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  امللخص

 فيالعممي  الستقصاءبميارات امعممي العموم  إلماماكتشاف مدى  إلىىذه الدراسة  ىدفت 
التي  المعوقاتيسيم مادة العموم وقياس ر خالل تد السعودية العربية لمممكةاحدى محافظات ا

عمى ىذه  المتغيرات من عدد تأثيراختبار  إلى إضافة ،تواجييم عند استخدام االستقصاء
 بإلمام معممي العموم متعمقة فقرة( 22) من مكونة استبانة الباحث استخدم وقد. المحاور

التي قد تواجو معممي العموم عند  المعوقاتب متعمقة فقرة( ٧١) و االستقصاء خطواتب
 الطالب وعدد التدريسية الخبرة سنواتو  بالجنس متعمقة رات( متغي٥استخداميم االستقصاء و)

وقد وجدت ىذه الدراسة أن  .األكاديمي االعداد ونمط الدراسية والمرحمة الواحد الصف في
حيث بمغ المتوسط الحسابي جدا  االستقصاء بشكل مرتفعميارات معممي العموم يستخدمون 

التي  المعوقاتالدراسة وجود عدد من  وبينت. (7.٥١( وبانحراف معياري )4.٥4الكمي )
تأثير تمك  درجةفي  تفاوتتواجو معممي العموم عند استخداميم االستقصاء مع وجود 

. ويتضح من الدراسة أن عدم وجود الدعم المالي الكافي لشراء المواد التعميمية المعوقات
فيما يمي ذلك كثرة الدروس التي يجب تغطيتيا وندرة مصادر  ،المعوقاتيعتبر من أىم 

 متغير اختبار أن كما. الذي يستغرقو استخدام االستقصاء والوقت المدرسة فياالستكشاف 
 ونمط الدراسي الفصلوعدد الطالب في  التدريسية رةبالخ وسنوات الدراسية والمرحمة الجنس
بينما وجدت  .الدراسة مجموعات بين إحصائية دالالت ذات فروق يظير لم األكاديمي االعداد

  الدراسة عالقة بين سنوات الخبرة التدريسية لمعممي العموم والمعوقات التي تواجييم. 

 االستقصاء معوقات العممي، االستقصاءالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to investigate the extent of science teachers’ 

understanding of scientific inquiry in teaching science content in a 

province in the Kingdom of Saudi Arabia and continued to explore the 

obstacles that face science teachers when they use scientific inquiry. In 

addition, the study focused on testing a number of related variables. The 

researcher used a questionnaire consisting of (22) items related to the use 

of scientific inquiry and (17) items related to obstacles that may face 

science teachers when they use scientific inquiry, and (5) items to gather 

related information about some variables, including gender, years of 

teaching experience, number of students in each class, and the type of 

teacher preparation background. The study found that science teachers 

used scientific inquiry at a high level, (M = 4.56) with (SD = 0.57). The 

study showed that there was a number of obstacles facing science teachers 

when using scientific inquiry, with a difference on the impact of these 

obstacles. The results showed that the lack of sufficient financial support 

for purchasing educational materials was one of the most important 

obstacles, in addition to the number of lessons to be covered, the scarcity 

of sources of exploration in school, and the time that teachers need when 

they use scientific inquiry. The gender variable, school grade, years of 

teaching experience, students' number in the classroom, and the academic 

pattern did not show any statistical differences between investigated 

groups. But, the study found a statistical relationship between teaching 

experience and obstacles that face science teachers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

when they use scientific inquiry.  
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 مكدمة

 المؤسسات عمييا تحرص التي التربوية األساسيات من العموم تعميم أصبح عقود منذ
 وقد. والتطوير االستكشاف عممية في أىمية من ليا لما نظرا المتقدمة الدول في التعميمية
وبنيتو التركيبية فيم طبيعة العمم  ةيأىم عمى تركز التي العممية بالفمسفة العموم تدريس ارتبط

ممارسة العمماء في االستكشاف واالستقصاء العممي. ولذلك طريقة وأىمية فيم وعممياتو 
 واتجاىاتيمأىمية االستقصاء في صقل وبناء ميارات الطالب  إلىتشير األدبيات التربوية 

التي تعتبر من أىم ميارات القرن و المشكالت  وحلواالبداع  واالكتشافالبحث  فيالعممية 
االستقصاء عمى  ويركز. (National Research Council, 2000) والعشرينالحادي 

أىمية طرح األسئمة العممية حول الظواىر الطبيعية والبحث عن اجابات في ضوء األدلة 
 ,Quigley, Marshall, Deaton) ويرىوالبراىين التي تساعد في فيم كيفية حدوثيا. 

Cook, & Padilla 2011 أن تطوير فيم الطالب وتمكنيم من استخدام ميارات )
قدرات المعمم في االلمام الجيد بأساليب تنفيذه كأحد الميارات  إلىاالستقصاء يعود بشكل كبير 

خالل إعداده التربوي وتطويرىا خالل ممارساتو  العموم معمماألساسية التي يجب أن يكتسبيا 
 . المينية

 المعرفة اكتساب طبيعةبشكل كبير مع  تماشىي العموم تعميم فياالستقصاء  سموبا نإ
 كأساسيات والتجريب واالستقصاء البحث عمى تعتمد خاصة تركيبية بنية ليا التي العممية
 وبروكسفورت جاردسحيث يرى  العممية المعرفة تحصيل في العمماء منيا ينطمق ميمة

يجب التركيز عمى الغاية األساسية لمعمماء المتعمقة بتطوير النماذج والوصول  و( أن27٧4)
أكثر طرق  من العمميطريقة االستقصاء  أن( 27٧4)زيتون  ىير  ولذلك. انجازات عممية إلى

من أبرز  ولعلتدريس العموم فاعمية ألنيا مرتبطة بميارات التفكير العممي لدى الطالب. 
مالمح التدريس الحديث، التركيز عمى أىمية تفعيل مبادئ الطرق العممية في البحث 

 ولقدعمى تعمم وفيم الطمبة لمعموم.  واالستقصاء لمحصول عمى المعرفة مما ينعكس ايجاباً 
رئيسية تتمثل في  أصنافثالثة  إلى   Minner, Levy, & Century (2010)أشار

عمل العمماء وسموكياتيم في البحث عن المعرفة  محاكاة. أوال: االستقصاء أسموب
عمييم أن ذ إ ،العممية لممعرفةتعمم الطالب واكتسابيم  طبيعة مراعاة :ثانياً . واالستكشاف
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المعمم في اكتساب الميارات  أسموبعمى المعرفة. ثالثا:  حصوليسمكوا سموك العمماء في ال
التربوية الالزمة لتصميم وتنفيذ االنشطة التعميمية التي تساعد الطالب عمى البحث 

 يركز العموم لتعميم الدراسية الصفوف في العممياستخدام اسموب االستقصاء  إنواالستقصاء. 
الطبيعية المختمفة والبحث عن  اىرو الظ عن األسئمة طرح عمى الطالب تشجيع أىمية عمى

 اجابات تمك األسئمة كخطوة أساسية في صقل الميارات العممية وبناء المعرفة. 

اال أن ىناك  العموم تعميم في االستقصاء اسموبالرغم من التركيز عمى أىمية  وعمى
 أمبوسعيديكنتاج لمتعمم" كما دونو  واالستقصاءفرق بين "االستقصاء كطريقة تدريس" 

(. ويكمن الفرق في أن عممية التدريس المبنية عمى طريقة االستقصاء 27٧2لبموشي )وا
في المحتوى العممي  ةالمتمثمتركز عمى كيفية مساعدة الطالب عمى اكتساب المعرفة العممية 

لممادة المراد تدريسيا، بينما االستقصاء كطريقة يركز عمى أىمية اكتساب الطالب الميارات 
العممية في الحصول عمى المعرفة بناء عمى طبيعة العمم المرتبطة بالبحث واالكتشاف 

الوقت  العممية في المعرفة اكتسابوالتطوير. ولذلك يمكن التأكيد عمى وجود ترابط ما بين 
 العممية المعرفة وضوحلى أىمية إشارة اإل تجدر كماالذي يتم فيو تنمية الميارات العممية. 

 جابةنتائج لعممية بحثيم وا إلىالقيام بالبحث العممي والوصول  من ليتمكنوا الطمبة لدى
 ،ماكوماس) لدييم السابقة المعارف وتنقيح جديدة عممية نتائج إلى الوصولو أسئمتيم 
27٧4 .)  

 مشكلة الدراسة

( أن فشل مقررات العموم الحديثة في انجاز وتحقيق 1986) Hondson يرى
درجة التشويش في فيم الفمسفة  إلىأىدافيا فيما يتعمق بتعميم االطفال طبيعة العمم، يعود 
الفشل المستمر في تزويد المعممين  إلىالعممية التي تساىم في بناء المناىج الدراسية اضافة 

بالميارات األساسية والفيم العميق لمفمسفة العممية التي تساىم في تصميم الخبرات التعميمية. 
العممي عند الطالب في  االستقصاءميارات  مستويات تدني أن( 2772) أحمد دراسة ووجدت

كان من الميم  ولذلكالستقصاء. عدم ممارسة المعممين لميارات ا إلىالمرحمة االبتدائية يعود 
يتم  حتىوخطوات تطبيقو  العمميمدى فيم معممي العموم لطبيعة االستقصاء  إلىجدا النظر 
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تزويدىم بالميارات الالزمة التي تعمل عمى تطوير مياراتيم المينية األساسية، مما سينعكس 
الميارات العممية.  دائيم في الفصول الدراسية ومساعدة طالبيم عمى اكتسابأايجابا عمى 

ومن منطمق االىتمام بميارات المعمم بما يتوافق مع متطمبات العصر وتحقيق رؤية المممكة 
يعتبر حيث  ، أصبح من الضروري التركيز عمى أىمية استراتيجيات التعميم النشط2707

لمكشف  أىم استراتيجيات تعميم العموم. وليذا، تعتبر ىذه الدراسة ميمة من العممياالستقصاء 
الصعوبات  واكتشاف العممي االستقصاء لخطواتعن مدى استخدام معممي ومعممات العموم 

عند  في البيئات التعميميةالعممي استخدام وتنفيذ االستقصاء  عندالتي تواجييم والمعوقات 
 . تدريس مادة العموم

  السابكة الدراساتو الهظري اإلطار

. ميمين عنصرين عمى يحتوي العموم تدريس في االستقصاء طريقة استخدامإن 
 العنصر أما. لمتعمم الطالب تييئة عمى تساعد التي التعميمية بالبيئة يتعمق األول العنصر
 واالستكشاف والتقصي البحث استراتيجيات تحديد في الميمة الجوانب بتوضيح فيتعمق االخر

 العممي البحث لخطوات عميقاً  فيماً  يتطمب وىذا. الجديدة العممية المادة تعمم في وتوظيفيا
 ,Trowbridge, Bybee)) واليادفة الميمة األسئمة طرح خالل من العقل عمالا  و 

Powell, 2000 ولذلك ركز عدد من الباحثين، عمى أىمية طرح األسئمة العممية التي تقود .
عمى استنتاج المعرفة  القدرةالتجارب المناسبة من أجل  إلجراء والتخطيطالبحث  إلىالمتعمم 

 . (27٧4)كيمي،  العممية وتحصيميا وتوظيفيا في الحياة اليومية

المفكر األمريكي جون ديوي الذي أكد  إلىنظريا  االستقصاء العمميطريقة  وتعود 
أساسي لمساعدة المتعمم عمى اكتساب الميارات والمعرفة.  شرطك بالعمل التعممعمى أىمية 

ولذلك تؤكد فمسفة جون ديوي عمى أىمية استخدام استراتيجيات االستقصاء في تعميم 
في مساعدة الطالب عمى تكوين وتشكيل  اً ميم العممياالستقصاء  عتبريو المحتوى العممي. 

ليس تركيزا  التعمم" أنجون ديوي ب أكده ماالمفاىيم العممية بدال من حفظيا وترديدىا. وىذا 
نما التعمم ىو   .Dewey,1933, p)" األشياء لتمكيجاد معاني إعمى توضيح أشياء معينة وا 

تنطمق أىمية ربط العمم بالمشكالت الحياتية المختمفة وفيم الطبيعة العممية  ومنو. (236
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 فيو يعتبر التعمم باالستقصاء ىو اكتساب معرفي لممادة العممية  ولذلكبشكل مترابط ودقيق. 
الوقت ذاتو اكتساب لمميارات العممية المتعمقة بطبيعة االستقصاء والتي تنعكس ايجابيا بشكل 

 اتجاىاتو العممية والمعرفية.  وتنميةمباشر أو غير مباشر عمى ميارات المتعمم 

ليو، أن استخدام استراتيجيات االستقصاء في تعميم العموم قد إشارة تجدر اإل ومما
أظير نتائج ايجابية في مستوى أداء الطالب التحصيمي واتجاىاتيم العممية. ففي دراسة 

 عالقة ىناكوجدوا أن  Schneider, Krajcik, Marx, & Soloway, (2002)أجراىا 
 االختبارات في لمطالب التحصيمي اءواألد االستقصاء عمى المعتمدة العممية المشاريع بين

 المشاريع عمى المعتمد البرنامج في شاركوا الذين الطالب أن الباحثون وجد وقد. الوطنية
( حصموا عمى درجات أعمى مقارنة بعينة فرعية، حيث Project based Science) العممية

أظير تحميل النتائج أن الدرجات العالية تركزت حول األسئمة المعتمدة عمى أساليب التحقق 
بأىمية دمج أنشطة االستقصاء في تدريس العموم  (.Schneider et al)العممي. وأوصى 

أكد فييا عمى  Seker, (2002)ا دراسة أجراى إلىوعممية اصالح وتطوير المدارس. إضافة 
، حيث العممي واستخدام طريقة االستقصاء وجود عالقة إيجابية في درجات الطالب بشكل عام

أن أداء الطالب يزداد بناء عمى ممارسات المعممين وقدرتيم عمى استخدام االستقصاء مع 
التقنيات المخبرية  استخدامو  ممشاركة،لمراعاة خمس محاور ميمة، منيا اثارة اىتمام الطالب 

. وقد استخدام مزيد من الدراسات، والكتابة العممية مواصمةو المشكالت،  حلو المناسبة، 
أظيرت الدراسة وجود عالقة إيجابية بين كل محور وأداء الطالب في امتحان العموم الموحد. 

وجدوا فييا أن الفصول  Tali, Krajcik, & Blumenfeld, (2006)وفي دراسة أجراىا 
معممي العموم مشاريع االستقصاء الموجو يتميز الطالب فييا  فييا الدراسية التي يستخدم

 بأداء عالي في االختبارات، مما ينعكس إيجابا عمى أدائيم العممي. 

 التيو  لدييماالستقصاء العممي باستعداد الطالب والبنية المعرفية السابقة  ويرتبط
عمى معمم  يجب ولذلك. النتائج إلى لموصول والتحميل لمبحث المعرفة تمك استخدام من تمكنيم

العموم أن ييتم بمراجعة المفاىيم السابقة التي تساعد الطالب عمى توجيو جيودىم لموصول 
توضيح التعميمات والتوجييات المناسبة بما في  أىميةالتعمم الفعال. ويترتب عمى ذلك  إلى

ذلك استخدام األدوات العممية والمفردات العممية الجديدة التي تساعدىم عمى البحث والتقصي 
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. ويرى (Clark, Kirschner, Sweller, 2012)وتمنع حدوث التصورات الخاطئة 
risen, Gijlers, Anjewierden, & Jong (2018) المعارف  إلى أن افتقار الطمبة

الالزمة يكون من أىم معوقات استخدام التعمم بطريقة االستقصاء العممي. فبناء المشكالت 
 عممذات العالقة وتوفير المصادر العممية المناسبة تعتبر من أىم ما يجب أن يركز عميو الم

 عند التخطيط الستخدام االستقصاء لتدريس المحتوى العممي. 

وىي  ،العممي االستقصاء ئمباد تحدد أساسية محاور ةعد عمى االستكشاف ويركز
المالحظة وطرح األسئمة والبحث والتجريب وعرض النتائج. حيث تعتبر ميارات العصف 

 من والتفسير والتحميل االستكشاف خالل من الحمول عن والبحثالذىني وطرح األسئمة 
 (٧) الشكل في تمخيصيا ويمكن. العممي باالستقصاء التدريس منيا ينطمق التي األساسيات

 :التالي
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اليو أن ىناك اختالفات جوىرية عندما يتم استخدام طريقة  اإلشارةتجدر  ومما
 عمى معتمدة والغير التقميدية بالطرق مقارنة الدراسي الصف في العممياالستقصاء 
 طرائق التدريسأن المعممين يجدون في  Anderson (1999) يرى حيث االستقصاء،

أفضل مقارنة باالستقصاء الذي يركز عمى  بشكلاألخرى قدرة عمى تغطية المناىج الدراسية 
أو  معوقاتإيجاد طريقة مناسبة في تعميق فيم الطالب لممفردات العممية. وليذا تنشأ عدة 

 عقبات عند استخدام طريقة االستقصاء في الصف الدراسي. 

 التعديالت مع وتزامنيا العموم تعميم في االستقصاء استخدام أىمية من الرغم وعمى
 تؤثر التي التربوية المشكالت من عدد أظيرت التربوية االدبيات ان اال التعميم، في الحديثة
 معممي عمى تأثيرىا مدى لمعرفة دراستيا عمى البحث ىذا ركز والتي االستقصاء استخدام عمى

دراسة  فيفالمممكة العربية السعودية.  احدى محافظات في الحالي الوقت في العموم ومعممات
قد تتزامن مع استخدام التي مشكالت من ال د( ذكر فييا عد27٧٧) الفييديأجراىا 

كالوقت الذي يستغرقو المعمم الستخدام االستقصاء في  العممي استراتيجيات االستقصاء
تدريسو، والمخاوف التي قد تصاحب تنفيذ االستقصاء نتيجة فشل الطالب أو المعمم في 

 ياليدف المنشود، وعدم مناسبتو لمطالب عمى حد سواء وخاصة الطالب ذو  إلىالوصول 
يع أن يستخدميا الطالب وجود بنية معرفية سابقة يستط إلىصعوبات التعمم، والحاجة 
قمة فيم معممي العموم ألساليب تطبيقو نتيجة النقص  إلى ضافةإالستقصاء المعرفة العممية. 

خالل اعدادىم الميني، وكثرة المفردات العممية المطموب تغطيتيا في المنيج الدراسي، 
واستكشاف المعارف  لبحثا عمىواألدوات التعميمية الضرورية التي تساعد الطالب والمعمم 

 العممية. 

طبيعة ممارسة  اكتشاف حول( 27٧2) والشمراني الدىمشدراسة أجراىا  وفي
معممي العموم لالستقصاء من وجية نظر مشرفييم في المممكة العربية السعودية، وجدوا أن 
معممي العموم يمارسون االستقصاء شيريا تقريبا مقارنة بالمعممات الالتي يمارسن 

 ,Marchall, Hortonجيات االستقصاء أسبوعيا تقريبا في الصفوف الدراسية. ويرى استراتي
Igo, and Switzer (2007)  أن ممارسة االستقصاء قد تختمف باختالف المراحل الدراسية
 المتغيرات من عدد تأثيراستكشاف  إلىاستكشافو، إضافة  إلىوىو ما ىدفت ىذه الدراسة 
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 فيالتي تواجييم  المعوقاتو  العممي االستقصاء العموم ومعممات معممياستخدام  عمى
 . عند تدرسيم لمادة العموم الدراسية الصفوف

 أيداف الدراسة

 العممي االستقصاء خطواتعدة جوانب متعمقة باستخدام  معرفة إلى الدراسة ىدفت
 :كاالتي وىي والمتوسطة، االبتدائية لممرحمة القنفذة محافظة في العام التعميم مدارس في

احدى  في العممي االستقصاء لخطواتاستخدام معممي العموم  واقعالتعرف عمى   -
 .نظرىم وجية من محافظات المممكة

 يماستخدام عندوالصعوبات التي تواجو معممي العموم  المعوقاتعمى  التعرف -
 .العموم تدريس مادة في العممي االستقصاء

 الدراسية والمرحمة التدريسية والخبرة كالجنس المتغيرات بعض تأثير عمى التعرف -
 . العممي االستقصاء العموم معممي استخدام عمى التربوي االعدادنمط و 

 والمرحمة التدريسية الخبرةسنوات و  كالجنس المتغيرات بعض عالقة عمى التعرف -
أو الصعوبات التي تواجو معممي العموم عند  المعوقاتب التربوي واالعداد الدراسية

 . العممي استخدام االستقصاء

  أسئلة الدراسة

   :التالية األسئمةالدراسة أن تجيب عن ىذه  حاولت

تدريسيم محتوى العموم  خاللمدى استخدام معممي العموم لميارات االستقصاء  ما .٧
 محافظة القنفذة من وجية نظرىم؟  في

طريقة  استخداميم عندالتي تواجو معممي العموم  المعوقاتمدى أثر عدد من  ما .2
 العموم؟ مادة تدريس في العممياالستقصاء 
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 العموم معممي بين (0.05) الداللةمستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل .0
التي  المعوقاتو تدريس العموم  في العمميفي مدى استخداميم لطريقة االستقصاء 

 الجنس؟ لمتغير تبعاتواجييم 

 العموم معممي بين (0.05) الداللةمستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل .4
 التي المعوقاتو  العموم تدريس في العمميفي مدى استخداميم لطريقة االستقصاء 

 الدراسية؟ الخبرة عمى بناءتواجييم 

 العموم معممي بين (0.05) الداللةمستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل .٥
 التي المعوقاتو  العموم تدريسل العمميفي مدى استخداميم لطريقة االستقصاء 

 المرحمة المتوسطة(؟ –عمى المرحمة الدراسية )المرحمة االبتدائية  بناءتواجييم 

العموم  معممي بين (0.05) الداللةمستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل .4
 التي المعوقاتو  العموم تدريس في العمميمدى استخداميم لطريقة االستقصاء  في

 لعدد الطالب في الفصل؟  تبعاتواجييم 

العموم  معممي بين (0.05) الداللةمستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل .١
التي  المعوقاتو في تدريس العموم  العممي االستقصاء لطريقة استخداميم مدى في

  ؟(بدون اعداد تربوي –تكاممي  - تتابعيالتربوي ) االعداد نمطلمتغير  تبعاتواجييم 

 أيمية الدراسة

 والتطور المعرفي االقتصاد نحو تحول من السعودية العربية المممكة بو تمر ولما
لممساىمة في عجمة  والمعرفية العممية الطالب ميارات تنمية أىمية عمى والتأكيد التعميمي

 العممي االستقصاءأساليب  تطبيقفإن  ،المممكة فيوالعممية  واالجتماعيةالتنمية االقتصادية 
 القدرةعمى القيام بالعمميات العممية و  تيمبقدر  المتعمقةدورا كبيرا في بناء ميارات الطالب  يمعب

 ويأتي(. Flick & Lederman, 2006) بذلك المتعمقة المعرفيةعمى اكتساب الميارات 
والتعرف عمى  العممي ستقصاءالبطريقة ا العموم معممي ومعممات إلماممدى  ليقيسىذا البحث 
التي تواجييم حتى يتسنى لصانعي القرار والتربويين تزويد معممي ومعممات العموم  المعوقات
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 الصعابوتذليل  األدائية مياراتيم تطوير عمى تساعدىم التي التدريبية والبرامجبالدورات 
. أيضا ركزت الدراسة والميارية والمعرفية العممية الطالب بحاجات لموفاء أماميموالعقبات 

 والمعممات المعممين استخدام عمى تؤثر ربما التي اليامة المتغيرات بعض اختبارعمى 
 في الفصل الدراسي وعدد الطالبالتدريسية سنوات الخبرة الجنس و مثل: العممي ستقصاء لال

 . الخدمة قبلوالمعممات  لممعممين التربوي االعداد نمطوالمرحمة الدراسية و 

 حدود الدراسة 

 :التالية الحدودالدراسة عمى  اقتصرت

 المرحمة في العموم مادة ونس  يدر   الذين القنفذة فظةالعموم في محا ومعممات ومعمم -
 ىـ.٧404/٧447 لعام الثاني الدراسي فصللم المتوسطة والمرحمة االبتدائية

تدريس المحتوى  خالل العممي االستقصاء مياراتب العموم معممي إلمام مدى قياس -
 العممي. 

 االستقصاء يماستخدام عند معممي العموم تواجو ربما التي المعوقاتعن  البحث -
 . العممي

( المتوسطة أو االبتدائية) الدراسية والمرحمة الجنس مثل المتغيرات بعض أثر قياس -
 ىذه عالقةو  عمى استخدام االستقصاء األكاديمي االعداد ونمط الخبرة وسنوات
 . العممي االستقصاء استخدام بمعوقات المتغيرات

 الدراسة  مصطلحات

 العممية الطرق ومحاكاة استخدام كيفية عن عبارةنو أف بعر  : وي  العممي االستقصاء -
 عمى بناء عممية تفسيرات إليجاد الطبيعي العالم العمماء بيا درسي   التي المتنوعة
 المعرفة تطوير كيفية في الطالب نشاط يتركز ولذلك عمميم من المستمدة األدلة
  (.277٥)زيتون،  واالستقصاء البحث طرق باستخدام وفيميا
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عرف المعوقات بأنيا كل حدث أو ظاىرة تمنع : وت  العممي االستقصاء استخدام معوقات -
والطالب من استخدام طريقة االستقصاء أو تحد من إمكانية تطبيقيا في المعمم 

 . عند تدريس مادة العموم الواقع العممي
في مينة  معممالسنوات التي قضاىا كل  إلىالخبرة: وتشير في ىذه الدراسة  سنوات -

 التعميم. 
 شملي ذيوال المعمم اعداد برنامج في الدراسة نمط إلى ويشير: التربوي االعداد نمط -

عداد التتابعي في اإل ويتمعداد تربوي. إأو بدون  التكاممي عداداإلو  التتابعي عداداإل
حصول الطالب عمى درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الجامعية، ثم االلتحاق 

بإحدى كميات التربية بيدف الحصول عمى الدبموم التربوي والذي يمتد لمدة  بعدىا
حصول الطالب عمى درجة عداد التكاممي يتم في اإل، بينما نيسنتسنة أو 

الطالب المقررات البكالوريوس في أحد التخصصات مع اإلعداد التربوي بحيث يدرس 
التربوية والتخصصية في آن واحد عمى مدى أربع سنوات )الحامد، زيادة، العتيبي، 

 (. 277١متولي، 

   الدراسة إجراءات

 واالجابة الدراسة أىداف لتحقق اعتمادىا تم التي الدراسة بإجراءات تفصيل يمي وفيما
 أداتيا وصدق وأدواتيا وعينتيا الدراسة منيجية االجراءات ىذه شممت حيث أسئمتيا عن

 .والنتائج االحصائي التحميل وأساليب

 الدراسة مهًج

الذي ييدف المنيج الوصفي الى مساعدة الباحثين  الوصفي المنيج الدراسة اتبعت
الحصول عمى بيانات معينة حول ظاىرة ما حيث تسيم تمك البيانات في تحميل وفيم في 

 عمى الحصول (. وقد استخدمو الباحث في27٧0الظواىر التربوية المختمفة )قنديمجي، 
 ومعمماتمن خالل تطبيق أداة البحث عمى عينة من معممي وتنظيميا  وتحميميا البيانات
 ة العربية السعودية.في احدى محافظات المممك العموم
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 عيهة الدراسة 

 حيث. الغربية بالمنطقة المممكة محافظات احدى من الدراسة ىذه بيانات جمع تم
 ٥١و معمم 02) بواقع ة،المختار  المحافظة في العموم ومعممات معممي من عدد الدراسة شممت
معممين  ٥والمتوسطة،  بالمرحمة ٥0ومعمم ومعممة في المرحمة االبتدائية  02(، منيم معممة

من أقل من خمس  الخبرة سنوات عدد تفاوت مع ،الدراسية المرحمة عن فصاحاختاروا عدم اإل
حيث يظير في المممكة العربية  التربوي االعداد وأنماطسنوات الى أكثر من ستة عشر سنو 

او  التتابعي، عدادواإلعداد المعمم والتي تسمى باإلعداد التكاممي، إأنماط من  ةالسعودية ثالث
 سنواتالجنس، و حسب  عينة الدراسة( توزيع أفراد ٧عداد تربوي. ويوضح الجدول )إبدون 
التربوية  الخمفيةو  والمرحمة الدراسية، وعدد الطالب في الفصل الدراسي، في التدريس، الخبرة

 لنمط االعداد التربوي. 

، وانًرزهخ انذراضُخ، وػذد انطالة فٍ انخجرحضُىاد اندُص، و(: رىزَغ أفراد انؼُُخ زطت 1خذول )

 .انفصم انذراضٍ، وًَػ اإلػذاد األكبدًٍَ

 انًئىَخ انُطجخ انؼذد /انفئخانىصف انًزغُر

 %28 23 ركر اندُص

 %86 75 أَثً

 

 انزذرَطُخ ػذد ضُىاد انخجرح

 %13.6 11 ضُىاد 7ألم يٍ 

 %35 36 ضُىاد 8-11

 %36.5 33 ضُخ 11-17

 %28 23 ويب فىق – 18

 %25.8 23 انًرزهخ االثزذائُخ انًرزهخ انذراضُخ

 %83.6 72 انًرزهخ انًزىضطخ

 

 

 ػذد انطالة فٍ انفصم

 %3.3 3 غالة/غبنجبد7-11

 %15.1 18 غبنت/غبنجخ 11-31

 %21 35 غبنت/ غبنجخ 31-21

 %17.6 16 غبنت/غبنجخ 21أكثر يٍ 

 %26.6 21 َخزهف انؼذد يٍ صف ئنً آخر

 

 ًَػ االػذاد انزرثىٌ

 %11 18 االػذاد انززبثؼٍ

 %51.1 82 االػذاد انزكبيهٍ

 %11.3 11 ثذوٌ اػذاد ررثىٌ
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  الدراسة أدوات

استبانة من عدة محاور من خالل الرجوع  ببناءالباحث  قامأىداف الدراسة  لتحقيق
محاور أساسية، منيا: المقدمة  أربعاألدبيات التربوية السابقة. وىي مكونة من  إلى

استخدام ميارات االستقصاء الذي قام بتطويره كل من  مقياسوالتعميمات االرشادية، 
(Brandon, Young, Pottenger, Taum, 2009 حيث ،)ىذا المحور من  تكوني

العموم.  يسيمر تد أثناءعبارة لقياس مدى استخدام معممي العموم لخطوات االستقصاء  22
التي قد تواجو معممي العموم عند  المعوقاتعبارة لقياس  ٧١واشتمل المحور الثالث عمى 

( Dockers, 2010) قام قدو  استخداميم طريقة االستقصاء لتدريس المحتوى العممي
عمى معتقدات  المعوقاتبتطويرىا الستخداميا في دراستو التي أجراىا لقياس أثر ىذه 

 واشتمل. نحو استخدام االستقصاء العممي وعالقتو بأدائيم التدريسيالمعممين ومواقفيم 
المعمومات العامة عن المستجيب مثل الجنس والمرحمة الدراسية وعدد  عمىالمحور األخير 

االعداد التربوي الذي مر بو  ونمط التدريسيةطالب الصف الذي يدرس فيو وسنوات الخبرة 
استجابات االستبانة وفق  وحددتالمعمم أو المعممة خالل دراستيم في مرحمة البكالوريوس. 

( ويقابميا )غير موافق بشدة، غير موافق، محايد، موافق، ٥، 4، 0، 2، ٧التدرج الخماسي )
 موافق بشدة(. 

 األداة صدق

الدراسة في دراسات أخرى ولذلك تمت ىذه استخدام المقاييس المستخدمة في  تم
المغة العربية وعرضيا عمى محكمين في مجال المناىج وطرق التدريس لمتحقق  إلىترجمتيا 

من مدى مناسبة فقراتيا وابداء آرائيم حول االستبانة ومدى ارتباط الفقرات بالمحاور 
 األساسية وخموىا من االخطاء. 
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 األداة ثبات

ومعممة،  معمما 24 المستجيبين تطبيق االستبانة عل عينة الدراسة وكان عدد تم
 في لمبينةا النتائج وجاءت. كرونباخومن ثم تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل الفا 

 . التالي( 2) الجدول

 : يؼبيم ثجبد انفب كروَجبش نًسبور انذراضخ(3خذول )

 أنفب كروَجبش يؼبيم انثجبد ػذد انؼجبراد انًسىر

 8..1 33 انؼهًٍ االضزمصبءخطىاد ارجبع يهبراد 

 1.12 15 انؼهًٍ االضزمصبء غرَمخ اضزخذاو يؼىلبد

( أن درجات ثبات محوري االستبانة عالية، حيث بمغت قيمة 2ل )ومن الجد ويتضح
وبمغت قيمة  (7.44) العممي ممحور المتعمق بميارات استخدام االستقصاءمعامل كرونباخ ل

 وىي تعتبر قيمة أعمى من المتوسط.  (7.20) العممي استخدام االستقصاء معوقاتمحور 

 االحصائي التحليل أساليب

 التحميل عمميات في( SPSS)ٍ  برنامج استخدام تم الدراسة، ىذه أىداف لتحقيق
 تخدامسا تم حيث. الدراسة استبانة بواسطة جمعيا تم التي البيانات وتحميل االحصائي
 :التالية االحصائية االساليب

 : حساب التكرارات، حيث يفيد ذلك في وصف استجابات عينة البحث. أوالً 

 .المعوقات: حساب المتوسطات الحسابية لمعرفة درجة تأثير ثانياً 

اختبارات العينة )ت( المستقمة، وذلك لحساب الفرق بين الذكور واالناث وأثر المرحمة  :ثالثاً 
التي تواجو معممي  المعوقاتاالبتدائية أو المتوسطة عمى استخدام االستقصاء العممي أو 

 . العموم

التي تواجو معممي ومعممات  المعوقاتو  العممي االستقصاء استخدام درجة تقدير تم: رابعاً 
وقد تم حساب الفترة  بناء عمى حساب المتوسط المرجح.وترتيبيا العموم وفق درجة تأثيرىا 
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، وبناء عمى ذلك 7.27=  ٥÷  4كالتالي، طول الفترة المستخدمة = وفق التدرج الخماسي 
 . (0كما يظير في الجدول ) تم حساب المتوسط المرجح

 انًزىضػ انًرخر نهؼجبرادرىزَغ ( 2خذول )

 انذرخخ انزمذَرَخ انًزىضػ انًرخر

 يُخفط خذا .1.5 – 1

 يُخفط .3.7 – 1.11

 يزىضػ .2.2 – 3.81

 يررفغ .6.1 - 2.61

 يررفغ خذا 7 – 6.31

التباين األحادي لقياس تأثير كل من: عدد الطالب في الفصل، سنوات الخبرة،  تحميل: خامساً 
 المعوقاتونمط االعداد األكاديمي عمى طريقة استخدام االستقصاء العممي أو تأثيرىا عمى 

 سواء بشكل سمبي أو ايجابي. 

 الهتائج

 ومهاقشتًا الدراسة نتائج عرض

مدى استخدام معممي العموم لميارات  ما": لإلجابة عن السؤال األول ليذه الدراسة: أوال
تم  "من وجية نظرىم؟ احدى محافظات المممكة فيتدريسيم محتوى العموم  خاللاالستقصاء 

كما ىو موضح في  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة
الى  4.0٧لمعبارات يتراوح من ) الحسابي المتوسط أن إلى النتائج وتشير(. 4الجدول )
 االستقصاء باستخدام المتعمقة العبارات لجميعالكمي ( حيث بمغ المتوسط الحسابي 4.20
لماميم ( ويدل ذلك عمى أن اتباع المعممين 7.٥١) معياري وبانحراف( 4.٥4) العممي وا 

عمى  معممي العموموتشير النتائج الى تجانس إجابات خطوات االستقصاء العممي مرتفع جدا. ب
  جميع فقرات ىذا المحور وحصول جميع الفقرات عمى درجة مرتفعة جدا. 
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(: انًزىضطبد انسطبثُخ واالَسرافبد انًؼُبرَخ الضزدبثبد ػُُخ انذراضخ ثُبء ػهً ارجبػهى يهبراد 6خذول )

 االضزمصبء انؼهًٍ.

انًزىضػ  انؼجبرح و

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

 انذرخخ

 يررفغ خذا 1.53 6.75 شرذ غرَمخ اضزخذاو األدواد اندذَذح لجم انجذء ثبضزخذايهب. 1

رسذَذ انًشكهخ أو انغرض يٍ انُشبغ لجم  ئنًرىخُه انطالة  3

 ػًم انزدبرة انؼهًُخ.

 يررفغ خذا 1.18 6.73

انًفبهُى وانًهبراد انزٍ درضهب انطبنت فٍ انذروش  يراخؼخ 2

 انطبثمخ.

 يررفغ خذا 1.85 6.51

 يررفغ خذا 1..1 6.71 رؼرَف انكهًبد اندذَذح. 6

 يررفغ خذا .1.5 6.71 رسذَذ ورؼرَف انكهًبد انؼهًُخ اندذَذح ئنًرىخُه انطالة  7

 يررفغ خذا 1..1 6.23 انزُجإ ثُزبئح انزدبرة انزٍ ضىف َذرضىَهب ئنًرىخُه انطالة  8

انزأكذ ثأٌ انطالة فهًىا خطىاد انؼًم لجم انجذء ثاخراء  5

 انزدرثخ.

 يررفغ خذا 1.52 6.82

يُبلشخ انسبالد انُىيُخ راد انؼاللخ انًجبشرح ثبنزدبرة أثُبء  1

 انؼًم.

 يررفغ خذا 1.11 6.21

واخراءاد انطاليخ لجم انطًبذ نهطالة انزأكذ يٍ خطىاد  .

 ثاخراء انزدبرة.

 يررفغ خذا 1.82 .6.5

يرالجخ رمذو ػًم انًدًىػبد انصغُرح خالل لُبو ثؼًم  11

 انزدبرة.

 يررفغ خذا .1.8 6.51

 يررفغ خذا 1.75 6.12 رشدُغ انطالة نهزؼبوٌ يغ زيالءهى. 11

ػهً انزدبرة  انزفبػم وانًشبركخ يغ انطالة خالل ػًههى 13

 انؼهًُخ

 يررفغ خذا 1.81 6.81

 يررفغ خذا 1.53 6.86 يُبلشخ االخزالفبد فٍ انجُبَبد انزٍ رى خًؼهب يٍ انزدبرة. 12

 يررفغ خذا 1.16 .6.6 رىخُه انطالة ثًشبركخ رُجإارهى يغ زيالئهى فٍ انصف. 16

يغ  يشبركخ َزبئدهى انزٍ رىصهىا ئنُهب ئنًرىخُه انطالة  17

 زيالئهى فٍ انصف.

 يررفغ خذا .1.5 6.72

انًزىضػ  انؼجبرح و

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

 انذرخخ

رىخُه انطالة نهُظر فٍ آثبر األخطبء انًسزًهخ فٍ َزبئح  18

 يدًىػبرهى.

 يررفغ خذا 1.13 6.68

 خذا يررفغ .1.8 6.88 انًمبرَخ ثٍُ رفطُراد انطالة نهُزبئح انزٍ رىصهىا ئنُهب. 15

 يررفغ خذا 2..1 6.62 غرذ األضئهخ ػهً انطالة أثُبء ئخراء ردبرثهى. 11

 يررفغ خذا 1.53 6.86 رثػ انًؼهىيبد اندذَذح ثسُبح انطالة انشخصُخ. .1

رثػ األزذاس انسبنُخ وانًىظىػبد ثًفبهُى انؼهىو انسبنُخ  31

 وانًهبراد واالكزشبفبد.

 يررفغ خذا 1.11 6.72

االخبثخ ػٍ  ئنًاضزخذاو اضزرارُدُبد غرذ األضئهخ نهىصىل  31

 رطبؤالد انطالة زىل انزدبرة.

 يررفغ خذا 1.53 6.76

غرذ األضئهخ زىل انظىاهر انؼهًُخ  ئنًرىخُه انطالة  33

 انًذروضخ خالل انؼًم ػهً انزدبرة انؼهًُخ.

 يررفغ خذا .1.1 6.62

 خذا يررفغ 1.75 6.78 انًزىضػ انسطبثٍ انكهٍ
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التي تواجو معممي  المعوقاتمدى أثر عدد من  ما: "الثاني السؤال عن ولإلجابة
 المتوسطات حساب تم" استخداميم لطريقة االستقصاء في تدريس مادة العموم؟ عندالعموم 

 عمى أثرىا مقدار عمى بناء تنازليا ترتيبياو  الدراسة لعينة المعيارية واالنحرافات الحسابية
 . (٥ين في الجدول )بكما ىو م والمعممات المعممين

انزٍ  انًؼىلبد(: انًزىضطبد انسطبثُخ واالَسرافبد انًؼُبرَخ نؼُُخ انذراضخ ثُبء ػهً 7) خذول

رىاخههى فٍ ػًهُخ انزذرَص ػُذ اضزخذاو غرَمخ االضزمصبء انؼهًٍ يررجخ رُبزنُب ثُبء ػهً انًزىضػ 

 انسطبثٍ.

انًزىضػ  انؼجبرح و

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

 انذرخخ 

ال َىخذ انذػى انًبنٍ انكبفٍ نشراء األدواد وانًىاد  1

 انعرورَخ إلخراء انزدبرة. 

 يررفغ خذا 1.11 6.21

 يررفغ  7..1 6.18 هُبن انكثُر يٍ انذروش انزٍ َدت رغطُزهب 3

 يررفغ  1.21 2.52 يصبدر االضزكشبف غُر يزبزخ فٍ انًذرضخ. 2

 يررفغ  1.21 2.85 انزذرَص ثبضزخذاو االضزمصبء َسزبج انكثُر يٍ انىلذ.  6

هُبن صؼىثخ فٍ انزؼرف أو رسذَذ انًشكهخ انؼهًُخ يٍ  7

 لجم انطالة.

 يررفغ  1.17 2.87

 يررفغ  1.61 2.77 انزذرَص ثبضزخذاو االضزمصبء َسزبج انكثُر يٍ اندهذ.  8

 يزىضػ 1.26 .2.2 االضزمصبء غُر يُبضت نكم انطالة. 5

هُبن لصىر فٍ ثرايح انزطىَر انًهٍُ الضزخذاو  1

 اضزرارُدُبد االضزمصبء.

 يزىضػ 1.38 2.37

 يزىضػ .1.2 2.31 ال أػهى كُف اضزخذو ثؼط األخهسح انؼهًُخ. .

 يزىضػ 1.27 3.18 االدارح انصفُخ صؼجخ خالل َشبغ االضزمصبء. 11

أشؼر ثبنخىف أٌ انزدبرة انًطزخذيخ ال رؼطٍ انُزبئح  11

 انًزىلؼخ. 

 يُخفط 1.22 3.72

أشؼر ثبنخىف أٍَُ ال أرًكٍ يٍ انزذرَص ثبضزخذاو  13

 االضزمصبء. 

 يُخفط 1.26 3.73

نُص نذٌ فهى كبف ثكُفُخ اضزخذاو االضزمصبء فٍ  12

 انزذرَص. 

 يُخفط .1.3 3.61

 يُخفط 1.38 3.37 اضزخذاو غرق االضزمصبء انؼهًٍ.ال أشؼر ثبنرازخ ػُذ  16

أشؼر ثبنخىف يٍ أٌ انطالة َطأنىٌ أضئهخ ال أضزطُغ  17

 اإلخبثخ ػهُهب. 

 يُخفط 1.32 ...1

يُخفط  1.16 1.81 ال َىخذ نذٌ انثمخ انكبفُخ نزذرَص انًسزىي انؼهًٍ. 18

 خذا

 يزىضػ 1.86 2.16 انًزىضػ انسطبثٍ انكهٍ
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عينة الدراسة يرون أن عدم وجود  أن( ٥) الجدول في السابقة النتائج من ويتضح
من أعمى  يعتبر "الدعم المالي الكافي لشراء األدوات والمواد الضرورية إلجراء التجارب"

المتوسط الحسابي  بمغ حيثجدًا مرتفعة  وبدرجةعند استخداميم االستقصاء العممي  المعوقات
 المتعمقة العبارات أنمن النتائج (. ويتضح ٧.72وبانحراف معياري قدره ) ،(4.0٧)لمعبارة 

 المتوسطات نتائجالتي تواجو معممي ومعممات العموم بدرجة مرتفعة تتراوح  المعوقاتب
من الدروس  الكثير ىناك" العبارة أتت: التالي النحو عمى( 0.٥٥-4.٧4) منليا الحسابية 

"مصادر . يمي ذلك (4.٧4)التي يجب تغطيتيا" في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
"التدريس  ذلك ويمي ،(0.١0) حسابي بمتوسطاالستكشاف غير متاحة في المدرسة " 

 بشكل ارتبط والذي (0.4١بمتوسط حسابي ) "الوقت من الكثير يحتاج االستقصاء باستخدام
 حيث بمغ صعوبة في التعرف أو تحديد المشكمة العممية من قبل الطالب"بالعبارة "ىناك  كبير

 بأن دراستو في( 27٧٧) الفييدي ذكرو  .(0.4٥المتوسط الحسابي لمعبارة المتعمقة بذلك )
من الوقت مقارنة بطرق  ثيركلا إلى الحاجة إلى تعود العممي االستقصاء طريقة عيوب أحد

" الجيد من الكثير يحتاج االستقصاء باستخدام التدريس" العبارة تظير كماالتدريس األخرى. 
في  لمتفكيرالجيد المبذول  إلىذلك  ويعزى (.0.٥٥) حسابي بمتوسط السادسة المرتبة في

المشكالت ذات الصمة بالدرس والطمبة وتوفير مصادر استكشاف المشكالت والتخطيط ألساليب 
 (. 27٧4) ماكوماس إليو أشارالتقويم المناسبة وىو ما 

تواجو معممي ومعممات العموم  معوقات أربعةأن ىناك  (٥) الجدول من أيضا ضحتوي
 النحو عمى (2.24-0.04بدرجة متوسطة حيث تتراوح المتوسطات الحسابية لمعبارات من )

بمتوسط  السابعة المرتبة في: تعتبر العبارة "االستقصاء غير مناسب لكل الطالب" التالي
قصور في برامج التطوير الميني الستخدام  ىناك" العبارة ويمييا ،(0.04حسابي )

ضرورة دراسة المعمم  إلى يشيرذلك  ولعل(. 0.2٥استراتيجيات االستقصاء" بمتوسط حسابي )
 األمريكي القومي المجمس هأكد وىو ما األكاديميلتطبيقات االستقصاء العممي أثناء االعداد 

أكدت عمى أىمية دراسة مبادئ  التيالمعمم  اعدادو المعايير القومية لمتربية العممية  وثيقة في
 National Science Teacher) المعمم اعداد برامجواستراتيجيات االستقصاء في 

Association, 2003) ممارسة ميارات مساعدتو عمى بشكل كبير في  سيساىم والذي
أعمم كيف  ال" العبارة وأتت. (Schwarz, 2009)العممي االستقصاء عند تدريس المحتوى 
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كان  فيما(. 0.27استخدم بعض األجيزة العممية" في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي )
 ". االستقصاء نشاط خالل صعبة الصفية"االدارة  لمعبارة( 2.24المتوسط الحسابي )

بينت الدراسة أن  فقد االستقصاء معوقات لتأثير المنخفض بالمستوى يتعمق وفيما
 المتوسطات تراوحت تواجو معممي ومعممات العموم بدرجة منخفضة حيث معوقات خمسىناك 

( عمى النحو التالي: أتت العبارة " أشعر بالخوف أن التجارب ٧.44-2.٥0) من الحسابية
"أشعر (. ويمييا العبارة 2.٥0المستخدمة ال تعطي النتائج المتوقعة" بمتوسط حسابي )

 أتت(. و 2.٥2) حسابي بمتوسط" االستقصاء باستخدام التدريس من أتمكن ال أنني بالخوف
 حسابي بمتوسط"ليس لدي فيم كاف بكيفية استخدام االستقصاء في التدريس"  العبارة

ميارات عمى . وتعتبر ىذه النتيجة ميمة في التركيز عمى تدريب المعممين (2.42)
( أن معممي ومعممات 27٧2وقد وجد الدىمش والشمراني )االستقصاء وتطبيقاتو العممية. 

العموم يمارسون االستقصاء في الحصص الدراسية بنسبة منخفضة جدًا، ودعوا الى أىمية 
النظر في برامج اعداد المعمم حيث أن االستقصاء يعد من متطمبات مناىج العموم الحديثة. 

استخدام االستقصاء في تدريسيم إضافة الى أىمية تدريب معممي ومعممات العموم عمى 
 أتت بينمامستخدمة في تدريس المحتوى العممي. كمدخل أساسي الستراتيجيات التدريس ال

 العبارة قبل" عمييا اإلجابة أستطيع ال أسئمة يسألون الطالب أن من بالخوف"أشعر  العبارة
 (.٧.44) حسابي بمتوسط األخيرة

لدييم الثقة الكافية  عينة الدراسةالغالبية العظمى من  أن( ٥من الجدول ) ويتضح  
الثقة الكافية  بذلك "ال يوجد لديلتدريس المحتوى العممي حيث حصمت العبارة المتعمقة 

وبانحراف  (٧.47)متوسط حسابي يبمغ " عمى درجة منخفضة جدا و لتدريس المحتوى العممي
 . (٧.74)معياري 

 مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة توجد ىل ": الثالث السؤال عن ولإلجابة 
 في العممي االستقصاء لطريقة استخداميم مدى في العموم معممي بين (0.05) الداللة
 الفروق اختبارات استخدام تم" الجنس؟ لمتغير تبعا تواجييم التي والمعوقات العموم تدريس
 المتوسطات بين الفروق لحساب (Independent Sample t-test) المجموعات بين
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 عند احصائية داللة ذات عالقة وجود عدم النتائج تاظير  حيث. الدراسة لعينة الحسابية
 من بقميل أكبر المعممات لعينة الحسابي المتوسط أن يتضح ولكن(. 7.7٥) المستوى
 في االستقصاء بخطوات المعممات إلمام أن عمى يدل مما الذكور لعينة الحسابي المتوسط
وتبين النتائج أيضا (. 4) الجدول في مبين ىو كما المعممين، من بقميل أعمى العموم تدريس

( بين المعممين والمعممات بناء 7.7٥أنو ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى )
 ىو عمى المعوقات التي تواجييم عند استخدام االستقصاء العممي في تدريس العموم، كما

  (. 4) الجدول في مبين

 اخزجبراد انفروق ثٍُ انًؼهًٍُ وانًؼهًبد فًُب َزؼهك ثبرجبع خطىاد االضزمصبء انؼهًٍ :(8خذول )

 .انزٍ رىاخههى انًؼىلبدو

 

 انًسىر

 انذالنخ د اَبس ركىر

انًزىضػ 

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

انًزىضػ 

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

 .1.1 1.51- 12.21 113.17 3..11 .5.3. ارجبع خطىاد االضزمصبء

 1.85 1.726 .11.7 83..6 11.37 61.77 االضزمصبء يؼىلبد

مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل ": الرابع السؤال عن ولإلجابة
 في العمميفي مدى استخداميم لطريقة االستقصاء  العموم معممي بين (0.05) الداللة
" تم استخدام اختبارات الدراسية؟ الخبرة عمى بناءتواجييم  التي المعوقاتو  العموم تدريس
 لقياس الفروق االحصائية بين المجموعات.  (ANOVA)التباين 

 فيالعموم ككل ( أنو ال يوجد فرق بين معممي ومعممات ١) الجدول من يتضحو 
 إلىعمى الخبرة الدراسية حيث تم تقسيم سنوات الخبرة  بناء العممي الستقصاءلاستخداميم 

 بينإحصائية  داللة فروق ذات يوجد ال ولذلك(. ٧)أربع مستويات كما يظير في الجدول 
 يسفي تدر  العممي االستقصاء يمستخداما أفراد عينة الدراسة بناء عمى سنوات الخبرة عند

التي تواجو معممي العموم فانو  المعوقاتب يتعمق فيماو . (7.٥)محتوى العموم عند المستوى 
 ويشير(. 7.70مستوى )ال التدريسية عنديوجد فرق ذات داللة احصائية بناء عمى الخبرة 

االستقصاء  معوقاتمع  التعاملعمى  القدرةو  سيةيدر تال الخبرة بين ما عالقة وجود إلى ذلك
  العممي.
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أن سنوات الخبرة التدريسية ليا تأثير عمى زيادة قدرة المعممين  إلىذلك  ويعزى
التي تواجييم عند استخداميم االستقصاء العممي. ولعل  المعوقاتوالمعممات عمى التعامل مع 

يجاد الحمول المناسبة ا  قدرة المعمم الخبير عمى التعامل مع الموقف التدريسي و  إلىذلك يعود 
 التي تواجيو. معوقاتلم

( ثٍُ ػُُخ انذراضخ فٍ يسىرٌ االضزجُبٌ رجؼب نطُىاد ANOVA) انزجبٍَ اخزجبر(: رسهُم 5) خذول

 انخجرح انزذرَطُخ. 

 

 المحور

درجة  مصدر التباين

الحر

 ية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 الداللة ف

 

اتباع خطوات 

 االستقصاء

 1.7 1.575 132.12 2.8.15 2 ثٍُ انًدًىػبد

   183.71 12611.85 12 انًدًىػبدداخم 

    12175.57 18 انًدًىع

 

 االستقصاء معوقات

 1.12 .1..3 231.13 83.68. 2 ثٍُ انًدًىػبد

   115.61 1617.11 .5 داخم انًدًىػبد

    665.75. 13 انًدًىع

مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل : "الخامس السؤال عن ولإلجابة
 لتدريس العمميفي مدى استخداميم لطريقة االستقصاء  العموم معممي بين (0.05) الداللة
المرحمة  –عمى المرحمة الدراسية )المرحمة االبتدائية  بناءتواجييم  التي المعوقاتو  العموم

 Independent Sampleاستخدام اختبارات الفروق بين المجموعات  تم" فقد ؟المتوسطة(
t-test  لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة. حيث اظيرت النتائج عدم

(. ولكن يتضح أن المتوسط الحسابي 7.7٥وجود عالقة احصائية ذات داللة عند المستوى )
لعينة معممي ومعممات المرحمة المتوسطة أكبر بقميل من المتوسط الحسابي لعينة المعممين 

معممي المرحمة إلمام في المرحمة االبتدائية، مما يدل عمى أن  والمعممات الذين يعممون
في تدريس العموم لحد ما أعمى بقميل من المعممين العممي االستقصاء  بخطواتالمتوسطة 

أيضا من النتائج أن  ويتضح(. 2والمعممات في المرحمة االبتدائية، كما ىو مبين في الجدول )
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معممي  تواجوى المرحمة الدراسية ولكن يبدو أنيا االستقصاء ال تختمف بناء عم معوقات
 المتوسطة.  المرحمة معمميأعمى بقميل من  بدرجة االبتدائية المرحمة

 اخزجبراد انفروق ثٍُ ػُُخ انذراضخ ثُبء ػهً انًرزهخ انذراضُخ )االثزذائُخ وانًزىضطخ(.(: 1خذول )

 انذالنخ د انًرزهخ انًزىضطخ انًرزهخ االثزذائُخ انًسىر

انًزىضػ 

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

انًزىضػ 

 انسطبثٍ

االَسراف 

 انًؼُبرٌ

 1.7 1.888- 72.. 111.81 18.88 63... ارجبع خطىاد االضزمصبء

 ..1 1.117 11.31 67.11 ...11 71.83 االضزمصبء يؼىلبد

مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة احصائية  ىل: "السادس السؤال عن ولإلجابة
 في العمميمدى استخداميم لطريقة االستقصاء  فيالعموم  معممي بين (0.05) الداللة
" تم استخدام اختبارات ؟لعدد الطالب في الفصل تبعاتواجييم  التي المعوقاتو  العموم تدريس
من النتائج أن أعداد  يتضحلقياس الفروق االحصائية بين المجموعات. و  (ANOVA)التباين 

 أظيرتحيث  استخدام ميارات االستقصاء العممي، في تؤثر الالطالب في الفصل الدراسي 
مجموعات العينة  بين( 7.7٥) المستوى عند احصائية داللة ذات عالقة يوجدالنتائج أنو ال 

كل بناء عمى عدد الطالب في تم تقسيم المعممين والمعممات ك. وقد (4) الجدول في يظير كما
 ويتضح من النتائج أن .(٧كما يظير في الجدول ) مجموعات خمس الىالفصل الدراسي 

 التي تواجو المعممين والمعممات ال تتأثر بتغير عدد الطالب في الفصل الدراسي.  المعوقات
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( ثٍُ ػُُخ انذراضخ فٍ يسىرٌ االضزجُبٌ رجؼب نؼذد ANOVAرسهُم اخزجبر انزجبٍَ )(: .خذول )

 انطالة فٍ انصف انذراضٍ. 

درخخ  يصذر انزجبٍَ انًسىر

 انسرَخ

يدًىع 

 انًرثؼبد

يزىضػ 

 انًرثؼبد

 انذالنخ ف

ارجبع 

خطىاد 

 االضزمصبء

 1.52 1.717 26..51 2175.28 6 ثٍُ انًدًىػبد

   ...131 11518.72 12 داخم انًدًىػبد

    ..12182 15 انًدًىع

 يؼىلبد

 االضزمصبء

 .1.1 1.786 157.167 511.71 6 ثٍُ انًدًىػبد

   7..111 1166.25 .5 داخم انًدًىػبد

    7..766. 12 انًدًىع

 مستوى عند احصائية داللة ذات عالقة توجد ىل" السابع السؤال عن ولإلجابة
 العممي االستقصاء لطريقة استخداميم مدى في العموم ومعممات معممي بين (0.05) الداللة
 – تكاممي) التربوي االعداد نمط لمتغير تبعا تواجييم التي والمعوقات العموم تدريس في

 الفروق لقياس (ANOVA) التباين اختبارات استخدام تم" ؟(تربوي اعداد بدون – تتابعي
 احصائية داللة ذات فروق يوجد ال أنو( ٧7) الجدول ويوضح. المجموعات بين االحصائية

 في أو العموم تدريس فيالعممي  االستقصاء لميارات استخداميم في والمعممات المعممين بين
 ىناك أن اليو اإلشارة تجدر ومما. األكاديمي االعداد نمط عمى بناء تواجييم التي المعوقات

 أن سيما ال واالستكشاف البحث اىتمام محل ذلك يبقى ولكن( 7.72) المستوى عند فرق
 تعميم في صعوبات يسبب مما جدا قميل أكاديمي عدادإ عمى يحصموا لم الذين العينة أفراد عدد

 .  النتيجة
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( ثٍُ ػُُخ انذراضخ فٍ يسىرٌ االضزجُبٌ رجؼب نًُػ ANOVA) انزجبٍَ اخزجبر رسهُم(: 11) خذول

 االػذاد انزرثىٌ.

 درخخ انزجبٍَ يصذر انًسىر

 انسرَخ

 يدًىع

 انًرثؼبد

 يزىضػ

 انًرثؼبد

 انذالنخ ف

 خطىاد ارجبع

 االضزمصبء

 1.11 .3.7 2.1.63 5.8.17 3 انًدًىػبد ثٍُ

 داخم

 انًدًىػبد

17 12185.17 172.52   

    .12182.1 15 انًدًىع

 

 االضزمصبء يؼىلبد

 5..1 1.31 2.131 8.377 3 انًدًىػبد ثٍُ

 داخم

 انًدًىػبد

11 .113.17 113.87   

    111.61. 13 انًدًىع
 

 املهاقشةو الهتائج ملخص
 العممي االستقصاء خطوات يستخدمون الدراسة عينة أفراد أن السابقة النتائج أظيرت -

 إلى الدراسةىذه  ىدفت ما وىو العموم مادة تدريسيم خاللجدا  مرتفع بشكل
 (. 4.٥4حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي ) استكشافو

 ىذه عمى بناء( 7.7٥عند المستوى ) احصائية دالالت أي فروق ذات نو لم توجدأ -
 الدراسية والمرحمة التدريسية الخبرة سنواتالتي تم دراستيا كالجنس و  متغيراتلا

 .الخدمة قبل ما التربوي عداداإل اثناء التربوية والخمفية الفصل في الطالب وعدد
 استخدام عمى التأثير في األكاديمي االعداد أنماط أثر استكشاف إلى الدراسة عمدت -

 في والدراسة التساؤل محل النتائج ىذه وتعتبر ،العممي الستقصاءل العموم معممي
 والن. العموم معممي ميارات عمى التربوي االعداد نمط تأثير مدى لمعرفة المستقبل

 اعداد عمى يحصموا لم الذينالمشاركين في ىذه الدراسة و  المعممين في ندرة ىناك
 . النتيجة ىذه تعميملم يستطيع  الباحث ، فإنتربوي

 المعممين عمى تأثيرىا في متفاوتة االستقصاء استراتيجيات استخدام معوقات تعتبر -
 الدعم المعوقات ىذه كل يتقدم حيث الدراسة، ىذه نتائج أظيرت كما والمعممات

 تغطيتيا يجب التي الدروس وكثرة العممية التجارب ومواد األدوات لتوفير المالي
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 الوقت من مزيدا تحتاج االستقصاء طبيعة أن أثبتت السابقة الدراسات أن وخاصة
 . (27٧2وماكوماس،  ٧7٧٧)الفييدي،  األخرى العموم تدريس بطرائق مقارنة

 المحتوى تدريسيم عند العموم معممي لدى العالية الثقة الدراسة ىذه نتائج أظيرت -
 تدريس عند الكافية الثقة وجود عدم" إلى اإلشارة عند أنو اتضح حيث العممي،
 مما ٧.47 الحسابي المتوسط وبمغ ذلك موافقة بعدم النتيجة كانت "العممي المحتوى
 نظرىم وجية من الكافية الثقة لدييم الدراسة عينة من العظمى الغالبية أن إلى يشير
 استراتيجيات استخدام عمى قدرتيم عمى ذلك يدل وربما. العممي المحتوى تدريس في

 . الدراسي الصف في العممي االستقصاء غير أخرى تدريس
أظيرت الدراسة أن سنوات الخبرة التدريسية تؤثر في مواجية معوقات استخدام  -

 االستقصاء العممي. 

 التوصيات

 :وصايا عدة ىناك البحث، ىذا نتائج ضوء في

 االستقصاء لميارات العموم معممي استخدام لمدى عال مستوى الدراسة أظيرت -
 لتمك الميارات العممي التطبيق مدى استكشافدراسة و ل فرصة ىناك ولذلك ،العممي
 .الدراسي الفصل داخل

عداد التربوي وتأثيره عمى مستوى معممي العموم في ضوء البحث في أنماط اإل ضرورة -
 عدد كاف من المعممين والمعممات. 

فييا مع مراعاة  حاجة لمعرفة عدد الدروس التي يمكن استخدام االستقصاء ىناك -
 خصائص وماىي العممياستكشاف األسباب التي تدعو المعمم الختيار االستقصاء 

 .لذلك المناسبة العممية الدروس
اجراء البحوث الكيفية واستخدام المقابالت والمالحظات الستكشاف المزيد من  ضرورة -

 الوصول الييا.  إلىالتي ربما ال تساعد االستبانة المغمقة  المعوقات
ضرورة تحميل المحتوى العممي لمادة العموم وتقويم مدى تضمين ميارات االستقصاء  -

  ليا.  المستخدمة مدى مالئمة استراتيجيات التدريسدراسة في مناىج العموم و 
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 املراجع 

 العربية املراجع

ضوء بعض  في(. تقويم مناىج العموم في المرحمة االبتدائية 2772ىالة إسماعيل محمد. ) أحمد،
 معايير التربية العممية. رسالة ماجستير، جامعة المنيا: كمية التربية. 

والعتيبي، بدر بن جويعد، ومتولي، نبيل  عبدالقادر،محمد بن معجب، وزيادة، مصطفى  الحامد،
(. التعميم في المممكة العربية السعودية: رؤية الحاضر واستشراق المستقبل. 277١عبدالخالق. )

 الرياض: دار الرشد. 
. طبيعة ممارسة معممي العموم في (27٧2) .محمد سعيد ،والشمراني حسين عبدالوالي ،الدىمش

تقصاء العممي من وجية نظر المشرفين التربويين. مجمة العموم المممكة العربية السعودية لالس
 (. 4)٧0التربوية والنفسية. 

(، ٧)٥(. طرق تدريس العموم باالستقصاء. رابطة التربويين العرب. 27٧٧ىذال بن عبيد. ) الفييدي،
00٧-0٧٥ . 

(. طرائق تدريس العموم: 27٧2بن خميس والبموشي، سميمان بن محمد. ) عبداهلل أمبوسعيدي،
 مفاىيم وتطبيقات عممية. عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.  

(. تعمم وتعميم االستقصاء العممي. )ترجمة 27٧4. )كريستال بروكسفورت، وجيم  جاردش،
 والسيابية،منى بنت محمد  عفيفية،والبن خميس والحجرية، فاطمة بنت حمدان  عبداهلل أمبوسعيدي،

 وداد بنت أحمد و السناني، محمد بن خميفة(. عمان: دار المسيرة. 
 (. أساليب تدريس العموم. عمان: دار الشروق. 277٥عايش. ) زيتون،

 دار اليازوري. مجموعة(. منيجية البحث العممي. 27٧0قنديمجي، عامر غبراىيم. )
استراتيجية عممية لربط التقييم والتدريس  ١٥البنائي في العموم: (. التقسسم 27٧4كيمي، بيج. )
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