة  -3

روق  بذلك الف   إلى طرح األسئلة السابرة والمثيرة، مراعياً      واالمالءات الجاهزة وإنما يلجأ   
 . الطلبة على البحث عن إجابات منطقية لهاالفردية، ومشجعاً

 
قصـائي، ومـن خـالل هـذه     وهذه أخر مرحلة في التدريب على التفكير االست    : التقويم -4

إذا لم   يقوم المعلم، بتقويم مدى تحقق كل هدف، بتقديم التغذية الراجعة للطلبة، و            المرحلة
 . وسائل أخرىع الهدف بأساليب إلى التعامل منه يلجأيتم تحقيق الهدف فإ

 
 :عناصر االستقصاء 15.1.2

ال بد مـن تـوافر العناصـر        كي يستطيع الطالب القيام بعمليات االستقصاء على الوجه األكمل،          
 : التالية
 .وعي الفرد بذاته، وبإمكانياته العقلية، والوجدانية -1
النفتـاح العقلـي، وحـب      امتالك الطالب لبعض االتجاهات والقيم، مثل الموضوعية، وا        -2

 .عاالستطال
 .، ومؤقتةةفهم المعرفة على أنها انتقائية، ومجزأة، ومتغيرة، وتجريبي -3
 .أن يكون الطالب محور عملية االستقصاء، ويقتصر دور المعلم على التوجيه واإلرشاد -4
عتبـر  يجابية، والتي تتمثل بوعي الطالب بنفسه وباآلخرين، حيث ي         الشخصية اإل  تالعالقا-5

 ).2002 الحيلة،( في عملية االستقصاء اً مهماًهدف
 

 :مزايا االستقصاء 16.1.2
على أن أسلوب االستقصاء يتصـف كغيـره مـن األسـاليب،            أظهرت الدراسات التربوية،    

بميزات خاصة تجعله أسلوب تدريس فعال، ومن خالله نستطيع تحقيق األهداف المرجـوة،             
ن هذه الدراسة اختصت بأسلوب االستقصاء، لذا كان البـد           وأل . العملية التعليمية التعلمية   من

و  ،)1999 الحيلـة، (  و  ،)2001،  زيتـون (المزايا، والتي اتفـق كـل مـن،         من ذكر هذه    
 : وقد تلخصت فيما يلي.)1984 نشوان،(و  ،)1995 زيتون،(و  ،)1995 السالمي،(
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 .يصبح الطالب محور العملية التعليمية التعلمية -1
 االستقصاء، واالكتشاف، واالستفسار العلمي، والمالحظـة،       تطلبة مهارا ينمي لدى ال   -2

 ...والتجريب والقياس، والتصنيف
 .ينمي مهارة التفكير العلمي لدى الطلبة -3

 .يؤكد على استمرارية التعلم الذاتي، ودافعية الطالب نحو التعلم -4

 .يزيد من نشاط التعلم، وحماسته تجاه عملية التعلم والتعليم -5

 .فهوم الذات لدى الطلبةينمي م -6

 والتخلص من اإلحساس بالملـل، النـاتج عـن          شعور الطلبة باالستمتاع بالتعلم   ينمي   -7
 .التلقين

هتم ببناء الطالب، من حيث ثقته بنفسه، واعتماده على النفس، وزيادة طموحه، وتنمية             ي -8
 .مواهبه

ريس العلوم كما في تنمية     يؤكد أسلوب االستقصاء، على األهداف، والغايات العامة، لتد        -9
 . االتجاهات والميول

 يتعلم الطلبة من خالله، كيف يتعلمون، ويكتشـفون، ويولـدون المعرفـة بأنفسـهم،              -10
 .ومعرفة مصادر هذه المعرفة، وأدوات الوصول إليها، والتحقق من صحتها

لصـحيح،  االستقصاء يعين الطلبة، على ترجيح اآلراء المختلفة، للوصول إلى الرأي ا           -11
 .من خالل المواقف والبدائل، واألفكار المطروحة

 .، وتوظيفهاتتمكين الطلبة من استرجاع المعلوما -12

 
مسـوغات   ذكر أربعـة     )Bruner(إلى أن برونر    ) 1995(وفي االتجاه نفسه، فقد أشار زيتون       

 : االستقصاء وهيأسلوبالستخدام 
 
 ):Intellectual Potency( القوة والفاعلية العقلية -1

 ينمي عقله، ويصبح    طالب من خالل تعلمه بهذه الطريقة      أن ال   بذلك )Bruner(وقصد برونر   
 . على نقد المعلومات، ورؤية العالقات، ومعالجة الموضوعات، والمسائل التي تواجههقادراً

 
 ):Intrinsic Motivation ( إثارة الحافز الداخلي -2

 يحصل علـى    ن الطالب دائماً   أل ؛أكثر من الخارجي   دافع الداخلي والتركيز هنا يكون على ال    
 يالخـارج  فيكـون الحـافز   ،نجازه لشـيء مـا   من قبل المعلم، وذلك بعد إ  يالدافع الخارج 
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بالعالمات العالية، لذا على المعلم إيجاد الجو التعليمي المناسـب، والـذي يشـعر الطالـب                
 .واالستمتاع بذلك) الدافع داخلي(بالقناعة، بما يقوم به 

، فمن خالل هذا األسلوب، يتعلم الطالب كيـف يـنظم،           تعلم فن االستقصاء واالكتشاف    -3
 .وينفذ عمليات االستقصاء

 .، واسترجاع المعلوماتزيادة قدرة الطالب على تخزين -4

 
 اًأسـلوب نقـد االستقصـاء     (في تدريس العلوم    صعوبات استخدام أسلوب االستقصاء      17.1.2
 ):ياًتدريس

 بعض المربين يرى أن تعليم العلوم، من        ن، إال أ   التي تم التعرض لها سابقاً     بالرغم من الميزات،  
  ؛1995، زيتـون    ؛2001 زيتـون، (جمع كـل مـن   يوب، وقد أخالل االستقصاء له بعض الع 

صيعلـى هـذه     )2001؛ والجهنـي،    1999فـرج وآخـرون،      ؛2001 نشوان، ؛1993 ن،الح 
 :الصعوبات

 
اسب لبعض فئات الطلبـة، وخاصـة       ستقصاء، غير من   التدريس باستخدام أسلوب اال    نإ -1

 تمثل المشكلة، وفرض الفروض، واختبارها، ومن        يتطلب منهم األمر   اعندم التعلم   بطيئي
 .ثم التوصل، إلى التعميمات

 
حي، ممـا يترتـب عليـه عـدم        مقارنة بالتدريس اإليضا    طويالً هذا األسلوب يأخذ وقتاً    -2

 تزويد الطلبة بكميـة  ا تركز على أنظمة التعليم عندنن أل.النتهاء من المقررات الدراسية  ا
 .كبر من المعلومات في وقت قليلأ

 
بحاجة إلى إمكانيات مادية، مثل الصفوف الدراسية الواسـعة، والمختبـرات، واألدوات             -3

 .المخبرية ومصادر التعلم

 
ء، فبعض الموضوعات بحاجة إلـى      ال يمكن تعلم كل شيء عن طريق أسلوب االستقصا         -4

 .خر بحاجة إلى عرضه أمام الطلبةها اآلبعضمن قبل الطالب، و حفظ
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لمواقـف، أو األسـئلة    إلى قدرة فائقة من قبل معلم العلوم، لعرض ا          يحتاج هذا األسلوب   -5
ستثارة تفكير الطلبة، وحثهم على البحث، واالستقصاء، ولديه اتجاهات ايجابيـة           التفكيرية، ال 

 .نحوه
 
ا، أو  محدهب، سواء بسواء، خاصة إذا ما فشل أ        المعلم والطال   احتمال تسرب اليأس، إلى    -6

 .كالهما في توجيه العملية االستقصائية، أو تنفيذها
 
دة فـي   بحاجة إلى معرفة عميقة، من قبل معلم العلوم بمادة الموضوع، كذلك إلـى جـو    -7

ـ  بين الطالب معاًة والى تعاون صادقباألسئلة، التي يطرحها الطل   ,White(هم ي ومع معلم

2002.( 
 

أيضا بحاجة إلى تنظيم، وقت التدريس بشكل يختلف، عما هو معتاد لـدى المعلمـين                -7
 .)White,  2002(والطلبة 
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 : الدراسات السابقة2.2
تناول هذا الفصل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، ولـدى مراجعـة الباحثـة               

ة بالموضوع، وجـدت أن هنـاك دراسـات ذات عالقـة مباشـرة      للدراسات السابقة ذات العالق 
لذا فقد ارتـأت     .لوب االستقصاء في موضوعات أخرى    بالموضوع، ودراسات أخرى تناولت أس    

 ثـر أسـلوب    الدراسات التي بحثت فـي أ      :مكانية تقسيم هذه الدراسات إلى مجالين هما      الباحثة إ 
 ثر أسلوب االستقصاء في مـواد أخـرى    ي أ الدراسات التي بحثت ف    و ،االستقصاء في مادة العلوم   

 .غير مادة العلوم

 
وقد عرضت الباحثة الدراسات في كل من مجالي التصنيف السابق بعرضها من األحـدث إلـى                

 .األقدم
 

 .ثر أسلوب االستقصاء في مادة العلومالتي بحثت في أ الدراسات: أوال
 : الدراسات العربية-أ
 

ثـر اسـتخدام طريقـة سـوخمان        دفت إلى الكشف عـن أ      والتي ه  )2003(عبيدات  دراسة  أما  
االستقصائية، في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي للمعـارف العلميـة، فـي موضـوعي               

 بالمعارف  مالتكهرب والتمغنط في مقرر كتاب العلوم للصف السابع، والكشف عن مدى احتفاظه           
ـ          دارس التابعـة لمديريـة التربيـة       العلمية، وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس، في الم

سة مـن    وتكون مجتمع الدرا   ،2002/2003والتعليم، للواء البادية الشمالية الغربية للعام الدراسي      
، وقد تم اختيـار عينـة قوامهـا     اللواء البادية الشماليةيلذكور ف لطالب الصف السابع األساسي     

) 28(، وضـابطة وعـددها      طالباً )29(  موزعين على مجموعتين، تجريبية وعددها     طالباً) 57(
، وتم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام طريقة سوخمان االستقصائية، بينمـا درسـت             طالباً

 .المجموعة الضابط بالطريقة التقليدية
وتـم   ،فقرة) 32( لغرض الدراسة اختبار تحصيلي، من نوع االختيار من متعدد تكون من             وُأعد 

يم، ومن ثباته بحساب معامل االتساق الداخلي لفقراته باسـتخدام          التحقق من صدق محتواه بالتحك    
 تـم جمـع     ،يوماً) 45(طبيق الدراسة على مدى     ، وبعد ت  )0,84(معادلة كرونباخ ألفا والذي بلغ      

 نظام الرزم اإلحصـائية للعلـوم اإلنسـانية         مالبيانات وإدخالها إلى الحاسوب، وعولجت باستخدا     
لـة إحصـائية بـين متوسـطات       لنتائج وجود فروق ذات دال    ، وأظهرت ا  )SPSS(واالجتماعية  

 طالب عينة الدراسة على االختبار اآلني تعـزى لمتغيـر الطريقـة، ولصـالح           تداءاعالمات أ 
استخدام طريقة سوخمان االستقصائية، كذلك وجود فروق إحصائية بين متوسطات عينة الدراسة            
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استخدام طريقة سـوخمان االستقصـائية،      على االختبار المؤجل تعزى لمتغير الطريقة، ولصالح        
ضرورة توظيف هذه الطريقة في مواقفهم الصفية، كذلك        ب نوبناء عليه فقد أوصى الباحث المعلمي     

 .ضرورة تدريب المعلمين على كيفية استخدامهابالمشرفين التربويين 
 

لبـة   لـدى ط   ، إلى استقصاء تطور عمليات االستقصاء العلمي      )2003(مساعدة  وهدفت دراسة   
مرحلة التعليم األساسين في الصفوف السادس، والثامن، والعاشر األساسي وعالقتهـا بمسـتوى             

من الطـالب  ) 1505( وتكونت عينة الدراسة من    .في، ونمط التعلم والتحصيل العلمي    التعليم الص 
  من الصف السادس، و    طالباً) 507(الذكور، في الصفوف السادس، والثامن، والعاشر األساسية،        

مـدارس   من الصف العاشر، والمنتظمين فـي ال    طالباً )446(  من الصف الثامن، و    طالباً) 552(
 .م2002/2003ربد األولى للعام الدراسي الحكومية، في منطقة إ

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث اختبار عمليات االستقصاء العلمي، حيث تـم التأكـد       
سب معامل الثبـات    ، وح ةعشوائية من غير مدارس التجرب    من صدقه وثباته، بتطبيقه على عينة       

، وتم تحديد أنماط تعلـم الطلبـة        )0.81( نه يساوي فوجد أ ) 20 -ريتشاردسون -كودر(بمعادلة  
ألنماط التعلم، بعد ترجمته إلى العربية وتم التحقق مـن ثباتـه   ) هني  وممفورد(باستخدام اختبار   

 مرور أسبوعين وتم حسـاب   بيقه على العينة نفسها، بعد     تط وإعادةبتطبيقه على عينة استطالعية     
، وتم اعتمـاد عالمـات      )0.80( رتباط بين نتائج استجابات الطالب في المرتين فكان       معامل اإل 

، وبعد جمـع    ةباً للتحصيل العلمي للطل   مؤشرفي السنة التي سبقت سنة التطبيق       الطلبة في العلوم    
الج من قبل برنامج حاسوبي خاص بالدراسة، واسـتخدم         دخلت إلى الحاسوب لتحلل وتع    البيانات أُ 

تحليل التباين األحادي وتحليل التباين ذي التصميم العاملي، كما أجريت مقارنات بعدية بطريقـة              
 .شيفيه

 :وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
ـ             نتيجـة   يوجود فروق في مستوى اكتساب طالب المرحلة األساسية، لعمليات االستقصاء العلم

ـ     ةلم العلوم بانتقالهم في الصفوف الثالث     تع الح ، يعزى إلى مستوى التعلم الصفي، وكان التفوق لص
 . الصفوف األعلى، العاشر، ثم الثامن، ثم السادسةبطل

 لعمليات االستقصاء، يعزى إلى أنماط تعلـم الطـالب،          ةبالطلوجود فروق في مستوى اكتساب      
ي، ثم الطالب ذوي النمط المتأمـل مقارنـة مـع           وكان التفوق لصالح الطلبة ذوي النمط النظر      

طالب نمطي النشط والنفعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التحصـيل العلمـي               
 .للطالب، ولصالح الطالب في فئة التحصيل المرتفع

ثر للتفاعل الثنائي، بين مستوى التعليم الصفي، ومستوى التحصـيل العلمـي فـي              ووجد أيضا أ  
 .الب في المرحلة األساسية لعمليات االستقصاء العلمياكتساب الط
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وقد أوصى الباحث بمراجعة مناهج العلوم، للتأكد من تضمينها لعمليـات االستقصـاء العلمـي،               
بمستوياتها األساسية وكذلك تدريب المعلمين على كيفية تنفيذ عمليات االستقصاء العلمي وإكسابها            

 .للطلبة
 

ثـر اسـتخدام أسـلوب     فقد هدفت إلى التعـرف علـى أ        )2003( زيدان وأبو سمرة  أما دراسة   
االستقصاء في معمل األحياء، في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لطلبة السنة األولى فـي كليـة                
العلوم في جامعة القدس، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة السنة األولى الملتحقين بكلية               

 وطالبة وقد تكونت عينة الدراسة من       طالباً) 249(بالغ عددهم   ، وال )2003(العلوم للعام الدراسي    
شعب ثم تـم تقسـيم الشـعبتين إلـى          ) 6(شعبتين من شعب مختبرات األحياء العامة، والبالغة        

مجموعة تجريبية درست بأسلوب االستقصاء، ومجموعة درسـت باألسـلوب التقليـدي، وقـد              
، وبعد جمع البيانات ومعالجتهـا      )أ( داعي األشكال  للتفكير اإلب  )سانرثو(استخدام الباحثان اختبار    

 في قـدرات التفكيـر اإلبـداعي ولصـالح           أظهرت النتائج، وجود فروق دالة إحصائياً      إحصائياً
 في قدرات التفكير اإلبداعي تعزى إلى الجـنس  المجموعة التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائياً  
 . للتفاعل بين الطريقة والجنسولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً

 
ـ      دراسة هدفت إلى التعرف على أ      )2003(زيدان  وأجرى    والتركيـب   لثر دور أسـلوب التحلي

وأسلوب االستقصاء في معمل األحياء، في إنماء المهارات العمليـة وتنميـة قـدرات التفكيـر                
مجتمع الدراسة مـن     وقد تكون    .ولى في كلية العلوم جامعة القدس     اإلبداعي، لدى طلبة السنة األ    

 2001/2002، الملتحقين بكلية العلوم جامعة القـدس للعـام الدراسـي             األولى جميع طلبة السنة  
، وقد تم اختيار عينـة      طالبات) 105( طالبا و ) 175(ة، منهم    وطالب طالباً) 280(والبالغ عددهم   

شـعب،   )6(ة  والبالغ )101(عشوائية تكونت من ثالث شعب من شعب مختبرات األحياء العامة           
ليل والتركيب، إذ بلـغ عـدد      يتم تدريسها بأسلوب التح    أولىوتم تقسيم الشعب إلى شعبة تجريبية       

 ثانية تم تدريسها بأسلوب االستقصـاء، إذ بلـغ عـدد           ة وطالبة وشعبة تجريبي   طالباً )27(طلبتها  
س وفـق    وطالبة واختيرت المجموعة الثالثة لتكون مجموعة ضـابطة تـدر          طالباً )25(طلبتها  

، فقد استخدم   ة وطالبة، ولتحقيق أغراض الدراس    طالباً) 26(األسلوب التقليدي، إذ بلغ عدد طلبتها       
 المخبري في    العمل تالباحث المنهج التجريبي وقد استخدم أداتين للدراسة، األولى مقياس مهارا         

ـ (ختبـار   واألداة الثانية كانـت ا    ،  )0,71( مختبر األحياء، وقد بلغ معامل الثبات لألداة        )سانورت
وبعـد  ) 0,81( لقياس قدرات التفكير اإلبداعي بجزئية اللفظي والصوري وقد بلغ معامل الثبـات          

جمع البيانات تم استخدام الطرق اإلحصائية المناسب لتحليلها، وقد أظهرت النتائج وجود فـروق              
سطات درجـات   ومتو) استقصاء(ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعة التجريبية الثانية         
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ولم تظهر فروق ذات داللة إحصـائية    العمل المخبري،  تالمجموعة الضابطة على مقياس مهارا    
ومتوسطات المجموعـة الضـابطة     ) تحليل وتركيب ( األولى   ةبين متوسطات المجموعة التجريبي   

كذلك أظهرت الدراسة فروق إحصائية في قدرات التفكيـر      العمل المخبري،  تعلى مقياس مهارا  
ـ     داعي تعزى ألسلوب التحليل والتركيب وأسلوب االستقصاء،      اإلب  ذات  اًولم تظهر الدراسة فروق

 العملية وقدرات التفكير اإلبداعي في معمـل        تداللة إحصائية في مستوى امتالك الطلبة للمهارا      
 .األحياء تعزى إلى الجنس بمعزل عن طريقة التدريس

 
ثر استخدام طريقة االستقصاء الموجـه،      على أ  إلى التعرف    )2000(الحكيمي  فيما هدفت دراسة    

على تحصيل المفاهيم البيولوجية واالحتفاظ بالمعرفة العلمية، لدى طلبة الصف الثـاني الثـانوي             
، تم اختيـارهم    ةطالبا وطالب ) 140(العلمي بمدينة عدن في اليمن، وقد تكونت عينة الدراسة من           

يتين إحداهما للذكور واألخرى لإلناث، ثم قسـمت     بالطريقة العشوائية البسيطة، من مدرستين ثانو     
هذه العينة إلى مجموعتين األولى تجريبية درست باستخدام االستقصاء الموجه، والثانية ضـابطة           
درست باستخدام الطريقة التقليدية وتم فحص تكافؤ المجموعتين، باستخدام التحصـيل الدراسـي             

  السابق لمادة األحياء للصف األول الثانوي، ود4(ة الخليـة لمـدة   ست كلتا المجموعتين وحـد ر (
فقـرة  ) 21( من نوع االختيار من متعدد، مكون مـن           تحصيلياً اًعد الباحث اختبار  أسابيع، وقد أ  

 وقد تم التأكـد مـن صـدقه         ،)التطبيقوالفهم  والتذكر   ( ةاشتمل على المستويات المعرفية الثالث    
أظهرت نتائج الدراسة تفوق طريقة االستقصـاء   سب،جراء التحليل اإلحصائي المناوثباته، وبعد إ  

في مستوى التحصيل واالحتفاظ بالمعرفة العلمية، ولصالح المجموعة التجريبية، وبناء عليه فقـد             
 .ضرورة استخدام هذه الطريقة، وكذلك ضرورة تدريب المعلمين عليهابأوصى الباحث 

 
 استخدام أسلوب االستقصاء فـي تـدريس    فقد هدفت إلى، معرفة أثر)1997(األستاذ  أما دراسة   

العلوم على التحصيل الدراسي، واإلبداع العملي، لدى طلبة الصف الثامن األساسـي بمـدارس              
وكالة الغوث في قطاع غزة في فلسطين، مقارنة باستخدام الطريقة التقليدية، وقد تكونـت عينـة             

إحـداهما  :  إلـى مجمـوعتين    شعب دراسية، قسموا  ) 4(طالبا، انتظموا في    ) 180(الدراسة من   
تجريبية والثانية ضابطة، وقد اختيرت وحـدتي الطاقـة المغناطيسـية، والكهربـاء لتـدريس                

 ولتحقيق أغراض الدراسـة  1996/ 1995المجموعتين، وقد تم إجراء الدراسة في العام الدراسي     
كما أعد اختبارين   فقد أعد الباحث مواقف تعليمية حول موضوع الطاقة الكهربائية والمغناطيسية،           

أحدهما تحصيلي واآلخر لإلبداع العلمي، وقد تم التأكد من صدق االختبارين وثباتهما وتم تطبيق              
 :اإلختبارين على الطالب قبل التدريس وبعده، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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وعتي الدراسـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل في مادة العلوم، لدى مجم          
 .التجريبية والضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اإلبداع العلمي في مادة العلوم، لدى مجمـوعتي الدراسـة                
 .التجريبية والضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية

ـ              تخدام أسـلوب  وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين التحصيل الدراسـي، واإلبـداع العلمـي باس
 .االستقصاء

وبناء على ذلك، فقد أوصى الباحث بضرورة تبني أسلوب االستقصاء، في تدريس العلوم وفـق               
معايير االستقصاء، كما اقترح إجراء المزيد من الدراسات المشابهة في مراحل تعليمية مختلفـة              

 . باستخدام نماذج االستقصاء
 

عرف إلى تحديد أثر نموذج االستقصـاء الموجـه،    دراسة هدفت إلى الت    )1996(أبو قمر وأجرى  
مقارنة مع طريقة التعلم االعتيادية في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي لمادة العلـوم وفـي               

طالباً وطالبة موزعين علـى أربـع شـعب    ) 189(وتكونت عينة الدراسة من    . اتجاهاتهم نحوها 
التربية والتعليم في قطاع غزة، إحـداهما       دراسية، من الصف الثامن في المدارس التابعة لوزارة         

طالبة، وشـعبتين  ) 97(للذكور واألخرى لإلناث، توزعوا عشوائياً إلى شعبتين لإلناث بلغ عددها     
طالباً بحيث تكون من مجموعة تجريبية وضابطة لكـل مـن الـذكور             ) 92(للذكور بلغ عددهم    

اج العلوم للصف الثـامن، وقـد درس   واإلناث، وقد اختار الباحث وحدة الطاقة الحرارية في منه       
حصة دراسية، وتم استخدام اختبارين للدراسـة       ) 16(الباحث بنفسه المجموعتين واستغرق ذلك      

األول هو اختبار المفاهيم العلمية، وتم التحقق من صدقه وثباته وحسب معامـل ثباتـه بطريقـة               
اس االتجاهات نحو العلوم، الـذي      ، أما االختبار الثاني فتمثل بمقي     )0,90(التجزئة النصفية ووجد    

أعد أيضا لغرض الدراسة وتم التحقق من صدقه وثباته وحسب معامل ثباته بطريقـة االختبـار                
، فقـد أظهـرت     )ت (ر تم معالجتها إحصائياً باستخدام اختبا     ت جمع البيانا  دوإعادة االختبار، وبع  

ـ      النتائج تفوق طريقة االستقصاء على الطريقة التقليدية، في تحص         ، ةيل الطلبـة للمفـاهيم العلمي
 الطريقة عن طالباتها من حيث تحصيلهم للمفـاهيم   ه يختلف طلبة هذ   مولالتجاهات نحو العلوم، ول   

العلمية، لكن كانت اتجاهاتهم العلمية أفضل، أيضا أظهرت النتـائج تـأثير طريقـة االستقصـاء       
يل فئـات الطلبـة األخـرى،     تحصنإيجابياً، في طلبة فئة ذوي التحصيل المرتفع بدرجة أكبر م         

وكذلك بالنسبة التجاهاتهم نحو العلوم، وأوصى الباحث بضرورة استخدام هذه الطريقة في تعلـيم       
العلوم، وتدريب المعلمين على استخدامها، وضرورة صياغة محتوى كتب العلوم لتناسـب هـذه              

 .الطريقة
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ـ        )1992(سيد  بينما أجرت    دريس باالستقصـاء علـى      دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الت
تحصيل واحتفاظ طالبات الصف األول الثانوي في الكيمياء، وقد تكون مجتمـع الدراسـة مـن                

طالبـة، وقـد تـم      ) 259(طالبات الصف األول الثانوي في مدينة السعودية حيث بلغ عـددهن            
           علـى  توزيعهن إلى ستة فصول، ومن ثم اختيار مجموعتين األولى ضابطة والثانية تجريبية بناء 

أخذ مجموع درجاتهن في مرحلة الكفاءة المتوسطة، وتم اختيار فصلين ليمثل أحدهما المجموعة              
الضابطة والتي درست بالطريقة التقليدية والثاني يمثل المجموعة التجريبية والتي تـم تدريسـها              

ن مـن   بالطريقة التقليدية، وقد أعدت الباحثة اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد مكـو             
، وقد أشارت النتائج إلى وجـود       ) تطبيق - فهم -تذكر(فقرة اشتمل على المستويات الثالثة      ) 30(

فروق إحصائية في التحصيل  في مادة الكيمياء بناء على نتائج االختبـار ولصـالح المجموعـة           
التجريبية والتي درست  باستخدام طريقة االستقصاء ووجود فروق فـي االحتفـاظ فـي مـادة                 

 .ياء ولصالح طالبات المجموعة التجريبيةالكيم
   

 دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام االستقصـاء الموجـه فـي              )1988(نشوان  وأجرى  
 تحصيل طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في مدينة الرياض للمفاهيم العلمية،

جريبية تتكون مـن    طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ت      ) 409(وتكونت عينة الدراسة من     
الثالث المتوسط، والثاني المتوسط، واألول     (صفوف في كل سنة دراسية      ) 3(صفوف، بواقع   ) 9(

طالب، أما المجموعة الثانية فكانت المجموعة      ) 206(، وبلغ عدد أفراد هذه المجموعة       )المتوسط
يـة لكـل مـن    وقد اختيرت مجموعة من المفاهيم العلم    ) 203(الضابطة، والتي بلغ عدد طالبها      

المجموعتين، في كل صف وتم تعليم المجموعة التجريبية باالستقصاء الموجه المكتـوب، مـن              
على حين تم تدريس المجموعة الضـابطة       ) أ(خالل أوراق عمل أعدت لذلك وفق نموذج نشوان         

 .بالطريقة العادية
المجمـوعتين بعـد    وقد أعد الباحث اختباراً تحصيلياً للمفاهيم العلمية في كل صف، وطبق على             

، حيث كانت نسبة الطلبـة الـذين   )ت(االنتهاء من التدريس، وتم تحليل البيانات باستخدام اختبار     
مـن عـدد الطلبـة وبداللـة     %) 50(فأكثر، أكثر من %) 50( بمستوى ةحصلوا المفاهيم العلمي  

إحصائية، في حين تكافئ طلبة المجموعتين في تحصـيل المفـاهيم علـى مسـتوى الصـف،                 
المرحلة، والعينة، وعلى مستوى السلطة المشرفة، وأوصى الباحث باستخدام هذه الطريقة فـي             و

 .تعلم العلوم
  

 دراسة تجريبية هدفت إلى معرفة أثر طريقة االستقصاء على التحصـيل  )1984(زيتون وأجرى  
 عينـة  واالحتفاظ بالمعرفة العلمية، في تدريس مادة األحياء في المرحلة الجامعية وقـد تكونـت            



 43

طالبا، تم تقسيمهم بطريقة عشوائية منظمة إلى مجموعتين، مجموعة تجريبيـة   ) 88(الدراسة من   
درست بالطريقة االستقصائية، والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليديـة، واسـتخدم الباحـث             

فقرة، من نوع االختيار من متعدد، ثم تم التأكـد مـن صـدقه              ) 40(اختبار تحصيلي مكون من     
ته وكان مقبوالً، وبعد تطبيق الدراسة وتحليل البيانات، أظهرت النتائج وجـود فـروق ذات               وثبا

داللة إحصائية في التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات لصالح المجموعة التجريبية، أيضا بينـت أن             
التعلم بالطريقة االستقصائية، يفوق التعلم بالطريقة التقليدية بحوالي مرتين ونصـف، واالحتفـاظ       

المعرفة العلمية بحوالي مرة ونصف، وقد أوصت الدراسة باستخدام الطريقة االستقصائية فـي              ب
 .في المرحلة الجامعية) األحياء(تدريس العلوم 

 
 : الدراسات األجنبية-ب

 دراسة هدفت إلى مساعدة )Schwarz & Gwekwerer, 2007(أجرت شوارز وجيوكفيرار 
ما قبل الخدمة، وبالتعاون مع مراكز نموذجية لالستقصـاء         معلمي المرحلة االبتدائية والمتوسطة     

العلمي في تطبيق أساليب االستقصاء العلمي في طرقهم التدريسية، وإطـار العمـل، والطـرق               
 .العلمية المدمجة والمركزة

وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة كلية العلوم في جامعة والية ميشغن األمريكية، في مسـتوى                
مع معلمين مشتركين في التدريس في الصف الثامن، ليصبحوا معلمين عـالييي            التخرج، عملوا   

طالبـة،  ) 21(طالب وطالبة في مستوى التخرج، منهم       ) 24(الخبرة وقد بلغت عينة الدراسة من       
، حيث كان المؤلـف األول هـو        )2004(وقد تم تطبيق الدراسة في فصل الربيع        . طالب) 3(و

 . المالحظمعلم الصف، والمؤلف الثاني هو
والمشاركون في هذا الفصل قد أخذوا سابقاً فصوالً في لغة الفنون والرياضيات، وفصوالً تحتوي              

 .على العلوم اعتمدت عن طريق الجامعة
وكان المطلوب هو دمج معلمي ما قبل الخدمة، وتنمية مهـارة التخطـيط للـدرس، واسـتعمال              

، وقد تم استخدام اختبار مـا       )EIMA(ل  النماذج وتوجيه تدريس العلوم وكل ذلك من خالل عم        
تمكن المعلمـين   ) EIMA(قبل التطبيق وبعده، وقد أظهرت النتائج أن استخدام األنماط التعليمية           

 .من تطبيق وبناء معرفتهم العلمية
إطاراً في تصـميم  ) EIMA(كذلك أشارت بأن معظم معلمي ما قبل الخبرة استعملوا أو اعتمدوا         

 .ء تدريسهم للعلومدروس العلوم؛ وإلثرا
من معلمي ما قبـل الخدمـة       ) 4(ولتحليل معلمي ما قبل الخدمة لخطة درس ما، أشارت إلى أن            

 .إطاراً عمل لدروسهم) EIMA(خاصة استعملوا 
 ). EIMA(من معلمي ما قبل الخدمة اعتمدوا ) 13(
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صـمموا خطـط   ، وفي المقابل )EIMA(من معلمي ما قبل الخدمة من لم يتعاونوا لمظاهر          ) 7(
دروس ممثلة على سبيل المثال في معالجة المفاهيم مع النماذج مستخدمين األنشطة بدون أهداف              

 .واضحة أو حل المشكالت
ولتلخيص هذه النتائج أشارت البيانات بأن معلمي ما قبل الخدمة أتوا إلى الصـف مـع أفكـار                   

 قبل الخدمة فهمـوا بصـعوبة       غامضة وغير واضحة لتعليم العلوم، ولكن بعد التجربة معلمي ما         
 .قد صممت للقبول) EIMA(بأن
 

بدراسة كان الهدف ) Waight & Abd- Elkhalick, 2007 (وايت وعبدالخالقوقام كل من 
منها هو معرفة تأثير استعمال تكنولوجيا الكمبيوتر على قانون االستقصاء، لعلوم الصف السادس             

مجتمع الدراسة من المدارس المتوسطة في األحجام       في اميريكا، وقد تكون     ) شامبيغن(في مدينة   
مـن  %) 45،6( طالباً وطالبة،) 548(المتوسطة من مدن الشرق األوسط، حيث بلغ عدد الطالب

مـن هيسـبنك،    %) 1،3(مـن آسـيا، و    %) 10،6(من أمريكان إفريقيـا، و    %) 42(البيض، و 
 .من األمريكان األصليين%) 0.5(و
 المتدني، وقد تم اختيار عينة للمشاركة في الدراسة مكونـة           هم طلبة من عائالت الدخل    %) 40(

من أمريكان إفريقيـا  %) 76(من اإلناث، و%) 38(طالب وطالبة من الصف السادس،      ) 42(من  
 .سنة) 12(من األمريكان البيض وكانت أعمارهم تبلغ %) 24(و

وقد تـم تدريسـهم   . اتوقد تم تقسيمهم في فصلين تعلموا عن طريق التكنولوجيا المفعمة بالتعليم        
) 16(من نفس مجموعة المعلمين في الفصلين، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات في الفصل األول               

 .طالباً وطالبة)26(طالباً وطالبة والفصل الثاني 
 :وقد اعتمدت الدراسة على ثالثة أسئلة رئيسة سعت لإلجابة عنها وهي

ب لتكنولوجيـا واالستقصـاء فـي       ما هي وجهات نظر المشاركين من المعلمين والطال        -1
 محتوى تعليم العلوم في صفوفهم؟

كيف أثرت هذه الوجهات على قانون التكنولوجيا، لدعم تعلم االستقصاء في مبدأ غرفـة               -2
 الصف للمشاركين في الغرف الصفية؟

 بعضها  ءشهور من خالله أنهم عدة أنشطة لالستقصا      ) 4(وقد جمعت البيانات على مدى كورس       
 .مال التكنولوجيادعم استع

أيضا تم استخدام المالحظة غير المشاركة، وتسجيل الفيديو في الغـرف الصـفية، والكاسـيتات             
 .والتعليمات الصغيرة، والمقابالت، التي استعملت لجمع البيانات

وقد أشارت النتائج إلى أن التكنولوجيا أثناء استعمالها، قد عملت على تحديد أكثـر مـن الرقـي         
 .في المشاركين في غرفة الصفباالستقصاء 
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كما أشارت النتائج إلى أنه في أثناء استعمال الكمبيوتر أصبحت مجموعات األنشطة أكثر تعلمـاً،      
مع التركيز على مشاركة األنماط والحساب للمسؤوليات الفردية، وأقل وقت مكـرس لمجموعـة          

 .المحادثة مع عالمات مخفضة في المناهج
 والطلبة إلى حداثة محتوياتهم المحددة لعنصر التكنولوجيا في دعـم          وتعود وجهات نظر المعلمين   

 .تدريس االستقصاء والتعلم
 .وقد دعت الدراسة إلى تدريب المتعلمين واعتمادهم على دمج التكنولوجيا في تعليم العلوم

  
بدراسة هـدفت إلـى دراسـة    ) Kaiwu & Krajcik, 2006(كايو وكراجك وقد قام كل من 

ة موضحة للصف السابع، عن طريق استعمال البيانات والخرائط في بيئـة تعلـيم              تمارين مكتوب 
 .االستقصاء الموجه مستعملين الطريقة الطبيعية

وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف السابع تم تقسيمهم إلى صفين، تعلمـا عـن طريـق                  
ا هي السادسـة مـن      معلمين اثنين في مدرسة معتمدة في جامعة مدينة الغرب األوسط في أمريك           

 .طالباً لكل درجة) 75(مدرسة أي ما يقارب ) 12(
وتقوم هذه المدرسة بقبول الطالب للدراسة فيها، بناء على مقياس االمتحانات التي تجريه للطلبـة      
بحيث يتم اختيار أعلى اثنين من ثالثة طالب، وقد اختيرت هذه المدرسة كموقع بسـبب وجـود                 

 .ة البحث وهي جامعة ميشغنعالقة بين المعلمين وجامع
) 8(للدراسة، وقد تم جمع البيانات من مصادر متعـددة خـالل            ) كمية الماء (وقد اختيرت وحدة    

 .شهور دراسية بناء على وحدة تعليمات
 :وقد اعتمدت الدراسة على األسئلة التالية إلجراء البحث وهي

ة عندما بنـوا ودمجـوا      ما هي شخصيات الصف السابع، التمرينات المقتبسة أو المكتوب         -1
 ؟طالبيانات والجداول والخرائ

 كيف عمل الطلبة تغيراً في التمرينات المقتبسة على مدى الوقت؟ -2

) المعلمين واالستراتجيات ، ومالمح تصميم معلمي المنـاهج       ( ما هي مظاهر تعلم البيئة       -3
  لتطوير التمرينات المقتبسة؟بوكيف ساعدت الطال

أظهرت نتائج االختبار أن الطالب أصبحوا قـادرين        ) حدة الماء و(وبعد االنتهاء من تدريس     
 .على مشاركة قوية في تصميم شروحات أكثر تعقيداً مع وجود تداخالت جديدة

 :مظاهر للتعلم البيئي وهي) 4(كما اقترحت الدراسة 
 .تطوير أحكام استعمال الكتابات مع طالب االستقصاء العلمي -1
 .االستقصاءالتزود بمسرح لدعم طلبة عملية  -2

 .أنماط متتابعة وعمليات االستقصاء -3
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 .إشغال الطلبة في االستقصاء في أنماط مكررة -4

كما زدت هذه الدراسة من خالل التصميم لبيئة التعلم والتي بها يمكن للطلبة أن يطوروا                -5
 .عمليات علمية متنافسة

 
ات التعليميـة  دراسة مقارنة بين طلبـة الخبـر  ) Pine et al, 2006(وقد أجرى بن وزمالؤه 

؛ ألن عدداً كبيراً مـن المـدارس االبتدائيـة          )1990(المباشرة ومنهاج الكتب المطور منذ العام       
 .األمريكية اآلن يستخدمون دراسة العلوم لالستقصاء وفق التعليم المباشر على المنهاج المطور

صف الخامس  طالب من ال  ) 100(المجموعة األولى بلغ عددها     : وقد تكونت عينة من مجموعتين    
وقارنوا تحضيرات الطالب في التعليم المباشر وعلى المنهاج، أما المجموعة الثانية أيضـا فبلـغ    

 .طالب طبقوا على منهاج الكتب) 110(عددها 
مدارس متميزة ومنفصلة من والية كاليفورنيا      ) 9(غرفة صفية، في    ) 41(وتم اختيار الطلبة من     

إجابة قصيرة  ) 65(قياس أداة االختيار من متعدد، وتكون من        وقد تم استخدام م   . وأريزونا ونيفادا 
 إدراك  تمن مهارات اإلدراك، واختبار في األدب، واكتساب وتحليل نماذج مشتقة مـن مهـارا             

 .التعليم للمستوى السادس
وقد أظهرت النتائج أن ال تأثير للمناهج، وهناك اعتماد قوي على مهارة اإلدراك عنـد الطلبـة                 

 .ن طريق مقياس االختيار من متعددوالتي قيست ع
ال توجد فروق متميزة بين الطالب والطالبات، كذلك لم توجد هناك فروق في امتحانات اختيـار                

 .من متعدد والتي استعملت البنود الممثلة من الميول في الرياضيات العالمية ودراسات العلوم
 

ظام تعليم مختلـف   نإلى إتباع) Lintuan et al , 2005( لينتوان وزمالؤه بينما هدفت دراسة
 الصـف الثـامن   م العلوم، وذلك بعد انجاز تعليمات االستقصاء على باتجاه تعل ةبعلى دافعية الطل  

 :وقد تمثلت أسئلة الدراسة في السؤالين التاليين. ةلفصل العلوم الفيزيائي
ء وتعليمـات  ما هي الفروق لدافعية الطالب تجاه تعلم العلوم بعد ممارسة خبرة االستقصا   -1

 العلوم التقليدية؟
 ما هي الفروق من خالل الطلبة مع أنظمة تعلم مختلفة لدافعيتهم تجاه تعلم العلوم بعـد                 -2

 ممارسة تعليمات خبرة االستقصاء؟

مـدارس  ) 7(صفاً من طالب الصف الثامن تم اختيارهم من ) 14(وقد تكون مجتمع الدراسة من  
 مـن  ةصفوف مكون) 7(جموعتين األولى تجريبية تكونت منوقد تم تقسيمهم إلى م. راقية وقديمة 

 .طالباً طبقت عليهم تعليمات االستقصاء) 245(
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صفوف أخرى من الصف الثامن، وقد بلـغ عـددها          ) 7(أما المجموعة الضابطة فقد تكونت من       
 تـم   طالباً من العينة نفسها، ولقد تعلموا عن طريق استخدام الطرق التقليدية في التعليم و             ) 232(

 .تدريسهم عن طريق علماء مشهورين
 .ساعة لتعليم االستقصاء المركز) 40(أسابيع وبمعدل ) 10(وقد استغرقت الدراسة 

صـفوف تجريبيـة لتوجيـه      ) 5(طالباً والذين مثلوا نظام تعليم مختلف قد اختيروا مـن           ) 40(و
 .مقابالت االمتحانات البعدية

جموعتين امتحانات قبلية وبعدية؛ ألنهم أرادوا معرفـة    وقد وضعت لجنة موجهي أسئلة العلوم للم      
 .دافعية الطالب قبل وبعد

وتحليل الطريقة االستقرائية لتحليل كل من البيانـات        ) Manova(و) t-test(وقد استخدام اختبار    
 .الكمية والنوعية

 الطـالب   وقد أظهرت النتائج بأنه بعد استخدام تعليمات االستقصاء، زادت دافعية الطالب مقابل           
 .الذين عملوا في المجموعة الضابطة والذين تعلموا بالطريقة التقليدية

أربعة أنظمة لتعليم المختلف من الطلبة، زادت بفاعلية في قطاع موجهي األسئلة العلميـة منهـا،    
 .الفاعلية الذاتية واستراتيجيات التعلم الفعال وقيمة التعليم العلمي وتأدية األهداف

تميزة وجدت من أنظمة التعليم لألربع مجموعات لدافعية الطـالب بعـد تعلـيم      ال توجد فروق م   
االستقصاء، أما بالنسبة لبيانات المقابلة فقد دعمت تلك البيانات معظم الطلبة مـع طـرق تعلـم                 

 .مختلفة
  
 

ثـر اسـتخدام نمـط التعلـيم      دراسة هدفت إلـى معرفـة أ  )Tretter, 2000 (رتريتوأجرى 
 األمريكيـة  ةنيا، في الواليات المتحـد  يفوريل طالب الفيزياء في شمال كال     صاالستقصائي، في تح  
 عملية جمع المعلومات ثـالث      تاستغرقدراسة من طالب صفوف الفيزياء، و     وقد تكونت عينة ال   

 صـفوف   ة تـم تـدريس سـبع      1998/1999 و 1997/1998سنوات دراسية، في أول سنتين      
بالمجموعـة الالاستقصـائية، وخـالل سـنة         من االستقصاء، وسـميت      باستخدام مستوى متدنٍ  

كبر وسميت هذه المجموعة بالمجموعة     ريس صفين باستخدام تقنيات بدرجة أ      تم تد  1999/2000
االستقصائية، وقد تمت المقارنة بين المجموعتين من حيث مشاركة الطلبة أثناء الدراسة، كـذلك              

 في نهاية تعلمهم، والذي     الذي ُأجري  الفيزيائي المعياري، و   من حيث عالماتهم على اختبار العلوم     
 :من العالمة الكلية للطالب، وقد كانت النتائج على النحو التالي% 25له 
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 استخدام نمط التعليم القائم على أسلوب االستقصاء، لم يغير بشكل مثير من التحصيل المقـاس      نِإ
ن بشـكل عـام قـد تحسـن     ، ولككاليفورنيا المعياري في شمال   يبواسطة اختبار العلوم الفيزيائ   

 .يجابي، في التحسن في مشاركة الطالبثر إن ذلك فقد كان للنمط االستقصائي أوبالرغم م
 

  
 لمقارنة تحصـيل ومهـارات عمليـات العلـم،     )Strikotr, 1997(ستريكوتر وجاءت دراسة 

 وقـد  . لدى طالب الصف السادس االبتـدائي     واالتجاهات، واإلبداع العلمي، واالحتفاظ التعليمي،    
اختيرت وحدة الضوء للدراسة، وذلك باستخدام طريقتي الحقيبة التعليمية المكونـة مـن نمـوذج     
اوزبل ونموذج سوخمان، والطريقة الثانية هي الطريقة التقليدية، وقد تكونت عينة الدراسة مـن              

في براثوموكسـا فـي الواليـات    ) Uriya Uthai( من مدرسة  تم اختيارهم عشوائياًطالباً) 78(
 :، حيث تم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين       1995المتحدة األمريكية، من الفصل الدراسي الثاني للعام      

 .طالباً ) 39(، والثانية ضابطة مكونة من طالباً) 39(األولى تجريبية مكونة من 
ل ونموذج سوخمان   وقد استخدم الباحث األدوات التالية، الحقيبة التعليمية المكونة من نموذج اوزب          

جاهـات، واختبـار     عمليات العلم،  واختبار لالت     ت واختبار أخر لقياس مهارا    تحصيلي،واختبار  
) ت( من الدراسة وجمع البيانات الالزمة استخدم الباحـث اختبـار       وبعد االنتهاء لإلبداع العلمي،   

إلجراء التحليل اإلحصائي، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي تحصـيل               
ات عمليات العلم، وفي إبداعهم العلمي وفي اتجاهاتهم العلمية، وفي احتفـاظهم           الطلبة، وفي مهار  

 .بالمعرفة وذلك لصالح المجموعة التجريبية
 

  هدفت إلى تقويم واستقصاء)German& Aram, 1996(جيرمان وأرام  وفي دراسة أجراها
كزت هذه الدراسة    عمليات االستقصاء العلمي، وقد ر     تأداء طلبة الصف السابع األساسي لمهارا     

، على عمليات تسجيل البيانات وتحليلها، ورسـم البيانـات والخالصـات،            وصصالخ على وجه 
 الصف السابع، ثـم تـم       ةب، من طل  طالباً) 364(وتقديم الدليل العلمي، وتكونت عينة الدراسة من        

ـ   لعمليات االستق  ةبولقياس اكتساب الطل  تطبيق االختبار البديل لقياس عمليات العلم،         ،يصاء العلم
 :وكانت النتائج على النحو التالي

%) 69( و، بنجـاح تمن الطالب فقط استطاعوا تنفيذ األنشطة المتعلقة بتسجيل البيانا %) 61( نإ
%) 81(ات المحـددة، بينمـا    في رسم بيانات النتائج في النشاط      لم يصلوا إلى المستوى المطلوب    

 . شاطات المحددة لم يستطيعوا تقديم أدلة لنتائج النةبمن الطل
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ثـر الطريقـة    التعرف على أ)Basaga, 1994( باساجاوكان الهدف من الدراسة التي قام بها 
طالبا ) 85( عمليات العلم، وقد تكونت عينة الدراسة من         تاالستقصائية في اكتساب الطلبة مهارا    

 وقد تـم  من الطالب الذين سيدرسون في الجامعة، وممن يتخصصون في أساليب تدريس العلوم،          
تقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية، درست بالطريقة االستقصائية واألخرى ضـابطة            

 أظهرت النتائج تفوق المجموعـة      درست بالطريقة التقليدية، وبعد جمع البيانات وتحليلها إحصائياً       
داللـة  التجريبية، في اكتساب عمليات االستقصاء العلمي على المجموعة الضابطة وبفـارق ذي             

 .إحصائية
      

ثر طريقة االستقصاء في تـدريس   فقد هدفت إلى معرفة أ)Sidney, 1989 ( سيدنيأما دراسة
العلوم لطلبة الصف الخامس، واتجاهات الطلبة نحو مادة العلوم، وقد تكونت عينة الدراسة مـن               

ولى تجريبيـة،   ، وتم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين األ      طالباً) 20(أربعة صفوف في كل منها      
درست باستخدام طريقة االستقصاء، والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية، وقد تكون كل من             

أسابيع، تـم تـدريس   ) 10(المجموعتين من صفين لكل منهما، وقد استغرق تدريس المجموعات       
فـروق  وحدتين من مادة العلوم لكل من المجموعتين، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود               

 الطلبـة فـي     تذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية، وبين اتجاهـا           
 .  المجموعة الضابطة تعزى إلى استخدام طريقة االستقصاء في تدريس العلوم

 
بين مجموعتين من طلبة الكليات الجامعية  Walkosz & Yeany, 1984)( ولكز وينيوقارن 

عة األولـى للدراسـة مـن    يات االستقصاء العلمي، وتكونت عينة المجمومن حيث اكتسابهم لعمل  
نهوا دراسة مساق في المختبر بالطريقة التقليدية مع المجموعة الثانيـة      من الذين أ   ،طالب) 107(

 في عمليات العلم التكاملية، مثل      نهوا المساق نفسه وتلقوا تدريساً    ، ممن أ  طالباً) 127( من   ةالمكون
ثم درست العالقة بين اكتساب عمليات االستقصاء العلمـي،      ضبط المتغيرات،    و توضع الفرضيا 

ـ        ظهـرت  دوكل من النمو المعرفي والتحصيل بشكل عام والجنس واالتجاهات نحو العلـوم، وق
  ،أن العمل المخبري ينمي ويطور اكتساب االستقصاء العلمي: النتائج على النحو التالي

قل في اكتساب عمليات االستقصاء العلمـي،       حققوا درجة أ  ف ضلطلبة ذوي النمو المعرفي المنخف    ا
رجة أعلى فـي اكتسـاب عمليـات         الذين حققوا د   لطلبة ذوي النمو المعرفي المرتفع    مقارنة مع ا  

لم توجد فروق إحصائية تعزى إلى الجنس، في اكتساب عمليات االستقصاء العلمي، كذلك             العلم،  
العلمي، لجميع المستويات المعرفية من خالل تدريبات       إمكانية تحسن اكتساب عمليات االستقصاء      

 .مخبريه مناسبة لكل منهم
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 وهدفت هذه الدراسة إلى تدريب الطلبـة فـي المرحلـة    )Peterson, 1979( بيترسوندراسة 
الثانوية على استخدام طريقة االستقصاء في تعلم العلوم، وذلك من خالل المقارنة بين المجموعة              

عة الضابطة، حيث تم تطبيق اختبار قبلي على كل من المجموعتين، ومن ثـم              ومالتجريبية والمج 
قامت المجموعتان بدراسة وحدة دراسية واحدة، وتم تـدريس المجموعـة التجريبيـة بطريقـة               

  ومن ثـم جـرى تطبيـق اختبـار بعـدي،            االستقصاء، والمجموعة الضابطة بالطريقة العادية    
بية التي درست باستخدام أسـلوب االستقصـاء، علـى          أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجري    و

المجموعة الضابطة في جميع متغيرات االختبار، التي تظهر قدرة الطلبة على توظيف المهارات             
العلمية المناسبة، في حين كان تحصيل طلبة المجموعة التجريبية، أفضل بكثير من تحصيل طلبة              

 .المجموعة الضابطة
 

    إمكانية تعليم العلـوم فـي المرحلـة    ) Van Rennes, 1978( رينزفان بينما تناولت دراسة  
   وقد تم اختيار عينة عشوائية من طلبة الصـف السـادس            .ساسية باستخدام أسلوب االستقصاء   األ

األساسي، وتم تطوير برامج استقصاء لهم  في الفيزياء، ومن ثـم تـم تقسـيمهم إلـى ثـالث                    
 :طة، وتم تعليم المجموعات وفق الخطوات التاليةمجموعات تجريبية، والرابعة كانت ضاب

طبقت عليها طريقة االستقصاء وتحت إشراف المعلم، والثانية طبـق عليهـا          :  المجموعة األولى 
 تم تطبيق طريقـة      فقد االستقصاء المكتوب مع تقديم التغذية الراجعة للطلبة، أما المجموعة الثالثة         

 الطريقـة  م تم اسـتخدا  فقدراجعة، أما المجموعة الضابطة ال ةاالستقصاء عليها بدون تقديم التغذي    
، والـذي طبـق علـى    بكانت أكثر فاعلية من طريقة االستقصاء المكتـو التقليدية في تعليمهم و  

المجموعة الثالثة، وأظهرت النتائج أيضا أن استخدام طريقـة االستقصـاء بشـكل عـام، فـي                 
 .ةالمجموعات الثالث، كان أفضل من الطريقة التقليدي

 
 .ثر أسلوب االستقصاء في مواد أخرى غير مادة العلومالدراسات التي بحثت في أ: ثانيا

 
 : الدراسات العربية-أ

ثر استخدام استراتيجيه التدريس فوق     التي هدفت إلى استقصاء أ     )2003(الزيادات  دراسة  وهناك  
 طلبـة الصـف التاسـع      المعرفية والنموذج االستقصائي، في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى        

 وتكون مجتمـع    . من الفصل الثاني   2002/2003دراسي  األساسي، في مبحث الجغرافية للعام ال     
ربد، والبـالغ  مديرية التربية والتعليم لمنطقة إالدراسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي في         

) 8(لبـة فـي      وطا طالبـاً ) 316(عينة الدراسة علـى      وطالبة، واشتملت    طالباً )7692(عددهم  
 ةمدارس، حيث استخدم الباحث العينة العشوائية العنقودية في اختيار الشعب بالطريقة العشـوائي            
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ن من   من نوع اختيار من متعدد، مكو      ياًل تحصي اًالبسيطة، أما األدوات فقد استخدم الباحث اختبار      
ـ   ) 589(، واختبار التفكير الناقد الذي أعده الباحث ويتكون من          سؤاالً) 30(  مـن   دفقـرة، وللتأك

صدق األدوات تم عرضها على مجموعة من المحكمين، أما بالنسبة للثبات فقد تم حساب معامل                
) 0,80(الثبات الختباري التحصيل والتفكير الناقد، باستخدام معادلة كرونباخ ألفـا حيـث بلـغ               

ـ   فكير الناقـد، كمـا أ     الختبار الت ) 0,74(الختبار التحصيل، في حين بلغ       ث خطتـين   عـد الباح
  . لوحدة الغذاء في الوطن العربي، في مبحث الجغرافية للصف التاسع األساسينتدريسيتي

وبعد جمع البيانات تم إدخالها إلى الحاسوب، حيث استخدم تحليل التباين الثنائي، وتحليل التبـاين               
ـ  الثنائي المصاحب، وتحليل التباين األحادي، وتحليل التباين متعدد الم      ل ارتبـاط  تغيـرات ومعام

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبـة الصـف التاسـع               بيرسون،  
األساسي في مبحث الجغرافية، تعزى إلى متغير الطريقـة ولصـالح طريقـة التـدريس فـوق                 
المعرفية، كذلك وجود فروق في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي فـي مبحـث الجغرافيـة        

 .لح الطالباتتعزى إلى الجنس ولصا
وعدم وجود فروق إحصائية في تنمية التفكير الناقد، لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث               

 والجنس والتفاعل بينهما، على اختبـار التفكيـر الناقـد الكلـي،       ،الجغرافية، تعزى إلى الطريقة   
اسع األساسي  واالختبارات الفرعية، ووجود عالقة ارتباطيه ضعيفة، بين تحصيل طلبة الصف الت          

وبناء عليها فقد أوصـى الباحـث         التفكير الناقد،  تفي مبحث الجغرافية، ومدى اكتسابهم لمهارا     
ضرورة تبني طريقة التدريس فوق المعرفية، في مباحث الدراسات االجتماعيـة  بشـكل عـام                

 .والجغرافية بشكل خاص
 

تي حل المشكالت واالستقصـاء،  فقد هدفت إلى معرفة فاعلية طريق     )2003(العبد اهللا   أما دراسة   
ن األساسي،  في تدريس قسمي العبادات والسيرة والتراجم في مادة التربية اإلسالمية للصف الثام           

ثر هذه الطرائق على تحصيل الطلبة، وقد تكون مجتمع الدراسـة، مـن             في مدينة دير الزور وأ    
البحث بشكل عشوائي  بلـغ      طلبة الصف الثامن األساسي في مدينة دير الزور، وتم اختيار عينة            

إحـداهما   لإلناث، اثنتين للذكور، واثنتين وطالبة، تم تقسيمهم إلى أربع شعب      طالباً) 162( عددها
تجريبية واألخرى ضابطة لكل منهما، وقد روعي التكافؤ القبلي فـي التحصـيل، عـن طريـق      

 .االختبار التحصيلي القبلي الذي أجراه الباحث قبل البدء بالتجربة
 استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة النظرية، التـي تضـمنت التعريـف بطرائـق                وقد

التدريس بشكل خاص، والمنهج التجريبي في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقـق مـن صـحة               
 لألدوات فقد قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي لتدريس قسمي العبـادات،            ةالفرضيات، أما بالنسب  

 جم، المعدل بطريقتي حل المشكالت وطريقة االستقصاء، كذلك اختبار تحصـيلي          والسيرة، والترا 
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 معظمها موضوعي، لقياس التقدم الحاصل في       الًاسؤ) 50(مؤلف من   ) القبلي والبعدي والمؤجل  (
 .تحصيل الطلبة

راء الطلبة الذين درسوا البرنامج التعليمي المعد، وقد تـم التأكـد مـن صـدق األداة                 واستبانه آ 
ا على مجموعة من المحكمين متخصصين في الشريعة، وللتحقق مـن ثبـات االختبـار               بعرضه

، يومـاً ) 21(، فقد تم تطبيقه مرتين بفاصل زمني مقـداره    )القبلي والبعدي والمؤجل  (  التحصيلي
نتـائج  على عينة من طلبة الصف الثامن األساسي، تتألف مـن شـعبة واحـدة واسـتخالص ال                

   اإلحصائية،  وإجراء تجربتي   استطالع، األولى ز ـ لثانية جمعية، شملت عينة من الطل     ة وا مري  ةب
مؤلفة من شعبة واحدة، وقد جرى في التجربتين تدريس البرنامج المعد، ومن ثم تطبيـق أداتـي              

 في تحسـين أدوات البحـث   وأسهمت هذه التجربة .)بار التحصيلي واستبانه اآلراءاالخت( البحث  
راء، وذلك باالعتماد على النتائج اإلحصائية بعد كل تجريب وعلـى        والتحقق من ثبات استبانه اآل    

 .التغذية الراجعة من نتائج التجربتين
 وبعد تطبيق االختبار التحصيلي المؤجل، بعد ثالثة أسابيع مـن تطبيـق االختبـار التحصـيلي          

ـ              فقـد   ،ةالبعدي، للوقوف على مدى احتفاظ الطلبة بالمعلومات وبعد تصحيح االختبـارات الثالث
 :أشارت النتائج
 حل المشكالت واالستقصاء، فـي الفاعليـة علـى الطريقـة            إلى تفوق طريقتي  : متغير الطريقة 

التقليدية، في كل االختبارات التي طبقت،  كذلك تفوق اإلناث في المجموعـة التجريبيـة علـى                 
 نابطة، وكـا  تفوق الذكور في التجريبية على المجموعة الضاإلناث في المجموعة الضابطة، كما   

 .التفوق بفروق ذات داللة إحصائية
 ولكنـه  ، عند أفراد المجموعة الضابطة    ثر متغير الجنس في التحصيل     لم يظهر أ   :متغير الجنس و

 وقد أوصى الباحث باعتماد طريقتي حـل        لمجموعة التجريبية ولصالح الذكور،   ظهر عند أفراد ا   
ورات مية في مختلف الصفوف، وإقامـة د المشكالت واالستقصاء، في تدريس مادة التربية اإلسال     

 .، مزودة بدليل طرائق التدريستدريبية للمعلمين باستمرار
 

إلى الكشف والمقارنة بين كل من طـرق التـدريس الـثالث            ،  )2003(اسليم  فيما سعت دراسة    
و لمعرفة أي مـن هـذه        )االكتشاف، واالستقصاء، كطريقتين حديثتين واإللقاء كطريقة تقليدية      (

ق أكثر فاعلية في تنمية التفكير اإلبداعي، لدى طلبة الصف العاشر األساسـي فـي مـادة                 الطر
 عن أسئلة الدراسة تم اختيار عينـة بالطريقـة          ولإلجابة،  وأصولهاالتربية اإلسالمية لوحدة الفقه     

 من طالب الصف العاشر األساسي، من مدرسة ذكور النزهة          طالباً) 122(القصدية، وبلغ عددها    
 العينة إلى ثالث مجموعات األولى درست بطريقة        هقة شمال عمان، ومن ثم تم تقسيم هذ       في منط 

، ولجمع  )التقليدية(االكتشاف، والثانية درست بطريقة االستقصاء، والثالثة درست بطريقة اإللقاء          
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ـ     )أ(ثورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ       البيانات استخدم الباحث اختبار    ه ، بعد أن قام بتعديل
، للمقارنة  )ت(ر وجرى التأكد من صدق وثبات المقياس باستخدام اختبا        ،وفقا لوحدة الفقه وأصوله   

) الطالقـة والمرونـة واألصـالة     (  بين متوسطات درجات الطلبة في مكونات التفكير اإلبداعي       
ـ   ،  )0,82 (لمعرفة ثبات المقياس الذي بلغ    ) كرونباخ ألفا (واستعمل الباحث معادلة     ي وقبل البدء ف

تطبيق التجربة، قام الباحث بتطبيق اختبار التفكير اإلبداعي المعدل لهذه الدراسة، علـى أفـراد               
مجموعات الدراسة، كاختبار قبلي للتأكد من تكافؤ المجموعات الثالث، في القدرة على التفكيـر              

نفسـه،  اإلبداعي، وبعد ذلك تم تنفيذ الدراسة حيث استغرقت مدة شهر، ثم أعيد تطبيق االختبار                
ثر لكل مـن،  تبار بعدي، وأظهرت النتائج وجود أ  خاد نفس مجموعات الدراسة الثالث كإ     على أفر 

طريقتي االكتشاف واالستقصاء، في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصـف العاشـر، كمـا               
أظهرت فروق دالة إحصائيا بين الطريقتين، في تنميـة التفكيـر اإلبـداعي، ولصـالح طريقـة       

 اختبـار التفكيـر   ى، كذلك عدم وجود فروق بين متوسط أداء طلبة الصف العاشر، عل          االكتشاف
اإلبداعي الكلي قبل التدريس بطريقة اإللقاء وبعده في مادة التربية اإلسالمية، وقد أوصى الباحث              

 .بضرورة تفعيل أسلوب االكتشاف واالستقصاء في تنمية التفكير اإلبداعي
 

ثـر طريقـة االستقصـاء فـي فهـم       والتي هدفت إلى معرفة أ)2001(الجهني  وجاءت دراسة   
النصوص الواردة في كتاب الفقه عند طالب الصف األول الثانوي فـي المدينـة المنـورة فـي          
المملكة السعودية مقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس وتم إجراء الدراسة للعـام الدراسـي               

 من طالب الصف األول الثـانوي فـي    طالباً) 66(، وقد تكونت عينة الدراسة من       2000/2001
   م الباحث عينة الدراسة إلى مجموعتين مجموعة تجريبيـة وعـددها           المدارس الحكومية حيث قس

  أما المجموعة الضابطة فكان عدد أفرادهـا  ، تم تدريسهم باستخدام أسلوب االستقصاء     طالباً) 34(
 الالزمة وإدخالها إلـى الحاسـوب       تمع البيانا وبعد ج  .لتقليدية تم تدريسهم بالطريقة ا    طالباً) 32(

 معالجتها باستخدام تحليل التباين الثنائي لمقارنة متوسطات عالمات الطلبة في المجموعتين،            تتم
وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات  الطلبـة الـذين                 

 الذين درسوا بالطريقـة التقليديـة ولصـالح         درسوا بطريقة االستقصاء ومتوسط عالمات الطلبة     
 .طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام أسلوب االستقصاء

 
 كان الهدف منها اختبار كل من طريقتي االستقصـاء والـتعلم             دراسة، )1999(اشتيوه  وأجرى  

 التاسـع   ، في التحصيل الفوري والمؤجل في مادة التربية اإلسالمية، لدى طلبة الصـف            يالتعاون
والتي تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف التاسع فـي محافظـة الزرقـاء،                األساسي،

 وطالبـة،   طالبـاً ) 132(  بلغ عـددها   ة وطالبة، وقد تم اختيار عين     طالباً) 8558(والبالغ عددهم   
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 وشـعبة مـن     ، وبطريقة عشوائية تم اختيار شعبة من الذكور       ،موزعين على أربع شعب دراسية    
ث لتدرس بطريقة االستقصاء، وشعبة من الذكور وشعبة من اإلناث لتدرس بطريقة الـتعلم               اإلنا

 من االختيار من متعدد، وقد تم       اً تحصيلي اًعد الباحث اختبار  ، ولتحقيق أغراض الدراسة أ    يالتعاون
 ثـم   تقريبـا، ) 0,85(ا الثبات فقد بلغ     التأكد من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمين، أم        

ـ        طبق اال   إعـادة  تختبار بعد االنتهاء من تدريس الوحدة المذكورة لقياس التحصيل الفوري، وتم
 ولتحليـل   .تهاء، لقياس التحصـيل المؤجـل     يوما من االن  ) 21(تطبيق االختبار نفسه بعد مضي      

، لمقارنـة متوسـطات عالمـات الطلبـة فـي           )ت( استخدم الباحث اختبـار      البيانات إحصائياً 
 :نتائجالمجموعتين وأظهرت ال

وجود فروق في التحصيل الفوري بين المجموعة التي درست بطريقـة االستقصـاء              -1
 .وبين المجموعة التي درست بأسلوب التعاون، ولصالح المجموعة األولى

وجود فروق في التحصيل المؤجل، بين الطلبة الذين درسـوا بطريقـة االستقصـاء                -2
ح المجموعة التي درست بطريقـة      ، لصال يوالطلبة الذين درسوا بطريقة التعلم التعاون     

 .االستقصاء

 
مناقشة في تنميـة    ثر طريقتي االستقصاء وال    فهدفت إلى استقصاء أ    )1996(الجبوري  أما دراسة   

عند تدريس مادة الجغرافية لدى طالبات الصف الثالث، في معهد  إعداد المعلمات             التفكير الناقد،   
طالبة، تم اختيارهن بالطريقة العشـوائية،  ) 129(في جامعة بغداد، وقد تكونت عينة الدراسة من        

 ذا ضبط جزئي يتضمن مجموعتين األولى تجريبيـة، والثانيـة     تجريبياً واستخدم الباحث تصميماً  
تجريبية، والثالثة ضابطة، واستخدمت المجموعة التجريبية األولى في تدريس الجغرافيا أسـلوب            

 حين لـم    خدمت أسلوب المناقشة الجماعية، على    استاالستقصاء، بينما المجموعة التجريبية الثانية      
     تستخدم المجموعة الضابطة أي متغير ودست بالطريقة العادية، وطور الباحث اختبار للتفكيـر        ر

 وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي             .فقرة) 96(  الناقد مكون من  
ست بطريقة االستقصاء، ومتوسط درجـات      التفكير الناقد بين متوسط درجات المجموعة التي در       

 درست بالطريقة العادية، ولصالح طريقة االستقصاء، كما أظهرت النتائج وجـود         يالمجموعة الت 
فروق في التفكير الناقد، بين متوسط درجات المجموعة التي درست بطريقة المناقشة ومتوسـط              

التـي درسـت بطريقـة      عـة   درجات المجموعة التي درست بالطريقة العادية، ولصالح المجمو       
 داللة إحصائية في التفكيـر الناقـد، بـين          تأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذا     المناقشة، كما   

جموعـة التـي    متوسط درجات المجموعة التي درست بطريقة االستقصاء، ومتوسط درجات الم         
ت، علـى    على ذلك فقد أوصى الباحث بتشجيع المعلمين والمعلما         وبناء .درست بطريقة المناقشة  
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ثر كبير في تنميـة  مقرر الجغرافية وذلك لما لها من أاستخدام طريقتي االستقصاء والمناقشة، في  
 .التفكير الناقد

 
ثر طريقتي االستقصاء والمناقشة مقارنة بطريقة       إلى معرفة أ   )1995(السالمي  فيما سعت دراسة    

ة لـدى طـالب الصـف األول        اإللقاء في التحصيل الفوري والمؤجل، في مادة التربية اإلسالمي        
 مدارس محافظة مسقط في عمان، حيث تكونت عينة الدراسـة مـن ثمانيـة               ىحدانوي في إ  الث

طالب، موزعين على ثالث مجموعات، األولى تدرس بطريقة االستقصـاء، والثانيـة بطريقـة              
  تحصـيلياً عد الباحث اختباراً  ابطة وتدرس بطريقة اإللقاء، وقد أ     المناقشة، والمجموعة الثالثة الض   

التذكير والفهم واالسـتيعاب والتحليـل      ( فقرة احتوى على المستويات المعرفية      ) 30( من   مكوناً
 .، وقد تم تدريس المجموعات الثالث وحدة العقيدة من مادة التربية اإلسالمية)والتركيب

ى وجـود   ، وقد أشارت النتائج إل    )ANOVA( ولتحليل البيانات فقد استخدم الباحث تحليل التباين      
 الذين درسـوا مـادة       ةبل الفوري والمؤجل، بين أداء الطل     فروق ذات داللة إحصائية في التحصي     
 الذين درسوا بطريقـة المناقشـة، وطريقـة         ةب وأداء الطل  التربية اإلسالمية بطريقة االستقصاء،   
بـين   في التحصيل الفوري والمؤجل      اً كان هناك فروق   أيضااإللقاء، ولصالح طريقة االستقصاء،     

 . أداء الطلبة، الذين درسوا بطريقة المناقشة، وأداء الطلبة الذين درسوا بطريقة اإللقاء
 
ثـر طريقتـي االستقصـاء واالكتشـاف         إلـى معرفـة أ     تدراسة هدف  )1994(زيغان  وأجرى  

كاستراتيجتي تدريس، للتربية االجتماعية والوطنية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصـف             
ساسي في األردن، وقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث بلغ عدد أفرادها             التاسع األ 

، في الصف التاسع األساسي من مدرسة الحسن بن الهيثم وقد قسمت عينة الدراسـة               طالباً) 41(
إلى مجموعتين، األولى درست وحدة مشكالت المياه في الوطن العربي بطريقة االكتشاف، وقـد              

قة االستقصـاء، وقـد      ولكن بطري   نفسها  الوحدة لقاءات صفية، والثانية درست   ) 4(استغرق ذلك   
 التفكير اإلبـداعي، ومكوناتـه      ت، وكانت اللقاءات مصممة لتنمية مهارا      ذاته  الوقت استغرق ذلك 

 .ةاألساسية في الطالقة، والمرونة واألصالة من خالل النشاطات التعليمي
 األردنيـة وجـرى     ةتفكير اإلبداعي، بصورته المعدلة للبيئي     لل )سنورات(واستخدم الباحث اختبار    

 .التأكد من صدقه وثباته
 :وكشفت الدراسة عن النتائج التالية

ثر واضح في تنمية التفكير اإلبداعي، بعد تطبيق االختبار على طلبـة الصـف التاسـع                ظهور أ 
 .األساسي
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اإلبداعي، ويستدل على ذلـك مـن        بين طريقتي التدريس في اختبار التفكير        اًلم تكن هناك فروق   
 .التكافؤ في المتوسطات الحسابية لنتائج طلبة الصف التاسع األساسي

 
ثر طريقة االستقصاء في التـدريس علـى        هدفت إلى معرفة أ     بدراسة )1990(العمري  بينما قام   

 التحصيل واالحتفاظ، في مادة دراسات في الفكر العربي اإلسالمي لدى طلبة كلية عمان للمهـن              
الهندسية، في الوحدة الخامسة من مادة دراسات في الفكر العربي اإلسالمي، وقد تألفـت عينـة                

، تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية درست بطريقة االستقصاء،          طالباً) 40(الدراسة من   
 مـن نـوع      تحصـيلياً  والمجموعة الضابطة درست بطريقة اإللقاء، وقد طور الباحث اختبـاراً         

فقرة لقياس مدى التحصيل واالحتفاظ عنـد طلبـة عينـة           ) 25(ار من متعدد، يتكون من      االختي
 ولتحليل البيانـات    ).بيق تط - فهم -معرفة( الدراسة، واقتصر االختبار على قياس ثالثة مستويات      

 وجـود فـروق ذات داللـة        ، وأظهرت نتائج الدراسة   )T-test( استخدم الباحث اختبار     إحصائياً
سط تحصيل الطلبة ومتوسط احتفاظهم لصالح المجموعـة التجريبيـة، التـي             متو إحصائية بين 

 .درست بطريقة االستقصاء
 

فقد هدفت إلى معرفة مهـارات التفكيـر المنمـاة باسـتخدام طريقـة            )1989(األغا  أما دراسة   
االستقصاء لدى طلبة الصف األول اإلعدادي، في كل من القرية والمدينة في مادة الجغرافية في               

 وطالبة، تم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية،   طالٍب) 100(كونت عينة الدراسة من ردن، وقد ت  األ
وتم توزيعهم إلى أربع مجموعات األولى طلبة من القرية، والثانية طلبة من المدينة، والمجموعة              

طالبات من المدينة، وقـد درسـت  المجموعـات      الثالثة طالبات من القرية، والمجموعة الرابعة       
 التفكيـر المنمـاة باسـتخدام    ت وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في مهارا  .ريقة االستقصاء بط

 التفكيـر المنمـاة بطريقـة       تطريقة االستقصاء تعزى للجنس، وعدم وجود فروق في مهـارا         
 .االستقصاء تعزى للتفاعل بين البيئة والجنس، كما أظهرت عدم وجود فروق تعزى للبيئة

 
 إلى معرفة مدى فاعلية استخدام كل مـن طريقتـي القصـة             )1989(ت  عبيدافيما سعت دراسة    

 واألمانـة، وتقـدير     نواالستقصاء في تعليم مجموعة من القيم، وهي الصدق، والتسامح، والتعاو         
العمل، لطلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في مدينة الزرقاء، وقـد تكونـت               

، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدرسة تابعة للذكور،          وطالبة طالٍب) 100(عينة الدراسة من    
) 25(وأخرى تابعة لإلناث، ومن ثم تم توزيعهم  إلى أربع شعب، بحيث أصبح في كـل شـعبة                   

عـدم  : ظهر النتائج التاليـة   والذي أ ) T-test( تم استخدام اختبار     ت ولتحليل البيانا  .اً وطالبة طالب
 تعزى لطريقة التدريس في تعلـيم القـيم         ،ذكور واإلناث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ال      
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المختارة في هذه الدراسة، وقد بينت النتائج فاعلية طريقة القصة في تعليم القـيم للـذكور، مـع                  
 .المناقشة ثم القصة بدون طريقة االستقصاء

 
 دراسة بعنوان، أثر استخدام طريقـة االستقصـاء فـي تـدريس مـادة       )1988(الكلزة  وأجرى  

غرافيا على تحصيل طلبة الصف األول الثانوي وتنمية تفكيرهم العلمي، وقد طبقت الدراسـة              الج
في مدرستين ثانويتين بمديرية اإلسكندرية، وقد تم اختيارهما بطريقة عشوائية وتكونت العينة من             

طالب، تم تقسمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية، تم تدريسـها بطريقـة االستقصـاء،              ) 200(
ية ضابطة تم تدريسها بطريقة اإللقاء، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية              والثان

 العلمي ولصالح المجموعـة التجريبيـة، والتـي درسـت           رفي اختبار التحصيل، واختبار التفكي    
بطريقة االستقصاء، وفي األجزاء الخاصة بتحديد المشكلة، وصياغة الفرضيات واختبار صحتها           

كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، بين كل من المجموعتين           . لتفكير العلمي في اختبار ا  
 .في تفسير النتائج، والتعميم كما يقيسه اختبار التفكير العلمي

 
 بين طريقة االستقصاء والطريقة التقليديـة، وأثرهمـا فـي التحصـيل             )1981(الخياط  وقارن  

 في مادة التاريخ فـي الكويـت،   ي الصف الثاني ثانو   واالتجاهات وتنمية التفكير الناقد، لدى طلبة     
ت في  مطالباً موزعين على مجموعتين األولى تجريبية، استخد      ) 150( عينة الدراسة من     توتكون

 .تدريسها طريقة االستقصاء،  والثانية ضابطة استخدم الطريقة التقليدية في تدريسها
د لواطسون، وجالسير، واختبـار تحصـيل،       ولجمع البيانات استخدم الباحث اختبار التفكير الناق      

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين         . ومقياس اتجاهات قبل التجربة وبعدها    
المجموعتين على اختبار التحصيل والتفكير الناقد، ولصالح المجموعة التجريبية والتـي درسـت       

 . نحو التاريختمقياس االتجاهابطريقة االستقصاء، وعدم وجود فروق بين المجموعتين على 
 

 
 : الدراسات األجنبية-ب
 

 إلى معرفة تأثير هدفت أساساً دراسة    et al (Lee 2006 ,(لي و آخرون أجرت كل من  وقد
 االستقصاء العلمي، من خالل النطق والثقافة لمجموعـات مـن   تاالختراعات البناءة على مهارا  

 إلرشادهم االستقصاء العلمـي مـن       ن الطالب االبتدائيي  توقد امتحنت مهارا  . نالطالب االبتدائيي 
 . التركيبية على مدى سنة دراسيةتخالل مشاركتهم في االختراعا
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 من الصف الثالث والرابع من مدارس ابتدائيـة مختلطـة     اًطالب) 25(وقد بلغ عدد أفراد الدراسة      
ب في انتخاب الجلسات كما     ممثلة من مجموعات ثقافية مختلفة في والية فلوريدا وقد شارك الطال          

 مع بعض المظاهر ألنماط االستقصاء لكن استمروا لتكون لديهم الصـعوبات            تفي إدارة المهارا  
 .للمظاهر األخرى لألنماط حتى بعد التعليمات

 نت االستقصاء لطالب االبتـدائيي    راا، تعود لمه  وقد ركزت المناقشة على ثالثة أنماط من األدب       
 :من خلفيات متنوعة

 . إلدارة االستقصاء العلميةب الطلتت نظر مختلفة على مهاراوجها -1
 .وجهات نظر مختلفة على االستقصاء العلمي مع الطالب غير الرسميين -2

تعليمات االستقصاء العلمي مع متعلمي اللغة االنجليزية والطالب من أنماط اجتماعيـة          -3
 .واقتصادية متدنية في المدارس المدنية

ظهروا استفادة متتابعـة فـي       الشرائح الديمغرافية فقد أ    ت جميع وبالرغم من مجموعا   -4
 .اكتساب مهارات االستقصاء العلمي

لهم خلفية قليلة التميـز فـي       وقد أشارت النتائج إلى أن الطالب الذين ليسوا من التيار الرئيس و           
 . االستقصاء العلمي أكثر من الذين لديهم خبرةت في مهارااً عظيماًظهروا كسبالعلوم، أ

طـالب  لأشارت إلى األدب الطارئ في تصميم بيئة التعلم والتي أسرعت االستقصاء العلمي ل           كما
 .االبتدائيين من خلفيات اجتماعية مختلفة

 
فـي   لى الكشف عن أثر طريقة االستقصـاء بدراسة هدفت إ )Blanton, 1988(بالنتون وقام  

دة التاريخ، وتكونت عينة الدراسـة      التفكير الناقد، واكتساب المفاهيم، واالتجاهات نحو ما       تمهارا
طالبا تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطة، وقد أعدت الباحثـة             ) 96(من  

 التفكير الناقد، واكتشاف المفاهيم، وقيـاس االتجاهـات نحـو مـادة          تثالثة أدوات لقياس مهارا   
 .التاريخ
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين       نه ال    الدراسة، أ  لنتائج التي توصلت إليها   ومن ا 

التجريبية والضابطة، في كل من المهارات للتفكير الناقد، واكتساب المفاهيم واالتجاهـات، نحـو          
 .مادة التاريخ

 
 
 
 

 



 59

 :التعليق على الدراسات السابقة
ـ      أسلوبثر   والتي تناولت أ   ،نتائج الدراسات السابقة  من خالل استعراض     ادة  االستقصـاء فـي م

أسلوب االستقصاء في التـدريس      أهمية  على  فقد اتفقت جميع الدراسات    األخرى،العلوم والمواد   
 والتـي    النقاط حول الدراسات السابقة    أهم الباحثة   أجملت لذلك فقد    ،ضح على التحصيل  وأثره الوا 

 :جاءت على النحو التالي
 

ـ ثر   المنهج التجريبي من خالل دراسة أ      جميع الدراسات اعتمدت   -1  االستقصـاء   لوبأس
 .األخرى المواد أو سواء كان في مادة العلوم اً تدريساًأسلوب

 
 االستقصـاء فـي التحصـيل واالحتفـاظ مثـل           أسـلوب ثر  هناك دراسات تناولت أ    -2

ــة ــدات(دراس ــاعدة،2003، عبي ــي،2003 ؛ مس  ,Tretter؛ 2000 ؛ الحكيم

؛ 1984 ؛ زيتـون، 1988 ؛ نشـوان، 1996  قمـر، أبـو ؛  Strikotr, 1997؛2000
؛ 1995؛ السـالمي،    1981؛ الخياط،   1988؛ الكلزة،   1999 ؛ اشتيوه، 2003 العبداهللا،

 ). 1992؛  سيد، 1990 العمري، 
 
 والتفكيـر الناقـد     اإلبداعي االستقصاء في تنمية التفكير      أسلوبثر  دراسات بحثت في أ    -3

 ؛ الزيادات، Strikotr, 1997؛2003 ؛ زيدان،2003  سمرة،وأبوزيدان ( مثل دراسة
ــليمإ، 2003 ــزة، 2003 ،س ــاط، 1988؛ الكل ــوري، 1981؛ الخي ؛  1996؛ الجب

Blanton, 1988 1994؛ زيغان، 1989، غااآل؛.( 
  
 ، االستقصاء في اكتساب عمليات االستقصاء العلمـي    أسلوبثر  هناك دراسات تناولت أ    -4

   & Walkosz ؛German & Aram, 1996  ؛2003 مسـاعدة، (  مثـل دراسـة  

Yeany1984.( 
 
 االستقصـاء فـي تـدريس مـادة العلـوم           أسلوبثر   هناك دراسات بحثت في أ     ضاأي -5

؛   Sidney, 1989؛1996  قمر،أبو؛  2003 عبيدات،( نحوها مثل دراسة مواتجاهاته
 & 2006Kaiwu ؛ ,1978Van Rennes ؛ ,1979Peterson ؛1988 نشـوان، 

Krajcik,  ؛Lintuan et al, 2005  .( 
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   مثـل دراسـة    األحيـاء  االستقصاء في تدريس     أسلوب ثربعض الدراسات بحثت في أ     -6
) 1984 ؛ زيتـون، 2000 ؛ الحكيمـي، 2003 ؛ زيـدان، 2003  سـمرة،  وأبوزيدان  (

 ).Van Rennes, 1978؛ Tretter, 2000 ( وتدريس الفيزياء مثل دراسة
 

 مثـل  اإلسـالمية  مثل التربيـة  أخرى االستقصاء في مواد    أسلوبثر  ومنها ما تناول أ    -7
 ؛ العمـري،  1999 ؛ اشتيوة، 2001 ؛ الجهني، 2003 ،سليمإ؛  2003 ،عبد اهللا ال(دراسة  
؛ 1988،  ؛ الكلزة 2003 دات،االزي( والجغرافيا مثل دراسة     )1995 ؛ والسالمي، 1990

 ).1996؛ الجبوري؛ 1989غا، اآل
 

 تعـزى   إحصـائية ت نتائج معظم الدراسات السابقة على وجود فروق ذات داللـة            دلّ -8
ستقصاء في المجموعة التجريبية على التحصيل مقارنة بالطريقـة          اال أسلوبالستخدام  

 .التقليدية
 
 مثل  اإلناث متغير الجنس ولصالح     إلى تعزى   ، نتائج الدراسات على وجود فروق     ودلَّت -9

 ).2003؛ الزيادات، 2003  سمرة،وأبوزيدان ( دراسة

 
 :يأتيتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما 

 والذي لم تستخدمه أي من الدراسات السابقة        حالية استخدمت المنهج الوصفي   الدراسة ال  -1
 . االستقصاءأسلوبوالتي بحثت في أثر 

 نحو استخدام االستقصاء    ، تناولت موضوع اتجاهات المعلمين    بأنهاتميزت هذه الدراسة     -2
ـ ثر  الدراسات السابقة والتي بحثت في أ      وهذا لم تتناوله أي من       اًي تدريس اًأسلوب  لوبأس

 .االستقصاء في التدريس

 أسـلوب  التي بحثت فـي معيقـات تطبيـق          األولى من الدراسات     هذه الدراسة  تعتبر -3
 .االستقصاء في التدريس

 معلمـي العلـوم نحـو اسـتخدام         تاتجاهـا تناولت هذه الدراسة متغيرات عديدة في        -4
، سـنوات   متغير المستوى التعليمـي   ( منها ومعيقات تطبيقه    اًي تدريس اًأسلوباالستقصاء  

، والتخصـص،   تدريس حديثةوأساليبوحضور دورة محتوى  الخبرة، موقع المدرسة،    
 ).وتطبيق أسلوب االستقصاء
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 :الفصل الثالث
 

 الطريقة واإلجراءات
 
نة، واألداة المستخدمة، وطـرق      لمنهج الدراسة، ومجتمع الدراسة والعي     يتناول هذا الفصل وصفاً    

، كذلك اإلجراءات الخاصة بتطبيـق هـذه    ا والخطوات الالزمة للتحقق من صدقها وثباته      إعدادها
 في تحليل البيانات، واإلجابة عن أسئلة الدراسـة         ةالدراسة وطرق المعالجة اإلحصائية المستخدم    

 .فرضياتها التحقق من صحة و
 

 : منهج الدراسة1.3
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، لمناسبته لهذا النوع من الدراسات، في التعرف إلى اتجاهـات           

 اًأسـلوب  بيت لحم نحو استخدام االستقصـاء        مي العلوم للمرحلة األساسية العليا، في محافظة      معل
 . ومعيقات تطبيقهاًيتدريس

 
 : وعينتها مجتمع الدراسة2.3

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات العلوم، الذين يدرسون مادة العلوم من الصـف               
سي، في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـم         الخامس األساسي وحتى الصف العاشر األسا     

) 88(لمة، منهم    ومع معلماً) 192(، والبالغ عددهم    2006/2007للفصل الدراسي األول من العام      
ربيـة  في مديريـة الت   واإلحصاء  ، وذلك حسب إحصاءات قسم التخطيط       معلمات) 104(  و معلماً

بانة على جميع معلمي العلوم وذلك بعـد    است) 172( والتعليم في محافظة بيت لحم، وقد تم توزيع       
اسـتبانة  ) 160( ومعلمة والذين استخدموا كعينة ثبات، وقد تـم اسـترجاع            معلماً) 20(استثناء  

خصـائص  ) 1.3(معلمة، ويظهـر الجـدول      ) 84(  و معلماً )76( منهم   اعتبرت عينة الدراسة،  
 .توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها
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 ص أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها خصائ:1.3الجدول   
 المجموع النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 الجنس 47.5 76 ذكر 
 52.5 84 أنثى

160 

  المؤهل العلمي 16.9 27 دبلوم

 83.1 133 بكالوريوس فأكثر

160 

 34.4 55 سنوات 5قل من أ
 31.9 51 سنوات10 -5 من

 سنوات الخبرة

 33.8 54 سنوات 10 نم كثرأ

160 

 موقع المدرسة 28.1 45 مدينة
 71.9 115 قرية

160 

 29.4 47 كيمياء
 21.9 35 أحياء

 15.6 25 فيزياء

 التخصص

 33.1 53 خرتخصص آ

160 

 دورات محتـــــوى  70.6 113 حضر 
 29.4 47 لم يحضر    ساليبوأ

160 

ــلوب   63.8 102 طبق  ــق أسـ تطبيـ
 36.3 58 لم يطبق  االستقصاء

160   
 

   160  المجموع
 

 : أداة الدراسة3.3
 فـي هـذه     بيانـات  لجمع ال  أداةً، تم إعدادها    مت الباحثة استبانة  لتحقيق أغراض الدراسة، استخد   

ـ              تالدراسة، باالستناد إلى األدب التربوي المتعلق بميزات أسلوب االستقصاء وعيوبه، كذلك تم
 تجاهات، ودراسـة  ، في مجاالت االستبانة األربعة الخاصة باال      )2005(  ندى االستفادة من دراسة  

مجاالت المعيقات وبعض فقراتها، وقد تكونت االستبانة في صورتها األولية          ، في   )2005(دراج  
يبـين  ) 1(الملحـق   فقرة،  ) 24(فقرة بالنسبة لالتجاهات، أما المعيقات فقد تكونت من         ) 57( من
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 التأكد من صدق األداة، تكونت في صورتها النهائية من ثالثـة             وبعد االستبانة بصورتها األولية،  
 :أجزاء هي

 
المؤهل والجنس،  :  معلومات عامة عن المستجيب، مثل      وقد احتوى هذا الجزء على     :الجزء األول 

 وحضـور دورة  التخصـص،   وموقع المدرسـة،    وسنوات الخبرة في تدريس العلوم،      والعلمي،  
 أيضا تضـمن هـذا      .سلوب االستقصاء في التدريس   بيق أ  وتط ،حديثةتدريس  محتوى و أساليب    

 األسـباب لعـدم تطبيـق       ماو ،هل طبقت أسلوب االستقصاء في التدريس؟     :  مثل   الجزء أسئلة، 
  سلبياته؟يجابياته؟ وما تم تطبيق أسلوب االستقصاء، ما إإذا وأسلوب االستقصاء؟

 
لتعرف على اتجاهـات    ل ،ة وفقراتها  تكون هذا الجزء من مجاالت االستبانة األربع       :الجزء الثاني 

 اًأسـلوب  بيت لحم نحو استخدام االستقصـاء         في محافظة  ،معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا    
نهائية علـى أربعـة      في صورتها ال   ،فقرة) 52( وقد توزعت فقرات هذا الجزء والبالغة        ،اًيتدريس

 :تيمجاالت وهي كاآل
ـ   االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب     -1  وهـي   ،فقـرة ) 15(ون مـن    االستقصاء، وتك

 ).15-1(الفقرات ذات األرقام من 
 وهـي الفقـرات ذات    ،فقرات) 9( وتكون من    ،مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوم    مالء -2

 ).24-16(األرقام من 

 وهـي  ،فقرة) 15( وتكون هذا المجال من      ،تأثير أسلوب االستقصاء في شخصية الطالب      -3
 ).39-25(ن الفقرات ذات األرقام م

فقـرة،  ) 13(إدراك المعلم ألهمية أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم، وقد تكون من              -4
 ).52-40(ت األرقام من  الفقرات ذايوه

 
مس خكرت الخماسي، الذي تكون من       حسب تدريج لي   ت االستجابة على فقرات االستبانة     وقد كان 

 )4( وموافـق  درجـات، ) 5( افق بشدة وقد أعطيت اإلجابة مو   درجات لالستجابة على كل فقرة،      
بحيـث كلمـا     درجات، ومعارض درجتين، ومعارض بشدة درجة واحدة،      ) 3( درجات، ومحايد 

 بيت لحم نحو اسـتخدام االستقصـاء        زادت الدرجة، زادت درجة اتجاهات المعلمين في محافظة       
 . والعكس صحيحاًي تدريساًأسلوب
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   7-4( ة الدراسة باستثناء الفقرات السلبية ذات األرقـام       م على جميع بنود أدا    لَّولقد طُبق هذا الس-
األداة يظهـر  ) 2(الملحـق  و ارها فقرات سـالبة، حيث عكس المقياس، باعتب  )11-15-28-29

 .بصورتها النهائية
 

 فقد اشتمل على معيقات تطبيق أسلوب االستقصاء في التدريس، مـن وجهـة              :الجزء الثالث أما  
 .ألساسية العليا في محافظة بيت لحمنظر معلمي العلوم للمرحلة ا

 :وقد تكون من ثالثة مجاالت للمعيقات
-1(فقرات، وهي الفقرات ذات األرقـام مـن     ) 10(معيقات خاصة بالمعلم، وتكون من       -1

10.( 
فقرات، وهي الفقـرات ذات األرقـام       ) 6(معيقات خاصة بالكتاب المدرسي، وتكون من        -2

 ).16-11(من 

) 5(إلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية، وتكون من        معيقات خاصة بالطالب وا    -3
 ). 21-17(فقرات، وهي الفقرات من 

 
كرت الخماسي، الـذي    الجزء من االستبانة، حسب تدريج لي     وقد كانت االستجابة على فقرات هذا       

تكون من خمس درجات على كل فقرة، وهي كبيرة جداً وُأعطيـت خمـس درجـات، وكبيـرة                 
ربع درجات، ومتوسطة وُأعطيت ثالث درجات، وقليلة وُأعطيت درجتين، وقليلة جداً           وُأعطيت أ 

وُأعطيت درجة واحدة، وقد صيغت جميع فقرات هذا الجزء الخاص بالمعيقات، صـيغة سـلبية               
 .على اعتبار أنها تمثل معيقات

 
 ):Validity( صدق أداة الدراسة 4.3

 من حيث الصياغة اللغوية، ومراجعتها مع المشرف        بعد إعداد أداة الدراسة في صورتها األولية،      
التربوي تم التأكد من صدقها، وذلك بعرضـها علـى مجموعـة مـن المحكمـين، مـن ذوي                   
االختصاص والخبرة في مجاالت التربية، وأساليب تـدريس العلـوم وممـن يحملـون درجـة                

اغة اللغويـة، ووضـوح      وقد طُلب منهم إبداء رأيهم حول سالمة الصي         أو الماجستير،  ،دكتوراهال
نـه  الذي تندرج تحته، واقتـراح مـا يرو       المعنى لكل فقرة باإلضافة إلى مدى مالءمتها للمجال         

 .داة يبين أسماء من قاموا بتحكيم األ)3(، الملحق  من فقرات أو حذف غير المالئم منهامناسباً
يلها، واالسـتفادة مـن     ن تم تحل  ة التحكيم، وقد استغرق ذلك أسبوعي     وبعد استرجاع األداة من لجن    

لمتعلقـة  اظاتهم التي تم تدوينها على األداة، وفي ضوء ذلك تم تعـديل صـياغة الفقـرات           وحمل
 : وهي  الفقرات اآلتيةاًي تدريساًأسلوبالمعلمين نحو استخدام االستقصاء باتجاهات 
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وتم حذف الفقرات التالية بسـبب    ،)1-5-7-8-11-13-20-22-26-31-34-43-45-46(
 ).49-47-35-24-22(ا تكراره

 : إعادة صياغة الفقرات التاليةت تم فقدأما بالنسبة للمعيقات وبناء على مالحظات لجنة التحكيم،
، لعـدم وضـوحها وارتباطهـا       )19-18-16(، وقد تم أيضا حذف الفقرات التاليـة         )1-2-9(

صفوفة محساب  بالمجاالت الخاصة بها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق ب             
 ).3.3(و) 2.3( ينة وذلك كما هو واضح في الجدولارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألدا

    
لمصفوفة ارتباط فقرات أداة ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون  يوضح:2.3 جدولال

 .درجة الكلية لألداة مع الاًيتدريساً أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء اتجاهات معلم
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1.  *0.25 0.001 27.  *0.44 0.000 

2.  *0.50 0.000 28.  * 0.17  0.026 

3.  *0.50 0.000 29.  *0.43 0.000 

4.  *0.18   0.021 30.  *0.40 0.000 

5.  *0.44 0.000 31.  *0.63 0.000 

6.  *0.41 0.000 32.  *0.48 0.000 

7.  *0.16 0.043 33.  *0.54 0.000 

8.  *0.17 0.026 34.  *0.66 0.000 

9.  *0.42 0.000 35.  *0.54 0.000 

10.  *0.40 0.000 36.  *0.66 0.000 

11.  *0.18 0.021 37.  *0.58 0.000 

12.  *0.37 0.000 38.  *0.72 0.000 

13.  *0.43 0.000 39.  *0.67 0.000 

14.  *0.52 0.000 40.  *0.45 0.000 

15.  *0.49 0.000 41.  *0.56 0.000 

16.  *0.55 0.000 42.  *0.53 0.000 

17.  *0.57 0.000 43.  *0.48 0.000 

18.  *0.66 0.000 44.  *0.65 0.000 

19.  *0.66 0.000 45.  *0.67 0.000 

20.  *0.43 0.000 46.  *0.63 0.000 

21.  *0.62 0.000 47.  *0.54 0.000 

22.  *0.57 0.000 48.  *0.53 0.000 

23.  *0.35 0.000 49.  *0.61 0.000 

24.  *0.49 0.000 50.  *0.63 0.000 

25.  *0.58 0.000 51.  *0.65 0.000 

26.  *0.56 0.000 52.  *0.66 0.000 

 ).α≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائياًدالة *
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 قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكليـة        أن جميع  إلى    )2.3(لمعطيات الواردة في الجدول     تشير ا 
لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً فـي قيـاس                 

 على ضوء اإلطار النظري الذي      اًيتدريساً  أسلوبقصاء  نحو استخدام االست   العلوم   مياتجاهات معل 
 .بنيت األداة على أساسه

 
ات أداة لمصفوفة ارتباط فقر) Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون :3.3 جدولال

 كلية لألداة في منهاج العلوم مع الدرجة الاًيتدريساً أسلوبمعيقات تطبيق االستقصاء 
الداللة  قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

 اإلحصائية
1.  *0.50 0.000 12.  *0.50 0.000 

2.  *0.52 0.000 13.  *0.57 0.000 

3.  *0.36 0.000 14.  *0.58 0.000 

4.  *0.52 0.000 15.  *0.53 0.000 

5.  *0.52 0.000 16.  *0.57 0.000 

6.  *0.35 0.000 17.  *0.53 0.000 

7.  *0.54 0.000 18.  *0.50 0.000 

8.  *0.60 0.000 19.  *0.61 0.000 

9.  *0.63 0.000 20.  *0.68 0.000 

10.  *0.58 0.000 21.  *0.51 0.000 

11.  *0.40 0.000    

 ).α≥0.05( عند مستوى الداللة إحصائياًدالة     * 
 

قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكليـة       جميع  أن   إلى    )3.3(لمعطيات الواردة في الجدول     تشير ا 
ة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً فـي قيـاس                لألداة دال 

علـى ضـوء اإلطـار      من وجهة نظر معلمي العلوم       اًيتدريساً  أسلوباالستقصاء  معيقات تطبيق   
 .النظري الذي بنيت األداة على أساسه

 
 ):Reliability( ثبات أداة الدراسة 5.3

 الدراسة بطريقة االتسـاق الـداخلي، حسـب معادلـة كرونبـاخ ألفـا             تم التحقق من ثبات أداة      
)Cronbach Alpha( ، حيث تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغ عددها)معلمـاً ) 20 

ومعلمة من مجتمع الدراسة، ومن خارج العينة المختارة، وقد بلغ معامل ثبات االسـتبانة الكلـي             
يبين معامل الثبات   ) 4.3(  والجدول    ثبات مقبولة تربوياً   بة، وهي نس  )0.87(الخاص باالتجاهات   

 :لالستبانة ومجاالتها
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 معامل الثبات لالستبانة الخاصة باالتجاهات، من حيث مجاالتها والدرجة الكلية : 4.3الجدول 

عـــدد               المجال الرقم
 الفقرات

معامـــل 
 الثبات

 اًأسـلوب ء  ت العامة نحو اسـتخدام االستقصـا      االتجاها -1
 .اًيتدريس

    15 0.75 

        9     .مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوممالء -2
0.82 

        15     .تأثير أسلوب االستقصاء في شخصية الطالب -3
0.79 

إدراك المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء فـي         -4
 .تدريس العلوم

    13        
0.80 

        52      الدرجة الكلية 
0.87 

 
 

 مقبولـة تربويـاً   ، وهي نسـبة     )0.84( أما بالنسبة للمعيقات فقد بلغ معامل الثبات الكلي للفقرات        
 . معامل الثبات بالنسبة للمعيقات ومجاالتها)5.3(ويبين الجدول 

 
 معامل الثبات الخاص بالمعيقات من حيث مجاالتها والدرجة الكلية: 5.3جدول ال   

 معامل الثبات عدد الفقرات      المجال      الرقم
 0.83        10    .معيقات خاصة بالمعلم -1 
 0.75        6     .معيقات خاصة بالكتاب المدرسي -2 
معيقات خاصة بالطالب وباإلمكانـات الماديـة        -3 

 .واألجهزة المخبرية والصفية
    5        0.81  

  0.84        21       الدرجة الكلية 
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 : إجراءات الدراسة6.3
الباحثـة بتطبيـق أداة     بعد التأكد من صدق األداة وثباتها وإخراجها بصورتها النهائية، بدأت           

 :الالزمة، وذلك وفق الخطوات اآلتيةجل جمع البيانات الدراسة من أ
 
 فـي جامعـة القـدس      وعلم النفس   التربية دائرة من   )تسهيل مهمة  (الحصول على كتاب   -1

 ).4 ملحق(لتعليم في محافظة بيت لحم اً إلى مدير التربية واموجه
 

 للتأكد من حضور جميع                             راف في مديرية التربية والتعليم،التوجه إلى رئيس قسم اإلش -2    
 .ساليب تدريس حديثةفي محافظة بيت لحم لدورة محتوى وأ        معلمي العلوم 

 
الحصول على قائمة من قسم التخطيط واإلحصاء، في مديرية التربية والتعلـيم بأسـماء              -3

معلمي العلوم في المدارس الحكومية، من الصف الخامس األساسي وحتى الصـف العاشـر              
   .لك لتحديد مجتمع الدراسة وخصائصهاألساسي، وذ

 
 في محافظة بيت لحم للحصول على        التوجه إلى النائب الفني في مديرية التربية والتعليم،        -4

 .جل توزيع االستبانات عن طريق بريد التربية والتعليم ومن ثم تجميعها من أالموافقة،
 
جل توضيح المطلوب، ومـن     ري ومديرات المدارس المعنية، من أ     إلى مدي توجيه كتاب    -5 

 .)5ملحق  (ثم إعادتها عن طريق بريد التربية والتعليم في محافظة بيت لحم
 
 حيـث بلـغ عـدد       على بريد المدارس المعنية    تبعدها قامت الباحثة بتوزيع االستبيانا     -6  

، تاناولين عن البريد االحتفاظ باالستب    ، ومن ثم االتفاق مع المسؤ     )172(االستبانات الموزعة   
 .بعد إعادتها من قبل مدراء المدارس

 
 اعتبـرت عينـة   اسـتبانه ) 160(، والتي بلغ عددها ت تم تجميع االستبانااًيوم )15(بعد   -7

 .الدراسة
 

 . البيانات إلى الحاسوب، إلجراء عمليات التحليل اإلحصائي المناسب أدخلت -8
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 : متغيرات الدراسة7.3 
 :تضمنت هذه الدراسة المتغيرات اآلتية

 
 : المتغيرات المستقلة1.7.3 
 

 ).ذكر، وأنثى ( وهو بمستويين:الجنس -1
 
 ).دبلوم، وبكالوريوس فأعلى (ن وله مستويا:المؤهل العلمي -2
 
أكثر (و،  ) سنوات 10-5من(و،  ) سنوات 5قل من أ( لها ثالثة مستويات     و :سنوات الخبرة  -3

 ). سنوات10من 
 
 ).قريةومدينة،  ( وله مستويان:موقع المدرسة -4
 
 ).خرتخصص آوفيزياء، وأحياء، وكيمياء، (  وله أربعة فئات:التخصص -5

 
 )لم يحضر، حضر(، وهي بمستويين يس حديثةساليب تدرمحتوى وأ  دورة حضور -6

   
 ).طبق، لم يطبق(، وهو بمستويين تطبيق أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم -7    

 
 : المتغيرات التابعة2.7.3 
 
 .ياً تدريساًأسلوب بيت لحم نحو استخدام االستقصاء  في محافظةاتجاهات معلمي العلوم -1
 
 :تيةآلجة توفر المعيقات في المجاالت ادر -2

 
 المجال الكلي •
 مجال المعيقات الخاصة بالمعلم •

 مجال المعيقات الخاصة بالكتاب المدرسي •

 .مجال المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية •
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  المعالجة اإلحصائية9.2
 

ـ قـد  و ،اسـوب لحا  إلـى إلدخالها بمراجعتها تمهيداً ةحثا البتماق بعد جمع بيانات الدراسة  تتم
 المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية،   وباستخراج األعداد،     الالزمة للبيانات  اإلحصائيةالمعالجة  

 عـن طريـق   )α≥0.05 (المستوىتم فحص فرضيات الدراسة عند قد و. نحرافات المعيارية اإلو
 One  Way (حادي ، اختبار تحليل التباين األ)t- test(اختبار ت :  التاليةاإلحصائيةاالختبارات 

 Analysis  Of  Variance(،  اختبار توكي) Tukey test( ،    معامـل االرتبـاط بيرسـون) 
Pearson Correlation(معامل الثبات كرونباخ ألفا ، و)Cronbach Alpha( وذلك باستخدام ،

تـاح  ولفهم نتائج الدراسة تـم اعتمـاد مف        .)SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية  برنامج الرزم   
 :المتوسطات الحسابية اآلتي

 
 االتجاهات والمعيقات المتوسط الحسابي الرقم
 منخفضة   1-2.33  .1
 متوسطة 2.34-3.66  .2
 كبيرة 3.67-5  .3
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 الفصل الرابع
 

 : ومناقشتهانتائج  الدراسة
 

 ت اتجاهـا إلـى  التي هدفت  التعـرف  يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة     
ثـر كـل مـن       ومعيقات تطبيقه ومعرفة أ    اًي تدريس اًوبأسلي العلوم نحو استخدام االستقصاء      معلم

حضـور   و ، والتخصـص  ، وموقع المدرسة  ، وسنوات الخبرة  ،المؤهل العلمي و ، الجنس اتمتغير
وللتحقق مـن صـحة      طبيق أسلوب االستقصاء في التدريس،     وت ، تدريس دورة محتوى وأساليب  

 .استخدام التقنيات اإلحصائية المناسبةفرضياتها تم 

 :تجاهات ومناقشتهااالالنتائج المتعلقة ب 1.4

 بيت لحم  العليا في محافظةاألساسية للمرحلة ما اتجاهات معلمي العلوم :األول السؤال 1.1.4
 ؟اًيتدريس اًأسلوبنحو استخدام االستقصاء 

 واالنحرافات المعيارية ،والمتوسطات الحسابية ،ستخرجت األعداد اُعن سؤال الدراسةة لإلجاب
 الدراسة  مجاالت فياًيتدريساً أسلوبالعلوم نحو استخدام االستقصاء ي التجاهات معلموالدرجة، 

 .)1.4 (لوالدرجة الكلية، وذلك كما هو واضح في الجدو
                                            

  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي العلوم:1.4جدول ال  
    . الدراسة والدرجة الكلية في مجاالتاًيتدريساً أسلوبم االستقصاء استخدانحو   

المتوسط  العدد  المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 0.30 3.68 160 االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء
 كبيرة 0.39 3.97 160 مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوممالء

 كبيرة 0.41 3.90 160 لوب االستقصاء في شخصية الطالبتأثير أس
إدراك المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في 

 تدريس العلوم

 كبيرة 0.42 4.02 160

 كبيرة 0.32 3.88 160 الدرجة الكلية
 

ـ اً  أسـلوب اء   أن اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام االستقص       )1.4(يتضح من الجدول      اًيتدريس
، وجاء  )3.88(على الدرجة الكلية للمقياس      لدرجةلهذه ا ، حيث بلغ المتوسط الحسابي      كبيرة كانت

 تالهـا   ثم،إدراك المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم        مجال  : في مقدمتها 
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، مشددين علـى تـأثير أسـلوب        ب االستقصاء لمنهاج العلوم     مة أسلو تأكيد المعلمين على مالء   
 .وب االستقصاء تالها اتجاهاتهم العامة نحو استخدام أسل،قصاء في شخصية الطالباالست

 
 المعلمين العالية، في مجـال إدراك المعلـم ألهميـة    ت تعزو الباحثة هذه النتائج إلى أن اتجاها    و

 بحاجة إلى    هي إلى أن مادة العلوم من المواد التي      لوب االستقصاء في تدريس العلوم،      استخدام أس 
ام أسلوب خاص، يتناسب مع األنشطة، والمحتوى التعليمي المطروح في الكتاب، فتدريس            استخد

 فهمها وإدراكهـا أو     ما ال كيف يحفظون الكتب، دون     ،العلوم يهدف إلى تعليم الطلبة كيف يفكرون      
 فـي طريقـة      وموفقـاً  توظيفها للحياة، وهذه األهداف ال تتحقق ما لم يكن معلم العلوم متميـزاً            

 أي نقص في المنهـاج، فاسـتخدام المعلـم          وأسلوب تعليمه، واستخدام وسيلته معوضاً    تدريسه،  
 الحصة، أكثر من األساليب      والتفاعل مع  الستقصاء يعطي الطلبة فرصة للبحث والعمل     ألسلوب ا 
 يصبح محور   افالحصة الجيدة هي التي يشارك فيها الطلبة أكثر من المعلم، والطالب هن           األخرى،  

 . منه دائماً للمعلم متلقياًأسيراًفال يكون  مية التعلمية،العملية التعلي
 

 علـى تخـزين      إلى إدراك المعلم إلى أن دوره لـم يعـد مقتصـراً            يعود السبب في ذلك   وربما  
،  وإنما أصبح دوره الحقيقـي موجهـاً       ية أو اإلجابة عن األسئلة فقط     المعلومات، والمعارف العلم  

 وبالتالي يخفف من العبء الملقـى       .لبحث، والتنقيب، والتقصي  هم على ا   لهم، يعين  ، ومثيراً وملهماً
 .عليه في الحصة، بحيث يكون الدور األكبر للطالب في ذلك

 
مة أسلوب االستقصاء   معلمين على مالء  أما فيما يتعلق بنتائج المجال الثاني، والذي يظهر تأكيد ال         

 تدريس مادة العلـوم هـو لـيس      لمنهاج العلوم، فيمكن أن ترجع الباحثة السبب في ذلك، إلى أن          
مجرد نقل للمعرفة العلمية إلى الطلبة، وإنما االهتمام بشخصية الطالب بشكل متكامل من جميـع               

 .جوانبها
 

أما بالنسبة لنتائج المجال الثالث، والذي يشدد فيه المعلمون على تأثير أسلوب االستقصـاء فـي                
ن، ونتيجة  ة السبب في ذلك إلى أن المعلمي      احثشخصية الطالب وبدرجة كبيرة أيضا، فقد تفسر الب       

الخبرة التي مروا فيها أثناء استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم، قد وجـدوا أن هـذا                 
 أفضل للمشاركة الفعالة في العملية التعليمية، وبالتالي يبدي الطلبـة           األسلوب يترك للطلبة فرصاً   

 . ذا األسلوبلتعلم به عند العمل ل أكثر واندفاعاًحماساً
 



 75

ونتيجة مشاركته فـي الموقـف التعليمـي،        لى المعلومات نتيجة جهود بذلها،      فالطالب يحصل ع  
ورجوعه إلى مصادر معرفية متعددة، للحصول على معلومات أكثر فالمعلومات التي يبذل فيهـا              

جاعها  في أذهـانهم، وبالتـالي اسـتر        ورسوخاً  في الحصول عليها، تكون أكثر ثباتاً      اًالطلبة جهد 
 .يكون أسهل
 

 العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء، فتعزو الباحثة االرتفاع في نتـائج            تأما بالنسبة لالتجاها  
هذا المجال، إلى تفعيل دور الدورات التي تعقدها وزارة التربية والتعليم والهدف العام منها، هـو            

ساليب في تطبيقات عملية فـي      تطوير أداء المعلمين في أساليب تدريس العلوم، وتوظيف هذه األ         
 على اختيار األسـلوب المناسـب،   اًمواضيع مختلفة من كتاب العلوم، وبالتالي يصبح المعلم قادر      

، وسـنوات الخبـرة     الذي يعتمد على مدى كفاية المعلم في استخدامها، وعلى مؤهلـه العلمـي            
 .لتعليمتعتمد على ذوقه وحسه العام، وحبه لمهنته ودافعيته لالتدريسية، كما 

 زيتـون، ( ، و )1996،  أبو قمـر  (و ،)2000الحكيمي،  (  مع دراسة  وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة    
 ). ,1979Peterson( ، و)1984

 
 :مجال االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء 2.1.4 
صاء  االستق أسلوبفقرة تتعلق باالتجاهات العامة نحو استخدام         عشرة يتضمن هذا المجال خمس    

األعداد والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات         قامت الباحثة باستخراج،   إذفي تدريس العلوم    
اتجاهات معلمي العلوم العامة نحو استخدام أسـلوب االستقصـاء فـي              ألهم  والدرجة المعيارية

 ).2.4 (، وذلك كما هو واضح في الجدولالتدريس مرتبة حسب األهمية
 
سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم اتجاهات معلمي العلوم  األعداد والمتو:2.4جدول ال

 العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء في التدريس مرتبة حسب األهمية
 الترتيب
 تنازلياً

الرقم 
في 

 االستبانة

المتوسط  االتجاهات العامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 جمع المعلومات   أسلوب االستقصاء يشجع الطلبة على     2 1
 .التي تتعلق بموضوع الدرس

 كبيرة 0.53 4.19

 يشجع استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة على طرح        14 2
 .األسئلة

 كبيرة 0.60 4.12

 كبيرة 0.61 4.09  .أسلوب االستقصاء يربط بين النظرية والتطبيق 3 3
 بيرةك 0.86 4.01 .  الوقتنكثير ميحتاج أسلوب االستقصاء لبذل  7 4
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ستقصاء في تدريس العلوم أكثـر      استخدام أسلوب اال   1 5
 . مة من األساليب األخرىمالء

 كبيرة 0.58 3.96

يشارك الطلبة بفاعلية عند استخدام االستقصاء في  13 6
 . الحصة

 كبيرة 0.65 3.93

أشجع زمالئي على استخدام أسلوب االستقصاء في  9 7
 . تدريس العلوم

 كبيرة 0.57 3.85

 أفضل أسلوب لالحتفاظ بالمعلومات هو التدريس  6 8
 .االستقصائي

 كبيرة 0.80 3.77

استخدام أسلوب االستقصاء يمنحني القدرة على  5 9
 . مواجهة الصعوبات أثناء تطبيقه

 كبيرة 0.74 3.76

 ارغب في حضور دورات تدريبية لكسب مهارة  12 10
 .التدريس االستقصائي

 كبيرة 0.94 3.73

أفضل أن يحضر لي المشرف حصة استخدم فيها  10 11
 . أسلوب االستقصاء

 متوسطة  0.85 3.56

رغب في استخدام أسلوب االستقصاء بالرغم من قلة أ 8 12
 . التشجيع المعنوي من قبل اإلدارة

 متوسطة  0.76 3.39

  0.85 2.69 . أسلوب االستقصاء يخلق فوضى داخل غرفة الصف 4 13
  منخفضة

تجنب استخدام أسلوب االستقصاء منعاً للفشل أمام  أ 11 14
 .الطلبة

 منخفضة  0.87 2.32

 منخفضة 0.82 2.13 . استخدام  االستقصاء يعتبر مضيعة للوقت 15 15
 

 أهم اتجاهات معلمي العلوم العامة نحو استخدام أسلوب االستقصـاء فـي             )2.4( يوضح الجدول 
أسلوب االستقصـاء يشـجع     "  الترتيب األول الفقرة  ، وقد جاء في     التدريس مرتبة حسب األهمية   

يشـجع اسـتخدام أسـلوب      " والفقرة   ،"الطلبة على جمع المعلومات التي تتعلق بموضوع الدرس       
أسلوب االستقصاء يربط بـين     "والفقرة  في الترتيب الثاني،    " ستقصاء الطلبة على طرح األسئلة    اال

قل الفقرات أهميـة مـن حيـث المتوسـط          أن أ  كما تبين    في الترتيب الثالث،  " ية والتطبيق النظر
أتجنـب اسـتخدام    "والفقـرة   " ،استخدام أسلوب االستقصاء يعتبر مضيعة للوقت     "الحسابي كانت   

 داخـل  أسلوب االستقصاء يخلـق فوضـى  " والفقرة "  للفشل أمام الطلبة،ستقصاء منعاً أسلوب اال 
 .هكذا على التواليوتم ترتيب الفقرات "  غرفة الصف،
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 :مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوممجال مالء 3.1.4  

 إذ ، االستقصـاء لمنهـاج العلـوم      أسلوب مةمالءمدى  بفقرات تتعلق   ) 9(ويتضمن هذا المجال     
  ألهـم   والدرجـة   األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     الباحثة باستخراج  قامت

، مرتبـة حسـب األهميـة     لمنهاج العلوم   ستقصاء  االمة أسلوب   مالءنحو   اتجاهات معلمي العلوم  
 ). 3.4 (وذلك كما هو واضح في الجدول

                              
 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم اتجاهات معلمي العلوم :3.4 جدولال

 .نحو مالئمة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوم مرتبة حسب األهمية
رتيب الت

 تنازلياً
الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  االتجاهات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يساعد أسلوب االستقصاء على تكوين المفاهيم  16 1
 العلمية عند الطلبة

 كبيرة 0.46 4.17

 تكثير من المهاراتقصاء يلزم تطبيق أسلوب االس 24 2
 ..... مثل االستنتاج، التحليل، 

 كبيرة 0.71 4.08

 تيساعد أسلوب االستقصاء على تنمية اتجاها 19 3
 . يجابية نحو العلومإ

 كبيرة 0.61 4.04

يزيد من مستوى تحصيل الطلبة لمفاهيم العلوم  18 4
 . الواردة في الدرس

 كبيرة 0.65 4.00

 فهم ساعد استخدام االستقصاء الطلبة علىي 21 5
 . المصطلحات الواردة في الدرس

 كبيرة 0.54 3.99

يساهم في تحقيق قدر كبير من أهداف تدريس  17 6
 . العلوم

 كبيرة 0.63 3.98

يساعد استخدام أسلوب االستقصاء في تحديد  20 7
 . األنشطة المناسبة لتحقيق األهداف الدراسية

 كبيرة 0.54 3.97

يوظف أسلوب االستقصاء مواد من البيئة المحلية  22 8
  .لخدمة المفاهيم المطروحة

 كبيرة 0.69 3.93

9 
 

يركز منهاج العلوم على األنشطة االستقصائية  23
 . المحققة ألهداف المنهاج

 ةمتوسط 0.71 3.62

 
مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلـوم  اتجاهات معلمي العلوم نحو مالء   أهم )3.4(يوضح الجدول   

االستقصـاء يسـاعد علـى      أسلوب  تأكيد المعلمين أن    "  ةت الفقر مرتبة حسب األهمية، وقد جاء    
يلزم تطبيق أسـلوب االستقصـاء   "ة  والفقرفي الترتيب األول، " ة عند الطلبة  تكوين المفاهيم العلمي  
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يساعد أسلوب  " والفقرة   جاءت في الترتيب الثاني،   " ...ليل مثل االستنتاج والتح   تكثير من المهارا  
 الثالث، كما تبين أن أقل الفقرات       في الترتيب " ة نحو العلوم   ايجابي تاالستقصاء على تنمية اتجاها   

 "قصائية المحققة ألهـداف المنهـاج،     يركز منهاج العلوم على األنشطة االست      "من حيث األهمية،  
الفقـرة  ثم  " ،يوظف أسلوب االستقصاء مواد من البيئة المحلية لخدمة المفاهيم المطروحة         "والفقرة  

" ،مناسبة لتحقيـق األهـداف الدراسـية      يساعد استخدام أسلوب االستقصاء في تحديد األنشطة ال       "
 .وهكذا على التوالي

  
 : مجال تأثير أسلوب االستقصاء في شخصية الطالب 4.1.4

 االستقصـاء فـي شخصـية       أسلوب تأثير عشرة فقرة تتعلق بمجال      يتضمن هذا المجال خمس    
 معياريـة  األعداد والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات ال       الطالب، لذا قامت الباحثة باستخراج    

مرتبـة  في شخصية الطالب    االستقصاء  تأثير أسلوب   نحو   اتجاهات معلمي العلوم    ألهم والدرجة
 ). 4.4 (، وذلك كما هو واضح في الجدولحسب األهمية

    
                                 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهـم اتجاهـات معلمـي           :4.4الجدول   

 مرتبة حسب األهميةفي شخصية الطالب أسلوب االستقصاء تأثير العلوم نحو 
الترتيب 

 تنازلياً
الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  االتجاهات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

يثير استخدام أسلوب االستقصاء الدافعية لدى  25 1
 الطلبة 

 كبيرة 0.53 4.24

ب االستقصاء على تعزيز ثقة يعمل أسلو 26 2
 . الطالب بنفسه

 كبيرة 0.59 4.16

 كبيرة 0.59 4.08 . يضع الطالب في موقف المكتشف للمعلومات 38 3
الطلبة على طرح يشجع أسلوب االستقصاء  36 4

 ؟ ..لماذا، وكيف: ـب األسئلة التي تبدأ
 كبيرة 0.63 4.08

لية يهيئ للطلبة فرصة لتطوير مهارتهم العق 31 5
 . العليا

 كبيرة 0.64 4.04

ينمي االستقصاء اتجاه الطلبة نحو العمل  34 6
 . الجماعي

 كبيرة 0.69 4.03

 كبيرة 0.73 4.02 . يشجع االستقصاء التعلم الذاتي عند الطلبة 39 7
الستقصاء للطلبة فرصة للتنافس يتيح ا 35 8

 . يجابياإل
 كبيرة 0.69 4.01

 كبيرة 0.78 3.96االستقصاء الملل عند يجنب استخدام أسلوب  27 9



 79

 . الطلبة
يقوي استخدام أسلوب االستقصاء عالقة الطلبة  37 10

 . ببعضهم البعض
 كبيرة 0.70 3.92

 يمكن استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة من  33 11
 .توظيف المعلومات

 كبيرة 0.67 3.92

تتعامل دروس االستقصاء مع الطلبة كعالم  32 12
 . صغير

 كبيرة 0.69 3.91

يشكّل الطلبة محور العملية التعليمية في  30 13
 . أسلوب االستقصاء

 كبيرة 0.72 3.90

يعزز االستقصاء دور المعلم المرسل والطالب  28 14
 . المستقبل

 متوسطة 1.20 3.32

 يعود الطلبة ءاستخدام أسلوب االستقصا 29  15
 . تكاليةاإل

 متوسطة 0.98 2.37

 
فـي شخصـية    أسلوب االستقصاء   تأثير  اتجاهات معلمي العلوم نحو      أهم) 4.4(جدول  يوضح ال 
تقصـاء يثيـر   أسلوب االستأكيد المعلمين أن " ء في مقدمتها  مرتبة حسب األهمية، وقد جا    الطالب  

في المرتبة  " يعمل أسلوب االستقصاء على تعزيز ثقة الطالب بنفسه       " والفقرة   "الدافعية لدى الطلبة،  
 .الثانية

ويشـجع أسـلوب    "،  "يضع أسلوب االستقصاء الطالب في موقف المكتشف للمعلومات       "والفقرتين  
ـ      االستقصاء ال   في المرتبة الثالثة، كمـا بـين      " ف؟ماذا وكي  ل :طلبة على طرح األسئلة التي تبدأ ب
الفقرة  و " تكالية،ستقصاء يعود الطلبة اإل   استخدام أسلوب اال  " أهمية الفقرة    تقل الفقرا الجدول أن أ  

 . على التواليهكذا و" يعزز استخدام أسلوب االستقصاء دور المعلم المرسل والطالب المستقبل"
  

 :  مجال إدراك المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم5.1.4

سـلوب   اسـتخدام أ   ألهميـة  المعلـم    إدراك عشرة فقرة تتعلق بمجال      يتضمن هذا المجال ثالث    
 األعـداد والمتوسـطات الحسـابية     في تدريس العلوم لذا قامت الباحثـة باسـتخراج   االستقصاء

 ألهم اتجاهات معلمي العلوم نحـو أهميـة اسـتخدام أسـلوب              والدرجة واالنحرافات المعيارية 
 ). 5.4 (، وذلك كما هو واضح في الجدولاالستقصاء في التدريس مرتبة حسب األهمية

 
 
 



 80

اتجاهات معلمي العلوم طات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم      األعداد والمتوس : 5.4جدول  ال
 مرتبة حسب األهميةفي التدريس ب االستقصاء أهمية استخدام أسلونحو 

الترتيب 
 تنازلياً

الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  االتجاهات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 يساهم أسلوب االستقصاء في تنمية القدرات 51 1
 اإلبداعية لدى الطلبة 

 كبيرة 0.61 4.13

 كبيرة 0.58 4.13 . يثير االستقصاء الحوافز الداخلية عند الطلبة 46 2
يتحول دور المعلم من مصدر للمعرفة إلى موجه  45 3

 . للتعلم
 كبيرة 0.58 4.12

يخلق االستقصاء بيئة صفية لتنمية التفكير عند  42 4
 . الطلبة

 كبيرة 0.60 4.11

 المعلم على لعب دور فاعل في ءيساعد االستقصا 40 5
 . توجيه الطلبة نحو استخدام أسلوب االستقصاء

 كبيرة 0.63 4.06

 يتيح أسلوب االستقصاء للمعلم فرصة للكشف عن  41 6
 .ميول الطلبة

 كبيرة 0.55 4.06

االستقصاء من اهتمام الطلبة خدام يزيد است 50 7
 . بموضوع الحصة

 بيرةك 0.63 4.04

 كبيرة 0.57 4.03 . أسلوب االستقصاء يساعد على تثبيت المعلومات 48 8
 كبيرة 0.62 4.01 . يساعد االستقصاء على التعلم التعاوني 52 9

يساعد أسلوب االستقصاء المعلم في التمييز بين  47 10
 . مستويات الطلبة

 كبيرة 0.69 4.01

سي عند ينمي االستقصاء مهارة التخطيط الدرا 49 11
 . المعلم

 كبيرة 0.72 3.93

يوثق استخدام أسلوب االستقصاء العالقة بين المعلم  44 12
 . والطالب

 كبيرة 0.69 3.91

 يؤدي استخدام أسلوب االستقصاء إلى تهيئة المناخ  43 13
 .الصفي المالئم

 كبيرة 0.73 3.77

 
خدام أسلوب االستقصـاء فـي       أهم اتجاهات معلمي العلوم نحو أهمية است       )5.4(يوضح الجدول   

 يساهم  تأكيد المعلمين أن أسلوب االستقصاء    "  ت الفقرتين التدريس مرتبة حسب األهمية، وقد جاء     
ـ " يثير االستقصاء الحوافز الداخلية عند الطلبـة      "، و   "في تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة       يف

فـي  " وجه للـتعلم  صدر للمعرفة إلى م   يتحول دور المعلم من م    " ثم تلتها الفقرة     المرتبة  األولى،  
فـي  " نـد الطلبـة   يخلق أسلوب االستقصاء بيئة صفية لتنمية التفكير ع       " ثم الفقرة    المرتبة الثانية، 
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يؤدي استخدام أسـلوب    "قل الفقرات من حيث األهمية جاءت الفقرة        ن أن أ  تبيالمرتبة الثانية، كما    
صاء العالقـة  يوثق استخدام أسلوب االستق"الفقرة  ثم "لى تهيئة المناخ الصفي المالئم،   االستقصاء إ 

 . وهكذا على التوالي"بين المعلم والطالب،
 

العليا نحو استخدام   ساسية  اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة األ    هل تختلف    :السؤال الثاني  6.1.4
وقـع  وم  باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة التدريسـية،       اًي تدريس اًسلوبأاالستقصاء  
سـلوب  ، وتطبيـق أ    حديثـة  وحضور دورة محتوى وأساليب تـدريس      ، والتخصص المدرسة،

 االستقصاء؟ 
 : اآلتية الصفريةالفرضياتلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى  
 : الفرضية األولىالنتائج المتعلقة ب 7.1.4 

ي معلم اتجاهات  متوسطات في)α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 اًيتدريساً أسلوب نحو استخدام االستقصاء  للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمالعلوم

 .  الجنسعزى لمتغير ت
ي العلوم للفروق في اتجاهات معلم) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة

وذلك كما هو واضح في الجدول عزى لمتغير الجنس، تدريس ي للاًأسلوبنحو استخدام االستقصاء 
)6.4(. 

                            
 في اتجاهـات معلمـي العلـوم نحـو اسـتخدام       للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :6.4 جدولال 

 الجنسعزى لمتغير   للتدريس ياًأسلوباالستقصاء 
 األبعاد
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مة ت قي
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 االتجاهات العامة 0.33 3.67 76 ذكر

 0.28 3.68 84 أنثى

158 0.227- 0.820 

مة أسلوب مالء 0.42 3.94 76 ذكر
 0.35 4.00 84 أنثى االستقصاء

158 0.916- 0.361 

التأثير على  0.47 3.85 76 ذكر
 0.33 3.94 84 أنثى شخصية الطالب

158 1.322- 0.188 

أهمية استخدام  0.47 4.02 76 ذكر
 0.36 4.02 84 أنثى االستقصاء

158 0.093- 0.926 

 الدرجة الكلية 0.38 3.86 76 ذكر

 0.26 3.90 84 أنثى

158 0.752- 0.454 
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 فـي  )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى   عدم   )6.4(يتضح من الجدول    
 فقـد كـان   ،عزى لمتغير الجنس ياًيتدريساً أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء  علماتجاهات م 

 نحـو اسـتخدام االستقصـاء     هناك تقارب واضح في اتجاهات المعلمين وعلى اختالف جنسهم          
تم قبـول الفرضـية الصـفرية    و ،، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية      اًتدريساً  أسلوب

لهـذه الفرضـية    لى الدرجة الكلية حيث كان مسـتوى الداللـة اإلحصـائية            السابقة، باالستناد إ  
 ).α≥0.05( مستوى الداللة نكبر م، وهي أ)0.454(
 
ت العلوم نحو استخدام االستقصاء      معلمي ومعلما  ت تعزو الباحثة هذه النتيجة في تساوي اتجاها       و

ـ           ياً تدريس اًأسلوب يـة، وربمـا    ؤهالتهم العلم ، إلى تشابه معلمي ومعلمات هذه العينة من حيـث م
 المعلمين، في اسـتخدام  تالدورات التي تعقدها الوزارة تهتم بتطوير مهارا     باإلضافة إلى ذلك أن     

أساليب التدريس المناسبة بغض النظر عن جنسهم، فأساليب التدريس لم تصمم أو تحتكـر ليـتم                
 . الذكور فقط أو المعلمات اإلناثاستخدامها من قبل المعلمين

  
 ربما يعود السبب في ذلك، إلى تشابه الكتب المدرسية الموجـودة بـين أيـدي المعلمـين                  أيضا

 .والمعلمات، وتشابه الظروف البيئة واالجتماعية التي يعيشونها
 
واآلغا، ( ،)Walkosz &Yeany, 1984 ( ، و)2002زيدان، (ة اتفقت مع دراسة وهذه النتيج 

العبـد اهللا،   ( ، و )2003 ،زيدان وأبو سمرة  (سة  واختلفت مع درا   ).1989عبيدات،   (، و )1989
2003.( 

 
 : الثانية النتائج المتعلقة بالفرضية 7.1.4

 اتجاهات معلمي  متوسطاتفي) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 اًيتدريساً أسلوب نحو استخدام االستقصاء  للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحملعلوما
 . المؤهل العلميعزى لمتغيرت

   
ي العلوم للفروق في اتجاهات معلم) t-test( الفرضية السابقة استخدم اختبار للتحقق من صحة

وذلك كما هو واضح في ، المؤهل العلميعزى لمتغير اً للتدريس يأسلوبنحو استخدام االستقصاء 
 .)7.4(الجدول 
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ـ   للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :7.4 جدولال  ي العلـوم نحـو اسـتخدام    في اتجاهـات معلم
 المؤهل العلميعزى لمتغير  ياًيتدريساً أسلوباالستقصاء 

 األبعاد
 

المتوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 االتجاهات العامة 0.28 3.69 27 دبلوم

 0.31 3.67 133  فأكثربكالوريوس

158 0.247 0.805 

مة أسلوب مالء 0.35 4.07 27 دبلوم
 0.39 3.95 133  فأكثربكالوريوس االستقصاء

158 1.377 0.170 

التأثير على  0.44 3.92 27 دبلوم
 0.40 3.90 133  فأكثربكالوريوس شخصية الطالب

158 0.227 0.821 

أهمية استخدام  0.45 4.02 27 دبلوم
 0.41 4.02 133  فأكثربكالوريوس االستقصاء

158 0.023- 0.981 

 الدرجة الكلية 0.33 3.90 27 دبلوم

 0.32 3.87 133  فأكثربكالوريوس

158 0.425 0.672 

 
 فـي  )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى   عدم   )7.4(يتضح من الجدول    

فقد . المؤهل العلمي  تعزى لمتغير    اًيتدريساً  أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء      اتجاهات معلم 
نحـو اسـتخدام    كان هناك تقارب واضح في اتجاهات المعلمين وعلى اختالف مؤهالتهم العلمية            

 .متوسطات الحسابية للتدريس، وذلك كما هو واضح من الاًأسلوباالستقصاء 
 

اإلحصائية فيهـا   رجة الكلية، والتي كان مستوى الداللة       د الفرضية الصفرية بناء على ال     وتم قبول 
 ت، حيث ظهـر تقـارب فـي اتجاهـا         )α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.672(هو  

 ، و اًي تدريس اًأسلوب العلمية نحو استخدام االستقصاء      المعلمين، بغض النظر عن اختالف مؤهالتهم     
هذه النتيجة إلى أن معلمي العلوم سواء كان مؤهلهم العلمي دبلوم أو بكـالوريوس،              تعزو الباحثة   

ن معرفتهم بأسلوب االستقصاء     دورة محتوى وأساليب، وبالتالي فإ      المشاركة في حضور   تفقد تم 
 .جاءت متساوية إلى حد ما

 
 : الثالثة  النتائج المتعلقة بالفرضية8.1.4  

ي اتجاهات معلم متوسطات  في)α≥0.05(ة عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائي
 اًيتدريساً أسلوب نحو استخدام االستقصاء  للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمالعلوم

 .   سنوات الخبرة لمتغيرىعزت
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 ).8.4(تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ويظهر ذلك في الجدول
 

    ألعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمـي العلـوم           ا :8.4 الجدول
 عزى لمتغير سنوات الخبرة تاًيتدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء 

المتوسط  العدد سنوات الخبرة األبعاد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.27 3.68 55  سنوات 5قل من أ
5-10 51 3.65 0.35 

 االتجاهات العامة

 10كثر من  أ
 سنوات

54 3.69 0.29 

 0.39 4.00 55  سنوات 5قل من  أ
5-10 51 3.93 0.40 

 مة أسلوب االستقصاءمالء

 10كثر من   أ
 سنوات

54 3.98 0.37 

 0.38 3.93 55  سنوات5قل من  أ
5-10 51 3.92 0.43 

 التأثير في شخصية الطالب

 10كثر من  أ
 سنوات

54 3.85 0.41 

 0.39 4.04 55  سنوات 5قل من  أ
5-10 51 4.07 0.41 

 أهمية أسلوب االستقصاء

 10كثر من   أ
 سنوات

54 3.96 0.44 

 0.30 3.90 55  سنوات 5قل من  أ
5-10 51 3.88 0.34 

 الدرجة الكلية

 10كثر من  أ
 سنوات

54 3.85 0.33 

 
للفروق  )ANOVA (حليل التباين األحاديللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تو

سنوات عزى لمتغير اً للتدريس يأسلوبالستقصاء في اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام ا
 .)9.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول الخبرة
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للفروق في اتجاهـات معلمـي    )ANOVA(ج اختبار تحليل التباين األحادي       نتائ :9.4الجدول  
 .عزى لمتغير سنوات الخبرة تاًيتدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء العلوم 

 األبعاد
 

   درجات    مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.019 0.038 2 بين المجموعات

 0.096 15.118 157 داخل المجموعات
االتجاهات 

 العامة

 - 15.156 159 المجموع

 
0.200 

 
0.819 

 0.062 0.125 2 بين المجموعات

 0.154 24.213 157 داخل المجموعات
مة مالء

أسلوب 
 - 24.338 159 المجموع االستقصاء

 
0.404 

 
0.668 

 0.086 0.171 2 بين المجموعات

 0.170 26.661 157 داخل المجموعات
التأثير على 
شخصية 

 - 26.832 159 المجموع الطالب

 
0.504 

 
0.605 

 0.178 0.356 2 بين المجموعات

 0.176 27.696 157 داخل المجموعات
أهمية 

استخدام 
 - 28.052 159 المجموع االستقصاء 

 
1.010 

 
0.367 

 0.025 0.051 2 بين المجموعات

 0.108 17.025 157 ل المجموعاتداخ
الدرجة 

 الكلية

 - 17.076 159 المجموع

 
0.234 

 
0.791 

 
 فـي  )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المسـتوى   عدم   )9.4(يتضح من الجدول    

فقد . سنوات الخبرة عزى لمتغير    ت اًيتدريساً  أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء      اتجاهات معلم 
ه نحـو اسـتخدام  المعلمين وعلى اختالف سنوات خبراتهم   كان هناك تقارب واضح في اتجاهات       

 .)8.4( المتوسطات الحسابية في الجدولمن للتدريس، وذلك كما هو واضح اًأسلوب
 

       كبر من مستوى الداللة    ، وهي أ  )0.791(على الدرجة الكلية    وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء
)α≥0.05(  ،        معلمـي العلـوم     تحصائية في اتجاها  وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إ 
، تعزى لمتغير سنوات الخبرة، فقد كان هنـاك تقـارب           اًي تدريس اًأسلوبحو استخدام االستقصاء    ن

 المعلمين، وعلى اختالف سنوات خبراتهم، وترجع الباحثة السبب في ذلـك،            تواضح في اتجاها  
ا إلى إعداد وتـدريب المعلمـين،       إلى أن الدورات التي تقيمها وزارة التربية والتعليم تسعى دائم         

وعلى تأكيد المحتوى التعليمي، وتطوير أساليب، وطرائق التعليم في كافة المراحـل التعليميـة،              
 .حيث تشمل جميع المعلمين بغض النظر عن سنوات خبراتهم
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وربما أن المعلمين أثناء حضورهم ومشاركتهم في الدورات، يكونـون مختلفـين فـي سـنوات               
تالي يتبادلون الخبرات التعليمية بين بعضهم البعض، ويحاولون االستفادة من هـذه            خبراتهم، وبال 

أقـل  (ذوي سنوات الخبـرة     اصة أن معلمي    ظات لبعضهم البعض وخ   وح، وإعطاء المل  تالخبرا
، )سـنوات 10-5مـن (خذ رأي زمالئهم المعلمين ذوي سنوات الخبـرة     يحاولون أ )  سنوات 5من

، وبالتالي يكونون متساويين في المعلومات      ) سنوات 10كثر من   أ(والمعلمين ذوي سنوات الخبرة     
 .والخبرات

  
 : الفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة ب 9.1.4

ي  اتجاهات معلم متوسطات في)α≥0.05( ق ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد فرو
 اًيتدريساً أسلوباء  نحو استخدام االستقص للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحم العلوم

 .   موقع المدرسةعزى لمتغيرت
ي العلوم للفروق في اتجاهات معلم) t-test (ابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة الفرضية الس

و واضح في ، وذلك كما هموقع المدرسةعزى لمتغير اً تيتدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء 
 .)10.4( ولالجد

                                    
ـ   للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :10.4 جدولال  ي العلـوم نحـو اسـتخدام       في اتجاهات معلم

 موقع المدرسةعزى لمتغير اً تيتدريساً أسلوباالستقصاء 
 األبعاد
 

موقع 
 المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 تجاهات العامةاال 0.28 3.70 45 مدينة

 0.31 3.67 115 قرية

158 0.634 0.527 

مة أسلوب مالء 0.30 3.99 45 مدينة
 0.42 3.96 115 قرية االستقصاء

158 0.441 0.660 

التأثير على شخصية  0.33 3.86 45 مدينة
 0.43 3.91 115 قرية الطالب

158 0.672- 0.503 

 أهمية استخدام 0.28 4.05 45 مدينة
 0.46 4.01 115 قرية االستقصاء

158 0.655 0.514 

 الدرجة الكلية 0.23 3.89 45 مدينة

 0.35 3.87 115 قرية

158 0.192 0.848 

 في (α≤0.05) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 10.4(يتضح من الجدول 
فقد . موقع المدرسة عزى لمتغير    ت اًيتدريساً  أسلوب االستقصاء   ي العلوم نحو استخدام   اتجاهات معلم 
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نحـو اسـتخدام   كان هناك تقارب واضح في اتجاهات المعلمين وعلى اختالف مواقع مدارسـهم    
وقـد تـم قبـول      ،  متوسطات الحسـابية  ، وذلك كما هو واضح من ال      اًيتدريساً  أسلوباالستقصاء  

    (كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.848(على الدرجة الكلية    الفرضية الصفرية بناءα≥0.05( ،
ـ  اًأسلوب إحصائية نحو استخدام االستقصاء      وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة        اً، ي تدريس

 .عزى إلى متغير موقع المدرسة قرية أو مدينةي
لقـرى أو   السبب في ذلك، إلى أن معلمي العلوم سواء كانوا يدرسون في مـدارس ا             وربما يعود   

كـذلك  و،  نفسـها  الدورات التدريبية  ون على ، وحاصل  نفسه  المؤهل العلمي  ارس المدينة، لديهم  مد
 المخبريـة،  تإلى تشابه البيئات المدرسية، من حيث اإلدارة، أو اإلمكانات الماديـة، والتجهيـزا      

  يعود السبب في ذلك إلى أن المعلمين في المدارس، يتنقلون بـين            أيضا ربما  والوسائل التعليمية، 
مدارس القرى والمدينة ويتأثرون بزمالئهم المعلمين، ويستفيدون من خبراتهم التدريسـية نتيجـة       

 . التبادلية الصفيةتالزيارا
 

 :   الفرضية الخامسة 10.1.4
ي  اتجاهات معلم  متوسطات في)α≥0.05(ق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجد فرو

 اًيتدريساً أسلوب نحو استخدام االستقصاء افظة بيت لحم للمرحلة األساسية العليا في محالعلوم
 . التخصصعزى لمتغيرت

 ).11.4(تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ويظهر ذلك في الجدول 
 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات معلمي العلـوم          :11.4الجدول  

 .عزى لمتغير التخصصياً تتدريس اًأسلوباء نحو استخدام االستقص
المتوسط  العدد التخصص األبعاد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
 0.37 3.65 47 كيمياء
 0.26 3.67 35 أحياء
 0.28 3.67 25 فيزياء

 االتجاهات العامة

 0.28 3.70 53 آخر
 0.42 3.97 47 كيمياء
 0.30 3.95 35 أحياء
 0.41 3.91 25 فيزياء

مة أسلوب مالء
 االستقصاء

 0.40 4.01 53 آخر
التأثير في  0.39 3.90 47 كيمياء

 0.38 3.94 35 أحياء شخصية الطالب
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  0.43 3.79 25 فيزياء
 0.43 3.92 53 آخر

 0.36 4.05 47 كيمياء
 0.40 3.96 35 أحياء
 0.40 4.01 25 فيزياء

أهمية أسلوب 
 االستقصاء

 0.48 4.04 53 آخر
 0.34 3.88 47 كيمياء
 0.27 3.87 35 أحياء
 0.33 3.83 25 فيزياء

 الدرجة الكلية

 0.34 3.90 53 آخر

 
للفروق ) ANOVA(حليل التباين األحادي للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تو

، التخصص عزى لمتغير تاًيتدريساً أسلوب االستقصاء في اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام
 .)12.4(وذلك كما هو واضح في الجدول 

 
ـ    ) ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي       :12.4 جدولال ي للفروق في اتجاهات معلم

 .التخصصعزى لمتغير  تاًيتدريساً أسلوبالعلوم نحو استخدام االستقصاء 
 األبعاد
 

مجموع  درجات الحرية مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.021 0.063 3 بين المجموعات

 0.097 15.094 156 داخل المجموعات
االتجاهات 

 العامة

 - 15.156 159 المجموع

 
0.217 

 
0.885 

 0.063 0.190 3 بين المجموعات

 0.155 24.148 156 داخل المجموعات
مة مالء

أسلوب 
 - 24.338 159 المجموع االستقصاء

 
0.409 

 
0.747 

 0.126 0.377 3 بين المجموعات

 0.170 26.455 156 داخل المجموعات
التأثير على 
شخصية 

 - 26.832 159 المجموع الطالب

 
0.741 

 
0.529 

 0.067 0.200 3 بين المجموعات

 0.179 27.852 156 داخل المجموعات
أهمية 

استخدام 
 - 28.052 159 المجموع االستقصاء 

 
0.373 

 
0.773 

 0.032 0.097 3 بين المجموعات

 0.109 16.979 156 داخل المجموعات
الدرجة 

 الكلية

 - 17.076 159 المجموع

 
0.297 

 
0.828 
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 فـي   )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم   )12.4(يتضح من الجدول    
 فقـد   التخصـص، عزى لمتغير    ت اًيتدريساً  أسلوبم االستقصاء   ي العلوم نحو استخدا   اتجاهات معلم 

اً أسلوبه  نحو استخدام كان هناك تقارب واضح في اتجاهات المعلمين وعلى اختالف تخصصاتهم           
 ).11.4(لمتوسطات الحسابية في الجدول من ا، وذلك كما هو واضح اًيتدريس

 
       كبر من مستوى الداللة    ، وهي أ  )0.828(على الدرجة الكلية    وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء

)α≥0.05(  ،         إحصائية، نحو اسـتخدام االستقصـاء      وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة
 تعزى إلى متغير التخصص، فقد ظهر تقارب في اتجاهاتهم وعلـى الـرغم مـن    اًي تدريس اًأسلوب

 .صاتهماختالف تخص
 

سعى إليه وزارة التربية والتعليم، هو تقلـيص       يعود السبب في ذلك إلى أن الهدف الذي  ت           وربما
الفجوة بين التخصصات المختلفة وتقريب وجهات نظر بين المعلمـين، وتحقيـق التكامـل بـين       
التخصصات المختلفة، بحيث يتم ذلك من خالل الدورات التي تعقدها لهـم، وتسـمى محتـوى                 

ر عن تخصصاتهم، المهارة    وأساليب تدريس علوم، ومن خاللها يكتسب معلمي العلوم بغض النظ         
في اختيار أسلوب التدريس المالئم للمحتوى المطلوب، والتطبيق المباشر أثناء التدريب بتصـميم             

 .التعليم وإعداد الدروس، باستخدام األساليب المالئمة وعرضها أثناء الورشة أو في نهايتها
 
  

 : الفرضية السادسةالنتائج المتعلقة ب 11.1.4
ي  اتجاهات معلم متوسطات في)α≥0.05 (ىت داللة إحصائية عند المستوال توجد فروق ذا

 اًيتدريساً أسلوب نحو استخدام االستقصاء  للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيت لحمالعلوم
 .حديثةحضور دورة محتوى وأساليب تدريس  عزى لمتغيرت

   
ي العلوم لفروق في اتجاهات معلمل) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة

عزى لمتغير حضور دورات في أساليب التدريس  تاًيتدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء 
 .)13.4(وذلك كما هو واضح في الجدول الحديثة، 
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ـ   للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :13.4 جدولال علـوم نحـو اسـتخدام      ي ال في اتجاهات معلم
 حديثةر دورة في أساليب تدريس حضوعزى لمتغير  تاًيتدريساً أسلوباالستقصاء 
 األبعاد
 

حضور 
 دورات

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاهات  0.31 3.65 113 حضر 
 0.28 3.73 47 ضر  لم يح العامة

158 1.555- 0.122 

مة أسلوب مالء 0.38 3.97 113 حضر
 0.42 3.97 47 لم يحضر االستقصاء

158 0.063- 0.950 

التأثير على  0.40 3.88 113 حضر
 0.41 3.94 47 لم يحضر شخصية الطالب

158 0.767- 0.444 

أهمية استخدام  0.41 4.00 113 حضر
 0.42 4.07 47 م يحضرل االستقصاء

158 0.890- 0.375 

 الدرجة الكلية 0.32 3.86 113 حضر

 0.33 3.92 47 لم يحضر

158 0.997- 0.320 

 
 فـي   )α≥0.05(ق ذات داللة إحصائية عند المستوى       وجود فرو عدم   )13.4(يتضح من الجدول    

دورة حضـور   عـزى لمتغيـر      ي اًيتدريساً  أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء      اتجاهات معلم 
لمعلمـين وعلـى     فقد كان هناك تقارب واضح في اتجاهـات ا         وأساليب تدريس حديثة،   محتوى

 للتدريس، وذلـك    اًأسلوبنحو استخدام االستقصاء    حديثة  اختالف حضورهم دورة أساليب تدريس      
 .لمتوسطات الحسابيةكما هو واضح من ا

 
       كبـر مـن مسـتوى      ، وهي أ  )0.320(على الدرجة الكلية    وقد تم قبول الفرضية الصفرية وبناء

دام ، وهذا يدل على عدم وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية نحـو اسـتخ                )α≥0.05(الداللة  
 . محتوى وأساليب تدريس لمتغير حضور دورةعزىاً يي تدريساًبأسلواالستقصاء 

 
 محتـوى  ن، وعلى اخـتالف مشـاركتهم فـي دورة     فقد ظهر تشابه واضح في اتجاهات المعلمي      

،  نفسـها ب التدريس أساليلنتيجة إلى تعرض المعلمين إلى   س، وترجع الباحثة هذه ا    وأساليب تدري 
 أو أسلوب االكتشاف وغيرها من األسـاليب،        مثل أسلوب االستقصاء، أو أسلوب حل المشكالت،      

ـ            ي سواء كانوا في المرحلة الجامعية، أو في مرحلة ما بعد الجامعة أي في مرحلـة التـدريس ف
معلـم   تعرض إلى هذه األساليب في مرحلة الجامعة، وال    ذي لم يحضر الدورة   المدارس، فالمعلم ال  

  استكمل ذلك في المشاركة فـي دورة        المرحلة الجامعية، فقد   الذي لم يتعرض لها بشكل كاٍف في      
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محتوى وأساليب تدريس والتي تعقدها مديريات التربية والتعليم، وتحت إشـراف وزارة التربيـة        
قـدها وزارة  عح على التكامل بين دور الجامعة ودور الـدورات التـي ت       والتعليم وهذا دليل واض   

 .خرة والتعليم، فكالهما يكمل دور اآلالتربي
 

 :  الفرضية السابعةالنتائج المتعلقة ب 12.1.4
 اتجاهات معلمي  متوسطات في)α≥0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

اً للتدريس أسلوبم االستقصاء  نحو استخدافي محافظة بيت لحم للمرحلة األساسية العليا العلوم
 . تطبيق ما ورد عن االستقصاء في التدريسلمتغيرعزى ت

ي العلوم للفروق في اتجاهات معلم) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة  
عن االستقصاء في تطبيق ما ورد عزى لمتغير  تياًتدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء 

 .)14.4(ذلك كما هو واضح في الجدول و، التدريس
                                  

ـ   للفروق  ) t-test (نتائج اختبار  :14.4جدول  ال ي العلـوم نحـو اسـتخدام       في اتجاهات معلم
 تطبيق ما ورد عن االستقصاء في التدريسعزى لمتغير  تياًتدريساً أسلوباالستقصاء 

 األبعاد
 

تطبيق 
 االستقصاء

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

االتجاهات  0.31 3.67 102  طبق
 0.30 3.69 58  لم يطبق العامة

158 0.497- 0.620 

مة مالء 0.36 3.99 102 طبق 
أسلوب 

 االستقصاء
 0.42 3.94 58 لم يطبق  

158 0.808 0.420 

التأثير على  0.40 3.91 102 طبق
شخصية 

 الطالب
 0.41 3.88 58 لم يطبق

158 0.346 0.730 

أهمية  0.40 4.03 102  طبق
استخدام 
 االستقصاء

 0.45 4.01 58 لم يطبق 

158 0.225 0.822 

 الدرجة الكلية 0.31 3.88 102 طبق

 0.34 3.87 58 لم يطبق

158 0.229 0.820 

 
 فـي   )α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم   )14.4(يتضح من الجدول    

 ما ورد عن    تطبيق تعزى لمتغير    ياًتدريسا  أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء      اتجاهات معلم 
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  في اتجاهات المعلمـين وعلـى اخـتالف        اً واضح اً فقد كان هناك تقارب    االستقصاء في التدريس،  
، وذلك كمـا هـو واضـح مـن          اًيتدريساً  أسلوبه  نحو استخدام تطبيقهم االستقصاء في التدريس     

 .متوسطات الحسابيةال
 

       كبر من مستوى الداللة    ، وهي أ  )0.820(على الدرجة الكلية    وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء
)α≥0.05(           ـ  م ت، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاها ي العلـوم   علم

، تعزى لمتغير تطبيق أسلوب االستقصاء في التـدريس،         ياً تدريس اًأسلوبنحو استخدام االستقصاء    
يقهم أسلوب االستقصـاء فـي       المعلمين وعلى اختالف تطب    ت في اتجاها  اً واضح اًفقد ظهر تقارب  

، وتعزو الباحثة نتيجة هذه الفرضية إلـى المسـاواة بـين المجموعـة التـي طبقـت              التدريس،  
والمجموعة التي لم تطبق، في الفرصة المتاحة لهم في المشاركة، في دورات واالستفادة منها في               

 .تزويدهم باألساليب المناسبة في تدريس العلوم
 

 تكون المجموعة التي طبقت أسلوب االستقصاء، اقتنعت بمزايا أسلوب االستقصـاء            وكذلك ربما 
 وبالتالي انعكست على اتجاهاتهم، والتي جاءت       ، تطبيقه  بها أثناء  التي مرت نتيجة الخبرة العملية،    

 جاءت بدرجة كبيرة    ان اتجاهاته  التي لم تطبق أسلوب االستقصاء فإ      بدرجة كبيرة، أما المجموعة   
المشـاركة فـي    و الحضورأيضا، بناء على األفكار التي تم تكوينها عن أسلوب االستقصاء أثناء            

 .دورات التدريبية

 :علقة بالمعيقات النتائج المت2.4 
 

ثناء علوم للمرحلة األساسیة العلیا أما المعیقات التي یواجھھا معلمي ال:  السؤال الثالث1.2.4
 سلوب االستقصاء من وجھة نظرھم؟ھم ألاستخدام

 
لإلجابة عن سؤال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 في أبعاد  من وجهة نظر معلمي العلوماًيتدريساً أسلوبستقصاء استخدام االلمعيقات المعيارية 
 .)15.4(وذلك كما هو واضح في الجدول الدراسة والدرجة الكلية، 
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 األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمعيقـات اسـتخدام            :15.4 جدولال
 . الدراسة والدرجة الكليةن وجهة نظر معلمي العلوم في مجاالت ماًيتدريساً بأسلواالستقصاء 

المتوسط  العدد المعيقات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.54 3.43 160 خاصة بالمعلم
 0.57 3.52 160 خاصة بالكتاب المدرسي

خاصة بالطالب واإلمكانيات المادية واألجهزة المخبريـة      
 والصفية

160 3.67 0.61 

 0.48 3.51 160 الدرجة الكلية
 

 من وجهة نظر    اًيتدريساً  أسلوب درجة معيقات استخدام االستقصاء       أن )15.4(يتضح من الجدول    
معلمي العلوم كانت عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على الدرجة الكلية للمقيـاس               

إلمكانيات المادية واألجهزة المخبريـة     المعيقات الخاصة بالطالب وا   :  مقدمتها ، وجاء في  )3.51(
وهـذه النتيجـة     .، فالمعيقات الخاصة بالمعلم   المعيقات الخاصة بالكتاب المدرسي   ، تالها   والصفية

جمع جميع معلمـي    لموجودة في بداية االستبانة حيث أ      مع نتيجة تحليل األسئلة المفتوحة، ا      تاتفق
نه بحاجة إلى إمكانيات مادية،     الستقصاء هي أ   تمنع تطبيق أسلوب ا    العلوم، على أن األسباب التي    

 ).%25.3(حيث بلغت نسبتها المئوية 
 
 وأجهزة ومواد   ، المجال، إلى أن استخدام أي أسلوب بحاجة إلى وسائل         ا تعزو الباحثة نتيجة هذ    و

كثيرة، وهذه المواد قد ال تتوفر في المدارس، والسبب أنها بحاجة إلـى ميزانيـات كبيـرة مـن          
ـ  المعل هذه األجهزة والمواد، ولذلك يلجأ     المدرسية قد ال تسمح بشراء       تالميزانياالمدرسة، ف  ون م

  العملـي  ضرة، أو أسلوب العرض   إلى استخدام األساليب التي ال تتطلب وسائل كثيرة، مثل المحا         
 الـتعلم بحيـث     اسب بعض فئات الطلبة، وخاصة بطيئـي      كذلك هذا األسلوب ال ين    أمام الطلبة،   
 العلوم إلى استخدام أساليب      معلمو ك يلجأ  المستوى المرتفع، لذل   ة وهم الطلبة ذوو   عينتشارك فئة م  

 .تناسب جميع فئات الطلبة
 

ـ   ) 3.52(أما بالنسبة لنتائج المجال الثاني والذي جاء بمتوسط حسابي            دأي بدرجة متوسـطة، وق
ـ   يرٍة معيقات بدرجة كب   امعيقات، كان من بينها اثنتان اعتبرت     ) 6(تضمن هذا المجال     رة ، وهي كث

ن المنهاج  الخاصة بأ ) 2005( وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة دراج        المفاهيم الموجودة في الكتاب،   
، ثم تالها تشديد المعلمين على أن استخدام االستقصاء يـؤخر اسـتكمال             مليء بالمفاهيم الصعبة  

لعلميـة وغمـوض   ويمكن أن تعود هذه النتيجة إلى صعوبة المـادة ا   الكتاب المدرسي،   متطلبات  
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بعض المعلومات الموجودة في الكتاب، كذلك الكتاب المدرسي الموجود بـين أيـدي المعلمـين               
والطلبة هو منهاج جديد، وبالتالي ال يوجد لديهم الخبرة الكافية  في تدريس هذه المـادة والتـي                  

ليب يمكن أن تساعدهم في توزيع المادة، وعدد الحصص المقررة وتساعدهم على اختيـار أسـا              
 يلجـأ  كالتدريس المناسبة، بحيث تتالءم مع الموضوعات المطروحة في الكتاب المدرسي، لـذل           

 .المعلمون إلى استخدام أساليب تدريس تساعدهم على استكمال المادة العلمية في الوقت المقرر
 

 حسابي  أما بالنسبة لنتائج المعيقات المتعلقة بالمجال الثالث الخاص بالمعلم، والتي جاءت بمتوسط           
معيقات ثالثة معيقات جـاءت بدرجـة       ) 10(وبدرجة متوسطة، وقد تضمن هذا المجال       ) 3.43(

 أطول  تحاجة أسلوب االستقصاء لوق   "  ثم تالها     ،"كثرة المهمات الموكلة إلى المعلم    "كبيرة، وهي   
 ."قلة النشرات المتعلقة بأساليب التدريس في العلوم" وجاءت الفقرة،" من األساليب األخرى

 
وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة تحليل األسئلة المفتوحة في بداية االسـتبانة، حيـث أكـد غالبيـة                  
المعلمين على أن أسلوب االستقصاء بحاجة إلى وقت أطول لتنفيذه، لذلك تعـزو الباحثـة هـذه                 

ـ           ةالنتيجة، إلى كثرة المهمات المدرسية التي يتطلب من المعلم القيام بهـا فـي المـدارس خاص
 وبالتالي ال يوجد وقت فراغ السـتغالله فـي          ،منهاج، أو أن نصاب المعلم من الحصص كبير       بال

مما يجعله يستخدم أساليب ليسـت بحاجـة        ير للحصة حسب األساليب الحديثة،      التخطيط والتحض 
أما بقية فقرات المعيقات الخاصة بهذا المجـال فجـاءت           إلى جهد ووقت في تخطيطها وتنفيذها،     

 .توسطةجميعها بدرجة م
 

 : المتعلقة بمجال المعيقات الخاصة بالمعلم النتائج 2.2.4
  قامت الباحثة باسـتخراج    إذ ، فقرات تتعلق بالمعيقات الخاصة بالمعلم      يتضمن هذا المجال عشر   

ـ    ، واالنحرافات المعيارية  ، والمتوسطات الحسابية  ،األعداد ة بـالمعلم فـي      ألهم المعيقات الخاص
ك كما   من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة حسب األهمية، وذل         اًيتدريساً  أسلوباستخدام االستقصاء   

 ).16.4 (هو واضح في الجدول
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ـ   األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم   :16.4 جدولال ة المعيقـات الخاص
سـب   مرتبـة ح  من وجهة نظر معلمي العلـوم اًيتدريساً أسلوببالمعلم في استخدام االستقصاء   

 .األهمية
الترتيب 

 تنازلياً
الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  المعيقات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
توفر 
 المعيق

 كبيرة 0.87 4.03 كثرة المهمات المدرسية الموكلة إلى المعلم 6 1
أسلوب االستقصاء لوقت أطول من حاجة  3 2

 . األساليب األخرى
 كبيرة 0.82 3.86

شرات المتعلقة بأساليب التدريس الحديثة  قلة الن 7 3
 . في العلوم

 كبيرة 0.95 3.73

ساليب التدريس ندرة الدورات لتفعيل استخدام أ 8 4
 . الحديثة

 متوسطة 0.97 3.46

صعوبة تحويل الموضوعات الدراسية إلى أنشطة  9 5
استقصائية تعالج مشكالت مقترحة من قبل 

 . الطلبة

 متوسطة 0.87 3.46

لة معرفة المعلم السابقة بمهارات التدريس ق 1 6
 . االستقصائي

 متوسطة 0.88 3.35

   0.95 3.21 . قلة حماس المعلم الستخدام هذا األسلوب 2 7
 متوسطة

استخدام أسلوب التدريس االستقصائي يزيد من  5 8
 . صعوبة ضبط النظام داخل الصف

3.08 1.02  
 متوسطة

ساليب على استخدام أ المعلم القدرة كعدم امتال 4 9
 . التدريس األخرى

 متوسطة 0.99 3.07

 عدم امتالك المعلم مهارة صياغة األسئلة التي  10 10
 .تثير تفكير الطلبة

 متوسطة 1.03 3.06

 
 من  اًيتدريساً   أهم المعيقات الخاصة بالمعلم في استخدام االستقصاء أسلوب        )16.4(يوضح الجدول   

كثرة المهمـات    " ت في المرتبة األولى   ة حسب األهمية، وقد جاء    وجهة نظر معلمي العلوم مرتب    
ء لوقت أطـول    حاجة أسلوب االستقصا  " وفي المرتبة الثانية الفقرة      ،"إلى المعلم المدرسية الموكلة   

عدم امتالك مهارة صياغة األسئلة التـي       "قل الفقرات هي    ، وكما تبين أن أ    "من األساليب األخرى  
 .كذا على التواليوه، "تستثير تفكير الطلبة
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 :بمجال المعيقات الخاصة بالكتاب المدرسيالنتائج المتعلقة  3.2.4
 بالكتاب المدرسـي لـذا قامـت الباحثـة        فقرات تتعلق بالمجال الخاص     ) 6(يتضمن هذا المجال    

 األعـداد والمتوسـطات الحسـابية       ة عن سؤال الدراسة السـابق باسـتخراج       إلجاباباستخراج  
اً أسـلوب ب المدرسي في استخدام االستقصاء      ة ألهم المعيقات الخاصة بالكتا    واالنحرافات المعياري 

 من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واضح فـي الجـدول               اًيتدريس
)17.4 .( 
 
المعيقـات الخاصـة    األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم   :17.4 جدولال
 مرتبـة   من وجهة نظر معلمي العلوماًيتدريساً أسلوبفي استخدام االستقصاء   ي  كتاب المدرس بال

 .حسب األهمية
الترتيب 

 تنازلياً
الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  المعيقات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة توفر 
 المعيق

 كبيرة 0.71 3.83 كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب 15 1
لوب االستقصاء استكمال يؤخر استخدام أس 13 2

 . متطلبات الكتاب المدرسي
 كبيرة 1.00 3.80

يركز أسلوب االستقصاء على إكساب الطلبة  11 3
 .  قبل المعلوماتتللمهارا

 متوسطة 0.78 3.56

 متوسطة 1.12 3.35 . عدد الحصص المخصصة 12 4
 تركيز كتاب العلوم على الجانب المعرفي  14 5

 .فقط
 طة متوس 0.90 3.32

عدم مالئمة الموضوعات المطروحة في  16 6
 . الكتاب المدرسي ألسلوب االستقصاء

 متوسطة  0.83 3.30

 
 من  اًتدريساً  أسلوبفي استخدام االستقصاء    كتاب   أهم المعيقات الخاصة بال    )17.4(يوضح الجدول   

لموجـودة فـي   كثرة المفاهيم ا" ت الفقرةوجهة نظر معلمي العلوم مرتبة حسب األهمية، وقد جاء     
يؤخر استخدام أسلوب االستقصـاء اسـتكمال متطلبـات         " ثم الفقرة    ،ي المرتبة األولى  ف" الكتاب

مـة الموضـوعات    عـدم مالء  "قل الفقرات أهمية كانت      وأ ،في المرتبة الثانية  " الكتاب المدرسي 
 .وهكذا على التوالي، "لكتاب المدرسي ألسلوب االستقصاءالمطروحة في ا
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 واألجهـزة  الماديـة    واإلمكانـات بمجال المعيقات الخاصة بالطالـب      لمتعلقة  النتائج ا  4.2.4
 :المخبرية والصفية

األعـداد  فقرات ترتبط بهذا المجال لذا قامـت الباحثـة باسـتخراج              ) 5(ويتضمن هذا المجال    
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات المادية          

 من وجهـة نظـر معلمـي        اًيتدريساً  أسلوبام االستقصاء   األجهزة المخبرية والصفية في استخد    و
 ). 18.4(العلوم مرتبة حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول 

 
                                  

لخاصـة  المعيقـات ا  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم   :18.4 جدولال
اً أسـلوب فـي اسـتخدام االستقصـاء    طالب واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية      بال

 . مرتبة حسب األهمية من وجهة نظر معلمي العلوماًيتدريس
الترتيب 

 تنازلياً
الرقم في 
 االستبانة

المتوسط  المعيقات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
توفر 
 المعيق

 كبيرة 0.81 3.88 ستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقهحاجة أسلوب اال 19 1
قصاء لبعض فئات عدم مالئمة أسلوب االست 18 2

 .  التعلمالطلبة وخاصة بطيئي
 كبيرة 0.87 3.84

 كبيرة 0.93 3.69 . ارتفاع التكاليف المادية أثناء تطبيقه 21  3
انعدام المعرفة العلمية عند الطلبة بالموضوع  20 4

 . طلب سابق للتعلم باالستقصاءالدراسي كمت
 كبيرة 0.83 3.69

 توصل الطلبة إلى نتائج تختلف عن النتائج  17 5
 .المطلوبة

  متوسطة 0.90 3.26

 
ـ       )18.4(يوضح الجدول    ة  أهم المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهـزة المخبري

 ة نظر معلمي العلـوم مرتبـة حسـب    للتدريس من وجه  اًأسلوبوالصفية في استخدام االستقصاء     
 ،"حاجة أسلوب االستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقه      " الفقرة   األولىاألهمية، وقد جاءت في المرتبة      

 صاء لبعض فئات الطلبة وخاصة بطيئـي       االستق أسلوبمة  عدم مالء " في المرتبة الثانية     ثم تالها 
 نتـائج تختلـف عـن النتـائج         إلىلبة   كانت توصل الط   أهميةقل الفقرات    أ أنتبين   كما   ،"التعلم

 .وهكذا على التوالي، المطلوبة
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ساسية العليا في محافظـة    ألهل تختلف استجابة معلمي العلوم للمرحلة ا      :  الرابع  السؤال 5.2.4
بيت لحم على درجة توفر المعيق باختالف الجنس والمؤهـل العلمـي والتخصـص والخبـرة             

حتـوى وأسـاليب تـدريس وتطبيـق أسـلوب          موقع المدرسة وحضـور دورة م     التدريسية و 
 قصاء؟ تساال

 : اآلتية الصفريةلإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات
 : الفرضية الثامنةالنتائج المتعلقة ب 6.2.4 

متوسطات استجابة معلمي  في )α≥0.05 (ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو
 .  زى لمتغير الجنسالعلوم على درجة توفر المعيق  يع

وق في معيقات استخدام للفر) t-test( الفرضية السابقة استخدم اختبار للتحقق من صحة
، وذلك كما هو عزى لمتغير الجنسمن وجهة نظر معلمي العلوم ي للتدريس اًأسلوباالستقصاء 

 ).19.4 (واضح في الجدول
                                      

 ياًتدريسا  أسلوبفي معيقات استخدام االستقصاء     للفروق  ) t-test (ئج اختبار  نتا :19.4 جدولال
 .عزى لمتغير الجنسمن وجهة نظر معلمي العلوم ي

 المعيقات
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 خاصة بالمعلم 0.57 3.45 76 ذكر

 0.51 3.40 84 أنثى

158 0.571 0.569 
 

خاصة بالكتاب  0.63 3.49 76 ذكر
 0.51 3.55 84 أنثى المدرسي

158 0.584- 0.560 

خاصة بالطالب  0.67 3.58 76 ذكر
واإلمكانات 

 األخرى
 0.53 3.75 84 أنثى

158 1.756- 0.081 

 الدرجة الكلية 0.54 3.49 76 ذكر

 0.42 3.53 84 أنثى

158 0.415- 0.679 

 
فـي   )α≥0.05(ق ذات داللة إحصائية عند المستوى        عدم وجود فرو   )19.4(يتضح من الجدول    

 الجـنس، عزى لمتغير    من وجهة نظر معلمي العلوم ي      اًيتدريساً  أسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    
،  المعيقـات هذهوعلى اختالف جنسهم نحو  وجهة نظر المعلمين     في   اً واضح اًفقد كان هناك تقارب   

 .متوسطات الحسابيةوذلك كما هو واضح من ال
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ائية لهـذه    على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة اإلحص         بناء ،تم قبول الفرضية الصفرية   و
، ويمكن أن تعزو الباحثة ذلك إلى       )α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.679(الفرضية  

معلمات، من حيث خصائصهم، بالرغم من اختالف  جنسـهم          تشابه أفراد العينة من المعلمين وال     
  نفسها الموكلة إليهم، ولـديهم  المهمات المدرسيةدريس كتاب علوم واحد ويقومون بفهم يقومون بت 

 . نفسها الدورات التدريبية نفسها ويحضرونةالمؤهالت العلمي
 
 : الفرضية التاسعةالنتائج المتعلقة ب 7.2.4 

 في متوسطات استجابة معلمي )α≥0.05 (ىلة إحصائية عند المستوق ذات دالال توجد فرو
 .عزى لمتغير المؤهل العلمي درجة توفر المعيق تالعلوم على

   
وق في معيقات استخدام للفر) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة

مؤهل العلمي، وذلك كما  العزى لمتغير من وجهة نظر معلمي العلوم يياًتدريساً أسلوباالستقصاء 
 ).20.4 (هو واضح في الجدول

                                      
اً أسـلوب في معيقـات اسـتخدام االستقصـاء        للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :20.4 جدولال  

 .عزى لمتغير المؤهل العلمير معلمي العلوم ت من وجهة نظياًتدريس
 المعيقات

 
المتوسط  عددال المؤهل العلمي

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 خاصة بالمعلم 0.60 3.22 27 دبلوم

 بكالوريوس
 علىفأ

133 3.47 0.52 

158 2.122- 0.035 

خاصة بالكتاب  0.56 3.50 27 دبلوم
 بكالوريوس المدرسي

 علىفأ

133 3.53 0.57 

158 0.257- 0.797 

خاصة بالطالب  0.68 3.54 27 دبلوم
واإلمكانات 

 األخرى
 بكالوريوس

 علىفأ

133 3.69 0.59 

158 1.174- 0.242 

 الدرجة الكلية 0.51 3.38 27 دبلوم

 بكالوريوس
 علىفأ

133 3.54 0.47 

158 1.567- 0.119 
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ـ  وجود فرو) 20.4(يتضح من الجدول  فـي    (α≤0.05)  ىتوق ذات داللة إحصائية عنـد المس
مؤهـل  عزى لمتغير ال تدريس من وجهة نظر معلمي العلوم ي       لل اًأسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    

وكانت الفروق في المعيقات الخاصة بـالمعلم لصـالح المعلمـين مـن حملـة درجـة             . العلمي
وسـطات  مت، وذلك كما هو واضح من ال      البكالوريوس الذين أكدوا بدرجة أكبر على هذه المعيقات       

 .الحسابية
 

     على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة اإلحصائية لهذه          وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء 
وهذا يدل على عدم وجود فـروق    ) α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.119(الفرضية  

غيـر المؤهـل    عزى لمت مي العلوم على درجة توفر المعيق ي      ذات داللة إحصائية في استجابة معل     
عزى لمتغير المؤهل العلمـي،  ج وجود فروق في مستويات الفرضية يالعلمي، ولكن أظهرت النتائ 

ولكنها لم تؤثر في الدرجة الكلية التي قبلت الفرضية الصفرية بناء عليها حيث، وجدت فروق في                
رجـة  مجال المعيقات الخاصة بالمعلم، ومصدر هذه الفروق هو لصالح المعلمين مـن حملـة د              

 .كبر على هذه المعيقاتلبكالوريوس، والذين أكدوا بدرجة أا
 

تعزو الباحثة ذلك إلى أن المعلمين من حملة الدبلوم، فترة دراستهم في الكليـات هـي سـنتان       و
كثيـر  افي، وبالتالي يؤدي إلى افتقار      بحيث لم يحصلوا خاللها على التدريب النظري والعملي الك        

فـان مـدة     ، أما بالنسبة للمعلمين الذين يحملون درجة البكـالوريوس،        منهم إلى التأهيل التربوي   
دراستهم هي أربع سنوات حصلوا من خاللها على التدريب العملـي والنظـري الكـافي، وتـم                 

 .استخدام أساليب تدريس متنوعة في مجال تخصصهم  أثناء دراستهم في الجامعة
 
 :   الفرضية العاشرةالنتائج المتعلقة ب 8.2.4 
في متوسطات استجابة معلمي ) α≥0.05 (ىق ذات داللة إحصائية عند المستو توجد فروال

 .سنوات الخبرةعزى لمتغير  تالعلوم على درجة توفر المعيق
 ).21.4(لمعيارية ويظهر ذلك في الجدول تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا
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اريـة لمعيقـات اسـتخدام      واالنحرافـات المعي   األعداد والمتوسطات الحسابية     :21.4لجدول  ا
 .عزى لمتغير سنوات الخبرة من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريساً أسلوباالستقصاء 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة المعيقات
 0.50 3.48 55  سنوات 5 أقل من 
5-10 51 3.46 0.52 

 خاصة بالمعلم

 0.59 3.34 54  سنوات10  أكثر من 
 0.54 3.50 55  سنوات5 أقل من 
5-10 51 3.65 0.61 

خاصة بالكتاب 
 المدرسي

 0.55 3.42 54  سنوات10 أكثر من 
 0.64 3.78 55  سنوات5 أقل من 
5-10 51 3.69 0.55 

خاصة بالطالب 
واإلمكانات 

 0.60 3.53 54  سنوات10 أكثر من  األخرى
 0.46 3.56 55  سنوات5ل من  أق

5-10 51 3.57 0.50 
 الدرجة الكلية

 0.48 3.41 54  سنوات10 أكثر من 
 
وق للفر) ANOVA (حليل التباين األحاديللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تو

عزى لمتغير  من وجهة نظر معلمي العلوم يياًتدريساً أسلوبفي معيقات استخدام االستقصاء 
 ).22.4 ( ، وذلك كما هو واضح في الجدولةسنوات الخبر

وق في معيقات استخدام للفر) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  :22.4الجدول  
 .عزى لمتغير سنوات الخبرة من وجهة نظر معلمي العلوم تاًيتدريساً أسلوباالستقصاء 
 المعيقات

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.326 0.653 2 بين المجموعات

 0.297 46.707 157 داخل المجموعات
 خاصة بالمعلم

 - 47.360 159 المجموع

 
1.097 

 
0.336 

 0.684 1.367 2 بين المجموعات

 0.326 51.163 157 داخل المجموعات
 خاصة بالكتاب

 - 52.530 159 مجموعال

 
2.098 

 
0.126 

 0.913 1.826 2 بين المجموعات

 0.366 57.423 157 داخل المجموعات
خاصة بالطالب 

واإلمكانات 
 - 59.250 159 المجموع األخرى

 
2.497 

 
0.086 

 0.434 0.868 2 بين المجموعات

 0.234 36.716 157 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية 

 - 37.584 159 موعالمج

 
1.855 

 
0.160 
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 فـي   )α≥0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ) 22.4(يتضح من الجدول    
سـنوات   من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير         ياًتدريساً  أسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    

لمـين وعلـى     في درجة هذه المعيقات من وجهة نظر المع        اً واضح اًفقد كان هناك تقارب   . الخبرة
 .)21.4( ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدولاختالف سنوات خبراتهم

 
ة وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللـة اإلحصـائي                

، وهذا يدل على عدم وجـود       )α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.160(لهذه الفرضية   
عزى إلى متغيـر    مي العلوم على درجة توفر المعيق ي      وق ذات داللة إحصائية في استجابة معل      فر

 في درجة هذه المعيقات من وجهة نظر المعلمـين،          اً واضح اًسنوات الخبرة، فقد كان هناك تقارب     
 . خبراتهمتوعلى اختالف سنوا

 
سلوب، يواجه مجموعة من     ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس أن المعلم عند استخدامه ألي أ           

المعيقات وهذه المعيقات يمكن أن تالزمه في السنوات األولى من خبرته، وتسـتمر معـه إلـى                 
سنوات متتالية دون التقليل منها، وهذا نابع من عدم وجود حلول جذرية لحـل هـذه المعيقـات،         

حاجـة إلـى دعـم       ب ،كذلك عدم اهتمام القائمين في الوزارة على أن استخدام مثل هذه األساليب           
عيق وتوفير بيئات مدرسية مزودة باإلمكانات واألجهزة، وهذا يدل على أن تحديد درجة توفر الم             

ويمكن تفسير هذه النتيجة إلى أن أسلوب االستقصاء من األساليب          ليست مرتبطة بالخبرة العملية،     
 .والتنفيذ  من الجهد والوقت في التخطيطكثيرهي بحاجة إلى بذل التي 

 
   

) α≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى : الفرضية الحادية عشر 8.2.4
 .  موقع المدرسةعزى لمتغير  تفي متوسطات استجابة معلمي العلوم على درجة توفر المعيق 

 
وق في معيقات استخدام للفر) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة

، وذلك كما موقع المدرسةعزى لمتغير  من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريس اًأسلوباالستقصاء 
 ).23.4(هو واضح في الجدول 
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 ياًتدريساً  أسلوبفي معيقات استخدام االستقصاء     للفروق  ) t-test (نتائج اختبار  :23.4جدول  ال
 .غير موقع المدرسةعزى لمتر معلمي العلوم تمن وجهة نظ

 المعيقات
 

موقع 
 المدرسة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

خاصة  0.52 3.45 45 مدينة
 0.55 3.42 115 قرية بالمعلم

158 0.360 0.719 

خاصة  0.53 3.63 45 مدينة
بالكتاب 
 المدرسي

 0.58 3.48 115 قرية

158 1.483 0.140 

خاصة  0.58 3.72 45 مدينة
بالطالب 

واإلمكانات 
 األخرى

 0.61 3.65 115 قرية

158 0.714 0.477 

الدرجة  0.48 3.57 45 مدينة
 0.48 3.49 115 قرية الكلية

158 0.905 0.367 

 
 فـي   )α≥0.05(توىق ذات داللة إحصائية عند المس      عدم وجود فرو   )23.4(يتضح من الجدول      

موقـع  عزى لمتغيـر     العلوم ت   من وجهة نظر معلمي    ياًتدريساً  أسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    
مواقع مدارسـهم   وعلى اختالف   وجهة نظر المعلمين     في   اً واضح اًفقد كان هناك تقارب   . المدرسة

 .متوسطات الحسابية، وذلك كما هو واضح من الهذه المعيقاتنحو 
 

 :   الفرضية الثانية عشرالمتعلقة بالنتائج  9.2.4
في متوسطات استجابة معلمي ) α)0.05≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .التخصصعزى لمتغير  تالعلوم على درجة توفر المعيق 
 

 ).24.4(تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ويظهر ذلك في الجدول 
    عداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمعيقـات اسـتخدام            األ :24.4الجدول  
 .التخصصعزى لمتغير تدريس من وجهة نظر معلمي العلوم ت للاًأسلوبصاء االستق

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد التخصص المعيقات
 المعياري

 خاصة بالمعلم 0.50 3.31 47 كيمياء
 0.55 3.55 35 أحياء
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  0.45 3.57 25 اءفيزي
 0.59 3.38 53 آخر

 0.58 3.49 47 كيمياء
 0.53 3.54 35 أحياء
 0.57 3.74 25 فيزياء

 خاصة بالكتاب المدرسي

 0.58 3.44 53 آخر
 0.61 3.59 47 كيمياء
 0.51 3.98 35 أحياء
 0.51 3.65 25 فيزياء

خاصة بالطالب واإلمكانات 
 األخرى

 0.64 3.54 53 آخر
 0.50 3.43 47 كيمياء
 0.45 3.65 35 أحياء
 0.41 3.64 25 فيزياء

 درجة الكليةال

 0.50 3.43 53 آخر

 
وق للفر) ANOVA ( حليل التباين األحاديللتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم اختبار تو

تغير عزى لم من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريساً أسلوبفي معيقات استخدام االستقصاء 
 ).25.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول التخصص

 
وق في معيقات استخدام للفر) ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :25.4 جدولال 

 .التخصصعزى لمتغير  من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريساً أسلوباالستقصاء 
 المعيقات

 
درجات  مصدر التباين

 الحرية

مجموع 
 المربعات

وسط مت
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.589 1.766 3 بين المجموعات

 0.292 45.594 156 داخل المجموعات
 خاصة بالمعلم

 - 47.360 159 المجموع

 
2.014 

 
0.114 

 0.529 1.586 3 بين المجموعات

 0.327 50.945 156 داخل المجموعات
 خاصة بالكتاب

 - 52.530 159 المجموع

 
1.618 

 
0.187 

 1.548 4.644 3 بين المجموعات

 0.350 54.606 156 داخل المجموعات
خاصة بالطالب 

واإلمكانات 
 - 59.250 159 المجموع األخرى

 
4.422 

 
0.005 

 0.564 1.691 3 بين المجموعات

 0.230 35.892 156 داخل المجموعات
 الدرجة الكلية 

 - 37.584 159 المجموع

 
2.450 

 
0.066 
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فـي  ) 0.05(α≤ وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى           )25.4(يتضح من الجدول    
عـزى لمتغيـر     من وجهة نظـر معلمـي العلـوم ي         ياًتدريساً  أسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    

 وكانت الفروق في المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات األخرى، وإليجاد مصـدر          . التخصص
معيقـات  للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(هذه الفروق استخدم اختبار توكي 

وذلك التخصص،  عزى لمتغير    من وجهة نظر معلمي العلوم ت      ياًتدريساً  أسلوباستخدام االستقصاء   
 ).26.4(في الجدول كما هو واضح 

 
ائية لهذه  يث كان مستوى الداللة اإلحص    وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية ح         

ج وجـود   ، ولكن أظهـرت النتـائ     )α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.066(الفرضية  
عزى لمتغير التخصص، ولكنها لم تؤثر في الدرجة الكليـة التـي            فروق في مستويات الفرضية ي    

ات الخاصـة بالطالـب      حيث وجدت فروق في مجال المعيق      ،قبلت الفرضية الصفرية بناء عليها    
 .واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية

 
علمـين  على أن هـذه الفـروق كانـت بـين الم    ) اختبار توكي(المقارنات البعدية فقد دلت نتائج   

لئك المتخصصين في األحياء من جهة، وبين المتخصصـين فـي          المتخصصين في الكيمياء، وأؤ   
 في األحياء، الذين أكـدوا      صالح المتخصصين األحياء والتخصصات األخرى من جهة أخرى، ول      

 اًأسـلوب ت المادية في استخدام االستقصاء      كبر على المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانا     بدرجة أ 
 .ياًتدريس

 
ـ                 و اء تعزو الباحثة هذه النتيجة، إلى أن تحديد المعلمـين  المتخصصـين فـي األحيـاء والكيمي

ـ         كبر، نابع وتخصصات أخرى للمعيقات بدرجة أ      اً من خبرتهم الجامعية وهي أنهم يقضـون وقت
 التجارب واألنشطة هذا من     أكثر في المختبرات بحيث يكون التركيز على الجانب العملي وإجراء         

ن مادة العلوم من المواد المليئة بالتجارب واألنشطة العلميـة، التـي     جانب، أما من جانب آخر فإ     
 .إلعداد الجيدبحاجة إلى المواد والتجهيزات المناسبة واهي 
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للمقارنات الثنائية البعديـة للفـروق فـي    ) Tukey test( نتائج اختبار توكي :26.4 جدولال 
عـزى   من وجهة نظر معلمـي العلـوم ت        ياًتدريساً  أسلوب )الطالب(معيقات استخدام االستقصاء  

 .لمتغير التخصص
 آخر يزياءف أحياء كيمياء المقارنات

 0.0443 -0.0645 -0.3971*  كيمياء
 0.4414* 0.3326   أحياء
 0.1088    فيزياء
     آخر

 
 أن الفروق فـي معيقـات اسـتخدام         )26.4(البعدية الواردة في الجدول     تشير المقارنات الثنائية    

 كانت  تخصصعزى لمتغير ال   من وجهة نظر معلمي العلوم ي      ياًتدريساً  أسلوب )الطالب (االستقصاء
بين المعلمين المتخصصين في الكيمياء وأولئك المتخصصين في األحيـاء مـن جهـة، وبـين                
المتخصصين في األحياء والتخصصات األخرى من جهة أخـرى لصـالح المتخصصـين فـي           
األحياء الذين أكدوا بدرجة أكبر على المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات األخرى في استخدام             

 ).24.4(، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول ياًتدريساً وبأسل االستقصاء
 
 
 
 

 : الفرضية الثالثة عشرة 10.2.4
 في متوسطات استجابة معلمي )α≥0.05 (ىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستو

 .ديثةحضور دورات في أساليب التدريس الحعزى لمتغير  تالعلوم على درجة توفر المعيق 
   

وق في معيقات استخدام للفر) t-test(  الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة
في أساليب  ةعزى لمتغير حضور دور من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريساً أسلوباالستقصاء 

 .)27.4(التدريس الحديثة، وذلك كما هو واضح في الجدول 
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        اًأسـلوب فـي معيقـات اسـتخدام االستقصـاء         للفروق  ) t-test (نتائج اختبار : 27.4 جدولال
    عزى لمتغير المشاركة فـي دورات محتـوى وأسـاليب    ر معلمي العلوم ت من وجهة نظ ياًتدريس
 .تدريس

 المعيقات
 

حضور 
 دورات

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 لحريةا

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 خاصة بالمعلم 0.52 3.36 113 حضر 

لم 
 يحضر 

47 3.58 0.56 

158 2.375- 0.019 

خاصة بالكتاب  0.53 3.53 113  حضر
 لم  المدرسي

 يحضر 

47 3.51 0.65 

158 0.168 0.867 

خاصة بالطالب  0.54 3.66 113  حضر
واإلمكانات 

 األخرى
 لم 

 يحضر

47 3.70 0.75 

158 0.382- 0.703 

 الدرجة الكلية 0.45 3.48 113  حضر

 لم 
 يحضر

47 3.59 0.55 

158 1.328- 0.186 

 
 فـي   )0.05(α≤ وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى           )27.4 (يتضح من الجدول  

لمتغير حضـور   لعلوم تعزى    من وجهة نظر معلمي ا     ياًتدريساً  أسلوبتخدام االستقصاء   معيقات اس 
 وكانت الفروق في المعيقات الخاصة بالمعلم لصـالح المعلمـين       دورة في أساليب تدريس حديثة،    

ما هـو   الذين أكدوا بدرجة أكبر على هذه المعيقات، وذلك ك        الذين لم يحضروا مثل هذه الدورات       
 .واضح من المتوسطات الحسابية

 
     اللة لهذه الفرضـية    ى الدرجة الكلية حيث كان مستوى الد       عل وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء

، ولكن أظهرت النتائج وجود فـروق فـي         )α≥0.05(كبر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.186(
، ولكنها لم تـؤثر علـى      تدريس  محتوى وأساليب   الفرضية تعزى لمتغير حضور دورة     مستويات

ا حيث وجدت فروق في مجـال المعيقـات         الدرجة الكلية التي قبلت الفرضية الصفرية بناء عليه       
 الذين لم يحضروا مثل هذه الـدورة،        الخاصة بالمعلم، ومصدر هذه الفروق هو لصالح المعلمين       

 يكون السبب في ذلك إلى عـدم مشـاركتهم      وربماكبر على هذه المعيقات،     والذين أكدوا بدرجة أ   
قل مـنهم علـى هـذه       دوا بدرجة أ  ا في الدورة والذين أك    مقارنة بزمالئهم المعلمين الذين شاركو    

المعيقات، وهذا يدل على أن المعلمين الذين شاركوا في الدورة، تم تفعيل دورهم وإشراكهم فـي                
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فعاليات التدريب وإعداد نماذج دروس تم شرحها من خالل أسـاليب وطـرق مختلفـة، كـذلك                 
ل النشط، وهذا سـاعدهم     االستفادة من خبرات زمالئهم المعلمين العملية في مجال التعليم والتفاع         

في تخطي المعيقات التي تواجههم أثناء تطبيق أي أسلوب، وبالتالي انعكس على درجة استجابتهم              
 . جاءت بدرجة متوسطةللمعيقات والتي

 
 الذين لم يشاركوا في الدورة جاءت استجابتهم للمعيقات عالية، وهذا يـدل             لمعلمون بالنسبة ل   أما

وتوظيف أساليب التدريس المختلفة لخدمة الكتاب المدرسي، ومواجهة         إلى اإلعداد    معلى افتقاره 
ألساليب، بالرغم من أنهـم يحملـون    المشكالت التي يمكن أن يواجهوها أثناء تطبيقهم لمثل هذه ا         

 . نفسهاالمؤهالت العلمية
 

 : الفرضية الرابعة عشرة 11.2.4
متوسطات استجابة معلمي   في)α)0.05≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .   االستقصاء في التدريستطبيق أسلوبعزى لمتغير  تالعلوم على درجة توفر المعيق
 

وق في معيقات استخدام للفر) t-test ( الفرضية السابقة استخدم اختبارللتحقق من صحة
ن عزى لمتغير تطبيق ما ورد ع من وجهة نظر معلمي العلوم تياًتدريساً أسلوباالستقصاء 

 ).28.4(االستقصاء في التدريس، وذلك كما هو واضح في الجدول 
  
 ياًتدريساً  في معيقات استخدام االستقصاء أسلوب    للفروق  ) t-test ( نتائج اختبار  :28.4 جدولال

 تطبيق ما ورد عن االستقصاء في التدريسلمتغير عزى ر معلمي العلوم تمن وجهة نظ
 المعيقات

 
المتوسط  العدد التطبيق

 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 خاصة بالمعلم 0.54 3.33 102  طبق

 0.51 3.59 58  لم يطبق

158 2.938- 0.004 

خاصة بالكتاب  0.53 3.52 102  طبق
 0.53 3.53 58  لم يطبق المدرسي

158 0.087- 0.931 

خاصة بالطالب  0.72 3.62 102  طبق
ت واإلمكانا

 األخرى
 0.45 3.76 58  لم يطبق

158 1.273- 0.206 

 الدرجة الكلية 0.52 3.45 102  طبق

  3.61 58  لم يطبق

158 1.996- 0.048 
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 فـي   )0.05(α≤ وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد المسـتوى           )28.4(يتضح من الجدول    
 من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير تطبيق ما          ياًدريستاً  أسلوبمعيقات استخدام االستقصاء    

 لصالح المعلمـين  وكانت الفروق في المعيقات الخاصة بالمعلم     . ورد عن االستقصاء في التدريس    
الذين أكدوا بدرجة أكبر على هذه المعيقات،       الذين لم يطبقوا ما ورد عن االستقصاء في التدريس          

 .الحسابيةا هو واضح من المتوسطات وذلك كم
 

ـ                ائية وقد تم رفض الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللـة اإلحص
، حيـث أظهـرت النتـائج       )≤α0.05(صغر من مستوى الداللة     ، وهي أ  )0.048(لهذه الفرضية   

 من وجهة نظـر  ياً تدريساًأسلوبقات استخدام االستقصاء وجود فروق ذات داللة إحصائية في معي 
عزى إلى متغير تطبيق أسلوب االستقصاء في التدريس، وكانـت الفـروق فـي              لمي العلوم ي  مع

هـم   في التدريس، المعيقات الخاصة بالمعلم ولصالح المعلمين الذين لم يطبقوا أسلوب االستقصاء         
 . هذه المعيقاتىكبر علالذين أكدوا بدرجة أ

 
النظر بين مجموعة المعلمين الذين طبقوا       الباحثة هذه النتيجة إلى عدم التشابه في وجهات          تعزوو

األسلوب، ومجموعة المعلمين الذين لم تطبق األسلوب في تحديـد المعيقـات التـي يمكـن أن                 
ـ       تعترضهم في حالة تطبيق أسلوب االستقصاء،      وا أسـلوب  وخاصـة أن المعلمـين الـذين طبق

اعات مبنية علـى الخبـرة   قل على المعيقات، وهذه النتيجة نابعة من قن       االستقصاء أكدوا بدرجة أ   
والممارسة ألسلوب االستقصاء في التدريس وبالتالي استطاعوا التقليل من هذه المعيقات نتيجـة              

 .الخبرة
أما مجموعة المعلمين الذين لم يطبقوا أسلوب االستقصاء، والذين أكدوا بدرجة عالية على هـذه               

 . وإنما على قناعات شخصية المعيقات ربما قد تكون قناعاتهم غير مبنية على أسس علمية
وغالبا الشخص الذي ال يرغب بالقيام بشيء ما يبرر عدم قيامه بذلك بوجود معيقات تمنعه مـن                 

 .القيام به
  

حصائية بين اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة هل توجد عالقة ذات داللة إ: سالسؤال الخام
 ؟وبين معيقات تطبيقه ياً تدريساًسلوبأ العليا نحو استخدام االستقصاء ساسيةاأل

 :لإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضية الصفرية اآلتية
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 الفرضية الخامسة عشرة  12.2.4
علوم نحو بين اتجاهات معلمي ال )α0.05≤(ذات داللة إحصائية عند المستوى عالقة ال توجد 

 .   في التدريس وبين معيقات تطبيقهاًأسلوباستخدام االستقصاء 
 

) Pearson correlation(للتحقق من صحة الفرضية السابقة استخدم معامل االرتباط بيرسون 
 في التدريس وبين معيقات اًأسلوبام االستقصاء للعالقة بين اتجاهات معلمي العلوم نحو استخد

 .) 29.4(تطبيقه، وذلك كما هو واضح في الجدول 
                                       

للعالقـة بـين   ) Pearson correlation( نتائج معامل االرتبـاط بيرسـون   :29.4 جدولال
 . في التدريس وبين معيقات تطبيقهاًأسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء اتجاهات معلم

 اإلحصائيةالداللة  )ر(قيمة  العدد المتغيرات
 

استخدام 
معيقات *االستقصاء

 التطبيق

 
160 

 
0.025 

 
0.750 
 

 
 أنه ال توجد عالقـة ذات داللـة إحصـائية عنـد             )29.4(لمعطيات الواردة في الجدول     اتشير  

 وبـين  ياًتدريساً    أسلوبي العلوم نحو استخدام االستقصاء       بين اتجاهات معلم   )α0.05≤(المستوى  
 .معيقات تطبيقه

 
 ئية لهذه وقد تم قبول الفرضية الصفرية بناء على الدرجة الكلية حيث كان مستوى الداللة اإلحصا             

نه بـالرغم مـن   ، وهذا يدل على أ  )α≤0.05( مستوى الداللة    كبر من ، وهي أ  )0.750(الفرضية  
 مالمعيقات التي يمكن أن يواجهها المعلمون أثناء تطبيقهم ألسلوب االستقصـاء، إال أن اتجاهـاته         

ب فـي    يعود السب   نحوه كبيرة، وربما   منحوه كأسلوب تدريس فعال لم تتأثر بحيث كانت اتجاهاته        
ذلك إلى أن أسلوب االستقصاء له مميزات كثيرة، منها أن الطالب يعتمد على نفسه فـي البحـث          
عن الحقيقة أو المعرفة، كذلك يهتم ببناء الطالب من حيث ثقته واعتماده علـى نفسـه، وزيـادة                  
طموحه، كذلك تنمي لديه مهارة البحث العلمي هذا من جهة، من جهة أخرى فالمعيقـات إذا تـم             

عمل على تذليلها واالهتمام بها أكثر، ساعد على تطبيق هذا األسلوب أكثر فـي الموضـوعات                ال
 .الدراسية
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  في التدريس  ما أسباب عدم تطبيق أسلوب االستقصاء     : السؤال السادس ب  النتائج المتعلقة  3.4
 خدام؟ وسلبيات ذلك االست،يجابياتوما إ  العلوم للمرحلة األساسية العليا؟من وجهة نظر معلمي

   
باإلضافة إلى متغيرات الدراسة الموجودة في الجزء األول من االستبانة أضافت الباحثـة ثالثـة               

 نحـو أسـلوب     م اتجاهاته نأسئلة مفتوحة اإلجابة بحيث تتيح للمفحوصين الفرصة في التعبير ع         
اء  االستقصـاء سـو  أسلوب خالل تطبيق    أهم األمور التي تم التوصل إليها        االستقصاء وأضافت 

 . سلبياتأويجابيات كانت إ
 

 البيانات قامت الباحثة بكتابة العبارات الجديدة ولم تتكرر، ثم قامت بإعطاء كـل فقـرة                  لولتحلي
 يجابيات أسلوب االستقصاء أو سـلبياته،     ء كان ذلك باألسئلة المتعلقة بإ     تكررت إشارة أمامها سوا   

مجت إجابة هذا السـؤال     االستقصاء فقد د  سؤال المتعلق بأسباب عدم تطبيق أسلوب       لأما بالنسبة ل  
وبعد ذلك تم جمع التكرارات      بين السؤالين،    ب االستقصاء وذلك لتشابه اإلجابات    مع سلبيات أسلو  

 ومن ثم تطبيق المعادلة التالية على الفقرات إلخراج النسـبة المئويـة      ،لكل فقرة ولجميع الفقرات   
 .لكل فقرة

 
       %100 ×            مجموع تكرار الفقرة 

  المجموع الكلي لتكرار الفقرات
 
 
 

 :يجابيات أسلوب االستقصاءالنتائج المتعلقة بإ 1.3.4
فقرة، ثم تم احتساب التكـرارات      ) 21 (رات فيها قامت الباحثة بتفريغ البيانات والتي بلغ عدد الفق       

 ل فقرة على حـدة حتساب التكرارات لك وبعد ذلك تم ا  ،اًتكرار) 180(لجميع الفقرات والتي بلغت     
صلت على نسـبة عاليـة مـن    فقرات ح) 5(خذ أعلى  وقد تم أ  ،وإخراج النسبة المئوية لكل منها    

 : وقد جاءت على النحو التالي،فقرات حصلت على تكرار بنسبة منخفضة) 5(قل التكرار وأ
تثبيـت المعلومـات عنـد      " جاء في مقدمتها الفقرة      ، التكرارات أعلىالفقرات التي حصلت على     

 االستقصاء علـى    أسلوبيساعد  "وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة الفقرة        ،%)13.3( وبنسبة "الطلبة
 ).4.53(متوسطها الحسابي وبلغ ،في المجال الرابع" تثبيت المعلومات
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 والتي حصلت علـى نسـبة     " اعتماد الطالب على نفسه   " في المرتبة الثانية فقد جاءت الفقرة        أما 
 في  أما،  %)8.3(بنسبة  " تشجيع الطلبة على البحث   "المرتبة الثالثة الفقرة    ثم تلتها في    ،  %)11.7(

 أمـا ،  %)7.2(وبنسبة  " يساعد الطلبة على اكتشاف المعلومات    "المرتبة الرابعة فقد جاءت الفقرة      
وهـذه النتيجـة     %).5.6(فقد جاءت في المرتبة الخامسة وبنسبة       " زيادة فهم الطلبة للمادة   "فقرة  

 والـذي يهـتم   ، االستقصاء في التدريس  ألسلوب أهمية التربوي من    األدباء في   تؤكد على ما ج   
ببناء الطالب من حيث ثقته واعتماده على نفسه وتنمية المهارات التفكيرية والعمليـات العلميـة                

 . بحيث يصبح الطالب من خالله محور العملية التعليمية التعلمية،العقلية لديه
 

 :فقد كانت مرتبة على النحو اآلتي صلت على نسبة قليلة من التكرار بالنسبة للفقرات التي حأما
مراعاة الفـروق  "، ثم تلتها الفقرة %)3.3(وجاءت بنسبة  " خلق عالقات ايجابية بين الطلبة    "الفقرة  

يعـزز   "و ،"ينمي قوة المالحظـة لـدى الطلبـة       " ثم الفقرات    ،%)2( وبنسبة" الفردية بين الطلبة  
 %).1.3( بنسبة جميعها جاءت" تحسين مستويات الطلبة " و ،"المنافسة بين الطلبة

        
 

 : االستقصاء من وجهة نظر معلمي العلوم أسلوب سلبياتنتائج السؤال المتعلق ب 2.3.4
 ثم تم احتساب التكرارات لجميع الفقرات والتـي         ،فقرة سلبية ) 15(بعد كتابة الفقرات بلغ عددها      

ذلك تم  احتساب التكرارات لكل فقرة وإخراج النسبة المئوية لكـل       وبعد   ،فقرة) 150(بلغ عددها   
فقـرات  ) 5(قـل    وأ  نسبة عالية مـن التكـرارات      فقرات حصلت على  ) 5(خذ أعلى   ، وقد أ  منها
 : جاءت على النحو اآلتيدالتكرارات وقلت على نسبة منخفضة من حص

 
 االستقصـاء فـي    أسـلوب طبيـق    لت  معيق أنها على اعتبار     المعلمون أكدبالنسبة للفقرات والتي    

 وبنسـبة "  مـن الحصـة    أكثـر  وقت   إلىيحتاج  "  الفقرة   األولى فقد جاءت في المرتبة      التدريس
 مـن   أطـول  االستقصـاء لوقـت      أسلوبحاجة  "، وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة الفقرة        %)40(

ثم تالها  ، الموجودة في االستبانة،     )3.86(  والتي حصلت على متوسط حسابي     "األخرى األساليب
وهـذه النتيجـة     ،%)25.3(وبنسبة  "  مادية كثيرة  إمكانيات إلىيحتاج  " المعلمين على الفقرة     تأكيد
 والتـي جـاءت     " مواد كثير لتطبيقـه    إلى االستقصاء   أسلوبحاجة  " اتفقت مع نتيجة الفقرة      أيضا

 ).3.88(بمتوسط حسابي 
 

، وهـذه   %)7.3(وبنسـبة   "  الصف يخلق جو من الفوضى في    " وفي المرتبة الثالثة جاءت الفقرة      
 التدريس االستقصائي يزيد مـن صـعوبة        أسلوباستخدام  " اتفقت مع نتيجة الفقرة      أيضاالنتيجة  
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 في المرتبة الرابعـة فقـد       أما،  )3.08( والتي جاءت بمتوسط حسابي    "ضبط النظام داخل الصف   
 اتفقت مع الفقرة    أيضاوهي   ،%)6.7(وبنسبة   "ال يالئم مستويات الطلبة في الصف     " جاءت الفقرة 

والتي جاءت بمتوسط    " التعلم لبعض فئات الطلبة وخاصة بطيئي    صاء   االستق أسلوبعدم مالئمة   "
م مع المـادة المقـررة فـي        ال يتالء "لخامسة فقد جاءت الفقرة      في المرتبة ا   أما ،)3.84( حسابي
 %).4(وبنسبة  "الكتاب

 
عدد الحصص  "عيق ولكن بنسبة قليلة هي الفقرات        م أنها المعلمين فيها على     أكد الفقرات التي    أما

  الموجـودة فـي االسـتبانة        ةنتيجة الفقر وهذه النتيجة اتفقت مع     ،  %)2.7(  وجاءت بنسبة  "قليل
المنهـاج  "، ثم تلتها الفقرة     )3.35(والتي جاءت بمتوسط حسابي      "عدد الحصص المخصصة  "وهي

وبنسـبة  "  استقصـائية  أنشـطة  إلىمادة  صعوبة تحويل ال  "، بعد ذلك الفقرة     %)2( وبنسبة" طويل
 إلـى صعوبة تحويل الموضوعات الدراسـية      " اتفقت مع نتيجة الفقرة      أيضا، وهذه النتيجة    %)2(

) 3.46(والتي جاءت بمتوسط حسـابي  "  استقصائية تعالج مشكالت مقترحة من قبل الطلبة  أنشطة
عدم قدرة الطلبة على    "لفقرات   في المرتبة الرابعة والخامسة فقد جاءت ا       أما. وهي نسبة متوسطة  
وجميعهـا  " سيطرة الطلبة المتفوقين على الحصـة     "ثم الفقرة   "  استخدامه أثناءالمتابعة في الحصة    

 %).1.3(بنسبة 
 

 :تلخيص النتائج في النقاط التاليةويمكن 
 االستقصاء كانت مرتفعة    أسلوب اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام       أن النتائج   أظهرت -1

 .المجاالتوفي جميع 
 في اتجاهات معلمي العلوم نحـو اسـتخدام         إحصائية النتائج عدم وجود فروق      أظهرت -2

 .الدراسة ات متغيرإلى تعزى  في التدريساالستقصاء

 االستقصاء في التدريس مـن وجهـة        أسلوب درجة معيقات استخدام     أن النتائج   أظهرت -3
 .نظر معلمي العلوم كانت متوسطة

 وموقـع   ، متغير كل مـن الجـنس      إلىالمعيقات تعزى    في   إحصائيةعدم وجود فروق     -4
 وأسـاليب  ومتغير حضور دورة محتـوى       ، والمؤهل العلمي  ، وسنوات الخبرة  ،المدرسة

 .تدريس

 االستقصاء فـي مجـال المعيقـات        أسلوب تعزى لمتغير تطبيق     إحصائيةوجود فروق    -5
 .الخاصة بالمعلم ولصالح المعلمين الذين لم يطبقوا االستقصاء

 تعزى لمتغير التخصص بالرغم مـن الفروقـات         إحصائية فروق ذات داللة     عدم وجود  -6
 نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية حيث كانت الفروق بـين المعلمـين             أظهرتهاالتي  
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 من جهة وبين المتخصصين     األحياءالمتخصصين في الكيمياء والؤلئك المتخصصين في       
 األحيـاء لح المتخصصين فـي      لصا أخرى من جهة    األخرى والتخصصات   األحياءفي  

 . الماديةواإلمكاناتكبر على المعيقات الخاصة بالطالب  بدرجة أأكدواالذين 

عدم وجود عالقة إحصائية بين اتجاهات معلمي العلوم نحو استخدام أسلوب االستقصاء              -7
 .وبين معيقات تطبيقه
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 الفصل الخامس 
 

 :تلخيص نتائج الدراسة 1.5
 : في مستويين الممكن تلخيصهانج الدراسة في هذا الفصل، فمبعد استعراض نتائ

 
 اًأسـلوب  تلخيص النتائج المتعلقة باتجاهات المعلمين نحو استخدام االستقصاء       : المستوى األول 

 .سياًتدري
، كانـت  ياً تدريساًأسلوب العلوم، نحو استخدام االستقصاء ئج إلى أن اتجاهات معلمي    تشير النتا  -1

، وجاء في مقـدمتها إدراك  )3.88(عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للمقياس  
، تالها تأكيد   )4.02(المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم بمتوسط حسابي           

،  مشددين على تـأثير أسـلوب        )3.97(ين على مالئمة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوم        المعلم
، تالها اتجاهاتهم العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء        )3.90(االستقصاء في شخصية الطالب     

 ).3.68(بمتوسط حسابي 
 

قصـاء   العامة، نحو استخدام االست    أظهرت نتائج الدراسة أن أهم اتجاهات معلمي العلوم        -2
 :، والتي ظهرت بدرجة كبيرة ما يليياً تدريساًأسلوب

 
 :االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء في التدريس وأهمها -1

أسلوب االستقصاء يشجع الطلبة على جمع المعلومـات، التـي تتعلـق بموضـوع               -1
 .الدرس

 .يشجع استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة على طرح األسئلة -2

 .صاء يربط بين النظرية والتطبيقأسلوب االستق -3

 .كثير من الوقت يحتاج أسلوب االستقصاء لبذل  -4

 .خرىيب األاستخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم أكثر مالئمة من األسال -5

 
 : وأهمهامالئمة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوم -2
 .يساعد أسلوب االستقصاء على تكوين المفاهيم العلمية عند الطلبة -1
 مثـل االسـتنتاج والتحليـل       تكثير مـن المهـارا    م تطبيق أسلوب االستقصاء     يلز -2

 .....والتفسير

 .يجابية نحو العلوموب االستقصاء على تنمية اتجاهات إيساعد أسل -3
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 العلـوم الـواردة فـي       ميزيد أسلوب االستقصاء من مستوى تحصيل الطلبة المفاهي        -4
 .الدرس

 .هم المصطلحات الواردة في الدرسيساعد استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة من ف -5
 
 :تأثير أسلوب االستقصاء في شخصية الطالب -3
 .يثير استخدام أسلوب االستقصاء الدافعية لدى الطلبة -1
 .يعمل أسلوب االستقصاء على تعزيز ثقة الطالب بنفسه -2
 .يضع أسلوب االستقصاء الطالب في موقف المكتشف للمعلومات -3

 ؟..لماذا، كيف:  ب طرح األسئلة التي تبدأ يشجع أسلوب االستقصاء الطلبة على -4

 .يهيئ أسلوب االستقصاء فرصة للطلبة لتطوير مهارتهم العقلية العليا -5
 
 :إدراك المعلم ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلوم -4
 . يساهم أسلوب االستقصاء في تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة-1
 .الداخلية عند الطلبة يثير االستقصاء الحوافز -2
 . يتحول دور المعلم من مصدر للمعرفة إلى موجه للتعلم-3
 . يخلق أسلوب االستقصاء بيئة صفية لتنمية التفكير عند الطلبة-4
 يساعد أسلوب االستقصاء المعلم على لعب دور فاعل في توجيه الطلبة نحو استخدام              -5

 .أسلوب االستقصاء في دراستهم
 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي        ،  تائج الدراسة المتعلقة باالتجاها   أظهرت نت كما   -5

ـ        تمتوسطات اتجاها   اًأسـلوب تخدام االستقصـاء     معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا، نحو اس
، تعزى لمتغير الجنس، المؤهل العلمي، موقع المدرسة، سنوات الخبـرة فـي تـدريس               ياًتدريس

 في دورات محتوى وأساليب تـدريس حديثـة، تطبيـق أسـلوب             العلوم، التخصص، المشاركة  
 .االستقصاء في تدريس العلوم

 
 .ياًتدريس اًأسلوبالستقصاء تلخيص النتائج المتعلقة بمعيقات استخدام ا: المستوى الثاني

 
، من وجهـة    ياًتدريساً  بأسلو درجة معيقات استخدام االستقصاء       نتائج الدراسة إلى أن    أشارت -1

درجة على الدرجة الكليـة      العلوم كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه ال         نظر معلمي 
، بالرغم من أن مجال المعيقات الخاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهـزة            )3.51(للمقياس  
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ه لم يؤثر على الدرجـة  ن، إال أ)3.67( كبيرة وبمتوسط حسابي  المخبرية والصفية، جاءت بدرجة     
، )3.52(ها المعيقات الخاصة بالكتاب المدرسي والتـي جـاءت بدرجـة متوسـطة              تالكلية، وتل 

 ).3.43(وأخرها المعيقات الخاصة بالمعلم بمتوسط حسابي 
 
م، والتـي   أظهرت نتائج الدراسة أن أهم معيقات تطبيق أسلوب االستقصاء في تدريس العلو            -2

 :ظهرت بدرجة كبيرة هي

  
 :معيقات خاصة بالمعلم وأهمها -1

 . المدرسية الموكلة إلى المعلمت المهماةركث -1
 .حاجة أسلوب االستقصاء لوقت أطول من األساليب األخرى -2

 قلة النشرات المتعلقة بأساليب التدريس في مادة العلوم -3
 
 : وأهمهامعيقات خاصة بالكتاب المدرسي -2

 .، مما يربك المعلم والطالب معاًكثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب -1
 .م أسلوب االستقصاء، استكمال متطلبات الكتاب المدرسييؤخر استخداو -2

 . قبل المعلوماتتيركز أسلوب االستقصاء على إكساب الطلبة للمهاراو  -3

 
 :معيقات خاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية وأهمها -3
 .حاجة أسلوب االستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقه -1
 . التعلمبطيئيقصاء لبعض فئات الطلبة وخاصة مة أسلوب االستعدم مالء -2

 .ارتفاع التكاليف المادية أثناء تطبيقه -3

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، في تقدير درجة توفر          راسة   أظهرت نتائج الد   -3
 .المعيقات  تعزى لمتغير الجنس، وموقع المدرسة، وسنوات الخبرة في تدريس العلوم

 
ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، في تقدير درجـة تـوفر             أظهرت نتائج الدراس  كما   -3

المعيقات تعزى لمتغير المؤهل العلمي، في الدرجة الكلية ووجود فروق فـي مجـال المعيقـات                
 في المعيقات الخاصة بالمعلم، ولصالح المعلمين من حملة          تتمثل الخاصة بالمعلم، وكانت الفروق   

 .درجة البكالوريوس
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الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، في درجة تقدير توفر المعيقات            أظهرت نتائج    -4
 محتوى وأساليب تدريس العلوم في الدرجة الكلية، ووجود فروق في           حضور دورة تعزى لمتغير   

 . مثل هذه الدوراتالح المعلمين الذين لم يحضروامجال المعيقات الخاصة بالمعلمين، ولص
 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية، في تقدير درجـة تـوفر المعيـق              أشارت النتائج إلى  كما   -5

تعزى لمتغير تطبيق أسلوب االستقصاء في التدريس، وكانت الفروق فـي المعيقـات الخاصـة               
 .بالمعلم، ولصالح المعلمين الذين لم يطبقوا أسلوب االستقصاء في التدريس

 
 تقدير درجة توفر المعيق تعـزى       أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، في         -6

لمتغير التخصص في الدرجة الكلية، ووجود فروق في المعيقات الخاصة بالطالـب واإلمكانـات            
رنات البعدية، والـذي أشـار إلـى أن         المادية، ولبيان مصدر الفروق استخدم اختبار توكي للمقا       

صصين في األحيـاء مـن       كانت بين المعلمين المتخصصين في الكيمياء، وأولئك المتخ        تقاالفرو
جهة، وبين المتخصصين في األحياء والتخصصات األخـرى مـن جهـة أخـرى، ولصـالح                

 .المتخصصين في األحياء
 
ـ           أظهرت نتائج الدراسة أ    كما   -7 ي نه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية، بين اتجاهـات معلم

 . وبين معيقات تطبيقهياً تدريساًأسلوبالعلوم نحو استخدام االستقصاء 
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 التوصيات 2.5
 : توصي الباحثة بما يلي النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسةفي ضوء  
 
اإلدارة العامـة لإلشـراف   /ي وزارة التربية والتعليم العاليتتوجه هذه الدراسة إلى القائمين ف     -1

من خاللها على التركيز    دائرة التدريب، إلى عقد دورات تدريبية للمعلمين يتم         / والتأهيل التربوي 
عداد دروس باستخدام أسـاليب تـدريس حديثـة وخاصـة     فيها على الجانب العملي للمعلمين، بإ 

 .، وعرضها أثناء عقد الدورات من قبل المعلمينأسلوب االستقصاء
 
 أساليب تدريس تنمي التفكير لدى      استخدام إلى الدراسة المسئولين في الجامعات،      توصي هذه  -2

وغيرها من األساليب وعدم التركيـز  .... أسلوب االستقصاء، وأسلوب حل المشكالت        مثل الطلبة
 .على المحاضرة فقط

 
ثر أسلوب االستقصاء في فروع مـادة العلـوم   مزيد من الدراسات، التي تكشف عن أ  إجراء ال 3- 

 .ومراحل تعليمية مختلفة
 
 تـوفير الوسـائل والمـواد       يتوصي هذه الدراسة معلمي العلوم في توظيف البيئة المحلية ف          -4
       . مادة العلومتطبيق أسلوب االستقصاء في تدريسستخدامها أثناء ال
 
 ترشدهم في كيفية تطبيـق أسـلوب االستقصـاء فـي      تربوية، تزويد معلمي العلوم بنشرات    -5

 .التدريس واألساليب األخرى
 
قات التـي أظهرتهـا الدراسـة    تتوجه هذه الدراسة إلى المسئولين في الوزارة، إلى حل المعي  -6

 وكثرة المفاهيم الموجودة    ،كثرة المهمات المدرسية الموكلة إلى المعلم      ب ،والتي تتعلق بشكل رئيس   
 .في الكتاب، وحاجة أسلوب االستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقه
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دار المناهج للنشر والتوزيع، عمـان،  . 1، ططرائق التدريس ): 2001. (يوسف، ح و. األحمد، ر 
 .األردن

 
العلـوم علـى التحصـيل      لوب االستقصاء في تـدريس      ثر استخدام أس  أ): 1997. (األستاذ، م 
جامعـة أم   . العلمي لدى طالب الصف الثامن األساسي بمدارس وكالة الغوث في غزة           واإلبداع

 ).رسالة دكتوراه غير منشورة. (درمان اإلسالمية، السودان
 
نميـة  ثر كل من طريقتي االكتشاف واالستقصاء والطريقة اإللقائية فـي ت          أ): 2003. (سليم، ن إ

جامعة عمـان  . التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسـالمية  
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (العربية، األردن

 
طريقتي االستقصاء والتعلم التعاوني في التحصيل الفوري والمؤجـل   ثر أ):1999. (شتيوه، ف ا

. ن الجامعـة األردنيـة، األرد     .لتربية اإلسـالمية  لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مادة ا       
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(
 

مهارات التفكير المنماة باستخدام طريقة االستقصاء لـدى طلبـة الصـف       ): 1989. (ع غا،اآل
 جامعـة اليرمـوك،   . األول اإلعدادي في كل من القرية والمدينة في مادة الجغرافيا في األردن           

 ).ر غير منشورةرسالة ماجستي (.عمان
 

 منشورات جامعة القـدس     .طرائق التدريس والتدريب العامة    ):1992. (جامعة القدس المفتوحة  
 .المفتوحة، القدس، فلسطين

 
ثر استخدام طريقتي االستقصاء والمناقشة في تنمية التفكير الناقـد          أ ):1996. (الجبوري، ص 

جامعة بغداد،  .  معهد إعداد المعلمات   الجغرافية لدى طالبات الصف الثالث في      عند تدريس مادة  
 ).رسالة دكتوراه غير منشورة (.العراق
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ثر استخدام طريقة االستقصاء في فهم النصوص الـواردة فـي كتـاب          أ): 2001. (الجهني، ع 
. الصف األول الثانوي في المدينة المنورة في المملكـة العربيـة السـعودية             الفقه عند طالب  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة األردنية، األردن
 

 .بيت التربية للنشر والتوزيع. 2، طتدريس العلوم): 1993. (الحصين، ع
 

ثر استخدام طريقة االستقصـاء الموجـه علـى تحصـيل المفـاهيم             أ): 2000. (الحكيمي، و 
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 .عمان، األردن

 
دار المسيرة للنشـر والتوزيـع، عمـان،        . 1ط ،مهارات التدريس الصفي  ): 2002. (الحيلة، م 

 .األردن
 

درجة تعرف معلمي الدراسات االجتماعيـة فـي المرحلـة          ): 1998. (خريشة، ع و. خليفة، غ 
 وأثره في درجة تفضيل طلبتهم ألنـواع األسـئلة واتجاهـاتهم            ، االستقصائية تالثانوية بالمهارا 

 .، قطر244-207، ص )7(13 ،مجلة مركز البحوث التربوية. نحوها
 

االستقصائية والتقليديـة فـي   دراسة تجريبية مقارنة ألثار كل من الطريقة      ): 1981. (الخياط، ع 
 4،لمجلة العربيـة للبحـوث التربويـة   ا. تعلم الدراسات االجتماعية في ثانويتين للذكور بالكويت  

)2.( 
 معيقات تنفيذ منهاج العلوم للمرحلة االساسية من وجهة نظـر المعلمـين           ): 2005. (دراج، ر 

رسـالة ماجسـتير غيـر     (. فلسـطين القـدس، جامعة . والمعلمات في محافظة رام اهللا والبيرة    
 ).منشورة

 
مدى فاعلية الطريقة االستقصائية في التحصـيل الدراسـي   ): 1993. (عثمان، فو. رمضان، ر 

، 28، ع مجلة اتحاد الجامعـات العربيـة     . التفكير لدى طالب كلية التربية     وتنمية بعض مكونات  
 .305-275ص
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ق  المعرفيـة والنمـوذج      ثر اسـتخدام اسـتراتيجيه التـدريس فـو        أ): 2003. (الزيادات، م 
. وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع في مبحث الجغرافيـة     في التحصيل   االستقصائي  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة اليرموك، األردن
 

 . عالم الكتب، القاهرة.1ط. مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس): 2001. (زيتون، ح
 

 دراسة تجريبية في تأثير طريقة االستقصاء علـى التحصـيل واالحتفـاظ             ):1984. (زيتون، ع 
) العلوم االجتماعية والتربية  (دراسات. بالمعرفة العلمية في تدريس األحياء في المرحلة الجامعية       

 . 163-133، ص)6(11، األردنية الجامعة
 

عية عمال المطابع   جم. 1، ط االتجاهات والميول العلمية في تدريس العلوم     ): 1988. (زيتون، ع 
 .، عمانةالتعاوني

 
، دار الشـروق للنشـر والتوزيـع، عمـان،          1، ط أساليب تدريس العلوم  ): 1993. (زيتون، ع 

 .األردن
 

 .دار الشروق، عمان. أساليب التدريس الجامعي): 1995. (ع زيتون،
 

حيـاء  وأسلوب االستقصاء في معمـل األ ) التحليل والتركيب (دور أسلوب   : )2003. (زيدان، ع 
العملية وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى طلبة السنة األولى فـي كليـة              تفي إنماء المهارا  

رسـالة دكتـوراه غيـر       (.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان    . العلوم جامعة القدس  
 ).منشورة

 
نمية قدرات  ثر أسلوب االستقصاء في معمل األحياء في ت       أ): 2003. (أبو سمرة، م  و .زيدان، ع 

  البحوث، نـدوة   مجلة.  جامعة القدس  - العلوم ةلدى طلبة السنة األولى في كلي      التفكير اإلبداعي 
 .205-91ص ص . جامعة المنيا،مصردور الجامعة في رعاية المبدعين، 

 
ثر طريقتي االستقصـاء واالكتشـاف كاسـتراتيجتي تـدريس للتربيـة            أ): 1994. (زيغان، م 

تنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبـة الصـف التاسـع األساسـي فـي             االجتماعية والوطنية في  
 ).رسالة ماجستير غير منشورة (.جامعة اليرموك، عمان.األردن
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رسالة  (.لعزيز، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك عبد ا. في الكيميـاء  الصف األول الثانوي 

 ). منشورةماجستير غير
 

 جهينة للنشـر والتوزيـع،      .1ط. مهاراته .أساليبه .مفهومه. تعليم التفكير ): 2004. (طافش، م 
 .عمان

فاعلية طريقتي حل المشكالت واالستقصاء في تـدريس مـادة التربيـة            ): 2003 (.العبداهللا، م 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة دمشق، دمشق. اإلسالمية

 
لبة فاعلية استخدام طريقتي القصة واالستقصاء في تعليم عدد من القيم لط          ): 1989. ( ك عبيدات،

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (عمانردنية، الصف السادس االبتدائي في األردن، الجامعة األ
 

ثر استخدام طريقة سوخمان االستقصائية في تحصيل طلبـة الصـف           أ): 2003. (عبيدات، ف 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (جامعة اليرموك، عمان. علوممادة ال السابع األساسي في

   
ثر طريقة التدريس المعرفي والفوق معرفي لطلبة المرحلة األساسية في          أ): 1992. (، م عطا هللا 

رسالة دكتـوراه غيـر      (.الجامعة األردنية، عمان  . وتحصيلهم للمفاهيم العلمية   تفكيرهم العلمي 
 ).منشورة

 
 .عمان.  دار المسيرة للنشر والتوزيع.1ط. طرق وأساليب تدريس العلوم ):2001. (عطاهللا، م

 
ثر طريقتي االستقصاء في التدريس على التحصيل واالحتفاظ في مـادة        أ): 1990. (العمري، ع 

الجامعـة األردنيـة،    . العربي اإلسالمي لدى طلبة كليات المجتمع في األردن        دراسات في الفكر  
 ).ر منشورةرسالة ماجستير غي( .األردن
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للمفـاهيم   عدايـة   ستقصاء في تحصيل طلبة المرحلـة األ      ثر أسلوب اال  أ): 1982( .غباين، ع 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (الجامعة األردنية، عمان. العلمية الفيزيائية والطرق

 
. 1، ط اتجاهات حديثة في تعلـيم وتعلـم العلـوم        ): 1999. (الميهي، ر و. سالمة، ع و. فرج، م 

 . الفالح للنشر والتوزيع، الكويتمكتبة
 

 .الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا. التربية االستقصائية): 1975. (الفنيش، ا
 

ثر استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة السـنة الجامعيـة األولـى فـي              أ): 2004. (قباجة، ز 
رسـالة ماجسـتير    (. جامعة القدس، فلسطين   .واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء    مختبرات الفيزياء 

 ).غير منشورة
 

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 1ط ،أساليب تدريس العلوم): 2005. (القبيالت، ر
 

ثر استخدام الطريقة االستقصائية في تـدريس مـادة الجغرافيـا علـى             أ ):1988. (الكلزة، ر 
لثانويـة فـي محافظـة      وتنمية التفكير العلمي لطالب الصف األول مـن المرحلـة ا           التحصيل

  .، مصر379 -343مؤتمر أفاق وصيغ غائبة، ص. اإلسكندرية
 

 وعالقتها بمسـتوى التعلـيم الصـفي        يتطور عمليات االستقصاء العلم   ): 2003. (مساعدة، ر 
. جامعة عمان العربيـة، عمـان     . العلمي لدى طالب المرحلة األساسية     ونمط التعلم والتحصيل  

 .)رسالة دكتوراه غير منشورة(
 

دار المسيرة للنشـر والتوزيـع      . القياس والتقويم في التربية وعلم النفس     ): 2002. (ملحم، س 
 .األردنوالطباعة، عمان، 

 
اتجاهات المعلمين في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي منطقـة نـابلس             ): 2005. (ندى، ع 
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 ).غير منشورة
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 )1(ملحق 
                            األولیةاالستبانة بصورتھا 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم                                            
 

  جامعة القدس                                               
 

 عمادة الدراسات العلیا                                        
  أسالیب تدریس                                               

 :ة المحترم/المعلم
 بی ت لح م نح و اس تخدام     اتجاھ ات معلم ي العل وم للمرحل ة األساس یة العلی ا ف ي محافظ ة           ( تقوم الباحثة بدراس ة بعن وان     

 ). ومعیقات تطبیقھیًا تدریسًاأسلوباالستقصاء 
 .معة القدس لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في أسالیب التدریس من جاوذلك استكماًال

ن ھ  ذه  ب  أم  ن بیان  ات بدق  ة وموض  وعیة، علم  اً یرج  ى م  ن حض  رتكم التع  اون ف  ي تعبئ  ة ھ  ذه االس  تبانة، وم  ا تحتاج  ھ   
 .خدم إلغراض البحث العلمي فقطتالبیانات ستس

 
  لكم حسن تعاونكمشاكرًا                                                  

                                                                                           الباحثة                                
                                                                                                                       زینب حمیدان

 
 :الجزء األول

 
 :أمام ما ینطبق علیك) ×(  ارةالرجاء وضع إش

 .أنثى(  ) ذكر        : (  )  الجنس-1 
 
 .ماجستیر فأكثر(  ) بكالوریوس           (  )دبلوم        : (  )  المؤھل العلمي-2 
 
 : سنوات الخبرة في تدریس العلوم للمرحلة األساسیة العلیا-3 
 . سنوات10أكثر من         (  )  سنوات10-5(  )  سنوات          5قل من أ  (  )   
 
 .قریة(  ) مدینة       : (  )  موقع المدرسة-4 
 
 .تخصص أخر(  ) فیزیاء        (  ) أحیاء                  (  ) كیمیاء          : (  )  التخصص-5 
 
 . لم یحضر   (  )  حضر): (  دورة محتوى وأسالیب تدریس العلوم شاركت في -6 
 

 . لم یطبق    (  )  طبق: (  ) ت اإلجابة بنعم، ھل طبقت ما ورد عن االستقصاء في التدریس؟ إذا كان
 :، ما األسباب)ال(إذا كانت اإلجابة 

1.---------------------------------- 
2.---------------------------------- 
3.---------------------------------- 

 :یجابیات اإلما) نعم(ت اإلجابة إذا كان
1---------------------------------- 
2---------------------------------- 
3---------------------------------- 

 :ما السلبیات
1-------------------------------- 
 2------------------------------- 
3--------------------------------- 
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 .االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء:مجال األول ال              

 موافق                      مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

 معارض محايد موافق
 

 معارض
 بشدة

أفضل استخدام  أسلوب االستقصـاء فـي          1
 .تدريس العلوم على األساليب األخرى

     

 أسلوب االستقصاء يشجع الطلبة على جمع       2
 .معلومات التي تتعلق بموضوع الدرسال

     

أسلوب االستقصاء يـربط بـين النظريـة         3
 .والتطبيق

     

 أسلوب االستقصاء يخلق فوضـى داخـل        4
 .غرفة الصف

     

شعر أنه لـدي القـدرة علـى مواجهـة           أ 5
 .الصعوبات التي تواجهني أثناء تطبيقه

     

 أفضل أسلوب لالحتفاظ بالمعلومات هو  6
 .دريس باالستقصاءالت

     

أتجنب أسلوب االستقصاء  ألني ابذل فيه  7
 .الكثير من الوقت

 

     

أرغب في استخدام أسلوب االستقصاء  8
بالرغم من قلة التشجيع المعنوي من قبل 

 .اإلدارة

     

أشجع زمالئي على استخدام أسلوب  9
 .االستقصاء في تدريسهم للعلوم

     

ي المشرف التربوي أفضل أن يحضر ل 10
 . حصة استخدم فيها أسلوب االستقصاء

 

     

أتجنب استخدام أسلوب حتى ال اشعر بالفشل  11
 .أمام الطلبة

     

رغب في حضور دورات تدريبية لكسب أ 12
 .مهارة التدريس االستقصائي

     

شعر بالراحة عند استخدام أسلوب أ 13
 في  بفاعليةناالستقصاء الن الطلبة يشاركو

 .الحصة

     

يشجع استخدام أسلوب الطلبة على طرح  14
 .األسئلة

     

 استخدام أسلوب االستقصاء يعتبر مضيعة  15
 .للوقت
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 .مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوممالء: المجال الثاني

 موافق               مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

اعد أسلوب االستقصاء على تكوين المفاهيم يس 16
 .العلمية عند الطلبة

 

     

يساهم االستقصاء في تحقيق قدر كبير من أهداف  17
 .تدريس العلوم

 

     

يزيد أسلوب االستقصاء من مستوى تحصيل الطلبة  18
 .لمفاهيم العلوم الواردة في الدرس

 

     

جاهات ستقصاء على تنمية اتيساعد أسلوب اال 19
 .يجابية نحو العلومإ

 

     

يحدد أسلوب االستقصاء األنشطة التعليمية المتعلقة  20
 .بتحقيق األهداف الدراسية

 

     

يساعد استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة من فهم  21
 .المصطلحات الواردة في الدرس

 

     

منهاج العلوم الجديد ال يتفق مع أساليب التدريس  22
 .اصة االستقصاءالحديثة خ

     

يوظف أسلوب مواد من البيئة المحلية لخدمة  23
 . المفاهيم المطروحة

     

م  استخدام أسلوب االستقصاء المناهج األخرى يالئ 24
 .أكثر من العلوم

     

يركز منهاج العلوم على األنشطة االستقصائية  25
 .المحققة ألهداف المنهاج

     

 : كثير من المهارات مثلى صاء عليركز االستق 26
 …… ،التحليل، التفسير،التنظيمجالستنتاا
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 .تأثير أسلوب االستقصاء في شخصية الطالب: المجال الثالث

موافق             مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      .يثير استخدام أسلوب االستقصاء الدافعية لدى الطلبة 27
يعمل أسلوب االستقصاء على تعزيز ثقـة الطالـب          28

 .بنفسه
 

     

      .يجنب استخدام أسلوب االستقصاء الملل لدى الطلبة 29
يعزز استخدام أسـلوب االستقصـاء  دور المعلـم           30

 .المرسل والطالب المستقبل
     

      .استخدام أسلوب االستقصاء يعود الطلبة الالمباالة 31
 الطلبة  محور العملية التعليمية فـي أسـلوب          يشكّل 32

 .االستقصاء 
     

يعطي أسلوب االستقصاء للطلبة فرصـة لتطـوير          33
 .مهاراتهم العقلية العليا

     

      .تتعامل دروس االستقصاء مع الطالب كعالم صغير 34
يساعد أسلوب االستقصاء الطالب على أن يعلّم نفسه         35

 . بنفسه
     

ن استخدام أسلوب االستقصاء الطلبة من  توظيف     يمكّ 36
 .المعلومات

     

ينمي أسلوب االستقصاء اتجاه الطلبة نحـو العمـل          37
 .الجماعي

     

الستقصاء للطلبـة فرصـة للتنـافس       يتيح أسلوب ا   38
  . يجابياإل

     

يشجع أسلوب االستقصاء الطلبة على طرح األسـئلة         39
 .    يف؟كولماذا،  :ـالتي تبدأ ب

     

عالقـة الطلبـة    الستقصـاء   يقوي استخدام أسلوب ا    40
 .ببعضهم البعض

     

 يضع أسلوب االستقصاء الطالب في موقف المكتشف       41
 .للمعلومات

     

      .ع أسلوب االستقصاء التعلم الذاتي عند الطلبةيشج 42
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 .قصاء في تدريس العلومإدراك المعلم  ألهمية استخدام أسلوب االست:المجال الرابع

موافق                مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 في توجيه   ر هذا األسلوب للمعلم لعب دور فاعل      يوف 43
 .الطلبة نحو استخدام أسلوب االستقصاء في دراستهم

     

يتيح أسلوب االستقصاء للمعلم فرصة للكشف عـن         44
 .ميول الطلبة

     

يشعر أسلوب االستقصاء المعلم بأن غرفـة الصـف     45
 . لتنمية التفكيرمصدر

     

يؤدي استخدام أسلوب االستقصاء إلى تهيئـة الجـو          46
 .الدراسي الممتع

 

     

      .يصلح أسلوب االستقصاء  لتعلم كل شيء 47
يوثق استخدام أسلوب االستقصاء العالقة بين المعلـم     48

 .والطالب
     

ينقل االستقصاء مسؤولية التعلم مـن المعلـم إلـى           49
 .المتعلم

     

يتحول دور المعلم من مصدر للمعرفة إلـى موجـه           50
 .للتعلم

     

      .يثير االستقصاء الحوافز الداخلية عند الطلبة 51
يساعد أسلوب االستقصاء المعلم فـي تمييـز بـين           52

 .مستويات الطلبة
     

      .ستقصاء يساعد على تثبيت المعلوماتأسلوب اال 53
ينمي أسلوب االستقصاء مهارة التخطـيط الدراسـي      54

 .عند المعلم
     

يزيد استخدام أسلوب االستقصاء من اهتمام الطلبـة         55
 .بموضوع الحصة

     

يساهم أسلوب االستقصاء في تنمية القدرات اإلبداعية        56
 .لدى الطلبة

     

      . التعلم التعاونيىوب االستقصاء عليساعد أسل 57
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 :معيقات خاصة بالمعلم

   درجة توفر المعيق                   مضمون الفقرة          الرقم
   

 كبيرة   
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 اجد

 معرفـة المعلـم السـابقة بمهـارات التـدريس           قلة 1
 .االستقصائي الالزمة لتطبيقه

 

     

      .قلة حماس المعلم الستخدام هذا األسلوب 2
حاجة أسلوب االستقصاء لوقت أطول من األسـاليب         3

 .األخرى
     

عدم امتالك المعلم القـدرة علـى اسـتخدام أسـاليب          4
 .التدريس الحديثة

     

ن التـدريس    أل ؛ صعوبة ضبط النظام داخل الصـف      5
 .االستقصائي يعطي الطلبة حرية الحركة

     

 .كثرة المهمات المدرسية الموكلة إلى المعلم 6
 

     

 النشرات المتعلقة بأساليب التدريس الحديثـة فـي         قلة 7
 .العلوم

     

ندرة الدورات التدريبية  لتفعيـل اسـتخدام أسـاليب           8
 .التدريس الحديثة

     

 تحويل  الموضوعات الدراسية إلى أنشطة استقصائية        9
 . يتم استقصاؤها من قبل الطلبةتنطوي على  مشكالت

     

عدم امتالك مهارة صياغة األسئلة التي تستثير تفكيـر       10
 .الطلبة
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 :معيقات خاصة بالكتاب المدرسي

            درجة توفر المعيق                    مضمون الفقرة الرقم
 كبيرة  

 جدا
 قليلة قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
 ت أسلوب االستقصاء على إكساب الطلبة للمهـارا       يركز 11

 .قبل المعلومات
     

عدد الحصص المخصصة لهذه المادة ال يسمح بتطبيـق          12
 .أسلوب االستقصاء 

     

يؤخر استخدام أسلوب االستقصاء اسـتكمال متطلبـات         13
 .الكتاب المدرسي

     

      . العلوم على الجانب المعرفي فقطبتركيز كتا 14
      .كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب 15
      .كثرة الموضوعات المطروحة 16
مة الموضـوعات المطروحـة فـي الكتـاب         عدم مالء  17

 .المدرسي ألسلوب االستقصاء
     

 .معيقات خاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية

 ر المعيق  درجة توف         مضمون الفقرة الرقم
كبيرة   

 جدا
 قليلة قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
      .ازدحام الصفوف بالطلبة 18
      .مساحة الغرفة الصفية 19
      . توصل الطلبة إلى نتائج تختلف عن النتائج  المطلوبة 20
صاء لبعض فئات الطلبـة     مة أسلوب االستق  عدم مالء  21

 . التعلموخاصة بطيئي
     

      .أسلوب االستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقه حاجة  22 
انعدام المعرفة العلمية عند الطلبة بالموضوع الدراسي        23 

 .كمتطلب سابق للتعلم باالستقصاء
     

      .ارتفاع التكاليف المادية أثناء تطبيقه 24 
 

  االستبانةأسئلة                انتهت                                                                     
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 )2(ملحق 
 االستبانة بصورتها النهائية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا
 أساليب تدريس

 :ة المحترم/المعلم
ستخدام احم نحو   ت ل اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في محافظة بي        (تقوم الباحثة بدراسة بعنوان      

 .) ومعيقات تطبيقهياً تدريساًأسلوبء ستقصااال
 .جامعة القدس   من تدريسال  في أساليب، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيرستكماالًاوذلك 

ـ علماً،   تحتاجه من بيانات بدقة وموضوعية      وما ،ستبانةحضرتكم التعاون في تعبئة هذه اال     يرجى من    ن هـذه  أ ب
 .خدم ألغراض البحث العلمي فقطالبيانات ستست

 
                                                                                                 لكم حسن تعاونكم                                     شاكراً

 الباحثة                                                                                     
 زينب حميدان                                                                                  

 :الجزء األول
 

  :أمام ما ينطبق عليك) ×(الرجاء وضع إشارة 
                                                           

 .أنثى(  ) ذكر      : (  )  الجنس-1
                                                                                                               

 .ماجستير فأكثر(  ) بكالوريوس       (  ) دبلوم      : (  )  المؤهل العلمي-2
                                                  

 :الخبرة في تدريس العلوم للمرحلة األساسية العليا سنوات -3
  سنوات10 من أكثر(  )  سنوات  10 -5(  )  سنوات          5قل من أ    (  )  

                       
 .قرية(  ) مدينة       : (  )  موقع المدرسة-4
 
 .تخصص أخر(  ) فيزياء     (  ) أحياء        (  ) كيمياء    : (  )  التخصص-5

                
 .لم يحضر     (  )  حضر: (  )دورات محتوى وأساليب تدريس العلوم  شاركت في -6
 

 .لم يطبق(  )  طبق    : (  )إذا كانت اإلجابة بنعم هل طبقت ما ورد عن االستقصاء في التدريس
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 ؟ما األسباب) ال(إذا كانت اإلجابة 
1------------------- 
2------------------- 
3------------------- 
  
 
 
 

 ؟يجابياتما اإل) نعم(إذا كانت اإلجابة 
1------------------- 
2------------------- 
3------------------- 

 ؟ما السلبيات
1-------------------- 
2-------------------- 
3-------------------- 
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 . االتجاهات العامة نحو استخدام أسلوب االستقصاء:المجال األول
موافق   مضمون الفقرة الرقم

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
استخدام أسلوب االستقصـاء فـي تـدريس         1

 .العلوم أكثر مالئمة من األساليب األخرى
     

أسلوب االستقصاء يشجع الطلبة على جمـع        2
 .المعلومات التي تتعلق بالدرس

     

أسلوب االستقصـاء يـربط بـين النظريـة        3
 .والتطبيق

     

أسلوب االستقصاء يخلق فوضى داخل غرفة       4
 .الصف

     

استخدام أسلوب االستقصاء يمنحني القـدرة       5
 .على مواجهة الصعوبات أثناء تطبيقه

     

فضل أسلوب لالحتفاظ بالمعلومـات عنـد       أ 6
 .الطلبة هو التدريس باالستقصاء

     

كثيـر مـن    يحتاج أسلوب االستقصاء لبذل      7
 .الوقت

     

دام أسـلوب االستقصـاء     رغب في اسـتخ   أ 8
 قلة التشجيع المعنوي من قبـل       بالرغم من   

 .اإلدارة

     

أشجع زمالئـي علـى اسـتخدام أسـلوب          9
 .االستقصاء في تدريسهم للعلوم

     

أفضل أن يحضر لـي المشـرف التربـوي          10
 . ا أسلوب االستقصاء فيهمحصة استخد

     

أتجنب استخدام أسلوب االستقصـاء منعـا        11
 .للفشل أمام الطلبة

     

رغب في حضور دورات تدريبية لكسـب       أ 12
 .مهارة التدريس االستقصائي

     

ب وسـل  أ ميشارك الطلبة بفاعلية عند استخدا     13
 .االستقصاء في الحصة

     

لى طـرح  يشجع أسلوب االستقصاء الطلبة ع  14
 .األسئلة

     

استخدام أسلوب االستقصاء يعتبر مضـيعة       15
 .للوقت
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 .مة أسلوب االستقصاء لمنهاج العلوممالء: المجال الثاني

 موافق               مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

يساعد أسلوب االستقصاء على تكوين لمفـاهيم    16
 . الطلبةالعلمية عند

 

     

ستقصاء في تحقيق قدر كبير     يساهم أسلوب اال   17
 . من أهداف تدريس العلوم

 

     

ستقصاء من مستوى تحصـيل      اال بيزيد أسلو  18
 .الطلبة  لمفاهيم العلوم الواردة في الدروس

 

     

ستقصاء على تنمية اتجاهات    يساعد أسلوب اال   19
 .يجابية نحو العلومإ

 

     

20 
 

ستقصاء في  تحديـد   د استخدام أسلوب اال   يساع
 .   األنشطة المناسبة لتحقيق األهداف الدراسية

 

     

 ستخدام أسلوب االستقصاء الطلبة على    يساعد ا  21
 .فهم المصطلحات الواردة في الدرس

 

     

ستقصاء مـواد مـن البيئـة    يوظف أسلوب اال  22
 . المحلية لخدمة المفاهيم المطروحة

     

ستقصائية كز منهاج العلوم على األنشطة اال     ير 23
 .المحققة ألهداف المنهاج

     

كثيـر مـن    يلزم تطبيق أسلوب االستقصـاء       24 
، والتفسـير هارات مثل االستنتاج والتحليل     الم

 ……التنظيم
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 .أسلوب االستقصاء في شخصية الطالبتأثير  :لمجال الثالثا

وافق م            مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

ستقصاء الدافعيـة لـدى     يثير استخدام أسلوب اال    25
 .الطلبة

     

  الطالب   ةيعمل أسلوب االستقصاء على تعزيز ثق      26
 .بنفسه

 

     

ستخدام أسلوب االستقصـاء الملـل لـدى        يجنب ا  27
 .الطلبة

     

لـم   يعزز استخدام أسلوب االستقصـاء دور المع       28
 .المرسل والطالب المستقبل

     

      .ستخدام أسلوب االستقصاء يعود الطلبة  االتكاليةا 29
 العملية التعليمية في أسـلوب      ريشكّل الطلبة محو   30

 .االستقصاء
     

يهيئ أسلوب االستقصاء  فرصة للطلبة لتطـوير         31
 .مهاراتهم العقلية العليا

     

مـع الطالـب كًعـالم      تتعامل دروس االستقصاء     32
 .صغير

     

يمكّن استخدام أسلوب االستقصـاء الطلبـة مـن          33 
 .توظيف المعلومات

     

ـ     ينمي أسلوب اال   34  لستقصاء اتجاه الطلبة نحو العم
 .الجماعي

     

ستقصاء للطلبة فرصـة للتنـافس      يتيح أسلوب اال   35
 .يجابياإل

     

طـرح  يشجع أسلوب االستقصاء الطلبـة علـى         36 
 .  كيف؟ لماذا، :األسئلة التي تبدأ بـ 

     

ستقصاء عالقـة الطلبـة     ستخدام أسلوب اال  يقوي ا  37
 . بعضهم البعضب

     

ستقصاء الطالـب فـي موقـف       يضع أسلوب اال    38 
 .المكتشف للمعلومات

     

      .يشجع أسلوب االستقصاء التعلم الذاتي عند الطلبة 39
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 .ك المعلم  ألهمية استخدام أسلوب االستقصاء في تدريس العلومإدرا :المجال الرابع

موافق                مضمون الفقرة الرقم
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

ستقصاء المعلم على لعـب دور      يساعد أسلوب اال   40 
فاعل في توجيه الطلبة نحـو اْسـتخدام أسـلوب          

 .االْستقصاء في دراستهم

     

ستقصاء المعلم فرصة للكشف عن     سلوب اال يتيح أ  41 
 .ميول الطلبة

     

 ستقصاء بيئة صفية لتنمية التفكير    يخلق أسلوب اال   42 
 .عند الطلبة

     

يؤدي استخدام أسلوب االستقصاء إلى تهيئة المناخ        43 
 .الصفي المالئم

 

     

ستقصـاء العالقـة بـين    ستخدام أسلوب اال  يوثق ا  44 
 .المعلم والطالب

     

يتحول دور المعلم من مصدر للمعرفة إلى موجـه    45
 .للتعلم

     

      .يثير االستقصاء الحوافز الداخلية عند الطلبة 46 
يساعد أسلوب االستقصاء المعلم في التمييز بـين         47 

 .مستويات الطلبة
     

      . أسلوب االْستقصاء يساعد على تثبيت المعلومات 48 
وب االستقصاء مهارة التخطيط الدراسي     ينمي أسل  49 

 .عند المعلم
     

يزيد استخدام أسلوب االستقصاء من اهتمام الطلبة        50 
 .بموضوع الحصة

     

يساهم أسلوب االستقصاء فـي تنميـة القـدرات             51 
 .اإلبداعية لدى الطلبة

     

  
52 

      . التعلم التعاونيىيساعد أسلوب االستقصاء عل
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 :معيقات خاصة بالمعلم

   درجة توفر المعيق                   مضمون الفقرة          الرقم
   

 كبيرة   
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 اجد

قلة معرفـة المعلـم السـابقة بمهـارات التـدريس            1
 .االستقصائي الالزمة لتطبيقه

 

     

 . قلة حماس المعلم  الستخدام هذا األسلوب 2
 

     

 ستقصاء لوقت أطول من األساليب حاجة أسلوب اال 3
 .  األخرى

   
 

  

ـ      4  اسـتخدام أسـاليب     ىعدم امتالك المعلم القدرة عل
 .التدريس الحديثة

     

مـن  ام أسلوب التدريس االستقصـائي يزيـد        استخد 5
 .  صعوبة ضبط النظام داخل الصف

     

 .علمكثرة المهمات المدرسية الموكلة إلى الم 6
 

     

قلة النشرات المتعلقة بأساليب التدريس الحديثة فـي         7
 .العلوم

     

سـتخدام أسـاليب   درة الدورات التدريبية  لتفعيـل ا    ن 8
 .التدريس الحديثة

     

9 
 

صعوبة تحويل الموضوعات الدراسية إلـى أنشـطة        
 .استقصائية تعالج  مشكالت مقترحة  من قبل الطلبة

     

 رك مهارة صياغة األسئلة التي تستثير تفكي      عدم امتال  10
 . الطلبة
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 :معيقات خاصة بالكتاب المدرسي

            درجة توفر المعيق                    مضمون الفقرة الرقم
 كبيرة  

 جدا
 قليلة قليلة متوسطة كبيرة

 جدا
 تستقصاء على إكساب الطلبة للمهارا     اال يركز أسلوب  11 

 .المعلوماتقبل 
     

      .عدد الحصص المخصصة   12 
 تستكمال متطلبـا  ستخدام أسلوب االستقصاء ا   يؤخر ا  13 

 .الكتاب المدرسي
     

      .تركيز كتاب العلوم على الجانب المعرفي فقط 14 
 .كثرة المفاهيم الموجودة في الكتاب 15 

 
     

ـ       عدم مالء  16 اب مة الموضوعات المطروحـة فـي الكت
 المدرسي ألسلوب االستقصاء

     

 
 

 .معيقات خاصة بالطالب واإلمكانات المادية واألجهزة المخبرية والصفية
   درجة توفر المعيق         مضمون الفقرة الرقم

كبيرة   
 جدا

 قليلة قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

      .توصل الطلبة إلى نتائج تختلف عن النتائج المطلوبة 17 
مة أسلوب االستقصاء لبعض فئات الطلبـة       دم مالء ع 18  

 . التعلم  بطيئيةوخاص
     

      . حاجة أسلوب االْستقصاء إلى مواد كثيرة لتطبيقه 19 
   
20 

ـ    ا  الطلبـة  بالموضـوع      دنعدام المعرفة العلمية عن
 . للتعلم باالستقصاءاً سابقاًمتطلبالدراسي 

     

      .تطبيقه اءأثنارتفاع التكاليف المادية  21 
                                                                                      انتهت أسئلة االستبانة  
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 )3(ملحق 

 
 أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  مكان العمل المؤهل العلمي االسم الرقم
 جامعة القدس  دكتوراه محسن عدس. د 1
 جامعة القدس  دكتوراه فيف زيدانع. د 2
 جامعة القدس   دكتوراه إبراهيم عرمان. د 3
 جامعة القدس  دكتوراه محمود أبو سمرة. د 4
 جامعة القدس  دكتوراه سهير الصباح. د 5
 جامعة الخليل دكتوراه ميسون التميمي. د 6
 جامعة الخليل دكتوراه جمال أبو مرق. د 7
 جامعة الخليل دكتوراه بعلم الدين الخطي. د 8
 جامعة الخليل دكتوراه نبيل الجندي. د 9

 بيت لحم/جامعة القدس المفتوحة دكتوراه معتصم مصلح. د 10
 جامعة بيت لحم ماجستير سعيد عياد. ا 11
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 )4(ملحق 
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                                                                                                        )   5(ملحق  
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                 
 
 
 

 . المحترم----------------------------------ة مدرسة /حضرة مدير
 
 

 اتجاهات معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا في محافظة بيـت         ( ة  بدراسة بعنوان   تقوم الباحث 
 ).لحم نحو استخدام االستقصاء كأسلوب تدريس ومعيقات تطبيقه

 
الذين يدرسون من الصـف الخـامس وحتـى     االستبانة من قبل معلمي العلوم، الرجاء تعبئة هذه 

.                      سرعة ممكنة، عن طريق بريد التربية والتعليمالصف العاشر األساسي، ومن ثم إعادتها بأقصى
  لكم حسن تعاونكم   شاكراً                               

                                                                              الباحثة
   زينب حميدان                                                                         
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                                                                                                                        فهرس الجداول
رقــــم 

 الجدول
ــم                         محتوى الجدول رقــ

الصفحة           
 63  .   عينة الدراسة حسب متغيراتهاأفرادخصائص  1.3
 تاتجاهـا  أداةتباط بيرسون لمصفوفة ارتباط فقـرات       رمعامل اال  2.3

 مع الدرجـة     نحو استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسياً     معلمي العلوم 
 .لألداةالكلية 

 66 

قـات   معي أداة لمصفوفة ارتباط فقـرات       بيرسون   طاالرتبامعامل   3.3
 مـع الدرجـة      أسلوباً تدريسياً في منهاج العلوم     تطبيق االستقصاء 

 . لألداةالكلية

 67 

 هـا تالتجاهات من حيـث مجاال    امعامل الثبات لالستبانة الخاصة  ب      4.3
 .والدرجة الكلية

 68 

 68   والدرجة الكليةهامجاالتالخاص بالمعيقات من حيث معامل الثبات  5.3
 المعياريـة التجاهـات     تواالنحرافات الحسابية    والمتوسطا األعداد 1.4

 في مجاالت   ياًتدريساً  أسلوبمعلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء      
 .الدراسة والدرجة الكلية

 73 

 ألهـم  والمتوسطات الحسـابية و االنحرافـات المعياريـة         األعداد 2.4
 االستقصاء فـي  أسلوب نحو استخدام   العامة  معلمي العلوم  تاتجاها

 .األهميةريس مرتبة حسب التد

 75 

 اتجاهات  ألهم المعيارية   االنحرافات والمتوسطات الحسابية    األعداد 3.4
 االستقصاء لمنهاج العلوم مرتبـة      أسلوبمعلمي العلوم نحو مالئمة     

 .األهميةحسب 

 77 

 ألهـم  والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة         األعداد 4.4
 االستقصاء في شخصـية     أسلوب تأثيراتجاهات معلمي العلوم نحو     

 .األهميةالطالب مرتبة حسب 

 78 

 ألهـم  والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة         األعداد 5.4
 االستقصاء فـي  أسلوبهمية استخدام أ  معلمي العلوم نحوتاتجاها

 .األهميةالتدريس مرتبة حسب 

 80 

 81 علمـي العلـوم نحـو      للفروق في اتجاهات م   ) t-test( نتائج اختبار  6.4
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 .تدريس تعزى لمتغير الجنسللاً أسلوباستخدام االستقصاء 
للفروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـتخدام  ) ت(نتائج اختبار   7.4

 . تعزى لمتغير المؤهل العلميياًتدريساً أسلوباالستقصاء 
 83 

هـات  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة التجا       8.4
معلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسياً تعزى لمتغير         

 .سنوات الخبرة

 84 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في اتجاهـات معلمـي            9.4
العلوم نحو استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسـياً تعـزى لمتغيـر           

 .سنوات الخبرة

 85 

ي اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـتخدام       للفروق ف ) ت(نتائج اختبار  10.4
 . تعزى لمتغير موقع المدرسةياًتدريساً أسلوباالستقصاء 

 86 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة التجاهـات         11.4
معلمي العلوم نحو استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسياً تعزى لمتغير         

 .التخصص

 87 

ل التباين األحادي للفروق في اتجاهـات معلمـي         نتائج اختبار تحلي   12.4
العلوم نحو استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسـياً تعـزى لمتغيـر           

 .التخصص

 88 

للفروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـتخدام  ) ت(نتائج اختبار   13.4
 محتـوى    تعزى لمتغير حضـور دورة     ياًتدريساً  أسلوباالستقصاء  

 . تدريس حديثةوأساليب

 90 

للفروق في اتجاهات معلمي العلوم نحو اسـتخدام  ) ت(نتائج اختبار   14.4
 تعزى لمتغيـر تطبيـق مـا ورد عـن            ياًتدريساً  أسلوباالستقصاء  
 . في التدريساالستقصاء

 91 

 والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمعيقـات        األعداد 15.4
 نظر معلمي العلـوم      من وجهة  ياًتدريساً  أسلوباستخدام االستقصاء   

 .في مجاالت الدراسة والدرجة الكلية

 93 

 ألهـم  والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة         األعداد 16.4
ـ اً  أسلوبالمعيقات الخاصة بالمعلم في استخدام االستقصاء         ياًتدريس

 .األهميةمن وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة حسب 

95 
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 ألهـم بية واالنحرافـات المعياريـة       والمتوسطات الحسـا   األعداد 17.4
اً أسلوبالمعيقات الخاصة بالكتاب المدرسي في استخدام االستقصاء        

 .األهمية من وجهة نظر معلمي العلوم مرتبة حسب ياًتدريس

 96 

 ألهـم  والمتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة         األعداد 18.4
اسـتخدام   فـي   الماديـة  واإلمكانـات المعيقات الخاصة بالطالـب     

االستقصاء أسلوبا تدريسيا من وجهة نظر معلمي العلـوم مرتبـة           
 .حسب األهمية

97 

اً أسـلوب للفروق في معيقات استخدام االستقصاء      ) ت( نتائج اختبار  19.4
 . من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير الجنسياًتدريس

 98 

اً أسـلوب قصاء  للفروق في معيقات استخدام االست    ) ت(نتائج اختبار    20.4
 من وجهة نظر معلمي العلـوم تعـزى لمتغيـر المؤهـل             ياًتدريس
 .العلمي

99 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمعيقـات         21.4
استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسياً من وجهة نظر معلمي العلـوم          

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة

101 

التباين األحادي للفروق في معيقـات اسـتخدام        نتائج اختبار تحليل     22.4
االستقصاء أسلوباً تدريسياً من وجهة نظر معلمي العلـوم تعـزى           

 .لمتغير سنوات الخبرة

101 

اً أسـلوب وق في معيقات استخدام االستقصاء      للفر) ت(نتائج اختبار    23.4
 .  من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير موقع المدرسةياًتدريس

103 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمعيقـات         24.4
استخدام االستقصاء أسلوباً تدريسياً من وجهة نظر معلمي العلـوم          

 .تعزى لمتغير التخصص

103 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في معيقـات اسـتخدام            25.4
 العلـوم تعـزى     االستقصاء أسلوباً تدريسياً من وجهة نظر معلمي      

 .لمتغير التخصص

104 

نتائج اختبار توكي للمقارنات الثنائية البعدية للفروق فـي معيقـات            26.4
أسلوباً تدريسياً مـن وجهـة نظـر        ) الطالب(استخدام االستقصاء   

 .معلمي العلوم تعزى لمتغير التخصص

106 



 151

اً بأسـلو وق في معيقات استخدام االستقصاء      للفر) ت( نتائج اختبار   27.4
 من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير المشاركة فـي           ياًتدريس

 .دورات محتوى وأساليب تدريس

107 

اً أسـلوب وق في معيقات استخدام االستقصاء      للفر) ت(نتائج اختبار    28.4
 من وجهة نظر معلمي العلوم تعزى لمتغير تطبيق ما ورد           ياًتدريس

 .عن االستقصاء في التدريس

 108 

ي العلـوم    معلم ت بيرسون للعالقة بين اتجاها    طائج معامل االرتبا  نت 29.4
 . وبين معيقات تطبيقهفي التدريساً أسلوبنحو استخدام االستقصاء 

 110 
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