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مدى ممارسة طالب املرحلة الثانوية ملهارات االستقصاء العلمي يف 
 منطقة اجلوف - حافظة القريات األنشطة العملية مبقررات الفيزياء مب

 اململكة العربية السعودية
  :ملخص البحث

محافظة معرفة مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية ب      سعى البحث الحالي إلى     
لكة العربية السعودية لمهارات االستقصاء العلمـي فـي    منطقة الجوف بالمم   -القريات  

وتكونـت عينـة    . األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر المعلمين والطالب        
طالباً، بالمرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمحافظة ) ٨٥٢(معلماً، و) ٣٩(البحث من  

طالب لمهارات االستقـصاء    القريات، وأعد الباحث استبيان للكشف عن مدى ممارسة ال        
وأظهرت النتائج ارتفاع ممارسة الطـالب      . العلمي بمقررات الفيزياء للمعلمين والطالب    

لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء مـن وجهـة نظـر              
معلميهم، وضعف ممارسة الطالب لمهارات االستقصاء العلمي من وجهة نظرهم، مـع            

وق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين حول ممارسـة الطـالب            عدم وجود فر  
لمهارات االستقصاء العلمي وذلك في جميع محاور االستبيان على الرغم من اخـتالف             
نوع المؤهل العلمي للمعلمين ومستوى تأهيلهم وعدد سنوات خبرتهم فـي التـدريس،             

طالب حـسب متغيـر الـصف       وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ال        
الدراسي في جميع محاور االستبيان والمجموع الكلي في اتجاه الصفوف األعلى، كمـا             
وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمـين والطـالب حـول       
ممارسة الطالب لمهارات االستقصاء العلمي بحيث جاءت جميع الفروق في جميع محاور 

وأوصى البحث بضرورة تفعيل ممارسة طالب .  الكلية لصالح المعلميناالستبيان ودرجته
المرحلة الثانوية بمحافظة القريات بمنطقة الجوف لمهارات االستقصاء العلمـي علـى            
ضوء نتائج المعلمين والطالب، مع عقد ندوة علمية تجمع عينة من المعلمين والطـالب   

حول ممارسة مهـارات االستقـصاء      لمناقشة أسباب اختالف وجهات النظر فيما بينهم        
مقررات علمية أخرى مثل الكيميـاء      العلمي، ووجه إلى إجراء أبحاث مستقبلية تتناول        

واألحياء وتطبيق نفس البحث الحالي على الطالبات وعلى المدارس األهليـة ومنـاطق             
  .أخرى بالمملكة العربية السعودية

  . نشطة العملية، مقررات الفيزياءمهارات االستقصاء العلمي، األ: الكلمات المفتاحية
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The practice extent of the secondary student’s scientific 
inquiry skills in the practical activities on the physics 

courses at Al Guryate city - Al Jouf region Saudi Arabia 
Abstract: 
 The current research aimed to know the practice extent 
of secondary students in Al Guryate city - Al Jouf region Saudi 
Arabia for scientific inquiry skills in practical activities in physics 
courses, from teachers and students views. The sample of the 
research contain (39) teachers, and (852) students, in the 
secondary stage at government schools in Al Guryate city. The 
results showed the high practice of the students for scientific 
inquiry skills in the practical activities of physics courses from the 
teachers view of their, the weakness of secondary the students' 
practice of scientific inquiry skills from their view, with there 
weren't statistically significant differences between the teachers' 
responses about the practice of scientific inquiry skills of the 
students in all axes of the questionnaire, despite the difference in 
the type of academic qualification, level of qualification and the 
number of years of teaching experience, and so there were 
statistically significant differences between the responses of the 
students according to the variable of the class in all the axes of the 
questionnaire and its total degree and in the direction of the 
higher grade, and finally there were statistically significant 
differences between the average responses of teachers and 
students about the practice of the scientific inquiry skills in all 
axes of the questionnaire and its overall degree in the benefit of 
teachers. The study recommended the necessity of activating the 
practice of secondary student’s scientific inquiry skills in Al 
Guryate city Al Jouf region in the light of the results of teachers 
and students, and holding a scientific symposium that gathers a 
sample of teachers and students to discuss the reasons of different 
views among them about the practice of scientific inquiry skills. 
The research directed to conduct future research dealing with 
other scientific courses such as chemistry and biology and 
applying the same current research to female students and to 
private schools and other areas in Saudi Arabia. 
Keywords: scientific inquiry skills, practical activities, physics 
courses. 
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  :مقدمة
 الرئيسة لتطبيق النموذج الواقعي لتـدريس      الدعائميعد االستقصاء العلمي من     

ومن أهم أهـداف الحركـات التطويريـة    ). Volkman, & Zgagacz,2004(الفيزياء 
قافة العلمية   تمكن من تحقيق التطور العلمي بإعداد جيل لديه الث         والتيللتربية العلمية،   

 لـذا تـم وضـع    ؛)Anderson, 2002(وتطويرها التي تؤهله إلنتاج المعرفة العلمية 
 ؛االستقصاء العلمي كمحور رئيس في المعايير الوطنية األمريكية للتربية العلمية لكونه          

 ,Hofstein, et. al) الطـالب الوسيلة التي يمكن من خاللها تنمية الثقافة العلمية لدى 
2005).  

 تفعيل االستقصاء في التربية العلمية يستهدف أن) DeBoer, 2004 (أكد وقد
 أو تخريج المواطنين القادرين على ممارسة التفكير العلمي        ،إما تخريج علماء المستقبل   

المستقل، ولعل ذلك لن يتحقق إال من خالل ممارسة المتعلمين لمهـارات االستقـصاء              
 من خالله على التعامـل مـع        نرنامج يتدربو كما يمارسه العلماء من خالل ب     ،  العلمي  

أجهزة جمع البيانات وتحليلها وتوظيف المعلومات المستخرجة في تقـديم التفـسيرات            
 في تحديد المشكالت العلمية التي تحيط بهم        فيالعلمية الصحيحة مع إتاحة الفرصة لهم       

 جوانبها وأبعادها  والعمل على التوجه باألسلوب العلمي لتحديد، يعيشون فيهاالتيالبيئة 
 . الحل األمثلإلى للوصول تجريبها عن طريقوالعمل على وضع الحلول المناسبة لها ، 

 National Standard of كما أشارت المعايير القوميـة للتربيـة العلميـة   
Science Education) NSES ( أن االستقصاء العلمي هو مركز تعلم العلوم، كما يعد

ن العلوم ترتكز علي عملية نشطة تشجع       إلثقافة العلمية، حيث     في تحصيل ا   اً مهم عامالً
التالميذ علي االستقصاء العلمي وحثهم علي تكوين اكتشافاتهم وتزودهم بالرغبة فـي            
التعلم، وقد أوضحت المعايير القومية للتربية العلمية أن هناك معنيين لالستقصاء العلمي 

كن التالميذ من بناء المفاهيم والنمـاذج     وهو الذي يم  ،  االستقصاء كفهم للمحتوى    : هما
، والثاني كمصطلح للمهارات والقدرات حيث يوجـد        )والمعاني لتفسير التجارب العلمية   

االستقـصاءات  تحديد األسئلة المالئمة بصورة علمية، وصياغة الفروض، واسـتنتاج          
 ).Hofstein, et. al, 2005 (واالتصال والبراهين العلمية 
 أكدت علـى أن التربيـة   التيتقصاء من الفلسفة البرجماتية    وتنبع فلسفة االس  

 الحياة ومن ثم اهتمت بالتعليم من خالل العمل، مما يؤكد أهميـة نـشاط المـتعلم       يتعن
 مـن خـالل     الطبيعي العالم   فيالكتسابه المعلومات والخبرات الالزمة لتفسير ما يحدث        

 يجعل للتعليم معنى وقيمة، الذيمر  الحياة األ فيتوظيف المتعلم لتلك المعارف وتطبيقها      
بحيث ينمو تفكير المتعلم ويتحسن عندما تقابله مشكلة حقيقية تتحدى تفكيره، فالعقـل             

 مشكلة معينة وهـذا هـو أسـاس االستقـصاء     فييكون في أقصى نشاط عندما يبحث    
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ـ أكما استمد االستقصاء أسسه النفسية من عدة نظريات بحيث          ). ٢٠١٠،  هندي(  همدت
 األسس المتمثلة في تفاعل القوى العقلية للمتعلم مع المثيرات          بإحدىة المعرفية   النظري

 يختار ويمارس ويفكر ويتخذ كي البيئة المحيطة بما يعطيه الفرصة في توجد حوله  التي
قراراته بناء على تحليله وتقييمه الذاتي للمعلومات التي يكتشفها ويصل اليها، وبـذلك             

سـس  ساس التعلم وهو أحد األ    أ هو    المعرفية لنظريةلعلم وفق   يكون النشاط العقلي للمت   
 أن اكتساب المتعلم في النظرية البنائية باألساس المتمثل همدتأالنفسية لالستقصاء، بينما 

لمعلومات أو خبرات جديدة ال يتم بمعزل عما لديه مـن معلومـات وخبـرات سـابقة                 
 فهم العالم الطبيعي حوله وعمـل       فباستخدام الحواس وعملية المالحظة يستطيع المتعلم     

 تتعلق بتلك الظاهرة وهذا     التيوالربط بين األسباب والنتائج     ،  استنتاجات حول الظاهرة    
ستراتيجية إالبنائية يعد االستقصاء    النظرية   لذا فمن وجهة نظر       ؛ هو جوهر االستقصاء  

 المعرفية مع ما  بنيتهفيمقارنة ما إجراء تعلم مهمة وحيوية يستطيع المتعلم من خاللها 
عم الوسيلة نحو نمو المعرفة وحـدوث       أليه من نماذج علمية دقيقة، وهو بشكل        إيقدم  

 ).٢٠٠٤زيتون، (التعلم 
 أن االستقصاء العلمي يساعد على تحقيق       إلىوقد أشارت عديد من الدراسات      

 عديد من أهداف تدريس العلوم حيث ينمي عمليات العلم التي تساعد على حل المشكالت،
كما أنه يساعد على تنمية مهارات التدريس لدى المتعلم، كما يساعد على اسـتمرارية              

 ,Malhotra, 2002; Volkman & Zgagacz(التعلم الذاتي وتنمية الدافع لإلنجـاز  
2004; Windschitl, 2003(لذا فقد أكد ؛ ) ،على أهمية تنمية مهارات ) ٢٠٠٢الحيلة

ن من القدرة على اكتشاف المعلومات بأنفسهم، مـع         االستقصاء العلمي لتمكين المتعلمي   
 علمية مرغوب فيها، كما تعمل على تحسين مهارات التفكير الناقـد            التجاهاتاكتسابهم  

ور العلمي، وتزيد من الدوافع الداخلية للمتعلمين وتكسبهم الثقة         طوترفع من مستوى الت   
لـى أن اسـتخدام     ع) ٢٠١٤صـالح، والـسيد،     (أشارت نتائج دراسة     وكذلك. بالنفس

 يفكرون بموضوعية في التغلب المتعلميناالستقصاء العلمي وأسلوب حل المشكالت جعل 
أثناء أداء مهامهم المختلفة، كما أنه زاد من رغبتهم تعيق إنجازهم على الصعوبات التي 

في تحمل مسؤولية التعلم واالعتماد على النفس في تحقيق التميز والنجاح مما سـاعد              
 .يادة دافعيتهم لتعلم العلومذلك على ز

ومن بين توصيات تقرير التربية العلمية في أوروبا التركيز علـى اسـتمالة              
الطالب للعلوم من خالل توفير فرص ممارسة مهارات االستقـصاء العلمـي وإجـراء              

جواناثـان، وديلـون،    ( التجارب المعملية، وليس التركيز فقط على المفاهيم المجـردة        
عتماد على االستقصاء العلمي يمكن أن يغيـر الطريقـة التقليديـة            كما أن اال  ). ٢٠٠٨

 تدريس الفيزياء إلى طريقة يتعاون فيها المتعلمين مع المعلم فـي تطبيـق              فيالمتبعة  
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 ,sabah, Albasheer, Barham, and Fayez (الخبرات التعليمية بـصورة واقعيـة  
2011.( 

 التدريس أمرا في غاية فياء  الفيزياء لمهارات االستقصمعلميلذا يعد توظيف 
األهمية لدعم فهم الطالب وتنمية مهارات البحث واالستقصاء لديهم وإكـسابهم القـدرة    

 الفيزيـاء تفعيـل مهـارات       ينبغي على معلمـي   ذلك  لعلى التفكير والتبرير العلمي، و    
 االستقـصاء   في تدريسهم كوسيلة لدعم وتنمية رغبة الطالب        فياالستقصاء وتوظيفها   

 أنتجت العلم وتطبيقاتـه المختلفـة   التيمي وخاصة فيما يتعلق بالممارسات العلمية    العل
 .)Reiser, et al, 2001(نسان  غيرت مجرى حياة اإلالتي

 مجموع المهـارات التـي      :االستقصاء بأنه ) ١٩٨٣(وقد عرف سالم وسالم     
وطنيـة  كما حددتـه المعـايير ال     . يمارسها العلماء للوصول إلى المعلومات والمعارف     

 باألنشطة التي يعمل من خاللها المتعلمين على تنمية معارفهم )NRC, 1996 (األمريكية
 تلك األنشطة والمهارات :بأنه) ٢٠٠٦عطيو، (وعرفه . وفهمهم لألفكار العلمية المختلفة

 وكذلك  ، يمارسها العلماء أثناء استخدامهم لطريقة التفكير العلمي       التيالعقلية والعمليات   
 يجب  تخمسة مكونا  أسلوب تدريس يتضمن     :بأنه) ٢٠١٢لدهمش والشمراني،   ا(عرفه  

 مـشاركة  وهـي على مدرس العلوم أن يتبعها إذا ما أراد للمتعلمين اكتساب مهاراتـه            
 طرح أسئلة علمية التوجه، وتمكين المتعلم من إعطاء أولوية لألدلة في الرد        فيالمتعلم  

 ربـط التفـسيرات بالمعرفـة العلميـة         و صياغة تفسيرات من األدلة،   وعلى األسئلة،   
: أنهب) ٢٠١٣،  قرني( كما عرفته    ،التواصل وتبرير التفسيرات  ، و وبالتطبيقات الحياتية   

 ذاتيا  لها مواجهة المتعلم بمشكلة ما، ثم يحاول التصديعلىألسلوب العلمي الذي يقوم ا
ة، وهي تساعد وحلها وفي أثناء ذلك يكتسب مفاهيم ومبادئ عن الموضوع بصورة ذاتي         

 .  تطوير قدراته علي حل المشكالت الحاضرة والمستقبلةعلىالمتعلم 
ويرجع تعدد تعريفات مصطلح االستقصاء بسبب اختالف استخداماته من قبـل           

، حيث يمكن أن يوصف كمنتج تعليمي       فيشمل الجانب النظري     العلوم،   فيالمتخصصين  
الطالب من تحقيقه من خالل دراسـته        الذي يجب أن يتمكن      المهارى والجانب التطبيقي 

لمقررات العلوم المختلفة، كما يمكن أن ينظر إليه كوسيلة لتعلم المفاهيم العلمية وتحقق       
على درجة عالية من الجودة، أو كطريقة تدريسية التي األهداف الخاصة بمقررات العلوم 

 ,Flick & Lederman( يعتمدها المعلم أثناء تدريسه لمحتوى مقررات العلوم المختلفة
2004; Abd-El-Khlick, et al., 2004; Lederman & Niess, 2000 .(  ولـذلك

كانت هناك حاجة للتحديد الدقيق لمصطلح االستقصاء للعمل على دراسته من الوجهـة             
 . سياق البحث الحاليفيالمقصودة 
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على طرح ) NRC, 2000(وفى سياق ذلك ركزت المعايير الوطنية األمريكية 
قصاء كمهارات ينبغي أن يكتسبها الطالب أثناء دراستهم لمقررات العلوم المختلفة،   االست

 خمس مهارات رئيسة تتمثل في مشاركة المتعلمين في طـرح أسـئلة             فيحيث حددتها   
علمية التوجه تركز على األشياء والكائنات وأحداث العالم الطبيعي، وإعطاء المتعلمـين       

هم من تقديم وتقييم تفسيرات تقابـل األسـئلة العلميـة       أولوية للدليل العلمي الذي يمكن    
 حصلوا عليها أثناء معالجتهم لألسئلة التيالتوجه، وتقديم المتعلمين تفسيرات من األدلة 

لـى  إ تؤكد على المسار الذي يتخذه المتعلم متـنقالً مـن الـدليل     والتي ،علمية التوجه 
بين عناصرها بناء علـى الـدليل       موضحا األسباب للظواهر المدروسة وتربط       ،التفسير

 ضوء التفسيرات العلمية من خالل      فيوالبرهان المنطقي، وتقييم المتعلمين لتفسيراتهم      
 سياق تحديد هل الدليل العلمي يدعم التفسير الذي         فيإعادة التقييم ومراجعة التفسيرات     

 ؟ هو كافٍ   وهل ؟ استخدام هذا التفسير   فيوهل هناك تحيز       ؟ تم التوصل إليه من عدمه    
وذلك من خالل مراجعة التفسيرات ومناقشتها بطريقة علمية ومقارنة النتائج بحـاالت            
مشابهة وبالمعرفة العلمية المتوفرة، وتواصل المتعلمين وتقديمهم تبريرات لتفسيراتهم         

  . السابقة من خالل التبادل اللفظي واللغوي فيما بين المتعلمين بعضهم البعض
مهارات االستقصاء بالنسبة ) Campbell et al, 2010 (وفي ذات السياق حدد

حتوي كل منها على مجموعة مـن المهـارات أو   يللمتعلمين في خمس مهارات رئيسة    
  :العمليات الفرعية، كما هو موضح بالجدول اآلتي

  مهارات االستقصاء العلمي والعمليات الفرعية التي تتضمنه) ١(جدول 

 عمليات الفرعيةال/ المهارات المهارات الرئيسة
 يكون المتعلمين األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها من خـالل           ١-١

 .إجراء التجارب
 تستخدم أسئلة المتعلمين البحثية لتحديد موضـوع البحـث           ٢-١

 .واتجاهه في المعمل
 .مهماًيعد أمرا  إعداد المتعلمين أسئلتهم البحثية ٣-١

/  إبداء األسـئلة   -١
وتكوين أسئلة البحث   

  .في مختبر العلوم
 بحيث يمكـن أن يـتم       الزمالء يخصص الوقت لتكرير أسئلة      ٤-١

 . من خالل إجراء التجارباإلجابة عنها
 تزويد المتعلمين باإلجراءات خطوة بخطـوة قبـل قيـامهم           ١-٢

 .بالتجارب
 .جارب تصميم المتعلمين إلجراءاتهم بأنفسهم لتنفيذ الت٢-٢

 تصميم التجارب   -٢
  في مختبر العلوم

 يشارك الطالب في تقييم اإلجراءات التي يتم توظيفها إلجراء          ٣-٢
 .التجارب
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 عمليات الفرعيةال/ المهارات المهارات الرئيسة
 مدى مالئمة اإلجراءات التي تـم توظيفهـا         ون يبرر المتعلم  ٤-٢

 .إلجراء التجارب
  . اجراءاتهم لتنفيذ التجربةون ينفذ المتعلم١-٣
 .لتجربة أمام المتعلمين يقوم المعلم بتنفيذ ا٢-٣
 . بشكل نشط في تنفيذ التجاربون يشارك المتعلم٣-٣

 تنفيذ التجـارب    -٣
  في مختبر العلوم

 . متعلم بدور محدد في التجاربقيام كل ٤-٣
 . أي البيانات التي سيتم تجميعهاون يحدد المتعلم٤-١
ـ        ون يأخذ المتعلم  ٤-٢ ى  مالحظات مفصلة خالل كل تجربة جنبا إل

 .جنب مع غيرها من البيانات التي يجمعونها
 . بتجميعها مهمةن لماذا البيانات التي يقوموون يعرف المتعلم٤-٣

 تجميع البيانـات    -٤
  .في مختبر العلوم

 متى يجب تجميع البيانات في أثناء إجـراء         ون يقرر المتعلم  ٤-٤
 .التجربة

تـي تـم     الستخالصاتهم عن التجـارب ال     ون يتوصل المتعلم  ٥-١
 .تنفيذها

يأخذ الطالب بعين االعتبار وجود طرق متعددة فـي تفـسير    ٥-٢
 .األدلة للوصول لالستنتاجات

 . االستنتاجات مع المعرفة العلميةون يربط المتعلم٥-٣

ــتخالص -٥  اســ
النتائج فـي مختبـر     

  .العلوم

 . استنتاجاتهمون يبرر المتعلم٥-٤
وبمناقشة تلك المهارات والعمليات المرتبطة بها بشكل أكثر عمقًـا يمكـن أن             
توجهنا إلى كيفية بناء األداة الالزمة للكشف عن مـدى ممارسـة الطـالب لمهـارات                

 بحيث تبنـى الباحـث قائمـة        الحالي سياق البحث    فيه  ؤاالستقصاء، وهذا ما تم إجرا    
ممارسـة الطـالب    المستخدم للوقوف على مـدى      ستبياناال بناء   فيالمهارات السابقة   

 المرحلـة   فـي عملية في مقررات الفيزيـاء      لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة ال     
 .الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب

ولعل ممارسة المتعلمين لمهارات االستقصاء العلمـي يعمـل علـى تـسهيل             
 للمفاهيم العلمية، وتقديرهم لما تعلموه، وفهمهم لطبيعة العلـم واكتـسابهم            استيعابهم

كما أنها تتيح الفرصة أمام المتعلمـين       . )٢٠٠٢الدهمش،  (للمهارات العلمية المختلفة    
لممارسة طرق العلم وعملياته، فيسلكوا بموجبها سلوك العلمـاء فـي بحـوثهم ومـا               

نـوبي،  ( تحقيق أهداف التربية العلمية      في يسهم   الذيمر  يتوصلون إليه من نتائج، األ    
 والتـي ) ٢٠٠٤عبـد العزيـز،     (وقد أكدت على ذلك دراسة      ). ٢٠٠١ الحيلة   ،٢٠٠٣

صلت إلى أن ممارسة مهارات االستقصاء تعمل على تعزيز مهـارات التفكيـر لـدى     تو
المتعلمين بما يعزز لديهم القدرة على مواجهة المشكالت والعمل على حلهـا بطريقـة              
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بحيث ) ٢٠٠٤بيومي، ( وقد أكدت على ذلك أيضاً نتائج دراسة ،علمية ومنطقية صحيحة
 لذا فقد أوصـت دراسـة   ؛تنمية التفكير الناقدتوصلت إلى فعالية االستقصاء العلمي في    

على ضرورة تدريب المعلمين على مهارات االستقصاء العلمي        ) ٢٠١٤صالح والسيد،   (
 التدريس، مع أهمية إثراء مناهج العلوم باألنـشطة التـي تنمـي             فيوكيفية توظيفها   

ضح أنه وفى ضوء ذلك يت   . مهارات االستقصاء العلمي وتشجع على التفكير لدى الطالب       
إذا كان الهدف من التعليم بناء المعرفة، فإن اكتساب المتعلمين لمهارات االستقصاء يعد            

 . الوسيلة التي تمكنهم من تحقيق ذلك، وبالتالي يلزم إتاحة الفرصة لهم لممارستها
 Mead, 2003; Windschil, 2001; Oguz(وقد أشارت عديد من الدراسات 

& Yurmuezoglu, 2007 (ية ممارسة المتعلمين لمهارات االستقصاء العلمي إلى أهم
 :لما لها من مميزات عديدة يمكن استخالصها فيما يلي

 . محوراً لهان العملية التعليمية بحيث يكونوفييجابي إقيام المتعلمين بدور  -
 والبحـث عـن     ، حب االستطالع  :تنمية االتجاهات العلمية لدى المتعلمين مثل      -

 .سبب والنتيجة والربط بين ال،المسببات
التوصل و ، التعلمفيتنمية القدرة لدى المتعلمين على التعلم الذاتي واالستقاللية  -

 العلمـي استخدام المنهج ، و تواجههم بطريقة علميةالتيلى حلول للمشكالت  إ
 .وتنمية مهارات التفكير لديهم

 . والوجدانية لدى المتعلمينة تنمية الجوانب المعرفية والمهاريفي اإلسهام -
يجـابي  سلوب العلمي واالتجـاه اإل   تاحة الفرصة للمتعلمين الكتساب طبيعة األ     إ -

 .نحو المعرفة والبحث
 . مسلك العلماءنتجعل المتعلمين يسلكو -
 .لى المتعلمينإتنقل االهتمام بالعملية التعليمية ومحورها من المعلم  -
 المفتوحة   حيث تركز على األسئلة    ؛ تنمية قدرات المتعلمين االبتكارية    فيتسهم   -

 .التي تتطلب أكثر من إجابة
 التجريب وتحليل   في، واالعتماد على النفس     أنفسهم فيتكسب المتعلمين الثقة     -

 .نتائج التجربة والخروج باالستنتاجات
 .تساعد على استبقاء المعلومات التي يكتسبها المتعلم لفترة أطول -
ية وتحمل المسئولية   يجابتعمل على تنمية المتعلمين بالقدرة على المشاركة اإل        -

 .وتنمية مهارات االتصال االجتماعي فيما بينهم
كما أن ممارسة المعلمين لمهارات االستقصاء العلمي يسهم فـي دعـم فهـم              
الطالب للمفاهيم العلمية المستهدفة وينمي لديهم مهارات البحث واالستقصاء ويكـسبهم   

). Reiser, et. al, 2001(علمـي  الطريقة العلماء في التفسير والربط والتنبؤ والتبرير 
وممارسته ،   تدريسهم فيلذا فإن معلمي الفيزياء مطالبون بتضمين مهارات االستقصاء         



 م ٢٠١٨ أكتوبر لسنة) ، الجزء الثاني١٨٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٣١٣-

 فـي يجابيا على رغبـة الطـالب       إ لخلق بيئة استقصائية متكاملة تنعكس       دوريبشكل  
 ).٢٠٠٩القحطاني، ( الحياة الدراسية بشكل يومي فيوتفعيله ، ممارسته

عبد المجيـد،   ( من الدراسات، حيث توصلت دراسة       بق عديد على ما س  تْ  وأكد
إلى فعالية استخدام األنشطة االستقصائية في تعزيز الدوافع المعرفيـة     ) ٢٠٠١ومحمد،  

إلـى  ) ٢٠٠٢عبد العزيـز،    (العلمية وفي استيعاب عمليات العلم، كما توصلت دراسة         
القـدرة علـى التفكيـر      فعالية تدريس وحدة مقترحة باألسلوب االستقصائي في تنمية         

إلى فعالية ) Tretter & Jones, 2003(توصلت دراسة أيضا اإلبداعي لدى التالميذ، و
التعلم باالستقصاء في زيادة التحصيل والمشاركة في األنشطة العلمية، وتوصلت دراسة           

إلى أثر تدريس وحدة مقترحة في الفيزياء قائمة على االستقصاء في           ) ٢٠٠٦البعلي،  (
إلى مدى )  ٢٠١٢الشمراني، (التجاه اإليجابي نحو الفيزياء، كما توصلت دراسة  تنمية ا 

أهمية االستقصاء بالنسبة للمتعلمين في بناء مفاهيمهم العلمية وتعلم العلـوم بطريقـة             
  .تؤهلهم لتوظيف المعرفة العلمية في مواقف حياتية جديدة

هتمـام  بـضرورة ا  ) ٢٠١٢الـدهمش، والـشمراني،     ( من    كلٌ يولهذا يوص 
المسئولين عن التربية العلمية بالمملكة بتدريب معلمي العلوم العاملين في مراحل التعليم 

ستراتيجيات التدريس الحديثة التي تعتمـد االستقـصاء العلمـي        إالمختلفة على طرق و   
كمدخل أساسي لها، مع ضرورة إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين بما يتناسب مع              

 يعد االستقصاء العلمي مكونًا أساسـيا       والتية لمناهج العلوم المطورة     المتطلبات الجديد 
 المعلمين المعرفة الكاملة    إلكساب بحيث تتضمن تلك البرامج التدريبية خطط فعالة         ،فيها

وتنمية الرغبة لديهم في ممارسـته  ، باالستقصاء ومهارات تطبيقه بنجاح في التدريس      
 . الواقع التعليميفي

جريت عديد من الدراسات على مستوى      ، فقد أُ  العلمي االستقصاء   ونظرا ألهمية 
 مختلف المراحـل الدراسـية بهـدف        فيالمملكة العربية السعودية تناولت كتب العلوم       

 :تحليلها والكشف عن مستوى تضمين مهارات االستقصاء بها، ومن بين تلك الدراسات           
دى تحقق معايير المحتوى     هدفت التعرف على م    التي) ٢٠٠٦الشايع والعقيل،   (دراسة  

من رياض األطفال وحتى الصف الرابع في ضوء المعايير الوطنيـة للتربيـة العلميـة               
القـدرات  " من المعيـار األول      ين معياريت يناألمريكية، وأظهرت النتائج تحقق مواصفت    

ن بشكل جزئي، في حين لـم       يبشكل كلى، ومواصفت  " الضرورية لعمل االستقصاء العلمي   
، أمـا   " حول االستقصاءات والتفسيرات   يحدث تواصلٌ " تتطلب أن    التيصفة  تتحقق الموا 

 كتـب   نتم، فقد ض  "بفهم أو استيعاب االستقصاء العلمي    "المعيار الرئيس الثاني الخاص     
 أخرى ترتبط بعمل العلمـاء  اًمن ثالثض حين لم تُ  فيالعلوم ثالث مواصفات بشكل جزئي      

بينمـا دراسـة    .  إليهـا  التي تم التوصـل   ائج  وأساليبهم في االستقصاء وتفسيرات النت    
 كتـابي الطالـب ودليلـي    فـي فقد تناولت تحليل األنشطة العلمية  ) ٢٠١٢الشمراني،  (
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التجارب العملية لمقرر الفيزياء للصف الثاني الثانوي بهدف معرفة مستوى تـضمينها            
 تـم  التي  الكتبفيلمهارات االستقصاء، وقد توصلت النتائج إلى أن االستقصاء العلمي        

إعطـاء أولويـة    "، و "طرح أسئلة علمية التوجه   : "تحليلها ركزت على ثالث سمات هي     
، حيث تراوح ورودها مـا  "صياغة التفسيرات من األدلة"، و"سئلةلألدلة في الرد على األ 

ربـط التفـسيرات بالمعرفـة      "منها في حين لم تركز سمة       % ٨٥نشطة و بين كامل األ  
، %٢بحيث ظهرت بنسب قليلة تراوحت ما بين        " التفسيراتالتواصل وتبرير   "و" العلمية

دراسـة  ) ٢٠١٣آل محي،   (كما أجرى   .  تم تحليلها  التيمن األنشطة في الكتب     % ٣٤و
نشطة العمليـة    األ فيساسية  هدفت التعرف على مستوى تضمين مهارات االستقصاء األ       

طـرح  "مهـارة   في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وأشارت النتائج إلى تـضمين            
صـياغة  "و" سـئلة إعطاء األولوية لألدلة في الـرد علـى األ        "و" األسئلة علمية التوجه  
في جميع األنشطة العملية تقريبا، كما أشـارت النتـائج إلـى أن      " التفسيرات من األدلة  

 . الكتاب المقرر جاء بشكل متوازنفيتوزيع مهارات االستقصاء األساسية المضمنة 
فيزياء بجميع صـفوف المرحلـة الثانويـة فقـد قـام            وعلى مستوى كتب ال   

 األنـشطة  فيبدراسة مستوى تضمين سمات االستقصاء األساسية       ) ٢٠١٦،  الشمراني(
العملية، حيث توصلت الدراسة إلى أن أغلب األنشطة العمليـة ركـزت علـى سـمات                

شير ، مما ي منها%)٨٨(ونشطة بين كامل األ   االستقصاء الرئيسة فقد تراوح ورودها ما     
تنمية مهارات االستقصاء العلمي وجهودها المبذولة على لى مدى حرص وزارة التعليم     إ

 بحيث أكدت نتائج الدراسـة      ، المرحلة الثانوية لتحقيق ذلك    في تطوير كتب الفيزياء     في
 كانت مطبقة في المملكة العربية السعودية سـابقًا    التي لىتفوق كتب الفيزياء الحالية ع    

 غيرها من الدول العربية مثل مصر وقد يرجع ذلك إلى      فيا المطبقة    نظيرته لىوكذلك ع 
أن الكتب الحالية تمت ترجمتها ومواءمتها من كتب سابقة معتمدة على المعايير الوطنية 

 . تولي االستقصاء أهمية كبيرةوالتياألمريكية للتربية العلمية 
مارسـة  على ضـرورة م   ) ٢٠٠٦عبد الجواد،   (ومتابعة لما سبق فقد أوصى      

المتعلمين لمهارات االستقصاء العلمي أثناء تدريس العلوم، ألنهـا تجعلهـم منتجـين             
بضرورة توجيه المعلمين   ) ٢٠١٢الشمراني،  (وكذلك أوصى   . للمعرفة ال مستهلكين لها   

بزيادة عدد األنشطة االستقصائية المطبقة على الطالب، مع فتح المجـال بـشكل أكبـر       
يههم إلى ربط التفسيرات بالمعرفـة العلميـة والتواصـل          للطالب للمشاركة فيها وتوج   

 علـى  )٢٠١٣سـالم،    (كما أوصى . المنطقي والعلمي فيما بين الطالب بعضهم البعض      
ضرورة إعادة النظر في طرق تدريس العلوم كي تتضمن إجراءات االستقصاء العلمـي             

 االستقصاء علىين بما يتناسب مع المعايير العالمية، وأهمية تطوير برامج تدريب المعلم
إلى أهمية إجراء دراسات تكشف     ) ٢٠١٦،  الشمراني(كما أوصى   . في الميدان التربوي  

 الصف الدراسي للكشف عن مـستوى       فيعن مستوى تفعيل ممارسة األنشطة العملية       
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الممارسة الفعلية لمهارات االستقصاء األساسية في مستوياتها المختلفة ومعرفـة أيـن     
 .  والعمل على حلهاتكمن مشكالت التفعيل

 الدراسة الحالية بالكشف عـن واقـع     في مما سبق فقد توجه الباحث       وانطالقا
 فـي ممارسة طالب المرحلة الثانوية بصفوفها المختلفة لمهارات االستقصاء العلمـي           

 منطقة الجـوف  فينشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظرهم ونظر معلميهم       األ
ودية، وذلك كخطوة ضمن خطوات كثيرة تمت بهدف الكشف عـن     بالمملكة العربية السع  
 سياق التطوير التعليمي    فيين تكمن المشكالت والتوجه نحو حلها       أواقع فعلى ومعرفة    

 . تنشده وزارة التعليم بالمملكة العربية السعوديةالذيالشامل 
 :مشكلة البحث
 فـي ية والمتوسطة    االبتدائ : المرحلتين في للتدني الواضح لنتائج الطالب      نظراً

 أدى لتراجع مستوى المملكة العربية السعودية في والذي" TIMSS" اختبارات فيالعلوم 
 ,Provasnik(  لتحتل المركز قبل األخير في مستوى التحصيل بمادة العلوم٢٠١٥عام 

Malley, Stephens, Landeros, Perkins, & Tang, 2016 .(    وقـد أثـر تـدنى
م وما يرتبط بالتحصيل من مهارات عمليـة علـى مـستوى     تحصيل العلوفيالمستوى  

 المرحلة الثانوية، وهذا ما أكدته تقارير المركز الوطني للقياس والتقويم لعام فيالطالب  
 على مستوى المملكة عامةً بمنطقة الجوف خاصةً بحيث أشارت تلك التقـارير             ٢٠١٧

لجـوف لتحتـل أعلـى    على مستوى التحصيل العلمي إلى تأخر ترتيب مدارس منطقة ا        
 بنـسبة نجـاح     ١٩٧٤وأقلهـا   % ٦٤,٧٠ بنسبة نجـاح     ٦٧٩مدارسها الترتيب رقم    

 مدرسة على مستوى المملكة، كما أشارت التقـارير علـى   ١٩٧٤من أصل  % ٥٢,٢٧
مستوى القدرات العلمية إلى تأخر ترتيب مدارس منطقة الجوف لتحتل أعلى مدارسـها             

من أصل  % ٥٠,٨٧ بنسبة نجاح    ٢١٩٣لها  وأق % ٧٢,٧٤ بنسبة نجاح    ٢١٧الترتيب  
األمر ). ٢٠١٧المركز الوطني للقياس والتقويم،     ( مدرسة على مستوى المملكة      ٢١٩٤

الذي يشير إلى أهمية بحث تلك المشكلة والوقوف على أسبابها وتقديم الحلول المناسبة            
ـ               م فـي   لها خاصة وأن العلوم وما يرتبط به من مهارات علمية هو األساس لتقدم األم

 .الوقت الراهن
تطـوير  ل العربيـة الـسعودية   االهتمام الكبير الذى أولته المملكة وبالرغم من   

المقررات العلمية حرصا منها على أن تتبوأ مكانة بين الدول المتقدمة وما أنفقته على              
تطوير الكتب الدراسية بجميع المراحل التعليمية وخاصة بكتب الفيزياء بالمرحلة الثانوية 

ث تم تبني سلسلة كتب ماجروهيل األميركية ومن ثم ترجمتها ومواءمتها بما يتناسب بحي
 ،مع البيئة التعليمية والثقافية السعودية، إال أن نتائج الطالب بشكل عام ال تعكس ذلـك              
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ن مازالوا مشدودين للطـرق     ووخاصة فيما يتعلق بمهارات االستقصاء العلمي، فالمعلم      
 ). ٢٠١٢؛ الشمراني، ٢٠١١الدهمش، والشمراني، (ة التقليدية غير االستقصائي

 الدولـة اهتمامهـا لـدعم المعلمـين بالمهـارات      هكما أن التدريب الذي أولت   
 تعد من أهمها    والتي جانب تفعيل المهارات العملية      فيستراتيجيات الحديثة وخاصة    واإل

على إجراؤه  م  مهارات االستقصاء إال أن نتائج الطالب ال تعكس مستوى التدريب الذي ت           
  ).  ٢٠١٣الشمراني، والدهمش، والقضاة، والرشود، (المعلمين وحجم ما أنفق عليه 

مهارات االستقصاء العلمي في األنشطة مما سبق استشعر الباحث أهمية وجود      
من وجهة   ومدى ممارستهم لها     العلمية بمقررات الفيزياء لدى طالب المرحلة الثانوية        

نعكس على باقي نواتج التعلم المرتبطة بالفيزياء،       يألمر الذي   نظر المعلمين والطالب، ا   
 تطـوير   تبذله من اجـل   جهد وإنفاق كبير    ب ممثلة في وزارة التعليم      حيث تقوم المملكة  

مقررات الفيزياء وتوظيف مهارات االستقصاء العلمي بها وتدريب المعلمين على كيفية           
 :اآلتي التساؤل الرئيس نع اإلجابة ينبغيتنفيذها، ولمعالجة مشكلة البحث 

ما مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية 
 ؟ المملكة العربية السعوديةمنطقة الجوف -محافظة القريات بمقررات الفيزياء ب

 :اآلتيةويتفرع من هذا السؤال األسئلة 
ت االستقـصاء العلمـي فـي       ما مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارا       -١

 األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر المعلمين؟
ما مدى ممارسة طالب الصف األول الثانوي لمهارات االستقصاء العلمي فـي             -٢

 ؟األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظرهم
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين حـسب    -٣

  سنوات الخبرة في التدريس؟- مستوى التأهيل -نوع المؤهل : متغيرات
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطالب حـسب             -٤

  متغير الصف الدراسي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات اسـتجابات المعلمـين               -٥

االستقصاء العلمي في والطالب حول ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات      
  األنشطة العملية بمقررات الفيزياء؟
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 :أهداف البحث
 :يأتييهدف البحث الحالي إلى ما          

منطقة الجوف  -محافظة القريات معرفة مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية ب .١
األنـشطة العمليـة    المملكة العربية السعودية لمهارات االستقصاء العلمي في

 .الطالب والمعلمينلفيزياء من وجهة نظر بمقررات ا
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابات        وجود  التعرف على مدى     .٢

 سنوات الخبرة في - مستوى التأهيل -نوع المؤهل : المعلمين حسب متغيرات  
  .التدريس

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابات        التعرف على مدى وجود      .٣
 .غير الصف الدراسيالطالب حسب مت

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات اسـتجابات        التعرف على مدى وجود      .٤
المعلمين والطالب حول ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقـصاء          

 .العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء
 :أهمية البحث

مـدى  لـضعف فـي     يمكن أن يسهم البحث الحالي في تحديد جوانب القوة وا         
ممارسة الطالب لمهارات االستقصاء العلمي والعمل على اقتراح حلول مناسبة لها بمـا      
يسهم في تكوين بطارية ألفكار أبحاث مستقبلية يمكن تطبيقها في سياق تطوير مقررات            

 فيما يخص التعليم، وبهذا يمكن أن تستفيد منه ٢٠٣٠الفيزياء تحت مظلة رؤية المملكة 
يم وجميع التربويين والمتخصصين في الفيزياء بما يـنعكس علـى جـودة             وزارة التعل 

 .المخرجات التعليمية
 :حدود البحث

اقتصرت الدراسة على الكشف عن واقع ممارسة طالب المرحلـة  : الحدود الموضوعية 
 .نمعلميوال مقررات الفيزياء من وجهة نظرهم فيالثانوية لمهارات االستقصاء العلمي 

 .  هـ١٤٣٩ الجامعي العام فيأجريت الدراسة : ةالحدود الزماني
منطقـة الجـوف بالمملكـة    محافظة القريات باقتصرت الدراسة على  : الحدود المكانية 

 .العربية السعودية
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 :عينة البحثمجتمع و
معلمي مقـرر الفيزيـاء بالمرحلـة الثانويـة         جميع  البحث من   مجتمع  تكون  

طقة الجوف بالمملكة العربية السعودية والبالغ بالمدارس الحكومية بمحافظة القريات بمن  
معلماً، ومن جميع طالب المرحلة الثانوية التخصص العلمـي بمحافظـة           ) ٣٩(عددهم  

طالباً، بواقع ) ٢٩١٧(القريات بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية والبالغ عددهم 
) ٩٧٢(اني الثانوي، و  طالباً بالصف الث  ) ٩٣٧(طالباً بالصف األول الثانوي، و    ) ١٠٠٨(

طالباً بالصف الثالث الثانوي، وذلك وفقاً لإلحصائية الواردة من إدارة تعلـيم محافظـة              
لضمان تمثيل   و هـ،١٤٣٨/١٤٣٩القريات بمنطقة الجوف خالل الفصل الدراسي األول        

) ٣٩(مجتمع البحث تمثيال صحيحا، تم اختيار جميع معلمي الفيزياء بحيث بلغ عـددهم         
 وعينة عنقودية عشوائية من طالب المرحلة الثانوية بحيث تكـون فـي حـدود        معلما،

) ٨٥٢(من مجتمع البحث، وقد بلغ عددهم بعد استبعاد االستبانات غير المكتملة            % ٣٠
 بنـسبة    بالصف األول الثـانوي    اًطالب) ٢٩٨(مقسمين الى عدد    % ٢٩,٢طالبا بنسبة   

) ٢٨٧( وعـدد  %٢٨,٥ بنـسبة   انوي بالصف الثاني الث   اًطالب) ٢٦٧(، وعدد   %٢٩,٦
  :، وتتوزع عينة البحث على النحو التالي%٢٩,٥ بنسبة  بالصف الثالث الثانوياًطالب

  توزيع عينة البحث) ٢(جدول 

  %  العدد  فئات المتغير  المتغير  عينة البحث
  نوع المؤهل 46.15 18 تربوي

 53.85 21 غير تربوي
ستوى م 92.31 36 بكالوريوس

 7.69 3 ماجستير التأهيل
 61.54 24  سنوات٥ - ١من 

 ١٠ - ٦من 
 سنوات

10 25.64 
 12.82 5  سنوات١٠أكثر من 

 الفيزياء ومعلم
بالمرحلة 
سنوات   الثانوية

الخبرة في 
  التدريس

 100.00 39  المجموع
 35.00 298 األول الثانوي
 31.30 267 الثاني الثانوي
 33.70 287 الثالث الثانوي

طالب المرحلة 
  الثانوية

الصف 
  الدراسي

 100.00 852  المجموع
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 :منهج البحث
 المنهج الوصفي الذي يعتمد تطبيق أداتي البحث على عينة من ا البحث هذفياستخدم 

، وتم اسـتخدام نـوعين مـن       الواقع فيمجتمع البحث بغرض وصف الظاهرة كما هي        
  :المنهج الوصفي وهما

 لمهارات  طالب المرحلة الثانوية  مدى ممارسة    لمعرفة   :المنهج الوصفي المسحي   -
 مـن   بمنطقة الجـوف  مقررات الفيزياء   بفي األنشطة العملية     االستقصاء العلمي 

  . والطالبوجهة نظر المعلمين
لدراسة الفروق بين متوسطات استجابات عينة البحث       : المنهج الوصفي المقارن   -

 .الدراسةعلى محاور االستبيان ومجاالتها حسب متغيرات 
 :مصطلحات البحث

 للبحث عرف الباحث    النظري اإلطار فيعلى ضوء التعريفات السابق عرضها      
 يجـب أن يمارسـها      التـي  المهارات   :جرائيا بأنها إمفهوم مهارات االستقصاء العلمي     

 والتـي  مقررات الفيزياء    في المرحلة الثانوية أثناء أدائهم لألنشطة العملية        فيالطالب  
 تتحـدد    بحيـث  س مهارات رئيسة تتضمن كل منها أربع مهارات فرعية         خم فيتتحدد  

المهارات الرئيسة في مهارة إعداد أسئلة االستقـصاء، ومهـارة تـصميم إجـراءات              
 المختبر، ومهـارة جمـع   فياالستقصاء في المختبر، ومهارة إجراء وتنفيذ االستقصاء  

 .البيانات ومهارة استخالص االستنتاجات في المختبر
 : ات البحثإجراء

مـدى   تحددت أهدافه في معرفة       تم إعداد استبيان   تساؤالت البحث  عنلإلجابة  
ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمـي فـي األنـشطة العمليـة             

 وتم االطالع علـى  .بمقررات الفيزياء بمنطقة الجوف من وجهة نظر المعلمين والطالب    
 البحـث البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بمشكلة       والدوريات والمجالت التربوية    

مقابلة مجموعة من ذوي االختصاص في هذا المجال لالستفادة    / ، كذلك التواصل    الحالي
كـل محـور     رئيسة   محاورتضمن خمس   من خبراتهم في بناء محاور االستبيان بحيث        

يق على العينة   ، وقبل التطب  فقرة) ٢٠(داة   فأصبح مجموع فقرات األ    فقرات تضمن أربع 
 لالستبيان والتي تمثلـت فـي الـصدق         ةالنهائية تم التأكد من الخصائص السيكو متري      

  :والثبات كما هو موضح فيما يلي
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  :صدق األداة: أوالً
األولى صدق المحكمين، والثانيـة صـدق   : تم التأكد من صدق االستبيان بطريقتين  

  .االتساق الداخلي
 :صدق المحكمين  - أ

 إعداد االستبانة، تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة من  بعد االنتهاء من  
المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية            

 به مـشكلة وأهـداف البحـث    في جامعة الجوف، وتم توجيه خطاب للمحكمين موضحاً     
ا، وانتمائها للمحور الـذي     ذلك للتأكد من درجة مناسبة الفقرة، ووضوحه      ووتساؤالته،  

تقيسه، وسالمة الصياغة اللغوية، وكذلك النظر في تـدرج فئـات االسـتجابة ومـدى               
 ألهداف البحث، ووفقاً    االستبانةوبناء على آراء المحكمين حول مدى مناسبة        . مالئمته

 فقـرات  عـدد    وقد بلغ لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم تعديل صياغة بعض الفقرات لغوياً،         
  .فقرة) ٢٠ ( بعد إجراء التعديالتبانةاالست

  :صدق االتساق الداخلي -  ب
تم التأكد من صدق أداة البحث من خالل تطبيق االستبيان على عينة استطالعية من 

 )١٠( بالمرحلة الثانوية بواقـع      اً طالب )٣٠(وفيزياء،  للمعلمين  ) ٥(، بواقع   اًفرد) ٣٥(
 االتساق الداخلي من خالل حساب ، تم اختيارهم عشوائيا، وتم حساب  صفطالب من كل    

معامل االرتباط بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمـي إليـه هـذه               
  :الفقرة، وفيما يلي عرض لنتائج صدق االتساق الداخلي

  والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليهالعبارةمعامالت االرتباط بين درجة ) ٣(جدول 
 المحور الخامس المحور الرابع المحور الثالث  الثانيالمحور  المحور األول

  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م
٠,٧٠  ١٧  ٠,٦٥  ١٣  ٠,٧١  ٩  ٠,٦٧  ٥  ٠,٦٩  ١  
٠,٦٥  ١٨  ٠,٦٨  ١٤  ٠,٦٧  ١٠  ٠,٧٢  ٦  ٠,٦٦  ٢  
٠,٦٦  ١٩  ٠,٦٩  ١٥  ٠,٦٥  ١١  ٠,٦٨  ٧  ٠,٧٠  ٣  
٠,٦٨  ٢٠  ٠,٦٨  ١٦  ٠,٧٠  ١٢  ٠,٧٠  ٨  ٠,٦٨  ٤  

إلـى  ) ٠,٦٥(تراوحت من   السابق أن قيم معامالت االرتباط      ) ٣(يتضح من جدول    
جميع قيم معامالت االرتباط موجبة ومرتفعة وذات داللة إحصائية عنـد           أن  ، و )٠,٧٢(
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االتساق الداخلي بين درجة كل فقرة والدرجة الكليـة         ، مما يشير إلى     )٠,٠٥(مستوى  
  .للمحور الذي تنتمي إليه

  :ثبات األداة :ثانياً
  :الجدول اآلتى يوضح ذلكتم التأكد من ثبات االستبيان بطريقة الفاكرونباخ و

  ألداة البحثحساب الثبات بطريقة الفاكرونباخ ) ٤(جدول 
  معامل الفاكرونباخ  المحور

  ٠,٩٠  إعداد أسئلة االستقصاء البحثية: األول
  ٠,٨٨  تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: الثاني

  ٠,٩٠  إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر: لثالثا
  ٠,٩١  جمع البيانات: الرابع

  ٠,٨٨  استخالص االستنتاجات في المختبر: الخامس
  ٠,٩٢  الدرجة الكلية

 –٠,٨٨( مـن     تراوحت قيم معامالت الفاكرونباخ  السابق أن   ) ٤(يتضح من جدول    
  .البحث بدرجة عالية من الثباتوجميع هذه القيم مرتفعة وتشير إلى تمتع أداة ) ٠,٩٢

بعد التأكد من صدق وثبات أداة البحث وصالحيتها للتطبيـق تـم وضـعها فـي                
كتابة فقرات االستبيان بـصيغتين، األولـى موجهـة إلـى          صورتها النهائية من خالل     

المعلمين، واألخرى للطالب، مع األخذ في االعتبار أن جميع الفقرات متشابهة في كـل              
  :واشتمل االستبيان على التالي. للطالب/المخاطبة للمعلمشيء سوى صيغة 

 -نـوع المؤهـل     (عبارة عن معلومات أولية عن عينة البحث من حيث          : الجزء األول 
فـي  ) الصف الدراسي (في استبيان المعلمين،    )  الخبرة في التدريس   -مستوى التأهيل   
  .استبيان الطالب

  :محاور، كالتالي) ٥(ى فقرة توزعت عل) ٢٠(اشتمل على  :الجزء الثاني
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  محاور وفقرات االستبيان) ٥(جدول 
  العبارات  المحاور

  ٤ – ١من   إعداد أسئلة االستقصاء البحثية: األول
  ٨ – ٥من   تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: الثاني

  ١٢ – ٩من   إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر: الثالث
  ١٦ - ١٣من   جمع البيانات: الرابع

  ٢٠ - ١٧من   استخالص االستنتاجات في المختبر: الخامس
  ٢٠ – ١من   الدرجة الكلية

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج لتصحيح استجابات عينة البحـث           وقد  
لالسـتجابة  ) ٤(الدرجـة   ) دائمـا (لالستجابة  ) ٥(على االستبيان بحيث تعطى الدرجة      

) ١(الدرجـة   ) نـادرا (لالستجابة  ) ٢(الدرجة  ) أحيانا (لالستجابة) ٣(الدرجة  ) غالبا(
وفقا للمقياس الخماسي تم استخدام المعيار التالي للحكم على درجـة         ). أبدا(لالستجابة  
  :االستجابة

  ٤ = ١ –٥=  أقل درجة–أعلى درجة = مدى االستجابة 
  ٠,٨ = ٤/٥= عدد فئات االستجابة / مدى االستجابة = طول الفئة 

  :الجدول اآلتى معيار الحكم على متوسطات استجابات عينة الدراسةويتضح من 
  معيار الحكم على المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة) 6(جدول 

  الممارسة  المتوسط الحسابي
  منعدمة  أبدا  ١,٨١  أقل من – ١

  منخفضة  نادرا  ٢,٦١  أقل من – ١,٨١
  متوسطة  أحيانا  ٣,٤١   أقل من – ٢,٦١
  عالية  غالبا  ٤,٢١   أقل من – ٣,٤١
  عالية جدا  دائما  ٥ – ٤,٢١

  :لإلجابة عن تساؤالت البحث تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتيةو
 .المتوسط الحسابي لحساب متوسط استجابات عينة البحث لكل عبارة .١
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ستجابات عينـة البحـث عـن المتوسـط         إاالنحراف المعياري لمعرفة مدي تشتت       .٢
  الحسابي

 .للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة البحث" مان وتني"بار اخت .٣
إختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات الرتب الستجابات عينة البحث حسب   .٤

 .متغير الرتبة األكاديمية
اختبار مان وتني للمقارنة بين متوسطات الرتب الستجابات عينة المعلمين حـسب             .٥

وكذلك للمقارنة بين متوسطات استجابات ). أهيل مستوى الت-نوع المؤهل (متغيرات 
 .المعلمين والطالب

اختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة البحث حسب متغير            .٦
 ).سنوات الخبرة في التدريس(

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الطـالب  ) ف(اختبار تحليل التباين األحادي   .٧
 ).يالصف الدراس(حسب متغير 

 :نتائج البحث
من خالل أدبيـات اإلطـار النظـري        تفسيرها  وتم عرض نتائج البحث ومناقشتها      

  : اآلتىوالدراسات السابقة وخبرة الباحث، على النحو 
ما مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمـي       : السؤال األول 

 -محافظـة القريـات      المعلمين ب  في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر       
   ؟ المملكة العربية السعوديةمنطقة الجوف

السؤال األول، تم حساب المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري            عن  إلجابة  ل
الستجابات عينة المعلمين بمنطقة الجوف على محاور مهارات االستقصاء العلمي فـي            

الستقصاء البحثية، تصميم إجـراءات     إعداد أسئلة ا  (األنشطة العملية بمقررات الفيزياء     
االستقصاء في المختبر، إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر، جمع البيانات، استخالص  

أيضا حساب المتوسط الحسابي العام واالنحـراف المعيـاري         ) االستنتاجات في المختبر  
   :العام لجميع المحاور، وكانت النتائج كالتالي
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سابية واالنحرافات المعيارية لممارسة طالب المرحلة المتوسطات الح) ٧(جدول 
الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة 

  نظر المعلمين بمنطقة الجوف

 المحور م

يب
ترت

ال
 

  المتوسط
 الحسابي

  االنحراف
االستجابة المعياري

 متوسطة 0.79 3.29 4  إعداد أسئلة االستقصاء البحثية: األول 1
 متوسطة 0.88 3.36 3  تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: الثاني 2
 عالية 0.99 3.68 1  إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر: الثالث 3
 متوسطة 0.99 3.26 5  جمع البيانات: الرابع 4
 عالية 0.98 3.45 2  استخالص االستنتاجات في المختبر: الخامس 5

 عالية 0.79 3.41   العامالمتوسط
أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء إلى ) ٧(تشير نتائج جدول  

العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجـوف،   
وبالنظر إلى المحـاور نالحـظ أن       ). ٣,٤١(بمتوسط حسابي عام    ) عالية(هي ممارسة   

جاء في الترتيب األول من حيـث       ) إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر    (الثالث  المحور  
، يليه في الترتيب الثاني المحور الخـامس        )٣,٦٨(ومتوسط حسابي   ) عالية(الممارسة  

، ثم في )٣,٤٥(ومتوسط حسابي   ) عالية(ممارسة  ) استخالص االستنتاجات في المختبر   (
ممارسـة  )  إجراءات االستقـصاء فـي المختبـر       تصميم(الترتيب الثالث المحور الثاني     

إعداد أسئلة  (، ثم في الترتيب الرابع المحور األول        )٣,٣٦(ومتوسط حسابي   ) متوسطة(
، وأخيرا في الترتيب    )٣,٢٩(ومتوسط حسابي   ) متوسطة(ممارسة  ) االستقصاء البحثية 

 وممارسـة ) ٣,٢٦(بمتوسـط حـسابي     ) جمع البيانـات  (الخامس جاء المحور الرابع     
  ).متوسطة(

وفيما يلي عرض الستجابات عينة الدراسة من المعلمين على كل محور من المحاور 
  .، وبشيء من التفصيلةعلى حد
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  إعداد أسئلة االستقصاء البحثية: المحور األول
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين ):  ٨( جدول 

 الفقرة م االنحراف طالمتوس

يب
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

إعداد األسئلة البحثية من قبل الطالب يعد أمراً  3
 عالية 1.00 3.46 1 .مهماً

4 
يخصص وقت كافي لتنقيح أسئلة الطالب البحثية 

ها من خالل العمل في نبحيث يمكن اإلجابة ع
 .المختبر

 عالية 1.23 3.46 2

لة التي يمكن اإلجابة يقوم الطالب بإعداد األسئ 1
 متوسطة 0.98 3.13 3 .ها من خالل إجراء التجاربنع

أسئلة الطالب البحثية تستخدم لتحديد موضوع  2
 متوسطة 1.05 3.10 4 .البحث الرئيس في المختبر

 متوسطة 0.79 3.29 المتوسط العام
ستقصاء أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات اال) ٨(يالحظ من نتائج جدول 

العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجـوف،   
، وبمتوسطات حسابية للفقـرات     )٣,٢٩(بمتوسط حسابي عام    ) متوسطة(هي ممارسة   
، وكانت االستجابات بدرجـة     )٣(للفقرة  ) ٣,٤٦(إلى  ) ٢(للفقرة  ) ٣,١٠(تراوحت من   

  ). ٤، ٣(الفقرة على ) متوسطة(درجة ، وب)١،٢(الفقرة على ) عالية(
  تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: المحور الثاني

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ):  ٩( جدول 
  الستجابات المعلمين

 الفقرة م االنحراف المتوسط

يب
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

5 
طالب باإلجراءات والخطوات يتم تزويد ال

المحددة لكيفية إتمام التجربة قبل قيامهم 
 .بتنفيذها في المختبر

 عالية 1.06 4.08 1

7 
يشترك الطالب في تقويم اإلجراءات 
والخطوات المتبعة لتنفيذ التجارب في 

 .المختبر
 متوسطة 1.20 3.33 2

يقوم الطالب أنفسهم بتصميم اإلجراءات  6
 متوسطة 1.11 3.08 3  .التجارب في المختبرالالزمة لتنفيذ 
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8 
يقوم الطالب بتوضيح سبب اختيارهم 
لإلجراءات المتبعة لتنفيذ التجارب في 

 .المختبر
 متوسطة 1.12 2.95 4

 متوسطة 0.88 3.36 المتوسط العام
أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهـارات تـصميم         إلى  ) ٩(تشير نتائج جدول    

اء في المختبر من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجوف، هي ممارسة           إجراءات االستقص 
، وبمتوسطات حسابية للفقرات تراوحـت مـن   )٣,٣٦(بمتوسط حسابي عام    ) متوسطة(
علـى  ) عالية(، وكانت االستجابات بدرجة     )٥(للفقرة  ) ٤,٠٨(إلى  ) ٨(للفقرة  ) ٢,٩٥(
  ).  ٢،٣،٤(فقرات العلى ) متوسطة(، وبدرجة )١(فقرة ال
  إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر: لمحور الثالثا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين ):  ١٠( جدول 
 الفقرة م االنحراف المتوسط

يب
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

يقوم المعلم بتنفيذ التجارب أمـام       10
 عالية 1.32 4.05 1 .الطالب

شارك الطالب بشكل نـشط فـي       ي 11
 عالية 1.17 4.00 2 .تنفيذ التجارب في المختبر

يكون لكل طالب دور فـي تنفيـذ         12
 عالية 1.30 3.46 3 .التجارب في المختبر

9 
ينفذ الطـالب اإلجـراءات التـي       
اقترحوها لكيفية القيام بالتجربة في 

 المختبر
 متوسطة 1.17 3.21 4

 ليةعا 0.99 3.68 المتوسط العام
أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات إجـراء        إلى  ) ١٠(تشير نتائج جدول     

وتنفيذ االستقصاء في المختبر من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجوف، هـي ممارسـة       
، وبمتوسطات حسابية للفقـرات تراوحـت مـن         )٣,٦٨(بمتوسط حسابي عام    ) عالية(
) عالية(وهي، وكانت االستجابات بدرجة     ) ١٠(للفقرة  ) ٤,٠٥(إلى  ) ٩(للفقرة  ) ٣,٢١(

  ).١(فقرة العلى ) متوسطة(، وبدرجة )٢،٣،٤(فقرات العلى 
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  جمع البيانات: المحور الرابع
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين ):  ١١( جدول 

 الفقرة م االنحراف المتوسط

يب
ترت

ال
 االستجابة اريالمعي الحسابي 

يقوم الطالب بتحديد البيانات التي  13
 عالية 1.25 3.46 1 .يفترض جمعها

يعرف الطالب لماذا تعد البيانات  15
 عالية 1.21 3.41 2 .التي يجمعونها مهمة

16 
يحدد الطالب متى ينبغي جمع 

البيانات أثناء تنفيذ التجارب في 
 .المختبر

 متوسطة 1.20 3.13 3

14 
يل مالحظات يقوم الطالب بتسج

مفصلة أثناء تنفيذ التجارب 
 .بالتزامن مع جمع البيانات

 متوسطة 1.08 3.05 4

 متوسطة 0.99 3.26 المتوسط العام
إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهـارات جمـع          ) ١١(تشير نتائج جدول    

بمتوسـط  ) متوسـطة (البيانات من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجوف، هي ممارسـة      
) ١٤(للفقرة  ) ٣,٠٥(، وبمتوسطات حسابية للفقرات تراوحت من       )٣,٢٦(ابي عام   حس
) ١،٢(فقرة  العلى  ) عالية(وهي ، وكانت االستجابات بدرجة      ) ١٣(للفقرة  ) ٣,٤٦(إلى  

  ).٣،٤(فقرة العلى ) متوسطة(، وبدرجة 
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  استخالص االستنتاجات في المختبر: المحور الخامس
  الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين المتوسطات):  ١٢(جدول 

يب الفقرة م االنحراف المتوسط
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

يتوصل الطالب السـتنتاجات مـن       17
 غالبا 1.14 3.82 1 .التجارب التي يجرونها في المختبر

يربط الطالب االسـتنتاجات التـي       19
 غالبا 1.19 3.54 2 . العلميةيتحصلون عليها بالمعرفة

18 
يأخذ الطالب بعين االعتبار وجـود      
طرق متعددة فـي تفـسير األدلـة        

 .للوصول لالستنتاجات
 متوسطة 1.11 3.33 3

يقوم الطالب بتبرير االسـتنتاجات       20
 متوسطة 1.19 3.10 4 .التي يتوصلون لها

 عالية 0.98 3.45 المتوسط العام
لى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات استخالص إ )١٢(تشير نتائج جدول   

) عالية(االستنتاجات في المختبر من وجهة نظر المعلمين بمنطقة الجوف، هي ممارسة            
) ٣,١٠(، وبمتوسطات حسابية للفقرات تراوحـت مـن         )٣,٤٥(بمتوسط حسابي عام    

فقـرة  العلى  ) يةعال(، وكانت االستجابات بدرجة     )١٧(للفقرة  ) ٣,٨٢(إلى  ) ٤(للفقرة  
  .فقرة) ٣،٤(على ) متوسطة(، وبدرجة )١،٢(

منطقـة   -محافظة القريات ما مدى ممارسة طالب المرحلة الثانوية ب : السؤال الثاني 
الجوف لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهـة            

   نظرهم؟
حـسابي واالنحـراف المعيـاري    السؤال الثاني، تم حساب المتوسـط ال   عن  جابة  إلل

الستجابات عينة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجوف على محاور مهارات االستقصاء     
إعداد أسئلة االستقصاء البحثية، تصميم     (العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء       

انات، إجراءات االستقصاء في المختبر، إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر، جمع البي          
أيضا حساب المتوسط الحسابي العام واالنحـراف       ) استخالص االستنتاجات في المختبر   

  :المعياري العام لجميع المحاور، وكانت النتائج كالتالي
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طالب لمهارات الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممارسة ):  ١٣(جدول 
 رهماالستقصاء العلمي في األنشطة العملية من وجهة نظ

 االنحراف المتوسط
 المحور م

يب
ترت

ال
 المعياري الحسابي 

 االستجابة

إعداد أسئلة االستقـصاء    : األول 1
 ضعيفة 0.68 2.20 2  البحثية

ــاني 2 ــراءات  : الث ــصميم إج ت
 ضعيفة 0.65 2.15 4  االستقصاء في المختبر

إجراء وتنفيذ االستقصاء   : الثالث 3
 ضعيفة 0.62 2.22 1  في المختبر

 ضعيفة 0.64 2.14 5  جمع البيانات: الرابع 4

استخالص االستنتاجات  : الخامس 5
 ضعيفة 0.66 2.16 3  في المختبر

 ضعيفة 0.39 2.17  المتوسط العام
إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقـة الجـوف    )١٣(تشير نتائج جدول    

الفيزياء من وجهة نظرهم، هي لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات 
وبالنظر إلى المحاور نالحظ أن المحور ). ٢,١٧(بمتوسط حسابي عام ) ضعيفة(ممارسة 

جاء في الترتيب األول من حيث الممارسة       ) إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر    (الثالث  
لة إعداد أسـئ  (، ثم في الترتيب الثاني المحور األول        )٢,٢٢(ومتوسط حسابي   ) ضعيفة(

، يليه في الترتيب الثالث )٢,٢٠(ومتوسط حسابي ) ضعيفة(ممارسة ) االستقصاء البحثية
ومتوسط حسابي ) عالية(ممارسة ) استخالص االستنتاجات في المختبر  (المحور الخامس   

تـصميم إجـراءات االستقـصاء فـي     (، يليه في الترتيب الرابع المحور الثاني   )٢,١٦(
وأخيرا في الترتيـب الخـامس       ). ضعيفة(وممارسة  ) ٢,١٥(بمتوسط حسابي   ) المختبر

  ).٢,١٤(ومتوسط حسابي ) ضعيفة(ممارسة ) جمع البيانات(المحور الرابع 
وفيما يلي عرض الستجابات عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانويـة بمنطقـة             

  .، وبشيء من التفصيلةالجوف على كل محور من المحاور على حد
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   أسئلة االستقصاء البحثيةإعداد: المحور األول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالب المرحلة ):  ١٤(جدول 

 الثانوية
 االنحراف المتوسط

 الفقرة م

يب
ترت

ال
 المعياري الحسابي 

 االستجابة

1 
أقوم بإعداد األسئلة التي يمكن 

ها من خالل إجراء ناإلجابة ع
 .التجارب

 ضعيفة 1.24 2.42 1

2  
تستخدم أسئلتي البحثية لتحديد 
موضوع البحث الرئيس في 

 .المختبر
 ضعيفة 1.16 2.17 2

4 
 وقتاً كافياً لتنقيح أسئلتي أخصص

ها نالبحثية بحيث يمكن اإلجابة ع
 .من خالل العمل في المختبر

 ضعيفة 1.25 2.15 3

أن أقوم بنفسي بإعداد األسئلة  3
 ضعيفة 1.18 2.06 4 .هماًمالبحثية يعد أمراً 

 ضعيفة 0.68 2.20 المتوسط العام
أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجـوف        ) ١٤(يالحظ من نتائج جدول     

لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظرهم، هي 
للفقرات تراوحت  ، وبمتوسطات حسابية    )٢,٢٠(بمتوسط حسابي عام    ) ضعيفة(ممارسة  

علـى  ) ضـعيفة (، وكانت االستجابات    )١(للفقرة  ) ٢,٤٢(إلى  ) ٣(للفقرة  ) ٢,٠٦(من  
  .  جميع الفقرات
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  تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: المحور الثاني
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالب المرحلة الثانوية):  ١٥(جدول 

الت الفقرة م االنحراف المتوسط
يب

رت
 االستجابة المعياري الحسابي 

أقوم بنفسي بتصميم اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  6
 ضعيفة 1.18 2.26 1 .التجارب في المختبر

أشترك بتقويم اإلجراءات والخطوات المتبعة لتنفيذ  7
 ضعيفة 1.12 2.14 2 .التجارب في المختبر

وات المحددة لكيفية يتم تزويدي باإلجراءات والخط 5
 ضعيفة 1.11 2.11 3 .إتمام التجربة قبل تنفيذها في المختبر

أقوم بتوضيح سبب اختياري لإلجراءات المتبعة  8
 ضعيفة 1.17 2.09 4 .لتنفيذ التجارب في المختبر

 ضعيفة 0.65 2.15 المتوسط العام
نطقة الجـوف   إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بم      ) ١٥(تشير نتائج جدول    

لمهارات تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر من وجهة نظـرهم، هـي ممارسـة              
، وبمتوسطات حسابية للفقرات تراوحـت مـن        )٢,١٥(بمتوسط حسابي عام    ) ضعيفة(
على جميع  ) ضعيفة(، وكانت االستجابات    ) ٦(للفقرة  ) ٢,٢٦(إلى  ) ٨(للفقرة  ) ٢,٠٩(

  .  الفقرات
  تنفيذ االستقصاء في المختبرإجراء و: المحور الثالث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالب المرحلة ):  ١٦(جدول 
 الثانوية

 الفقرة م االنحراف المتوسط

يب
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

يقوم المعلم بتنفيذ التجارب أمام  10
 ضعيفة 1.15 2.28 1 .الطالب

نشط في تنفيذ أشارك بشكل  11
 ضعيفة 1.16 2.26 2 .والتجارب في المختبر

يكون لي ولكل طالب دور في تنفيذ  12
 ضعيفة 1.17 2.23 3 .التجارب في المختبر

أنفذ اإلجراءات التي أقترحها  9
 ضعيفة 1.10 2.12 4 .لكيفية القيام بالتجربة في المختبر

 ضعيفة 0.62 2.22 المتوسط العام
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إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجـوف         ) ١٦ (تشير نتائج جدول  
) ضعيفة(لمهارات إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر من وجهة نظرهم، هي ممارسة            

) ٢,١٢(، وبمتوسطات حسابية للفقـرات تراوحـت مـن        )٢,٢٢(بمتوسط حسابي عام    
  . على جميع الفقرات)ضعيفة(، وكانت االستجابات )١٠(للفقرة ) ٢,٢٨(إلى ) ٩(للفقرة 

  جمع البيانات: المحور الرابع
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالب المرحلة ):  ١٧(جدول 

 الثانوية
 الفقرة م االنحراف المتوسط

يب
ترت

ال
 االستجابة المعياري الحسابي 

أقوم بتحديد البيانات المفترض  13
 ضعيفة 1.20 2.30 1 .جمعها

أعرف لماذا تعد البيانات التي  15
 ضعيفة 1.13 2.15 2 .أجمعها مهمة

14 
أقوم بتسجيل مالحظات مفصلة 
أثناء تنفيذ التجارب بالتزامن مع 

 .جمع البيانات
 ضعيفة 1.09 2.05 3

أحدد متى ينبغي جمع البيانات أثناء  16
 ضعيفة 1.10 2.04 4 .تنفيذ التجارب في المختبر

 ضعيفة 0.64 2.14 المتوسط العام
إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجـوف         ) ١٧(تشير نتائج جدول    

بمتوسط حسابي عـام    ) ضعيفة(لمهارات جمع البيانات من وجهة نظرهم، هي ممارسة         
) ٢,٣٠(إلى ) ١٦(للفقرة ) ٢,٠٤(، وبمتوسطات حسابية للفقرات تراوحت من    )٢,١٤(

  .على جميع الفقرات) ضعيفة(ابات ، وكانت االستج)١٣(للفقرة 
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  استخالص االستنتاجات في المختبر: المحور الخامس
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طالب المرحلة ):  ١٨(جدول 

 الثانوية
 االنحراف المتوسط

 الفقرة م

يب
ترت

ال
 المعياري الحسابي 

االستجابة

لتي أتوصل لها أربط االستنتاجات ا 19
 ضعيفة 1.17 2.30 1 .بالمعرفة العلمية

أقوم بتبرير االستنتاجات التي أتوصل  20
 ضعيفة 1.17 2.21 2 .لها

أتوصل الستنتاجات من التجارب التي  17
 ضعيفة 1.13 2.11 3 .أجريها في المختبر

18 
آخذ بعين االعتبار وجود طرق 

متعددة في تفسير األدلة للوصول 
 .اتلالستنتاج

 ضعيفة 1.00 2.03 4

 ضعيفة 0.66 2.16 المتوسط العام
إلى أن ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجـوف         ) ١٨(تشير نتائج جدول    

) ضـعيفة (لمهارات استخالص االستنتاجات في المختبر من وجهة نظرهم، هي ممارسة           
) ٢,٣٠(، وبمتوسطات حسابية للفقـرات تراوحـت مـن        )٢,١٦(بمتوسط حسابي عام    

علـى جميـع    ) ضـعيفة (، وكانت االسـتجابات     )١٩(للفقرة  ) ٢,٣٠(إلى  ) ١٨(للفقرة  
  .الفقرات

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين       : السؤال الثالث 
   سنوات الخبرة في التدريس؟- مستوى التأهيل -نوع المؤهل : حسب متغيرات

  هلالمقارنة حسب نوع المؤ: أوال
للمقارنة بين متوسطات استجابات المعلمين حسب متغير نوع المؤهل، تم استخدام           

  :تي وكانت نتائجه كاآل) مان وتني(اختبار 
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  للمقارنة بين متوسطات استجابات) ي(نتائج اختبار مان وتني ): ١٩(جدول رقم 
 عينة المعلمين

 حسب نوع المؤهل
 الداللة مةقي متوسط

 العدد نوع المؤهل المحور
 الرتب

 قيمة ي
  اإلحصائية ز

 األول 21.72 18 تربوي
 18.52 21 غير تربوي

158.00 0.88 0.38 

 الثاني 20.89 18 تربوي
 19.24 21 غير تربوي

173.00 0.45 0.65 

 الثالث 19.50 18 تربوي
 20.43 21 غير تربوي

180.00 0.26 0.80 

 الرابع 19.86 18 تربوي
 20.12 21 غير تربوي

186.50 0.07 0.94 

 الخامس 19.14 18 تربوي
 20.74 21 غير تربوي

173.50 0.44 0.66 

 الدرجة الكلية 20.64 18 تربوي
 19.45 21 غير تربوي

177.50 0.32 0.75 

وهـي  ) ٠,٨٨(إلى  ) ٠,٠٧(تراوحت من   ) ز(إلى أن قيم    ) ١٩(تشير نتائج جدول    
لجميع المحاور، مما يشير إلى تشابه استجابات     ) ٠,٠٥(د مستوى   غير دالة إحصائيا عن   

 غيـر   -تربـوي   (المعلمين في جميع المحاور بالرغم من اختالف نوع المؤهل العلمي           
  ).تربوي
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  المقارنة حسب مستوى التأهيل: ثانياً 
للمقارنة بين متوسطات استجابات المعلمين حسب متغير نوع المؤهل، تم استخدام           

  :تيوكانت نتائجه كاآل) ان وتنيم(اختبار 
  

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة ) ي(نتائج اختبار مان وتني ): ٢٠(جدول رقم 
 المعلمين

 حسب مستوى التأهيل
  اإلحصائية ز قيمة ي الرتب العدد نوع المؤهل المحور الداللة قيمة متوسط

 األول 20.21 36 بكالوريوس
 17.50 3 ستيرماج

46.50 0.40 0.69 

 الثاني 20.58 36 بكالوريوس
 13.00 3 ماجستير

33.00 1.11 0.27 

 الثالث 20.69 36 بكالوريوس
 11.67 3 ماجستير

29.00 1.33 0.19 

 الرابع 20.86 36 بكالوريوس
 9.67 3 ماجستير

23.00 1.64 0.10 

 الخامس 20.65 36 بكالوريوس
 12.17 3 تيرماجس

30.50 1.24 0.21 

 الدرجة الكلية 20.69 36 بكالوريوس
 11.67 3 ماجستير

29.00 1.32 0.19 

وهـي  ) ١,٦٤(إلى  ) ٠,٤٠(تراوحت من   ) ز(إلى أن قيم    ) ٢٠(تشير نتائج جدول    
لجميع المحاور، مما يشير إلى تشابه استجابات     ) ٠,٠٥(غير دالة إحصائيا عند مستوى      

ـ        المعلمين في جميع المحاور     -بكـالوريوس    (ل بالرغم من اخـتالف مـستوى التأهي
  ).ماجستير
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  المقارنة حسب عدد سنوات الخبرة في التدريس: ثالثاً
للمقارنة بين متوسطات استجابات المعلمين حسب متغير عدد سنوات الخبرة فـي             

  :تيوكانت نتائجه كاآل) كروسكال والس(التدريس، تم استخدام اختبار 
ختبار كروسكال والس للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة نتائج ا): ٢١(جدول

  المعلمين حسب سنوات الخبرة في التدريس
 

  اإلحصائية الحرية تربيع الرتب العدد سنوات الخبرة المحور الداللة درجات كاي متوسط
 17.17 24  سنوات٥ - ١من 
 األول 23.60 10  سنوات١٠ - ٦من 
 26.40 5  سنوات١٠ثر من أك

4.11 2.00 0.13 

 17.60 24  سنوات٥ - ١من 
 الثاني 24.20 10  سنوات١٠ - ٦من 

 23.10 5  سنوات١٠أكثر من 
2.82 2.00 0.24 

 19.35 24  سنوات٥ - ١من 
 الثالث 19.15 10  سنوات١٠ - ٦من 

 24.80  5  سنوات١٠أكثر من 
1.03 2.00 0.60 

 18.38 24  سنوات٥ - ١من 
 الرابع 21.95 10  سنوات١٠ - ٦من 

 23.90  5  سنوات١٠أكثر من 
1.38 2.00 0.50 

 18.96 24  سنوات٥ - ١من 
 الخامس 21.15 10  سنوات١٠ - ٦من 

 22.70  5  سنوات١٠أكثر من 
0.59 2.00 0.75 

 17.65 24  سنوات٥ - ١من 
 الدرجة الكلية 22.85 10  سنوات١٠ - ٦ من

 25.60 5  سنوات١٠أكثر من 
2.86 2.00 0.24 
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إلـى  ) ٠,٥٩(تراوحـت مـن     ) كاي تربيـع  (إلى أن قيم    ) ٢١(تشير نتائج جدول    
ألي من المحاور، مما يشير إلى      ) ٠,٠٥(وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى       ) ٤,١١(

 سنوات الخبرة في    تشابه استجابات المعلمين في جميع المحاور بالرغم من اختالف عدد         
  ). سنوات١٠ سنوات، أكثر من ١٠ - ٦ سنوات، من ٥ - ١من (يس رالتد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطالب          : السؤال الرابع 
  حسب متغير الصف الدراسي؟ 

للمقارنة بين متوسطات استجابات الطالب حسب متغير الصف الدراسي، تم استخدام 
  :تيوكانت نتائجه كاآل) ف(تحليل التباين األحادي اختبار 
 للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الطالب حسب الصف الدراسي) ف(اختبار ) ٢٢(جدول

  درجات  مجموع المربعات مصادر التباين المحور
 الحرية

  متوسط
الداللة اإلحصائية قيمة ف  المربعات

 43.50 2 87.00 بين المجموعات
 األول 0.37 849 311.10 داخل المجموعات

  851 398.09 الكلي
118.71 0.00 

 31.17 2 62.35 بين المجموعات
 الثاني 0.36 849 302.32 داخل المجموعات

  851 364.67 الكلي
87.54 0.00 

 14.71 2 29.43 بين المجموعات
 الثالث 0.35 849 295.88 داخل المجموعات

كليال  325.31 851  
42.22 0.00 

 15.59 2 31.18 بين المجموعات
 الرابع 0.37 849 317.15 داخل المجموعات

  851 348.33 الكلي
41.74 0.00 

 13.17 2 26.34 بين المجموعات
 الخامس 0.41 849 344.63 داخل المجموعات

  851 370.97 الكلي
32.45 0.00 

 21.82 2 43.65 بين المجموعات
الدرجة  0.10 849 83.50 داخل المجموعات

 الكلية
  851 127.15 الكلي

221.90 0.00 
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 في المحور األول ، وبلغت )١١٨,٧١(بلغت ) ف(قيمة أن )  ٢٢(يتضح من جدول 
 )٤١,٧٤( بلغت  في المحور الثالث ، و)٤٢,٢٢(بلغت  في المحور الثاني ، و)٨٧,٥٤(

 فـي  )٢٢١,٩٠(بلغت    في المحور الخامس ، و     )٣٢,٤٥(بلغت   في المحور الرابع ، و    
) ٠,٠٥(تشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدرجة الكلية وهي قيم 

ولتحديـد   ،   في الدرجة الكليـة     في جميع المحاور، و    بين متوسطات استجابات الطالب   
   :تي في اتجاهات الفروق تم استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآل

  إعداد أسئلة االستقصاء البحثية: المحور األول
، وتشير إلى وجود فروق     )١١٨,٧١(بلغت  ) ف(قيمة  أن  )  ٢٢(يتضح من جدول    

بين متوسـطات اسـتجابات الطـالب حـول         ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى      
ممارسة مهارة إعداد أسئلة االستقصاء البحثية حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديـد       

  :تياهات الفروق تم استخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآلاتج
اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور األول حسب الصف ): ٢٣(جدول 

  الدراسي

  الصف الدراسي
  المتوسطات
   الحسابية

  األول 
  الثانوي

الثاني 
  الثالث الثانوي  الثانوي

  *٠,٧٤  *٠,٥٣  -  ١,٧٨  األول الثانوي
  *٠,٢٢  -    ٢,٣١  الثانويالثاني 

  -      ٢,٥٣  الثالث الثانوي
 بين استجابات طـالب الـصف األول بمتوسـط          وجود فروق أظهر اختبار شيفيه    

كذلك .  طالب الصف الثاني   لصالح) ٢,٣١(وبين طالب الصف الثاني بمتوسط      ) ١,٧٨(
وبـين طـالب الـصف الثالـث     ) ١,٧٨(وجود فروق بين طالب الصف األول بمتوسط  

كذلك وجود فروق بين طـالب الـصف        .  طالب الصف الثالث   لصالح) ٢,٥٣ (بمتوسط
 طـالب   لـصالح ) ٢,٥٣(وبين طالب الصف الثالث بمتوسـط       ) ٢,٣١(الثاني بمتوسط   

   .الصف الثالث
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  تصميم إجراءات االستقصاء في المختبر: المحور الثاني 
ـ           )٨٧,٥٤(بلغت  ) ف(قيمة   د ، وتشير إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عن

بين متوسطات استجابات الطالب حول ممارسة مهارة تصميم إجراءات         ) ٠,٠٥(مستوى  
االستقصاء في المختبر حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديد اتجاهـات الفـروق تـم              

  :تياستخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآل
  لصف الدراسياختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور الثاني حسب ا): ٢٤(جدول 

المتوسطات   الصف الدراسي
  الحسابية

  األول
  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي   الثانوي

  *٠,٦٦  *٠٣٧  -  ١,٨١  األول الثانوي
  *٠,٢٩  -    ٢,١٨  الثاني الثانوي
  -      ٢,٤٧  الثالث الثانوي

أظهر اختبار شيفيه وجود فروق بين استجابات طـالب الـصف األول بمتوسـط              
كذلك .  طالب الصف الثاني   لصالح) ٢,١٨(ب الصف الثاني بمتوسط     وبين طال ) ١,٨١(

وبـين طـالب الـصف الثالـث     ) ١,٨١( بين طالب الصف األول بمتوسط وجود فروق 
 بين طـالب الـصف       كذلك وجود فروق  .  طالب الصف الثالث   لصالح) ٢,٤٧(بمتوسط  

ـ  لـصالح ) ٢,٤٧(وبين طالب الصف الثالث بمتوسـط       ) ٢,١٨(الثاني بمتوسط    الب  ط
   .الصف الثالث

  إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر: المحور الثالث 
، وتشير إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            )٤٢,٢٢(بلغت  ) ف(قيمة  

بين متوسطات استجابات الطالب حول ممارسة مهارة إجراء وتنفيـذ          ) ٠,٠٥(مستوى  
 اتجاهـات الفـروق تـم    االستقصاء في المختبر حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديد       

  :تياستخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآل
  اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور الثالث حسب الصف الدراسي): ٢٥(جدول 

المتوسطات   الصف الدراسي
  الحسابية

  األول
  الثانوي

الثاني 
  الثالث الثانوي  الثانوي

  *٠,٤٤  *٠٣٠  -  ١,٩٨  األول الثانوي
  *٠,١٤  -    ٢,٢٨  ي الثانويالثان

  -      ٢,٤٢  الثالث الثانوي
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أظهر اختبار شيفيه وجود فروق بين استجابات طـالب الـصف األول بمتوسـط              
كذلك .  طالب الصف الثاني   لصالح) ٢,٢٨(وبين طالب الصف الثاني بمتوسط      ) ١,٩٨(

وبـين طـالب الـصف الثالـث     ) ١,٩٨(وجود فروق بين طالب الصف األول بمتوسط  
كذلك وجود فروق بين طـالب الـصف        .  طالب الصف الثالث   لصالح) ٢,٤٢(سط  بمتو

 طـالب   لـصالح ) ٢,٤٢(وبين طالب الصف الثالث بمتوسـط       ) ٢,٢٨(الثاني بمتوسط   
  .الصف الثالث

  جمع البيانات: المحور الرابع 
، وتشير إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد           )٤١,٧٤(بلغت  ) ف(قيمة  

توسطات استجابات الطالب حول ممارسة مهارة جمع البيانـات      بين م ) ٠,٠٥(مستوى  
حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديد اتجاهات الفروق تم اسـتخدام اختبـار شـيفيه           

  :تيوكانت نتائجه كاآل
اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور الرابع حسب الصف ): ٢٦(جدول 

  الدراسي

المتوسطات   الصف الدراسي
  الحسابية

  األول
  الثانوي

الثاني 
  الثالث الثانوي  الثانوي

  *٠,٤٥  *٠٣٣  -  ١,٨٨  األول الثانوي
  ٠,١٢  -    ٢,٢١  الثاني الثانوي
  -      ٢,٣٣  الثالث الثانوي

أظهر اختبار شيفيه وجود فروق بين اسـتجابات طـالب الـصف األول بمتوسـط           
كـذلك  . الثاني طالب الصف لصالح) ٢,٢١(وبين طالب الصف الثاني بمتوسط      ) ١,٨٨(

وبين طالب الصف الثالث بمتوسط ) ١,٨٨(وجود فروق بين طالب الصف األول بمتوسط 
كذلك وجود فروق بين طالب الصف الثاني بمتوسط ،  طالب الصف الثالثلصالح) ٢,٣٣(
  . لصالح طالب الصف الثالث) ٢,٣٣(وبين طالب الصف الثالث بمتوسط ) ٢,٢١(
  تنتاجات  في المختبراستخالص االس: المحور الخامس 

، وتشير إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            )٣٢,٤٥(بلغت  ) ف(قيمة  
بين متوسطات استجابات الطالب حول ممارسـة مهـارة اسـتخالص           ) ٠,٠٥(مستوى  

االستنتاجات  في المختبر حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديد اتجاهات الفـروق تـم              
  :تيجه كاآلاستخدام اختبار شيفيه وكانت نتائ
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اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور الخامس حسب الصف ): ٢٧(جدول 
  الدراسي

المتوسطات   الصف الدراسي
  الحسابية

األول 
  الثالث الثانوي  الثاني الثانوي  الثانوي

  *٠,٣٦  *٠٣٨  -  ١,٩٢  األول الثانوي
  ٠,٠٢  -    ٢,٣٠  الثاني الثانوي
  -      ٢,٢٨  الثالث الثانوي

أظهر اختبار شيفيه أن وجود فروق بين استجابات طالب الـصف األول بمتوسـط              
كـذلك  .  طالب الصف الثانيلصالح) ٢,٣٠(وبين طالب الصف الثاني بمتوسط      ) ١,٩٢(

وبين طالب الصف الثالث بمتوسط ) ١,٩٢(وجود فروق بين طالب الصف األول بمتوسط 
روق بين طـالب الـصف الثـاني        كذلك وجود ف  ،  . طالب الصف الثالث   لصالح) ٢,٢٨(

لـصالح طـالب الـصف      ) ٢,٢٨(وبين طالب الصف الثالث بمتوسط      ) ٢,٣٠(بمتوسط  
  .  نيالثا

  ستقصاء العلميالدرجة الكلية لمهارات اال 
، وتشير إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد           )٢٢١,٩٠(بلغت  ) ف(قيمة  

سة مهارة إجراء وتنفيـذ     بين متوسطات استجابات الطالب حول ممار     ) ٠,٠٥(مستوى  
االستقصاء في المختبر حسب متغير الصف الدراسي، ولتحديد اتجاهـات الفـروق تـم              

  :تياستخدام اختبار شيفيه وكانت نتائجه كاآل
اختبار شيفيه لتحديد اتجاهات الفروق في المحور الثالث حسب الصف ): ٢٨(جدول 

  الدراسي

المتوسطات   الصف الدراسي
  الحسابية

  األول 
  ثانويال

الثاني 
  الثالث الثانوي  الثانوي

  *٠,٥٣  *٠٣٨  -  ١,٨٨  األول الثانوي
  *٠,١٥  -    ٢,٢٦  الثاني الثانوي
  -      ٢,٤١  الثالث الثانوي

أظهر اختبار شيفيه وجود فروق بين استجابات طـالب الـصف األول بمتوسـط              
كذلك .  طالب الصف الثاني   لصالح) ٢,٢٦(وبين طالب الصف الثاني بمتوسط      ) ١,٨٨(

وبـين طـالب الـصف الثالـث     ) ١,٨٨(وجود فروق بين طالب الصف األول بمتوسط  
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كذلك وجود فروق بين طـالب الـصف        .  طالب الصف الثالث   لصالح) ٢,٢٦(بمتوسط  
 طـالب   لـصالح ) ٢,٤١(وبين طالب الصف الثالث بمتوسـط       ) ٢,٢٦(الثاني بمتوسط   

  .الصف الثالث
 إحصائية بـين متوسـطات اسـتجابات        هل توجد فروق ذات داللة    : السؤال الخامس 

المعلمين والطالب حول ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي في           
  األنشطة العملية بمقررات الفيزياء؟

  :تيوكانت نتائجه كاآل) مان وتني(السؤال الخامس، تم استخدام اختبار عن جابة إلل
لمقارنة بين متوسطات استجابات المعلمين ل) ي(نتائج اختبار مان وتني ): ٢٩(جدول 

 العدد الوظيفة المحور الداللة قيمة متوسط والطالب
 الرتب

 قيمة ي
 اإلحصائية ز

 0.00 7.26 5266.50 432.68 852 طالب األول 736.96 39 معلم

 0.00 7.52 4859.50 432.20 852 طالب الثاني 747.40 39 معلم

 0.00 8.03 4070.50 431.28 852 طالب الثالث 767.63 39 معلم

 0.00 6.84 5933.50 433.46 852 طالب الرابع 719.86 39 معلم

 0.00 7.44 4995.00 432.36 852 طالب الخامس 743.92 39 معلم

 0.00 8.61 3088.00 430.12 852 طالب الدرجة الكلية 792.82 39 معلم

وجميع هذه القيم ذات داللة إحـصائية       ) ٨,٦١(إلى  ) ٦,٨٤(ن  م) ز(تراوحت قيم   
وتشير إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات     ) ٠,٠٥(عند مستوى  

استجابات المعلمين والطالب حول ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقـصاء      
والمعلمين  الطالب  جاباتاستالعلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء، والفروق في         

   . لصالح المعلمينفي جميع المحاور
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 :تفسير النتائج
  :أظهرت نتائج البحث  

ارتفاع ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقة الجوف لمهـارات االستقـصاء           :  أوالً
العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء من وجهة نظر معلميهم، وهذا يرجع الى             

علمين بمستوى أدائهم في تدريس الجانب العملي لمقررات الفيزياء من حيـث         اقتناع الم 
إعطاء الفرصة للمتعلمين في ممارسة مهارات االستقصاء العلمي، فمن وجهـة نظـر             
المعلمين يمارس المتعلمون مهارات االستقصاء العلمي بشكل مرتفع وهذه نتيجة طبيعية 

انب، وما يؤكد ذلك نتائج التحليل لمحـاور        إذ توضح تحيز المعلمين ألدائهم في هذا الج       
جاء فـي  ) إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر(أن المحور الثالث االستبيان التى بينت    

فالمعلمون يؤكدون على جهدهم في إجـراء وتنفيـذ         الترتيب األول من حيث الممارسة      
) جمـع البيانـات  (المحور الرابع  بينما جاء في الترتيب األخير   ،االستقصاء في المختبر  

وهذا يدل في الغالب على عدم اإلحاطة الكاملة بمهارات االستقصاء العلمي عند المعلمين 
  .ومدى ارتباطها ببعضها

ضعف ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي مـن وجهـة    : ثانياً
يوضـح قـدر   نظرهم، وهذا يشير الى تضارب اآلراء بين المعلمين والمتعلمين ، ممـا      

التناقض في فهم وواقع ممارسة مهارات االستقصاء العلمي في مقررات الفيزياء بمنطقة 
الجوف، ويالحظ اتفاق الترتيب في محاور االستبيان بين آراء المعلمين والمتعلمين من            
حيث واقع الممارسة حيث أتى المحور الثالث المتعلق بإجراء وتنفيذ االستقـصاء فـي              

 ترتيب من وجهة نظر المتعلمين إال أنه جاء ضعيف على عكس رأي             المختبر في أعلى  
المعلمين، كما جاء في الترتيب األخير المحور الرابع المتعلق بمهارات جمع البيانـات،             
األمر الذى يؤكد على وجود مشكلة تتمثل في عدم فهم العالقة االرتباطية بين المهارات              

 يتضمنه من مهارات يكمل مهارات محور       بعضها ببعض،  وأن محور جمع البيانات بما       
أل محـي،   (ويؤكد على النتائج السابقة دراسـة       . إجراء وتنفيذ االستقصاء في المختبر    

والتى بينت ضعف ممارسة طالب الصف األول الثانوي لمهـارات          ) ١٤٣٧والشمراني،  
نشطة من المعلمين ينفذون األ% ٤٤االستقصاء العلمي في مقرر الكيمياء الراجع الى أن 

% ٥٦العملية بأنفسهم، وال يتيحون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقـصاء، وأن            
من المعلمين يتيحون للطالب الممارسة بشكل جمـاعي فقـط دون الـسماح بفرصـة               
الممارسة الفردية، االمر الذى ترتب عليه انخفاض مستوى واقع الممارسـة لمهـارات       

  .بكتاب مقرر الكيمياءاالستقصاء بالمقارنة مع مستوى تضمينها 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمين حول ممارسة طالب : ثالثاً
المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي وذلك في جميع المحاور على الرغم مـن             
اختالف نوع المؤهل العلمي لهم ومستوى تأهيلهم وعدد سنوات خبرتهم في التدريس،            

ؤكد على اتفاقهم حول مبدأ واحد منطلق من اقتناعهم بالتزامهم بتدريب طالبهـم        وهذا ي 
  .على ممارسة مهارات االستقصاء العلمي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات الطالب حسب متغيـر الـصف             : رابعاً
الدراسي وذلك في جميع محاور االستبيان ومجموعه الكلي وفى اتجاه الصف األعلـى             

 جاء الصف الثالث األعلى في ممارسة مهارات االستقصاء العلمي، وهذا يشير إلى بحيث
النمو الطبيعي للخبرة المكتسبة وتراكم المعرفة المرتبطة بالجانـب العملـي لمقـررات        

  .الفيزياء بناء على تعدد سنوات الدراسة
لطـالب  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المعلمين وا        : خامساً

حول ممارسة طالب المرحلة الثانوية لمهارات االستقصاء العلمي بحيث جاءت جميـع            
الفروق في جميع محاور المقياس ودرجته الكلية ولصالح المعلمين، ويؤكد ذلك النتيجة            
السابق عرضها في السؤال االول والثاني لكل من وجهة نظر المعلمين والطالب التـى              

  .هما في مدى ممارسة مهارات االستقصاء العلميتشير إلى التناقض بين رأي
  : والمقترحاتالتوصيات

  ضوء نتائج المعلمين على يوصي الباحث 
ضرورة تفعيل ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقـة الجـوف لمهـارات             -

االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء خاصة تلك التـي           
  .)وسطةمت(حصلت على استجابة ممارسة 

ضرورة تفعيل ممارسة طالب المرحلة الثانوية بمنطقـة الجـوف لمهـارات             -
االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء في جميع المحاور          

 ، والفقرات
 اخـتالف عقد ندوة علمية تجمع عينة من المعلمين والطالب ومناقشة أسباب            -

ب المرحلة الثانوية بمنطقة وجهات نظر المعلمين والطالب حول ممارسة طال
 . الجوف لمهارات االستقصاء العلمي في األنشطة العملية بمقررات الفيزياء

تصميم أنشطة تعزز قدرات االستقصاء العلمي وتوفير بيئة تمكن الطلبة مـن             -
 .تقديم ابتكارات علمية
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 لكي يناقش المعلم تالميذه حول أهم القضايا        الفيزياءخصيص جزء من حصة     ت -
 .االستقصاء العلمي شكالت العلمية والبيئية لتنمية مهاراتوالم

،  يطبق على المقررات العلمية األخرى مثل الكيمياء واألحياء مماثلبحثاجراء  -
 يطبق علـى     مماثل إجراء بحث ، و  يطبق على الطالبات    مماثل إجراء بحث و

 يطبق على مناطق أخرى مـن      مماثل إجراء بحث  أو   طالب المدارس األهلية  
  . العربية السعوديةلكةالمم
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  :المراجع
  :المراجع العربية

نشطة العملية في   تضمين مهارات االستقصاء في األ    ). ٢٠١٣(آل محي، سعيد حسين     
رسالة ماجستير . مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع ممارسة الطلبة إياها    

  .غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود
مستوى تـضمين مهـارات     ). ٢٠١٦ (؛ الشمراني، سعيد محمد    محي، سعيد حسين   آل

االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف االول الثانوي وواقـع            
: التربوية والنفـسية   للعلوم السعودية للجمعية عشر السابع المؤتمر. ممارستها

  .الملك سعودجامعة والعالي،  العام التعليم بين التربوي التكامل
وحدة مقترحة في الفيزياء قائمة على االستقـصاء لتنميـة         ). ٢٠٠٦(البعلي، إبراهيم   

بعض مهارات التفكير التأملي واالتجاه نحو المادة لـدى طـالب الـصف األول              
 .٥٢-١٤، ١١١. دراسات في المناهج وطرق التدريس. الثانوي

م المطورة للصفوف االبتدائية    احتواء مناهج العلو  ): ٢٠١٣( مراد سالم مطلق     ،البلوي
 االستقصاء العلمـي ودرجـة ممارسـة    علىالعليا في المملكة العربية السعودية    

  .المعلمين وتقديراتهم لها، دكتوراه، كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن
رؤيـة  : التربية العلمية في أوروبا   ). ٢٠٠٨( وديلون، جوستن    ؛جواناثان، أوسبورن 

مركز التميز البحثي في تطوير     . مد الزغيبي وأسماء المحروقي   ترجمة مح . ناقدة
 .الرياض. جامعة الملك سعود. تعليم العلوم والرياضيات

مـارات العربيـة    اإل. وإستراتيجياتهطرائق التدريس   ). ٢٠٠١(الحيلة، محمد محمود    
 .دار الكتاب الجامعي. المتحدة

، عمـان، األردن، دار     ٢، ط مهارات التدريس الصفي  ): ٢٠٠٢( محمد محمود    ،الحيلة
 .المسيرة للنشر والتوزيع
أثر دائرة التعلم على فهم تالميذ الصف السابع        ). ٢٠٠٢(الدهمش، عبد المولى حسين     

جامعـة العلـوم    . مجلـة الدراسـات االجتماعيـة     . األساسي للمفاهيم العلميـة   
 .٤٢-١٣). ١٣(٧. اليمن. صنعاء. والتكنولوجيا

طبيعـة ممارسـة    ). ٢٠١٢(والشمراني، سعيد محمـد     الدهمش، عبد المولى حسين،     
معلمي العلوم بالمملكة العربية السعودية لالستقصاء العلمي مـن وجهـة نظـر             

 .٤٦٠-٤٣٩). ٤(١٣. مجلة العلوم التربوية والنفسية. المشرفين التربويين
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تحليل نقدي لمعايير إعداد المعلم المتـضمنة فـي   ): ٢٠٠٤( كمال عبد الحميد  ،زيتون
ايير القومية للتعليم في مصر، المؤتمر العلمي السادس عشر، تكوين المعلم،           المع

للمناهج وطرق التدريس، دار الضيافة، جامعة عين شـمس،          الجمعية المصرية 
 . يوليو، مج األول٢٢-٢١

 – تعلمهـا  –عمليات العلم ): ١٩٨٣( صفية محمد أحمد  ، سالم ؛سيد أحمد سالم   ،سالم
 . المنيا، دار حراء،"برنامج تدريبي"قياسها 

مدى تحقق معايير المحتوى من رياض األطفال ). ٢٠٠٦(الشايع، فهد؛ والعقيل، محمد 
بمشروع المعايير القومية للتربية العلميـة األمريكيـة        ) 4K(إلى الصف الرابع    

)NSES (     بحث مقدم للمؤتمر . في محتوى كتب العلوم بالمملكة العربية السعودية
، )١(مـصر،   . تحديات الحاضر ورؤى المستقبل   : ة العلمية العلمي العاشر للتربي  

٣٤٥-٣٢١. 
مستوى تضمين السمات االساسية لالستقصاء فـي       ). ٢٠١٢(الشمراني، سعيد محمد    

االنشطة العملية في كتب الفيزياء للصف الثاني الثانوي فـي المملكـة العربيـة             
.  العربية المتحـدة   ماراتجامعة اإل . المجلة الدولية لألبحاث التربوية   . السعودية

)١٥١-١٢٢). ٣١. 
مستوى تضمين سمات االستقصاء األساسـية فـي        ). ٢٠١٦(الشمراني، سعيد محمد    

. األنشطة العملية في كتب الفيزياء في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
 .٦٢-١٥. ٥مجلة العلوم التربوية، 

القضاة، باسل محمد؛ الرشـود،     الشمراني، سعيد محمد؛ الدهمش، عبد الولي حسين؛        
واقع التطور المهني لمعلمي العلوم في المملكة العربية        ). ٢٠١٣(جواهر سعود   

              ).١٢٦( السعودية من وجهـة نظـرهم، مجلـة رسـالة الخلـيج العربـي، ع              
٢٦١: ٢١٥. 

أثر كـل مـن نمـوذج عجلـة       ): ٢٠١٤(سماعيل  إ نجالء   ، آيات حسن؛ السيد   ؛صالح
وأسلوب حل المشكالت في تنميـة التحـصيل المعرفـي ومهـارات            االستقصاء  

االستقصاء العلمي والدافعية لتعلم العلوم لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، مجلـة           
 ٨٠-١، )٦ (١٧التربية العلمية، مج 

فاعلية تدريس وحـدة مقترحـة باألسـلوب        ). ٢٠٠٢(عبد العزيز، نجوى نور الدين      
 على التفكير اإلبداعي في مـادة العلـوم لتالميـذ        االستقصائي على تنمية القدرة   

. مجلة التربيـة العلميـة    .  من مرحلة التعليم األساسي    االبتدائيالصف الخامس   
٦٥- ٣٧، )١(٥. 
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فاعلية وحـدة مقترحـة باسـتخدام مـدخل         ). ٢٠٠٤(عبد العزيز، نجوى نور الدين      
 واالتجـاه   االكتشاف شبه الموجه على كل من عمليات العلم والتحصيل الدراسي         

عـن  ) المعتمـدين والمـستقلين  (نحو مادة العلوم لتالميذ الصف األول اإلعدادي      
 .١٩٧-١٥٧). ٤(٧. مجلة التربية العلمية. دراكيالمجال اإل

فاعلية أنشطة علمية استقصائية مقترحة   ). ٢٠٠١(عبد المجيد، ممدوح، ومحمد، آمل      
عض عمليات العلم لدى طالب     مفتوحة النهاية في تنمية الدافع المعرفي العلمي وب       

 .٢٣٤-٢٠٥، ٨. مجلة القراءة والمعرفة. اإلعداديالصف األول 
 االستقصاء فـي    علىبرنامج مقترح قائم    ): ٢٠٠٤( ياسر بيومي أحمد محمود      ،عبده

العلوم لتنمية نزعات التفكير الناقد ومهاراته لدى تالميـذ المرحلـة اإلعداديـة،          
 .لزقازيق، جمهورية مصر العربيةدكتوراه، كلية التربية، جامعة ا

طرق تدريس العلوم بين النظرية والتطبيـق،       ): ٢٠٠٦(عطيو، محمد نجيب مصطفي     
 .الرياض، مكتبة الراشد

فاعلية التدريس باألنشطة االستقصائية التعاونيـة    ): ٢٠٠٧( ثناء مليجي السيد     ،عوده
تعلم التعاوني لدى في تنمية عمليات العلم وحب االستطالع العلمي واالتجاه نحو ال       

 .١٦٢ - ١٠٧، )٣ (١٠، مج STCتالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء برنامج 
أثر استخدام نموذج التدريس الواقعي في تعديل ): ٢٠٠٦( مصطفي عبد الجواد ،عوض

التصورات الفيزيائية البديلة وتنمية مهارات االستقصاء العلمي لطـالب الـصف           
 . التربية، جامعة المنيا، جمهورية مصر العربيةاألول الثانوي، ماجستير، كلية

ستراتيجية االستقـصاء فـي   إأثر التدريس ب  ). ٢٠٠٩(القحطاني، ناصر عايض ناصر     
مستوى التفكير الناقد والتحصيل العلمي لدى طلبة الصف األول المتوسـط فـي             

كلية . رسالة ماجستير غير منشورة   . محافظة القريات بالمملكة العربية السعودية    
 .جامعة اليرموك. التربية

ستراتيجيات التعلم النـشط المتمركـز حـول الطالـب          إ): ٢٠١٣( زبيده محمد    ،قرني
 .، القاهرة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع)وتطبيقاتها في المواقف التعليمية(

متـاح عبـر    . التقارير السنوية والبيانات  ). ٢٠١٧(المركز الوطني للقياس والتقويم     
: الويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

aspx.default/Pages/YearlyReports/About/sa.qiyas.www://http  
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 علـى محـي الـدين       ، راشـد  ؛ مني عبد الهادي   ، أحمد عبد الرحمن؛ حسين    ،النجدي
لعالميـة وتنميـة    اتجاهات حديثة في تعليم العلوم في ضوء المعايير ا        ): ٢٠٠٥(

 .التفكير والنظرية البنائية، القاهرة، دار الفكر العربي
برنامج مقترح قائم على نموذج االستقصاء      ): ٢٠١٢( ريحاب أحمد عبد العزيز      ،نصر

العادل لتنمية االستقصاء العلمي ومهارات التفكير األخالقي ونزعات التفكير الناقد       
 .، مجلة التربية العلمية١٦٩-١٢٣، )٤ (١٥لدى طالب كلية التربية، مج 

فعالية النموذج التوليدي في تدريس العلوم لتعديل       ). ٢٠٠٣(نوبي، ناهد عبد الراضي     
التصورات البديلة حول الظواهر الطبيعية المخيفة واكتساب مهارات االستقـصاء         

مجلـة التربيـة    . العلمي واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي        
 .١٠٤-٤٥). ٣(٦. العلمية

التعلم النشط اهتمام تربوي قديم حـديث، القـاهرة، دار          ): ٢٠١٠( محمد حماد    ،هندي
 .النهضة العربية للنشر والتوزيع
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