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  إقرار

  

 أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجـة أبحـاثي                
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل                  

  .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

 

  ........................      التوقيع
  
 

   حمزة محمد عوني الصغير

  
  2009 / 7 /26 :التاريخ
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  الشكر والعرفان

  

على استكمال هذا الجهد المتواضع، وأتقدم بالشكر هللا أوالً الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني 
 ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكتور عادل ريان الذي لم يبخل علي بعلمة طيلة فترة إشرافه

 إلى جميع أتقدم بالشكر أيضاً كما، الذي أعطاني جل اهتمامه ووقتهعلى الرسالة و
 وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل  وأعضاء لجنة المناقشة،،المحكمين ألدوات هذا البحث

 واخص بالذكر الدكتور غسان سرحان المحاضرين في قسم التربية في جامعة القدس،
واشكر كّل من ساعدني أثناء إعدادي لهذه ،  محسن عدسوالدكتور عفيف زيدان، والدكتور

الدراسة، من معلمين، وزمالء، سواء بالطباعة والتنسيق، أو توفير المراجع، أو توزيع 
  .االستبانات، أو بالتدقيق اللغوي، وأسال اهللا تعالي أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

  

  

                                           الباحث                                      

   حمزة الصغير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج  

  

  الملخص

  

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ممارسة معلمي العلوم في المرحلة األساسية العليـا               
ـ        ه بمعتقـدات فاعليـة الـذات       إلستراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي وعالقت

وتكون مجتمع الدراسة مـن     . 2008/2009وأجريت خالل الفصل الثاني من العام        ،التدريسية
) 732(في جنوب الضفة الغربية والبالغ عـددهم          جميع معلمي العلوم للمرحلة األساسية العليا       

اختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بلغـت  ، معلمة) 386(معلماً و ) 346(منهم ، معلماً ومعلمة 
طبقت الدراسة باستخدام استبانة لقياس درجة ممارسة معلمـي العلـوم           . ةمعلماً ومعلم ) 175(

فقرة، واستبانة لقياس   ) 35(إلستراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي، مكونة من         
فقرة، تم التأكـد مـن      ) 23(درجة معتقدات فاعلية الذات التدريسية لدى المعلمين، مكونة من          

التربوية واإلحصائية المناسبة، وأشارت نتائج الدراسة إلى إن درجة         صدقهما وثباتهما بالطرق    
ممارسة معلمي العلوم إلستراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي بشكل عام كانت            

بين متوسطات درجة ممارسة معلمـي   ، والى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية"مرتفعة"
ئمة على االستقصاء العلمي تعزى لكل من متغيرات الجنس،         العلوم إلستراتيجيات التدريس القا   

والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص، وحضور دورة محتـوى وأسـاليب تـدريس             
العلوم، كما أظهرت النتائج أن درجة معتقدات فاعلية الذات التدريسية لدى المعلمـين كانـت               

سطات درجة معتقدات فاعلية الذات     ، والى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متو        "متوسطة"
وكانت لصالح الـذكور، ولحـضور دورة       ، التدريسية لدى معلمي العلوم تعزى لمتغير الجنس      

محتوى وأساليب تدريس العلوم، لصالح المعلمين الذين شاركوا في الدورات، أمـا الخبـرة،              
كمـا  . ريـسية والمؤهل العلمي، والتخصص فلم تؤثر على درجة معتقدات فاعلية الـذات التد           

أشارت النتائج إلى أن العالقة بين درجة ممارسة معلمي العلوم الستراتيجيات التدريس القائمة             
على االستقصاء العلمي ومعتقدات فاعلية الذات التدريسية ايجابيـة وذات داللـة احـصائية،              

أوصـى  باستثناء العالقة بين مجال االستكشاف والفاعلية الشخصية، وفي ضوء نتائج الدراسة            
، سالباحث المعلمين بممارسة استراتيجيات التدريس القائمة على االستقصاء العلمي في التدري          



د  

وضرورة تضمين برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة بكيفية تصميم وبنـاء دروس تعليميـة              
وفق استراتيجيات التدريس القائمة على االستقـصاء العلمـي، ومراعـاة المنهـاج ألنـشطة               

  .ت االستقصاء عند تصميم الوحدات التعليميةاستراتيجيا
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The practice reality of the upper-basic stage science teacher 
to  instructional strategies based on scientific inquiry and its 

relation with self-efficacy beliefs 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
This study aims at identifying the  practice reality of the upper- basic 
stage science teachers to instructional strategies based on scientific 
inquiry and its relation with self-efficacy beliefs. It was conducted during 
the second semester of the year 2008-2009. The study population 
consisted of all upper- primary science teachers in southern part of West 
Bank (732 in total)- (346) males and 386 females. A  stratified random 
sample of(175 male and female teachers ) was selected for the study .                                 
 
  To achieve the objectives of the study a(35)-item questionnaire was    
used to measure the degree of practice of science teachers to instructional 
strategies based on inquiry .Another (23- item)was also used to measure 
the degree of self-efficacy beliefs among teachers . Validity and 
reliability of both instruments were established through suitable statistical 
and educational techniques. 
   
 The findings of the study have shown the practice degree  of 
instructional strategies based on scientific inquiry was generally high and 
there were  no statistical significant  differences of means in the practice 
degree of science teachers to instructional  strategies based on the 
scientific inquiry due to gender, qualifications, years of experience, 
specialization and attending courses on content and methodology of 
science.The findings have also shown that the degree of instructional self-
efficacy beliefs of science teachers was medium and there were 
significant statistical differences between the degree means of  
instructional self-efficacy  of  science teachers that can be attributed to 
gender. (for the benefit of males) and  attending the course of content and 
teaching technique of science,( for the benefit of teachers who 
participated in the courses.) However, the differences were not significant 
due to the variables of  experience,  qualifications and specialization. 
Moreover, the findings have shown that the relationship between the 



و  

degree of science teacher, practising instructional strategies based on the 
scientific inquiry and instructional self- efficacy beliefs was positive and 
statistically significant with the exception of the relation between the field 
of discovery and personal efficacy. 
    In the light of the findings of study, the researcher has recommended 
teachers should  practise instructional strategies based on the scientific 
inquiry in teaching and the necessity of including training programs for 
teachers during in service in the way of designing teaching lessons 
according to instructional strategies based on the scientific inquiry .The 
syllabus should take into account activities based scientific inquiry when 
designing the instructional units. 
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

   المقدمة1.1

 ظهور مشكالت غير معهودة من قبل إن التقدم المعرفي والعلمي سيف ذو حدين، حيث رافقه
 والمساهمة في ،منها ما يتعلق بكيفية إعداد الشباب ليكونوا قادرين على النجاح في حياتهم

مات تتراكم بشكل كبير بحيث يصعب اإللمام بها تنمية مجتمعهم وتقدمه، فالحقائق والمعلو
 وباتجاهات ال يمكن التنبؤ بها، لذلك إذا لم نكن ،والتغيرات التي تحدث تأتي بشكل غير منتظم

وزارة مستعدين ومؤهلين للتحديات العشوائية فإن البقاء يكون صعباً، ومن هنا يجب على 
 ،مو أفراد المجتمع من النواحي المعرفية أن تحقق األهداف الرامية إلى نالتربية والتعليم
 متعددة ومختلفة تسعى جاهدة لحلها وجدانية، وفي سبيل ذلك تواجه مشكالتوالمهارية وال

  ). 2005؛ الحياصات، 2004، عالم(ووضع أفضل الطرق والوسائل للتغلب عليها

فتجد فيه ، ل األخرى عن واقع التربية في الدو كثيراًلتربية في العالم العربيواقع اال يختلف و
الكثير من تحديات العصر ذات التأثير الكبير على العملية التعليمية، وهذا يتطلب تطوير آليات 
وطرق وأساليب تربوية فاعلة تتماشى مع هذه التحديات، بحيث تحقق المؤسسات التربوية 

هة تحديات العصر األهداف المحددة لها بفاعلية عالية، ويتمكن المجتمع من إعداد أبنائه لمواج
 تربوياً مناسبا، وتعالج السلبيات الموجودة في النظم التعليمية التقليدية والتي أهملت إعداداً
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                جوانب هامة في شخصية المتعلم وحرمته من تنمية مهارته الفكرية والسلوكية

  ).2008خطايبة، ( 

حتاج إلى لتربوية ي فإن أي تطوير للعملية ا والمعلم هو عماد العملية التعليمية التعلمية، لذلك
 بحيث ينمي لدى طلبته ،معلم جديد بمواصفات جديدة تتماشى مع التقدم الحاصل في المجتمع

 سلوكية تتفق مع ثقافة المجتمع التي انبثقت منه، فمعلم اليوم ال يمكن اً وأنماط،صفات شخصية
منعزالً عن التيارات الفكرية أن يكون كمعلم األمس يقف ليلقن الطالب المعلومات 

 به خارج المجتمع، وإنما هو منظم ومنسق لبيئة التعلم، ومشجعوالتكنولوجية التي تحيط 
للطالب على االستقالل الفكري لمزيد من الخيال واإلبداع، وهذا بحاجة إلى معلم يعتمد على 

محمد (سؤوليات السابقة األدوار والماألساليب الحديثة في التعليم التي تأخذ بعين االعتبار 
  ).2005وحواله، 

) 2004( عالم كما جاء في Hodson)(وتتعزز هذه الرؤية في ضوء ما أشار إليه هودسون 
  :ة هيلم العلوم تشمل ثالثة عناصر رئيسمن أن أهداف تع

  .ويتضمن اكتساب وتنمية المفاهيم والمعلومات النظرية:   تعلم العلوم-1
 ،من فهم طبيعة وطرق العلوم والوعي بالعالقات المركبة بين العلمويتض:  العلوم  تعلم عن-2

  . والمجتمع،والتكنولوجيا
ويتضمن اكتساب وتنمية الخبرات العملية من خالل االستقصاء :  عمل أو ممارسة العلوم -3

  .العلمي وحل المشكالت

ف تعليم  من أحد أغراض وأهدافيرى كل منهما ان) Sola & Ojo, 2007 (أما سوال وأجو 
تمدت بشكل العلوم تطوير اهتمامات المتعلمين نحو العلوم؛ فالمجتمعات الحديثة اهتمت واع

ما هو متوقع يجب أن يوظفوا ن كيثة في هذا المجال، فالمعلمودكبير على التطورات الح
هم المعلم  للتدريس لجعل الطلبة يطوروا اتجاهات ايجابية نحو العلوم ، وتعميق فطرائق
 فالعلم يتم التوصل إليه باستخدام المنهجية العلمية التي تقوم على أساس  لطبيعة العلم،والمتعلم

  ).2002عطا اهللا، (االستقصاء واالستكشاف والبحث في الظواهر الطبيعية 
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التي تهتم بتوجيه " الطريقة االستقصائية"ومن أهم الطرق التي تساعد على تحقيق هذه األهداف 
قصي عن المعلومات ال التلقين ، ويكون هذا من خالل تحديد مشكلة أو الطالب إلى البحث والت

، وجمع المعلومات، وفرض الفروض، ومالحظتها، وتفسيرها من أجل التوصل إلى )سؤال(
وقد تم وصف االستقصاء في مصطلحات عديدة منها التحقق، والمدخل . حل المشكلة

راطي، واالستقصاء العلمي، والطريقة االستقصائي، والطريقة االستكشافية، والتدريس السق
فرج ( إال أنها تعبر عن مفهوم واحد ، وهو االستقصاء ،التنقيبية، والطريقة االستقصائية

  ).1993؛ رمضان وعثمان، 1999وآخرون، 

 يقهاواختلف العلماء في تعريف مفهوم االستقصاء من حيث األهداف التي يسعون إلى تحق
 يستخدم فيه المتعلم مهاراته ،ء على أنه نمط ونوع من التعلموبعض التربويين عرف االستقصا

واتجاهاته لتوليد المعلومات وتنظيمها وتقويمها، ويرى آخرون أنه عملية حل المشكلة القائمة 
  ).2002الحيلة، ( على توليد الفرضيات واختبارها 

لها تطوير فهم  االستقصاء بأنها العملية التي يتم من خال) Harlen 2004,(ويعرف هارلين 
ل طبيعة ما يتعلمون ، أما الطلبة من خالل استخدام مهارات عقلية وعملية في جمع األدلة حو

 من أهم المبدعين في مجال الذي يعد ). 2008خطايبة، (كما ورد في (Suchman) سوخمان 
  وحدهم  تركوناالستقصاء فيرى أن االستقصاء عبارة عن الطريقة التي يتعلم بها الناس عندما ي

 قصاء العلمي نشاط منظم واستقصائيأن االست) 2007(في حين يرى عياش والصافي 
والغرض منه الكشف عن العالقات بين األشياء واألحداث ووصفها، واالستخدام المنظم 

 والمقارنة ، والتجريب، وطرح األسئلة،والمتكرر للعمليات التي تشتمل على المالحظة
طر منطقية في العمل من أجل تقديم شر النتائج وتطبيقها، واستخدام أن و، والتعميم،واالستنتاج

  .التفسيرات والتوقعات

أسلوب االستقصاء من أكثر أساليب التدريس الحديثة فاعلية في تنمية التفكير العلمي، فهو ويعد 
 لعلم وعملياتهيركز على الطالب ويقلل من دور المعلم، إذ يجعل الطالب يمارسون طرق ا

في بحثه وتوصله إلى ) الصغير(رات االستقصاء بأنفسهم، فيسلك المتعلم سلوك العالم ومها
إلى أبعد من ذلك حين يرى أن استخدام ) 2001(، ويذهب نشوان ) 1999الحيله، (النتائج 
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االستقصاء في التعلم  ال يركز على جمع المعلومات والحقائق فقط ، ولكن يركز في  الوقت 
 واالتجاهات المنماة من خالله، فاالستقصاء يساعد الطالب على إيجاد ،ذاته على المهارات

ن في إجابات للمشكالت التي تظهر في حياتهم، ولن يكونوا في ضوء ذلك كطالب يعيشو
 في عالم تظهر فيه مشكالت عديدة، وكل واحد منهم يجب غرفة الصف فقط، لكنهم سيكونون

  .أن يستجيب استجابة ذاتية لهذه المشكالت 

ويمثل االستقصاء أيضاً أحد األساليب التي تساعد الطالب على امتالك حب الفضول، وهذا 
ينسجم مع الطبيعة الداخلية االستكشافية عند الطالب، فيطور بها مهاراتهم العقلية، ولكي يتم 
التعلم االستقصائي يجب أن يكون الطالب في بيئة تمتاز بالحرية تمكنهم من تكوين وتشكيل 

ر، وطرح األسئلة من النوع المفتوح، وتمكنهم من التعاون مع بعضهم البعض لتوفير األفكا
  ).Abusharbain, 2002(خبرة ناجحة استقصائية 

يجابية لم والطالب في تحقيق المشاركة اإلكما أن هذه الطريقة توفر الفرصة أمام كل من المع
كالت ، كما تنقل الدافع إلى التعلم في مواقف التعلم، وتنمي مهارات تفكيرية عليا مثل حل المش

من كونه خارجياً إلى أن يصبح داخلياً، وذلك من خالل األنشطة التي يقوم بها الطالب، وبذلك 
 التدريس القائم تساعد هذه الطريقة في االنتقال من التدريس القائم على الشرح والعرض إلى

  ).1993عثمان، رمضان و(يجابية في مواقف حل المشكالت على المشاركة اإل

 من يقوم اً محددةً، فالمعلم االستقصائي هووتفرض الطريقة االستقصائية على المعلم أدوار
بتقديم خبرات التعلم، وتوفير المواد ومصادر المعلومات للطلبة، وطرح أسئلة من النوع 

بطرق ، ويقوم كذلك باختبار أفكار الطالب وإجاباتهم فتوح حول الموضوع المراد استقصاؤهالم
معينة، ويساعد الطالب عند الضرورة في تخطيط األنشطة، ويستمع جيداً ألفكارهم، ويقوم 

  ).2006أحمد، ( ويتفاعل معهم ليطور أفكارهم ومهاراتهم ، ويحاورهم،بتعديل أفكارهم

إن ممارسة إستراتيجية االستقصاء تعزز من جودة أداء المعلم ، وبالتالي تنعكس على معتقداته 
 وهو ما يعرف في أدبيات البحوث السيكولوجية بفاعلية الذات التدريسية ، التدريسيةنحو ذاته

Self Efficacy Teaching في قدرته على التدريس بشكل فعال وتشير إلى اعتقاد المعلم 
 يهيتجزأ من األساس الذي يقوم عللال  تعلم طلبته، فالمعتقدات هي جزء يؤثر ايجابياً فيوبما 
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، إذ أشارت العديد من الدراسات إلى أن معتقدات فاعلية المعلم في فرادالسلوك لدى األ
  ,Enochs, Smith(التدريس تقرر إلى درجة كبيرة تمايزهم في األداء الصفي التدريسي 

&Huiker, 2000  ( وتتوزع معتقدات فاعلية الذات التدريسية على عوامل خارجية تتعلق ،
، وعوامل تتعلق بشعور المعلم نحو فاعلية ذاته ، وأيضاً ) عةالنتائج المتوق( بالمعلمين أنفسهم 

  .Hung, 2005)(نحو مهاراته التي يمتلكها بحيث تؤدي إلى إحداث التعلم المطلوب 

دام  مثل المثابرة واستخ،كما ترتبط فاعلية الذات التدريسية بالسلوكيات االيجابية للمعلم
فاعلية الذات التدريسية العالية يستخدمون  الً المعلمون ذوويجابية ، فمثالمؤثرات اإل

  واستخدام أسئلة مفتوحة،الستقصاءاستراتيجيات تدريسية معتمدة على مركزية المتعلم مثل ا
 فاعلية لتعلم ، في حين يركز المعلمون ذووبحيث يصبح طالبهم أكثر توجهاً نحو فعاليات ا

 وطرق تدريس ، مركزية المعلمالذات التدريسية المنخفضة على استراتيجيات معتمدة على
  ).Plourde (2002 ,تقليدية مثل المحاضرة ، مما ينعكس سلباً على فاعلية تعلم طالبهم

حقيق  وت،أن المعلم الفعال يمثل ركيزة أساسية نحو طريق نجاح التعلم) 2004(ويرى عالم 
وم خاصة بتنظيم وتوجيه ل ومعلم الع،أهداف التدريس ، وهذه الغاية تستدعي قيام المعلم  عامة

نشاط المتعلمين ، وتبني استراتيجيات قائمة على االستقصاء العلمي في الصف وعدم التقيد 
بطرق االستقصاء المعتادة والقائمة على متابعة خطوات محددة ، بحيث يتفق دور المعلم 

تعلم في موقف االستقصائي مع االتجاه الحديث في التعلم ، والرامي إلى منح المتعلم دوراً والم
 لتحقيق أهداف دراسة العلوم القائمة على إكساب المتعلم ،ايجابياً مسئوالً في عملية التعلم

  .خبرات تعليمية تؤهله لحياة اجتماعية ناجحة

   مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

تقصاء العلمي كاستراتيجية في التدريس ، كما تبين من خالل األدب التربوي            نظراً ألهمية االس  
 العلوم الستخدام هذه االستراتيجية وممارسـتهم       ت السابقة، ومدى أهمية تبني معلمي     والدراسا

لها ، والتي تمكنهم من تعليم طلبتهم للعلوم وأساليب دراستها بكفاءة عالية ، وبالتـالي تحقيـق              
، والمهاريـة    نمو أفراد المجتمع من النواحي المعرفيـة       إلىلوم التي تؤدي    أهداف تدريس الع  

 واقع ممارسة معلمـي العلـوم فـي         قد ارتأى الباحث ضرورة التعرف الى     ، لذا ف  والوجدانية


