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امللخ�ص
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التعرف �إىل طبيعة ممار�سة معلمي العلوم يف مدار�س
التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية لال�ستق�صاء العلمي كما يراها امل�رشفون
الرتبويون للعلوم .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت اختيار عينة تكونت من  38فردا (16
م�رشفا ً و 22م�رشفةً) من املخت�صني يف الإ�رشاف على معلمي العلوم مت اختيارهم
من جمموعة من مناطق اململكة ،وطبقت عليهم �أداة حمكمة خا�صة ب�سمات
اال�ستق�صاء .وقد �أظهرت النتائج �أن م�رشيف العلوم يرون �أن معلمي العلوم مبدار�س
التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية ميار�سون اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف
الدرا�سي �أحياناً� ,أي مرة واحدة على الأقل كل �شهر� .أما معلمات العلوم فيمار�سن
اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي بدرجة �أكرب من معلمي العلوم ،حيث �إنهن
ميار�سن اال�ستق�صاء مرة كل �أ�سبوع تقريباً .و�أظهرت النتائج �أي�ضا �أن غالبية معملي
ومعلمات العلوم يق�ضون ( )%20من زمن احل�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء
ح�سب تقديرات امل�رشفني الرتبويني وامل�رشفات الرتبويات على مواد العلوم .وقد �أو�صت
الدرا�سة ب�رضورة �إعادة النظر يف برامج �إعداد معلمي ومعلمات وم�رشيف وم�رشفات
العلوم يف مراحل التعليم العام مبا يتنا�سب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة
والتي يعترب اال�ستق�صاء العلمي مكونا ً �أ�سا�سيا ًّ فيها.
الكلمات املفتاحية :اال�ستق�صاء العلمي ،مكونات اال�ستق�صاء العلمي ،معلمو العلوم،
وامل�رشفون الرتبويون ،طبيعة املمار�سة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/9/27 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/10/20 :م
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The Nature of Science Teachers’ Practices of Inquiry from
the Educational Supervisors’ Perspectives
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Abstract
This study aimed at investigating the nature of science teachers’ practices
of inquiry based on science supervisors’ perceptions. The sample included
38 science teachers’ supervisors (16 males and 22 females) from different
educational administrations in Saudi Arabia. The results indicated that the supervisors believed that male science teachers practice inquiry in the classroom
once a month. However, the supervisors believed that female science teachers’ practice scientific inquiry in the classroom once a week. The supervisors
also believed that science teachers spend 20% of the class time in practicing
inquiry. Based on the results, this study provided recommendation to influence inquiry practices in the classroom.
Key words: Scientific inquiry, science teachers, science supervisors, nature of practice.
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املقدمة

يعد اال�ستق�صاء من �أهم �أهداف احلركات التطويرية احلالية للرتبية العلمية (Anderson,

) ،2002كما �أن للتعلم املبني على اال�ستق�صاء دورا ً كبريا ً يف �إنتاج �أجيا ٍل مثقف ٍة علميا ً
) ،(Bybee, 1997حيث �أ�صبحت الثقافة العلمية من �أهم املجاالت التي ا�ستحوذت على
اهتمام املتخ�ص�صني يف الرتبية العلمية يف الوقت احلا�رض ,كما ُع ّدت هدفا ً عاما ً ت�سعى

الرتبية العلمية لتحقيقه لدى املتعلمني ,لذا �أ�شارت املعايري الوطنية الأمريكية (National

� )Research Council, NRC, 1996إىل �أن الهدف منها هو تقدمي و�صف للفرد املثقف
علميا ً وتقدمي حمكات حمددة متكن املتخ�ص�صني يف الرتبية العلمية من حتقيق هذا الو�صف
لدى املتعلمني .و�أولت املعايري الوطنية الأمريكية للرتبية العلمية �أهمية كبرية لال�ستق�صاء
العلمي كونه الو�سيلة الأف�ضل لتحقيق الثقافة العلمية ،ولذلك ت�ضمنت احلديث عن

اال�ستق�صاء بو�صفه حمورا ً من املحاور الأ�سا�سية ملعايري املحتوى ,كما �أخرج املجل�س الوطني
للبحث ) (NCRكتابا ً م�ستقال ً يتناول و�صفا ً دقيقا ً لال�ستق�صاء املق�صود به يف وثيقة
املعايري الوطنية وكيفية ممار�سته داخل الف�صل الدرا�سي ) .(NRC, 2000وي�شري عبد اخلالق

وزمال�ؤه )� (Abd-El-Khalick et al., 2004إىل �أن اال�ستق�صاء من املفاهيم امل�شرتكة التي

تتناولها مناهج العلوم يف مراحل التعليم العام يف كثري من الدول حول العامل.

وي�شري كل من �أحمد ( )2006والدهم�ش (2002؛  )2006واخلوالدة ( )2003و�أبو قمر ()1996

�إىل �أن انخراط الطلبة يف الأن�شطة العلمية اال�ستق�صائية والنقا�ش ي�ساعد يف تطوير
ا�ستيعابهم للمفاهيم العلمية ,وتقديرهم ملا تعلموه عن العلم ,وفهمهم طبيعة العلم,

ويف اكت�سابهم املهارات والقدرات ال�رضورية الالزمة للباحثني امل�ستقلني حول العامل الطبيعي.
كما �أ�شارت درا�سة زيتون (� )1994إىل �إ�سهام ممار�سة اال�ستق�صاء يف �إك�ساب الطالب امليل

�أو النزعة �إىل ا�ستخدام املهارات والقدرات واالجتاهات ذات العالقة بالعلوم (Marshall,
) .Horton, lgo & Switzer, 1997كما تو�صلت درا�سة عبدالعزيز (� )2004إىل �أن ممار�سة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الطلبة لال�ستق�صاء عزز مهارات التفكري التي متكنهم من حل امل�شكالت التي تواجههم يف
وترى املعايري الوطنية الأمريكية للرتبية العلمية )� (NRC, 1996أن اال�ستق�صاء يت�ضمن

الطرق املتعددة التي يدر�س بها العلماء العامل الطبيعي ) ,(Barrett et al, 2005ويقدمون
من خاللها تف�سريات معتمدة على الأدلة امل�ستقاة من ممار�ساتهم العلمية ,وبالن�سبة

للمتعلمني ف�إن اال�ستق�صاء ميكن �أن ي�شمل الأن�شطة التي يجريها املتعلمون ومن خاللها

يتم فهم الأفكار العلمية وكيفية درا�سة العلماء العامل الطبيعي .ويرى فليك (Flick,

� )2003أن اال�ستق�صاء ميكن �أن يطلق على طرق بناء العلم� ,أو بع�ض طرق التدري�س� ,أو املعرفة

حول طبيعة العلم .كما ت�ضمنت بع�ض التعريفات الأخرى عمليات مثل ا�ستخدام مهارات
بحثية كالبحث عن �إجابات لأ�سئلة حول املفاهيم العلمية وتطوير قدرات الطلبة للممار�سة

واالكت�شاف وتقييم املعلومات (Barman, 2002; Lederman, 2003, Lederman,
)� .Schwartz, Abd-El-Khalick & Bell, 2001أما التعلم القائم عل اال�ستق�صاء
فيعرفه كتاب التعلم املبني على اال�ستق�صاء وحل امل�شكالت ب�أنه عبارة عن م�صطلح

وا�سع ي�صف مداخل للتعلم ت�شتق من عمليات اال�ستق�صاء & (Barrett MacLabhrain

).Fallon, 2005, 1996

وي�ؤكد املجل�س القومي الأمريكي للبحث ) (NRC, 2000, 2001على �رضورة �أن ي�شمل

اال�ستق�صاء املمار�س داخل الف�صل على اخل�صائ�ص الآتية )1 :م�شاركة املتعلم يف طرح

الأ�سئلة اال�ستق�صائية� )2 ,إعطاء املتعلم الأولوية للأدلة العلمية يف الإجابة عن الأ�سئلة

اال�ستق�صائية )3 ,تقدمي املتعلم تف�سريات للأدلة التي يتو�صل �إليها )4 ,بربط املتعلم

التف�سريات التي يتو�صل �إليها باملعرفة العلمية يف املجال العلمي )5 ,يتوا�صل املتعلم مع

الآخرين بغر�ض عر�ض وتربير تلك التف�سريات .ومن حيث طبيعة ا�ستخدام اال�ستق�صاء العلمي
يف التعليم .كما ي�ؤكد املجل�س القومي الأمريكي للبحث على ثالثة �أنواع من اال�ستق�صاء:

 )1احلر :ويق�صد به اال�ستق�صاء الذي يتيح للمتعلم توليد الأ�سئلة العلمية و�إجراء البحوث
والتجارب للو�صول �إىل �إجابات علمية عنها )2 ،اال�ستق�صاء املوجه :ويق�صد به اال�ستق�صاء
الذي يقوم فيه املعلم بتوليد الأ�سئلة ويقت�رص دور املتعلم على �إجراء التجارب للإجابة عن

تلك الأ�سئلة )3 ,التدري�س املبا�رش :ويق�صد به قيام املعلم ب�صياغة الأ�سئلة و�إجراء التجارب

الالزمة حللها دون م�شاركة املتعلم يف تلك الإجراءات.

وتعد ممار�سات معلمي العلوم لال�ستق�صاء �أمرا ً يف غاية الأهمية لدعم فهم الطلبة
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اتبعها ويتبعها العلماء ,وهو ما ميكنهم من اكت�ساب القدرة على التفكري (Reiser et al.,
 )2001; AAAS, 1993والتربير العلمي ) ,(NCR, 1999ولهذا فمعلمو العلوم مطالبون

بدعم وتنمية رغبة الطلبة يف اال�ستق�صاء العلمي وخا�صة الإح�سا�س باملمار�سات العلمية

التي �أنتجت العلم وتطبيقاته املختلفة التي غريت جمرى حياة الإن�سان (Driver, Asoko,
 .)Leach & Scot, 1994; Schwab, 1962وبالإ�ضافة �إىل الإقرار بدور معلمي العلوم,

ف�إننا بحاجة �إىل معرفة ما هي الأدوار التي يطلب منهم القيام بها من �أجل م�ساعدتهم يف
املهام ال�صعبة التي تتطلبها مهمة خلق بيئة ا�ستق�صائية داخل الف�صل الدرا�سي وخارجه

) ,(Ansberry & Morgan, 2005ذلك �أ َّن معلمي العلوم حاليا يجدون �صعوبة كبرية يف

م�ساعدة املتعلمني على ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي و�إك�سابهم مهاراته املتنوعة (NSTA,
 )National Science Teachers Association, 1999, 3003مثل �صياغة الأ�سئلة
العلمية اال�ستق�صائية وت�صميم وتنفيذ التجارب اال�ستق�صائية وجمع وتنظيم البيانات

وبناء التف�سريات والتربيرات العلمية املنطقية املقنعة (Marx, Blumenfeld, Krajcik

) .& Soloway, 1997وقد يعود ذلك �إىل �أن الكثري من املعلمني رمبا ال ميتلكون اخلربات

املنا�سبة خللق بيئة تعليم وتعلم قائمة على اال�ستق�صاء العلمي (Krajcik, Blumenfeld,
 ,)Marx & Soloway, 2000; Krajcik, Mamlok & Hug, 2001ويرى لوتري وزمال�ؤه

)� (Lotter, Harwood & Bonner, 2006أن املعلمني قد يكت�سبون فهما عميقا عن
تطبيقات اال�ستق�صاء يف ال�صف الدرا�سي �إذا ما امتلكوا الثقة واخلربة الكافية حول طرق

اال�ستق�صاء (NSTA, National Science Teachers Association, 2003, Bodzin,
 .)2005وبناء عليه ف�إن معلم العلوم بحاجة �إىل تعلم طرق جديدة للتدري�س ت�ساعد يف بناء
وحتفيز اال�ستق�صاء العلمي لدى املتعلمني والتي قد تختلف عن الطرق التي ا�ستخدمت يف

تدري�سهم عندما كانوا �أنف�سهم يتعلمون العلوم يف مراحل التعليم العام (Lee, Greene,

.)Odom, Schechter & Slatta, 2004; Metz, 2000

وفيما يتعلق بطبيعة ممار�سات معلمي العلوم لال�ستق�صاء ,فقد اقرتحت بع�ض الدرا�سات

(Haefner, 2001; Haefner & Zembal-Sule, 2001, 2002; 2004; Haefner,

� )Zembal-Sule, & Avraamidou, 2002أن املمار�سات املهنية للمدر�سني �أو امل�رشفني

املفرت�ضني والتي تت�ضمن اال�ستق�صاء العلمي يجب �أن تدعم تطوير فهم وظيفي �أف�ضل

للعلوم ب�شكل عام ,وللعلوم املدر�سية ب�شكل خا�ص� ,إال �أن هذه البحوث �أكدت �أي�ضا على �أن
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املدر�سني قد يواجهون �صعوبة يف الت�صميم التجريبي ,وعمليات بناء التف�سريات ,وتطبيق
و�أ�شارت نتائج درا�سة مار�شال و�آخرين )،(Marshal, Horton, Igo, & Switzer, 2007

�إىل �أن معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية ميار�سون اال�ستق�صاء يف ال�صف الدرا�سي بدرجة

�أكرب من مدر�سي العلوم يف كل من املرحلة املتو�سطة والثانوية ,وباملثل ف�إن هذه الدرا�سة
تو�صلت �إىل �أن معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية قدروا زمنا مثاليا ملمار�سة اال�ستق�صاء
يف ال�صف الدرا�سي بن�سبة �أكرب من الزمن الذي قدره معلمو وم�رشفو العلوم يف كل من

املرحلة املتو�سطة ومعلمو وم�رشفو مواد العلوم يف املرحلة الثانوية وقد يعود ذلك �إىل كثافة

املحتوى العلمي يف املراحل الدرا�سية املتقدمة .وتو�صلت الدرا�سة كذلك �إىل �أن عينة الدرا�سة
�أجمعت على �أن الزمن املثايل الذي ينبغي تخ�صي�صه ملمار�سة اال�ستق�صاء العلمي يف كل

درو�س العلوم �أكرب بكثري من الزمن املمار�س فعليا �أو املطبق يف الواقع العملي.

ويف الدرا�سة احلالية حاول الباحثان التعرف �إىل طبيعة ممار�سات معلمي العلوم باململكة

العربية ال�سعودية لال�ستق�صاء العلمي ومهاراته يف ال�صف الدرا�سي من وجهة نظر م�رشيف

العلوم ,ف�إ ّن �أولئك امل�رشفني �أكرث الت�صاقا باملعلمني ,كما �أن حكمهم على ممار�سات املعلمني
ميكن �أن يكون �أكرث م�صداقية من حكم املعلمني على �أنف�سهم.

م�شكلة الدرا�سة

نظرا للتدين ال�شديد يف م�ستوى التالميذ على اختبارات  TIMSSمبادة العلوم والذي

قد يعزى �إىل التق�صري من قبل معلمي العلوم يف ا�ستخدام الأ�ساليب اال�ستق�صائية ,ومبا

�أن املعلم يعد املحور الذي يرتكز عليه �أي تطوير وخا�صة يف ما يتعلق ب�إك�ساب املتعلمني

مهارات اال�ستق�صاء ,فاملعلم الذي يفتقد الفهم والقدرة على توظيف اال�ستق�صاء العلمي

ب�شكل فاعل داخل الف�صل الدرا�سي �سوف يفتقد القدرة على تدري�س العلوم يف البيئة
البنائية ( .)Lederman, 1998وحيث �إن امل�رشف الرتبوي ميكن �أن يقدم حكما ً �أكرث م�صداقية
عن طبيعة ممار�سة املعلم لال�ستق�صاء ,لذا ف�إن احلاجة دعت �إىل التعرف �إىل طبيعة ممار�سة

معلمي العلوم مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية لال�ستق�صاء من وجهة
نظر امل�رشفني الرتبويني.

�أهداف الدرا�سة

هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتقيق الآتي:
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طرق اال�ستق�صاء يف ال�صف الدرا�سي.
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· التعرف �إىل طبيعة ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف الف�صول الدرا�سية من
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وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني.

· التعرف �إىل الفروق بني عينة الدرا�سة (تبعا ً ملتغري اجلن�س) فيما يتعلق بوجهات نظرهم حول

ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف الف�صول الدرا�سية.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما طبيعة ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني؟
وذلك من خالل الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:

 .1ما مدى ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني (تبعا ً ملتغري اجلن�س)

حول ممار�سة املعلمني لال�ستق�صاء العلمي؟

�أهمية الدرا�سة

�إن اململكة العربية ال�سعودية اعتمدت مناهج جديدة للعلوم قائمة على �سال�سل ماجروهل

( )McGraw-Hill seriesالتي بنيت وفقا ملعايري ترى اال�ستق�صاء العلمي �أهم مكوناتها,

وهذا الأمر يحتم �أن يكون معلمو العلوم م�ؤهلني بدرجة كافية للتعامل مع املناهج اجلديدة,
�أي �أنه ينبغي �أن تكون لديهم القدرة الكافية ملمار�سة اال�ستق�صاء يف درو�س العلوم ,وبناء
عليه ف�إن هذه الدرا�سة حتتل �أهميتها من �أهمية تطبيق مناهج العلوم اجلديدة ب�صورة فعالة

كونها مبنية على اال�ستق�صاء العلمي .وحتتل �أهميتها �أي�ضا من �أهمية اال�ستق�صاء نف�سه

وكونه املفتاح الرئي�س لعملية تعليم وتعلم ناجحني ،فباال�ستق�صاء �سي�سلك املتعلمون

نف�س الطريق التي �سلكها العلماء ،وبذلك ف�إنهم �سوف يكت�سبون مهارات العلم والبحث
العلمي� .إن فهم طبيعة ممار�سة املعلمني لال�ستق�صاء يعد �أمرا ً مهما ً جدا ً للمعملني من
�أجل معرفة كيفية تطوير هذه املمار�سة ومن �أجل معرفة طبيعة الربامج التدريبية التي

ميكن �أن تقدم لهم.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة احلالية على م�رشيف العلوم الرتبويني الذي ح�رضوا دورة تدريبية يف جمال

اال�ستق�صاء العلمي يف العام الدرا�سي 1432هـ..

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�صطلحات الدرا�سة
املعرفية والإجرائية وهي:

اال�ستق�صاء العلمي ) :(Scientific Inquiryيعرف اال�ستق�صاء العلمي (National
) Research Council, NRC, 1996ب�أنه الطرق املتنوعة التي يدر�س بها العلماء

العامل الطبيعي ويقرتحون تف�سريات بنا ًء على الأدلة الناجتة من �أعمالهم” ,ويعرفه

(الدهم�ش� )2006 ،أي�ضا ب�أنه طريقة علمية للتفكري تت�ضمن خم�س مهارات هي املالحظة

) ,(Observationوالقيا�س ) ,(Measurementوالتجريب ) ,(Experimentationواالت�صال

) ,(Communicationوعمليات عقلية ).(Mental Processes

ويعرف �إجرائيا يف هذه الدرا�سة :ب�أنه� :أ�سلوب تدري�س يت�ضمن خم�س مكونات ت�ضمنتها �أداة
الدرا�سة ,وهي التي يجب على مدر�س العلوم �أن يتبعها �إذا ما �أراد للمتعلمني اكت�ساب مهاراته

والتي تناولها املجل�س الوطني للبحث ) ,(NCR, 2000وهي )1 -:م�شاركة املتعلم يف طرح
�أ�سئلة علمية التوجه )2 .متكني املتعلم من �إعطاء �أولوية للأدلة يف الرد على الأ�سئلة)3 .
متكني املتعلم من �صياغة تف�سريات من الأدلة )4 .متكني املتعلم من ربط التف�سريات باملعرفة

العلمية وبالتطبيقات احلياتية )5 .متكني املتعلم من التوا�صل وتربير التف�سريات.

امل�رشف الرتبوي ملواد العلوم :هو ال�شخ�ص الذي يخت�ص يف مواد العلوم العامة والكيمياء

والفيزياء وعلوم احلياة باململكة العربية ال�سعودية ,وهو م�ؤهل للإ�رشاف على معلمي تلك
املواد الدرا�سية ,ويعمل على تقومي �أداء معلمي العلوم الذين يدر�سون تلك املواد ,وم�ساعدتهم
يف حت�سني املهارات التدري�سية لديهم يف مدار�س التعليم العام.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي يعتمد تطبيق �أداة البحث على عينة من

جمتمع البحث بغر�ض و�صف الظاهرة كما هي يف الواقع.

جمتمع الدرا�سة وعينتها

ميثل جمتمع وعينة الدرا�سة جميع م�رشيف العلوم ذكورا و�إناثا الذين �شاركوا يف دورة

تدريبية للم�رشفني الرتبويني من خمتلف مناطق اململكة العربية ال�سعودية ،فقد �شارك يف

هذه الدورة  38فردا ( 16من الذكور و 22من الإناث) من امل�رشفني الرتبويني الذين مت تر�شيحهم
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من قبل وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية حل�ضور هذه الدورة التدريبية التي
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تناولت اال�ستق�صاء.

�أداة الدرا�سة

لتحقيق هدف الدرا�سة مت �إعداد ا�ستفتاء ت�ضمن خم�سة حماور ,يت�ضمن كل حمور �أربع

ثم فمجموع فقرات الأداة ( )20فقرة قدمت للم�رشفني وامل�رشفات الرتبويني ملواد
فقرات ،ومن َّ
العلوم املقررة على التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية بغر�ض �إبداء �آرائهم حول

مدى ممار�سة معلمي ومعلمات العلوم لأن�شطة اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي
وهذه املحاور هي:

 .1حمور م�شاركة املتعلم يف طرح �أ�سئلة علمية التوجه ,ويهدف �إىل معرفة مدى ممار�سة

معلمي العلوم للأن�شطة اال�ستق�صائية التي تك�سب املتعلمني القدرة على اقرتاح و�صياغة
�أ�سئلة علمية قابلة لال�ستق�صاء �أو للبحث والتجريب ,و�شمل هذا املحور �أربع فقرات.

 .2حمور متكني املتعلم من �إعطاء �أولوية للأدلة يف الرد على الأ�سئلة ,ويهدف هذا املحور �إىل
التعرف �إىل ممار�سة املعلمني للأن�شطة اال�ستق�صائية التي متكن الطلبة من القدرة على

�إعطاء الأولوية يف الرد على �أي �أ�سئلة ا�ستق�صائية للتجارب العلمية والأدلة القائمة على

املالحظات ,و�شمل هذا املحور �أربع فقرات.

 .3حمور متكني املتعلم من �صياغة تف�سريات من الأدلة ,ويهدف �إىل التعرف �إىل مدى ممار�سة
معلمي العلوم للأن�شطة اال�ستق�صائية التي تنمي لدى املتعلمني القدرة على �صياغة
التف�سريات املنا�سبة املدعومة بالأدلة من الواقع ومن املعرفة العلمية ذات العالقة ,و�شمل

هذا املحور �أربع فقرات.

 .4حمور متكني املتعلم من ربط التف�سريات باملعرفة العلمية وبالتطبيقات احلياتية ,ويهدف �إىل
التعرف �إىل مدى ممار�سة معلمي العلوم للأن�شطة اال�ستق�صائية التي تنمي لدى املتعلمني
القدرة على ربط تف�سرياتهم لنتائج التجارب العلمية باملعرفة العلمي ذات العالقة وربطها

بالواقع الذي يعي�شه املعلمون ,و�شمل هذا املحور �أربع فقرات.

 .5حمور متكني املتعلم من التوا�صل وتربير التف�سريات ,ويهدف هذا املحور �إىل التعرف على

مدى ممار�سة املعلمني للأن�شطة اال�ستق�صائية التي تنمي لدى الطلبة القدرة �إىل تو�صيل
النتائج التي تو�صلوا �إليها �إىل املجتمع العلمي من حولهم ومن ثم �إىل عامة النا�س يف
املجتمع مع تنمية القدرة على تف�سري النتائج وتربيرها ,و�شمل هذا املحور �أربع فقرات.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ومت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي (دائما– غالبا – �أحيانا – نادرا – �أبدا) لتحديد

بني م�ستوى (دائما) ,ومت متثيلها عدديا ً بالرقم ( ,)5وبني م�ستوى (�أبدا) ,ومت متثيلها عدديا ً بالرقم

( .)1ولتف�سري النتائج مت تق�سيم مدى ا�ستجابات العينة لفقرات الأداة �إىل فئات مت�ساوية

للم�ساعدة يف و�ضع التقديرات املنا�سبة ملدى ممار�سة معلمي ومعلمات العلوم لأن�شطة
اال�ستق�صاء من وجهة نظر امل�رشفني وامل�رشفات الرتبويني وذلك من خالل ق�سمة املدى على

عدد البدائل ( )5وهذه الفئات هي:

� -أبدا = ال متار�س على الإطالق ,وترتاوح متو�سطاتها احل�سابية بني ()1.80– 1

 نادرا = تتم ممار�ستها مرة على الأقل كل ف�صل درا�سي ,وترتاوح متو�سطاتها احل�سابية بني()2.60 – 1.81

� -أحيانا = تتم ممار�ستها مرة على الأقل كل �شهر ,وترتاوح متو�سطاتها احل�سابية بني (–2.61

)3.40

 -غالبا = تتم ممار�ستها مرة على الأقل �أ�سبوعيا وترتاوح متو�سطاتها احل�سابية بني (– 3.41

)4.20

دائما = تتم ممار�ستها يف كل در�س وترتاوح متو�سطاتها احل�سابية بني (.)5.00 – 4.21

كما ت�ضمنت الأداة فقرة م�ستقلة تتناول ر�أي امل�رشف الرتبوي حول الزمن الذي يخ�ص�صه

معلم العلوم ملمار�سة اال�ستق�صاء يف در�س العلوم الواحد ,وتراوحت اخليارات لهذا ال�س�ؤال بني
ال �شيء و� %100ضمن �ستة خيارات.

�صدق الأداة

مت بناء �أداة الدرا�سة من قبل الباحثني ,ومن ثم مت الت�أكد من ال�صدق الظاهري (Face

) Validityللأداة من خالل عر�ضها يف �صورتها الأولية على جمموعة تتكون من ( )10من
املتخ�ص�صني يف الرتبية العلمية ،وذلك للتعرف �إىل �آرائهم حول مدى منا�سبة املحاور املقرتحة,
ومدى منا�سبة كل عبارة للمحور الذي تتبع له ،ومدى و�ضوح �صياغة العبارات ،كما مت طلب

�إ�ضافة �أي عبارة �أو مقرتح يراه املحكمون ,ومت �إجراء التعديالت وفقا ً للآراء املقدمة ,وخرجت

الأداة يف �صورتها النهائية.

ثبات الأداة

للت�أكد من ثبات الأداة مت ح�ساب معامل �ألفا كرونباخ ) (Chrobach’s Alphaللأداة
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ا�ستجابات العينة لكل فقرة من فقرات الأداة ,حيث تراوح م�ستوى ا�ستجابات �أفراد العينة
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ب�شكل كلي ،ولكل حمور من حماور الأداة ،ويو�ضح اجلدول رقم ( )1معامل الثبات ملحاور الأداة
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وللأداة ككل.

اجلدول رقم ()1
معامالت ثبات �أداة الدرا�سة وحماورها اخلم�سة
عدد العبارات
املحاور
4
الأول :م�شاركة املتعلم يف طرح �أ�سئلة علمية التوجه
4
الثاين :متكني املتعلم من �إعطاء �أولوية للأدلة يف الرد على الأ�سئلة
4
الثالث :متكني املتعلم من �صياغة تف�سريات
4
الرابع :متكني املتعلم من ربط التف�سريات باملعرفة العلمية وبالتطبيقات احلياتية
4
اخلام�س :متكني املتعلم من التوا�صل وتربير التف�سريات
20
الثبات الكلي للأداة

معامل الثبات
0.903
0.886
0.890
0892
0.907
0.915

يت�ضح من اجلدول (� )1أن معامالت الثبات ملحاور الأداة تراوحت بني ( ,)0.915-0.886كما �أن

معامل الثبات الكلي للأداة بلغ  ,0.915مما ي�شري �إىل �إمكانية التعامل مع الأداة بدرجة عالية
من الثقة.

الأ�ساليب الإح�صائية

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول مت ا�ستخدام املتو�سطات واالنحرافات املعيارية والتكرارات والن�سب

املئوية وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ا�ستخدام املتو�سطات واالنحرافات املعيارية واختبار (ت)
للفروق بني عينتني م�ستقلتني.

�إجراءات تنفيذ الدرا�سة

لتنفيذ هذه الدرا�سة مت �إتباع الإجراءات الآتية:

 .1اختيار جمتمع وعينة الدرا�سة� ،إذ مثل امل�رشفون الرتبويون ملادة العلوم والفيزياء والكيمياء
وعلوم احلياة جمتمع الدرا�سة� ،أما عينة الدرا�سة فمثلها امل�رشفون الرتبويون الذين مت اختيارهم
حل�ضور الدورة التدريبية التي �أقامها مركز التميز البحثي يف تطوير العلوم والريا�ضيات حول

اال�ستق�صاء العلمي التعليمي ،وعددهم  16( 38م�رشفا و 22م�رشفة) من املخت�صني يف مواد
العلوم املختلفة التي تدر�س يف مراحل التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية.

� .2إعداد �أداة الدرا�سة ،وقد مت تطوير ا�ستبانة تتكون من  20فقرة موزعة على خم�سة حماور,

تتعلق بطبيعة ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ملواد

العلوم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 .3حتكيم �أداة الدرا�سة ،من خالل عر�ضها على جمموعة من اخلرباء يف املجال وتقدير ثباتها
 .4تطبيق اال�ستبانة على عينة الدرا�سة.
 .5جمع وحتليل البيانات.

 .6كتابة النتائج ومناق�شتها

 .7كتابة التو�صيات واملقرتحات.

عر�ض النتائج ومناق�شتها

للإجابة عن ال�س�ؤال الأول يف هذه الدرا�سة مت ح�ساب املتو�سطات واالنحرافات املعيارية

لعينة الدرا�سة ككل ,واجلدول رقم ( )2يت�ضمن املتو�سطات واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات

�أفراد العينة على كل فقرة من فقراتها وكل حمور من املحاور اخلم�سة وعلى �أداة الدرا�سة ككل

واملتعلقة مبدى ممار�سة معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي مبا يف ذلك
الزمن الذي يخ�ص�صه املعلم ملمار�سة اال�ستق�صاء يف ال�صف الدرا�سي (اجلدول رقم .)3

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لكل فقرة ولكل حمور من املحاور يف �أداة الدرا�سة
الفقرة

1
2
3
4
املحور 1
5
6
7
8
املحور 2
9
10

ذكور
العدد

املتو�سط

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2.63
3.87
2.50
2.31
32.8
2.44
2.31
2.37
2.50
2.406
2.88
2.50

النوع االجتماعي

�إناث

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط

0.806
0.619
1.095
0.793
0.481
0.892
0.873
0.806
0.966
0.7181
1.088
0.894

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

3.18
4.05
3.09
2.45
3.193
3.00
3.00
3.00
3.32
3.080
3.50
3.23

املجموع
االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

1.006
0.785
0.811
0.912
0.534
0.873
0.926
0.873
1.014
0.784
1.058
0.869

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

2.95
3.97
2.84
2.93
3.040
2.76
2.71
2.74
2.97
2.796
3.24
2.92

0.957
0.716
0.973
0
0.538
0.913
0.956
0.891
1.078
0.820
1.101
0.941
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الفقرة

11
12
املحور 3
13
14
15
16
املحور 4
17
18
19
20
املحور 5
املجموع
الكلي

ذكور

النوع االجتماعي

�إناث

املجموع

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

3.18
3.41
3.330
3.82
3.45
3.09
3.41
3.443
3.68
3.50
3.63
3.00
3.386

0.664
0.796
0.661
0.664
0.739
0.694
0.503
0.443
0.646
0.740
0.848
0.926
0.658

22

3.286

0.480

العدد

املتو�سط

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2.50
2.69
2.641
3.13
3.00
2.56
3.19
2.969
2.63
2.75
2.63
2.63
2.656

0.966
1.014
0.8513
0.806
0.730
1.031
1.047
0.625
1.147
1.183
1.088
1.088
1.072

16

2.700

0.632

االنحراف
املعياري

العدد

املتو�سط

االنحراف
املعياري

38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

2.89
3.11
3.040
3.53
3.26
2.78
3.32
3.243
3.24
3.18
3.05
2.84
3.079

0.863
0.953
0.813
0.797
0.670
0.875
0.775
0.571
1.025
1.010
1.012
1.001
0.919

38

3.039

0.616

ويت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن متو�سطات ممار�سة معملي العلوم لال�ستق�صاء العلمي

ب�شكل عام بلغت ( ,)3.04وهي تقابل امل�ستوى «�أحيانا»� ,أي �أن اال�ستق�صاء تتم ممار�سته مرة
واحدة كل �شهر تقريبا� .أما على م�ستوى املحاور فقد تراوحت متو�سطات ممار�سة اال�ستق�صاء

لدى املعلمني ب�شكل عام ما بني ( )2.80و( )3.24وهي تقابل امل�ستوى «�أحيانا»� ,أي �أن حماور
اال�ستق�صاء تتم ممار�ستها مرة واحدة كل �شهر تقريبا .و فيما يتعلق بكل من الذكور والإناث,

فقد بلغ متو�سط ممار�سة الإناث لال�ستق�صاء �إجماال ً ( )3.29وهي تقابل امل�ستوى «�أحيانا»� ,أي
�أن اال�ستق�صاء تتم ممار�سته مرة واحدة كل �شهر تقريبا .وعلى م�ستوى املحاور فقد تراوحت

متو�سطات ممار�سة ان�شطة اال�ستق�صاء لدى معلمات العلوم كما تراها امل�رشفات الرتبويات

ما بني ( )3.08و( )3.44و تقابل ما بني ممار�سة �أحيانا وغالبا� .,أي �أن معلمات العلوم ميار�سن
اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي مرة على الأقل ا�سبوعيا ًّ �أو مرة على الأقل كل

�شهر .وبالن�سبة للذكور فقد بلغ املتو�سط العام ملمار�ستهم لال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف
الدرا�سي من وجهة نظر امل�رشفني الرتبويني ( )2.70وهي تقابل امل�ستوى «�أحيانا»� ,أي �أن الذكور

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
من معلمي العلوم ميار�سون اال�ستق�صاء مرة واحدة كل �شهر تقريبا .وعلى م�ستوى املحاور

«�أحيانا» �أي�ضاً� ,أي �أن الذكور من معلمي العلوم ميار�سون كل من حماور اال�ستق�صاء مرة
واحدة كل �شهر تقريبا.

ويت�ضمن ال�شكل ( )1متثيال مبينا ً ملتو�سطات ممار�سات معلمي العلوم لال�ستق�صاء على

م�ستوى الأداة ككل وعلى م�ستوى كل حمور من حماورها والتي ميثل كل منها �أحد املكونات

الأ�سا�سية لال�ستق�صاء.

ال�شكل رقم ()1
الفروق بني الذكور والإناث يف م�ستوى ممار�سة �أن�شطة
اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي
ومن خالل ال�شكل رقم ( )1يتبني الآتي:

 -متو�سطات ممار�سات معملي العلوم لال�ستق�صاء يف ال�صف الدرا�سي متقاربة.

 -م�ستويات ممار�سات املعلمات لال�ستق�صاء ب�شكل عام ولكل من حماوره اخلم�سة �أكرب من

م�ستويات ممار�سات املعلمني ,وذلك ح�سب تقدير امل�رشفات الرتبويات وامل�رشفني الرتبويني.

وللتعرف �إىل ن�سبة ما ت�ستغرقه ممار�سة اال�ستق�صاء من زمن احل�صة الدرا�سية ح�سب

تقديرات امل�رشفني الرتبويني على مواد العلوم يف مراحل التعليم العام باململكة العربية
ال�سعودية ,وعلى الفروق بني الإناث والذكور يف هذا املجال ,مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية

ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الفقرة املتعلقة بهذا البند (اجلدول رقم .)3
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اجلدول رقم ()3
الزمن امل�ستخدم ملمار�سة اال�ستق�صاء من قبل معلمي
العلوم كما يراه امل�رشفون الرتبويون
الن�سبة التي يق�ضيها معلم العلوم ملمار�سة اال�ستق�صاء من قبل معلمي العلوم كما
يراه امل�شرفون الرتبويون
اجلن�س
100%
%80
%60
%40
%20
%0
0
0
0
1
11
4
التكرارات
ذكور
0
0
0
3.07
30.03
10.8
الن�سبة
0
1
5
6
9
0
التكرارات
�إناث
0
2.6
13.2
14.33
24.57
0
الن�سبة
0
1
5
7
20
4
التكرارات
املجموع
0
2.6
13.2
18.4
54.6
10.8
الن�سبة
يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن  %54.6من امل�رشفني الرتبويني يرون �أن معلمي العلوم

ب�شكل عام يق�ضون  %20من زمن احل�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي يف

ال�صف الدرا�سي ,و�أن %18.4من امل�رشفني الرتبويني ملواد العلوم يرون �أن معلمي العلوم ب�شكل
عام يق�ضون  %40من زمن احل�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف

الدرا�سي .ويرى  %13.2من امل�رشفني� ,أن معلمي العلوم يق�ضون  %60من الزمن املخ�ص�ص
للح�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي ,كما يرى  %10.8من امل�رشفني� ,أن معملي

العلوم ال ميار�سون اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي� ,أي �أنهم يق�ضون  %0من الزمن

املخ�ص�ص للح�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي .مع العلم �أن النتائج اخلا�صة
باجلدول رقم ( )2ال تعني �أن املعلمني ميار�سون اال�ستق�صاء العلمي يف التدري�س يف كل ح�صة

درا�سية ,ولكنها تعني �أنهم ميار�سونه كل �شهر مرة على الأقل ,ويف �أي ح�صة ميار�سون فيها
اال�ستق�صاء ف�إنهم يق�ضون  %20منها يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي.

وفيما يتعلق بالفروق ح�سب النوع االجتماعي (اجلن�س) ،يت�ضح من اجلدول �أن ()%30.03

من امل�رشفات و) )%24.57من امل�رشفني يرون �أن معلمي ومعلمات العلوم باململكة العربية
ال�سعودية يق�ضون  %20من الزمن املخ�ص�ص للح�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء� .أما
 %40و %60من وقت احل�صة الدرا�سية فت�ستهلك من قبل ن�سبة قليلة من معلمات العلوم
يف ممار�سة اال�ستق�صاء العلمي .وهذا يعني �أن الإناث ميار�سن اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف

الدرا�سي �أكرث من الذكور من معلمي العلوم.

ولدرا�سة الفروق بني الذكور والإناث من امل�رشفني الرتبويني فيما يتعلق بتقديراتهم ملمار�سة

معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي ,مت �إجراء اختبار ت ) (t-testملعرفة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الفروق بني عينتني م�ستقلتني ,واجلدول رقم ( )4يت�ضمن املتو�سطات واالنحرافات املعيارية

اجلدول رقم ()4
اختبار (ت) للفروق بني امل�رشفني وامل�رشفات الرتبويات من حيث بتقديراتهم ملمار�سة
معلمي العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي
النوع االجتماعي
م�ستوى
م�شرفات
م�شرفني
ت
املحاور
الداللة
املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
املعياري
املعياري
م�شاركة املتعلم يف طرح �أ�سئلة علمية 0.076 2.168 0.53414 3.1932 0.48061 2.8281
التوجه
متكني املتعلم من �
إعطاء �أولوية 0.010 *2.744 0.78447 3.0795 0.71807 2.4062
للأدلة يف الرد على الأ�سئلة
متكني املتعلم من �صياغة تف�سريات 0.008 *2.810 0.66093 3.3295 0.85132 2.6406
متكني املتعلم من ربط التف�سريات
باملعرفة العلمية وبالتطبيقات 0.009 *2.743 0.44274 3.4432 0.62500 2.9688
احلياتية
وتربير
التوا�صل
من
املتعلم
متكني
0.013 *2.414 0.65795 3.3864 1.07189 2.6563
التف�سريات
0.005 *2.414 0.48037 3.28636 0.63246 2.7000
املجموع
من خالل اجلدول رقم ( )4يت�ضح �أن هناك فروقا ً دالة �إح�صائيا بني الذكور والإناث من حيث

تقديراتهم ملدى ممار�سة معلمي ومعلمات العلوم لال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي,

وذلك ل�صالح الإناث .وهذا يعني �أن معلمات العلوم ميار�سن اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف
الدرا�سي يف �أثناء تدري�سهن ملقررات العلوم بدرجة �أكرب من املعلمني .وعلى م�ستوى حماور
الأداة يالحظ من اجلدول رقم ( )4وجود فروق دالة �إح�صائيا ً ل�صالح الإناث يف كل من املحور

الثاين والثالث والرابع واخلام�س ,وعدم وجود فروق يف املحور الأول.

مناق�شة نتائج الدرا�سة

�أ�شارت النتائج العامة لهذه الدرا�سة �إىل الآتي.

 -م�رشيف العلوم يرون �أن معملي العلوم مبدار�س التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية

ميار�سون اال�ستق�صاء العلمي يف ال�صف الدرا�سي �أحيانا (مرة كل �شهر تقريبا).

 معلمات العلوم مبدار�س التعليم العام باململكة العربية ال�سعودية ميار�سن اال�ستق�صاءالعلمي يف ال�صف الدرا�سي بدرجة �أكرب من معلمي العلوم ,ولكنهن مازلن ميار�سن
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 -غالبية معلمي ومعلمات العلوم يق�ضون  %20من زمن احل�صة الدرا�سية يف ممار�سة

اال�ستق�صاء ح�سب تقديرات امل�رشفني الرتبويني على مواد العلوم.

 -الن�سبة التي تق�ضيها معلمات العلوم من زمن احل�صة الدرا�سية يف ممار�سة اال�ستق�صاء

العلمي �أكرب من الن�سبة التي يق�ضيها املعلمون.

ومتثل تقديرات امل�رشفني وامل�رشفات ملمار�سة معلمي ومعلمات العلوم لال�ستق�صاء العلمي

يف تدري�س العلوم �أهمية كبرية كونهم على ات�صال مبا�رش باملعلمني ,وتقع على عاتقهم

م�سئولية مراقبة وتقييم �أدائهم يف امليدان .كما �أنهم �أي�ضا ي�ضطلعون مب�سئولية توجيه
و�إر�شاد معلمي ومعلمات العلوم وتزويدهم مبا ي�ستجد يف جمال طرق التدري�س واملناهج

واملفاهيم والو�سائل والتقنيات الرتبوية ,و�أي معلومات لها �أهمية يف حت�سني �أدائهم (احللو،

 2009والبابطني.)2009 ،

ويالحظ من اجلدول رقم (� )2أن متو�سطات ممار�سات معلمي ومعلمات العلوم جمتمعني

لال�ستق�صاء العلمي يف تدري�س العلوم تراوحت بني ( )2.40و( )2.96وذلك ح�سب تقديرات

امل�رشفني وامل�رشفات ،يف حني تراوحت متو�سطات ممار�سات معلمات العلوم منفردة ما بني
(� )3.08إىل ( )3.46ح�سب تقدير امل�رشفات الرتبويات .ون�ستنتج من ذلك �أن الفرق الذي مت
اكت�شافه قد ال يكون فرقا فعليا بني ممار�سات املعلمني واملعلمات ,ولكنه فرق بني تقديرات
امل�رشفني وامل�رشفات ,حيث �إن النظام التعليمي يف اململكة يت�ضمن الف�صل التام بني الذكور

والإناث يف التعليم ,مبا يف ذلك التدري�س والإ�رشاف الرتبوي .وبذلك فالفروق بني تقديرات امل�رشفني

الرتبويني وامل�رشفات الرتبويات لي�س على درجة من الأهمية هنا ,ولكن املهم هو �أن ممار�سات
معلمي العلوم ب�شكل عام لال�ستق�صاء العلمي يف تدري�س العلوم يف مراحل التعليم العام

باململكة العربية ال�سعودية �ضعيفة جدا ً وحتتاج �إىل تطوير.

وتدل هذه النتائج �أي�ضا على �أن معلمي ومعلمات العلوم يف مدار�س التعليم العام باململكة

العربية ال�سعودية ال يزالون م�شدودين �إىل الطرق التقليدية غري اال�ستق�صائية ,وعلى وجه

اخل�صو�ص الذكور منهم .فالذكور من معلمي العلوم يق�ضون جزءا كبريا من العام الدرا�سي
يف ممار�سة �أن�شطة غري ا�ستق�صائية �أكرب مما تق�ضيه املعلمات .وال يعني ذلك �أن معلمات
العلوم ميار�سن اال�ستق�صاء العلمي يف التدري�س بدرجة كافية ,بل �أن تقدير امل�رشفني ملمار�سة

اال�ستق�صاء العلمي من قبل كل من معلمي ومعلمات العلوم ما زال عند م�ستوى “�أحيانا”,

�أي �أنهن ميار�سنه مرة واحدة على الأقل كل �شهر .وهذا يعني �أن كال ًّ من معلمي ومعلمات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
العلوم يف ميدان التدري�س باململكة بحاجة �إىل جهد كبري لتدريبهم على اال�ستق�صاء العلمي
كل احل�ص�ص الدرا�سية ملقررات العلوم .فبدال من �أن يكون اال�ستق�صاء العلمي �شيئا ثانويا

يف حياتهم ,يجب على اجلهات امل�سئولة عن تعليم العلوم باململكة �أن ت�ضع اخلطط والربامج
الناجعة� ,سواء يف الإعداد �أو التدريب ,بحيث يكون اال�ستق�صاء العلمي جزءا �أ�سا�سيا يف حياة
املعلمني العلمية والعملية.

وقد يف�رس ال�ضعف ال�شديد يف ممار�سات مدر�سي ومدر�سات العلوم لال�ستق�صاء العلمي

يف التدري�س مبقاومة ا�ستخدام هذه الطريقة (التدري�س القائم على اال�ستق�صاء) من قبل كل
من التالميذ و�أولياء الأمور ومدراء املدار�س وامل�رشفني الرتبويني وزمالئهم من املدر�سني (الدهم�ش،
 )2006وذلك نظرا لأنهم يف الأ�سا�س تقليديون ,واملدر�سون التقليديون يقاومون اال�ستق�صاء

لأنهم يخافون �أن ي�ضيع وقت احل�ص�ص الدرا�سية قبل �أن يتم تغطية مو�ضوع الدر�س� ,أو
يخافون �أن ينتهي الف�صل الدرا�سي �أو ال�سنة الدرا�سية دون �أن يتم �إكمال كل مو�ضوعات
املقرر .فاملدر�سون التقليديون يظنون ب�أن اال�ستق�صاء م�ضيعة للوقت ,فهو من وجهة نظرهم

بطيء جدا ,نظرا لأنه ي�ستغرق وقتا للتخطيط والتنفيذ للأن�شطة اال�ستق�صائية والتلخي�ص
ملفاهيم الدرو�س .وقد يكمن ال�سبب وراء �إحجام مدر�سي العلوم عن التدري�س باال�ستق�صاء

ثم
العلمي يف كونهم ال ميتلكون معرفة كافية باملوا�ضيع العلمية التي يدر�سونها ,ومن َّ

فهم ال يريدون �أن يعرف طلبتهم �أن هذا العيب موجود لديهم.

ولكن املدر�سني يجب �أن يعرفوا �أن املرحلة والظروف حتتم عليهم التدري�س باال�ستق�صاء,

ومما يحتم على معلمي العلوم يف امليدان التدرب على اال�ستق�صاء العلمي ,وخا�صة مكوناته

الأ�سا�سية ,هو وجود مناهج جديدة نتجت عن ترجمة ومواءمة �سال�سل ماجروهل العاملية

يعداال�ستق�صاء مكونا ً �أ�سا�سيًّا فيها .وقد مت ا�ستحداث هذه املناهج
يف العلوم والريا�ضيات,
ّ
بو�صفها جز ًءا من �إعادة الهيكلة (�إ�صالح) للنظام التعليمي يف اململكة ب�شكل عام ونظام
الرتبية العلمية ب�شكل خا�ص ,وخا�صة بعد الأداء املتدين للطلبة يف التعليم العام باململكة

على اختبارات التيم�س (.)TIMSS, 2003; TIMSS, 2007

التو�صيات

يف �ضوء �أهداف ونتائج هذه لدرا�سة ،يو�صي الباحثان بالآتي:

 �رضورة اهتمام امل�سئولني عن الرتبية العلمية باململكة بتدريب معلمي ومعلمات وم�رشيفوم�رشفات العلوم العاملني يف مراحل التعليم العام على طرق وا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة
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التي تعتمد اال�ستق�صاء العلمي كمدخل �أ�سا�س لها.
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� -رضورة �إعادة النظر يف برامج �إعداد معلمي ومعلمات وم�رشيف وم�رشفات العلوم يف مراحل

يعد اال�ستق�صاء
التعليم العام مبا يتنا�سب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة والتي
ّ

العلمي مكونا ً �أ�سا�سيا ً فيها ,بحيث تت�ضمن تلك الربامج خططا فعالة لإك�ساب معلمي

ومعلمات وم�رشيف وم�رشفات العلوم يف مراحل التعليم املعرفة الكاملة باال�ستق�صاء العلمي
ومهارات تطبيقه بنجاح يف التدري�س وتنمية الرغبة لديهم يف ممار�سته يف الواقع العلمي.
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