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ولتحقيق هذا ، بنائيلتبين معلمات الكيمياء للتدريس ال SWH الـالبحث ملعرفة فاعلية حقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية  يهدفالمستخلص: 
، SWH الـملكتب التعليم جنوب الرياض، الاليت حضرن احلقيبة التدريبية  اتمعلمات الكيمياء العشر التابع ن اجملتمع منوتكو   .استخدم املنهج الوصفي

الشخصية، والثاين: مشل املعلومات األول:  ،تثالثة جماالاستبانة مشلت ، نيتإعداد أدا عشوائياً. ومتومتثلت عينة البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن 
عليها  االستجابةمن الفقرات يتم  احماور: النظرية البنائية، واالستقصاء، والكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم. وتضمن كل حمور عددً  ةثالث

افقة متاماً(، واجملال الثالث: عبارة عن تساؤالت مفتوحة، وبطاقة وفق مقياس ليكرت اخلماسي )موافقة متاماً، موافقة، غري متأكدة، غري موافقة، غري مو 
بة الفردية مالحظة تكونت من شقني، البيانات العامة، ومراحل النشاط االستقصائي: مرحلة ما قبل النشاط، ومرحلة املشاركة يف النشاط، ومرحلة الكتا

مارسات التدريسية البنائية، وقدرهتن على توظيف مسات االستقصاء يف األنشطة متكن املعلمات من بعض املاملهمة نتائج الوكان من  يف النشاط،
توجيه معلمات الكيمياء حنو ممارسات تنطلق من فكر املهمة التوصيات  ومن. يف أنواع االستقصاء SWHمهارات توظيف اسرتاتيجية الـ نواكتساهب
بين لت، وتوجيه املشرفات الرتبويات حلث املعلمات SWH الـمة هتدف الستخدام اسرتاتيجية أثناء اخلديف وتزويدهن بدورات تدريبية  ومعايريها،البنائية 

يف تنمية التفكري  SWH الـ. وتقرتح الباحثة تقدمي دراسة عن استخدام مهارات االستقصاء احلر واسرتاتيجية أساليب التدريس البنائي ملختلف املراحل
 اإلبداعي لدى الطالبات.

 
 .البنائي، التدريس النمو املهين، ، حل املشكلة، االستقصاءSWH الـاسرتاتيجية  :ةكلمات مفتاحيال
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 مقدمةال

الــتعلم الــتعلم البنــائي يعــد مظلــة كبــرية ينــدر   تهــا 
ــــة  ــــاالستقصــــائي وتعــــد الكتاب ــــيم  اموجًه حلــــل املشــــكلة يف تعل

الرتبيـــة يف العلـــوم أحـــد اســـرتاتيجيات هـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم ف
ـــة ا ـــة األلفي  ـــديات و ـــوالت جديـــدة يف تواجـــه لثالثـــة امليالدي

خمتلــــف اجملــــاالت العلميــــة والثقافيــــة والسياســــية واالجتماعيــــة، 
التحــديات والتحــوالت تكمــن يف اجملــال املعــريف مــن أبــرز ولعــل 

العلمـــي. كـــل ذلـــد دفـــع بالـــدول إأ الســـعي لتطـــوير أنظمتهـــا 
ررات الدراسـية، الرتبوية والتعليمية، وإعادة النظر يف حمتـوى املقـ

وتطوير أساليب التعليم والتعلم من خالل تبين نظريـات تربويـة 
وكانـــت النظريـــة عـــن الســـابق تســـاير هـــذ  التحـــديات.  خمتلفـــة

البنائيــــة مــــن بــــني النظريــــات الــــري بــــرزت يف الســــنوات األخــــرية 
والــري هتــتم مبــا خــرق داخــل عقــل املــتعلم عنــد توليــد  للمعرفــة، 

يف توليــد  هــذ  املعرفــة. وقــد ذكــر احلــا  وبــاملتاريات الــري تــ ثر 
 ( أنه: 93، ص2008بكرق )

تلقى من معلومات، فإن هذ  ي  عمل التفكري فيما ي  عندما 
ا يعيه املعلومات تتالال يف أعماق العقل، لتصبح ادراكً 

اإلنسان ويفهم جوانبه املختلفة. هذا اإلدراك، والفهم 
تطلع ي الري“علةالفا املعرفة” هوتلقاها، يللمعلومات الري 

مل فيها عي  ليها. فاملعلومات وحدها ال تكفي؛ وال ب د أن إ
هذا ما ذكرته حج عمر إأ شري وي التفكري كي ت صبح معرفة.

-( أن البنائية Simon( عن سيمون )67ص، 2013)
فاملتعلم  ،للتعلم كب عدين: عام وخاص تنظر-تعلمكنظرية 

"يعكس  إذ، امعً يبين معرفته نتيجة تفاعل هذين الب عدين 
 ،وِّن من تفاعل املتعلم مع العامل الفيزيقي من حولهتكاملعىن امل

تكوِّن ويعكس املعىن امل ،ومع غري  من األفراد )الب عد العام(
فالبنائية   من تأمل املتعلم يف هذا التفاعل )الب عد اخلاص(".

والفهم واالستدالل وتطبيق املعرفة،  إأ التفكريتشري كتعليم 
س الوقت ال يتم من خالها إمهال املهارات األساسية، وبنف

فالتعليم البنائي يعتمد على الفكرة الري ترى أن الطالب 
 (.2007املتعلم يبين نفسه بنفسه )زيتون، 

-Inquiry-basedويعكس التعّلم االستقصائي 

Learning  ًما ا يف العلوم منوذ  التعّلم البنائي، الذق غالب
مما ا االستقصاء أكثر تعقيدً  د  النشط. ويعم ل  يشار إليه بالتع

يفرتض  ،فالتعلم القائم على االستقصاء ،عادةً  هينظر إلي
اناماس املتعلمني واهنماكهم يف عمل الِعلم بطبيعته وصورته 

يتضمن أنشطة تشايل العقل  إذ ،الري يقوم هبا العلماء
وين وتركز على التفاعل النشط حملاولة تك ،وتشايل اليدين مًعا

املعىن، إضافة إأ إشباع الفضول الفطرق وحب االستطالع 
 (.2013لدى املتعلمني )حج عمر، 

ويف هذا اجملال لتطوير أساليب التدريس واستخدام 
النظرية البنائية وأساليب التعلم االستقصائي نادى الرتبويون 

أداة معرفية تساعد بوصفها والباحثون بأمهية توظيف الكتابة 
 ,Fraser, 1978; Hamilation, 1978; Emig)  على التعلم

1977; Barnes, 1976)، ( وأوضحت إمييجEmig, 

( أن للكتابة دورًا فريدًا ومميزًا يف تنمية .1977.28,122-128
فالكتابة عبارة عن وسيلة متر املعلومات خالها على  ،التعلم

مستويات ثالثة، اليد: الري  رك القلم عرب الصفحات و تا  
ظائف حركية؛ والعني: الري تقرأ ما أمتت كتابته وتنشط لو 

والعقل: الذق يبلور وميحص ما أمتت   ،الوظائف احلسيه
 . فكراً و لياًل  ،كتابته ليشبع اخلطوات األكثر عمقاً 

( أن الكتابة مبختلف 1994وأوضح احلريب )
أنواعها تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، من حيث قدرة  

التعبري حبسب قدراته، كما تعطي املتعلمني  كل شخص على
الفرصة ملراجعة أفكارهم بإعادة النظر فيما قاموا بكتابته. 

( "أن الكتابة الواضحة 180ص ،2009وترى عليش )
فالعمق والوضوح  ،توضح الصلة الوثيقة بني التفكري والكتابة

سن نوعية الكتابة، بينما تفيد الكتابة كأداة  يف التفكري ُي 
  1996) ماير وهيلمان شاروأ م لصقل التفكري وتطوير ".تعل

(Mayer & Hillman,  أن الكتابة ليست جمرد أداة للتعبري



 ....ن بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزا

 

367 

 ،ا وسيلة للكشف عنهولكنها أيضً  ،عما نفكر فيه فحسب
حدى أدوات إهنا إإذ  ،عرفي  وما ال  رفعي  ما  و ديد

التواصل املهمة الري تسهم يف تشكيل األفكار وتوضيحها بل 
 ا يف اكتشافها.سهم أيضً ت

 ,Hand & Keys, 1999, 66)وقد طور هاند وكيز 

( بدمج نوعني من Vسرتاتيجية شكل احلرف )( ا27-29
الكتابة: الرمسية )تقرير النشاط االستقصائي( وغري الرمسية 
)التعقيب أو التأمل(، مع أنشطة العلوم االستقصائية، هبدف 

حا اهيمية، واقرت على بناء معرفة مف مساعدة املتعلمني
اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم 

The Science Writing Heuristic (SWH). 

 مشكلة البحث 

من مهام القائد،  ام مزخً لِّ عم  ـلقد أصبحت مهنة ال
خب أن خمع  وجه، ولكي يكون دور املعلم فعااًل والناقد وامل

م هاًل تأهياًل جيداً بني التخصص واخلربة، وأن يكون 
ومكتسبًا اخلربة الالزمة لصقل جتربته يف ضوء دقة التوجيه 

ال ُيتا  املعلمون  إذرب اإلشراف املتنوع واملناسب، الفين ع
إأ التدريب الرمسي فحسب، بل هم حباجة للمتابعة وتقدمي 

 ،التاذية الراجعة لكل برنامج تدرييب يقّدم هم )شاهني
1996 .) 

 & Hand)لصدد، يشري هاند وترخست ويف هذا ا 

Treagust, 1994,20(1):97-113)  جمالنيإأ أن هناك 
ضمن البحث الرتبوق  اكافيً   امل تتم إعارهتما انتباهً  نيرئيس

أثناء يف يف جمال الرتبية العلمية ومها: تزويد معلمي العلوم 
اخلدمة بفرص لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم، والتعليم البنائي، 

دراسة شارت وأ ري املعلمني املرتبط مبوضوع البنائية.وتفك
بوق يف عدم كفاية برامج التدريب الرت إأ ( 2001)الوهر، 

 ا مبفاهيم النظرية البنائية.افيً ك  اإكساب معلمي العلوم وعيً 
صعوبات وجود ( إأ 2013وتوصلت حج عمر )  

، وجتلت تلد SWHتواجه معلمات العلوم يف تبين الـ

بيئة التعلم لستقبلي املدعم ال اخلوف من عدم الصعوبات يف
الواقعية سواء من مديرة املدرسة أو من املشرفات، أو 
الوالدين، وصعوبة  ديد الفكرة العامة من الوحدة، 
والصعوبات املرتبطة بتطبيق االستقصاء من منظور بنائي ي كد 
على التفاعل النشط للمتعلم مع بيئة التعلم املادية واألفراد 

 فيها.
وباملقابل أظهرت الدراسات الري طبقت اسرتاتيجية  

يف املرحلتني املتوسطة والثانوية نتائجاً إخابية يف دعم  SWHلـا
 ,Handو سني الفهم والتحصيل والتاري املفاهيمي )

2004; Hand, Hohenshell & Prain,  Wallace & Yang ,

2004; Hohenshell & Hand, 2006 ،ـ(، ه1434؛ اجلمعان
وعلى املستوى اجلامعي سجلت دراسة رود وجرينبو وهاند 

(Rudd, Greenbowe & Hand, 2001 )خابية بعد اإل نتائجال
أظهر الطالب فهمًا أفضل  إذ، SWHتطبيق اسرتاتيجية الـ

للمفاهيم العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء. كما ذكر 
أن الطالب  (Greenbowe & Hand,  2006)جرينبو وهاند 

حصلوا على نتائج أفضل  SWHالذين درسوا باسرتاتيجية الـ
يف االختبار مقارنة بالطالب الذين درسوا بطريقة املخترب 

  SWHالـأمهية اسرتاتيجية ث على التقليدية. األمر الذق ُي
يف إكساب الطالب مهارات ومفاهيم علمية جديدة سواء 

لعلوم، وملختلف يف مادة الكيمياء، أو يف خمتلف مواد ا
 املراحل الدراسية.

، SWH الـوبناء على النتائج اإلخابية السرتاتيجية 
( من صعوبات 2013وما أشارت إليه دراسة حج عمر )
 Handهاند وترخست )التدريس من منظور البنائية، ودراسة 

& Treagust, 1994)  ضرورة هتيئة الفرص أشارت إأ الري
خلدمة ملمارسة التعليم البنائي، أثناء ايف ملعلمات العلوم 
( الري أكدت عدم كفاية برامج 2001ودراسة الوهر )

التدريب املوجههة للنظرية البنائية، مت  ديد مشكلة هذا 
البحث يف معرفة فاعلية توظيف اسرتاتيجية الكتابة  
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يف تبين  SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ
 لتدريس من منظور بنائي.معلمات الكيمياء للبنائية وا

 أهداف البحث: 

فاعلية حقيبة تدريبية  تعرفإأ هدف البحث 
يف تبين معلمات  SWHاسرتاتيجية الـضوء يف مقرتحة 
 لتدريس البنائي.االكيمياء 

 البحث: سؤال 

فاعلية حقيبة عن س ال: ما اإلجابة البحث حاول 
 معلمات يف تبين SWHتدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية الـ

 لتدريس البنائي؟ االكيمياء 

 أهمية البحث: 

 :ن إخاز أمهية البحث يف النقاط اآلتيةكمي
 رق التدريس لتفعيل متكني معلم الكيمياء من التنويع يف ط

 يف عملية التعلم.  اا نشطً صرً عله عندور املتعلم جل
 ولني عن العملية التعليمية   يف اطالع املس يسهم البحث

امة الدورات التدريبية للمعلمني يف جمال على أمهية إق
 .SWHاسرتاتيجية الـ

  يفيد الباحثني من خالل النتائج والتوصيات واملقرتحات
 مستقبلية يف جمال تنمية الكتابة التأملية. يف حبوث 

 حدود البحث: 

 ية:تقتصر البحث على احلدود اآلا
 .SWHسرتاتيجية الـا موضوعية:الحدود ال
مت إجراء البحث يف املدارس احلكومية  :مكانيةالحدود ال

 التابعة ملكتب إشراف جنوب يف مدينة الرياض. الثانوية 
مت تطبيق البحث خالل الفصل الدراسي  زمانية:الحدود ال
 هـ.1436-1435ألول من العام الدراسي ا

معلمات الكيمياء ملدارس املرحلة الثانوية  الحدود البشرية :
 .مكتب التعليم جنوب الرياض

 مصطلحات البحث: 

ملصطلحات األساسية، من ا االبحث عددً تضمن 
 :ها  عرضها مع توضيح التعريف اإلجرائيأيتوسيتم فيما ي

 Training Portfolioالحقيبة التدريبية 

( بأهنا "اجلهود 13ص ،2009يعرفها الطعاين )
املنظمة واملخططة لتطوير معارف وخربات واجتاهات 

م أكثر فعالية يف أداء مهامهم". وذلد جبعله ،املتدربني
بأهنا: خطة شاملة  إجرائيا  وتعرف الباحثة احلقيبة التدريبية 

وخطوات إجرائية تتمثل يف التعريف  ،تتضمن أهداف وحمتوى
للتحول للتدريس وكيفية تطبيقها  SWHباسرتاتيجية الـ

 البنائي.
استراتيجية الكتابة كموجهات لحل المشكلة في تعليم 

  :SWHـالعلوم ال
مستمدة من البنائية هي اسرتاتيجية تعليمية 

توظف االتصال الفهمي لبناء املعرفة التعبريية  إذالتفاعلية 
وتقدم قالبني  ،العلمية ضمن إطار األنشطة االستقصائية

 ,Hand & Keysللتعلم أحدمها للمعلم واآلخر للمتعلم )

م هـ( بأهنا جمموعة املها1434وتعرفها اجلمعان )(. 1999
مراحل املناقشات الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب عدد من 

أثناء تطبيق النشاط االستقصائي يهدف  ومفاوضات املعىن
تعزيز تفاعل وتعلم املتعلمة وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير إأ 

النشاط االستقصائي الذق يشمل الكتابة الرمسية )تقرير 
وتعرفها  ،ابة التأملية(النشاط االستقصائي( وغري الرمسية )الكت

األعمال املشتقة من األنشطة االستقصائية ب: اإجرائي  الباحثة 
والري تقوم هبا املعلمة هبدف زيادة عدد املناقشات ذات املعىن 
خالل إجراء وتطبيق النشاط االستقصائي وغاية ذلد زيادة 

وتضمني أكرب قدر من مراحل التفاعل مع الطالبات 
كما وردت يف النشاط االستقصائي  حول مفاوضات املعىن 



 ....ن بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزا

 

369 

كتابة تقرير وإثراء  قالب املعلم هبدف تسهيل مهمة الطالبات 
 .النشاط االستقصائي

 :Interactive Constructivism البنائية التفاعلية

 ،التعلم ُيدث من خالل بعدينأن البنائية التفاعلية ترى   
املتعلمني  للبعد العام فإن اووفقً  ،البعد العام والبعد اخلاص

يقومون ببناء املعرفة عندما يكونون قادرين على التعامل مع 
يف  ،ومع غريهم من األفراد ،العامل املادق الذق ُييط هبم

ن املعرفة تبىن عندما يقوم أحني البعد اخلاص يشري إأ 
أثناء عملية يف املتعلمون بالتأمل يف تفاعالهتم وأفكارهم 

 هذين  البعدين يكون مبقدور  ن التعلم وإذا متكن املتعلم م
وإقناع اآلخرين  ،والتفكري النقدق ،بناء الرتاكيب املعرفية

 ،والتعامل مع التاري املفهومي ،بآرائهم وممارسة االستقصاء
والتفاوض االجتماعي والقدرة على التجريب واالستكشاف 

 التفاعل بني القدمي واجلديد واملهارة يف تطبيق املعرفة هتيئة و 
(Simon, 114-145,1995,) :وت عرفها الباحثة إجرائيًا بأهنا .

مهارة املعلمة يف هتيئة البيئة الصفية للمتعلمة وتوظيف 
الكتابة  من خالل استخدام اسرتاتيجية االستقصاء 

 .SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ

 الخلفية العلمية والدراسات السابقة

يف توضيح هم تسالري األطر النظرية  لتوضيح
يف ثالثة حماور:  هامت تنظيم ،مات الري بين عليها البحثاملسل  

الكتابة كموجهات حلل املشكلة  ،االستقصاء ،النظرية البنائية
يف تعليم العلوم. وتناول احملور األول: مفهوم النظرية البنائية، 

م ومرتكزاهتا، وبيئة الصف البنائية. وتناول احملور الثاين: مفهو 
تناول احملور الثالث: تقصاء، وأنواعه، ومساته. و االس

يف  ،SWHاسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة الـ
تعليم العلوم من حيث نوعي الكتابة: الكتابة الرمسية، 
والكتابة التأملية. وأدوار املعلمة وفق اسرتاتيجية الكتابة  

 يف تعليم العلوم. وأدوار املتعلمة كموجهات حلل املشكلة

وفق اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم 
 والنمو املهين من منظور الكتابة. ،العلوم

 المحور األول: النظرية البنائية
 أوال : مفهوم النظرية البنائية:

ي عّرف إيرشني وولش النظرية البنائية بأهنا الطريقة 
ة الري يقوم الطالب من خالها باكتساب العمليات املعرفي

ومعاجلتها وتطورها واستخدامها يف املواقف املعرفية احلياتية 
(Airasian &Walsh, 1997).  يرى زيتون أن البنائية ليست و

عبارة عن عملية استقبال الرتاكيب املعرفية املقصودة بالتعلم 
ت كد البنائية على بناء املتعلمني لرتاكيب ومعاين  إذفقط، 

النشط بني تراكيبهم املعرفية معرفية جديدة من خالل التفاعل 
 (.2002احلالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم )زيتون، 

وتقوم النظرية البنائية كنظرية معرفية على افرتاضني، 
ال  ،أوالمها يركز على املعرفة: فاملعرفة كما يراها البنائيون

تكتسب بطريقة )سلبية( بل يتم اكتساهبا عن طريق )بنائها( 
تعلم( نفسه ومن خالل نشاطه وتفاعله مع العامل من قبل )امل

الذق حوله واكتسابه للخربات املختلفة، أما الثاين: فريكز 
القدرة على )التكيف(  املعرفة، وتتضمنعلى )وظيفة( عملية 

مع عامل اخلربة ونفعيتها للمتعلم وليس من خالل مطابقتها 
 (.Bischof & Anderson, 1998للواقع )

 ت النظرية البنائية:ثانيا : مرتكزا
 :يف اآليتتتلخص أسس ومبادئ التعلم وفق البنائية 

 يبين الفرد املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة. -
يفسر الفرد ما يستقبله ويبين املعىن بناء على ما لديه من  -

 معلومات.
 للمجتمع الذق يعيش فيه الفرد أثر كبري يف بناء املعرفة. -
نفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذات التعلم ال ي -

 واملوضوع.
 الفهم شرط ضرورق للتعلم. -
 التعلم يقرتن بالتجربة وليس بالتلقني. -
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 بوصفها( أن تصورات النظرية البنائية 2007ويرى زيتون )
نظرية يف التعلم املعريف تنطلق من ثالثة مرتكزات أو أعمدة 

 :فيما يأيت هاصيتلخميكن 
وال يتم  ،من قبل اجلهاز املعريف للمتعلم ا(بنى )ذاتي  المعنى ي

ن املعىن يتشكل داخل عقل إنقله من املعلم إأ املتعلم. أق 
املتعلم نتيجة لتفاعل حواسه مع البيئة اخلارجية. ويتأثر املعىن 
)املفهوم( املتشكل باخلربات السابقة للمتعلم وبالسياق الذق 

ويد املتعلم باخلربات الري ُيدث فيه التعلم، وهذا يتطلب تز 
ومبا  ،متكنه من ربط املعلومات اجلديدة مبا لديه من جهة

تتفق واملعىن العلمي السليم الذق يتفق عليه العلماء بوجه 
 عام من جهة أخرى.

تشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب 
ندما . فاملتعلم تبقى املعرفة لديه يف حالة اتزان عجهدا  عقليا  

تلد اخلربات مع إذا مل تتفق ت قدم له خربات جديدة، ولكن 
، مما يتطلب يف حالة عدم اتزان   املعريفؤ بنايصبح  ،ما يتوقع

ينكر أن وراء إعادة االتزان، فإما  اط عقله سعيً أن ينشِّ  همن
ا عدم صحتها ويقدم مربرات املتعلم املعرفة اجلديدة مدعيً 

 ُيدث تعلم جديد لدى ومسوغات الستبعادها، مبعىن ال
أن (، وإما ااملعريف كما هو عليه )متزنً  ءناالباملتعلم ويبقى 

يعّدل املتعلم البنية املعرفية لديه وذلد بالتواؤم مع اخلربات 
يتم إعادة  إذُيدث تعلم،  ومن مث ،اجلديدة واستيعاهبا

 تشكيل البناء املعريف.
( التغيير المعرفية المتكونة لدى المتعلم )تقاوم البناء

يتضح دور املعلم من خالل استخدام البنائية   .بشكل كبير
يساعد املتعلم من خالل تقدمي  إذكنظرية للتعلم املعريف، 

 ،األنشطة والتجارب الري ت كد صحة البىن املعرفية احلديثة
عند املتعلم، ألن موجود لفهم )اخلاطئ( إن كان ذلد وتبني ا

م تكون مرتسخة يف عقله، بعض املعارف السابقة لدى املتعل
وتقاوم التايري، وهنا يأيت دور استخدام النظرية البنائية يف 
التعلم من أجل تبين مفاهيم ومعارف متجددة )زيتون، 

2007.) 

 ثالثا : بيئة الصف البنائية:
على ما مسعه   إن التعلم احلقيقي لن يتم بناء

لنظرية ت كد ا إذ، املعلماملتعلم حىت ولو حفظه وكرر  أمام 
ا بالبيئة )البنائية( أن الشخص يبين معلوماته داخليًا متأثرً 

احمليطة به، واجملتمع، واللاة، وأن لكل متعلم طريقة 
وخصوصية يف فهم املعلومة، وليس بالضرورة أن تكون كما 

عندما  ا للبنائيةوعليه ميكن  قيق التعلم وفقً  .املعلم يريد
، مما ي كد على دور (Cakir, 2008) نينشيطاملتعلمون يكون 

 .بيئة التعلم النشطة
 ,Brooks & Brooks) من بروكس وبروكسكل وقد أوصى  

 :البنائية حبيثبتهيئة بيئة الصف  (1993
حبيث يساعد  ،تقبل استقاللية وذاتية املتعلم وتشجعها -1

املعلمون املتعلمون لتحقيق هويتهم الفكرية العقلية. 
مث  )ويشكلوهنا( والقضايا ةواملتعلمون الذين يطرحون األسئل

لني عن و ويكونون مس  ُياولون دراستها وحبثها و ليلها 
يصبحون قادرين على  من مثعلمهم وتقدمهم يف التعلم و ت

 حل املشكالت.
النهاية ويسمح بالتفكري يطرح فيها املعلم أسئلة مفتوحة  -2

فالتفكري التأملي يتم بناؤ  من أفكار  ،جاباتلتلقي اإل
ليقاهتم. ويف هذا  دد الطرق الري يطرح هبا اآلخرين وتع

املعلمون األسئلة والطرق الري يستجيب املتعلمون ها مدى 
 جناح املتعلم يف أنشطة االستقصاء الري يقوم هبا وي ديها.

فاملعلم يف بيئة الصف  ،العليا تشجع مستويات التفكري -3
البنائية يتحدى الطالب للوصول إأ ما وراء معرفة احلقائق 

 وحفظ املعلومات.
ينشال فيها املتعلمون يف احلوار واملناقشات واملناظرات  -4

ويكون ذلد فقط  ،العلمية مع املعلم ومع بعضهم بعضاً 
عندما يشعرون بدرجة من الراحة يف التعبري عن أفكارهم 

 جيداً.
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تشجع املتعلمون لالخنراط واالهنماك يف اخلربات الري  -5
ملناقشات من جهة وتشجع ا ،تتحدى الفرضيات من جهة

 أخرى.
يستخدم فيها املتعلمون البيانات اخلام واملصادر األولية   -6

واملواد املادية املتفاعلة لتزويد الطالب باخلربات بداًل من 
 استخدام بيانات اآلخرين ومعلوماهتم واالعتماد عليها فقط.

 دور المعلم في بيئة الصف البنائي:
 إذ ،أدوار املعلمنييف  اريً يتايفرض البنائية إن تبين 

يتطلب من املعلم البنائي القيام بأدوار مطلوبة يف 
 :(2007)زيتون، التدريس. اسرتاتيجيات 

: يتم العمل فيها داخل توفير بيئة صفية بنائية تفاعلية .1
 ،ويراجعون ،ويقارنون ،فيناقشون ،جمموعات )تعاونية( صارية

 ويتفاعلون مع اجملموعات األخرى.
وممارسات  راتيجيات تدريسيةتصميم وتبني است .2

 تنطلق من فكر البنائية ومعايريها.
  تعليمية:-توفير بيئة تعلمية وممارسات تعلمية .3

والقدرة على حل  ،والعمل بروح الفريق ،كالعمل اجلماعي
 ،الناقد( التأمليوإعمال العقل والتفكري ) ،املشكالت

 وغريها. ... والعصف الذهين
ة في المواقف توظيف الخبرات السابقة للطلب .4

وربطها بالتعلم اجلديد  ،الجديدة التعليمية-التعلمية
 ملساعدة الطالب على )بناء( اخلربات اجلديدة املكتسبة.

وتوفري خربات وأنشطة  ،الطالبتعرف خصائص  .5
ومهمات ومواقف تعلمية تتفق وهذ  اخلصائص وتطورها 

 .بشكل خعلها أكثر مالءمة لبناء مواقف تعلمية جديدة
ام استراتيجيات وأساليب وأدوات التقييم استخد .6

فال يوجد إجابة صحيحة وخاطئة  ،البديل الحقيقي
بل معرفة األفكار واملفاهيم احلالية الري ُيملها ذلد  ،للمتعلم

الطالب. فاملعلم البنائي ُياول أن يقود الطالب وييسر تعلمه 
 إأ بناء فهم جديد واكتساب مهارات جديدة.

( ستة جماالت So, 2002)سو وذكرت دراسة 
 هي:ملمارسات املعلم البنائي 

: من األول: يستخدم المعرفة الحالية لتوجيه التعليم
 خالل:

 وعي املعلمني لألفكار )واملفاهيم( احلالية لدى املتعلمني. -1
 يتحدى أفكار املتعلمني )مبادرات املتعلمني وأفكارهم(. -2
 خعل األفكار اجلديدة تصل إأ املتعلمني. -3

حيث املتعلمون البدائل: ي : يوجه المتعلمين لتوليد الثان
، ويولدون البدائل، ويفسرون ويصفوهنايالحظون الظاهرة، 

 التناقضات واملفاهيم اخلاطئة )البديلة(.
 الثالث: يطرح األسئلة الواضحة المعالم:

 بيئة تعلم غنية باألسئلة املطروحة. -1
 األسئلة تستند إأ إجابات الطالب. -2
 ب بأسئلتهم ويربرون إجاباهتم.يتوسع الطال -3

الرابع: يختار المواد واألنشطة لكي يختبر الطالب 
 أفكارهم:

 الطالب يعملون باملواد واألنشطة. -1
 الطالب منشالون باالستقصاء العلمي. -2
 يقدم املعلم أقل ما ميكن )احلد األدىن( من املساعدة. -3

 الخامس: تهيئة جو الصف الذي يقود إلى التعلم:
 مون أفكارهم ويناقشوهنا مع املعلم.الطالب يقي -1
 الطالب يقيمون أفكارهم ويناقشوهنا مع أقراهنم. -2

السادس: تزويد الطالب بالفرص لتحقيق األفكار 
 الجديدة:

 يربط نقاط التعليم احلالية باملعرفة السابقة. -1
 يطبق الطلبة املعرفة يف مواقف حقيقية جديدة. -2

 المحور الثاني: االستقصاء
 االستقصاء: مفهوم أوال  

( 231، ص2004) يرى تراوبريد ، وباييب، وبويل
أن "االستقصاء هو العملية الري يطرح من خالها العلماء 
أسئلة حول الظواهر الطبيعية، ويبحثون عن إجابات هذ  
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 من املعرفة من خالل مصدر أو األسئلة، وفهمًا أعمق بداًل 
 عمليات أخرى". 

 Inquiry وتشري األدبيات إأ أن االستقصاء
يتضمن طرح األسئلة، وهو شكل من أشكال التعلم املوجه 

وجوهرها )حب االستطالع( الطبيعي، واالستقصاء يف  ،ذاتياً 
وفكرق )عقلي(  Practicalالتعلم والتعليم نشاط عملي 

Intellectual واالستقصاء يرتبط بالعلم  ،يف آن واحد
لعلم  وتفكري(. والعلم كاستقصاء أو ا ،وطريقة ،)كمادة

 ،أو مهارات التفكري )والبحث( العلمي ،كعملية استقصائية
بوصفها على االستقصاء يف عملية التعلم  و مجيعها ت كد و 

 (.2007العلوم وتدريسها )زيتون، اسرتاتيجية يف مناهج 
ويطلق على الطريقة االستقصائية يف التعليم والتعلم 

وينقب يف بالطريقة التنقيبية، ألن املتعلم املستقصي يبحث 
 مصادر املعرفة املختلفة من أجل التوصل إأ هدفه

املطلع على األدب الرتبوق وخد  (.2003)الفتالوق، 
لالستقصاء  ،تعريفات خمتلفة يف ألفاظها متحدة يف مضموهنا

 :(2011، 2008ما ذكر  قطيط ) منها
االستقصاء: العمليات العقلية القائمة على متثيل املفاهيم  -

 ملية يف العقل.واملبادئ الع
االستقصاء تطور املهارات املعرفية للبحث ومعاجلة  -

 املعلومات.
االستقصاء: طريقة تعليمية منطقية تعمل على الفضول  -

 ا عن احلقيقة.والشد العقالين حبثً 
االستقصاء: من خالله خرق املتعلم اختبار الفرضية  -

 أو إجابة عن س ال. ،وضعت كحل ملشكلة
التدريس الري تتطلب  االستقصاء: إحدى طرق

 ،مواجهة املتعلم مبشكلة يف صورة موقف أو مهمة أو س ال
ووضع الفروض الري تتمثل يف حلول  ،ويطلب منه  ليلها

وجتريب هذ  الفروض للوصول إأ حلول عملية  ،متوقعة ها
ومن مث تطبيق احللول املقرتحة يف  ،للمشكالت املدروسة

 . مواقف جديدةمواقف جديدة لتثبيتها وتعميمها يف

يقصد باالستقصاء أن يبحث  ،مما سبق اواستنتاجً 
الفرد معتمدًا على نفسه للتوصل إأ احلقيقة أو املعرفة. أما 
يف جمال عمليري التعليم والتعلم فإن االستقصاء هو نوع من 

جمموعة من  (املستقصي)املتعلم فيه أنواع التعليم يستخدم 
مليات توليد الفرضيات املهارات واالجتاهات الالزمة لع

وتنظيم املعلومات والبيانات وتقوميها، وإصدار قرار ما إزاء 
إلجابة عن س ال أو التوصل لالفرضيات املقرتحة الري صاغها 

إأ حقيقة أو مشكلة ما مث تطبيق ما مت التوصل إليه على 
عدة دراسات للتعرف  تيوقد أجر ، أمثلة ومواقف جديدة

سرتاتيجيات التدريس املستمدة من على أثر بعض املداخل وا
دراسة أظهرت البنائية على عدة متاريات مرتبطة بالتعلم، فقد 

االستقصاء أثر طريقري ْ  الري هدفت ملعرفة( 2008عطية )
فروق ذات داللة إحصائية لوجود واالكتشاف يف التحصيل 

يف التحصيل الفورق وامل جل، بني أداء الطالب الذين درسوا 
تشاف واالستقصاء، وأداء الطالب الذين درسوا بطريقة االك

قة املناقشة والطريقة التقليدية. ويف املقابل أوضحت بطري
 ،( أثر استخدام االستقصاء املوجه2001دراسة احلسين )

وحل املشكالت يف مستوى التحصيل العلمي لطلبة الصف 
 أكدت دراسة يف حنيلكيمياء. األول الثانوق يف مادة ا

االستقصاء وشبكات املفاهيم أثر طريقري  (2002عكور )
طلبة الصف الثامن األساسي يف العلوم مهارات ساب كإيف 

 التفكري اإلبداعي. 
 ثانيا : أنواع االستقصاء

ينظر إأ اسرتاتيجية االستقصاء يف التعلم والتعليم  
كمستويات ثالثة تصنف وفقًا لدور املعلم أو املتعلم فيها 

 (:صرف، بت330ص، 2007)زيتون، 
وفيه :   Structured Inquiryاالستقصاء المبني )المنمط( 

ويتدخل فيها كليًا من حيث  ،يكون للمعلم الدور األكرب
 تقدمي األسئلة أو املواقف املشكلة واإلجراءات. 

وفيه يكون تدخل : Guided Inquiryاالستقصاء الموجه 
 )دور( املعلم جزئياً.
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ويكون دور : Open Inquiry( االستقصاء الحر )المفتوح
املعلم وتدخله يف هذا املستوى االستقصائي يف حد  األدىن 

 أو ال يذكر.

ظر إأ اسرتاتيجية ني   ،ويف وجهة نظر حديثة أخرى
االستقصاء كعملية منائية تطورية يف أدبيات تدريس العلوم 

(Bonnstetter, 1998 ومستمرة ومتسلسلة يف مخسة )
ا مس ولية التعلم بني املعلم تنتقل فيهمستويات استقصائية 

 (.1جدول واملتعلم )
 1جدول

 أنواع مستويات االستقصاء الخمس
 المسؤول في مجاالت االستقصاء الست أنواع مستويات االستقصاء

تحديد موضوع  
 االستقصاء

طرح سؤال 
 االستقصاء

توفير المواد 
 التعليمية

تصميم 
 االستقصاء

تحليل 
 النتائج

الوصول 
 لالستنتاجات

 استقصاء تشايل اليدين التقليدق
Traditional Hands-On Inquiry 

 املعلم املعلم املعلم املعلم املعلم املعلم

 Structuredاالستقصاء املبين )املنمط( 
Inquiry 

املعلم  املعلم املعلم املعلم املعلم
 واملتعلم

 املتعلم

 املعلم املتعلم املعلم واملتعلم املعلم املعلم املعلم Guided Inquiryاالستقصاء املوجه 
 -Studentاالستقصاء املتمركز حول املتعلم 

Directed Inquiry 
 املعلم املعلم املعلم املتعلم املعلم واملتعلم املعلم

 Studentاستقصاء الطالب )الباحث(
Researcher 

 املعلم املعلم املعلم املتعلم املتعلم املعلم واملتعلم

  اءثالثا: سمات االستقص
السمات األساسية لالستقصاء حسب مت  ديد 

 يف مخس مسات (NRC, 2000)رؤية اجمللس الوطين للبحث 
تتضمن مشاركة املتعلم يف طرح أسئلة علمية التوجه، وإعطاء 
أولوية لألدلة يف الرد على األسئلة، وصياغة تفسريات من 

، وربط التفسريات باملعرفة العلمية، (Evidence) األدلة
 عن تعلمه مس واًل ليصبح  ،التفسرياتتواصل وتربير تلد وال

ويعكس هذا بدرجة كبرية نتيجة لنشاطه يف بناء معىن خلرباته، 
 لالستقصاء تظهرها مستويات  التصنيف مكونات أعقد

الري حددها اجمللس بسلم التقدير اللفظي  االستقصاء مسات
ملشاركة  املكون من أربعة مستويات خمتلفة لتقدير كل مسة تبعاً 

 املتعلمني يف االستقصاء.
اخلمس ( مسات االستقصاء األساسية 2يوضح اجلدول )و 

 (NRC, 2000حسب رؤية اجمللس الوطين للبحث )
وتشري إأ )سيطرة املعلم إما ومستويات  قيقها الري تعكس 

علم وتعكس دور املاملتعلم )أو سيطرة بنائي( العلم غري دور امل
 .طبيق النشاط االستقصائيوذلد خالل ت بنائي(ال

  2جدول 
 سمات االستقصاء

 السمة
 مداخل التدريس = مستوى أداء )سيطرة( المتعلم

 مفعلة لدور المتعلم بتوجيه من المعلم باشتقاق من المعلم مفعلة لدور المعلم
1 2 3 4 

يف  املتعلم يشارك
 علمية التوجه األسئلة

يوفر املعلم س ال 
ن أق االستقصاء أو يوفر م

يعيد املتعلم صياغة س ال 
االستقصاء املقدم من قبل 

خيتار املتعلم س ال االستقصاء 
من جمموعة أسئلة أو يطرح 

يطرح املتعلم س ال 
 االستقصاء
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 السمة
 مداخل التدريس = مستوى أداء )سيطرة( المتعلم

 مفعلة لدور المتعلم بتوجيه من المعلم باشتقاق من المعلم مفعلة لدور المعلم
1 2 3 4 

 ا جديدً س ااًل  و أق مصدر آخراملعلم أ مصدر آخر
 أولوية املتعلم يعطي
 Evidence  لألدلة

 األسئلة على عند الرد

ات وطريقة يوفر املعلم البيان
 التحليل

يوفر املعلم البيانات ويطلب 
 من املتعلم  ليلها

يوجه املتعلم جلمع بيانات 
 حمددة

ُيدد املتعلم نوع البيانات 
 الالزمة كأدلة وخمعها

يبين أو يصيغ املتعلم 
تفسريات من األدلة 

Evidence 
 يوفر املعلم األدلة

ا حمتملة يعطى املتعلم طرقً 
صياغة الستخدام األدلة يف 

 التفسريات

يوجه املتعلم خالل عملية 
 صياغة التفسريات من األدلة

يصيغ املتعلم تفسرياته بعد 
 تلخيص األدلة

يربط املتعلم التفسريات 
 باملعرفة العلمية

يوفر املعلم مجيع 
 االرتباطات

يوفر املعلم بعض االرتباطات 
 احملتملة

يوجه املتعلم لبعض اجملاالت 
 علميةواملصادر للمعرفة ال

يفحص املتعلم مصادر 
املعرفة ويشكل الروابط مع 

 التفسريات

يتواصل املتعلم ويربر 
 التفسريات

يوفر املعلم خطوات 
 وآليات التواصل

يوفر املعلم توجيهات عامة  
 للتواصل وعرض املربرات

يدرب املتعلم للتواصل وعرض 
 املربرات

يصيغ املتعلم حجة منطقية 
ومعقولة للتواصل وعرض 

 فسرياتالت
 -Writing-to المحور الثالث: الكتابة من أجل التعلم

learn  
من فوائد الكتابة أن النص املكتوب يوفر تاذية 
راجعة للمتعلم على املدى البعيد لكونه متاحًا للمراجعة 
ومن خالها يستطيع املتعلم أن ي كد أو يبعد املعاين 

رتبطة به. غري املأو  ،واألفكار الري ال تعرب عن املوضوع
كون الكاتب يبني بوضوح   ،اا مرتابطً ترب الكتابة نسيجً وتع

من خالل إخاد الروابط  ،العالقات بني عناصر النص
والتحليلية بني اجملموعات املفاهيمية باستخدام  ،الرتكيبية

 ،القواعد البالغية. وتتميز الكتابة بأهنا نشطة وتشاركية
املتعّلم وهذ  تتوافق مع وترية  من مثوشخصية أكثر و 

اخلصائص املرتبطة بالكتابة هي ما حنتا  إليه يف عملية 
 ,Zinsser) ومن تعريف زينسر (.Emig, 1977) التعّلم

بأهنا استخدام الكتابة  ،للكتابة من أجل التعلم  1988)
أو توصيل فكرة  ،بشكل نشط من أجل أداء مهمة معينة

عن األفكار   التعبري اخلاصميكن تعريف الكتابة بأهنا  ،ما
وذلد باستخدام معاين واضحة  الفهمتعكس حبيث 
 . من قبل املتعلم ومعروفة

( نقاًل عن 77، ص2013وذكرت حج عمر )
أن الكتابة من أجل التعلم تعد " (Britton, 1970)بريتون 

إحدى حركات الكتابة عرب املنهج وهي مدخل من مداخل 
 ألق خطة أو تعليم العلوم الري ت كد على التأثري اإلخايب

اسرتاتيجية تشمل و فز مشاركة املتعلمني يف عمليات كتابية 
. وتتضح أمهية استخدام "تساعدهم على تعلم املفاهيم

 يف اآليت:( 1998)طعيمه، الكتابة يف خطة التدريس 
 النص،( تساعد الكتابة املتعّلم على فهم أفضل حملتوى 1 

 ري هي ق يدال وذلد ألنه يقوم مبعاجلة املفاهيم اجلديدة
الكتابة )وهذا خعل املعلمة تتبىن اخلطط واالسرتاتيجيات 

 املتعلقة بالكتابة(. 
( تساعد الكتابة املعلمة على سهولة تطبيق التوجيه 2

واإلرشاد حول مفاهيم الدرس، من منطلق أن املهام الكتابية 
املختلفة املعطاة من قبل املعلمة )مثل: التأمل، القصة، 

 التعّلم،رة، املقالة( ها تأثريات إخابية على سرعة الكتابة احل
وذلد يتوقف على مقدار اإلرشاد والتوجيه )التاذية 

والتطبيق يف جماالت خمتلفة ، الراجعة( من قبل املعلمة
  .الرياضيات، الكيمياء(، )العلوم
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وعليه فإن تنويع املهام الكتابية املعطاة من قبل 
تقارير  ،املقالية ،ابة التأمليةاملعلمة للطالبات )مثل: الكت

املخترب( ت شجعهن على ممارسة أنواع خمتلفة من التفكري 
نات مما يساعدهن يف فهم البيا ،الناقد( ،اإلبداعي، )التأملي

الراجعة  ن تقدمي التاذيةإوصياغة تفسريات منطقية؛ كما 
أثناء عملية يف  نفسها املتعلمة من مسواء من قبل املعلمة، أ

ة والتأمل و ليل النص املكتوب يتيح للمتعلمة تطوير املراجع
الستخدام  اواسعً  وصقل معارفها، ويتيح للمعلمة جمااًل 

 .التقييم الكتابة يف
 م العلوميكحل مشكلة في تعل  استراتيجية الكتابة

 :(SWH)الــ
هي اسرتاتيجية تعليمية قائمة على البنائية 

عرفة العلمية، ضمن التفاعلية، ت وظف لتسهيل الفهم وبناء امل
، مت تطويرها من قبل هاند إطار نشاط املخترب االستقصائي

للجمع بني وجهري النظر يف  (Hand & Keys, 1999)وكيز 
تطبيق الكتابة من أجل التعّلم يف تعليم العلوم بدمج الكتابة 
الرمسية )تقرير املخترب( وغري الرمسية مع أنشطة العلوم 

تطوير اسرتاتيجية شكل احلرف   عمال على إذاالستقصائية 
(V هبدف مساعدة املتعلمني على بناء معرفة مفاهيمية )

والتعبري من خالل كتابة تقرير النشاط االستقصائي الذق 
(، )التأملخمع بني نوعي الكتابة الرمسية وغري الرمسية 

 واقرتحا اسرتاتيجية الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم
The Science Writing Heuristic (SWH) .  وتعرفها

اجلمعان بأهنا: "املهام الري تقوم هبا املعلمة لتحقيق أكرب 
أثناء تطبيق يف عدد من مراحل املناقشات ومفاوضات املعىن 

النشاط االستقصائي هبدف تعزيز تفاعل وتعلم الطالبة 
شاط االستقصائي الذق وتسهيل مهمة كتابتها لتقرير الن

ة )تقرير املخترب االستقصائي( وغري ة الرمسييشمل الكتاب
وقد  (.8صهـ، 1434الرمسية )الكتابة التأملية(" )اجلمعان، 

ها ئتعريف كيز وزمال( 2013ذكرت حج عمر )

( بأهنا اجلسر الذق يربط بني تقارير SWHسرتاتيجية الــ)ال
  املخترب التقليدية وتكوين املعىن اخلاص باملتعلم.

األول موجه  ،البنيوتشمل هذ  االسرتاتيجية ق 
والثاين  ،للمتعلم وميثل عناصر تقرير النشاط االستقصائي

 امرشدً بوصفه املعلم به يقوم الذق قالب املعلم وميثل الدور 
لبيئة التعّلم وتتمثل يف هتيئة بيئة مفاوضات وتواصل  اوموجهً 

خالل النشاط االستقصائي سواء ملفاوضة املعىن املتكّون 
م اخلاص(، أو ملفاوضة التفسريات املقبولة ا )ب عد التعلفرديً 

وهو ما ي كد أمهية  ،من أفراد اجملموعة )ب عد التعلم العام(
التفاعل االجتماعي يف جمموعات العمل التعاونية 

  .هـ(1434)اجلمعان،  ومفاوضات املعىن املتكّون
( طريقة لدعم 1ويقدم قالب املتعلم )شكل

مية بداية من بناء األسئلة وتطوير فهم املتعلم للمفاهيم العل
وتربير  ،واختبارها من خالل تصميم جتربة لإلجابة عنها

ومقارنة األفكار مع اآلخرين  ،الفروض وربطها مع األدلة
الكتاب( وتكوين املعىن من خالل املناقشات  ،)األقران

والتأمل الذق يوضح  ،)املكون العام( وكتابة تقرير املخترب
كوين املعىن اخلاص )املكون اخلاص( لت ،أفكار املتعلم تاري
املستمرة من املفاوضات واألدلة  ةأثناء املرور بالدرو يف 

 ,Akkus) والشواهد وتفسري البيانات وتوضيح األفكار

Gunel & Hand, 2007.)  

 ما هي أسئلري عن هذ  املشكلة )التجربة(؟ألفكار أو األسئلة األولية : 
 عن س ايل )أسئلري(؟ : ماذا أعمل ألجيبالتجربة والطريقة 
 :ماذا شاهدت بعد إجراء النشاط )التجربة(؟ المالحظات والمشاهدات 
 االفتراضات (Claims) :ما هي افرتاضايت )إجابايت( عن األسئلة؟ 
  الشواهد(:(Evidence   ما هي الشواهد الري تدعم افرتاضايت؟ ملاذا

 كونت هذ  االفرتاضات؟ كيف كونتها؟
 القراءة :(Reading)  ف أقارن أفكارق مع اآلخرين )األصدقاء، كي

 الكتاب، املعلم(؟
 كيف تاريت أفكارق؟ وملاذا؟ (Reflection): التعقيب

 علمتقالب الم 1شكل 
( من عدة مراحل 2ويتكون قالب املعلم )شكل 

 (:Yore, 2005)ملفاوضات املعىن 
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مرحلة االستطالع األولية: ُيتا  املعلم بداية الستطالع  .1
ابقة لدى املتعلمني ليتمكن من التخطيط لبيئة املعرفة الس

تعلم تساعد املتعلم للبناء على املعرفة السابقة، ويتمكن من 
فهم السياق لتشجيع وإشراك املتعلمني يف املناقشات 
 العلمي الذق خرق فيه املخترب االستقصائي. 

مرحلة ما قبل النشاط: يصمم املعلم ملرحلة ما قبل   .2
 املتعلمني يف املفاهيم املتعلقة باملوضوع النشاط إلثارة تفكري

وهتيئتهم للعمل داخل النشاط من خالل العصف الذهين أو 
طرح األسئلة أو إجراء نشاط بسيط، وإتاحة الفرصة أمام 

املتعلمني لصياغة أسئلتهم اخلاصة حول املفاهيم أو األفكار 
 إذاملطروحة لتوضيح ما يرغبون يف معرفته عن املوضوع، 

هم هذا النشاط على التمييز بني األسئلة القابلة يساعد
جرائية ريها. كما خب مناقشة اخلطوات اإلللبحث من غ

يساهم يف فهم وتطوير  إذاملتعلقة بالنشاط االستقصائي، 
مهارات املتعلمني املتعلقة حبل املشكالت، والربط بني 

كري املفاهيم اجلديدة واملعرفة السابقة، والتنب  بالنتائج، والتف
 يف العالقة الري تربطها يف الس ال الذق مت طرحه.

 ألفكار الطلبة  مرحلة االستطالع األولية(Exploration of pre-instruction understanding) 
  )مرحلة ما قبل النشاط )التجربة(Pre-laboratory activities) 

 )مرحلة النشاط )التجربة (Laboratory activity) 

 1لفردية والكتابة مرحلة المناقشة ا (Negotiation-individual writing) 
  1مرحلة المناقشة الجماعية (Negotiation-group discussion)  
  مرحلة المناقشة بالمقارنة مع المصادر((Negotiation-textbook and other resources 
  2مرحلة المناقشة الفردية والكتابة ((Negotiation-individual writing 
 ألفكار الطلبة رحلة االستطالع البعديةم (Exploration of post-instruction understanding)  

 قالب المعلم 2شكل 
ن يف و : يف مرحلة النشاط ينخرط املتعلممرحلة النشاط .3

 investigationاملخترب  قيق 
 جلمع البيانات وتسجيل النتائج.  .4
تتاح  إذ (: تتضمن الكتابة الفردية1مرحلة املناقشة ) .5

الفرصة للمتعلم السرتجاع املعرفة السابقة وحماولة البحث 
عن العالقة الري تربطها مع البيانات اجلديدة وتفسري النتائج 

 وبناء املعىن اخلاص مثل كتابة املالحظات وتفسريها.
(: ومتثل مرحلة احلوار اجلماعي 3)-(2مرحلة املناقشة ) .6

 ،(اماًل )الفصل ك ريةالكب مأداخل اجملموعات سواء الصارية 
أثناء يف والري يبدأ فيها املعلم بالتفاعل احلوارق مع املتعلمني 

من أجل دعم وتوجيه انتباههم  ،إجراء النشاط االستقصائي
إأ معىن البيانات الري يتم مجعها وكيفية تفسريها لإلجابة 
عن أسئلتهم اخلاصة املرتبطة بالنشاط. يصاحب ذلد 

 وأقراهنم حول املالحظات والبيانات التفاوض بني املتعلمني
يف  ويساعد املعلم خالل التفاوض ،وصياغة فرضيات معرفية

( املتعلمني على تقييم اماًل اجملموعات الكبرية )الفصل ك
ومتكينهم من تعديل أو  ،الفرضيات واملشاهدات واألدلة

وفقاً لألدلة املقدمة الري مت دعمها من  ،تايري تلد الفرضيات
( أو 3ومرحلة املناقشة ) ،(2ت مرحلة املناقشة )املفاوضا

 ،مرحلة املقارنة مع املصادر املختلفة )الكتاب املدرسي
العلمية(. بعد ذلد يقوم  اجملالت ،الشبكة العنكبوتية

 ،ن يف هناية النشاط بكتابة تقرير املخترب االستقصائيو املتعلم
 ،متضمنًا ما مت تنفيذ  يف النشاط من أسئلة وإجراءات

 وتفسري البيانات. ،وأدلة ،وفروض
(: يتمثل دور املعلم يف مرحلة 4مرحلة املناقشة ) .7

( يف استعراض املفاهيم الري مت 4الكتابة التأملية املناقشة )
تناوها يف النشاط االستقصائي لتقريب املعىن وقياس مدى 
انعكاس ذلد على فهم املتعلم لتوضيح املفاهيم وميكن 

للمتعلم إلجراء املزيد من األنشطة  للمعلم إتاحة الفرصة
 التأكيدية إن لزم األمر. 



 ....ن بنت حسني حج عمر فاعلية احلقيبة التدريبية القائمة على األنشطة االستقصائية باستخدام فاطمة بنت غرم اهلل آل محد وسوزا

 

377 

م يِّ دية ألفكار املتعلمني: وفيها ي قمرحلة االستطالع البع  .8
املعلم مدى فهم املتعلمني للمفاهيم واحملتوى العلمي على 
مستوى اجملموعات )تقارير املخترب( واملستوى الفردق 

  )الكتابة التأملية(.
اسرتاتيجية  أثر توظيف ساتعدة درابينت  وقد

هـ( 1434دراسة اجلمعان )مثل ، على التحصيل (SWHالـ)
كموجهات حلل أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة   أكدت الري

( يف تدريس الكيمياء بنظام SWHتعليم العلوم الـ)املشكلة يف 
املقررات، يف تنمية كل من التحصيل واالجتا  حنو الكيمياء 

وهاند هوهنشل دراسة و  .ألول الثانوقلدى طالبات الصف ا
(Hohenshell & Hand,  2006)  أجريت على طالب الري

لالسرتاتيجية على خابية اإل نتائجال شارتوأاملرحلة الثانوية 
ن يدراسة هاند وآخر نتائج  معواتفقا يف هذا ،  صيل املفاهيم

((Hand, Wallace & Yang, 2004 أن  الري وجدت
( SWHباسرتاتيجية الـ)مادة الكيمياء ا الطالب الذين درسو 

من يف االختبار التحصيلي درجات أعلى قد حصلوا على 
دراسة رود وبينت  .االعتياديةالطالب الذين درسوا الطريقة 

( Rudd, Greenbowe & Hand,  2001)وجرينبو وهاند 
على طالب  SWHخابية بعد تطبيق اسرتاتيجية الـاإل النتائج

أظهر الطالب فهمًا أفضل للمفاهيم  إذة، املرحلة اجلامعي
 جرينبو وهاندذكر و العلمية الري مت تناوها يف خمترب الكيمياء. 

(Greenbowe & Hand, 2006 أن الطالب الذين ) درسوا
يف اختبار قد حصلوا على نتائج أفضل  SWH الـاسرتاتيجية ب

 الطالب الذين درسوا بطريقة املختربب مقارنةاملقنن الكيمياء 
 .االعتيادية

بعض الدراسات يف أثر استخدام كما حبثت 
يف التنمية املهنية ملعلمي العلوم، كدراسة  SWH الـاسرتاتيجية 

 SWH الـاسرتاتيجية الري وظفت  (Omar, 2008)عمر 
من خالل التعرف  للمعلمني واملعلماتهين كم شر للنمو امل

دم عاملهمة  من النتائجعلى تبنيهم للبنائية التفاعلية، وكان 
عالقة بني عدد مرات تطبيق االسرتاتيجية من قبل وجود 

العينة وتبين التدريس البنائي كم شر للنمو املهين. كما 
الصعوبات الري تواجه  (2013) عمرحج أوضحت دراسة 

ومنها صعوبة  SWH الـاسرتاتيجية  املعلمات عند تطبيق
لفكرة اختيار أنشطة استقصائية تساعد يف توضيح وتعلم ا
استثارة العامة من الوحدة أو الفصل، باإلضافة لصعوبة 

ل التفاعل مع األنشطة دافعية الطالبات للتعلم من خال
ا عدم وأيضً االستقصائية، وطرح األسئلة واملشاركة يف احلوار، 
دور  إذ إنالقدرة على االنتقال من االستقصاء إأ املفهوم، 

ا ة من املعلمات عوضً االستقصاء هو تأكيد املعلومات املقدم
. للوصول إأ معىن للمفهومكمحفز وميسر   عن دور 

( أنه رغم وعي 2012ومناظر ) وأشارت دراسة حج عمر
ملتوسطة بالنظرية معلمات الرياضيات والعلوم يف املرحلة ا

هنن يفضلن املمارسات التقليدية يف التدريس الري فإالبنائية، 
ى املعرفة خب أن يكون ت كد أن الدور األكرب يف احلصول عل

 (1)معلمة بأن لدراسة ا أشارتكما على عاتق املعلمة،  
اجتا  إخايب لدى املعلمات حنو الكتابة وتطبيقها يف لديها 

دريس ووعي املعلمات باحلاجة إلعدادهن وتدريبهن على الت
مثل  تعينهن على تطبيق مدخل الكتابة اسرتاتيجيات تدريس

   . كلة يف تعليم العلومالكتابة كموجهات حلل املش
ا سبق أمهية اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل ممويتضح 

إحدى تعد  إهنا  إذ SWHاملشكلة يف تعليم العلوم الـ
الري تيسر التعلم من خالل احلديثة، اسرتاتيجيات التدريس 

وتفسح اجملال الستخدام مشاركة املتعلم الفعالة يف التعلم، 
قيق أعلى املستويات لسمات و  مهارات االستقصاء،

االستقصاء اخلمس من حيث مراحل املفاوضات الري يهيئها 
االسرتاتيجية يف برامج  تبين املعلم يف بيئة التعلم، مما ميكن معه
تطبيق املعلمات لسمات النمو املهين للكشف عن 

االستقصاء ومراحل مفاوضات املعىن كداللة على تبنيهن 
 .للتدريس البنائي
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 البحث وإجراءاتهمنهجية 

بناًء على طبيعة البحث واملعلومات املراد احلصول   
عليها فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة 
احلالة والذق يقوم على دراسة الواقع، ويهتم بوصفه وصفاً 
دقيقًا ويعرب عنه تعبريًا كيفياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا 

 وعبيدات، ،عدساحلق، عبد ) الظاهرة ويوضح خصائصها
(، وي كد العساف أن هذا املنهج يطبق "إلصدار 2012

، 2003أحكام تقوميية على واقع معني" )العساف، 
 (.74ص

 مجتمع البحث وعينته:
ن جمتمع البحث من مجيع معلمات الكيمياء تكو  

للمدارس الثانوية التابعة ملكتب الرتبية والتعليم جنوب 
تطبيق ل ةالتدريبيشة عمل احلقيبة ور الرياض واللوايت حضرن 

اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم 
( معلمات، ومتثلت عينة 10والبالغ عددهن ) SWH الـ

بعشوائية بسيطة البحث يف ثالث معلمات مت اختيارهن 
 .ةالثانويللمرحلة ومجيعهن يدرسن مقرر الكيمياء 

 أدوات البحث: 
ل البحث، مت االعتماد على مجع لإلجابة عن س ا

عداد إتصميم و البيانات من أكثر من مصدر، ولذلد مت 
من خمتلف اجلامعات  احمكمً  13ومت عرضها على أداتني 

 جلمع البيانات:
جماالت، األول: تعريف  ةاستبانة: تكونت من ثالث -1

حماور:  ةثالث باملعلمة واملعلومات الشخصية، والثاين: مشل
ة، واالستقصاء، والكتابة كموجهات حلل النظرية البنائي

من الفقرات  اكل حمور عددً   . وتضمنمشكلة يف تعليم العلوم
ستجابة عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي )موافقة يتم اال

متاماً، موافقة، غري متأكدة، غري موافقة، غري موافقة متاماً(، 
 .واجملال الثالث: عبارة عن تساؤالت مفتوحة

تكونت من شقني، األول: بيانات  بطاقة مالحظة: -2
عامة: اسم املعلمة وتاريخ املالحظة والوقت وعنوان الدرس 
والفصل، والثاين: مشل مراحل النشاط االستقصائي وهي: 
مرحلة ما قبل النشاط االستقصائي، ومرحلة املشاركة يف 
النشاط االستقصائي، ومرحلة الكتابة الفردية يف النشاط 

 .االستقصائي
  .ت اإلشرافيةاملداوال -3

 :الصدق الظاهري ألداتي البحث
من صدق أدايت البحث )االستبانة  مت التأكد

وبطاقة املالحظة( من خالل عرضهما على جمموعة من 
جمال املناهج وطرق التدريس للتأكد من  يفاملتخصصني 

ما وضعت من أجل قياسه، مة بنودمها لقياس ءمدى مال
داتني ألهداف البحث، ومعرفة آرائهم يف مدى مناسبة األ

واحلكم على ما  تويه من حيث صحة الصياغة والوضوح، 
وبعد االطالع على مالحظات ومقرتحات األساتذة 
احملكمني واألخذ هبا، مت التعديل واحلذف واإلضافة واخلرو  

 بصورة األداتني للتطبيق.
 :ثبات أداتي البحث

بطريقة الثبات قامت الباحثة حبساب معامل 
إأ  أدايت البحثقسمت الباحثة فقرات  إذالنصفية،  التجزئة

قسمني: الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية مث قامت 
 الفقرات درجات جممــوع بنيالباحثة حبساب معامل االرتباط 

ألدايت  واملكونة الزوجية، الفقرات درجات وجمموع الفردية
 بريسون طارتبا معامل قيمة بلاتبالنسبة لالستبانة  ،البحث

 معادلة ةالباحث تاستخدم مث( 0،863= ر) النصفني بني
 فقرات عدد كون بسبب املقياس طول لتعديل بروان سبريمان
 قيمة بلات وقد ،(متساويني النصفني) زوجياً  االستبانة

 األمر مرتفعة قيمة وهي ،(0،926= ر) التعديل بعد الثبات
نسبة لبطاقة ، أما بالالثبات من جيدة درجة على يدلل الذق

 النصفني بني بريسون ارتباط معامل قيمة بلاتاملالحظة 
 بروان سبريمان معادلة ةالباحث تاستخدم مث( 0،789= ر)
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 التعديل بعد الثبات قيمة بلات وقد املقياس، طول لتعديل
بعد التأكد من صدق  جيدة جداً. قيمة وهي (0،910=ر)

النهائية، ومت  وثباهتا، مت إعدادها يف صورهتا البحث يتأدا
، وقد استارق البحثتطبيقها ميدانيًا على مفردات عينة 

 من العاماألول  التطبيق معظم فرتات الفصل الدراسي
 ية:توفقاً لإلجراءات )اخلطوات( اآل (1435/1436)
جامعة )امللد على خطاب تعريف من  ةالباحث تحصل -

 بالدراسات العليا. ةرتباط الباحثايفيد  سعود(
 جامعة )امللد سعود( من موافقة على لاحلصو  مت -

أدايت  توزيع على املوافقة ألخذ البنات تعليم إلدارة لتوجيهها
 التابعة الثانوية للمدارس الكيمياء علماتم على البحث
 الربنامج حضرن واللوايت الرياض جنوب والتعليم الرتبية ملكتب
 يف املشكلة حلل كموجهات الكتابة السرتاتيجية التدرييب

 .بتطبيق االستبانة والسماح SWH ال العلوم عليمت
 األدواتصعوبات كبرية يف تطبيق  ةالباحث تواجه -

، مما تطلب املزيد من هامتت متابعتها بنفس إذومتابعتها، 
 اجلهد.

مبراجعتها  األدواتبعد استكمال مجع  ةالباحث تقام -
عدادًا إلدخاها يف احلاسب اآليل، مث إجراء توتدقيقها اس

 يل اإلحصائي ها.التحل

 :البحث في المستخدمة اإلحصائية األساليب •

 مجعها، مت الري البيانات و ليل البحث أهداف لتحقيق  
 املناسبة اإلحصائية األساليب من العديد است خِدمت
 االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزم برنامج باستخدام

Statistical Package For Social Sciences ها مزير  والري 
 وإدخال ترميز مت أن بعد وذلد ،(SPSS) بالرمز اختصاراً 
 .اآليل احلاسب إأ البيانات
 األساليب الباحثة استخدمت البحث بيانات وملعاجلة

 : يةاآلت اإلحصائية

 frequencies and) املئوية والنسب التكرارات-1

percentages:) والوظيفية الشخصية اخلصائص على للتعرف 
 عبارات جتا  ستجاباهتما و ديد البحث، ينةع ملفردات

 .البحث أداتا تتضمنها الري ةاحملاور الرئيس
":  Weighted Mean( "املرجح) املوزون احلسايب املتوسط-2

 مفردات ستجاباتا اخنفاض أو ارتفاع مدى ملعرفة وذلد
 البحث متاريات عبارات من عبارة كل عن البحث جمتمع

 حسب العبارات ترتيب يف يفيد بأنه العلم مع األساسية،
 .موزون حسايب متوسط أعلى

 ارتفاع مدى ملعرفة وذلد":  mean"  احلسايب املتوسط-3
 احملاور عن البحث جمتمع مفردات ستجاباتا اخنفاض أو

 يفيد بأنه العلم مع ،(العبارات متوسطات متوسط) ةالرئيس
 . حسايب متوسط أعلى حسب احملاور ترتيب يف
"  Standard Deviation"  املعيارق حنرافاال ماستخدا مت-4

 جمتمع مفردات ستجاباتا احنراف مدى على للتعرف
 حمور ولكل البحث، متاريات عبارات من عبارة لكل البحث

 أن ويالحظ احلسايب، متوسطها عن الرئيسة احملاور من
 مفردات ستجاباتا يف التشتت يوضح املعيارق حنرافاال

 إأ البحث، متاريات عبارات من ةعبار  لكل البحث جمتمع
 تركزت الصفر من قيمته اقرتبت فكلما الرئيسة، احملاور جانب

 . تشتتها واخنفض ستجاباتاال
 براون – سبريمان بطريقة النصفية التجزئة ثبات- 5

spearman – Brownالبحث أدايت ثبات لقياس ؛. 
 person) بريسون رتباطا معامل استخدام مت -7

Correlation) :البحث أدايت صدق لتقدير وذلد. 

 خطوات تطبيق البحث:

معرفة فاعلية  من أجل  قيق هدف البحث وهو
يف تبين  SWH الـحقيبة تدريبية مقرتحة يف ضوء اسرتاتيجية 

نائي. مت القيام باإلجراءات معلمات الكيمياء للتدريس الب
 ية:تاآل
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بة  اسرتاتيجية الكتاحقيبة تدريبية بعنوان: وتنفيذ إعداد  -
 .(SWHشكلة يف تعليم العلوم )املل موجهات حلك
تقدمي احلقيبة ملركز التدريب واالبتعاث للموافقة املبدئية يف  -

 ا.ولاويً  اتطبيقها ومت تدقيق احلقيبة علميً 
عبارة عن االستبانة، وبطاقة  إعداد أدوات الدراسة وهي  -

 .والتأكد من صدقهما وثباهتما املالحظة
واملوافقات الالزمة لتطبيق  احلصول على اخلطابات، -

 احلضور للمعلمات لتوزيع البحث وتسهيل مهمة الباحثة يف
 وتطبيق بطاقة املالحظة. ةاناالستب

االتفاق مع املعلمات )عينة الدراسة( حلضور بعض  -
احلصص عدة مرات بدون تنسيق مسبق هبدف تسجيل 

الري مت تزويد املعلمة  حظةاملالحظات حسب بطاقات املال
  هبا.
والري مت  املداوالت اإلشرافية مع املعلمات أفراد العينة -
جراؤها بعد كل مالحظة لالستفسار عن اخللفية املعرفية إ

 التدريسي الذق مت مالحظته.لألداء 
 .االنتائج وتفسريه ليل  -

 

 نتائج البحث ومناقشتها

ما : البحث الذق نص على عن س اللإلجابة 
الـ ضوء استراتيجية فاعلية حقيبة تدريبية مقترحة في 

 مت في تبني معلمات الكيمياء للتدريس البنائي؟ SWHـ
 ليل البيانات الري مت مجعها من خالل أدوات البحث لكل 

وسيتم عرض النتائج بداية بالتعريف معلمة على حدة، 
أبرز ما تتمتع به من مهارات وم هالت علمية، بيان و بالعينة 

أبرز استعراض ومن مث ، ةانمث استعراض نتائج حماور االستب
واملداوالت اإلشرافية املالحظات من خالل بطاقة املالحظة، 

للتعرف عن مدى  لكل معلمة ةاناالستببنتائج ومقارنتها 
لتبنيها للبنائية يف  ام شرً بوصفه  التدريس البنائي من متكنها

 .تدريسها
 البيانات العامة للمعلمات عينة البحث
 :لمات عينة البحثمت مجع البيانات عن املع

خالل إجاباهتن  من (3)معلمة ، و(2)معلمة ، و(1)معلمة 
تعريف باملعلمة ) ةاناالستب عن أسئلة اجملال األول يف

( البيانات العامة 3، ويوضح اجلدول )(واملعلومات الشخصية
 للعينة

 3جدول 
 بيانات عامة عن المعلمات عينة البحث 

 (3)معلمة المعلمة  (2)معلمة لمة المع (1)معلمة المعلمة  البيانات
 بكالوريوس كيمياء تربوق بكالوريوس كيمياء تربوق بكالوريوس كيمياء تربوق امل هل

 أربع سنوات  مخس سنوات  سبع سنوات  اخلربة التعليمية
 أربع سنوات  ثالث سنوات  ثالث سنوات  اخلربة يف تدريس الكيمياء

 أربع دورات  دورتان  ثالث دورات  عدد الدورات
أن معلمات عينة البحث   3يتضح من اجلدول

مجيعهن خرخات قسم الكيمياء بكلية الرتبية لكن تتفاوت 
لديها  (1)معلمة ـف ،خرباهتن التعليميه والتدريسية للكيمياء

ثالث سنوات خربة تدريسية سنوات منها سبع  خربة
اثلها لكنها متبعامني عنها خربة  (2)معلمة وتقل  ،بالكيمياء

رغم أهنا كانت  (3)معلمة التدريسية للكيمياء، ويف خربهتا 

هنا  فإ لديها خربة أربع سنوات إذ إن  أقلهن خربة يف التدريس 
 كانت أكثرهن خربة يف تدريس الكيمياء.

اختالف املعلمات  ا( أيضً 3ويتضح من جدول )
 (1)معلمة إن  إذ عينة البحث يف دوراهتن التدريبية يف البنائية

دورات تدريبية هتتم بالنظرية  علىحصلتا  (3)معلمة و
حصلت  يف حنيوالتعلم النشط  ،واالستقصاء البنائية،
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 يف جمال استخدام ني تدرييتنيعلى دورت (2)معلمة 
 اسرتاتيجية االستقصاء، واسرتاتيجية التعلم النشط.

 ةنتائج االستبان
تباين  ةاناالستب حماور يتضح من استجابات املعلمات على   

( نتائج 6-4آرائهن، وفق عبارات كل حمور. وتبني اجلداول )

كل حمور من عبارات  استجابات املعلمات عينة البحث على 
: النظرية البنائية، االستقصاء، الكتابة  ةالثالث ةانحماور االستب

 كموجهات حلل املشكلة.

 4جدول 
 ةاستجابات المعلمات عينة البحث على محور النظرية البنائي

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارات
 موافقة موافقه متاًما موافقه متاًما أستطيع تعريف النظرية البنائية.

 موافقة حلد ما موافقة متاًما موافقة متاًما أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس.
 موافقة متاًما ة متاًماموافق موافقة متاًما أربط الدرس اجلديد مبا تعلمنه الطالبات بالسابق.

 موافقة موافقه متاًما موافقة أحدد املفاهيم اجلديدة املطلوب تعلمها يف الدرس.
 موافقة موافقة متاًما موافقة أحرص على توفري املصادر التعليمية املناسبة قدر اإلمكان.

 موافقة اموافقة متامً  موافقة متاًما أؤكد على استخدام الطالبة لكتاب املقرر كمرجع .
 موافقة موافقه متاًما موافقة أوفر بيئة تشجع الطالبة على التعبري عن مفاهيمها وأفكارها.

 موافقة موافقة متاًما موافقة أحرص على عدم انتقاد الطالبة لتشجيعها على املناقشة
 موافقة موافقة متاًما موافقة متاًما أحرص على أن يكون دور املعلمة ميسرة للعملية التعليمية 

على  متاًماقد وافقت  (2)معلمة أن  4يتضح من اجلدول    
 (3)معلمة التسع، بعكس املعلمة مجيع عبارات حمور البنائية 

إال يف عبارة  متاًماالري مل تصل استجاباهتا لدرجة موافقة 
أربط الدرس الجديد بما تعلمنه الطالبات واحدة هي: 

رجة موافقة، عدا معظم استجاباهتا بدت جاءو ، بالسابق

الري  أوظف النظرية البنائية كفلسفة للتدريس،عبارة: 
يف حني تراوحت استجابات  جاءت بدرجة موافقة حلد ما،

)مخس  متاًماوموافقة )أربع عبارات(،  بني موافقة (1)معلمة 
 من تسع عبارات(. 

 5جدول 
 استجابات المعلمات عينة البحث على محور االستقصاء 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1معلمة ) العبارات
 موافقة متاًماموافقه  متاًماموافقه  تساعد على التقصي ملا وراء املعرفة. باستخدام أسئلةأعد الدرس 

 موافقة حلد ما متاًماموافقة  متاًماموافقة  شبه موجه(. موجه، حر،أحدد نوع االستقصاء املستخدم )
 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  بطريقة مناسبة أشكال اجملموعات

 متاًما موافقة متاًماموافقه  متاًما موافقة أجهز األدوات واملواد التعليمية املناسبة 
 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًما موافقة للتعلم.إلثارة دافعية الطالبات  ةأقدم أسئلة صفية سابر 

 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًماموافقة  ة.السابقأشارك الطالبات يف اسرتجاع املعرفة 
 متاًما موافقة متاًماموافقه  متاًما موافقة االستقصائي.أحدد للطالبات ما سيتم مالحظته يف النشاط 

 متاًما موافقة متاًماموافقة  متاًما موافقة أطلب من الطالبة املشاركة بأفكارها مع زميالهتا بالصف.
 موافقة متاًماموافقة  متاًماموافقة  طالبة بتكوين املعرفة املقصودة بنفسها.أحرص على أن تقوم ال

 متاًماموافقه  متاًماموافقه  متاًماموافقه  االستقصائي.أطلب من الطالبة طرح س ال على النشاط 
 متاًماموافقة  اًمامتموافقة  متاًماموافقة  أطلب من الطالبة تصميم النشاط بأسلوب يساعدها على حل أسئلتها املطروحة.
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 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  سئلتها.أأحفز الطالبة على تفسري مالحظاهتا وربطها مع 
 متاًماموافقة  متاًماموافقة  متاًماموافقة  علمية.أشجع الطالبة على تدعيم تفسرياهتا بأدلة 

توافق استجابات املعلمتني  5يتضح من اجلدول 
االستقصاء على مجيع عبارات حمور  (2)معلمة و (1)معلمة 

معهما يف  (3)معلمة اختلفت  يف حني ،متاًمابدرجة موافقة 
)معلمة استجابت املعلمة  وقداستجاباهتا لثالث عبارات، 

أعد الدرس باستخدام أسئلة تساعد على التقصي ملا  للعبارتني: (3
املعرفة املقصودة  وأحرص على أن تقوم الطالبة بتكوين ،وراء املعرفة

أحدد نوع االستقصاء املستخدم عبارة: بدرجة موافقة، ول بنفسها
 موافقة حلد ما. بدرجة شبه موجه(، موجه، ،)حر

 6جدول 
 استجابات المعلمات عينة البحث على محور استراتيجية الكتابة 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارات
 موافقه متاًما موافقه متاًما موافقه  التعلم عند الطالبة. لكتابة لتعزيزاستخدم أ

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة  أنوع يف املهام الكتابية املطلوبة من الطالبة.
 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أجتنب األنشطة الكتابية لصعوبة تقوميها.

 موافقه موافقه موافقة كتابية مجاعية.  أحدد للطالبات مشروعات
 موافقة  موافقة  موافقة الكيمياء.أجتنب األنشطة الكتابية لعدم معرفري باستخدامها ضمن مقرر 

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أجتنب األنشطة الكتابية لضعف املهارات الكتابية لدى الطالبات.
 موافقه متاًما موافقه متاًما موافقة ة حل املشكلة.أوظف الكتابة ضمن اسرتاتيجي

 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة تتطلب األنشطة الكتابـية أساليب تدريس خاصة تتناسب مع األنشطة الكتابية.
 موافقة متاًما موافقة متاًما موافقة متاًما أكلف الطالبات مبهام كتابـية تأملية ضمن أنشطة املقرر.

 (2)معلمة  توافق استجابات املعلمتني 6ح من اجلدول يتض
جاءت مجيع  إذعلى عبارات هذا احملور،  (3)معلمة و

أحدد عدا العبارتني  متاًمااستجابتهما بدرجة موافقة 
للطالبات مشروعات كتابية جماعية، وأتجنب األنشطة 

، الكتابية لعدم معرفتي باستخدامها ضمن مقرر الكيمياء
)معلمة  هما بدرجة موافقة، ووافقتهما يف هذ جاءت استجابت

تراوحت استجاباهتا بني موافقة )ست عبارات(، الري  (1
  )ثالث عبارات فقط(. متاًماوموافقة 

 نتائج بطاقة المالحظة
 زيارات صفية مخس مرات مالحظة املعلمات مت 

وبدون تنسيق مسبق، واختلفت نتائج بطاقة املالحظة 
والصفوف مالحظتها،  تمتباختالف الدروس الري 

الصف األول الثانوق،  (1)معلمة درست  إذاملستهدفة، 
)معلمة الثاين الثانوق واألول و درست الصف  (2)معلمة و
الثالث الثانوق. ويوضح اجلدول األول و  درست الصف (3
 علمات عينة البحث. يارات ملالز اريخ و ( عناوين الدروس وت7)

  7جدول 
 الصفية للمعلمات عينة البحث يارات خ الز عناوين الدروس وتواري

 والصف المعلمة             
 الزيارة

 ثانوي(الثالث الو ول، األ) (3)معلمة  (ثانويالثالث الو  ول،األ) (2)معلمة  ثانوي(الول األ) (1)معلمة 

 األوأ
 العناصر واملركبات  املخاليط خواص املادة عنوان الدرس 

 هـ19/12/1435 هـ21/12/1435 هـ18/12/1435 التاريخ

 الثانية
 األلكينات  األلكينات املخاليط عنوان الدرس 

 هـ27/12/1435 هـ28/12/1436 هـ 20/12/1435 التاريخ
 األمحاض والقواعد  تركيب الذرة  العناصر واملركبات عنوان الدرس  الثالثة
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 والصف المعلمة             
 الزيارة

 ثانوي(الثالث الو ول، األ) (3)معلمة  (ثانويالثالث الو  ول،األ) (2)معلمة  ثانوي(الول األ) (1)معلمة 

 هـ2/1/1436 هـ2/1/1436 هـ2/1/1436 التاريخ

 الرابعة
 التعادل  األمحاض والقواعد تركيب الذرة الدرس عنوان 
 هـ10/2/1436 هـ10/1/1436 هـ9/1/1436 التاريخ

 اخلامسة
 احملاليل املتجانسة  التعادل  األنوية املستقرة  عنوان الدرس 

 هـ15/2/1436 هـ9/2/1436 هـ8/2/1436 التاريخ
نتائج بطاقة املالحظة لكل معلمة  11-8وتوضح اجلداول 

مرحلة ما قبل النسبة لكل حمور من حماور البطاقة األربعة: ب
مرحلة املشاركة يف النشاط و النشاط االستقصائي، 

مرحلة الكتابة الفردية يف النشاط و االستقصائي، 
مرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل و االستقصائي، 

 تقصائي.الفردق بعد االنتهاء من النشاط االس

 
 

  8جدول 
 مالحظة المعلمات عينة البحث في محور ما قبل النشاط االستقصائي نتائج
 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة

تستخدم املعلمة اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين لتثري أسئلة 
 ا للنشاطا وجسديً متعددة تزيد من دافعية الطالبات ذهنيً 

 %80متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %100 حققةمت %100متحققة

 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة تشارك املعلمة الطالبات يف اسرتجاع املعرفة السابقة

 هن عن موضوع النشاطاملعلمة الطالبات يف استطالع آرائتشارك 
 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

املصطلحات العلمية مع الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري تستخدم املعلمة 
 وتعلم املفاهيم التابعة للموضوع احلايل

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %60متحققة 
 %40حلدما  متحققة

تستخدم املعلمة لاة اجلسد )كاإلمياءات وغريها ..( مع الطالبات مبا 
 قف التعليميةيتالءم مع املوا

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %80متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40ما  حلد متحققة

 %100 متحققة %100 متحققة %100متحققة جراءات األمن والسالمة الري تتعلق بالنشاطترشد املعلمة الطالبات الختاذ إ
خريطة مفاهيم  فيديو،للنشاط )عرض  امناسبً  اات سياقً املعلمة للطالب هتيئ

 خمطط تنظيمي ...( ،مفرغة
 %60  متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40حلدما  متحققة

 %100حلد ما  متحققة %100 متحققة %100 متحققة تشجع املعلمة الطالبات على كتابة س ال )أسئلة( النشاط
ع اجملموعات، فيها النشاط )توزي ينفذسوف الري  املعلمة البيئةهتيئ 

 .........( األدوات املستخدمة،
 %100 متحققة

 %80 متحققة
 %20حلد ما  متحققة

 %60 متحققة
 %40ما  حلد متحققة

 ،(1)معلمة )عينة البحث اتفاق  8يتضح من جدول 
تشارك املعلمة العبارتني على  ((3)معلمة و، (2)معلمة و

رفة السابقة، وترشد املعلمة الطالبات الطالبة يف اسرتجاع املع
 إذ، الري تتعلق بالنشاط األمن والسالمةإجراءات الختاذ 

من خالل استخدامهن  ، وظهر ذلد%100  ققت بنسبة
 ماذا تريدين أن تعريف ...،جدول التعلم )ماذا تعرفني عن 

 (1)معلمة متكنت  يف حني .ماذا تعلمت من ..( ....عن 
 متحققة% 80ات من تسع بنسبة أربع عبار  قيق من 

 (3)معلمة مع النسبة  ما وتفاوتتحلد  متحققة% 20و
بني يف مرحلة ماقبل النشاط االستقصائي  للمحاور املتبقية

 تسع( وبني)ست عبارات من  متحققة% 80% و60
 .حلد ما متحققة %40%، و20
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 1جدول 
 ث في محور المشاركة في النشاطنتائج مالحظة المعلمات عينة البح 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
 فز املعلمة  الطالبات  لطرح  اسئلة مفتوحة النهاية حول 

 املوضوع بطريقة تثري تفكريهن.
 %80متحققة 

 %20متحققة حلد ما 
 %80متحققة

 %20متحققة حلد ما 
 %60متحققة

 %40متحققة حلد ما 
لتفاعل الطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات  تتيح املعلمة وقتاً 

 الصارية.
 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة 

لطالبات على تدوين مالحظاهتن يف دفرت ا فز املعلمة 
 املالحظات.

 %100متحققة 
 %60متحققة 

 %40متحققة حلد ما 
 %100متحققة 

مع مجيع  املشاركة بأفكارهنتشجع املعلمة الطالبات على 
 بات الفصلطال

 %80متحققة 
 %20متحققة حلد ما 

 %80متحققة 
 %20متحققة حلد ما 

 %60متحققة 
 %40متحققة حلد ما 

تطلب املعلمة من الطالبات تصميم النشاط بأسلوب 
ا لطبيعة أسئلتها املدونة )وفقً  نيساعدها لإلجابة ع

 النشاط(.
 %100متحققة 

 %60متحققة 
 %40متحققة حلد ما 

 %100متحققة 

 مالحظاهتن ودعمهاشجع املعلمة الطالبات على تفسري ت
 مبعرفة علمية.

 %100متحققة  %100متحققة  %100متحققة 

 
 (3)معلمة و (1)معلمة أن  9 يتضح من اجلدول

أربع عبارات من أصل ست يف هذا احملور  اتفقتا يف  قيققد 
اختلفتا يف  قيق العبارتني %، و 100بنسبة و متحققة بدرجة 

د حل متحققة% بدرجة 20ومتحققة  %80بنسبة  قيتنياملتب
 تحققة% م40و متحققة% 60يف مقابل ، (1)معلمة لـما 

عبارتني  (2)معلمة حققت  يف حني .(3)معلمة ـحلد ما ل
وعبارتني بنسبة %، 100بنسبة و متحققة بدرجة فقط 

حلد ما، وعبارتني متحققة % بدرجة 20و تحققة% م80
 .حلد مامتحققة  %40ومتحققة % 60بنسبة 

 10جدول 
 مرحلة الكتابة الفردية في النشاط االستقصائينتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور 

 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
 %100متحققة %100 متحققة %100متحققة تشجع املعلمة الطالبات على كتابة تقرير النشاط يف دفرت املالحظات

 %100متحققة %100 متحققة %100 متحققة مة الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي اخلاصتشجع املعل
 ،(2)معلمة و، (1)معلمة أن  10 يتضح من جدول

( قد حققن عبارات هذا احملور عينة البحث) (3)معلمة و
% 100نسبة ب مرحلة الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي

 .متحققةوبدرجة 
 2جدول 

 مرحلة المقارنة مع المصادر وكتابة التأمل الفردي بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي نتائج مالحظة المعلمات عينة البحث في محور 
 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة

 ةختلفة )كتاب مدرسي، مقاالت، جملتوفر املعلمة للطالبات القراءات امل
 %100متحققة %100 متحققةغري  %100 ققةحمت نرتنت .....( لالستفادة.ميه، اإلعل

 ث املعلمة الطالبات ملقارنة أفكارهن مبا مت االطالع عليه يف املصادر 
 %100 متحققة %100 تحققةم %100 متحققة العلمية املختلفة.
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 (3)معلمة  (2)معلمة  (1)معلمة  العبارة
تابة هن يف كئعد الطالبات على كيفية تقييم أداتقدم املعلمة معايري تسا

 .تقاريرهن
 %100 متحققة %100 متحققة %100ة متحقق

مفهومها اخلاص موضحة كيف تاريت  تابةعلمة من الطالبة كتطلب امل
 أفكارها مع إبراز األدلة.

 %100 متحققة %100 متحققة %100 متحققة

، ةالبات من خالل تقدمي عروض تقدمييتنوع املعلمة مشاركات الط
 ط مفاهيم، منظمات ختطيطيةملصقات، تقارير، رسم خرائ

 %60 متحققة
حلد ما  متحققة

40% 

 %80 متحققة
ما  حلد متحققة

20% 

 %60تحققةم
حلد ما  حققةمت

40% 
معلمات اتفاق استجابة  11يتضح من جدول 

 %100بنسبة ألربع عبارات من أصل مخس عينة البحث 
عدا عبارة تنوع املعلمة مشاركات  ما متحققةوبدرجة 

خالل تقدمي عروض تقدميية، ملصقات، تقرير، الطالبات من 
بدرجة  كانت .رسم خرائط مفاهيم، منظمات ختطيطية

)معلمة ـلحلد ما  متحققة %20% و80 بنسبةو  ةقمتحق
 (3)معلمة ـالو ، (1)معلمة ـللـمت مالحظتها  يف حني، (2

حلد ما  متحققةوبدرجة  %60بنسبة متحققة بدرجة 
 .%40بنسبة

 :مناقشة النتائج

جتاوب املعلمات مع النتائج السابقة يتضح من 
االسرتاتيجية من خالل تطبيقهن لألنشطة االستقصائية. 

سيتم مناقشة نتائج كل معلمة  ولإلجابة عن س ال البحث 
وفق النتائج أعال  وسيتم دعم املناقشة بشواهد  كحالة بذاهتا

وشواهد توضيحية من اإلشرافية من نتائج املداوالت 
، اخلمس لكل معلمة الزيارات الصفيةل املالحظات خال

 .باإلضافة لكتابتها التأملية حول االسرتاتيجية وتطبيقها
 :(1)معلمة ـالدراسة حالة 

 قد (1)معلمة أن تبني من املالحظات الصفية 
وقامت  ،استخدمت اسرتاتيجيات تدريسية كالعصف الذهين

دياً الطالبات ذهنيًا وجسبإثارة أسئلة متعددة لتزيد دافعية 
وشاركتهم يف عملية اسرتجاع املعارف السابقة من  ،للنشاط

مشل جدول التعلم الذق  خالل تقدمي أوراق عمل متثلت يف

عن  تريدين أن تعريف ماذا ،تعرفني عن ...ماذا  :حماور ةثالث
مت تدوين كل ما تقدمه و  ،تعلمت من .. ماذا ،....

ساؤالت يف من تالطالبات يف اجملموعات التعاونية الصارية 
مالحظته يف الثالث  توهو ما متمدونة املالحظات، 

خالل  (1)معلمة ، وباالستفسار مع  علمة يارات للمز ال
  املفاوضات ملرحلة ما املداولة اإلشرافية عن هدفها من هذ

بأمهية احلوار والنقاش  فادتأ قبل تطبيق النشاط االستقصائي
مع بقية ملناقشات بني اجملاميع املصارة وتبادل نتائج هذ  ا

عرفتها باألطر النظرية ملوهو ما يشري اجملاميع بالصف، 
ودورها يف إثارة دافعية الطالبات للتفاعل مع  لالسرتاتيجية

رحلة من مراحل قالب املعلم يف مل هامن خالل  قيق النشاط
 .SWHاسرتاتيجية الـ

للمفردات اجلديدة  (1)معلمة توظيف كما لوحظ 
رة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم املتعلقة مع الطالبات إلثا

إضافة الستخدامها لاة اجلسد )كاإلمياءات ، مبوضوع الدرس
وغريها ..( مع الطالبات مبا يتالءم مع املواقف التعليمية يف 

املعلمة للطالبات وإرشاد اخلمس ها  الزيارات الصفيةمجيع 
، اطاألمن والسالمة الري تتعلق بالنشإجراءات الختاذ 

معربة عن موضوع الدرس يف  اصورً باإلضافة ألهنا استخدمت 
من  تفاعل الطالبات معهالتزيد من الثالث واخلامس الدرسني 

وهو ما يشري بشكل تعبريق على الصور التعليق  خالل
ملعرفتها بأمهية إعادة صياغة املعاين للمصطلحات العلمية 

وين معىن املتعلقة مبوضوع الدرس بألفاظ الطالبات يف تك
خاص هذ  املصطلحات واملساعدة على تعلمها وتذكرها. 
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  من خالل س اها يف وقد أكدت املعلمة هذا االستنتا 
شرافية حول أمهية إتاحة اجملال للطالبات للتعبري املداولة اإل

بأن هدفها تعليم  عن الصور املرتبطة مبوضوع الدرس وأفادت
عنها بس ال لتدريبهن الطالبات مهارة قراءة الصور والتعبري 

على صياغة األسئلة، وألن هذ  اخلطوة ستساعدهن يف 
 ربط موضوع الصورة بعنوان الدرس.تعميق املعرفة من خالل 

على إتاحة الفرصة  (1)معلمة تأكيد  لوحظكما 
 حول النشاط بل إهنا وضعت  س ال أوللطالبات لطرح أسئلة 

مما اط املقّدم جتيد كتابة س ال مناسب للنش بطاقة متيز ملن
كتابة أسئلة ل التفكري واملقارنة شجع الطالبات على

وعند  هبدف نيل بطاقة التميز،مفتوحة النهاية استقصائية 
س اها عن أمهية طرح الطالبات لس ال النشاط وخاصة طرح 

متكن  ةالسابرة احلر األسئلة أن  أسئلة مفتوحة النهاية أفادت
دها للرد على صياغة من مجع األدلة الري تساعالطالبة 

مما يشري ملعرفتها أسئلتها حول موضوع الدرس )النشاط(، 
ومستوياهتا وي كد عدم سيطرهتا على األوأ االستقصاء بسمة 

 يف تدريسها وهو ما يشري لتبنيها للبنائيةقد تعلم الطالبات و 
للبنائية  تهايف معرف ةاناالستباستجاباهتا يف نتائج  مع تفقي

 واالستقصاء.

املصارة بني اجملموعات تفاعل وجود لوحظ ا كم
أثناء تطبيق  يف (املسبقة التنظيم يف العدد والكفاءات املنّوعة)

عن طريق  (1)معلمة النشاط االستقصائي بتوجيه من املعلمة 
طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول املوضوع إلثارة تفكري 

وتدوين كل مالحظة أو  تسجيل  مع التأكيد على الطالبات،
كتابة أق شيء يتعلق مبوضوع الدرس يف دفرت املالحظات 

مت تبادل اآلراء كما لالستقصاء حول موضوع الدرس.  
مع اجليد يف وقت طرح أفكارهن واإلنصات باملناقشة اجلادة 

، وهو ما يشري لتطبيقها ملراحل اجملموعات األخرى بالصف
املفاوضات يف قالب املعلم ويعكس معرفتها بأمهية هذ  

 . ناقشات ودورها يف تيسري التعلمامل

الفرصة للطالبات لتصميم  (1)معلمة أتاحت و 
بعد تداول اآلراء النشاط االستقصائي لإلجابة عن أسئلتهن، 

بطرح كل جمموعه تساؤالت على اجملموعه  فيما بينهن
 يتعلق بالنشاط وكيف  ققت النتائج لديهن مما األخرى مبا
، علميةالعرفة املودعمها باملالحظات على تفسري ساعدهن  

إخايب مع الطالبات بدور ومتيزت هذ  املرحلة مبشاركة املعلمة 
بل حماولة مساندهتن بأسئلة اإلجابات بالتوجيه وعدم تقدمي 

، ما يشري إأ أخرى تساعدهن على التفكري بشكل أعمق
تايري يف دورها من مصدر إلعطاء املعلومات إأ ميسر 

 .للبحث عنها
رحلة أخرى مل (1)معلمة  قيق لباحثة اوالحظت 

مقارنة  شجعت الطالبات على إذمن مراحل املفاوضات 
يف الكتاب املدرسي أو يف املصادر  وجودأفكارهن مبا هو م

 األخرى الري مت االطالع عليها من املصادر العلمية املختلفة
مث تدوين األجوبة ألسئلتهن وتدوين التقرير، الذق يوضح 

أهنا وضحت إأ ضافة إبيق االسرتاتيجية، تط متكنها من
معايري التقييم املطلوبة ألدائهن يف الكتابة من  للطالبات

خالل سلم التقدير البسيط املدون بلوح مصاحب للوح 
 يف املصادر مع مفهوم ملوجود ومبقارنة املفهوم ا. السبورق

من الطالبات  (1)معلمة  اخلاص، طلبتالطالبة املتكون 
بعد االطالع والقراءة املفاهيم بأسلوهبن اخلاص التعبري عن 

من الوسائل  اوقد استخدمت خالل تلد الفرتة عددً 
عروض بوربوينت للدروس واملفاهيم، وبعض كاملساعدة  

ا السرتاتيجية لعب األدوار، إضافة املشاهد التمثيلية  قيقً 
مما يدلل على استيعاب  خلريطة مفاهيم متعلقة باملوضوع

للدعم ملساعدة زالت  تا   سرتاتيجية ولكنها مااملعلمة لال
صياغة حجة منطقية و  يف تعلم الكتابة التأملية طالباهتا

 .بشكل أدق ومعقولة للتواصل وعرض التفسريات
أسلوب سرب األسئلة ( (1)معلمة )استخدام إن 

عن موضوع الدرس املطروح باستخدام مع الطالبات 
أّكد للباحثة  ،للدرساسرتاتيجية العصف الذهين كمفتاحية 
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قدرهتا على استفتاحية مراحل االستقصاء بأسلوب جيد  
 كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي.

ومن خالل طلب املعلمة من الطالبات كتابة تقرير 
 وفيه النشاط االستقصائي املستهدف يف دفرت املالحظات،

ها ، مع تشجيعتقوم كل طالبة بشرح املفاهيم بأسلوهبا اخلاص
على  نستخدام أق وسيلة معرفية تساعدهالللطالبات 

نرتنت من خالل ي، شبكة اإلالكتابة كالكتاب املدرس
مت توزيعه  ما الطالبات الذكية أووأجهزة حاسوب املعلمة 

ي كد عدم اعتمادها على عليهم من أوراق جملالت علمية، 
الكتاب املدرسي كمصدر للمعلومات ويشري إأ فهمها 

وترى  تعميق تعلم املفاهيم.جية ودور الكتابة يف لالسرتاتي
الباحثة أنه من خالل تلد اخلطوات اهادفة ملرحلة الكتابة 

 (1)معلمة  الفردية خالل النشاط االستقصائي استطاعت
املفاهيم الطالبة من خالل كتابة التأكد من تعلم الطالبات 

بأسلوهبا اخلاص، وتدوين نتائج التجارب على أوراق 
 حظات. املال

من خالل املداوالت اإلشرافية للمعلمة تبادر و 
 إأ تكليف عن السبب الذق دفعها تساؤالً لدى الباحثة 

كتابة تأملية رغم تقدمي بدائل ها ب الطالبات يف الوظيفة املنزلية
سابقة مبحاولة تنويع زيارات صفية والتوضيح من خالل 

ه من النشاط املشاركة يف تقدمي تقرير الطالبة عن ما تعلمت
فأكدت أن الطالبات يفتقرن ملهارة الربط يف ، االستقصائي

األفكار وهن حباجة كبرية لصقل مهارة الكتابة لديهن لتقدمي 
ملخصات وتقارير ملشاريعهن كتابية ال  تمل التنويع كعروض 

)معلمة تقدميية أو خرائط مفاهيمية أو ملصقات. وجند أن 
مسات تنفيذ مستويات  القدرة على كانت متتلد بعض (1

أن تكون بنائية يف حال متكنها من االستقصاء، وبإمكاهنا 
أثناء عملية التدريس قامت مبا يف إهنا  إذ، مهارة التواصل

 : أيتي
كانت تشارك الطالبات يف صياغة وتوجيه األسئلة  -

 املتعلقة مبوضوع الدرس.

بتوضيح أدلة علمية مقنعة عند الرد الطالبات طالبت  -
 .فيما بينهن على التفاعلالري ساعدت تساؤالت على ال

صياغة بعض التفسريات العلمية على الطالبات ساعدت  -
 ملفهوم املصطلحات املتعلقة بالدرس. 

الطالبات من خالل الواجب ربط أكدت على  -
 التفسريات باملعرفة العلمية السابقة والالحقة.

  (2)معلمة دراسة حالة 
 (2)معلمة املعلمة  تبني من املالحظات الصفية أن

سابرة أسئلة أجادت يف الطرح اجلاذب لذهن الطالبات من 
أثناء تطبيق يف دّعمت املعرفة السابقة من خالل الربط 
اركت لقد ش .هاباملشهد التمثيلي املتعلق بالذرة وكيفية تركي

هن عن موضوع النشاط، ئاملعلمة الطالبات يف استطالع آرا
مع  )النشاط( للدرساملفردات اجلديدة واستخدمت 

الطالبات إلثارة الدافعية للتفكري وتعلم املفاهيم التابعة 
ملوضوع الذرة )من خالل طرح أسئلة عن الدرس السابق 
وربطه مبوضوع الذرة، ومت تذكر نظرية رزرفورد واالحنراف 

 واالرتداد، واالنعكاس(.
هيأت قد  (2)معلمة خالل الزيارة الثانية أن وتبني 

للنشاط )عرض فيديو عن نظرية  امناسبً  اياقً للطالبات س
النشاط، س ال على كتابة  وشجعت الطالبات ،رزرفورد(

يف املداولة اإلشرافية عن هدفها  (2)معلمة وباالستفسار مع 
مشاركة الطالبة يف طرح بينت أثر س ال النشاط، كتابة يف  

 .إثارة دافعيتها وتفاعلها مع النشاط النشاط علىس ال 
تثري  (2)معلمة أن الثالثة يف الزيارة ظ لوحكما 

بطرح  )تركيب الذرة( تفكري الطالبات حول موضوع النشاط
.......، فسري......،  كيف ......، لماذا) تبتدئ بـأسئلة 
للتفاعل مع الطالبات يف  اوإتاحتها وقتً  .......(، وضحي

 رية.ااجملموعات الص
نشاط يف مرحلة املشاركة يف ال (2)معلمة ركزت و 

بروح  تابعة الطالبات يف تصميم أنشطتهناالستقصائي مب
مما ُيقق هن الفريق الواحد والتوظيف للمجموعات التعاونية 
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النشاط، ومن خالل الزيارة حول ؤالهتن اتسعن اإلجابة 
 ية:تاآل لسابرةاألسئلة ل (2)معلمة  الرابعة لوحظ استخدام

 ؟كيف متيزين األمحاض عن القواعد -
وكيف يتم  الصفة احلمضية؟ HClك مركب فسرق امتال -

 الكشف عنها؟
 ملاذا مسيت القواعد بذلد االسم؟ -

للمجموعات الصاري  واملشاركة كذلد وبطرحها 
تكوين معىن تشجعهن على كي ،  للصف بأكملهباألسئلة 

 .علمية ةتفسري مالحظاهتن، ودعمها مبعرفمن خالل 
مصادر متعددة للطالبات  (2)معلمة ووفرت 

)كتاب مدرسي، مقاالت، ءات املرتبطة مبوضوع النشاط للقرا
نرتنت( لالستفادة، ومقارنة اإلمواقع على ، ةعلمي ةجمل

األفكار الري مت تدوينها من قبل الطالبات مع ما ورد يف 
 (2)معلمة ولوحظ تشجيع املصادر العلمية املختلفة، 

للطالبات على الكتابة الفردية يف النشاط االستقصائي كأن 
لب منهم كتابة تقرير يف دفرت املالحظات، باإلضافة لشرح تط

املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدرس بأسلوهبن )كتعريف الربوتون، 
وباالطالع على عينة من والذرة، ومفهوم نظرية رزرفورد...(. 

من  (2)معلمة متكن لوحظ  تقارير الطالبات املصححة،
وخالل  .لباتتصحيح املقاالت والتعاريف الري قدمتها الطا

احملكات الري اتبعتها يف  (2)معلمة شرافية بينت املداولة اإل
تصحيح التقارير وتعويدها للطالبات على استخدامها 

 والتصحيح املتبادل فيما بينهن.

قارنة ما متت مالطالبات من  (2)معلمة وطلبت 
كتابته من تعريفات للمفاهيم مع ما ورد يف حمتوى الدرس 

رسي، وأيضاً املقارنة مع بعض املفاهيم الري ضمن الكتاب املد
 ،وجدت على الشبكة العنكبوتية من خالل )اإلنرتنت(

للمشاركة مقارنات مت التوصل إليه من  وتدوين الطالبات ما
يف ولوحظ أثناء مرحلة املشاركة للنشاط االستقصائي، يف هبا 

 (2)معلمة وأثناء الزيارة اخلامسة تفاعل أكثر بني الطالبات 
الطالبات مبقاالت وصور وبطاقات تتضمن ا ألنه مت تزويد نظرً 

الري وردت )املفردات( تعاريف جديدة وخمتلفة عن املفاهيم 
يف الكتاب املدرسي، وبتعليل السبب يف االختالف من 
الطالبات، عن طريق كتابة كل طالبة بأسلوهبا بشكل تأملي 

 فردق بعد االنتهاء من النشاط االستقصائي.

خالل س اها يف املداولة  (2)معلمة  وأكدت
عن أمهية كتابة الطالبة لتأملها الفردق بانتهاء اإلشرافية 

قدرة الطالبة على النشاط االستقصائي بأن التأمل الفردق هو 
املعرفة عن املفهوم  تعلمته وكونت ملا التدوين بسالسة

ية االسرتاتيج ملامها بقاليبإلمبهارة  قدمتهمبساعدة املعلمة وما
 (.)املعلم، واملتعلم

لديها تصور جيد عن  (2)معلمة ترى الباحثة أن و 
الزيارات الصفية البنائية وقد متثل ذلد يف تطبيق النظرية 
أسلوب سرب  (2)معلمة استخدمت  إذ، اخلمس للمعلمة

وقد  ،كمفتاحية للدرس  لعب األدواراألسئلة واسرتاتيجية 
ة مراحل االستقصاء أّكد ذلد للباحثة قدرهتا على استفتاحي

بأسلوب جيد كتمهيد ملرحلة ما قبل النشاط االستقصائي، 
ومرحلة املشاركة يف النشاط االستقصائي. ومن أمثلة الطرح 

أثناء يف مواقع عدة   (2)معلمة السابر لألسئلة الري طرحتها 
 :أيتما ي الزيارات الصفية 

 عن مسار ؟ الشعاع احنرف  لماذا (1
وما مسي ج سيم؟  ولماذا الذرة؟يوجد داخل نواة  ماذا (2

 هذ  اجلسيمات؟ هي
 ملاذا؟ دوني ليس ها شحنة؟  لماذا الذرة املتعادلة (3
 (2)معلمة  للمعلمةاملداولة اإلشرافية  يف تساؤل رح ط  و 

املقدمة األنشطة الكتابة خالل  تطبقملاذا مل لالستفسار 
، أجابت بأن وقت احلصة وعدد الطالبات ت الصفيةيارابالز 
 التأملية الكتابة)التعقيب( على تطبيق يساعدان بري ال الك

قرتحت الباحثة على أن تطّلع املعلمة على ا، فبشكل مستمر
 وظيفةً ات للطالبات بالصف والباقي يكون بعض الكتاب

 منزلية.
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متتلد بعض مسات  (2)معلمة  إنميكن القول 
االستقصاء األساسية الري تزيد من فاعلية مشاركة الطالبات 

لبنائي وذلد من خالل تسهم يف  ول املعلمة حنو التعليم او 
 :أيتمالحظة ما ي

 

الطالبات يف صياغة وتوجيه أسئلة  شاركةإتاحة الفرصة مل -
الطالبات السابقة معرفة مقارنتها بني و تتعلق باملفاهيم العلمية 

 وبني ما ورد يف املصادر األخرى.
اقشة بذكر الدليل العلمي عند من الطالبات مطالبة -

 . عنهاالتساؤالت واإلجابة 
لطالبات ببناء وصياغة التفسريات توجيه املعلمة ل -

واملعلومات مقرتنة باألدلة العلمية الصحيحة الري مت 
 تصحيحها وفق املعطيات اجلديدة. 

املوضحة التفسريات العلمية هتئية الفرصة للطالبات لتقدمي  -
فة العلمية التساؤالت باملعر عن للمفاهيم وأثناء اإلجابة 

 املستقاة من النقاش ومن اإلطالع احلر على املعلومات.
مبزيد من التفاعل والنقاش املشاركة الفاعلة مع طالباهتا  -

الذق كان يأخذ وقت احلصة كله، ويستمر بتنافس واضح 
 بني الطالبات لتقدمي األفضل.

 (3)معلمة  حالة دراسة
 (3لمة مع)لـ أثناء الزيارة األوأ يف تبني للباحثة 

جاذبة كالكرسي الساخن، تدريسية ساليب أ استخدامها
لعناصر ا حول درس اا وجسديً تزيد من دافعية الطالبات ذهنيً ل

بطرح أسئلة مل على اسرتجاع املعارف السابقة ، وتعواملركبات
 .من الطالبات لزميلتهن املرشحة لإلجابةمتعددة 

لتهيئة املعارف  يف املشاركة (3)معلمة أجادت و 
جدول التعلم،  متاستخديتالءم مع النشاط ف مبا ةملتنوعا

هن ئ، ويف استطالع آراناقشة الدرس السابق مع الطالباتوم
متت مناقشة األفكار الري تتناسب مع  عن موضوع النشاط

باملفردات املعلمة  اهتمتوقد ، طبيعة النشاط املطلوب
 .مع الطالبات السابقة واجلديدة بقراءهتا العلمية

 (3)معلمة مت االستفسار من ملداولة اإلشرافية يف او 
 التفسريية للمفردات السابقة واجلديدة ةقراءهدفها من العن 

لتأكيد املعرفة لدى الطالبات وحصر املفاهيم اخلاطئة أفادت و 
سيتحقق مع  هن من خالل تدوينها جبدول التعلم للربط مبا

خلاطئ الطالبة هناية النشاط االستقصائي ودحض املفهوم ا
 باملعرفة الصحيحة. 

نفس  (3)معلمة وخالل الزيارة الثانية اتبعت 
والربط بني املفردات اجلديدة السابقة التدريسية األساليب 

، ناسب للنشاطاملسياق اللطالبات ل، وهيأت املعلمة والسابقة
 فيديو،: عرض أيتواستخدمت لذلد من الوسائل ما ي

خالل القيام  منو  ...،خمطط تنظيمي ،خريطة مفاهيم
تقدمت جراء التجربة، إل بالنشاط االستقصائي يف املخترب

لطالبات بكتابة أسئلة النشاط خالل التجربة املعلمة ل
أثناء توزيع الطالبات إأ جمموعات يف العلمية، ومت ذلد 

املشاركة يف النشاط  التطبيق ملرحلةة نزلوكان ذلد مب تعاونية،
 االستقصائي. 

لمعلمة االستقصائي لنمو الثانية وت كد الزيارة ال
مسات االستقصاء تطبيق مستويات ومتكنها من  (3معلمة )
اهتمام املعلمة بالبيئة الصفية الداعمة الحظت الباحثة  إذ

للتعلم ومرحلة املقارنة مع املصادر وكتابة التأمل الفردق بعد 
ولوحظ خالل الزيارة ، االنتهاء من النشاط االستقصائي

السرتاتيجيات التدريس كالعصف  (3)معلمة اع الثالثة اتب
الذهين ومهارات األنشطة االستقصائية، وكان ذلد من 
خالل  فيز الطالبات على طرح أسئلة مفتوحة النهاية حول 
املوضوع بطريقة تثري التفكري، وأتاحت املعلمة وقتًا لتفاعل 

بطريقة  اونيةالطالبات ومشاركتهن يف اجملموعات الصارية التع
تفسار من الباحثة يف وباالس ،)شارك، زاو ، فكر، حرر(

شرافية بس اها ملاذامل تكن مشاركة الطالبة فردية مث املداولة اإل
خب إعطاء أنه )زاو ، شارك(، أفادت  ةاملشاركة مع اجملموع

للتفاعل ضمن اجملموعة  االنشاط وقتً أثناء يف الطالبات 
الصفي ضيق وتواصل ووقت النشاط  ومشاركة األفكار واآلراء
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الطالبات خار  الصف ضعيف ومبشاركة زميالهتا تدون 
الطالبة أهم مالحظاهتا الري تساعدها على تكوين املعىن 

تصميم النشاط بأسلوب يساعدها اخلاص ها عن املفهوم ل
 . النشاطأسئلتها املدونة وفقاً لطبيعة عن لإلجابة 

ة على لوحظ خالل الزيارة الرابعة استمرار املعلمو 
هنجها يف تبين اسرتاتيجيات البنائية، واملشاركة يف األنشطة 

أثناء يف االستقصائية، واستخدام اسرتاتيجية الكتابة وخاصة 
فاستمرت أثناء إجراء التجارب العلمية، يف ، و املعمليالنشاط 
ع الطالبات على تفسري مالحظاهتن ودعمها يتشجاملعلمة ب

خارجية غري الكتاب مبعرفة علمية مستقاة من مصادر 
  .املدرسي

تتجه  (3)معلمة لزيارة اخلامسة لوحظ أن ويف ا
كانت   فقدقصائية االستبشكل أكثر لتوظيف األنشطة 

تشجع الطالبات على شرح املفاهيم بأسلوهبن العلمي 
املختلفة  باملصادرهن يدو تز  على مع حرصها اخلاص، 

املعريف، نرتنت( لتوسيع اجملال ، اإلةعلمي ة)مقاالت، جمل
ومقارنة أفكارهن مع املصطلحات الري حصلن عليها من 

أثناء ذلد كانت تصحح يف املصادر العلمية املختلفة، و 
هن املعايري الالزمة لتقييم للطالبات ما متت كتابته وتوضح 

هن يف كتابة تقاريرهن، لوحظ يف هذ  املرحلة التوصل ئأدا
القدمية املفاهيم  ملفاهيم جديدة، والطالبات قمن بتايري بعض

 مع إبراز األدلة. ن  تاريت أفكاره إذاخلاطئة 
مدى  املداولة اإلشرافية تساءلت الباحثة عنومن 

مببادئ النظرية البنائية أجابت املعلمة بأهنا  (3)معلمة إملام 
ملمة مببادئ النظرية البنائية، وأهنا موافقة متامًا على توظيف 

أثناء عملية يف يس، وتطبقها النظرية البنائية كفلسفة للتدر 
التعلم، و رص على أن تكون املعلمة ميسرة للعملية 

أجابت بأهنا موافقة متامًا على البنود املتعلقة  وقدالتعليمية، 
والتعلم ء بالنظرية البنائية وتطبيقها، واسرتاتيجية االستقصا

 النشط.

لديها تصور جيد عن  (3)معلمة ترى الباحثة أن و 
الصفية الزيارات ية البنائية وقد متثل ذلد يف نظر تطبيق ال
لوحظ تطبيقاهتا العملية يف جمال اسرتاتيجية  إذ، ها اخلمس

وتطبيق النظرية البنائية، واستخدام اسرتاتيجية االستقصاء، 
 الكتابة كموجهات حلل مشكلة يف تعليم العلوم. اسرتاتيجية

 )معلمة)االستفسار من  اإلشرافية متويف املداولة 
مقرر عن املقرتحات لتفعيل دور الكتابة لتعزيز التعلم يف ( (3

أجابت بالعمل على تكثيف الدورات للمعلمات، و الكيمياء 
وخاصة الدورات الري تشرح طريقة التطبيق العملي 
السرتاتيجية الكتابة، باإلضافة لتوعية الطالبات أيضاً 

 بأمهيتها.
ضعف املالحظات حول  عن أبرزوس ئلت أيضًا 

، هن يف كتابة تقارير األنشطةئقدرة الطالبات على تقييم أدا
أن سبب ذلد ضيق الوقت داخل  (3)معلمة أجابت 

ُيتا  تقييم األداء الذايت لوقت طويل  إذالفصل الدراسي، 
من وقت احلصة األمر الذق يصعب تطبيقه ضمن الوقت 

املعلمة على أداء الطالبات إطالع  من مثاملتاح، ويصعب 
  .قييم ما كتنبخالل ت

القدرة متتلد  (3)معلمة ترى الباحثة أن  هبذاو 
الري تزيد من فاعلية العليا مسات االستقصاء تطبيق على 

لبنائي مشاركة الطالبات وتسهم يف  ول املعلمة حنو التعليم ا
 :أيتوذلد من خالل مالحظة ما ي

الطالبات يف صياغة وطرح أسئلة تتعلق مشاركة 
متت مقارنتها بني نفسه  الوقتيف ة و باملفاهيم العلمي

معلومات الطالبات السابقة وبني ما ورد يف املصادر األخرى، 
أسئلة  من يطرحنوهذا تفعيل لدور املتعلم ألن الطالبات هن 

 االستقصاء.
ند مناقشة بذكر الدليل العلمي عالطالبات مطالبة 

 الطالبات جبمع بياناتقامت  فقدها، نالتساؤالت واإلجابة ع
 حمددة حول موضوع الدرس. 
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ح التفسريات العلمية يتوضبالطالبات التأكيد على 
العلمي باملفهوم التساؤالت عن أثناء اإلجابة يف للمفاهيم 
 .املصادر املختلفة على من النقاش ومن اإلطالعاملستقى 

 الخالصة

مما سبق يتضح فعالية احلقيبة التدريبية الري قدمت 
يف ممارستهن للتدريس  SWHية الـللمعلمات يف اسرتاتيج

من خالل تطبيقهن ملراحل مفاوضات  ت اتضحريالبنائي، ال
يف قالب املعلم، ومن  SWHاملعىن املقرتحة يف اسرتاتيجية الـ

تطبيق مسات االستقصاء يف مستوياهتا العليا الري تعكس عدم 
سيطرة املعلمات عينة البحث على بيئة تعلم الطالبات، 

للطالبات للتفاعل واملشاركة يف املناقشات مما  الفرصةوإتاحة 
ما واتفقت نتائج البحث مع  ،يثري ويزيد من دافعيتهن للتعلم

عن نتائج دراسة  (63، ص2013)حج عمر دراسة أوردته 
تطبيق املعلمني ألق "بأن التجريبية  (Omar, 2008عمر )

مدخل تدريسي جديد يعكس مستويات فهمهم املتفاوتة، 
 يسف تفسري كل معلم ألسلوب التدر ختالالوهذا يرجع 

 التدريسبقناعاته ومفهومه ملاهية يتأثر اجلديد، والذق بدور  
وميكن مما سبق  ،"خلرباته السابقة باإلضافةومفهومه للتعلم 

 SWHاسرتاتيجية الـ تلخيص نتائج تطبيق حقيبة تدريبية يف
 يف اآليت:

 لبنائية.متكن املعلمات من بعض املمارسات التدريسية ا -
ت من توظيف مسات االستقصاء يف متكن املعلما -
 نشطة االستقصائية.األ
 الـاكتساب املعلمات مهارات توظيف اسرتاتيجية الكتابة  -

SWH  .يف أنواع االستقصاء 
القدرة على التواصل بشكل إخايب  اكتساب املعلمات -
  طالبات.الكرب مع أ

 

 

 لتوصيات والمقترحاتا

ة حقيبة تدريبية يف عرفة فاعليملهدف البحث 
تعليم العلوم الـكتابة كموجهات حلل املشكلة يف اسرتاتيجية 

ملكتب الرتبية والتعليم يف  ول معلمات الكيمياء  SWHالـ
استخدمت وقد  ،للتدريس من منظور البنائيةجنوب الرياض 

الباحثة املنهج الوصفي بتصميم دراسة احلالة والذق يقوم 
ن هذا الفصل أهم التوصيات، ويتضم على دراسة الواقع،

 ووضع بعض املقرتحات املستقبلية من قبل الباحثة. 
 التوصيات

قامت الباحثة بوضع انطالقاً من النتائج الري مت التوصل إليها، 
 ية:تالتوصيات اآل

علمات الكيمياء يف املرحلة الثانوية حنو تصميم متوجيه  .1
 تعليم يف املشكلة حلل كموجهات الكتابة اسرتاتيجيةوتبين 
  SWH الـ العلوم

أثناء اخلدمة يف تزويد معلمات الكيمياء بدورات تدريبية  .2
هتدف الستخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة 

 SWH.يف تعليم العلوم الـ
ضرورة توفري بيئة صفية بنائية تفاعلية تساعد املعلمات  .3

على استخدام التعلم البنائي وأسلوب االستقصاء، 
اتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم واسرت 

 .SWH الـ
توجيه املشرفات الرتبويات لضرورة حث معلمات  .4

االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس،  الكيمياء على استخدام
واستخدام مهارات االستقصاء، وتبين أساليب التدريس 

 البنائي ملختلف املراحل.
 :المقترحات

على الدراسات السابقة، وما مت  من خالل االطالع
التوصل إليه من نتائج وتوصيات فإن الباحثة تقرتح  

 :اآليتكدراسات مستقبلية 
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تطوير مهارات املعلمات حنو لاملستخدمة وسائل دراسة ال .1
استخدام اسرتاتيجية الكتابة كموجهات حلل املشكلة يف 

 .SWHتعليم العلوم الـ
وجهات حلل املشكلة أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة كم .2

على التحصيل وتنمية مهارات  SWHيف تعليم العلوم الـ
 التفكري الناقد لدى الطالبات.

استخدام مهارات االستقصاء احلر واسرتاتيجية الكتابة   .3
يف تنمية  SWHكموجهات حلل املشكلة يف تعليم العلوم الـ

 التفكري اإلبداعي لدى الطالبات.
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Abstract: This research aims to determine the effectiveness of a proposed training session on the SWH strategy for 

chemistry teachers to adopt constructivist teaching. To achieve the objectives the researcher used descriptive approach of a 

case study design. Three random sample teachers were chosen from ten chemistry teachers who attended the training session 

of the SWH strategy. The research instruments were: 1) a questionnaire included three axes: the theory of constructivism, 

inquiry, and the SWH; 2) an observation card consisted of two parts: general information about participants, and the stages of 

inquiry activity. One of the main results was participants' ability of applying teaching practices attribute to constructivist 

theory, also their ability to conduct inquiry base teaching and to communicate in a positive way with more students. One of 

the main recommendations was to direct chemistry teachers to design and adopt teaching strategies based upon constructivist 

theory, and provide them with inservice training courses on the SWH, and direct supervisors to encourage teachers to use 

new teaching strategies, to implement inquiry, and to adopt constructivist teaching methods for different level. The researcher 

proposed conducting a study on the impact of using open inquiry and the SWH in the development of creative thinking 

among students.  

 

Key words: The Science Writing Heuristic (SWH), problem Solving, Inquiry, Professional development, constructivist 

teaching. 


