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تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي وواقع مستوى 

 ستهاممار 
 
 إعداد

 سعيد بن حسين آل محي
قسم املناهج  –طالب دكتوراه يف مناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية   –وطرق التدريس 

 سعيد بن محمد الشمراني
كلية الرتبية ومركز التميز البحثي   –أستاذ الرتبية العلمية املشارك

 دجامعة امللك سعو -يف تطوير تعليم العلوم والرياضيات
هـ1437/ 9/ 22وقبل  - هـ21/6/1437 قدم للنشر  

هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي يف  المستخلص:
ملهارات االستقصاء ومستوياهتا اليت قّدمها اجمللس الوطين ( Rubric، باالعتماد على جدول املواصفات )ممارستهااململكة العربية السعودية، وواقع 

،  ( نشاطا  36وعددها )يف مقرر الصف األول الثانوي األنشطة العملية ن جمتمع البحث وعينته من مجيع وتكو   (.NRC, 2000األمريكي للبحث )
، ومثلته عينة من ه1434-1433رياض للعام الدراسي مجيع معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي يف مدينة الكذلك مشل جمتمع البحث  كما 

األنشطة مجيع حمتوى  ُحّلل إذا، ما وثباهتمبعد التأكد من صدقهواملالحظة، التحليل،  أداتا يف البحث واستخدمت ( معلما .18املعلمني بلغت )
متكاملة. وأشارت النتائج إىل أن مهارات: طرح األسئلة العلمية، وإعطاء األولوية لألدلة  ، باعتماد النشاط العملي وحدة  باستخدام أداة التحليل العملية

لمية، والتواصل ُضّمنت يف مجيع األنشطة العملية تقريبا ، أما مهارتا: ربط التفسريات باملعرفة الع ؛ئلة، وصياغة التفسريات من األدلةيف الرد على األس
ممارسة مهارات االستقصاء، من خالل  واقعا ضعيفا  يف األنشطة العملية.كما استخدمت أداة املالحظة لتحديد كان تضمينهمف ؛وتربير التفسريات

وتوصل البحث إىل أن تسعة  من املعلمني يف . جيريه املعلم مع طالبهالذي عملي النشاط ال، حبيث تتم مالحظة تنفيذ للطالب الفرص اليت يتيحها املعلم
%( منهم ينفذون األنشطة العملية بأنفسهم، 44، فأظهرت النتائج أن )تنفيذهم لألنشطة وحظأما املعلمون الذين لُ  .شطة العمليةعينته مل ينفذوا األن

%( منهم يتيحون الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي، يف 56وال يتيحون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء، وأن )
سة املهارة، يف حني مل يتح املعلمون للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء بشكل فردي. وأظهرت النتائج أن أكثر مهارات أقل مستويات ممار 

مل تُتح للطالب فرصة ممارستها  مهارة التواصل وتربير التفسريات االستقصاء اليت يتيح املعلمون ممارستها؛ هي مهارة صياغة التفسريات من األدلة، وأن
ث ومبقارنة نتائج التحليل مع واقع املمارسة اتضح أن مستوى ممارسة مهارات االستقصاء أدىن من مستوى تضمينها يف املقرر. ويف هناية البح .مطلقا  

 ، املتعلقة مبستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية، وتطوير ممارستها الصفية.ت جمموعة من التوصيات واملقرتحاتُقدم
 

 : االستقصاء، ممارسة االستقصاء، مهارات االستقصاء، الصف األول الثانوي، مقرر الكيمياء.الكلمات المفتاحية
 
 

 
 
 
 



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

142 

 المقدمة:

العلمي أحد أهم طرق التعلم املبين على االستقصاء  يُعد  
أن تفعيل  ى( علDe Boer, 1991ور )ب دي يؤكدو  العلوم،تعلم 

االستقصاء يف الرتبية العلمية يستهدف ختريج علماء 
من خالل تدريب الطالب على ممارسة االستقصاء   ،املستقبل

أو ختريج املواطنني القادرين على ممارسة  ،كما ميارسه العلماء
من خالل إتاحة الفرصة للطالب  ،التفكري العلمي املستقل

 وصول إىل حلها. وحماولة ال ،لتحديد املشكالت العلمية
يف األنشطة  االستقصاءويف املرحلة الثانوية تزداد أمهية 

 املرحلة يكونونهذه يشري بياجيه إىل أن طالب  إذ ،العملية
وهذا يتطلب إتاحة الفرصة  لة تنمية التفكري النمطييف مرح

، وباييب وبوول جتروبري) هلم الستخدام مستويات تفكري عليا
تنمو القدرات العقلية ( أن 2005كما يرى زهران ).(2004

وينمو التفكري  ،سرعة اإلدراكوتزداد  ،الثانويةرحلة امليف 
الوصول إىل  يُعرّب عنه بأنهبتكاري الذي والتفكري اال ،اجملرد

والبعد عن  ،والتنوع ،تتضمن اجلدة طرق خمتلفة عربالنتائج 
تتسع مدارك و  ،والبحث عن إجابات حمتملة ،فاملألو 

وضع احلقائق مع  ونويستطيع املرحلة،الطالب يف هذه 
تظهر و  ،احلقائق نفسها ا وراءمل إىل فهم   للوصول بعضها،

لطالب على شجع ابطريقة تاحلاجة إىل تطوير أسلوب التعلم 
على استخدام األسلوب العلمي يف  وتدرهبم الذايت،التعلم 

 واالبتكار.التجديد و  التفكري،
هدفت حركات إصالح مناهج  تعليم العلوم؛ويف جمال 

مبا يساير التطور  املناهج،إعادة صياغة تلك إىل العلوم 
 اهدف  بوصفها كنولوجي لتحقيق الثقافة العلمية العلمي والت

كانت الواليات و  .(2009 ،)عليللرتبية العلمية  ارئيس  
 ،املتحدة األمريكية رائدة يف جمال إصالح مناهج العلوم

حركات اإلصالح العاملية ملناهج العلوم بالتغريات وارتبطت 
 .اليت طرأت على الرتبية العلمية فيها

 مابني الفرتةيف أنه  (2004) وبول باييبو  ويرى تروبريج
مبرحلة مرت أهداف تدريس العلوم  ،م1975 – 1955
ها يف الفرتة وتوجيهتشكيل تلك األهداف  أُعيد فيهاانتقالية 
إىل  م1975الزمنية من عام  الفرتةأي يف  ؛هلا الالحقة
 National)املعايري الوطنية للرتبية العلمية أشارت  إذ م،2000

Research Council NRC, 1996لتدريس  جديدة  أهداف   ( إىل
اكتساب درجة  ددحت جمموعة معايريعلى  احتوتو  .العلوم

 الطالب على تطوير فهم معتمدة   ،للمعرفة العلمية الطالب
 العلوم.وفهم تطبيقات  ،على االستقصاء موقدراهت

وبالرغم من االتفاق على عالقة االستقصاء بتعليم 
فهوم مباملطلع على األدب الرتبوي فيما يتعلق  فإن  العلوم 

 ،االستقصاء جيد العديد من التعريفات املختلفة يف لفظها
يظهر التباين يف تعريفات بعض  إذواملتحدة يف مضموهنا، 

املختصني يف الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم 
يف تدريس  تهيف حني جيمع الرتبويون على أمهي ،االستقصاء

العلوم، وتنمية التفكري العلمي، وإتاحة الفرصة للطالب 
يتطلب معرفة املفهوم الدقيق  مماملمارسة عمليات العلم، 

 ملصطلح االستقصاء. 
وتتفق الرؤية حول االستقصاء على أنه طريقة تفكري، 

( عنه بكلمات بسيطة تتمثل يف  Suchmanفيعرب سكمان )
كونه "الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون 
لوحدهم يتعلمون، فهم يطرحون األسئلة، ويالحظون، 

املعلومات، ويصنفون، ويقيسون، وجيربون، وجيمعون 
وذلك يف ضوء  ،اقلون أفكارهم بينهم بعضهم البعضويتن

مستواهم العقلي من جهة، وميوهلم، واهتماماهتم من جهة 
 (. 328ص  ،2007أخرى" )زيتون، 

إن هذا التعريف يتفق مع ما يراه صند، وتروبريج 
(Sund& Trowbridge )سلوك  يعرفان االستقصاء بأنه: إذ"

املتعلم كعامل حقيقي يستخدم عددا  من الطرق؛ ليكشف عن 
فهو يؤدي عمليات عقلية معينة،   ،العالقات اخلفية للطبيعة

كطرح األسئلة، وصياغة الفروض، وتصميم املداخل البحثية، 
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وإجراء التجارب، واحلصول على املعرفة وبنائها يف ظل توافر 
املوضوعية، والدقة، لديه ك جمموعة من االجتاهات العلمية

ص  ،2006... إخل" )السعدين،  ،ولية، وتفتح الذهنؤ واملس
134.) 

من حيث كونه الستقصاء ا يُعّرفويف نظرة أخرى 
عرفه فيطروحة، املعلمية السئلة األطريقة تدريسية معتمدة على 

( بأنه: "الطريقة املنهجية 140، ص 2006السعدين )
واضح هبدف إجياد لفحص ظاهرة غامضة، أو موقف غري 

. ملطروحة، واستخراج نتائج منطقية"إجابات مناسبة لألسئلة ا
بتفصيل  هنفس( إىل املعىن 89، ص 2008ويشري قطيط )

يعرف االستقصاء بأنه: "إحدى طرق التدريس فأكثر مشولية 
أو  ،اليت تتطلب مواجهة الطالب مبشكلة ما يف صورة موقف

وضع الفروض، اليت مهمة، أو سؤال ويطلب منه حتليلها و 
تتمثل يف حلول متوقعة هلا، وجتريب هذه الفروض للوصول 

 . " حلول عملية للمشكالتإىل
 (Lederman) ( نقال  عن ليدرمان2010ويشري زيتون )

بالرغم  إذ، االستقصاءإىل ظهور اجتهادات  وآراء  أخرى يف 
نه ميتّد إىل ما وراء تطوير فإ ،من صلته الوثيقة بعمليات العلم

عمليات العلم كاملالحظة، والتصنيف، والتنبؤ، واالستدالل، 
والقياس، وطرح األسئلة، وحتليل البيانات، وتفسريها. وهبذا 
فاالستقصاء يتضمن الدمج بني عمليات العلم التقليدية 
باملعرفة العلمية، واالستدالل العلمي، والتفكري الناقد بغرض 

( على أنه (Lederman رفة العلمية. كما يؤكد ليدرمانتطوير املع
تباعها يف اريقة واحدة حمددة اخلطوات يتطلب ال توجد ط

 مجيع التحريات واالستقصاءات العلمية. 
اليت  ،(2007ويف ضوء ذلك أشارت دراسة عودة )

إىل فاعلية التدريس باألنشطة االستقصائية أجريت يف مصر؛ 
عمليات العلم وحب االستطالع العلمي التعاونية يف تنمية 

واالجتاه حنو التعلم التعاوين يف ضوء برنامج العلم والتكنولوجيا 
أظهرت الدراسة و ( Science-Technology-Society STSواجملتمع )

مالءمة الطريقة االستقصائية يف تدريس العلوم، وزيادة 

مما  ،اكتساب الطالب ملهارات وعمليات العلم يف العلوم
 جيعلهم أكثر قدرة على التفسري العلمي للظواهر الطبيعية.

االستقصاء  ؛تعريفاتتتناول بعض الخر ويف سياق آ
لدور املتعلم  اسرتاتيجية تعليم وتعلم تصنف وفقا  بوصفه 

 وباييب وبوول تروبريجيرى ويف ذلك  ،)الطالب(، واملعلم
يف ( أن دور املعلم يف االستقصاء املوجه يتمثل 2004)

وتشجيع الطالب على إجياد إجراءات حللها.  ،تقدمي املشكلة
يكون دوره يف االستقصاء احلر دعوة الطالب يف حني 

للمشاركة يف عملية االستقصاء بعد أن درسوا وتعلموا كيفية 
حل املشكالت، واكتسبوا قدرا  كافيا  من املعلومات حول 

 حسن ا سري اوأنه لكي يسري التدريس االستقصائي  .املوضوع
 هي:( Suchmanفإن هناك شروطا  أربعة  حددها سكمان )

وتعين: حرية املتعلمني يف البحث عن  (Freedom)احلرية  .1
 املعلومات املرغوبة.

وتعين: غرفة  (Responsive Environment) البيئة املستجيبة .2
 الصف أو املخترب.

ويعين: إثارة األسئلة لتوجيه املتعلم حنو  (Focus)الرتكيز  .3
 هدف واحد.

 Low)الضغط املنخفض أو ما يسمى اإلحلاح املتدين  .4

Pressure)   وهو: حصول الطالب على التعزيز املناسب بعد
 كل جناح أثناء االستقصاء.

( االستقصاء NRC, 2000عّرف اجمللس الوطين للبحث )و 
واملعرفة العلمية،  الدمج بني عمليات العلم :أنهبالعلمي 

العلمي، هبدف بناء  ، واالستداللالناقدواستخدام التفكري 
ميارس العلماء االستقصاء عندما يطرحون  إذ ،الفهم العلمي

عملية جلمع العامل الطبيعي، ويصممون أنشطة  أسئلة حول
البيانات، وينظموهنا، وحيللوهنا، ويفكرون بطريقة نقدية 

حول العالقة بني األدلة والتفسريات، ويتواصلون  يفومنطقية 
 . التفسريات مع اآلخرين
للرتبية  األمريكية ِضعت املعايري الوطنيةويف ضوء ذلك وُ 

( اليت عملت على مراعاة تنمية فهم (NRC, 1996 العلمية
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االستقصاء العلمي من جهة، وتوضيح القدرات الالزمة 
خالل توفري الفرص إلجراء االستقصاء من جهة أخرى من 

ويف كل جماالت العلوم  ،املناسبة للطالب يف كل مستوى
الستخدام وتطبيق االستقصاء العلمي، وتطوير القدرة على 

للطرق اليت تتفق مع مهارات  والتصرف وفقا   ،التفكري
االستقصاء، متضمنا : صياغة األسئلة، والتخطيط، وإجراء 

قنيات جلمع البحث والتحري، واستخدام األدوات والت
البيانات، والتفكري املنطقي والتفكري الناقد يف العالقات بني 
األدلة والتفسريات، وحتليل وبناء التفسريات البديلة، والتواصل 

 من خالل الرباهني العلمية. 
( على أن تدريس العلوم NRC, 1996وأكدت املعايري )

من خالل االستقصاء ميكن أن يأخذ أشكاال  عديدة 
هناك بعض اخلصائص الضرورية ، وأن ثرية للتحريصفات كو 

 ص يف: لخخالل االستقصاء تتمن للتدريس 
 ينشغل املتعلمون يف األسئلة العلمية املوجهة. .1

تعطى األولوية للمتعلمني لتقدمي الربهان، واليت تسمح  .2
هلم بتطوير وتقومي تفسرياهتم اليت يعاجلون هبا األسئلة العلمية 

 املوجهة.
املتعلمون التفسريات املناسبة من خالل الدليل يقدم  .3

 ملعاجلة األسئلة العلمية املوجهة.
يقّيم املتعلمون مربراهتم يف ضوء التفسريات البديلة،  .4

 خاصة  تلك اليت تعكس الفهم العلمي.
 يتواصل املتعلمون، ويقدمون تربيرات لتفسرياهتم. .5

 ,NRCوهنا ميكن القول بأن اجمللس الوطين للبحث )

( يف إطار اهتمامه باالستقصاء وضع مستويات متعددة 2000
، وذلك من خالل النظر يف مكونات هب من جوانبلكل جان

 ويظهر ذلك من خالل الرتكيزالنشاط االستقصائي املعقدة، 
 السماتأُطلق عليها اليت  ،اخلمس ستقصاءالاعلى مهارات 

 Essential Features of theاألساسية لالستقصاء العلمي )

Scientific Inquiry (. 1) اجلدول رقم( كما يوضحها 
  1جدول 

 (NRC, 2000األساسية لالستقصاء العلمي وفقاً للمجلس الوطني للبحث ) السمات

 المهارة
 مستوى المهارة

1 2 3 4 

أسئلة ( املشاركة يف طرح 1
 علمية التوجه

يستخدم املتعلم السؤال املقدم 
من املعلم، أو من أي مصادر 

 أخرى

يعيد املتعلم صياغة السؤال 
املقدم من املعلم، أو أي 

 مصادر أخرى

خيتار املتعلم السؤال من 
بني جمموعة األسئلة، أو 

 يطرح سؤاال  جديدا  
 يطرح املتعلم السؤال

( حتديد ومجع األدلة للرد 2
 األسئلة على

يُقّدم للمتعلم بيانات، ويُعّرف 
 بكيفية حتليلها

يُقّدم للمتعلم بيانات، 
 وُيطلب منه حتليلها

يُوّجه املتعلم إىل مجع أدلة 
 وبيانات حمددة

حيدد املتعلم ما ميكن أن يشكل 
 الدليل، وكيفية مجعه

( صياغة تفسريات من 3
 األدلة

يُقّدم الدليل للمتعلم، ويُعّرف 
استخدامه يف صياغة بكيفية 

 التفسري

يُقّدم للمتعلم الطرق املمكنة 
الستخدام الدليل يف صياغة 

 التفسري

إرشاد املتعلم إىل طريقة 
صياغة التفسريات من 

 األدلة

يصوغ املتعلم التفسريات بعد 
 تلخيص الدليل

( ربط التفسريات باملعرفة 4
 العلمية

يُقّدم للمتعلم كل ما يرتبط 
حاسم بالتفسريات بشكل 

 ومباشر

يُقّدم للمتعلم ما ميكن 
 احتمال ارتباطه بالتفسريات

يُوّجه املتعلم إىل جماالت 
 ومصادر للمعرفة العلمية

األخرى صادر امليفحص املتعلم 
بشكل مستقل وُيشكل الروابط 

 للتفسريات

( التواصل وتربير )أو 5
 حّجية( التفسريات

يُقّدم للمتعلم خطوات، 
للتواصل وإجراءات تفصيلية 
 مع اآلخرين

يُقّدم للمتعلم توجيهات عامة 
 لتطوير التواصل لديه

تدريب املتعلم على تطوير 
 التواصل

يشكل املتعلم حوارا  منطقيا  
 ومربرا  للتواصل حول التفسريات

 أقل                    مقدار مشاركة املتعلم يف توجيه نفسه                     أكثر
 مقدار التوجيهات املقدمة للمتعلم                      أقل               أكثر        
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( أن النموذج الذي قدمه 2012ويرى الشمراين )
( كان مغايرا  لنماذج NRC, 2000اجمللس الوطين للبحث )

يتميز مبراعاته لتعقيدات  إذتصنيف مستويات االستقصاء، 
العمليات اليت جُترى يف النشاط االستقصائي، ويركز على أهم 
املهارات اليت يتضمنها النشاط. كما يشري إىل جمموعة من 
املهارات اليت أمهلها غريه من النماذج مثل: ربط التفسريات 

وأن مشاركة  ،والتواصل وتربير التفسرياتباملعرفة العلمية، 
املتعلم ميكن أن تقع يف أكثر من مستوى لكل مهارة من 

 مهارات االستقصاء.
نال استخدام االستقصاء يف تدريس العلوم اهتماما  لقد 

را  متسارعا  من قبل املهتمني مبجال الرتبية وتطو  ،متزايدا  
يُعّد التعلم املبين على االستقصاء العلمي  إذوتدريس العلوم، 

اليت ميكن أن ميارس الطالب  ،أحد أهم مداخل تعلم العلوم
 Minds-on and)واملهارات املعملية  ،فيها مهارات التفكري

Hands-on Activities). 
قدمت املعايري  فعلى صعيد املمارسات التدريسية؛

تقصاء العلمي ( االسNRC, 1996الوطنية للرتبية العلمية )
أحد أهم معايري احملتوى والتدريس، وعّدت بوصفه 

االستقصاء يف الغرفة الصفية وسيلة لتعزيز حب االستطالع، 
وهو املكون املشرتك ملناهج  ،وروح التساؤل عند الطالب

يؤدي االستقصاء  إذ ،فروع العلوم املختلفة يف كل املستويات
العلمي أربع وظائف أساسية هي: مساعدة الطلبة على فهم 
املفاهيم العلمية، وتطوير فهمهم لطبيعة االستقصاء العلمي، 

قادرين على استقصاء العامل  وتنمية مهاراهتم وميوهلم ليصبحوا
 الطبيعي معتمدين يف ذلك على أنفسهم. 

ستقصاء من ( التعلم املبين على اال1994يعد زيتون )و 
أكثر طرق تدريس العلوم فاعلية يف تنمية التفكري العلمي 
لدى الطالب؛ ألهنا تتيح للطالب ممارسة عمليات العلم، 
وتقصي الوقائع بأنفسهم. ويعزى ذلك لكون التدريس املبين 
على االستقصاء يضع الطالب يف مواقف تتطلب منهم أن 

م املعاين من بأنفسه اخلصو ميارسوا العمليات العقلية ويست
 اخلربات اليت ميرون هبا.

( حول 2001رت دراسة أمحد وعبد الكرمي )كما أظه
أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل يف تنمية التحصيل 
والتفكري الناقد واالجتاه حنو بعض القضايا البيئية لطالب 

وجود فروق ذات داللة  ؛يف مصر الصف األول الثانوي
إحصائية بني متوسطي درجات طالب عينتني: إحدامها 
ضابطة، واألخرى جتريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة 

ة التفكري التجريبية، مما يؤكد فاعلية االستقصاء العادل يف تنمي
ذلك إىل أن املتعلم عندما يتبىن  الدراسةالناقد. وأرجعت 

قها يقوم بعملية حتليل دقيقة للموقف قضية للحكم على صد
رأيه حول املوقف، ويقوم  للتوصل إىل أدلة وشواهد تدعم

 صادر املعرفة الختيار املناسب منها للقضية املعروضة. مبتقومي 
اليت أجريت ( 2002وأوضحت دراسة عبد العزيز )

أن تدريس على طالب الصف اخلامس االبتدائي يف مصر؛ 
إحدامها  )املغناطيسية والكهربية( لعينتنيوحدة مقرتحة 

 ؛ضابطة، واألخرى جتريبية باستخدام الطريقة االستقصائية
أدى إىل تنمية قدرات التفكري اإلبداعي )الطالقة، املرونة، 
األصالة( لدى أفراد العينة التجريبية، مما يؤكد فاعلية الطريقة 

 االستقصائية يف تنمية مهارات التفكري.
( مقارنة بني خصائص Franklin, 2006فرانكلني )قدم و 

التعلم املبىن على االستقصاء والطرق التقليدية يف التدريس، 
أظهرت املقارنة أن التدريس باستخدام االستقصاء يرتبط و 

ارتباطا  وثيقا  بالعديد من طرق التدريس األخرى مثل حل 
 توأكداملشكالت، والتعليم القائم على املخترب وغريمها، 

 إذعلى استخدام مهارات عمليات العلم، والتفكري املستقل، 
يقومون باألنشطة  ناملعرفة بواسطة املتعلمني الذي بىنتُ 

 اجلديدة بأنفسهم.  املعرفةاالستقصائية اليت تساعدهم يف بناء 
رغم التأكيد املشرتك على أمهية االستقصاء يف تدريس وب
ملمارسته يف املواقف إتاحة الفرصة للطالب ضرورة و  ،العلوم

  (NRC, 2000)ن اجمللس الوطين األمريكي للبحث إف ،الصفية
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يشري إىل أن غالبية معلمي العلوم ال تزال تستخدم الطرق 
التقليدية يف التدريس مثل طريقة احملاضرة، وأن الطالب 

 ،طةـري مرتابـريقة غــائع العلمية بطــقدون على تذكر الو ـــيعتم
لديهم مهارات التفكري الناقد، أو مهارات ال تنمو  من مثو 

، على ربط الوقائع بالعامل احلقيقيحل املشكالت، أو القدرة 
بالرغم من أن تدريس العلوم باالستقصاء كما يراه زيتون و 
( يعطي الفرصة ملعلمي العلوم لتطوير قدرات طالهبم 2010)

ملمارسة االستقصاء من جهة وزيادة فهمهم للعلوم من جهة 
( NRC,1996تأكيد املعايري الوطنية للرتبية العلمية )و أخرى، 

االستقصاء على تزويد الطالب يف املرحلة الثانوية بفرص 
لتطوير قدراهتم يف البحث والتطوير العلمي من خالل العمل 
اجلماعي التعاوين، والتأكيد على معلم العلوم بأن ميارس 

عن التفسري الناجتة أساليب أخرى خمتلفة لتعديل املعلومات 
الذي يقدمه الطالب، وأن يساعد الطالب يف بناء 

دراسة فإن  لماء، تقدير تفسرياهتم، وتفسريات العو التفسريات 
( حول مهارات 1999مسحية قام هبا رسالن وسامل )

يف مصر، البحث واالستقصاء لدى طالب املرحلة الثانوية 
يف  -بشكل عام- املرحلةأظهرت أن مستوى طالب 

مهارات البحث واالستقصاء كان أقل من حد الكفاية وهو 
% من الدرجة العظمى يف ضوء االختبار املعد لذلك، 75

وأن متوسط درجات طالب الصف األول الثانوي يف ذلك 
االختبار كانت األقل مقارنة بالصفني: الثاين، والثالث 

 الثانوي. 
عن الرتبية  ( ذلك يف دراسته2006ويؤكد السعدين )

درسي، وممارسات العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب امل
أن معلمي العلوم يف مراحل من  ؛يف مصر املعلم التدريسية

ؤدي إىل التعليم املختلفة نادرا  ما يقومون مبمارسات قد ت
وعمليات الرتبية العلمية  اكتساب املتعلمني مهارات

 االستقصائية، وأحيانا  ميارسوهنا على استحياء شديد. 
( حول طبيعة 2012دراسة الدمهش والشمراين ) وتشري

ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من وجهة نظر املشرفني 

إىل أن مشريف العلوم يف اململكة العربية السعودية؛  الرتبويني
رسون االستقصاء يف الصف يرون أن معلمي العلوم ميا

أما  ،ي: مرة  واحدة  على األقل كل شهرالدراسي أحيانا ؛ أ
مشرفات العلوم فريين أن معلمات العلوم ميارسن االستقصاء 

 إذيف الفصل الدراسي بدرجة أكرب من معلمي العلوم، 
نتائج أن الأظهرت و  الستقصاء مرة  كل أسبوع تقريبا .ميارسن ا

% من زمن 20ومعلمات العلوم يقضون غالبية معلمي 
 احلصة الدراسية يف ممارسة االستقصاء، وذلك حسب تقدير

كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة ،  مشريف ومشرفات العلوم
النظر يف برامج تدريب معلمي ومعلمات العلوم واملشرفني 
واملشرفات مبا يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة 

 تقصاء العلمي املكون األساسي هلا.االس د  واليت يع
 ا  كم وحيث تشهد دراسة العلوم تدفقا  معرفيا  هائال  

يأيت  ،، وإميانا  حبتمية مواكبتها لذلك التطور املعريفوكيفا  
يُعىن إذ التأكيد على دور احملتوى العلمي، وطريقة التدريس. 

احملتوى بتضمني املفاهيم اجلديدة، يف حني ترتبط الطريقة 
بأسلوب تعلم احملتوى من خالل تنظيم أدوار كل  من مواد 

واملتعلم، مع التأكيد على دور املتعلم يف  ،واملعلم ،التعلم
تعلم حقيقي، واكتساب ممارسة عمليات التعلم؛ إلحراز 

 عد   فقد(، 2003، وهذا ما أشار إليه عالم )خربات جديدة
، كتب العلوملبناء وتنظيم حمتوى   االستقصاء أسلوبا  مناسبا  

إىل تقدمي تساؤالت للمتعلم،  ييعتمد على منهجية ترم إذ
توجيهه ليتعلم من خالل معاجلة املصادر، وممارسة عمليات و 

كما والتجريب للتوصل إىل اإلجابات بنفسه.   ،املالحظة
( Gagne( وجانيه )Schwabكل من شواب )  أشار إىل اتفاق

 باالستقصاء، كمحتوىمناهج العلوم على أمهية دراسة 
ا ألسلوب االستقصاء، مبعىن بناء املادة العلمية وفق   ،وطريقة

 .العلوميف تدريس  هنفسواستخدام األسلوب 
( يف دراسته عن الرتبية 2006يوصي السعدين )و 

العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب املدرسي، وممارسات 
دة النظر يف حمتوى مقررات بضرورة إعا ؛املعلم التدريسية
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لتتبىن اجتاهات تتفق ومهارات االستقصاء العلمي،  ،العلوم
اوتنظيم حمتوى تلك املقررات يف ضوء تلك املهارات   تنظيم 

يعمل على تنمية مهارات التفكري لدى الطالب، وتدريبهم 
إذ على ممارسة السلوك االستقصائي يف املواقف املختلفة، 

لكثري من مهارات وعمليات ا غيابنتائج ال أظهرت
إىل جانب  ،االستقصاء يف مجيع املراحل الدراسية الثالث

باعتباره املصدر  ،تأكيد املقرر على عرض وسرد املعلومات
  الذي يعتمد عليه املعلم واملتعلم. ؛الرئيس إن مل يكن الوحيد

تنظيم حمتوى كتب  على ضرورة( 2006البعلي ) يؤكدكما 
الفيزياء يف املرحلة الثانوية يف ضوء عمليات االستقصاء 

 ومهاراته.  
اء يف بناء حمتوى  رغم جوهرية استخدام االستقصوب

ن بعض تلك الكتب يتم إعدادها وصياغة إفكتب العلوم 
ال على  ،حمتواها من خالل الرتكيز على املادة العلمية فحسب

ى املعلومات النظرية، دون إيضاح حمتوى التعلم، والتأكيد عل
، اخلربات التعليمية املضمنة فيهاوحتقيق  ،ألسلوب اكتساهبا

دراسته التحليلية حملتوى  يف( 2000ويف هذا يرى الغنام )
يف  يف مصر مناهج العلوم يف املرحلتني االبتدائية واإلعدادية

أن حمتوى مناهج العلوم ال يزال  ،ضوء أبعاد التنور العلمي
ز أساليب العلم، وعملياته،  يركز على املعرفة اجلاهزة، وال يرب 

للتفكري. ويتفق  طريقة  احملتوى ال يظهر مفهوم العلم ن إكما 
( عن مدى تناول كتب 1998ذلك مع نتائج دراسة حممد )

 إذادية يف مصر لعمليات االستقصاء، العلوم يف املرحلة اإلعد
 ،اجلاهزة ت أن الكتب ال تزال تركز على املعرفة العلميةأظهر 

إثارة كلكثري من عمليات االستقصاء املهمة   ا  وأن هناك غياب
، كما أشار ، وفرض الفروض، وحتليل املشكالتالتشكك
( إىل أن كتب العلوم اليت تناولتها دراسته 2006البعلي )

بنسب تضمنت جمموعة من املهارات والعمليات االستقصائية 
 متواضعة.

 إن ما أشري إليه يف نتائج الدراسات السابقة يعطي 
مة إىل ضرورة االهتمام بتضمني االستقصاء يف مهمؤشرات 

حمتوى كتب العلوم، وهذا ما ظهر بالفعل يف دول العامل 
بالعديد من اجلهود  حظيت مناهج العلوماملختلفة، إذ 

ديث، اإلصالحية اليت جعلتها تواكب تطورات العصر احل
 ،تحقيق أهداف الرتبية العلمية يف إجياد الفرد املثقف علميا  ل

 Science for All( 2061مشروع ) :ومن بني تلك اجلهود

Americans  والذي قدمته اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
(American Association for the Advancement of Science 

"AAAS"مشروع ، و العلومبادرة شاملة لتحسني تعلم ( كم
 National Science Educationاملعايري الوطنية للرتبية العلمية )

Standards "NSES" اليت أصدرها اجمللس الوطين األمريكي )
 (. "National Research Council "NRCللبحث )

( إىل أن حمتوى مناهج العلوم من 2009) يعل ويشري
ارات  متنوعة يف منظور الرتبية العلمية ينبغي أن يتضمن مه

والوجدانية اليت تعرب عن  ،واملهارية ،اجملاالت املعرفية
املوضوعات املرتبطة بالرتبية العلمية هبدف إعداد متعلم  
مثقف علميا ، إال أنه يرى أن كتب العلوم املدرسية تقتصر يف 
اهتمامها على اجملال املعريف فقط، وخاصة بُعد املعرفة 

 العلمية. 
 يف الدراسة( ذلك 2001وخطايبة ) مبوسعيديأويؤكد 

اليت هدفت إىل حتليل كتب العلوم الثالثة: الكيمياء، 
والفيزياء، واألحياء للصف الثاين الثانوي يف سلطنة عمان يف 
ضوء الثقافة العلمية، من حيث اشتماهلا على مكونات 

ن كتب العلوم الثالثة اشتملت على إ إذ، الثقافة العلمية
الثقافة العلمية، بنسب تفاوتت من كتاب إىل آخر، مكونات 

وكان مكون العلم كجسم منظم من املعرفة العلمية أكثر 
مكونات الثقافة العلمية تضمينا  يف الكتب الثالثة، أما أقلها 

لك يف  تضمينا  فقد كان مكون العلم كطريقة لالستقصاء، وذ
لي وتتفق معها دراسة الشعي كتايب الكيمياء والفيزياء.

( عن درجة مواكبة حمتوى كتب العلوم للصفوف 2009)
األساسية يف سلطنة عمان للمعايري الوطنية للرتبية العلمية 

(NSES يف الصفوف من اخلامس إىل العاشر، واليت أظهرت )
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أن تضمني املعايري الوطنية للرتبية العلمية للمحتوى يف تلك 
 االتساق وإمنا تفتقر إىل ،الكتب مل يتم بطريقة متوازنة

 والرتابط. 
أظهرت نتائج  إذ( مع ذلك 2012وخيتلف الشمراين )

دراسته عن مستوى تضمني السمات األساسية لالستقصاء 
يف األنشطة العملية يف كتب الفيزياء للصف الثاين الثانوي 
يف اململكة العربية السعودية؛ أن تضمني السمات األساسية 

لكن هناك عدم اخلمس لالستقصاء جاء بشكل متوازن، 
الدنيا لكل مسة من توازن  يف تضمني املستويات العليا و 

. واعتمدت الدراسة على أسلوب حتليل ةالسمات على حد
باالعتماد على تصنيف اجمللس  بنيتاحملتوى من خالل أداة 

( لسمات االستقصاء ومستوياهتا NRC, 2000الوطين للبحث )
وهي: طرح األسئلة علمية التوجه، وإعطاء األولوية لألدلة يف 
الرد على األسئلة، وصياغة التفسريات من األدلة، وربط 

 التفسريات باملعرفة العلمية، والتواصل وتربير التفسريات. 
 ,Tamir)وجارسيا  ولعل ذلك يتفق مع ما أشار إليه تامري     

Garcia, 1992)  من اخنفاض مستوى مهارات االستقصاء
واقتصارها على املعاجلة اليدوية للتجهيزات، وغياب املهارات 

(، وذلك من خالل حتليل High-Order Inquiryالعليا منها )
( يف 12-7حمتوى كتيبات معمل العلوم للصفوف من )

 بأسبانيا. مدارس واليةكتالونيا
إطارا  عاما  يتعامل معه  يقّدم الكتاب املدرسين ألو 

املعلم والطالب، ويتيح للطالب فرصة التدرب على بعض 
، فإن األنشطة العملية كمكون من مكونات كتب املهارات

. ويرى العلوم؛ تعترب جماال  مناسبا  ملمارسة االستقصاء
( أن كتاب العلوم املقرر ينبغي أن يتضمن 2005السعدين )

ة املتنوعة املرتبطة مبوضوعات بعض األنشطة والتجارب العملي
املادة الدراسية، ومصادر التعلم املختلفة اليت تناسب القضايا 

 تثري اهتمام الطالب للمشاركة فيها. و  ،العلمية املعاصرة
 د  يع ألنشطة العملية باالستقصاءإن االرتباط الوثيق ل

مة هفهي الوسيلة امل ،تتميز هبا مناهج العلوم فريدة   ميزة  

أنه على الرغم  (1985أهداف العلوم. ويرى دوران ) لتحقيق
من أن التطور يف اجملالني املعريف واالنفعايل، وتطبيقاهتما يف 
التدريس، واملناهج، والبحوث قد جتاوز كثريا  التقدم يف اجملال 

ن النشاط العملي بطبيعته يعترب مزجيا  متداخال  من فإاملهاري 
( ذلك نقال  عن 2010)اجملاالت الثالثة، ويؤيد زيتون 

يعتربان األنشطة ؛ إذ (Haury, Rillero, 1994ريلرو ) هايري و
العملية االستقصائية املطلوبة يف مناهج العلوم هي األنشطة 

والواقعية، اليت تقوم على مبدأ  ،احلسية املباشرة احلقيقية
 تشغيل اليدين، وتشغيل العقل والفكر، وتشغيل الدماغ معا . 

لألنشطة العملية  ا  ( أن هناك غياب2004)ويرى عمرية 
يف مناهج العلوم يف الوطن العريب رغم أمهيتها، وأن ذلك 
الغياب ناتج من أسباب متعددة أمهها: القصور يف وثيقة 

ودليل املعلم. والقصور يف إعداد  ،املنهج، وكتاب الطالب
معلم العلوم وتدريبه، والقصور يف توفري اإلمكانات الالزمة 

 سة األنشطة على الوجه املطلوب.   ملمار 
ويف دراسة حتليلية لكتب العلوم للمرحلة األساسية يف 

( أن األنشطة العملية اليت 2008األردن وجد العياصرة )
وردت يف كتب العلوم اختذت منطا  تقليديا  حمددا ، يتمثل يف 
البدء بسؤال يسبق النشاط العملي، ويتضمن عادة  حتديد 

شكلة البحث، مث يستعرض املواد وم ،هدف النشاط
واألدوات الالزمة، مث إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها أو 
تتبعها بعض األسئلة حول املالحظات اليت ميكن احلصول 
عليها. ويف هناية النشاط يقدم الكتاب ما يتوقع أن حيصل 

ال و لنشاط من نتائج واستنتاجات، اعليه الطالب بعد تنفيذ 
 جتسد تلك الصورة مسات االستقصاء احلقيقي ومهاراته. 

لذلك طالبت اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم 
(American Association for the Advancement of Science 

"AAAS" بضرورة إجياد طريقة غري حمددة اإلجراءات تـُّتبع يف )
بدال  من استخدام الطرق التقليدية  ،األنشطة العملية

لتأكيدية اليت ترتك لدى الطالب نظرة  غري دقيقة عن تطبيق ا
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أن غرض التجريب  منالعلوم، وتسهم يف تغيري الفكر السائد 
 التثبت من الفرضيات بدال  من دحضها. 

من  (Leonard)ولعل هذا يتوافق مع ما قدمه ليونارد 
 ،مقرتحات؛ لتجنب جعل األنشطة العملية مثل كتاب الطبخ

؛ لتقدمي أنشطة هباالعلوم بضرورة األخذ  ووأوصى معلم
 استقصائية سليمة ومن تلك املقرتحات: 

حتديد هدف بسيط للطالب حُيّقق من خالل الشرح  .1
الشفهي البسيط من املعلم، أو التوضيحات املوجزة اليت 
تساعد الطالب على الرتكيز واالنتباه حنو املشكلة وحتفز 

 التفكري اإلبداعي لديه حللها. 
تقدمي اإلجراءات األساسية فقط للطالب، وتقدمي بعض  .2

 العون حسب مقتضى املوقف.
جعل الطالب يعملون يف جمموعات تعاونية صغرية   .3

 لتشاور واالشرتاك يف األفكار.ل
تزويد الطالب باملصادر املمكنة، اليت متكنهم من  .4

 االستقصاء حول مشكلة النشاط.
بكيفية إجراء  ر الطالبحماولة مقاومة الرغبة يف إخبا .5

 .االستقصاء
اليت يتم التأكيد من  ،إضافة بعض األسئلة ذات املغزى .6

خالهلا على حتليل األسباب، واختبار الفرضيات، 
واستخالص النتائج والتفسريات، وهذا يساعد الطالب 

عملهم، والتأكد من صحة  يفعلى اختاذ قرارات مناسبة 
ودقة نتائج األنشطة اليت قاموا هبا، ويتيح هلم فرصة 

، وباييب وبوول تروبريج) التواصل لتربير التفسريات
2004)  . 

ويف هذا الصدد تضمنت وثيقة سياسة التعليم يف 
ه( التأكيد على تنمية 1416اململكة العربية السعودية )

والتتبع  ،والتجريب ،وتعميق روح البحث ،التفكري العلمي
تكوين املهارات ل ،املنهجي لدى طالب املرحلة الثانوية

العلمية لديهم، والعناية بالنواحي التطبيقية اليت تتيح هلم 

فرصة القيام باألعمال الفنية اليدوية، واإلسهام يف اإلنتاج 
 وإجراء التجارب. 

( بني التعلم التقليدي الذي يّتبع 2000ويفرق احلارثي )
طالب فيه التعليمات يف إجراء التجارب واألنشطة أو ال

مشاهدة العروض العملية، وبني التعلم ذي املعىن الذي يقوم 
فيه الطالب باملبادرة يف تصميم النشاط العملي وتنظيمه 

 ةوتنفيذه. ولذلك يؤكد الرتبويون على أن تدريس العلوم خاص
ليس جمرد نقل املعرفة العملية إىل الطالب فحسب، بل هو 
عملية تعىن بنمو الطالب، وتكامل شخصيته من خمتلف 

 جوانبها، وتنمية قدراته على التفكري.
بالرغم من التباين واالختالف بني بعض املختصني يف و 

 فإن ،الرتبية العلمية وتدريس العلوم حول مفهوم االستقصاء
أمهيته يف تدريس العلوم، وتنمية التفكري  على اهناك إمجاع  

 ،رصة للطالب ملمارسة عمليات العلمالعلمي، وإتاحة الف
يف بناء بإضافة إىل جوهرية استخدام أسلوب االستقصاء 

املعايري الوطنية للرتبية العلمية  د  حمتوى كتب العلوم. وتع
(NRC, 1996)  للبحثاألمريكي اليت قدمها اجمللس الوطين 

راعت تنمية فهم االستقصاء اإلصالح اليت أحد أهم جهود 
من جهة، وتوضيح القدرات الالزمة إلجراء االستقصاء من 

من خالل توفري الفرص املناسبة للطالب  ،جهة أخرى
الذي قدمه اجمللس  النموذجلذلك فإن و  ملمارسة االستقصاء.

من مميزا   منوذجا  ميكن اعتباره ( NRC, 2000الوطين للبحث )
اليت ينبغي مراعاة  ،حيث مشوليته ملهارات االستقصاء

  ،تضمينها يف األنشطة العملية يف مقررات العلوم بصفة عامة
نه يعطي توصيفا  دقيقا  ملستويات ممارسة املهارة الواحدة إكما 
 تقدميها للطالب.حلجم وفقا  
لبناء أدوات  النموذجهذا الباحثان م وعليه استخد     

باعتبار العالقة اليت تربط مقرر الكيمياء الذي  ،البحث
 إذيتناوله البحث مع السلسلة اليت بنيت وفق تلك املعايري، 

حتديد مهارات االستقصاء املضمنة يف  ضوء النموذجميكن يف 
م فيه قدّ تُ واملستوى الذي  ،األنشطة العملية يف الكتاب املقرر
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االستقصاء مهارات ممارسة مستوى ومالحظة  ،تلك املهارات
من خالل الفرص اليت يتيحها املعلمون  يف املوقف الصفي

مستويات تضمني مهارات  مقارنة مثومن  .للطالب
 . الفعلي واقع ممارستهامع  ،يف الكتاب املقرراالستقصاء 

 البحث:مشكلة 

الطالب حنو  تؤدي الكتب املدرسية دورا  مهما  يف توجيه
( أن العديد من 2008) يرى خطايبة إذ ،االستقصاء

% من التدريس يف غرفة 75الدراسات أكدت أن حوايل 
% من الواجبات املنزلية تبىن على 90وحوايل  ،الصف

عملية حتليل وتقومي الكتب ، وهو ما جيعل الكتب املدرسية
 ؛مهمة للوقوف على نقاط الضعف والقوة فيها املدرسية

ف بإجراء الضعومعاجلة نقاط  ،لغرض تعزيز نقاط القوة
 التغيريات املناسبة.

بىن على لذا فإن حتليل وتقومي كتب العلوم ينبغي أن يُ 
أو عدم  ،معايري حمددة ميكن من خالهلا احلكم على مناسبة

 وما تضمنته من مهارات. مناسبة تلك الكتب
وزارة  بدأت ،هـ1431-1430ويف العام الدراسي 

مقررات تدريس الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية 
-McGrawالقائمة على سالسل ماجروهيل )العلوم اجلديدة 

Hill series )ل يف هذه م  ؤ يو  ،بعد ترمجتها ومواءمتها ،يف العلوم
املقررات أن تتناول االستقصاء بصورة تتناسب مع التوجهات 

يف ظّل أن السلسلة األصلية  ،العلميةاحلديثة للرتبية العاملية 
باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية  بُنيت

(NRC, 1996). 
واحلاجة ملزيد من  ،ويف ظل حداثة تلك املقررات

 ااجتاه  بوصفه ونظرا  ألمهية االستقصاء  ،الدراسات اليت تتناوهلا
 مقرر الصف األول الثانوي ألنو  ،يف الرتبية العلمية احديث  
البداية الفعلية لسلسلة مقررات الكيمياء يف املرحلة يُعّد 

كتاب فإن هذا البحث يرى احلاجة إىل تناول   ،الثانوية
الكيمياء للصف األول الثانوي، ودليل التجارب العملية 

 حيث من - حبثيا   – م(2012-هـ1433)النسخة املعدلة 
ممارسة  ومدى ،ملهارات االستقصاء مستوى تضمني أنشطته

، من خالل الفرص اليت يتيحها هلم معلمو الطالب هلا
 .الكيمياء

  البحث:أهداف 

 :إىل بحثهدف الي
االستقصاء يف مهارات التعرف على مستوى تضمني  .1

 قرر الكيمياء للصف األول الثانوي. ملاألنشطة العملية 
يف الستقصاء الطالب لواقع ممارسة التعرف على  .2

لصف األنشطة العملية اليت تضمنها مقرر الكيمياء ل
 .األول الثانوي

مقارنة مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف  .3
 األنشطة العملية مع واقع ممارستها.

  البحث:أسئلة 

 :السؤالني اآلتيني عن بحثالجييب 
األنشطة االستقصاء يف مهارات ما مستوى تضمني  .1

 األول الثانوي؟ مقرر الكيمياء للصفالعملية يف 
هارات االستقصاء املضّمنة الطالب ملممارسة ما واقع  .2

لصف األول قرر الكيمياء لمليف األنشطة العملية 
 ؟الثانوي

 

  البحث:أهمية 

 :من خالل بحث أمهيتهكتسب الي
تغذية راجعة للقائمني على تطوير املناهج عن  توفري .1

يف األنشطة  االستقصاءمهارات تضمني مستوى 
وتدريس  ،بوجه عامختدم تدريس العلوم  حبيث ،العملية

 .على وجه اخلصوصلكيمياء يف املرحلة الثانوية ا
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هارات الطالب ملممارسة إعطاء مؤشرات عن واقع  .2
ن املشرفني مما ميكّ  ،االستقصاء يف األنشطة العملية

ولني عن التدريب وبرامج التطور املهين ؤ املسو  ،الرتبويني
 تقدمي الدعم للمعلمني مبا يناسب الواقع الفعلي.من 

  البحث:حدود 

 :اآلتيةاحلدود على  يقتصر البحث
  ودليل  ،كتاب الطالباألنشطة العملية يف  حتليل

لصف األول الثانوي لالتجارب العملية ملقرر الكيمياء 
جلدول فقا  و  ،ـ(م2012-ه1433 املعدلة)النسخة بفصليه 

الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي  Rubricاملواصفات 
 .التحليلووفق أداة ، (NRC,2000للبحث )
  التعرف على مدى ممارسة الطالب ملهارات

أداء معلمي الكيمياء مالحظة  االستقصاء من خالل
للصف األول الثانوي يف املدارس الثانوية يف مدينة الرياض 

 ،هـ؛ لألنشطة العملية1434-1433للعام الدراسي 
ملمارسة طالب مدى إتاحتهم الفرصة لل التعرف علىو 

 ،مهارات االستقصاء يف األنشطة املضمنة يف الكتاب املقرر
وفقا  جلدول املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي 

 .املالحظةووفق أداة (، NRC,2000للبحث )

 البحث:مصطلحات 

  االستقصاء العلمي(Scientific Inquiry):  ّيُعد 
االستقصاء العلمي من أكثر املصطلحات العلمية تكرارا  

 Suchman ويعرفه سكمان ،وشيوعا  يف أدبيات الرتبية العلمية
الطريقة الطبيعية اليت يتعلم هبا الناس عندما يرتكون " بأنه

وجيمعون  ،ويالحظون ،فيطرحون األسئلة ،لوحدهم يتعلمون
وينقلون  ،وجيربون ،ويقيسون ،ويصنفون ،املعلومات

 "وأفكارهم إىل بعضهم البعض ،مالحظاهتم
 (.82ص  ،2010،)زيتون

ف إجرائيا  يف هذا البحث بأنه جمموعة مهارات عرّ ويُ 
 ،(NRC,2000اجمللس الوطين للبحث ) قررهااالستقصاء اليت 
األساسية لالستقصاء العلمي  السماتوأطلق عليها 

(Essential Features of the Scientific Inquiry)،  وتضمنت
 ،سئلة علمية التوجهاأليف طرح لطالب مهارات: مشاركة ا

 همتكنو  ،ولوية لألدلة يف الرد على األسئلةاألمن إعطاء  همتكنو 
ن ربط التفسريات م همتكنو  ،تفسريات من األدلةالن صياغة م

 من التواصل وتربير التفسريات.  همتكنو  ،باملعرفة العلمية
 احتواء  بأنه: جرائيا  ويعرف إ :مستوى التضمين

لية ودليل التجارب العم ،الطالبكتاب النشاط العملي يف  
 اليت حددهاومستوياهتا األربعة  ،على مهارات االستقصاء

تتدرج تلك و  .(NRC,2000للبحث )األمريكي اجمللس الوطين 
الذي يقدمه الكتاب توجيه الحسب األربعة املستويات 

يدل املستوى األول على و  ،االستقصاءحنو عملية للطالب 
يشري إىل أعلى و  ،الواحدة املهارةتضمني أقل مستويات 

يف  .وأقل مستوى ممارسة للطالب ،مستوى توجيه للكتاب
 تضمنيحني يدل املستوى الرابع على أعلى مستويات 

 ،ويشري إىل أقل مستوى توجيه للكتاب ،نفسها املهارة
 عدةملالتحليل اوفقا  ألداة  وأعلى مستوى ممارسة للطالب

 لذلك. 
  مهارات االستقصاءالطالب لواقع ممارسة: 

مستوى التوجيه الذي يقدمه املعلم  :بأنهويعرف إجرائيا  
 مهارات االستقصاء ممارسةللطالب حبيث يتيح هلم فرصة 

وميكن  ،ودليل التجارب العملية ،الطالبكتاب   املضمنة يف
الفرصة  إتاحة املعلممالحظة ذلك من خالل حتديد 

وفقا  ملهارات االستقصاء  ،هاراتتلك امل ملمارسةللطالب 
األمريكي اجمللس الوطين  اليت حددها ،ومستوياهتا األربعة

األربعة تتدرج تلك املستويات و  .(NRC,2000للبحث )
للطالب حنو عملية  املعلمحسب التوجيه الذي يقدمه 

ويدل املستوى األول على أقل مستويات  ،االستقصاء
يشري إىل أعلى مستوى توجيه و  ،املهارة الواحدة ممارسة
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يف حني يدل  .وأقل مستوى ممارسة للطالب ،للمعلم
 ،نفسها لمهارةل ممارسةاملستوى الرابع على أعلى مستويات 

وأعلى مستوى  ،للمعلمويشري إىل أقل مستوى توجيه 
 املالحظة املعدة لذلك. وفقا  ألداة ممارسة للطالب

 ويعرف : مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
لصف لودليل التجارب العملية  ،كتاب الطالبإجرائيا  بأنه:  

الذي  ،والثاين ،األول :األول الثانوي يف الفصلني الدراسيني
ام يف اململكة قررته وزارة الرتبية والتعليم يف مدارس التعليم الع

 ـ.م2012-ه1433املعدلة  النسخة-العربية السعودية 

 :إجراءات البحث

هدف البحث إىل التعرف على مستوى تضمني 
املضمنة يف كتاب مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية 

يف مقرر الكيمياء للصف الطالب، ودليل التجارب العملية 
وكما يرى  .هاراتهذه املممارسة وواقع  ،األول الثانوي

( فإن الوصف الكمي للظاهرة املدروسة 2000العساف )
ميكن أن يتناول جانب املقارنة بني تكرار ظاهرة معينة بتكرار 

 ناملنهج الوصفي لإلجابة ع اسُتخدملذا  ؛ظاهرة أخرى
األوىل: أداة حتليل  ،ناأدات لذلك خدمتاستُ و ، أسئلة البحث

والثانية: أداة مالحظة  ،املقرراألنشطة العملية يف حمتوى 
على جدول  األداتنيواعتمدت  .مهارات االستقصاءممارسة 

املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين األمريكي للبحث 
(NRC,2000.) 

ما مستوى تضمين مهارات : سؤال األولال نلإلجابة عو 
االستقصاء في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء للصف األول 

اليت  ،األنشطة العملية أداة حتليل حمتوى تاسُتخدم ؟الثانوي
وكيفية تسجيل  ،تحليلالدليال  إجرائيا  لطريقة  تضمنت

 متكاملة   وحدة  النشاط العملي ذلك باعتماد و  ه.نتائج
 ،للتحليل تتم دراسة خصائصها وفقا  ملهارات االستقصاء

 (.NRC،2000ومستوياهتا اليت قدمها اجمللس الوطين للبحث )

ممارسة الطالب ما واقع سؤال الثاين: ال عنولإلجابة 
لمهارات االستقصاء العلمي المضّمنة في األنشطة العملية في 

 اسُتخدمت أداة املالحظة لصف األول الثانوي؟مقرر الكيمياء ل
ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء للتعرف على واقع 

املضّمنة يف األنشطة العملية من خالل مالحظة الفرص اليت 
 هارات.تلك املللطالب ملمارسة  وناملعلميتيحها 

دليال  إجرائيا  لكيفية مالحظة املالحظة وتضمنت أداة 
تنفيذ األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر، ومدى 

اء يف مستوياهتا املختلفة، وكيفية ممارسة مهارات االستقص
 تسجيل نتائج تلك املالحظة.

 :تهوعينالبحث مجتمع 

وعينته  ،جمتمع البحث ُحّددالسؤال األول يف ضوء 
ودليل  ،كتاب الطالب  يفلتشمل مجيع األنشطة العملية 

التجارب العملية ملقرر الكيمياء للصف األول الثانوي 
-ه1433املعدلة ثاين )النسخة وال ،األول :بفصليه
تضمن كل فصل ( نشاطا  عمليا ، و 36وعددها ) (م2012

أنواع األنشطة: "جتربة استهاللية"، من فصول كتاب الطالب 
و "جتربة"، و"خمترب الكيمياء"، باإلضافة إىل أنواع األنشطة 
العملية األخرى اليت خيتلف تضمينها من فصل إىل فصل 

و "خمترب حل آخر وتشمل: "خمترب حتليل البيانات"، 
 املشكالت".

من األنشطة يف كتاب الطالب،  أضاف الباحثان نوعا  و 
وهو "التوسع يف االستقصاء"، وذلك يف احلاالت اليت 
يتضمن فيها النشاط العملي سؤاال  استقصائيا  مفتوحا  يتيح 

، أما دليل التجارب للطالب فرصة تصميم استقصاء جديد
ن األنشطة العملية وهو فقط م اواحد   االعملية فتضمن نوع  

 "جتربة".
( أنواع األنشطة العملية اليت 2ويوضح اجلدول رقم )

 تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
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 2جدول 
 أنواع األنشطة العملية التي تضمنها مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي

فإن جمتمع البحث ميثل مجيع  ،ضوء السؤال الثاين يفو 
مدارس  يف -بنني  –الكيمياء للصف األول الثانوي  معلمي

( 271يعملون يف ) مدينة الرياض باململكة العربية السعودية،
لتعليم يف مدينة لمدرسة ثانوية تتبع ألربعة عشر مكتبا  

لتعليم مبدينة لالرياض، وفقا  إلحصاءات اإلدارة العامة 
اجلدول  كما يف ه.1434-1433الرياض للعام الدراسي 

 (.3) رقم
، فحددت عشوائيا  باختيار ثالثة مكاتب ما العينةأ

إلدارة التعليم يف  تتبع - بنني – ( مكتبا  14) تعليم من بني
%( من حجم جمتمع 21.4مدينة الرياض، ومتثل ما نسبته )

ست مدارس تتبع لكل مكتب حبيث  مث اختريت البحث.
(؛ أي: أربع مدارس حكومية، 1: 2يُوزع هذا العدد بنسبة )

تعليم الثالثة، الكاتب املومدرستان أهليتان يف كل مكتب من 
( مدرسة ثانوية، ويرجع 18ليصبح عدد مدارس العينة )

السبب يف زيادة نسبة املدارس احلكومية إىل املدارس األهلية 
إىل أن عدد املدارس الثانوية احلكومية يف جمتمع البحث يفوق 

 األهلية. من املدارسعدد نظرياهتا 

 

 
 3جدول 

 توزيع مجتمع البحث وعينته

معلمي الكيمياء للصف  وجرى االختيار العشوائي ألحد 
ليمثل  األول الثانوي يف كل مدرسة من املدارس املختارة،

، حبيث أصبح عدد معلمي الكيمياء للصف عينة البحث
( معلما ، وطُّبقت أداة 18األول الثانوي يف عينة البحث )

يسمح مبالحظة أداء معلمي  تطبيق ااملالحظة على هذه العينة 
إتاحتهم الفرصة مدى و  ،يف تنفيذ األنشطة العملية الكيمياء

للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء يف املستويات املختلفة 
 ن املهارة.م

 

 النشاط التعريف بنوع نوع النشاط الكتاب

 كتاب الطالب

 جتربة استهاللية
م يف بداية كل فصل من فصول الكتاب وحيتوي على سؤال للتجربة، وخطوات العمل، نشاط افتتاحي يُقدّ 

 توسع يف االستقصاء.الوالتحليل، و 
 عنوان، وسؤال، وخطوات العمل، والتحليل.: نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا فصول الكتاب وحيتوي جتربة

 خمترب حتليل البيانات
نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب، حبيث يقدم بيانات عملية يطلب من الطالب حتليلها، وحيتوي 

 على سؤال، وجمموعة بيانات، ومالحظات ناجتة من جتربة عملية، التفكري الناقد.

 خمترب الكيمياء
وحيتوي على عنوان للنشاط، سؤال التجربة، وخطوات  نشاط عملي ُمضّمن يف هناية كل فصل من فصول الكتاب،

 العمل، والتحليل واالستنتاج، والتوسع يف االستقصاء.

 نشاط عملي ُمضّمن يف ثنايا بعض فصول الكتاب، وحيتوي مشكلة علمية تتطلب إجراء نشاط عملي حللها. خمترب حل املشكالت

 التوسع يف االستقصاء
هناية بعض التجارب االستهاللية، وخمترب الكيمياء، ويتيح للطالب تصميم استقصاء  سؤال استقصائي مفتوح يرد يف

 من النشاط االستقصائي السابق. اجديد، وال يكون جزء  
دليل التجارب 

 العملية
 جتربة

نشاط عملي ُمضّمن يف دليل التجارب العملية، وحيتوي على متهيد ملوضوع التجربة، وعنوان للتجربة، وسؤال، 
 وأهداف التجربة، وخطوات العمل، والتحليل واالستنتاج.

 
المدارس 
 الحكومية

المدارس 
 األهلية

 المجموع

 271 115 156 املدارس الثانويةعدد 
 18 6 12 عدد مدارس عينة البحث

للصف  عدد معلمي الكيمياء
 األول الثانوي يف عينة البحث

12 6 18 
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 أدوات البحث:

 :األنشطة العملية أداة تحليل محتوىأواًل: 
قرر األنشطة العملية يف املأداة حتليل حمتوى  طُّورت

بغرض  ،(2012باالعتماد على أداة الشمراين )الدراسي 
استخدامها لتسهيل مجع وحتليل البيانات املتعلقة مبهارات 

 ،االستقصاء املضمنة يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
هتدف األداة إىل التعرف على مهارات االستقصاء  إذ

 .هاوحتديد مستوى تضمني كل مهارة من ،نة يف املقرراملضمّ 
التعديالت الالزمة على أداة الشمراين  وُأجريت

مبا يناسب حمتوى مقرر الكيمياء للصف األول  ،(2012)
وأنواع األنشطة اليت  ،من حيث أقسام األداة ،الثانوي

أنواع األنشطة  أضيفتفعلى سبيل املثال  .تضمنها املقرر
و  ،و "خمترب حل املشكالت" ،"خمترب حتليل البيانات"
نوع النشاط "خمترب  ُعّدلء" كما "التوسع يف االستقصا

الكيمياء". ومشل التعديل كذلك تعليمات التعرف على 
واحلكم عليها باشتماهلا على مهارات  ،وحدة التحليل

وذلك يف ظل تغري أنواع األنشطة املضمنة يف  ،االستقصاء
 بناء جدول تسجيل بيانات التحليل.  أُعيدو املقرر. 

 :األنشطة العملية صدق أداة تحليل محتوى
من صدق أداة التحليل بعد إجراء  مت التحقق

من املختصني  بعرضها على مخسة   ،التعديالت الالزمة عليها
 وطاليب ،ي هيئة تدريسلتحكيمها )عضو  ؛يف الرتبية العلمية

 ،ومشرف تربوي واحد( ،دراسات عليا يف الرتبية العلمية
 هي:و مسة اخلاألداة  يف أقسامبآراء احملكمني  وُأخذ

مهارات االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها  .1
 (.NRC,2000اجمللس الوطين للبحث )

هارات االستقصاء مل املتضمنةع األنشطة العملية ا أنو  .2
 يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي.

واحلكم عليها  ،تعليمات التعرف على وحدة التحليل .3
 بأهنا وحدة متضمنة ملهارات االستقصاء.

أسئلة  ناستخدام أداة التحليل لإلجابة عتعليمات  .4
 البحث ذات العالقة.

 .التحليلجدول تسجيل البيانات  .5
 :األنشطة العمليةثبات أداة تحليل محتوى 

 :من ثبات أداة التحليل بطريقتني مت التحقق
تسعة أنشطة عملية متثل  ُحللتالثبات عرب الزمن:  .1

حتليل د يأعمث  ،% من األنشطة اليت يتضمنها املقرر25
 23بعد أكثر من ثالثة أسابيع ) هانفساألنشطة التسعة 

عرب الزمن  نسبة االتفاق بني التحليلني ُحسبتو  .(ا  يوم
 :اآلتيةالرياضية العالقة ب )إعادة التحليل(

اجملموع ÷ نسبة االتفاق عرب الزمن = )جمموع نقاط االتفاق 
 100× الكلي للوحدات( 

 %.93التحليلني بلغت نسبة االتفاق بني و 
بتحليل  نيالباحثأحد قام  احملللني:عرب ثبات ال .2

% من األنشطة اليت 25تسعة أنشطة عملية متثل 
وقام متخصص آخر حيمل درجة أستاذ  ،يتضمنها املقرر

 العملية التسعةة العلمية بتحليل األنشطة يالرتب يف دكتور
التوافق واالختالف بني  ُحّددمث  ،كٌل على حدة  ،هانفس

نسبة  ُحسبتو يف كل  من املهارة واملستوى،  احملللني
 اآلتية:العالقة الرياضية باالتفاق بني احملللني 

اجملموع ÷ نسبة االتفاق بني احملللني= )جمموع نقاط االتفاق 
 100× الكلي للوحدات( 

% مما يعطي مؤشرا  78نسبة االتفاق بني احملللني  وبلغت
 بنتائجها.والوثوق  ،إجيابيا  لثبات أداة التحليل

 أداة المالحظة:ثانياً: 
بُنيت أداة املالحظة بالرجوع إىل جدول املواصفات 

Rubric ( الذي قدمه اجمللس الوطين للبحثNRC,2000)، 
حتديد مهارات االستقصاء اليت ميارسها الطالب وفقا   هبدف

ملستوياهتا املختلفة من خالل مالحظة مستوى إتاحة املعلم 
أنه  انيرى الباحث إذالفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء، 

من الصعوبة مالحظة أداء كل طالب على حدة، ولكن 
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ربطها و ميكن تسجيل مالحظات حول ممارسات الطالب 
ص اليت يتيحها املعلم إلشراك الطالب يف املهارات اليت بالفر 

 األداة.تضمنتها 
واحتوت األداة على التعليمات، واإلرشادات اليت 

أُعّد دليل جلمع بيانات و  ،استخدامهاتساعد املالحظ يف 
املالحظة، تضمن توصيفا  ملمارسة مهارات االستقصاء، 

لتسجيل  وكيفية احلكم على املمارسات الصفية، وجدوال  
 . ومت التأكد من صدق األداة وثباهتا.املالحظات

 صدق أداة المالحظة:
على سبعة من املختصني يف أداة املالحظة  عرضت

الرتبية العلمية؛ لتحكيمها )أربعة أعضاء هيئة تدريس، 
وطالب دراسات عليا يف الرتبية العلمية، ومشرف تربوي 

 يفوُأخذ بآراء احملكمني، اليت تركزت  واحد، ومعلم كيمياء(،
مراجعة مفردات جدول مواصفات مهارات االستقصاء، 

إرشادات تسجيل بعض إضافات يف و والتحقق من ترمجتها، 
 مكونة من وُأخرجت األداة يف صورهتا النهائية، البيانات،

 األقسام اآلتية:
 بيانات أساسية تتعلق باملعلم واملدرسة ونوع الدراسة. .1
ت االستقصاء العلمي ومستوياهتا اليت قدمها مهارا .2

 (. NRC,2000للبحث ) األمريكي اجمللس الوطين
 تنفيذه.نوع النشاط العملي الذي ستتم مالحظة  .3
تعليمات التعرف على مهارة االستقصاء، وحتديد  .4

 مستوى ممارستها من خالل املالحظة.
أسئلة  نتخدام أداة املالحظة؛ لإلجابة عتعليمات اس .5

 البحث ذات العالقة.
 جدول تسجيل البيانات املالحظة. .6

 ثبات أداة المالحظة:
طريقة ثبات النتائج بمن ثبات أداة املالحظة  مت التحقق

مبالحظة  أحد الباحثنيقام  إذ مع اختالف املالحظني،
مستوى إتاحة املعلمني الفرصة للطالب ملمارسة مهارات 

ثالثة أنشطة عملية، وقام متخصص آخر  االستقصاء يف

مبالحظة تنفيذ  حيمل درجة أستاذ دكتور يف الرتبية العلمية،
نفس األنشطة العملية يف نفس الوقت. مث ُحددت نقاط 
التوافق واالختالف بني املالحظني يف كل  من املهارة 

 واملستوى، وُحسبت نسبة االتفاق من خالل العالقة اآلتية:
÷ ني املالحظني = )جمموع نقاط االتفاق نسبة االتفاق ب

 100× اجملموع الكلي للوحدات( 
 %. 83وبلغت نسبة االتفاق بني املالحظني 

عدد األنشطة اليت اختريت ملالحظة ّلة ويرجع سبب ق
ممارسة مهارات االستقصاء، والتحقق من ثبات األداة، إىل 

يف التنسيق مع املعلمني  الباحثنيالصعوبة اليت واجهت 
عملية، النشطة تنفيذا  لألحلضور حصص  دراسية تتضمن 

ق معهم ميتنعون سّ وذلك ألن أغلب معلمي العلوم الذين نُ 
عن الزيارة حبجة عدم تنفيذ األنشطة العملية، أو يعطي 
 بعضهم موعدا  حلضور نشاط  عملي مث يعتذر عنه بعد ذلك.

ساب حلة األنشطة العملية اليت ُلوحظت قلّ  ورغم
ويُعزى  مقبوال  من الثبات، ىاألداة حققت مستو  ن إف ،ثباتال

دليل  إجرائي  الشتماهلا علىنظرا   إىل وضوح األداة؛ ذلك
اعتمدت على جدول ا هنإكما   يوضح كيفية املالحظة،

(، NRC,2000املواصفات الذي قدمه اجمللس الوطين للبحث )
والذي تضمن وصفا  واضحا  ملهارات االستقصاء ومستويات  

 مهارة.كل 

 األساليب اإلحصائية:

اسُتخدمت التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية لتحديد 
التكرارات، والنسب املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة 

 العملية، اليت تضمنها الكتاب املقرر، ومستويات كل مهارة.
ملهارات  التكرارات، والنسبة املئوية تاستخدمكما 

ملستوى ممارستها،  ميارسها الطالب وفقا  االستقصاء اليت 
حيث ُيسّجل تكرار واحد يف حال أتاح املعلم للطالب 

 ا ملستواها.ممارسة مهارة معينة على أن تـُّقيد وفق  
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 :ومناقشتهاعرض النتائج 

تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة ما مستوى  السؤال األول:
 ؟الثانويالعملية في مقرر الكيمياء للصف األول 

التكرارات والنسب  ُحسبت لإلجابة عن هذا السؤال
اليت تضمنتها األنشطة ومستوياهتا  ،املئوية ملهارات االستقصاء

 :بفصليهالعملية يف مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي 
 العملية.التجارب ودليل  ،الطالب والثاين يف كتاب ،األول

والنسب املئوية  ،( التكرارات4ويوضح اجلدول رقم )
ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء 

ودليل  ،الطالب اليت تضمنها كتاب ،للصف األول الثانوي
بلغ عدد و  تبعا  لنوع النشاط العملي، التجارب العملية

( نشاطا  عمليا . 36األنشطة العملية )

 4جدول 
 (36)ن= كرارات مهارات االستقصاء في األنشطة العملية تبعاً لنوع النشاط العملي ت

 مهارات االستقصاء

هارة
 الم

رار
تك

 

دليل التجارب  كتاب الطالب
 العملية

موع
مج

ال
 

تجربة 
 استهاللية

مختبر تحليل  تجربة
 البيانات

مختبر 
 الكيمياء

مختبر حل 
 المشكالت

التوسع في 
 االستقصاء

 تجربة

5 5 2 5 3 7 9 36 
 36 9 7 3 5 2 5 5 تكرار طرح أسئلة علمية التوجه

إعطاء أولوية لألدلة يف الرد 
 على األسئلة

 35 9 7 2 5 2 5 5 تكرار

 36 9 7 3 5 2 5 5 تكرار صياغة تفسريات من األدلة
 13 6 1 1 2 1 2 0 تكرار ربط التفسريات باملعرفة العلمية

 7 2 0 0 3 0 1 1 تكرار التفسرياتالتواصل وتربير 
وأظهرت نتائج التحليل أن مهاريت "طرح األسئلة علمية 

كانتا أكثر   ،و "صياغة التفسريات من األدلة" ،التوجه"
ُضّمنتا يف مجيع األنشطة  إذتكرارا ، مهارات االستقصاء 

العملية، يف حني كانت مهارة "التواصل وتربير التفسريات" 
ُضّمنت يف سبعة أنشطة  إذ أقل مهارات االستقصاء تكرارا ،

 .عملية فقط
أن تضمني مهارة "ربط  ت نتائج التحليلأظهر كما 

عمليا ، إال 13التفسريات باملعرفة العلمية" تكرر يف ) ( نشاطا  
األعلى من حيث  التجارب العملية تضمن العددأن دليل 

أظهر التحليل تكرارها يف ستة أنشطة  إذ تضمني هذه املهارة،
. أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات"، واليت فقط عملية

ظهرت كأقل مهارات االستقصاء تضمينا  يف حمتوى املقرر 

فإن نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب كان 
ظهرت  إذ ثر أنواع األنشطة العملية تضمينا  هلذه املهارة،أك

ن ان الدراسيمن أصل سبعة أنشطة تضمنها الفصال يف ثالثة
 األول والثاين.

والنسب املئوية  ،( التكرارات5ويوضح اجلدول رقم )
 إذ .ملستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية

اعتمدت عملية حتليل األنشطة العملية على احتساب 
وذلك  ،املستوى األعلى لتضمني كل مهارة يف وحدة التحليل

يف حالة تضمني مهارة االستقصاء يف مستويات خمتلفة داخل 
النشاط العملي الواحد الذي ميثل وحدة حتليل مستقلة. 

أعلى حققت أظهرت نتائج التحليل أن مهارات االستقصاء و 
مستويات تضمني  تضمني يف املستوى األول وهو أقل نسبة
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 ،وفيه يقدم الكتاب للطالب التوجيهات بشكل كبري ،املهارة
ويقل دور الطالب يف توجيه نفسه حنو مهارة االستقصاء. يف 
حني أظهرت النتائج أن املستوى الثاين من مستويات 

 ،ربعةمهارات االستقصاء كان األقل تكرارا  بني املستويات األ
%(.6،3كانت نسبة تضمني مهارات االستقصاء فيه )و 

 5جدول 
 والنسب المئوية لمستوى تضمين مهارات االستقصاء في األنشطة العملية ،التكرارات

 مهارات االستقصاء

 مستوى املهارة
 أكثر              التوجيهات اليت يقدمها الكتاب للطالب             أقل

 
 اجملموع

(1) (2) (3) (4)  
 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 3,28 36 4,2 3 0 0 0 0 9,25 33 طرح أسئلة علمية التوجه
إعطاء األولوية لألدلة يف الرد 

 6,27 35 3,6 8 1,18 23 8,0 1 4,2 3 على األسئلة

 3,28 36 8,15 20 3,6 8 9,3 5 4,2 3 صياغة التفسريات من األدلة
ربط التفسريات باملعرفة 

 العلمية
6 7,4 2 6,1 2 6,1 3 4,2 13 3,10 

 5,5 7 7,4 6 0 0 0 0 8,0 1 التواصل وتربير التفسريات
 100 127 6,31 40 9,25 33 3,6 8 2,36 46 اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

األنشطة العملية يف  أظهرت نتائج التحليل أنكما 
الكتاب املقرر بشكل عام تضمنت توزيعا  متوازنا  ملستويات 

الذي أظهر ضعفا   ،مهارات االستقصاء عدا املستوى الثاين
االهتمام يظهر و  ،يف التضمني مقارنة ببقية املستويات

اليت تزيد فيها فرص ممارسة  ،باملستويات العليا بشكل واضح
 ،الطالب ملهارات االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب

ُضّمنت مهارات االستقصاء يف املستوى الرابع يف  فقد
%( يف 9,25و ) ،%( من مستويات تضمني املهارة6,31)

إال أنه بالنظر يف تفصيل توزيع مستويات  املستوى الثالث. 
ء على حدة يتضح غياب كل مهارة من مهارات االستقصا

"طرح األسئلة  :وازن بني تلك املستويات يف مهارةالتوزيع املت
 يبني إذ، "التواصل وتربير التفسريات" مهارةو  ،علمية التوجه"
( أن مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه" مت 5اجلدول رقم )

وفيها  ،( نشاطا  عمليا  33تضمينها يف املستوى األول يف )

الطالب إىل استخدام السؤال املطروح يف يوجه الكتاب 
املهارة يف  ُضّمنتيف حني  ،النشاط العملي بشكل مباشر

املستوى الرابع يف ثالثة أنشطة عملية أتاح الكتاب فيها 
وكانت تلك األنشطة  .الفرصة للطالب لطرح سؤال جديد

الثالثة من نوع "التوسع يف االستقصاء". فعلى سبيل املثال: 
( طلب 33الب يف الفصل الدراسي األول )ص يف كتاب الط

 ،الكتاب من الطالب زيارة حمل بيع املستلزمات املنزلية
حول بعض  االدعاءوتصميم جتربة للتأكد من صحة 

وترك الكتاب للطالب فرصة  يسرا ،املنتجات اليت جتعل املاء 
 ،وتصميم االستقصاء ،طرح السؤال االستقصائي بنفسه

وأخذت بقية األنشطة العملية من نفس النوع أسلوب املثال 
 السابق.

 ،أما مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"
فركزت على تضمني املهارات يف املستويات العليا من املهارة 
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( 23يف املستوى الثالث يف )ُضّمنت  فقد ،والرابع( ،)الثالث
تاب املقرر الفرصة للطالب جلمع نشاطا  عمليا  أتاح فيها الك

ها األنشطة تأدلة حمددة من خالل خطوات العمل اليت تضمن
كما   .اليت ترشد الطالب إىل مجع األدلة والبيانات ،العملية

يف املستوى  هانفسنتائج التحليل تضمني املهارة  تأظهر 
حبيث أتاح الكتاب للطالب  ،الرابع يف مثانية أنشطة عملية

 .مجعه الدليل وكيفيةفرصة حتديد كل ما ميكن أن يشكل 
وظهر ذلك يف مجيع األنشطة من نوع "التوسع يف 
االستقصاء" باإلضافة إىل نشاط آخر من نوع "جتربة" يف 

 ،(26دليل التجارب العملية يف الفصل الدراسي األول )ص 
غليان املاء حيث طلب الكتاب من الطالب توقع درجة 

وإعداد الرسوم  ،16 ،14باملقارنة هبيدريدات اجملموعتني 
 البيانية لذلك. 

وبالنسبة ملهارة "صياغة التفسريات من األدلة" فبالرغم 
 فإهنامن توزيعها املتوازن نسبيا  بني مستويات املهارة األربعة 

 وقد ،تركزت يف املستوى الرابع من مستويات تضمني املهارة
ذلك  د  ويع .( نشاطا  عمليا  20أظهر التحليل تكرارها يف )

اليت يزيد فيها نشاط الطالب يف  ،أعلى مستويات التضمني
حيث  ،ممارسة االستقصاء بأقل توجيه ممكن من الكتاب

أتاحت األنشطة العملية للطالب فرصة صياغة التفسريات 
بعد تلخيص الدليل. ففي كتاب الطالب للفصل الدراسي 

طلب الكتاب من الطالب يف "جتربة"  ،( مثال  21ول )ص األ
 .)تطوير مهارات املالحظة( وصف الظاهرة بعد مالحظتها

ويف نشاط آخر من نوع "خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب 
( طلب الكتاب من الطالب 91للفصل الدراسي الثاين )ص 

وحتديد  ،ومن مث حساب صيغته ،مالحظة عملية بلورة امللح
ريقة املناسبة لتعيني ماء التبلور فيه. وتتخذ بقية األنشطة الط

باإلضافة إىل  ،يف املثالني السابقني هنفسالعملية األسلوب 
اليت تتيح للطالب فرصة  ،"التوسع يف االستقصاء"أنشطة 

 ذلك سابقا .إىل كما أشري   ،تصميم االستقصاء بنفسه

وأظهرت نتائج التحليل أن مهارة "ربط التفسريات 
حبيث  ،( نشاطا  عمليا  13يف )ُضّمنت باملعرفة العلمية" 

إال أن تضمينها يف  ،التوازن يف توزيع مستوياهتا األربعة روعي
املستوى األول ظهر يف ستة أنشطة عملية قدمت للطالب 

وذلك من خالل  ،ومباشر ،املعرفة العلمية بشكل حاسم
ح املعرفة العلمية مباشرة كما يف )جتربة رذرفورد( يف دليل طر 

 وقد ،(31التجارب العملية للفصل الدراسي األول )ص 
الذري  النموذجو  ،أورد الدليل شرحا  كامال  لتجربة رذرفورد

مع فريقه. كما ظهرت املستويات األخرى  إليهالذي توصل 
 يف التضمني يف بعض األنشطة العملية اليت أعطت معادلة  

بشكل مباشر ضمن حمتوى  ا  رياضي ا  أو قانون ،رياضية  
من فصول  أو أرشدت الطالب للرجوع إىل فصل   ،النشاط
توضيحي كما يف  أو شكل   ،من اجلداول أو جدول   ،الكتاب

يف دليل التجارب العملية للفصل  )جتربة كثافة اخلشب(
حيث طلب الدليل من الطالب  ،(23الدراسي األول )ص 

 الرجوع إىل جدول كثافات اخلشب لتحديد أنواع اخلشب.
وبالرغم من كون مهارة "التواصل وتربير التفسريات" 

ستة من بني  فإن  أقل مهارات االستقصاء تضمينا  يف املقرر 
وهو  ،سبعة أنشطة عملية قدمت املهارة يف املستوى الرابع

أتاح  وقد ،أعلى مستويات تضمني املهارة يف املقرر الدراسي
الكتاب الفرصة للطالب ملناقشة نتائجه مع نتائج زمالئه 

كما يف )جتربة فصل األصباغ( يف    ،بغرض تربير تلك النتائج
( حيث 54ل )ص كتاب الطالب للفصل الدراسي األو 

طلب الكتاب من الطالب مقارنة نتائج جتربته مع نتائج 
واختذت بقية  .جتارب زمالئه وتفسري االختالفات بينها

األنشطة العملية اليت تضمنت نفس مستوى املهارة األسلوب 
ذاته يف تقدمي املهارة. يف حني كانت جتربة "كثافة اخلشب" 

 ،(23سي األول )ص يف دليل التجارب العملية للفصل الدرا
الوحيد الذي تضمن املستوى األول للمهارة كونه  النشاط

مناقشة  :مثل ،للتواصل وإجراءات   ،قدم للطالب خطوات  
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ومقارنة متوسط الكثافة مع اجلدول  ،املعلم حول النتائج
 وحساب نسبة اخلطأ.  ،املعطى
 :تحليل محتوى األنشطة العملية نتائجمناقشة 

حتليل حمتوى األنشطة العملية يف مقرر من خالل نتائج 
الكيمياء للصف األول الثانوي يتبني أن جممل األنشطة 

ودليل التجارب العملية تضمنت  ،املضمنة يف كتاب الطالب
حددها اجمللس  األوىل، اليتمهارات االستقصاء الثالث 

مهارة "طرح األسئلة  :وهي( NRC, 2000الوطين للبحث )
إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على ومهارة " ،علمية التوجه"

ومهارة "صياغة التفسريات من األدلة" بغض النظر  ،األسئلة"
: أما بالنسبة ملهاريت .عن مستوى تضمني تلك املهارات
و "التواصل وتربير  ،"ربط التفسريات باملعرفة العلمية"

التفسريات" فتضمنها الكتاب املقرر بنسبة ضعيفة يف بعض 
 طة.األنش

إجيابيا  لصاحل الكتاب التضمني وميكن اعتبار ذلك 
املقرر الذي تناوله البحث احلايل كونه ميثل النسخة املعدلة 

 ،والعلوم الطبيعية ،من نواتج مشروع تطوير تعليم الرياضيات
( بعد McGraw-Hill seriesالقائم على سالسل ماجروهيل )

يف ظّل أن السلسلة األصلية بُنيت  ،ترمجتها ومواءمتها
 ,NRC)باالعتماد على املعايري الوطنية األمريكية للرتبية العلمية 

اعتربت االستقصاء العلمي أحد أهم معايري اليت  ،(1996
 احملتوى والتدريس. 

كتاب الكيمياء للصف األول إن   وعليه ميكن القول 
االستقصاء الثانوي يتيح الفرصة للطالب ملمارسة مهارات 

تقدم األسئلة  هخاصة أن غالبية األنشطة املضمنة في ،املختلفة
وخطوات العمل اليت توجه الطالب إىل مجع  ،االستقصائية

واألدلة احملددة من خالل إجراء التجارب العملية  ،البيانات
، كما تضمنت األنشطة تنوعة اليت تضمنها كتاب الكيمياءامل

توجه الطالب إىل صياغة  وإرشادات ،يف غالبيتها أسئلة
للطالب  قدمت مجيعهاإال أن األنشطة العملية  ،التفسريات

أما مهارة  لربط التفسريات باملعرفة العلمية. فرصا  حمدودة  

وتشكيل احلوار  ،تواصل الطالب مع زمالئه لتربير التفسريات
فكان معظم تضمينها يف أحد أنواع األنشطة  ،املنطقي حوهلا

 وهو "خمترب الكيمياء".
نتائج أن األنشطة العملية مل تتح الفرصة الوأظهرت 

وإمنا اعتمدت يف غالبيتها  ،للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه
وهو ما ميكن اعتباره أقل  ،على تقدمي السؤال للطالب مباشرة

تقل فرصة توجيه  إذ ،مستويات تقدمي الكتاب للمهارة
اء يف ظل توجيهات الكتاب االستقصبالطالب لنفسه للقيام 

وى تضمني املهارة يف رفع مست بالرغم من إمكان ،احملددة
يشجع ل ،خصوصا  نوع النشاط "جتربة "، بعض األنشطة

أو تقدمي  ،الطالب على طرح السؤال بدال  من تقدميه مباشرة
املعرفة العلمية مباشرة يف مقدمة النشاط كما يف جتربة رذرفورد 

 (.31األول )ص يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي 
أظهرت نتائج التحليل أن مجيع األنشطة العملية يف  و 

ودليل التجارب العملية اختذت أسلوبا   ،كتاب الطالب
موحدا  يف تقدمي مهارات االستقصاء للطالب. وميثل ذلك 
األسلوب تضمني مهارات االستقصاء الثالث وهي: مهارة 

ومهارة "إعطاء األولوية لألدلة  ،"طرح األسئلة علمية التوجه"
ومهارة "صياغة التفسريات من  ،يف الرد على األسئلة"

هذا النمط املوحد إىل الشكل العام ظهور يعود  قدو  األدلة".
يبدأ النشاط  إذ ،الذي بُنيت من خالله األنشطة العملية

يليه خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع  ،بسؤال مباشر
مث جمموعة من األسئلة اليت تطلب من  ،البيانات واألدلة

أما مهارة  أو االستنتاج. ،أو التفسري ،الطالب التوضيح
ن يف األنشطة ضمّ لم تُ ف ،وتربير التفسريات" "التواصل

تضمينها يف بعض األنشطة  إمكان برغم ،بالشكل املناسب
يف وضعها احلايل دون تغيري يف هيكل  ،من نوع "جتربة"

 النشاط العملي.   
مع نتائج دراسة العياصرة نتائج البحث احلايل وتتفق 

اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب العلوم  ،(2008)
يف األردن اختذت منطا  تقليديا  حمددا  يتمثل يف البدء بسؤال 
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يسبق النشاط العملي ويتضمن عادة  حتديد هدف النشاط 
ومشكلة البحث، مث يستعرض املواد واألدوات الالزمة، مث 

 أو تتبعها بعض األسئلة ،إجراءات تنفيذ النشاط تتخللها
 حول املالحظات اليت ميكن احلصول عليها. 

( يف 2008مع العياصرة ) خيتلف احلايل البحثإال أن 
تقدمي الكتاب يف هناية النشاط ملا يتوقع أن حيصل عليه 

تظهر  إذالطالب بعد تنفيذه للنشاط من نتائج واستنتاجات، 
أن الكتاب املقرر يتضمن مهارات مجع األدلة  نتائج التحليل

وصياغة التفسريات حبيث يتيح للطالب الفرصة للوصول إىل 
 االستنتاجات بنفسه. 

نتائج البحث احلايل أن كتاب الكيمياء للصف  تظهرو 
مارسة مهارات األول الثانوي يتيح الفرصة للطالب مل

اليت ُحّللت أن غالبية األنشطة العملية و ، االستقصاء املختلفة
تضمنت خطوات عمل توجه الطالب إىل مجع البيانات، 
واألدلة احملددة من خالل إجراء األنشطة العملية اليت تضمنها  
كتاب الكيمياء املقرر، كما تضمنت األنشطة يف غالبيتها 

، وهذا خيتلف مع إتاحة الفرصة للطالب لصياغة التفسريات
هرت بأن كتاب أظ، واليت (2006نتائج دراسة السعدين )

م معاجلات الكيمياء للصف األول الثانوي يف مصر قدّ 
خصوصا  جانب املهارات  ،متواضعة ملهارات االستقصاء

  .والرياضية ،والعقلية ،اليدوية
مع دراسة حممد  احلايل البحثاختالف  وبرغم

يف تقليل الكتب من األنشطة  ،يف مصر (1998)
يف  ا  هناك اتفاقفإن   ،ومهارات االستقصاء ،االستقصائية

إثارة  :مثل ،غياب كثري من عمليات االستقصاء املهمة
 إذ ،وغريها ،وحتليل املشكالت ،وفرض الفروض ،التشكك

أظهرت نتائج البحث احلايل أن األنشطة العملية مل تتح 
 وإمنا اعتمد ،الفرصة للطالب لطرح أسئلة علمية التوجه

وهو ما ميكن  ،على تقدمي السؤال للطالب مباشرة أغلبها
 اعتباره أقل مستويات تقدمي الكتاب للمهارة.

تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة الشمراين و 
اليت أظهرت أن األنشطة العملية يف كتب الفيزياء  ،(2012)

يف املرحلة الثانويةمل تتح اجملال للطالب يف طرح األسئلة 
هنا وبشكل عام وجهت الطالب إىل مجع إكما   ،االستقصائية

وأتاحت له الفرصة لتقدمي تفسريات لألدلة.  ،البيانات واألدلة
ألن الكتب اليت  ؛وذلك ،وميكن اعتبار هذا االتفاق منطقيا  

( والكتب اليت حللها 2012يف دراسة الشمراين ) ُحّللت
البحث احلايل نتاج مشروع واحد هو مشروع تطوير تعليم 

ترمجة سلسلة  القائم على ،والعلوم الطبيعية ،الرياضيات
ناسب نظام ومواءمتها مبا ي (McGraw-Hill Seriesماجروهيل )
برغم ، إال أنه ته يف اململكة العربية السعوديةالتعليم وبيئ

( 2012ودراسة الشمراين ) ،االتفاق بني نتائج البحث احلايل
بينهما يف تضمني مهارة "التواصل وتربير  ا  هناك اختالف فإن

نتائج التحليل يف البحث احلايل أظهرت  إذ إن   ،التفسريات"
تضمني املهارة يف نوع النشاط "خمترب الكيمياء" بشكل 

 مناسب.
أظهرت  ،ت االستقصاءوبالنسبة ملستوى تضمني مهارا

بني مستويات تضمني كل مهارة  ا  تباين احلايل البحثنتائج 
كانت مهارة "طرح األسئلة   فقد ،من مهارات االستقصاء

ومهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف  ،علمية التوجه"
وذلك نتيجة تقدمي  .أقل مستوياهتما وهو املستوى األول

كما قدمت املعرفة   ،األنشطة العمليةالسؤال مباشرة يف مجيع 
العلمية مباشرة يف حمتوى األنشطة العملية اليت تضمنت مهارة 

غالبية كان   يف حني، ربط التفسريات باملعرفة العلمية""
 ،تضمني مهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة"

ويرجع ذلك إىل  ،يف املستوى الثالث من مستويات التضمني
خطوات العمل اليت تضمنتها األنشطة العملية واليت ترشد 

 الطالب إىل مجع أدلة  وبيانات حمددة.
ومهارة  ،مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"أما 

كان يف فإن أغلب تضمينهما   ،"التواصل وتربير التفسريات"
ويعود  ،املهارات وهو أعلى مستويات تضمني ،املستوى الرابع
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ن يف األنشطة العملية والذي ذلك إىل منط األسئلة املضمّ 
واالستنتاج. يف  ،والتفسري ،يشجع الطالب على املالحظة

حني تطلب بعض األنشطة العملية من الطالب مقارنة 
يف إشارة إىل أمهية التواصل  ،نتائجهم مع نتائج أقراهنم

 وتشكيل حوار حول نتائجهم.
 ،(2012نتائج دراسة الشمراين )وتتفق هذه النتائج مع 

 ،اليت أظهرت أن كتب عينة الدراسة قدمت األسئلة للطالب
كما يظهر االتفاق فيما   .ومل ترتك له فرصة املشاركة فيها

وهو  ،يتعلق بتقدمي اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ األنشطة العملية
اليت اعتربها  ،والبيانات ،ما يتيح للطالب فرصة مجع األدلة

 ( ضمن املستويات العليا للتضمني.2012الشمراين )
أظهرت نتائج  ،ومن جانب توزيع مهارات االستقصاء

البحث أن تضمني املهارات اخلمس لالستقصاء جاء بشكل 
مع ضعف التوازن يف تضمني املستويات  ،كمهارات  متوازن  

ويعود  .ةيا لكل مهارة من املهارات على حدالعليا والدن
 توزيع مستويات املهارة إىل تضمني مهاريت ضعف التوازن يف

و"ربط التفسريات باملعرفة  ،"طرح األسئلة علمية التوجه"
وذلك باالعتماد العلمية" يف املستوى األول بشكل كبري. 

( ملهارات NRC, 2000على تصنيف اجمللس الوطين للبحث )
 وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه .ومستوياهتا ،االستقصاء

من اخنفاض مستوى  (Tamir,Garcia,1992) وجارسيا ريتام
مهارات االستقصاء واقتصارها على املعاجلة اليدوية 

 High-Orderوغياب املهارات العليا منها ) ،للتجهيزات

Inquiry)،   كما تتفق تلك النتائج مع دراسة الشمراين
(2012). 

 مهارات االستقصاءل الطالب ممارسةما واقع  السؤال الثاني:
لصف األول المضّمنة في األنشطة العملية في مقرر الكيمياء ل

 الثانوي؟
هارات االستقصاء الطالب ملواقع ممارسة للتعرف على 

متت مالحظة  املضمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء
صة للطالب ملمارسة مهارات مدى إتاحة املعلمني الفر 

عينة البحث مدارس  بزيارة نيالباحثأحد قام  إذ ،صاءاالستق
االطالع على خطط املعلمني و  ،مدرسة ثانوية( 18) وعددها

 ،موافقات املعلمني تخذوأُ  ،لتنسيق جدول الزيارات الصفية
الفرصة املعلمني إتاحة  مالحظةبغرض  ،مدارسهم وومدير 

 .يف املوقف الصفيمهارات االستقصاء مارسات للطالب مل
الزيارات الصفية و  ،تنسيق جدول زيارات املدارس ومت

الحظة تنفيذ نشاط  مل ،ملعلمي الكيمياء يف عينة البحث
لدى كل معلم من معلمي الكيمياء يف  ،عملي واحد فقط

مل يتمكن من  الباحث، الذي قام باملالحظة؛إال أن  عينة.ال
من معلمي الكيمياء للصف األول الثانوي زيارة   زيارة تسعة  

وذلك العتذارهم عن  ،للوقوف على تنفيذهم لألنشطة صفية  
ة تقدمي األنشطة العملية خالل فرتة املالحظة اليت امتدت لستّ 

ومع مديري  ،رغم أنه ُنّسق مسبقا  معهم ،أسابيع دراسية
 ،املدارس ملعرفة وحتديد أوقات تنفيذ األنشطة العملية

وُأخذت منهم املوافقة على حضور حصص تقدمي األنشطة 
 العملية.

 ،يف مدارسهمالتسعة لمعلمني للزيارة ا ةإعاد ومتت
تحديد لرسهم ومع مديري مدا ،والتنسيق اهلاتفي معهم

 ،األنشطة العملية لتنفيذلمس منهم الرغبة مل يُ و  ،مواعيد بديلة
توفر املواد  برر املعلمون التسعة أسباب عدم التنفيذ بعدمو 

واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية، وكثرة أعداد 
الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة أنصبة املعلمني، وغياب 
دور حمضري املختربات املدرسية. ويضيف البعض اآلخر 
)وعددهم ثالثة معلمني( إىل تلك األسباب عدم وجود خمترب 

ترب احلايل، فيما قام أو عدم جاهزية املخ ،خاص بالكيمياء
معلم واحد بشرح النشاط العملي مباشرة كأي جزء من 

أما بقية معلمي الكيمياء الكتاب املقرر شرحا  نظريا  صرفا . 
الذين لوحظ تنفيذهم  ،يف عينة البحث )عددهم تسعة(

فاختلفت  ،من خالل الزيارة الصفية لألنشطة العملية
( 6يبني اجلدول رقم ) إذ ،تلك األنشطة تنفيذطريقتهم يف 
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يف عينة البحث وفقا   الصف األول الثانوي معلميتوزيع 
 وطريقة التنفيذ. ،ألنواع األنشطة العملية املنفذة

%( من 44أن ) (،6ويتضح من خالل اجلدول رقم )
ذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية معلمي الكيمياء ال

دون  األنشطة العملية بأنفسهم، زيارهتم صفيا ؛ نفذواخالل 
إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة. ففي نوع النشاط "جتربة" 
على سبيل املثال يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين 

( طالبا  حضروا 26قدم املعلم عرضا  عمليا  أجراه بنفسه أمام )
لمواد الصلبة تنفيذ النشاط لتحديد كيفية تكوين احملاليل ل

(. واقتصر دور الطالب على مشاهدة التجربة دون 35)ص 
أدىن مشاركة، وغلب على احلصة الدراسية املنفذة يف خمترب 
الكيمياء طابع احملاضرة املصاحب لتنفيذ النشاط العملي.  

من قبل  هانفسالطريقة السابقة بكما نـُّفذ النشاط السابق 
من أن طبيعة النشاط  ( طالبا . بالرغم22معلم آخر أمام )

نفسه تتيح للطالب فرصة ممارسة مهارات االستقصاء، وذلك 
من خالل نتائج حتليل حمتوى النشاط الذي تناوله البحث 

مسبقا  

 6جدول 
 (9)ن =  ،وطريقة التنفيذ ،عينة البحث وفقاً ألنواع األنشطة العملية المنفذة المعلمين فيتوزيع 

مجيع طالب  جمموعات فردي طريقة تنفيذ األنشطة العملية
 الصف

 اجملمــــــوع املعلم بنفسه

نوع النشاط 
 العملي املنفذ

 3 0 3 0 0 جتربة استهاللية
 3 3 0 0 0 جتربة

 1 1 0 0 0 خمترب الكيمياء
 1 0 0 1 0 تصميم املعلم

 1 0 0 1 0 جتربة يف دليل التجارب العملية

 اجملموع
 9 4 3 2 0 العدد
 100 44 34 22 0 % النسبة

( أن مخسة  من 6كما يتضح من خالل اجلدول رقم )
%( من معلمي الكيمياء 56سبته )يشكلون ما ناملعلمني 

ذين لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية؛ أتاحوا الفرصة ال
للطالب ملمارسة بعض مهارات االستقصاء يف األنشطة 

ثالثة معلمني وأظهرت النتائج أن ، لوحظتالعملية اليت 
مهارات االستقصاء من خالل  مارسةملفرصة الأتاحوا  هممن

حبيث  ،تشارك مجيع طالب الصف يف تنفيذ النشاط العملي
 ،يتيح املعلم الفرصة لعدد من الطالب جلمع البيانات

وعدد آخر من الطالب خيتاره املعلم لتقدمي  ،واألدلة
 ،تفسريات مناسبة من خالل األدلة اليت مجعها زمالؤهم

خيتار املعلم بعض الطالب لربط التفسريات اليت قدمها و 
 ،مع املعرفة العلمية اليت يوجه املعلم الطالب حنوها ،زمالؤهم

وذلك بغرض الوصول بشكل مجاعي إىل إجابة  لألسئلة 
 ئية اليت يتم طرحها مباشرة من قبل املعلم. االستقصا

 أتاح أحد معلمي الكيمياء الفرصة لــــفعلى سبيل املثال 
تنفيذ "جتربة استهاللية" يف  فصول لاليف أحد ( طالبا  32)

إلجياد  ؛(53كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص 
أتاح املعلم ألربعة من الطالب فرصة مجع  وقد ،مقدار املول

البيانات من خالل قيامهم بإجراء القياسات الالزمة جملموعة 
مث قام  ،املواد اليت اختارها املعلم وفق توجيهات الكتاب

وعرضها على طالب  ،الطالب األربعة بتسجيل البيانات
إلجراء املقارنات  ؛ليختار املعلم ستة طالب آخرين ؛الصف
وإعطاء التفسريات ، بيانات اليت قدمها زمالؤهمبني ال
مث أتاح املعلم لطالبني من الطالب الفرصة لربط  ،املناسبة
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  ،تفسريات زمالئهم مع بيانات أخرى قدمتها املعرفة العلمية
 ،واملسافة ألقرب جمرة ،كاملسافة ألقرب جنم غري الشمس

 ؛طالبومن مث قام املعلم مبساعدة ال .واملسافة ملركز جمرتنا
وتقدمي إجابة للسؤال االستقصائي )ما  ،لربط التفسريات
 مقدار املول؟(.

 ،رغم عدم مشولية هذه الطريقة جلميع طالب الصفوب
املعلم استطاع أن يتيح للطالب فرصة املشاركة يف ممارسة  فإن

مما يعطي داللة على قدرة املعلم على التعامل مع  ،املهارات
إتاحة  وإمكان ،األنشطة يف ظل كثرة أعداد طالب الفصل

الفرصة للطالب اآلخرين ملمارسة االستقصاء يف أنشطة 
 أخرى.

ن ميثال ،معلمني اثننيكما أظهرت نتائج املالحظة أن 
معلمي الكيمياء اللذين لوحظ %( من 22ما نسبته )

فرصة ممارسة  لطالهبما احاأتلألنشطة العملية؛  اتنفيذمه
وزع أحد  إذ ،هارات االستقصاء على شكل جمموعاتم

( طالبا  على ست جمموعات لتنفيذ نشاط 23ني )املعلم  
لتحديد كثافة اخلشب تضمنه دليل  ؛عملي من نوع "جتربة"

يدرس  –( 23التجارب العملية للفصل الدراسي األول )ص 
حبيث  -لطالب نظام املقررات يف الفصل الدراسي الثاين

 ،واألحجام ،ست قطع من اخلشب خمتلفة األشكال وّزعت
وطلب املعلم من كل جمموعة من اجملموعات الست حتديد 

 ،العمل اليت تضمنها الدليلنوع اخلشب باالستعانة خبطوات 
 .وجدول كثافات أنواع اخلشب ،وجداول مجع البيانات

وإتاحة  ،ولوحظت مشاركة الطالب يف عمل اجملموعات
الفرصة هلم ملمارسة مهارات االستقصاء املختلفة مبتابعة 

 وتوجيه املعلم. 

صمم معلم آخر نشاطا  عمليا  خمتلفا  عن األنشطة و 
( طالبا  27) ـــــوأتاح الفرصة لـ ،قرراملضمنة يف الكتاب امل

 ،ودالالت حدوثها ،لتحديد أنواع التفاعالت الكيميائية
تقوم كل  ،بتقسيم طالب الصف إىل ثالث جمموعات

لتحديد نوع واحد من أنواع  ؛جمموعة بإجراء النشاط
التفاعالت الكيميائية. وبالرغم من عدم متكن كل طالب من 

فإنه  ،ودالالت حدوثها ،حتديد أنواع التفاعالت املختلفة
أتيح للطالب يف جمموعاهتم فرصة ممارسة مهارات االستقصاء 

مما يعطي مؤشرا  جيدا  على قدرة الطالب  ،لتحديد نوع واحد
أخرى من  ات االستقصاء لتحديد أنواع  على ممارسة مهار 

 التفاعالت املختلفة.
عينة مل الاملعلمني يف كما أظهرت نتائج املالحظة أن 

فرصة ممارسة االستقصاء يف األنشطة بشكل للطالب  يتيحوا
على  ال ينفذون األنشطة العملية كال  الطالب  أن :أي ؛فردي
ويربر املعلمون األسباب الكامنة وراء ذلك إىل ضعف  .حدة

 ،جتهيزات املختربات املدرسية املتمثل يف قلة املواد واألدوات
اليت يتعذر معها متابعة  ،وزيادة أعداد الطالب يف الفصول

ممارسة كل طالب للنشاط العملي خصوصا  مع ضيق وقت 
 احلصة الدراسية.

والنسب  ،( فيوضح التكرارات7أما اجلدول رقم )
اليت نفذها املئوية ملهارات االستقصاء يف األنشطة العملية 

أظهرت نتائج املالحظة أن  إذ ،املعلمون التسعة لطالهبم
مهارة "صياغة التفسريات من األدلة" كانت أكثر املهارات 

مارستهاللطالب ملفرصة ستة معلمني ال أتاح إذ ،تكرارا  

 7جدول 
 (9)ن =  عينة البحث التي نفذها معلمووالنسب المئوية لمهارات االستقصاء في األنشطة العملية  ،التكرارات

 مهارة االستقصاء م
 معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

 % النسبة التكرار
 3,33 3 طرح أسئلة علمية التوجه 1
 3,33 3 إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة 2
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 مهارة االستقصاء م
 معلمون أتاحوا الفرصة لطالبهم لممارسة مهارات االستقصاء

 % النسبة التكرار
 6,66 6 صياغة التفسريات من األدلة 3
 3,33 3 ربط التفسريات باملعرفة العلمية 4
 0 0 التواصل وتربير التفسريات 5

أما مهارة "التواصل وتربير التفسريات" فكانت أقل 
مل يتح  إذمهارات االستقصاء تكرارا  يف األنشطة املنفذة، 

املعلمون للطالب فرصة ممارستها مطلقا  يف مجيع األنشطة 
 اليت لوحظت خالل الفرتة احملددة للمالحظة.العملية 
إتاحة ( تكرارات مستويات 8يوضح اجلدول رقم )و 

مهارات االستقصاء ملمارسة لطالب التسعة الفرصة لاملعلمني 
أظهرت نتائج املالحظة أن  وقديف األنشطة العملية املنفذة. 

مارسة مهارات للطالب ملفرصة يتيحون الالتسعة املعلمني 
االستقصاء يف أقل مستويات ممارسة املهارة وهو املستوى 
األول وفيه يزيد حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم للطالب 

 نفسهم.أعلى حساب قدرة الطالب على توجيه 
 وأظهرت النتائج أن ستة معلمني أتاحوا الفرصة لطالهبم

لصياغة التفسريات من خالل األدلة، والبيانات اليت يقدمها 

املعلم هلم وهو أقل مستويات ممارسة املهارة. ولعل هذه 
املهارة كانت أكثر مهارات االستقصاء اليت يتيح املعلمون 
للطالب فرصة ممارستها حىت يف بعض األنشطة العملية اليت 

فعلى ، بقا  يقوم املعلم نفسه بإجرائها كما أشري لذلك مس
سبيل املثال: نفذ أحد املعلمني بنفسه عرضا  عمليا  لنشاط 
"خمترب الكيمياء" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين 

ّكن الطالب من املشاركة يف إجراءات ميمل و  (،44)ص 
إال أنه بعد إجناز خطوات العمل بنفسه وجه عددا  ، النشاط

أكثر الفلزات  من األسئلة للطالب يطلب فيها استنتاج
تفاعال  مع احملاليل املختلفة، وبيان سبب ذلك، وأتاح الفرصة 
لثالثة طالب لرتتيب الفلزات املتفاعلة حسب نشاطها 

الكيميائي

 8جدول 
 . تكرارات مستويات إتاحة المعلمين الفرصة للطالب لممارسة مهارات االستقصاء في األنشطة العملية المنفذة

 معلم ني اثنني يفيف حني أظهرت نتائج املالحظة أن 
فرصة ممارسة مهارة "إعطاء  الطالهبم اأتاح عينة البحث

األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة" يف املستوى الثالث من 
للطالب فرصة مجع  أتاحا إذ ،رسة املهارةمستويات مما

من خالل خطوات العمل املضمنة يف  ،واألدلة ،البيانات
والرابع من مستويات  ،الثاين :ناأما املستوي الكتاب املقرر.

يتح املعلمون يف ممارسة الطالب ملهارات االستقصاء فلم 

 مهارة االستقصاء
 مستوى املهارة

 أكثر            التوجيهات اليت يقدمها املعلم                أقل
(1) (2) (3) (4) 

 0 0 0 3 طرح أسئلة علمية التوجه
 0 2 0 1 إعطاء األولوية لألدلة يف الرد على األسئلة

 0 0 0 6 األدلةصياغة تفسريات من 
 0 0 0 3 ربط التفسريات باملعرفة العلمية

 0 0 0 0 التواصل وتربير التفسريات
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من مهارات  ملمارسة أي   مالفرصة لطالهبعينة البحث 
 االستقصاء فيهما قطعيا .

توزيع مستويات أن  ويتضح من خالل نتائج املالحظة
مهارات االستقصاء مارسة الفرصة للطالب ملاملعلمني  إتاحة

ملستويات مهارات  ازنتضمنت توزيعا  غري متو بشكل عام 
املستوى األول بشكل يف  هاركز يتضح ت فإنه ،االستقصاء

حجم التوجيهات اليت يقدمها املعلم على زيد يواضح وفيه 
 حساب توجيه الطالب لنفسه ملمارسة مهارات االستقصاء.

 :ممارسة مهارات االستقصاءمالحظة واقع  نتائجمناقشة 
 مهارات االستقصاء ممارسةمن خالل نتائج مالحظة 

املضّمنة يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء للصف األول 
ذين معلمي الكيمياء ال%( من 44)يتضح أن  ،الثانوي

قاموا بإجراء األنشطة لوحظ تنفيذهم لألنشطة العملية 
العملية بأنفسهم دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة 

ذين لوحظ من معلمي الكيمياء ال%( 56)املهارات. أما 
 للطالبالفرصة  إتاحتهمتضح فتتنفيذهم لألنشطة العملية 

ان لكثرة ك  وقد ،ملمارسة مهارات االستقصاء بشكل مجاعي
ة فرصإتاحة اليف تقليل  بارزٌ  أعداد الطالب يف الفصول دورٌ 

 .مهارات االستقصاء بشكل فردي ملمارسة هلم
وتعطي نتائج البحث مؤشرات إىل أن معلمي العلوم ال 
يزالون ميارسون الطرق التقليدية يف تدريس األنشطة العملية 

اليت ختتلف كما  ،املعتمدة على العروض العملية املشاهدة
الذي يقوم فيه  ،ىن( عن التعلم ذي املع2000يرى احلارثي )

 وتنفيذه.  ،وتنظيمه ،الطالب بتصميم النشاط العملي
تلك  ،هناولعل من أبرز األسباب اليت ميكن اعتبارها 

واليت تتمثل يف: عدم  ،اليت أشار إليها املعلمون أثناء زياراهتم
توفر املواد واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة العملية، وكثرة 
أعداد الطالب يف الفصول الدراسية، وزيادة أنصبة املعلمني، 
وغياب دور حمضري املختربات املدرسية، وعدم وجود خمترب 

أو عدم جاهزية  ،خاص بالكيمياء يف بعض املدارس
عمرية ما أشار إليه يتفق مع وهذا  ،املختربات احلالية

يف دراسته اليت تناول فيها األنشطة العملية يف   (2004)
أن التجهيزات الالزمة للقيام  دأكّ  إذ ،كتب العلوم يف مصر

باألنشطة العملية يف خمتربات العلوم كانت دون املتوسط، 
 حبيث ال تكفي إلجراء مجيع األنشطة العملية الالزمة. 

املصاحبة  التدريبف برامج كما ميكن اعتبار ضع
 ،لتطوير مقررات العلوم واعتمادها التدريب على مهارات

ما  يف هماملعرفة العلمية للطالب سببا   وأساليب فنية لنقل
 ،عدم تغيري الفكر التقليدي السائد يف أوساط معلمي العلوم

والتأكد من  ،لب الوقوف على حقيقة تلك الربامجمما يتط
مراعاهتا لالحتياجات التدريبية للمعلمني مبا حيقق أهداف 

 املناهج اجلديدة. 
يتضح من نتائج املالحظة أن أكثر مهارات و 

مهارة "صياغة  اليت أتيح للطالب فرصة ممارستهااالستقصاء 
 نيي املهارة اليت يتيح أغلب املعلموه ،التفسريات من األدلة"

ملية اليت يقوم هبا املعلم األنشطة العممارستها حىت يف بعض 
وميكن تربير ذلك باعتياد املعلمني على طرح األسئلة  ،بنفسه

يف األنشطة العملية أو  ليت تقود إىل صياغة التفسري سواءا
غريها من احملتوى املعريف واعتبار ذلك ضمن طريقة املناقشة 

 ،اليت اعتاد املعلمون على استخدامها يف املوقف الصفي
 لتأكد من حتقق أهداف الدرس.ل

لم يتح املعلمون فمهارة "التواصل وتربير التفسريات" أما 
وذلك نتيجة  ،يف عينة البحث للطالب فرصة ممارستها مطلقا  

واعتماد التنفيذ على  ،الضعف يف تنفيذ األنشطة العملية
مما  ،وتقدمي التفسريات يف أقل مستوياهتا ،املعلم بشكل كبري

 جيعل من الصعوبة ممارسة هذه املهارة.  
ث ورغم االختالف بني األداة اليت استخدمها البح

 ،(2006كل من السعدين )ها  احلايل واألدوات اليت استخدم
نتائج مالحظة ممارسة  فإن( 2012والشمراين ) ،الدمهشو 

مهارات االستقصاء يف البحث احلايل من خالل إتاحة املعلم 
اتفقت مع نتائج دراسة السعدين  ؛للممارسة للطالب ةالفرص

( عن الرتبية العلمية االستقصائية يف حمتوى الكتاب 2006)
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واليت  ،وممارسات املعلم التدريسية يف مصر ،املدرسي
وأظهرت نتائجها بأن معلمي  ةاناستخدمت أداة االستب

العلوم يف مراحل التعليم املختلفة نادرا  ما يقومون مبمارسات 
وعمليات الرتبية  ،قد تؤدي إىل اكتساب املتعلمني مهارات

 وأحيانا  ميارسوهنا على استحياء شديد. ،العلمية االستقصائية
أظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل أن نسبة  و 

وأن  ،مطلقا  ينفذوا األنشطة العملية  ملالبحث كبرية من عينة 
الغالب يف حال تنفيذ األنشطة العملية أن يكون التنفيذ 

دون إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة  ،بواسطة املعلم
والشمراين  ،يتفق مع دراسة الدمهش وهذا .االستقصاء

( حول طبيعة ممارسة معلمي العلوم لالستقصاء من 2012)
 يف اململكة العربية السعودية؛ املشرفني الرتبوينيوجهة نظر 

اليت أظهرت نتائجها أن ممارسات معلمي العلوم بشكل عام 
يف مراحل التعليم العام يف اململكة العربية السعودية ضعيف 

من استخدام الدراسة ألداة وبالرغم  وحيتاج إىل تطوير. ،جدا  
هنا تتفق مع األداة املستخدمة يف البحث احلايل إف ،ةاناالستب

الستقصاء امن حيث االعتماد يف بنائها على مهارات 
 (.NRC,2000العلمي وفقا  للمجلس الوطين للبحث )

 ،إال أن نتائج البحث احلايل ختتلف مع دراسة الدمهش
( يف جانب ممارسة مهارات االستقصاء 2012والشمراين )

اليت مل تتطرق إىل تفاصيل  ،العمليةيف حال تنفيذ األنشطة 
ممارسة كل مهارة من مهارات االستقصاء وفق مستوياهتا 

يف حني أظهرت نتائج املالحظة يف البحث احلايل  .املختلفة
ممارسة يف عينة لإتاحة لأن أكثر مهارات االستقصاء 

ي وه ،البحث كانت مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"
 ممارستها حىت يف بعض نيلب املعلماملهارة اليت يتيح أغ

 .األنشطة العملية اليت يقوم هبا املعلم بنفسه
األنشطة مستوى تضمين مهارات االستقصاء في وبمقارنة 

واقع مع ، العملية في مقرر الكيمياء للصف األول الثانوي
يتضح من خالل النتائج أن مهارة "طرح األسئلة ممارستها؛ 

يف  ،ُضّمنت يف مجيع األنشطة موضع املقارنة ،علمية التوجه"

 ن فقط للطالب فرصة ممارسة املهارةان اثناحني أتاح معلم
واملعلم قدما  ،، واتضح أن الكتاب املقرربشكل مجاعي

املهارة للطالب يف مستوى واحد وهو املستوى األول. فعلى 
سبيل املثال: قدم الكتاب سؤال  عن مقدار املول يف "التجربة 

ستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص اال
يف  ،السؤال احملدد نوأتاح للطالب فرصة اإلجابة ع ،(53

حني قدم أحد املعلمني السؤال بنفس الطرح املضمن يف  
للطالب للمشاركة يف اإلجابة  وأتاح الفرصة ،كتاب الطالب

السؤال االستقصائي من خالل قيام بعض الطالب  نع
بإجراء النشاط. ويف املقابل فإن معلما  آخر نفذ النشاط 

دون إتاحة الفرصة للطالب لإلجابة عن  هنفسالسابق 
اقتصرت مشاركة الطالب مع املعلم  إذالسؤال االستقصائي 

 يف تقدمي األدوات ومساندة املعلم أثناء قيامه بالتنفيذ. 
احلال بالنسبة ملهارة "إعطاء األولوية لألدلة يف وكذلك 

حيث ُضّمنت يف مجيع األنشطة العملية  ،الرد على األسئلة"
للطالب  فقطن ان اثنامعلميف حني أتاح  ،موضع املقارنة

فرصة ممارسة املهارة، يف مستوى أقل من مستوى تضمينها يف 
. ففي نوع النشاط "جتربة استهاللية" يف كتاب الكتاب

ُضّمنت املهارة يف مستواها  ،(53الطالب للفصل الثاين )ص 
إال أن أحد املعلمني أتاح للطالب فرصة ممارسة  ،الثالث

وهو أقل من مستوى تضمينها يف  ،املهارة يف املستوى األول
وطلب  ،قدم املعلم البيانات مباشرة للطالب إذ ،الكتاب

ة لطالب إليهم حتليلها. يف حني أتاح املعلم اآلخر الفرص
الفصل ملمارسة املهارة يف نفس مستوى التضمني يف الكتاب 

 املقرر.
ُضّمنت  ،كما أن مهارة "صياغة التفسريات من األدلة"

وأتيح للطالب الفرصة ملمارستها يف مجيع األنشطة العملية 
لطالب فرصة املعلمني أتاحوا لموضع املقارنة، إال أن 

ممارستها يف مستويات أقل من مستويات تضمينها يف 
الكتاب املقرر. فعلى سبيل املثال: يف "جتربة" عن كثافة 
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول 



 ...مستوى تضمني مهارات االستقصاء يف األنشطة العملية يف مقرر الكيمياء سعيد بن حسني آل حمي وسعيد بن حممد الشمراين: 

 

167 

ُتدرس لطالب نظام املقررات يف الفصل  –( 23)ص 
 ُضّمنت املهارة يف الكتاب يف املستوى - الدراسي الثاين

وفيه يصوغ الطالب التفسري وفق الدليل الذي قام  ،الرابع
جبمعه إال أن املعلم مل يتح الفرصة للطالب ملمارسة املهارة 

 قدم التفسري مباشرة للطالب. إذ ،مطلقا  
وكذلك احلال بالنسبة ملهارة "ربط التفسريات باملعرفة 

اثنني ُضّمنت يف نشاطني عمليني فقط، إال أن  إذ ،العلمية"
لطالب فرصة عينة أتاحا لالقط من معلمي الكيمياء يف ف

ممارسة املهارة يف مستويات أقل من مستوى تضمينها يف 
الكتاب املقرر. ففي نوع النشاط "خمترب الكيمياء" يف كتاب 

قدم الكتاب  ،(44الطالب للفصل الدراسي الثاين )ص 
 ،وهو أعلى مستويات التضمني ،املهارة يف املستوى الرابع

 ،وفيه يفحص الطالب مصادر أخرى من املعرفة العلمية
ويشكل الروابط بينها وبني التفسريات إال أن املعلم أتاح 

قدم  إذ ،الفرصة للطالب ملمارسة املهارة يف املستوى األول
وطلب إليهم ربط  ،هلم املقارنة الالزمة بني نشاط العناصر

 التفسريات مبا قدمه هلم مباشرة.
تواصل وتربير التفسريات" فيتضح تضمينها أما مهارة "ال

ُضّمنت يف  إذ ،يف نشاطني من األنشطة موضع املقارنة
"التجربة االستهاللية" يف كتاب الطالب للفصل الثاين )ص 

ويف نوع النشاط "جتربة" عن كثافة  ،( يف املستوى الرابع53
اخلشب يف دليل التجارب العملية للفصل الدراسي األول 

درس لطالب نظام املقررات يف الفصل تُ  –( 23)ص 
يف عينة املستوى األول، إال أن املعلمني  يف-الثاينالدراسي 
 مل يتيحوا للطالب فرصة ممارسة املهارة مطلقا .البحث 

املعلمني ال يتيحون يف حني أظهرت نتائج املالحظة أن 
فرصة ممارسة مهارات االستقصاء املضمنة يف للطالب 

وأنه يف حال إتاحة الفرصة للطالب  ،الكتاب املقرر
فإنه يكون يف مستويات أقل من مستويات  ،للممارسة

يؤكد احلاجة إىل  هذاو  ،تضمني املهارة يف املقرر الدراسي
كما أوصت بذلك دراسة   ،العناية بتطوير املعلمني مهنيا  

يريان ضرورة إعادة النظر  إذ ،(2012والشمراين ) ،الدمهش
مبا  ،يف برامج إعداد معلمي العلوم يف مراحل التعليم العام

 د  اليت يع ،يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة
 االستقصاء املكون األساس فيها. 

والتحليل يف البحث احلايل  ،كما أن نتائج املالحظة
التفسريات"  تتفقان يف ضعف االهتمام مبهارة "التواصل وتربير

مما يتطلب من القائمني على إعداد املناهج إعادة النظر يف 
 تضمني هذه املهارة بشكل يتيح للطالب فرصة ممارستها.

 التوصيات:

  التأكيد على أمهية تنفيذ مجيع األنشطة والتجارب العملية
وضرورة  ،ودليل التجارب العملية ،املضمنة يف كتاب الطالب

والعلوم بصفة  ،ذلك يف تعليم وتعلم الكيمياء بوجه خاص
 عامة. 

  "رفع مستوى تضمني مهارة "طرح األسئلة علمية التوجه
يف األنشطة العملية املضمنة يف الكتاب املقرر حبيث تتيح 

واختيار  ،للطالب فرص إعادة صياغة السؤال االستقصائي
تقصائي وتشجيع الطالب على طرح سؤال اس ،السؤال
 جديد.

  تضمني مهارة "ربط التفسريات باملعرفة العلمية" يف مجيع
األنشطة العملية املقررة هبدف توجيه الطالب إىل ربط 
التفسريات اليت توصل إليها باملعرفة العلمية اليت متت 

 دراستها.
  التأكيد على أمهية تضمني مهارة "التواصل وتربير

ورها يف تشكيل النقاش ود ،التفسريات" يف األنشطة العملية
النتائج اليت يتوصلون إليها  يفالعلمي واملنطقي لدى الطالب 

 من خالل ممارسة األنشطة العملية.
  إتاحة الفرصة للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء وفق

أو التخطيط لرفع  ،املستويات اليت تضمنها الكتاب املقرر
 ملقرر.مستوى ممارساهتم عن مستوى التضمني يف الكتاب ا
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  فتح اجملال للطالب ملمارسة مهارات االستقصاء يف مجيع
أو إتاحة  ،األنشطة العملية بشكل فردي قدر اإلمكان

الفرصة هلم ملمارسة تلك املهارات يف األنشطة البسيطة اليت 
 وإمكانات حمدودة. ،يستغرق وقت تنفيذها زمنا  قصريا  

 راعى فيه التخطيط اجليد لتنفيذ األنشطة العملية والذي ي
 ،وزمن احلصة الدراسية ،إمكانات املدرسة من التجهيزات

بشكل يضمن إتاحة فرصة ممارسة  ،وأعداد طالب الصف
 مهارات االستقصاء أثناء تنفيذ تلك األنشطة.

 المقترحات:

  إجراء دراسات مماثلة للبحث احلايل على عينات أخرى
ملراحل تتناول بقية كتب العلوم يف مجيع الصفوف الدراسية 

 التعليم العام.
  إجراء دراسة حتليلية للكتاب املقرر الذي تناوله البحث

 ،احلايل هتدف إىل حتديد االرتباط بني األنشطة العملية
 املقرر.واحملتوى املعريف للكتاب 

  إجراء دراسات ميدانية لتحديد العوائق اليت تواجه
مراحل  اء يف مقررات العلوم يفممارسة مهارات االستقص

 ووضع احللول املقرتحة لعالجها. ،لتعليم العاما
  إجراء دراسات للتعرف على اجتاهات معلمي العلوم

يف ظل ضعف  حنو االستقصاءيف تدريس مقررات العلوم.
 تنفيذ األنشطة اليت تدعو ملمارسة االستقصاء.

  إجراء دراسة للتعرف على واقع برامج التنمية املهنية
التعليم العام ومدى مواكبتها حلركة ملعلمي العلوم يف مراحل 

 التطوير يف مقررات العلوم اجلديدة.
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Abstract: This paper aimed to identify the inclusion levels of the essential features of inquiry in the scientific activities in the 

10th grade chemistry textbooks in Saudi Arabia; it also aimed to identify the real practice of these features in the classrooms. 

The researchers adopted the table of specifications of the essential features of inquiry developed by the National Research 

Council (NRC, 2000). The population and sample for the textbook analysis were all 36 scientific activities in the textbooks; 

however, for the observation, the population was all 10th grade students in Riyadh in the year 1433-1434H; whereas the 

sample was 18 teachers. After assuring the validity and reliability the analysis and observation instruments, the researchers 

administered the two instruments. For the analysis, the results indicated that asking questions, giving priorities for evidences، 

and developing explanations based on evidences are included in all activities; however, connecting explanations with 

knowledge of science and communicating and justifying the explanations were hardly included. For the observations of the 

classrooms, the researchers tried to observe how teachers give opportunities for students to practice the essential features of 

inquiry. The results indicated that 9 teachers did not perform the activities; however, for those who performed the activities, 

44% of them did the activities by themselves, and 56% allowed students as group to perform the activities with lowest level 

of the features of inquiry; no teacher allowed students as individual to perform the activities. The results indicated that the 

highest features that students were allowed to perform was explanation based on evidences; however, communicating and 

justifying explanation was not practiced by students. Comparing the results of the analysis with the results of the observation 

indicated that the practices of the essential features on inquiry were lower than the inclusions of them in the textbooks. At the 

end of the paper some suggestions and recommendation were provided. 

 

 


