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امللخص :هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل واقع تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مقررات العلوم
أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ،استخدم فيها الباحث املنهج الوصفي املسحي ،وقد بلغت عينة
الدراسة ( )73معل ًام للعلوم يف املرحلة االبتدائية بمدينة نجران ،يف الفصل الدرايس الثاين
1442هـ ،وقد توصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج منها ممارسة املعلمني لالستقصاء يف
تنفيذ األنشطة أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين بدرجة استجابة أحيانا حيث بلغ املتوسط الكيل
للمحور ( ،) 2.30وتوظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين بدرجة استجابة أحيان ًا حيث بلغ املتوسط الكيل للمحور ( ،)2.13وجود بعض
املعوقات يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين حيث بلغ املتوسط الكيل
للمحور ()2.22؛ كام توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى اإلملام
بالتقنية لصالح املستوى اجليد بداللة ( ،)0.011كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري تلقي
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الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح أفراد العينة الذين تلقوا الدورات التدريبية بداللة
( ،) 0.001وقد أوصت الدراسة برضورة تدريب املعلمني عىل دمج التقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء وإجراء دراسات مماثلة حول مدى استخدام املعلمني لسلم التقدير الرباعي لتقويم
القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي.
الكلامت املفتاحية :االستقصاء – التعليم اإللكرتوين.
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Abstract: This study aimed to identify the reality of the implementation of
scientific investigation activities in science courses at the primary stage and
during the application of e-learning, in which the researcher used a
questionnaire as data collection tool after verifying its validity and reliability
by applying it to an exploratory sample consisting of 20 teachers. The study
sample was (73) Science teachers in the primary stage in the second semester
of 1441 AH in Najran city. This study reached a number of results, including
the practice of teachers to investigate the implementation of activities during
the application of e-learning which sometimes have a degree of response ,
where the total average of the axis reached (2.30) and teachers’ employment of
technology in implementing Survey activities during the application of elearning with a degree of response sometimes, where the total average of the
axis reached (2.13) and the presence of some obstacles in the implementation
of survey activities during the application of e-learning, where the total average
of the axis reached (2.22). The survey during the application of e-learning from
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the point of view of teachers according to the variable of the level of knowledge
of technology in favor of the good level with a significance (0.011) There are
also statistically significant differences in the implementation of survey
activities during the application of e-learning from the teachers’ point of view,
according to the variable of receiving training courses in the survey in favor of
the sample members who received training courses with a significance (0.001).
moreover, the study recommended the need to train teachers to integrate
technology in the implementation of educational activities. Survey and similar
studies on the extent of teachers’ uses of the Quadruple Scale to assess the
capabilities needed to carry out a scientific investigation
Keywords: survey - e-learning
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املقدمة
يف ظل التغريات التي أحدثتها أزمة كوفيد  )Covid-19)19-عىل مستوى العامل وما كان
له من آثار بالغة عىل حياة األفراد واملجتمعات ،أدت إىل توقف عمل بعض املؤسسات وخاصة
املؤسسات التعليمية ملا فيها من جتمعات برشية وحرص ًا عىل سالمتهم من هذا الوباء ،فقد سعت
احلكومات إ ىل حتجيم أثر هذه األزمة من خالل البدائل التي من شأهنا املسامهة يف استمرار
العملية التعليمية و حتقيق مبدأ السالمة من خالل التباعد االجتامعي ،فكان التعليم اإللكرتوين
هو اخليار األمثل يف ظل التطور التقني والتكنلوجي واالنفجار املعريف وذلك ملا يتمتع به من
مزايا عديده منها تلبية متطلبات مجيع املتعلمني وذلك بام حيتويه من جمموعة كبرية من اخليارات
من خالل ما يقدم من حمتوى تفاعيل ومتنوع الوسائط (خيمي ،)2018 ،وبخطى متسارعة
سعت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية إىل إنشاء نظام ًا إلدارة التعلم اإللكرتوين
وإ طالق منصة مدرستي بالتزامن مع قنوات عني الفضائية وعني دروس من خالل اليوتيوب
والتي حتتوي عىل مصادر تعليمية مفتوحة ومتاحة جلميع الطالب.
وألن مادة العلوم تعتمد عىل األنشطة التي تنمي مهارات التفكري لدى الطالب
وقدرهتم عىل البحث واالستقصاء ،وحيتاج مثل هذه األنشطة إىل التنفيذ الفعيل بمشاركة
املتعلمني (األمحد واألمحري ،)2015 ،لذا فإن تنفيذها تستوجب أن يكون املعلم مدرب ًا ولدية
اخلربة يف ذلك؛ وقد أشار ) Minner. levy & Century.(2010إىل أمهية مهارات املعلم
وأسلوبه يف تنفيذ األنشطة التي تساعد الطالب عىل البحث واالستقصاء.
ويعترب االستقصاء العلمي بام يمر به من خطوات املالحظة وطرح األسئلة وصياغة
الفرضيات والتجريب واستخالص النتائج وتفسريها طريقة إلكساب الطالب املعرفة العلمية
من خالل املامرسة العملية التي تؤدي إىل فهم وتشكيل احلقائق واملفاهيم العلمية لدهيم؛ ويؤكد
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زيتون( )2014أن طريقة االستقصاء العلمي من أكثر طرق تدريس العلوم أمهية ألهنا مرتبطة
بمهارات التفكري العلمي لدى املتعلمني ،ويف ذات السياق يؤكد الدمهش والشمراين ()2012
أنه جيب عىل معلمي العلوم التدرب عىل االستقصاء العلمي ملواكبة متطلبات تدريس املناهج
املطورة للعلوم والتي نتجت عن ترمجة ومواءمة سلسلة ماجروهيل  McGraw Hillضمن
مرشوع تطوير مناهج العلوم والرياضيات يف اململكة العربية السعودية والذي تضمنت أنشطة
االستقصاء يف مجيع وحداهتا ،وقد تم استحداث هذه املناهج ملساعدة الطالب عىل املامرسة
واالستكشاف والتجريب بعيد ًا عن احلفظ والتلقني لتحقيق التعلم ذي املعنى للمواد العلمية،
والذي أشار إليه ديوي )Dewey.(1933؛ ولزيادة حتصيل الطالب ورفع أدائهم يف املنافسات
الدولية والتي أظهرت نتائج طالب اململكة يف اختبار  Timss 2019أن هناك حتسن ًا ملحوظ ًا يف
الرياضيات والعلوم (هيئة تقويم التعليم والتدريب)2020 ،؛ وقد أكدت العديد من
الدراسات وجود عالقة بني استخدام اسرتاتيجيات االستقصاء العلمي والنتائج اإلجيابية
لتحصيل الطالب يف االختبارات الدولية ومنها دراسة) Schneider et al (2002التي أشار فيها
إىل أ ن استخدام اسرتاتيجيات االستقصاء العلمي تظهر نتائج إجيابية يف حتصيل الطالب
وأوصت برضورة دمج أنشطة االستقصاء يف تدريس العلوم؛ ودراسة ) ،Seker (2002الذي
أكد فيها وجود عالقة إجيابية بني درجات الطالب واستخدام طريقة االستقصاء؛ ودراسة Tali

) &et al (2006التي أوضح فيها أن الطالب يف الفصول التي يستخدم فيها معلمي العلوم
مشاريع االستقصاء املوجه يتميزون بأداء عايل يف االختبارات؛ كام أضافت دراسة
) Areepattamannil (2020والتي شملت الطالب املشاركني يف اختبارات  PISSAمن ()66
دولة أن استخدام املعلمني لالستقصاء يف تدريس العلوم يؤدي إىل زيادة الدافعية لدى املتعلمني
نحو التعلم واملعرفة العلمية واالهتامم بالتوسع نحو املواضيع العلمية.
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مما سبق يتضح لنا أمهية أنشطة االستقصاء العلمي وأدائها يف تنمية مهارات الطالب يف
البحث والتقيص واكتساب املعرفة العلمية لذا فإن عدم تنفيذها سيؤدي إىل اختفاء هذه املهارات
لدى الطالب مما قد جيعله جمرد متلق للمعلومات دون وجود أثر لعملية التعلم وهذا ما يتعارض
مع اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مناهج العلوم املطورة التي بنيت عىل أساس البحث
واالستقصاء العلمي؛ ويشري أمحد ( )2008إىل أن عدم اهتامم املعلمني بتنفيذ أنشطة االستقصاء
سيكون له أثر سلبي عىل تعلم مهارات االستقصاء عند املتعلمني يف املرحلة االبتدائية.
وعىل الرغم من أمهية تنفيذ أنشطة االستقصاء وتطبيقها يف مادة العلوم ووعي املعلمني
بأمهيتها إال أن تنفيذها قد يعرتضه بعض املعوقات؛ ففي دراسة للعيسى(  )2019أكدت تأثري
بعض املعوقات بدرجات متفاوتة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء منها عىل سبيل املثال ال احلرص
التكلفة املادية لألدوات واملصادر املتاحة لالستقصاء واالكتشاف واجلهد املبذول والوقت
الالزم للتنفيذ ،ومن املحتمل أن متتد مثل هذه املعوقات أو تزيد من خالل التعليم اإللكرتوين،
وربام تكون سبب ًا لعدم التنفيذ لدى بعض املعلمني ،يف الوقت الذي قد يسعى فيه معلمون
آخرون ممن لدهيم اخلربة بالتعامل مع التقنية إىل االستفادة من مصادر املعلومات املتاحة الغنية
بالوسائط املتعددة يف ظل الت طور التكنلوجي والتقني كبدائل للتغلب عىل تلك املعوقات ،وقد
ظهرت أمهية التكنلوجيا والتقنيات احلديثة يف ظل جائحة كورونا حيث قدمت بعض املصادر
الدعم احليوي لطالب املدارس واجلامعات وخاصة طالب العلوم حيث أوضحت مؤسسة
رشكة  Praxi Lapتوفري معامل افرتاضية تفاعلية حتاكي املعامل احلقيقية الالزمة لطالب العلوم
متكنهم من إ جراء مجيع التجارب يف أي وقت ويف أي مكان وبتكلفة معقولة دون التعرض
ملخاطر السالمة (الكالوي)2020،؛ وتؤكد سالمه ( )2018أن دمج التقنيات الرقمية يف
املحتوى الدرايس يرفع كفاءة العملية التعليمية وجيعلها أكثر فاعلية ويدعم التعلم الذايت
للمتعلم باإلضافة إىل رفع مستوى الطالب وتنمية أنواع خمتلفة من التفكري ،وهنا البد من ذكر
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بعض املتغريات التي قد تؤثر يف مستوى األداء منها خربة املعلم يف استخدام التقنية عىل سبيل
املثال فقد يكون لدى املعلم إملام ًا أو معرفة بالتطبيقات والربامج ولكنه ال يوظفها بالشكل
الصحيح؛ إذ البدَّ من تدريبه وإعداده ،باإلضافة إىل بعض املعوقات كزمن احلصص
االفرتاضية ،وأساليب التنفيذ ومستوى تقييم أداء الطالب إلكرتوني ًا وغري ذلك من املعوقات
التي حياول الباحث كمعلم ممارس يف تدريس العلوم ودارس يف جمال تقنيات التعليم أن يقف
عليها من وجهة نظر معلمي العلوم بمدينة نجران لوضع التوصيات واملقرتحات التي من شأهنا
تطوير األداء للوصول للفائدة املرجوة منها يف ظل الظروف املستجدة بسبب جائحة كورونا
والتي فرضت عىل املعلمني أساليب تدريس حديثه باستخدام التقنية خالل التعليم اإللكرتوين.
مشكلة الدراسة
نظر ًا ملا لألنشطة العلمية وخاصة أنشطة االستقصاء العلمي يف مادة العلوم من أمهية يف
إكساب الطالب املعرفة العلمية من خالل املامرسة العملية ،وما هلا من أمهية يف زيادة التحصيل
العلمي كام أشار إىل ذلك دراسة ) Schneider& et al (2002والتي أوصت برضورة دمج
أنشطة االستقصاء يف تدريس العلوم ،وما للمعلمني من دور هام يف تقديمها كام ينبغي عىل
الرغم من املعوقات التي قد تعرتي ذلك التنفيذ كام ورد يف بعض الدراسات ومنها دراسة
العيسى( )2019والتي أوصت باملزيد من البحوث الكتشاف املزيد من هذه املعوقات؛ فإنه من
املهم الوقوف عىل واقع تنفيذ هذه األنشطة يف ظل التحول املفاجئ إىل التعليم اإللكرتوين
والذي فرضته جائحة كورونا ،وأبرز معوقات تنفيذها؛ خاصة أن التعليم اإللكرتوين قد يسهم
بدوره يف حلها ،وذلك مرتبط بخربة املعلمني وأسلوهبم يف تنفيذها ومدى توظيف التقنية يف
ذلك؛ وتؤكد دراسة )Deaton&Marshall.et al(2011كام أورد العيسى( )2019أن تطوير
فهم املتعلمني الستخدام مهارات االستقصاء يعود إىل قدرات املعلمني يف اإلملام اجليد بأساليب
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تنفيذها؛ والعكس صحيح فإن تدين مهارات املتعلمني يف املرحلة االبتدائية يعود إىل عدم ممارسة
املعلمني ملهارات االستقصاء(أمحد ،)2008،وعليه فإن خربات املعلمني يف التعامل مع التقنية
واالستفادة منها قد يؤثر يف أسلوب تقديمهم هلذه األنشطة ،إذ َّ
أن توظيفها حيتاج إىل تدريب
املعلمني عىل كيفية استخدامها وتوظيفها يف مواقف التعلم ،وبنا ًء عىل ما سبق أتى هذا البحث
للوقوف عىل واقع تنفيذ هذه األنشطة يف ظل التحول املفاجئ إىل التعلم اإللكرتوين الذي
فرضته الظروف املستجدة بسبب جائحة كورونا.
تساؤالت الدراسة
السؤال األسايس :ما واقع تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين؟ ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين؟
 -2ما مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين؟
 -3ما معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء اثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم
باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري
مستوى اإلملام بالتقنية (جيد ،متوسط ،ضعيف؟)
 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم
باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري
(تلقي دورات تدريبية يف االستقصاء)؟
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أهداف الدراسة


التعرف عىل واقع تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين.



التعرف عىل طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين.



التعرف عىل مدى إملام املعلمني بالتقنية وتوظيفها يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين.



التعرف عىل معوقات تنفيذ انشطة االستقصاء اثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين.

أمهية الدراسة:
تكمن أمهية هذه الدراسة يف أمهية املوضوع الذي تناولته والذي تناولته العديد من
الدراسات السابقة هلا ،ويمكن توضيح أمهية هذه الدراسة يف عدد من النقاط منها:
 تواكب االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم وسبل تنفيذها من خالل التعلماإللكرتوين.
 تساهم يف التعرف عىل معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء من خالل التعلم اإللكرتوينواقرتاح احللول هلا.
 ت ساهم يف التعريف بالبدائل التي وفرهتا تكنلوجيا التعليم لتقديم أنشطة العلوم يفالتعليم اإللكرتوين واالستفادة منها.
 ت ساهم يف زيادة ثقافة املعلمني حول أمهية أنشطة االستقصاء العلمي يف مواد العلوموأمهية تنفيذها.
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-

اقرتاح احللول والتوصيات الالزمة بشأن مصادر املعلومات املتاحة عرب اإلنرتنت ملواد
العلوم وتطويرها بام يتناسب مع احتياجات املقررات احلديثة.

حدود الدراسة
احلدود البرشية :معلمي العلوم باملرحلة االبتدائية.
احلدود املوضوعية :أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية.
احلدود املكانية :مدارس التعليم االبتدائية بمدينة نجران.
احلدود الزمانية :الفصل الدرايس الثاين 1442هـ 1443/هـ.
مصطلحات الدراسة
االستقصاء" :الطريقة الدقيقة واملنهجية لطرح األسئلة والبحث عن
التفسريات"(.أبروساكاتو و ديروسا.)38 :2019 ،
ويعرفه الباحث إجرائيا :مجيع أنشطة االستقصاء العلمية الواردة يف مقرر العلوم
باملرحلة االبتدائية (األنشطة االستكشافية ،أنشطة االستقصاء ،أنشطة تنمية املهارات).
معلمي العلوم :من يقوم بتدريس مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية من املتخصصني وغري
املتخصصني.
التعليم اإللكرتوين " :طريقة للتعليم تعتمد عىل التقنيات احلديثة بجميع أنواعها يف
إيصال املعلومة للمتعلم بأقرص وقت وأقل جهد وأكرب فائدة"( .خيمي)5 :2018 ،
ويعرفه الباحث إجرائيا :توظيف املعلمني للتقنية واستخدام أدوات منصة مدرستي
ومصادر التعلم املفتوحة عرب شبكة اإلنرتنت لزيادة فاعلية املتعلمني يف تنفذ األنشطة.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
ورد مفهوم االستقصاء يف كثري من أدبيات البحث العلمي ،ويشار إىل َّ
أن جون ديوي
كان من أوائل املهتمني باالستقصاء داخل الفصل ( Heath& co,1910كام ورد يف
)Alejandra& Albreto, 2017؛ وقد أكد ديوي عىل أمهية استخدام االستقصاء يف تقديم املادة
العلمية جلعل عملية التعلم ذات معنى(العيسى  ،)2019وقد نادى شواب( )1966بأنه جيب
تدريس العلوم بطريقة االستقصاء وتدريب املتعلمني عىل استخدامها(الوهر،)14 :2016 ،
ويرى هندي(َّ )2010
بأن حتفيز املتعلمني إلجياد احللول للمشكالت التي تواجههم يساهم يف
نمو تفكريهم وتنمية مهارات االستقصاء لدهيم (جودت وسالم وأمحد.)2016 ،
وقد تضمنت مقررات العلوم املطورة يف املرحلة االبتدائية االستقصاء كأنشطة
استهاللية يف بداية كل درس للوصول إىل املفاهيم العلمية املتعلقة بذلك الدرس مثل أنشطة
(استكشف) ،أو كأنشطة بعدية يف هناية كل درس للرتكيز عىل مهارات االستقصاء التي اكتسبها
الطالب خالل الفصل إما يف شكل استقصاء موجه أو مبني أو حر ،أو من خالل أنشطة الرتكيز
عىل املهارات كالقياس والتواصل ،لذا َّ
فإن جوهر التعلم باالستقصاء يعتمد عىل األنشطة التي
متكن الطالب من التفاعل مع بعضهم.
وقد ورد مفهوم االستقصاء كطريقة للتعلم يبني املتعلمون من خالهلا معرفتهم لألشياء
باستخدام عمليات العلم وكأثر لعملية التعلم يطبقوهنا بوعي يف تفكريهم؛ وقد تناولت كثري
من الدراسات البحث فيه؛ ويعد االستقصاء أسلوب تعليمي يقوم عىل وضع املتعلم يف مواجهة
مشكلة ما ومن ثم توجيهه إلجياد احللول هلا للوصول إىل املفاهيم العلمية املرتبطة هبا ووضع
التفسريات للنتائج التي توصل إليها يف ضوء ما تعلمه (قرين123 :2013،كام ورد يف صالح
والسيد.)2014 ،
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وقد يستخدم املامرسون يف تدريس العلوم االستقصاء واالستكشاف بمعنى واحد غري
َّ
أن املتعلمون حيتاجون إىل املامرسة العملية يف االستقصاء باإلضافة إىل استخدام مهارات التفكري
واملعرفة العلمية أي َّ
أن االستقصاء يشمل استخدام العمليات العقلية واملامرسة العملية وبالتايل
فهو أعم وأشمل من االستكشاف (بريكة ،)2016 ،ويالحظ يف ترتيب أنشطة االستقصاء يف
دروس العلوم باملرحلة االبتدائية تتابع منطقي تسبق فيه أنشطة (استكشف) أنشطة االستقصاء
املوجه واحلر واستخدام مهارات االستقصاء.
ويستنتج الباحث مما سبق أن االستقصاء يف العلوم هو جمموعة من األنشطة العلمية
التي يقوم من خالهلا املتعلمون بمامرسة عمليات العلم يف استكشاف احلقائق واملفاهيم العلمية
والتواصل مع اآلخرين ومشاركتهم النتائج مما يسهم يف زيادة معرفتهم العلمية وتطوير قدراهتم
يف حل املشكالت.
أنواع االستقصاء العلمي
ورد يف كثري من األدبيات العلمية نوعني لالستقصاء مها :االستقصاء احلر واالستقصاء
املوجه ،ويقصد باالستقصاء احلر متكني املتعلمني من اختيار األنشطة التي يقومون والطريقة
التي تناسبهم وأنواع التساؤالت واختيار املواد الالزمة للوصول إىل حل ما يواجهون من
مشكالت وفهم ما حيدث حوهلم من ظواهر وأحداث طبيعية (شرب ونشوان 1988 ،كام ورد
عند مراد وصالح ،) 2006 ،ويفرتض أن ال يامرس الطالب هذا النوع من االستقصاء إالَّ بعد
ممارسة االستقصاء املوجه؛ وقد ورد هذا النوع من االستقصاء يف مقررات العلوم يف املرحلة
االبتدائية باسم االستقصاء املفتوح.
أما االستقصاء املوجه فهو يتطلب توجيه املتعلمني من خالل طرح التساؤالت عليهم
حول مشكلة حمددة لتساعدهم يف تنظيم أفكارهم أثناء قيامهم باألنشطة ،ويتطلب ذلك مشاركة
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املعلم واملتعلمني بفاعلية أثناء تنفيذ األنشطة (نشوان ،)1988 ،ويطرح املعلم األسئلة لتوجيه
الطلبة وإثارة أفكارهم دون أن يقدم هلم احللول ،وقد يكون دور املتعلم هنا إتباع التوجيهات
ويرتك املعلم للمتعلمني اختيار الطريقة املناسبة يف البحث واملالحظة وتسجيل البيانات
للوصول إىل النتائج (قطيط)2011 ،؛ وقد يركز بعض املعلمني عىل أنشطة االستقصاء املوجه
إلدراكهم بأمهية نشاط املتعلم وفاعليته داخل الفصل حيث َّ
أن املتعلم هو حمور العملية التعليمية
(عبدالسالم2009 ،؛ أبو رشيخ.)2008 ،
وهناك نوع آخر هو االستقصاء هو االستقصاء شبه املوجه أو املبني والذي يكون ضمن
خطوات حمدده يقوم هبا املتعلم حتت إرشاف املعلم يف إطار واضح وحمدد األهداف ،ويف هذا
النوع جيد املتعلمون بعض التوجيهات ومصادر احلل كطريقة العمل واألدوات ولكن املعلم هو
الذي يقوم بطرح األسئلة ويكون هذا النوع أكثر فعالية عندما يتم تعريض املتعلمني إىل ظواهر
حمددة ،غري أهنم ليس لدهيم معرفة مسبقة بالنتائج (زيتون2011،؛ قطيط.)2011،
ويضيف الباحث بأن أنشطة االستقصاء يف مقررات العلوم يف املرحلة االبتدائية قد
قسمت بنا ًء عىل ما سبق بحسب تصنيف دليل معلمي العلوم ( )2013إىل أنشطة استكشافية
يف بداية كل درس وأنشطة استقصائية تدعم وتوسع عملية التعلم لدى املتعلمني وأنشطة تنمية
املهارات التي تنمي مهارات االستقصاء لدى املتعلمني.
أمهية االستقصاء العلمي يف العلوم
تربز أمهية االستقصاء العلمي يف تعليم العلوم يف أربع جوانب هامة إلتقان العلوم واملهارات
العلمية وردت عن جملس البحث القومي األمريكي

Research

(National

)  Council[NRC],2012تتمثل يف:

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.12
495
International Journal of Research in Educational Sciences

محد مهدي محد آل مرشف & د .عبد العزيز درويش املالكي
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

-

أن يعرف املتعلم التفسريات العلمية حول العامل الطبيعي ملساعدته عىل حل املشكالت
وفهم التفسريات اجلديدة.

-

أن يستطيع املتعلم إنشاء وتقييم التفسريات العلمية.

-

أن يفهم طبيعة املعرفة العلمية وتطورها مع مرور الزمن.

-

أن يكون املتعلم ماهر ًا يف املامرسات العلمية قادر ًا عىل حتليل وتفسري البيانات).
) Duschl ,Schweingrubers & shouse, 2007كام عند )Sampson,2020
َّ
إن تعلم العلوم باالستقصاء كونه يساهم يف اكتساب املتعلمني للمعرفة والفهم

والتفكري كذلك يساهم يف حتسني املهارات اجلسدية لدهيم (،)Joseph, A& Donald, D,2019
ويمكن توضيح نتائج االستقصاء يف تنمية بعض مهارات املتعلمني يف عدد من النقاط منها:
 تنمية ثقة املتعلمني بأنفسهم من خالل تطوير قدراهتم عىل التعلم وحل املشكالت.-

تنمية مهارة طرح األسئلة املوجهة واهلادفة عند املتعلمني.

-

تنمية قدرات املتعلمني يف اجلدال العلمي باستخدام األدلة لدعم حججهم ونقد آراء
اآلخرين( .بريكة2016 ،؛ عبداجلليل1413 ،هـ؛ ()Joseph,A&Donald,D,2019
كام أضافت دراسة ) Areepattamannil, Cairns & Dickson, (2020والتي شملت

الطالب املشاركني يف اختبارات  ،PISSAأن ممارسة املعلمني لالستقصاء سوف يزيد من
مستوى اإلجيابية لدى املتعلمني يف تعلم العلوم واالهتامم الواسع باملعرفة العلمية وزيادة
مستوى الدافعية نجو التعلم الذايت؛ ومما جتدر اإلشارة إليه أن استخدام االستقصاء يف تدريس
العلوم قد أظهر نتائج إجيابية يف مستوى حتصيل الطالب العلمي ومتيزهم يف املنافسات الدولية
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كام أشارت إىل ذلك بعض الدراسات ومنها (Schneider,et al,2002؛Seker,2002؛ Tali,et

. )al,2006
خطوات االستقصاء العلمي
وفق ًا للمجلس الوطني للبحث العلمي  )2000( NRCكام أورد الدمهش
والشمراين()2012؛ ) Sampson(2020يمكن توضيح السامت األساسية لالستقصاء العلمي
يف مخس خطوات:
 -1أن يتم طرح األسئلة املوجهة علمي ًا ليجيب عليها املتعلمون أو يبنون من خالهلا
تساؤالهتم.
 -2أن جيمع املتعلمون البيانات من مصادر خمتلفة للرد عىل التساؤالت املطروحة.
 -3أن حيلل املتعلمون البيانات لإلجابة عىل األسئلة ،أي أن يقوموا بصياغة التفسريات
من البيانات.
 -4أن يتسند املتعلمون عىل النظريات والقوانني العلمية بمعنى ربط التفسريات باملعرفة
العلمية.
 -5أن يتواصل املتعلمون مع اآلخرين ملشاركة إجاباهتم.
لكن املهتمني بتدريس العلوم وتطوير مناهج العلوم يؤكدون أنه ال يوجد طريقة واحدة
أو خطوات متتابعة حمددة لالستقصاء ،اال َّ
أن األسئلة هي التي تقود وتوجه وترشد عملية
االستقصاء (زيتون2011،؛ NRC,2000؛ (National Science Teacher ]NESTA[,2003

.)Association
وقد اقرتح العاملان فرانسيس بيكون وروجرميل ( )Frnces Picon, Rorgrmilكام ورد
عند صالح ( ) 2014طريقة يف البحث واالستقصاء أطلقا عليها اسم الطريقة العلمية خطواهتا
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كالتايل -1 :حتديد املشكلة  -2مجع البيانات  -3وضع الفرضيات  -4اختبار الفرضيات -5
أن هذه اخلطوات قد تتغري َّ
الوصول حلل املشكلة  -6تعميم النتائج ،غري َّ
ألن عملية االستقصاء
ال تسري يف تتابع خطي (صالح والسيد)2014 ،؛ واجلدير بالذكر أن مقرر العلوم يف املرحلة
االبتدائية يبدأ بالطريقة العلمية آنفة الذكر يف بداية صفحات الكتاب.
وقد ذكر عطااهلل (َّ )2002
بأن أنشطة االستقصاء يف مقررات العلوم يف املرحلة
االبتدائية تعتمد عىل عمليات العلم (األمحد واألمحري)2015 ،؛ وقد حددت الرابطة
األمريكية لتقدم العلوم (]AAAS[,1973

American Association For The

 )Advancement of Scienceتصنيف ًا لعمليات العلم كام أوردها زيتون ( )2011و الوهر
( )2016وعقييل وعمر ( )2103يف نوعني مها:
 -1عمليات العلم األساسية وتشتمل عىل عرش مهارات هي :املالحظة والقياس
والتصنيف والتنبؤ واالستنتاج واالستقراء واالستدالل واالتصال واستخدام
عالقات املكان والزمان واستخدام األرقام.
 -2عمليات العلم التكاملية وتشتمل عىل مخس عمليات متقدمة هي :ضبط املتغريات
وتفسري البيانات وفرض الفروض والتعريفات اإلجرائية والتجريب ،وهي تناسب
طالب الصفوف العليا.
وقد أورد املالكي( )2017وراشد( )2011الكثري من نامذج االستقصاء العلمي منها
نموذج باير وسوشامن وجاروليمك وماسيالس وعجلة االستقصاء وقد استنتج الباحث أن
مجيع هذه النامذج هلا نفس اخلطوات.
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دور املعلم يف تدريس االستقصاء يف العلوم
جيب عىل معلم العلوم أن خيطط بعناية ملواقف التعلم التي من خالهلا يستطيع املتعلمون
االكتشاف واالستقصاء ،ويتطلب ذلك اهتامم ًا باألنشطة واخلربات التعليمية التي تساعدهم
عىل املامرسة العملية لالستقصاء وإتباع الطريقة العلمية يف التفكري ( Joseph,A & Donald,

 ،)D.2019وحيتاج املتعلمون إىل استخدام املامرسة العملية التي تقودهم إىل االكتشافات
والتفسريات اخلاصة هبم لفهم العامل الطبيعي من حوهلم (زيتون)137 :2005،؛ لذلك البدَّ
من أن تكون أدوار املعلمني واضحة وحمددة يف أثناء تنفيذ أنشطة االستقصاء العلمي إلكساب
املتعلمني تلك املهارات ،وقد اشتمل دليل معلم العلوم الذي أعدته وزارة التعليم ()2013
بالتعاون مع رشكة العبيكان للتعليم عىل توجيهات ملعلمي العلوم أثناء تنفيذ األنشطة باإلضافة
إىل سلم التقدير الرباعي لتقويم القدرات الالزمة لتنفيذ االستقصاء؛ وذلك ألن بعض معلمي
العلوم قد جيدون صعوبة أو معوقات يف مساعدة املتعلمني عىل اكتساب املتعلمني ملهارات
االستقصاء كام أوردت الرابطة القومية ملعلمي العلوم (.)NESTA, 2003
ويقرتح كارن وسند ( )Carin and Sundقائمة من النقاط التي تبني دور املعلم يف طريقة
التقيص واالكتشاف ملساعدة الطلبة يف اكتشاف العلم (زيتون )2005،
 -1مساعدة املتعلمني عىل البحث والتقيص واالستكشاف والوصول إىل احللول
واإلجابات املناسبة للمشكالت من خالل طرح األسئلة املناسبة يف املواقف التعليمية
املناسبة.
 -2أن يدرك املعلم أمهية استخدام االستقصاء للمتعلمني بالرغم من الوقت الذي
يستغرقه تنفيذ األنشطة.
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 -3مساعدة املتعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء من خالل التوجيهات واملتابعة وتقديم
التغذية الراجعة التي تساعدهم عىل إتباع اخلطوات الصحيحة له أثناء قيامهم
باألنشطة.
 -4أن يعمل عىل توفري األدوات واألجهزة الالزمة ألغراض البحث واالستقصاء يف
األنشطة االستقصائية.
 -5أن جييد مهارة طرح األسئلة املناسبة بالشكل املناسب بحيث تساعد املتعلمني عىل
التقيص واالكتشاف.
ويمكن القول بأن مسؤولية املعلم تزداد يف االستقصاء املوجه الذي حيدد فيه املشكلة
ويطرح األسئلة ويزود املتعلمني باملهام األدائية لتطوير املفاهيم العلمية لدهيم (الوهر.)2016 ،
ويستنتج الباحث أن أدوار املعلمني أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين يف تنفيذ أنشطة االستقصاء
قد ال ختتلف عام سبق ،غري َّ
أن توظيف التقنية من قبل املعلمني قد يساهم يف تغيري أسلوهبم يف
التنفيذ ،ويورد بعض ًا منها:
-

توفري مصادر مفتوحة للتعلم عرب اإلنرتنت وتوجيه املتعلمني إىل االستفادة منها.

-

استخدام الوسائط املتعددة (مقاطع الفيديو -الصور) أثناء تدريس العلوم وتنفيذ
االنشطة.

-

استخدام املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب عىل تنفيذ األنشطة.

معوقات االستقصاء
ذكر جونسون ) Johnson(2007يف دراسته عن مدى استخدام معلمي العلوم لطريقة
االستقصاء يف تدريس العلوم َّ
أن هناك بعض املعوقات التي قد تعيق املعلمني عن تنفيذ أنشطة
االستقصاء منها (اهلندال والدحياين:)2016 ،
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 -1عدم توفر الدورات التدريبية للمعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء.
 -2التكلفة املادية التي قد يتطلبها توفري األدوات الالزمة لالستقصاء وعدم وجود الدعم
الكايف هلا.
 -3عدم توفر األجهزة واألدوات الالزمة لتطبيق طريقة االستقصاء.
ويضيف الفهيدي ( )2011عدد من املشكالت التي قد تواجه املعلمني واملتعلمني أثناء
استخدام االستقصاء ومنها:
 -1استهالك وقت احلصة نظر ًا للوقت الذي يستغرقه تنفيذ األنشطة من قبل املعلم.
 -2اخلوف من عدم الوصول إىل النتائج الصحيحة قبل انتهاء الوقت املناسب لتنفيذ كل
نشاط.
 -3عدم مراعاة الف روق الفردية بني املتعلمني وخاصة ذوي القدرات اخلاصة ،حيث
يتطلب تنفيذ األنشطة جهد ًا معين ًا ومهارات حمددة من قبل املتعلمني لتنفيذها عىل حد
سواء.
 -4يتطلب تدريب املتعلمني مسبق ًا ورضورة تأسيسهم خاصة يف الصفوف األولية
الستقصاء املعرفة العلمية.
 -5نقص اخلربة لدى بعض معلمي العلوم بأساليب تطبيق االستقصاء نتيجة نقص
إعدادهم املهني.
توظيف التقنية يف مواقف التعلم أثناء تطبيق التعليم االلكرتوين
ملا دعت احلاجة إىل التحول إىل التعليم اإللكرتوين يف ظل مستجدات العرص الذي
فرضتها أزمة كورونا  ،Covid19سعت وزارة التعليم باململكة العربية السعودية إىل إطالق
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منصة مدرستي كنظام للتعلم اإللكرتوين حرص ًا عىل استمرار العملية التعليمية وإيامن ًا بأمهية
التعليم اإللكرتوين يف تلبية احتياجات املتعلمني واستمرار ًا لتحقيق أهداف رؤية  2030يف
التعليم ومنها التشجيع عىل ال تعليم عن بعد والتعليم اإللكرتوين والذايت؛ وتطوير اآلليات
والوسائل التعليمية واالستفادة من التقنيات احلديثة؛ ولعل من أبرز مزايا التعليم اإللكرتوين
مناسبته للخطو الذايت للمتعلمني وتلبيته جلميع احتياجاهتم بام يوفره من تنوع يف املحتوى
(خيمي.)2018 ،
وتتمثل أمهية التعليم اإللكرتوين يف نظرته للمتعلم عىل أنَّه حمور أسايس يف عملية التعلم
وليس جمرد متلق للمعلومات ،كام أنَّه يوفر بيئة تعلم مفتوحة مرنة وغنية باملصادر(خيمي،
 ،) 2018ويمكن االستفادة من مصادر التعلم اإللكرتوين املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت لتكون
أك ثر فعالية من خالل توجيه املتعلم للقيام بأنشطة معينه تسهم يف تنمية مهاراته وقدراته وفق
أهداف حمددة ،ويرى مخيس ( )2015أن مصادر التعلم املفتوحة واملتاحة بشكل جماين عرب شبكة
اإل نرتنت يمكن ألي فرد إعادة استخدامها يف التعليم والتعلم والبحث ،وإعادة صياغتها بام
يتناسب مع أهدافه كام يمكن دجمها مع مصادر أخرى ،ويضيف جونسون وهال ( Johnson

 &Hall ( 2007بأنَّه يتم إعادة استخدام مصادر التعلم اإللكرتوين من أجل تلبية احتياجات
املتعلمني( املعتصم)2017 ،؛ وإيامن ًا بأمهية زيادة قدرات املتعلمني الرقمية وفق ًا لرؤية اململكة
 2030فقد أقرت وزارة التعليم يف مناهجها للعام الدرايس  2021مقررات املهارات الرقمية
يف املرحلة االبتدائية لزيادة قدرات املتعلمني يف االستفادة من التقنية وتطبيقات تكنلوجيا
التعليم يف عملية التعلم.
من جانب آخر يرى املالكي ( )2018بأنَّه مع انتشار التعليم اإللكرتوين بات من املهم
االستفادة من دمج التقنية يف مواقف التعلم واالستفادة من شبكة اإلنرتنت يف توفري مصادر
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املعرفة وتنوع املعلومات للمتعلمني باستخدام العديد من االسرتاتيجيات املتنوعة؛ وتعد
اسرتاتيجية الرحالت املعرفية أو االستقصاء عرب الويب من االسرتاتيجيات املهمة يف التعلم
اإللكرتوين ،ويعرفها برين دودج  Bernie Dodgeبأهنا" نشاط قائم عىل االستقصاء يتفاعل من
خالله املتعلمون مع مصادر شبكة االنرتنت" (عمر ،)17 :2014 ،كام يضيف مارش ()2004
بأهنا مواقع مساعدة للتعلم تستخدم االرتباطات بمصادر التعلم عىل شبكة الويب العاملية
لتحفيز املتعلمني عىل استقصاء سؤال حموري مفتوح النهاية؛ لذا فهي من التكنلوجيا التي تعتمد
عىل االستقصاء والتي يمكن دجمها بمواقف التعلم باالعتامد عىل شبكة اإلنرتنت ،يستطيع
املتعلمون من خالهلا مشاركة بعضهم يف عملية التعلم كام أهنا تنمي لدهيم مهارات التفكري العليا
كالتفكري الناقد؛ كام أكدت دراسة الشناق وبني دومي( )2010إن التعليم باستخدام اإلنرتنت
يفعل دور املتعلم يف البحث واحلصول عىل املعلومات من خالل املواقع التعليمية املتوافرة عىل
اإلنرتنت؛ أي أنه يسهم يف زيادة التعلم الذايت للمتعلم ،ويقترص دور املعلم عىل تدريب توجيه
املتعلمني للمواقع وتدريبهم عىل البحث من خالهلا ،وتضيف دراسة الرشيفات و الرشيد
( ) 2007أن للتعليم عرب اإلنرتنت الكثري من الفوائد يف تدريس مادة العلوم منها زيادة
التحصيل الدرايس ومراعاة اخلطو الذايت للمتعلم يف عملية التعلم وزيادة تفاعله مع حمتوى املادة
التعليمية (العتيبي واألمحد.)1437 ،
ويؤكد الرتبويني عىل أمهية دمج التقنية يف تدريس العلوم (جوهر وعبدالسالم2010 ،
َّ
وألن التجارب العملية وأنشطة االستقصاء العلمي تشكل حيز ًا
،كام ورد عند قحم)2021 ،؛
واسع ًا يف مادة العلوم فإن توظيف املعامل االفرتاضية من خالل التعليم اإللكرتوين سيساهم
بشكل كبري يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى الطالب وزيادة حتصيلهم الدرايس
واجتاهاهتم نحو العلوم ،كام أهنا ستوفر هلم فرص التعلم الذايت وإمكانية ممارسة التجارب
بجميع خطواهتا (املعمري وآخرون)2021 ،؛ وقد أوضحت دراسة قحم ( )2021أن توظيف
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املعامل االفرتاضية بام حتتويه من وسائط متنوعه أدى إىل جذب انتباه الطالبات يف الصف
اخلامس االبتدائي وتنمية مهارات االستقصاء العلمي لدهين؛ وقد أوصت دراسة سبحي
( ) 2016بأمهية إنشاء مواقع للمختربات االفرتاضية عىل شبكة اإلنرتنت جلميع املراحل
ليستفيد منها املعلمني واملتعلمني.
وتشري دراسة جازي وروهريج ((Roehrige & Guzey ,2012إىل أمهية أن يكون لدى
معلمي العلوم شغف واجتاه عايل نحو استخدام تقنيات التعليم و الوسائط التعليمية اإللكرتونية
وتوظيفها يف تدريس العلوم (العتيبي واألمحد)1437 ،؛ ولكي يتم حتقيق االستفادة القصوى
من توظيف التقنية والتعلم اإللكرتوين فإن ذلك يتطلب أن تضع برامج إعداد املعلمني يف عني
االعتبار رضورة تدريب املعلمني عىل دمج التكنلوجيا يف تنفيذ األنشطة القائمة عىل االستفسار
يف العلوم ( ،)Guzey, 2010واستخدام الوسائط املتعددة وشبكة اإلنرتنت بفاعلية (الناجم،
2016كام ورد يف سالمة )2018
الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع االستقصاء العلمي ودمج التقنية يف
تدريس العلوم بالبحث من عدة جوانب ويمكن استعراضها من خالل حماور الدراسة احلالية
عىل النحو التايل:
تناولت بعض الدراسات طبيعة أداء املعلمني لالستقصاء العلمي كدراسة الدمهش
والشمراين ( )2012التي هدفت إىل التعرف عىل طبيعة ممارسة معلمي العلوم يف مدارس
التعليم العام باململكة العربية السعودية لالستقصاء العلمي كام يراها املرشفون الرتبويون ،وكان
عدد العينة ( )38من املرشفني واملرشفات املختصني بالعلوم تم اختيارهم من عدد مناطق
أن مرشيف العلوم يرون َّ
اململكة ،وقد أظهرت النتائج َّ
أن معلمي العلوم يامرسون االستقصاء
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العلمي يف الصف الدرايس أحيانا ،أي مرة واحدة كل شهر ،وأظهرت النتائج كذلك َّ
أن غالبية
معلمي ومعلامت العلوم يقضون ( )%20من زمن احلصة الدراسية يف ممارسة االستقصاء حسب
تقديرات مرشيف ومرشفات العلوم ،وقد أوصت الدراسة برضورة إعادة النظر يف برامج إعداد
معلمي ومعلامت العلوم يف مراحل التعليم العام بام يتناسب مع متطلبات مناهج العلوم اجلديدة
والتي يعترب االستقصاء مكون ًا أساسي ًا فيها ،ورضورة تدريب معلمي ومعلامت ومرشيف
ومرشفات العلوم عىل طرق واسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي تعتمد عىل االستقصاء
العلمي كمدخل هلا.
ويف ذات السياق قام اهلندال والدحياين ( )2015بدراسة هدفت إىل التعرف عىل مدى
استخدام طريقة االستقصاء يف تدريس العلوم يف مدارس املرحلة االبتدائية للطالب العاديني
والطالب ذوي اإلعاقة العقلية يف دولة الكويت ،حيث بلغ عدد العينة ( )300معلم ومعلمة
منهم ( )28يف مدارس الرتبية الفكرية ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها َّ
أن
مستوى استخدام املعلمني لطريقة االستقصاء يف تعليم العلوم للطالب العاديني وذوي اإلعاقة
العقلية كان مرتفع ًا ،وأظهرت الدراسة انخفاض استخدام املعلمني للمختربات نتيجة لقلة
توافر األدوات فيها ،وتأثري النصاب التدرييس عىل أداء املعلمني لطريقة االستقصاء حيث كلام
قل النصاب التدرييس للمعلم أصبح لديه الوقت الكايف إلعداد ما يلزم لتطبيق االستقصاء يف
تدريس العلوم ،وقد أوصت الدراسة برضورة االهتامم بإعداد معلمي العلوم قبل اخلدمة وأثناء
اخلدمة الستخدام األساليب احلديثة يف التعليم وكيفية استخدامها ،كذلك رضورة تدريب
معلمي العلوم ملعاجلة أوجه القصور لدهيم يف تنفيذ االستقصاء ،كام أوصت الدراسة برضورة
جته يز املختربات واملعامل يف املدارس االبتدائية باملستلزمات واألدوات الالزمة وحتديثها
باستمرار.
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ولتوضيح مدى توظيف املعلمني للتقنية والتكنلوجيا يف تدريس العلوم فقد تناولت
العديد من الدراسات هذا املوضوع منها دراسة جازي  )2010( Guzeyوالتي هدفت إىل
استكشاف فعالية استخدام معلمي العلوم باملرحلة الثانوية للتكنلوجيا بوالية مينيسوتا ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ثالثة معلمني وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها استخدام
املعلمني للتكنلوجيا بفعالية يف تدريسهم ،ويعود ذلك إىل وجود دوافع جوهرية لدهيم،
وأوصت الدراسة بأمهية تدريب املعلمني عىل دمج التكنلوجيا يف تنفيذ األنشطة القائمة عىل
االستفسار يف تدريس العلوم.
من جانب آخر هدفت دراسة العمري ( )2013إىل التعرف عىل تصورات معلمي
العلوم يف املرحلة األساسية حول دمج التكنلوجيا يف تدريس العلوم من وجهة نظر املعلمني
استخدمت فيها املنهج الوصفي عىل عينة مكونة من ( )158معل ًام ومعلمة من معلمي العلوم
يف حمافظة اربد ،قد توصلت إىل عدد من النتائج من أبرزها ارتفاع تصورات معلمي العلوم
للمرحلة األساسية لعملية دمج التكنلوجيا يف تدريس العلوم ووجود فروق ذات داللة
إحصائية يف تصورات معلمي العلوم حول دمج التكنلوجيا يف تدريس العلوم يف جمال املعوقات
اخلاص بالدورات لصالح املشرتكني يف الدورات.
ويف ذات السياق هدفت دراسة (العتيبي واألمحد )1437 ،إىل التعرف عىل واقع
استخدام معلامت العلوم للوسائط التعليمية اإللكرتونية باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر
املرشفات الرت بويات بمدينة الرياض ،استخدمت املنهج الوصفي عىل عينة من مرشفات العلوم
بمدينة الرياض بلغت ( ) 56مرشفة وقد أسفرت هذا الدراسة عن عدد من النتائج منها
استخدام معلامت العلوم للوسائط التعليمية يف تدريس العلوم ومن أبرزها اإلنرتنت والسبورة
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التفاعلية وقد أوصت برضورة االهتامم بتدريب املعلامت حول توظيف واستخدام الوسائط
املناسبة.
من جانب آخر ولتوضيح دور التقنية يف تنمية مهارات االستقصاء أجرت قحم
( ) 2021دراسة هدفت إىل الكشف عن أثر املعامل االفرتاضية يف تنمية مهارات االستقصاء
العلمي لدى عينه من طالبات الصف اخلامس االبتدائي بجده بلغت ( )35طالبه استخدمت
املنهج شبه التجريبي وقد خلصت إىل جمموعة من النتائج من أمهها وجود فروق داله إحصائيا
بني متوسطات درجات طالبات املجموعة التجريبية التي تستخدم املعامل االفرتاضية يف
االختبار األدائي وبطاقة االستقصاء العلمي لصالح التطبيق البعدي وقد أوصت برضورة
تطبيق املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم يف املرحلة االبتدائية.
وللوقوف عىل أبرز املعوقات واملشكالت التي تواجه تنفيذ املعلمني لالستقصاء العلمي
أجرى الروييل واحلبالين ( )2017دراسة هدفت إىل التعرف عىل مشكالت تنفيذ األنشطة
املعملية يف مقرر العلوم بالصفوف األولية باملرحلة االبتدائية ،وطبقت عىل عينة الدراسة البالغ
عددها ( )61معل ًام من معلمي العلوم للصفوف األولية بحفر الباطن ،وقد توصلت الدراسة
إىل عدد من النتائج منها كثرة األنشطة يف كراس النشاط وعدم توفر الوقت الكايف لتنفيذها،
وزيادة نصاب معلم العلوم بالصفوف األولية مما يعيق حتضريه لألنشطة ،مشكالت متعلقة
بالتجهيزات املدرسية متثلت يف عدم وجود حمرض خمترب ومعمل خاص بالصفوف األولية ،وقد
أوصت الدراسة برضورة إعادة النظر يف كمية األنشطة يف كراس النشاط وتقليصها ،تدريب
املعلمني عىل تنفيذها ،االهتامم بمعامل العلوم وخاصة يف ما يتعلق بالصفوف األولية وتوفري
األدوات واملواد الالزمة لتنفيذ األنشطة ورضورة توفري حمرضي املختربات واعداهم
وتدريبهم.
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ويف ذات السياق قام العيسى ( )2019بدراسة هدفت إىل اكتشاف مدى إملام معلمي
العلوم بمهارات االستقصاء العلمي يف إحدى حمافظات اململكة العربية السعودية خالل
تدريسهم مادة العلوم واملعوقات التي تواجههم من وجهة نظرهم وكان عدد العينة ( )89معلم
ومعلمه يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها أن
معلمي العلوم يستخدمون مهارات االستقصاء بشكل مرتفع جد ًا ،مع وجود عدد من املعوقات
التي تواجههم وبدرجات متفاوتة حيث أظهرت الدراسة َّ
أن عدم وجود الدعم املايل الكايف
لرشاء األدوات يعترب من أهم املعوقات ،ييل ذلك كثرة الدروس التي جيب تغطيتها وندرة
مصادر االستكشاف يف املدرسة ،والوقت الذي يستغرقه استخدام االستقصاء ،وقد أوصت
الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها رضورة البحث يف اإلعداد الرتبوي ملعلمي ومعلامت
العلوم ،ورضورة حتليل حمتوى العلوم وتقويم مدى تضمني مهارات االستقصاء يف مناهج
العلوم ودراسة مدى مالئمة اسرتاتيجيات التدريس املناسبة هلا ،كام أوصت الدراسة برضورة
إجراء املز يد من البحوث الستكشاف املزيد من املعوقات التي مل يتم تغطيتها يف الدراسة،
وتدريب املعلمني واملعلامت عىل استخدامها ،كام أوصت بأمهية استخدام التقنيات احلديثة التي
تساعد عىل تفعيل املعامل االفرتاضية والتعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم.
ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة ،استنتج الباحث ما ييل:
اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث اختيار موضوع االستقصاء
العلمي يف مادة العلوم وأمهية تنفيذه من قبل املعلمني ورضورة تـدريب الطالب عىل خطوات
االستقصاء العلمي وخاصة يف املرحلة االبتدائية كدراسة الروييل واحلبالين()2017؛ ودراسة
اهلندال والدحياين ( )2015ودراسة العيسى ()2019؛ كام اتفقت مع الدراسات السابقة يف
مدى استخدام ودمج التقنية وتوظيفها يف تدريس العلوم وتنفيذ أنشطة االستقصاء كدراسة
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جازي )Guzey (2010والعمري ( ،)2013كام اتفقت مع دراسة قحم ()2021؛ واألمحد
والعتيبي ( ) 1437بأمهية توظيف التقنية يف تدريس العلوم من خالل استخدام الوسائط
املتعددة واملعامل االفرتاضية يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي؛ واتفقت كذلك مع
الدراسات السابقة من حيث املعوقات واملشكالت التي قد تواجه تنفيذ االستقصاء العلمي يف
مادة العلوم كدراسة العيسى ()2019؛ والروييل واحلبالين (.)2017
كام استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف تقنني أداة الدراسة واختيار جمتمع
البحث ويرى الباحث َّ
بان هذه الدراسة قد أضافت للدراسات السابقة وأكدت عىل ما أكدت
عليه هذه الدراسات من أمهية تنفيذ االستقصاء يف تدريس العلوم والتي ركز الباحث فيها عىل
طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة يف مقررات العلوم باملرحلة االبتدائية ،ودمج التكنلوجيا يف
مواقف التعلم يف تدريس العلوم أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين وأبرز املعوقات التي قد تواجه
تنفيذها.
وقد متيزت هذه الدراسة عىل الدراسات السابقة بالوقوف عىل واقع تنفيذ أنشطة
االستقصاء العلمي يف مادة العلوم يف مدينة نجران 1443 /1442هـ يف ظل الظروف املستجدة
التي فرضتها جائحة كورونا والتحول املفاجئ إىل التعليم اإللكرتوين وما سيؤدي إليه من تنوع
يف أساليب تنفيذ أنشطة االستقصاء ومدى توظيف التقنية يف ظل توفر مصادر املعلومات
اإللكرتونية الغنية بالوسائط التعليمية واألدوار املنوطة باملعلمني واملتعلمني يف ظل غياب
املعامل واألدوات داخل املدارس وتأثري إملام املعلمني بالتقنية عىل توظيفها يف تدريس العلوم و
تنفيذ انشطة االستقصاء العلمي وهذا مامل تتطرق له الدراسات السابقة والذي قد يفتح آفاقا
جديدة لدراسات عديدة الحقة.
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منهجية الدراسة
اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي املسحي لدراسة واقع تنفيذ أنشطة االستقصاء يف
التعليم اإللكرتوين ومجع البيانات حوهلا ،من خالل استبانة تضم عدد من املحاور حول الظاهرة
موضوع البحث ،وعادة ما يقوم املنهج الوصفي عىل رصد الظواهر بطرق كمية ونوعية من أجل
وصفها والتعرف عليها والوصول إىل نتائج وتعميامت من أجل تطويرها وحتسينها (عبيدات
وزمالؤه 1988 ،كام ورد عند عليان وغنيم .)2013
جمتمع وعينة الدراسة
يتكون جمتمع الدراسة من معلمي العلوم يف املرحلة االبتدائية بمدينة نجران والبالغ
عددهم ( )98معل ًام تم حرصهم من خالل قسم العلوم بإدارة االرشاف الرتبوي ،وسيتم
التطبيق عىل عينة من جمتمع البحث تم احتساهبا باستخدام األساليب اإلحصائية ،وسيتم
اختيارهم بطريقة عشوائية عنقوديه وتشمل قطاع اجلربة والفيصلية ورشق مدينة نجران.
وقد شملت عينة الدراسة ( )73معل ًام من معلمي مادة العلوم يف املرحلة االبتدائية
بمدينة نجران ،واجلدول أدناه يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب بياناهتم الشخصية.
البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة
اجلدول ( )1-3توزيع أفراد العينة تبع ًا للبيانات الشخصية (ن=)73
التكرار

النسبة %

املتغري
التخصص(العلوم أو أحد

متخصص

67

* 91.8

فروعه)

عري متخصص

6

8.2

عدد سنوات اخلربة يف

 5سنــــــوات فأقــــل

15

20.5

تدريس العلوم

( )10 -6سنوات

11

15.1
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التكرار

النسبة %

املتغري
( )15-11سنة

19

26.0

أكــــثر من  15سنة

28

* 38.4

الصفـــوف األوليــــة

16

21.9

الصفــوف العــــليا

26

35.6

مجيع الصفــــوف

31

جيد

47

*64.4

متوسط

24

32.9

ضعيف

2

2.7

هل تلقيت دورات تدريبية

نعم

38

*52.1

يف االستقصاء؟

ال

35

47.9

الصف الذي يقوم املعلم
بتدريسه

مستوى إملام املعلم بالتقنية

*

42.5

*تشري إىل النسبة األعىل
يوضح اجلدول رقم ( )1-3أن غالبية أفراد عينة الدراسة متخصصني يف العلوم أو أحد
فروعه بنسبة مئوية بلغت  ،%91.8بينام غري املتخصصني بلغت نسبتهم  ،%8.2ومعظمهم عدد
سنوات خربهتم يف تدريس العلوم أكــــثر من  15سنة بنسبة  ،%38.4تليها ( )15-11سنة،
ثم  5سنوات فأقل ،و( )10 -6سنة ،بنسب بلغت  %15.1 ،%20.5 ،%26.0عىل التوايل.
معظم املعلمني يدرسون مجيع الصفوف وبلغت نسبتهم  ،%42.5والذين يدرسون
الصفوف األولية نسبتهم  ،%21.9و .%35.6للصفوف العليا؛ غالبية أفراد العينة مستوى
إملامهم بالتقنية جيد بنسبة  %32.9 ،%64.4منهم مستوى إملامهم بالتقنية متوسط ،بينام يف
املستوى الضعيف بلغت نسبتهم  .%2.7أفراد العينة الذين تلقوا دورات تدريبية يف االستقصاء
بلغت نسبتهم  ،%52.1ومن مل يتلقوا تلك الدورات نسبتهم .%47.9
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أدوات الدراسة
استخدم الباحث استبانة مغلقة مفتوحة جلمع البيانات تتكون من ثالثة حماور وعدد
( )33عبارة ،وحتتوي عىل عدد من املتغريات الديموغرافية تتعلق بالتخصص واخلربة ومستوى
إملام املعلم بالتقنية والتدريب عىل االستقصاء لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
الصدق والثبات ألداة الدراسة
الصدق الظاهري (صدق املحكمني)Face validity:

تم عرض أداة الدراسة بعد تصميمها عىل عدد من املختصني يف تقنيات التعليم والتعليم
اإللكرتوين وطرق تدريس العلوم يف عدد من اجلامعات املحلية والعربية والتعليم العام
وعددهم ( )10كام يوضح اجلدول رقم(أ )1-يف املالحق لتحكيمها ،وقد تم األخذ بآرائهم
وأغلبية مالحظاهتم حول بعض العبارات وتعديلها من حيث سالمة اللغة والوضوح ومدى
ارتباطها باملحور وحتقيقها ألهداف الدراسة.
صدق االتساق الداخيل Internal validity

قام الباحث بتطبيق االستبانة عىل عينة استطالعية مكونة من ( )20معل ًام من معلمي
مادة العلوم باملرحلة االبتدائية ،حيث تم حساب صدق االتساق الداخيل ،وذلك بحساب
معامل ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه هذه
العبارة ،وارتباط كل حمور مع الدرجة الكلية لالستبيان كام يف اجلداول التالية:
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جدول رقم ( :)2-3يوضح معامل االرتباط لعبارات املحور األول (طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين)
العبارات

الرقم

قيمة االرتباط

الداللة
اإلحصائية

1

أجري أنشطة االستقصاء وأعرضها للطالب أثناء احلصة االفرتاضية

**0.784

0.000

2

أشارك الطالب تنفيذ أنشطة االستقصاء(استكشف)يف بداية كل درس

**0.741

0.000

3

أطرح أسئلة موجهة لالستقصاء عىل الطالب قبل وأثناء تنفيذ األنشطة

**0.706

0.001

**0.777

0.000

**0.852

0.000

**0.867

0.000

**0.860

0.000

**0.918

0.000

**0.833

0.000

**0.781

0.000

4
5
6
7
8
9
10

أوجه الطالب إىل تنفيذ األنشطة التي تنمي مهارات االستقصاء (
أتواصل ،أقيس ،أتوقع)...
أوجه الطالب إىل إتباع خطوات الطريقة العلمية أثناء تنفيذ األنشطة
أناقش الطالب يف تفسرياهتم للنتائج التي توصلوا إليها أثناء احلصة
االفرتاضية
أشجع الطالب عىل التواصل وعرض ما توصلوا إليه من النتائج
أمكن الطالب من طرح تساؤالهتم وتكوين فرضياهتم أثناء تنفيذ
األنشطة
أقدم التغذية الراجعة للطالب بعد أدائهم لألنشطة
أوجه الطالب إىل تنفيذ أنشطة االستقصاء املفتوحة التي تناسب
قدراهتم

**االرتباط دال إحصائي عند مستوى .0.01
املصدر :االعتامد عىل خمرجات برنامج SPSS .V 24

املالحظ من اجلدول رقم (َّ )2-3
أن مجيع معامالت االرتباط لعبارات املحور األول
مرتفعة ،وذات داللة إحصائية.
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جدول رقم ( :)3-3يوضح معامل االرتباط لعبارات املحور الثاين (مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين)
قيمة

الداللة

الر

االرتباط

اإلحصائية

1

أصمم العروض التقديمية ملساعدة الطالب يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

**0.912

0.000

2

أوظف الوسائط املتعددة املناسبة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

**0.861

0.000

**0.846

0.000

**0.699

0.001

5

أبحث عن مصادر موثوقة مناسبة ألنشطة االستقصاء عرب اإلنرتنت

**0.772

0.000

6

استخدم املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب عىل تنفيذ األنشطة

**0.703

0.001

7

استخدم السبورات التفاعلية ملشاركة الطالب يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

**0.756

0.000

8

أقيم أداء الطالب يف تنفيذ األنشطة باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكرتونية

**0.757

0.000

**0.781

0.000

**0.689

0.001

العبارات

قم

3

4

9

10

أعرض مقاطع ألنشطة استقصاء معدة مسبق ًا يف املواقع اإللكرتونية مثل
(عني ،اليوتيوب)
استخدم املدونات التعليمية ملشاركة األنشطة وتعليق الطالب حول
تنفيذها

أوفر مصادر للتعلم عرب اإلنرتنت ملساندة الطالب يف تنفيذ
األنشطة(الرحالت املعرفية)
أمكن الطالب من عرض نتائجهم عرب وسائل االتصال املتزامنة وغري
املتزامنة

**االرتباط دال إحصائي عند مستوى .0.01
املصدر :االعتامد عىل خمرجات برنامج SPSS .V 24

املالحظ من اجلدول رقم (َّ )3-3
أن مجيع معامالت االرتباط لعبارات املحور األول
مرتفعة ،وذات داللة إحصائية.
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جدول رقم ( :)4-3يوضح معامل االرتباط لعبارات املحور الثالث (معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين)
العبارات

الرقم

قيمة االرتباط

الداللة
اإلحصائية

1

حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تكاليف مادية لتجهيزها قبل تنفيذها

**0.770

0.000

2

حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تدريب مجيع الطالب قبل تنفيذها

*0.450

0043

3

يتعذر توفر معامل افرتاضية خاصة باملرحلة االبتدائية

**0.602

0.005

4

تنفيذ أنشطة االستقصاء يستغرق جزء كبري من وقت احلصة

**0.765

0.000

5

كثرة األنشطة يف الكتاب حيد من تنفيذها

**0.825

0.000

6

يصعب إدارة العمل اجلامعي لتنفيذ األنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين

**0.674

0.001

7

يصعب العثور عىل األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة خارج املعمل

**0.768

0.000

8

يتعذر توفر مصادر متاحة لألنشطة يف اإلنرتنت

*0.458

0.042

9

حيد نصاب احلصص العايل املعلم من جتهيز وتنفيذ األنشطة

*0.520

0.024

10

أواجه صعوبة يف توظيف التقنية أثناء تنفيذ األنشطة

*0.535

0.020

11

يصعب ممارسة األنشطة افرتاضي ًا عىل طالب املرحلة االبتدائية

*0.550

0.011

12

يصعب تقييم أداء الطالب لألنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين

*0.448

0.044

*0.445

0.049

13

يلزم تدريب املعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء التعليم
اإللكرتوين

* االرتباط دال إحصائي عند مستوى .0.05
**االرتباط دال إحصائي عند مستوى .0.01
املصدر :االعتامد عىل خمرجات برنامج SPSS .V 24

املالحظ من اجلدول رقم ( )4-3أن مجيع معامالت االرتباط لعبارات املحور الثالث
مرتفعة ،وذات داللة إحصائية.
جدول رقم ( :)5-3يوضح معامل ارتباط كل حمور مع الدرجة الكلية لالستبيان
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الرق

املحاور

م

طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين

1

مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق

2

التعليم اإللكرتوين
معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين

3

قيمة

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

**0.811

0.000

*0.894

0.000

**0.770

0.000

**االرتباط دال إحصائي عند مستوى .0.01
املصدر :االعتامد عىل خمرجات برنامج SPSS .V 24

املالحظ من اجلدول رقم ( )5-3أن مجيع معامالت االرتباط للمحاور الثالثة مرتفعة،
وذات داللة إحصائية.
ثبات أداة الدراسة Reliability

يقصد بالثبات استقرار املقياس وعدم تناقضه مع نفسه ،أي أن املقياس يعطي نفس
النتائج باحتامل مساوي ًا لقيمة املعامل إذا أعيد تطبيقه عىل نفس العينة ،وتم تطبيق ثبات
االستبيان عىل أفراد العينة االستطالعية وحجمها ( )20وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ
.Cronbach's Alpha Coefficient
جدول رقم ( :)6-3يوضح معامالت الثبات والصدق اإلحصائي لفقرات حماور االستبيان
املحاور

العبارات

معامل ألفا كرونباخ

الصدق

(الثبات)

اإلحصائي

أجري أنشطة االستقصاء وأعرضها للطالب أثناء احلصة االفرتاضية

0.936

املحور األول:

أشارك الطالب تنفيذ أنشطة االستقصاء(استكشف)يف بداية كل درس

0.939

طبيعة ممارسة

أطرح أسئلة موجهة لالستقصاء عىل الطالب قبل وأثناء تنفيذ األنشطة

0.940

املعلمني
ألنشطة

أوجه الطالب إىل تنفيذ األنشطة التي تنمي مهارات االستقصاء ( أتواصل،
أقيس ،أتوقع)...

0.937
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املحاور

العبارات

االستقصاء

أوجه الطالب إىل إتباع خطوات الطريقة العلمية أثناء تنفيذ األنشطة

أثناء تطبيق

أناقش الطالب يف تفسرياهتم للنتائج التي توصلوا إليها أثناء احلصة

التعليم

االفرتاضية

اإللكرتوين

أشجع الطالب عىل التواصل وعرض ما توصلوا إليه من النتائج
أمكن الطالب من طرح تساؤالهتم وتكوين فرضياهتم أثناء تنفيذ
األنشطة
أقدم التغذية الراجعة للطالب بعد أدائهم لألنشطة
أوجه الطالب إىل تنفيذ أنشطة االستقصاء املفتوحة التي تناسب
قدراهتم

معامل ألفا كرونباخ

الصدق

(الثبات)

اإلحصائي

0.933
0.932
0.933
0.929
0.936
0.937

أصمم العروض التقديمية ملساعدة الطالب يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

0.910

أوظف الوسائط املتعددة املناسبة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

0.914

أعرض مقاطع ألنشطة استقصاء معدة مسبق ًا يف املواقع االلكرتونية مثل

0.915

املحور الثاين:

(عني ،اليوتيوب)

مدى توظيف

استخدم املدونات التعليمية ملشاركة األنشطة وتعليق الطالب حول

املعلمني للتقنية

تنفيذها

يف تنفيذ أنشطة

أبحث عن مصادر موثوقة مناسبة ألنشطة االستقصاء عرب اإلنرتنت

0.920

االستقصاء

استخدم املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب عىل تنفيذ األنشطة

0.924

أثناء تطبيق

استخدم السبورات التفاعلية ملشاركة الطالب يف تنفيذ أنشطة

التعليم

االستقصاء

اإللكرتوين

أقيم أداء الطالب يف تنفيذ األنشطة باستخدام ملفات اإلنجاز
اإللكرتونية
أوفر مصادر للتعلم عرب اإلنرتنت ملساندة الطالب يف تنفيذ
األنشطة(الرحالت املعرفية)

0.924

0.927

0.962

0.921

0.921

0.920

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.12
517
International Journal of Research in Educational Sciences

محد مهدي محد آل مرشف & د .عبد العزيز درويش املالكي
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

العبارات

املحاور

أمكن الطالب من عرض نتائجهم عرب وسائل االتصال املتزامنة وغري
املتزامنة

معامل ألفا كرونباخ

الصدق

(الثبات)

اإلحصائي

0.925

حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تكاليف مادية لتجهيزها قبل تنفيذها

0.822

حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تدريب مجيع الطالب قبل تنفيذها

0.846

يتعذر توفر معامل افرتاضية خاصة باملرحلة االبتدائية

0.830

تنفيذ أنشطة االستقصاء يستغرق جزء كبري من وقت احلصة

0.822

املحور الثالث:

كثرة األنشطة يف الكتاب حيد من تنفيذها

0.817

معوقات تنفيذ

يصعب إدارة العمل اجلامعي لتنفيذ األنشطة أثناء التعليم االلكرتوين

0.827

يصعب العثور عىل األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة خارج املعمل

0.820

يتعذر توفر مصادر متاحة لألنشطة يف اإلنرتنت

0.839

حيد نصاب احلصص العايل املعلم من جتهيز وتنفيذ األنشطة

0.848

أواجه صعوبة يف توظيف التقنية أثناء تنفيذ األنشطة

0.838

يصعب ممارسة األنشطة افرتاضيا عىل طالب املرحلة االبتدائية

0.842

يصعب تقييم أداء الطالب لألنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين

0.838

أنشطة
االستقصاء
أثناء تطبيق
التعليم
اإللكرتوين

يلزم تدريب املعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء التعليم
اإللكرتوين

الثبات الكىل

0.846

0.919

0.858

0.934

0.966

املالحظ من اجلدول رقم ( )6-3بلغ الثبات للمحور األول  0.941بصدق
إحصائي ،0.970وللمحور الثاين  0.927بصدق إحصائي ،0.962وللمحور الثالث 0.846
بصدق إحصائي  ،0.919حيث بلغ الثبات الكىل لالستبيان  ،0.934بصدق إحصائي
 ،0.966وهو يعترب ثبات عايل جد ًا يعتمد عليه يف التطبيق مستقب ً
ال.
الصدق اإلحصائي(الذايت):
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حساب معامل صدق االختبار من معامل الثبات كاآليت:
معامل الثبات =

معامل الصدق =

0.934

= 0.966

فإن ذلك يعني إن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من الصدق ومعامل ثبات مرتفع (أنظر
اجلدول رقم ( ،)6فإذا طبقنا الدراسة باستخدام هذا االستبيان بصورته احلالية عىل جمتمع مماثل
مرة أخرى سوف نحصل عىل نفس النتائج بنسبة  %97وهي متثل قيمة معامل الصدق الكلية
أي أن االستبيان يفي بالغرض الذي ُصمم من أجله ،عىل ضوء ذلك تم اعتامد االستبيان
بصورته النهائية احلالية لتطبيق الدراسة.
مفتاح تصحيح أداة الدراسة
وقد اعتمد الباحث يف إعداد أداة الدراسة (االستبيان) عىل مقياس ليكرت ( Likert

 )Scaleالثالثي ،تم إعطاء كل خيارات اإلجابة عىل فقرات االستبيان درجات كاآليت :دائ ًام (3
درجات) ،أحيان ًا (درجتان) ،نادر ًا (درجة واحدة) ،وقد تم حساب األوساط املرجحة هلذه
الدرجات كام يف اجلدول التايل:
جدول رقم ( )7-3ميزان تقديري وفق ًا ملقياس ليكرت الثالثي*
املتوسط املرجح

االجتاه العام

1.66 -1

نادر ًا

2.33 - 1.67

أحيان ًا

3.00 – 2.34

دائ ًام

*املصدر :عز الدين عبد الفتاح ،مقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل باستخدام SPSS

ص  540و .541
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وعليه يستخدم املتوسط املرجح إلجابات أفراد عينة الدراسة (املعلمني) عىل حماور
االستبيان باستخدام مقياس ليكرت الثالثي بغرض معرفة مدى موافقتهم عىل عبارات
االستبيان.
إجراءات الدراسة


اختيار املوضوع من خالل مالحظة الباحث وممارسته يف تدريس مادة العلوم يف
التعليم اإللكرتوين واستشعاره ملشكلة تنفيذ أنشطة االستقصاء يف ظل غياب املعامل
واألدوات.



االطالع يف أدبيات البحث العلمي عىل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع
االستقصاء العلمي ودمج التقنية يف تدريس يف مادة العلوم.



تصميم خطة البحث ومناقشتها يف حلقات البحث مع املرشف عىل مدى أسابيع
الدراسة.



تصميم الصورة األولية ألداة البحث وهي عبارة عن استبيان مغلق حيتوي عىل ثالثة
حماور.



التأكد من صدق األداة باستخدام الصدق الظاهري (صدق املحكمني) من خالل
عرضه عىل عدد من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة نجران وجامعات أخرى
وخمتصني يف تقنيات التعليم والتعليم اإللكرتوين وطرق تدريس العلوم (جدول
املحكمني رقم .)14



التأكد من ثبات األداة من خالل جتربته عىل عينة استطالعية بلغت ( )20معلام من
أفراد العينة.
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مجع البيانات
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،وبعد حتديد عينة الدراسة ،اتبعت الدراسة اخلطوات
التالية جلمع املعلومات الالزمة وهي:
 .1توزيع االستبانة من ِقبل الباحث عىل أفراد العينة (معلمي مادة العلوم باملرحلة
االبتدائية بمدينة نجران) إلكرتوني ًا.
 .2تم مراعاة جمموعة من الضوابط أثناء توزيع االستبانة وهي:
-

توضيح الغرض من الدراسة للمستفيدين من قبل الباحث ،وطريقة اإلجابة،
وأمهية التعاون يف دقة تدوين املعلوماتَّ ،
وإن هذه املعلومات لن تستخدم إال
لغرض البحث العلمي.

-

اختاذ مجيع الرتتيبات التي تتطلبها رضورة التأكد من َّ
أن كل مستفيد قام باإلجابة
عىل االستبيان دون التأثر بأي مصدر آخر ،وضمن الزمن املحدد لإلجابة.

 .3بعد مجع االستبانة وتطبيقها إلكرتوني ًا ،تم مراجعة كل االستبيان عىل حدة للتأكد من
صالحيتها لالستخدام يف الدراسة.
 .4معاجلة البيانات إحصائي ًا بواسطة الربنامج اإلحصائي  ،SPSS version 24وذلك
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
األساليب اإلحصائية
بعد مجع البيانات تم ترميزها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية )SPSS

 ،)Statistical Package for Social Scienceوذلك ملعاجلتها إحصائي ًا ،وفيام يأيت جمموعة
من املعاجلات اإلحصائية التي استخدمت يف حتليل البيانات:
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 .1التكرارات والنسب املئوية لتحليل املتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة،
واستجابات العينة عىل فقرات حماور االستبيان.
 .2املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري حلساب استجابات أفراد العينة عىل حماور
االستبيان.
 .3اختبار حتليل التباين األحادي .One- way ANOVA
 .4اختبارات .T. tes
نتائج الدراسة
يشمل هذا اجلزء عرض ًا لنتائج الدراسة ،وتفسريها عىل ضوء أسئلة الدراسة باستخدام
التكرارات والنسب املئوية ،األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية كأساليب إحصائية
لقياس استجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات حماور االستبيان.
اإلجابة عن السؤال األول :والذي ينص عىل( :ما طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء
أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين؟)
جدول رقم ( :)1-4التكرارات والنسب املئوية ،املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة االستجابة والرتبة
لعبارات املحور األول (طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين)
الرقم

العبارات

دائام ً

أحيان ًا

نادر ًا

15
20.5%

40
54.8%

18
24.7%

24
32.9%

37
50.7%

12
16.4%

29
39.7%

36
39.3%

8
11.0%

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

1.96

0.67

الداللة
اإلحصائية

االستجابة

الرتتيب

*

أجري أنشطة االستقصاء
1

وأعرضها للطالب أثناء
احلصة االفرتاضية

0.000

أحيان ًا

10

أشارك الطالب تنفيذ أنشطة
2

االستقصاء(استكشف)يف
بداية كل درس

2.16

0.69

0.002

أحيان ًا

8

أطرح أسئلة موجهة
3

لالستقصاء عىل الطالب قبل
وأثناء تنفيذ األنشطة

2.29

0.66

0.000
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الرقم

العبارات

دائام ً

نادر ًا

أحيان ًا

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

الداللة
اإلحصائية

االستجابة

الرتتيب

*

أوجه الطالب إىل تنفيذ
4

األنشطة التي تنمي مهارات
االستقصاء (أتواصل ،أقيس،

23
31.5%

37
50.7%

13
17.8%

2.14

0.69

0.003

أحيان ًا

9

أتوقع)...
أوجه الطالب إىل إتباع
5

30
41.1%

30
41.1%

41
24.6%

38
52.1%

26
36.6%

9
12.3%

وعرض ما توصلوا إليه من

41
56.2%

28
38.4%

4
5.5%

تساؤالهتم وتكوين فرضياهتم

44
60.3%

23
31.5%

6
8.2%

خطوات الطريقة العلمية أثناء
تنفيذ األنشطة

2.24

0.74

0.019

أحيان ًا

6

أناقش الطالب يف تفسرياهتم
6

للنتائج التي توصلوا إليها أثناء
احلصة االفرتاضية

2.40

0.70

0.000

دائام ً

4

أشجع الطالب عىل التواصل
7

النتائج

2.51

0.60

0.000

دائام ً

3

أمكن الطالب من طرح
8

أثناء تنفيذ األنشطة
9

أقدم التغذية الراجعة للطالب
بعد أدائهم لألنشطة

2.52

0.65

51
69.6%

15
20،5%

7
9.6%

2.60

0.66

29
39.7%

32
43،8%

12
16.4%

2.23

0.72

0.000

دائام ً

2

دائام ً

1

0.000

أوجه الطالب إىل تنفيذ أنشطة
10

االستقصاء املفتوحة التي
تناسب قدراهتم

2.30+ 0.20

املتوسط الكيل للمحور

0.008

أحيان ًا

7
أحيان ًا

* دالة إحصائي ًا عند مستوى 0.01
توضح نتائج اجلدول رقم ( )1-4طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين ،حيث كانت أعىل النسب لالستجابة (دائ ًام) للعبارة التاسعة (أقدم
التغذية الراجعة للطالب بعد أدائهم لألنشطة ).تليها العبارة الثامنة (أمكن الطالب من طرح
تساؤالهتم وتكوين فرضياهتم أثناء تنفيذ األنشطة ،).ثم العبارة السابعة (أشجع الطالب عىل
التواصل وعرض ما توصلوا إليه من النتائج) ،والعبارة السادسة (أناقش الطالب يف تفسرياهتم
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للنتائج التي توصلوا إليها أثناء احلصة االفرتاضية) ،بنسب مئوية بلغت ،%60.3 ،%69.6
 %52.1 ، %56.2عىل التوايل.
وأقلها للعبارة األوىل (أجري أنشطة االستقصاء وأعرضها للطالب أثناء احلصة
االفرتاضية ،).تليها العبارة الرابعة (أوجه الطالب إىل تنفيذ األنشطة التي تنمي مهارات
االستقصاء أتواصل ،أقيس ،أتوقع ،)...والعبارة الثانية (أشارك الطالب تنفيذ أنشطة
االستقصاء(استكشف) يف بداية كل درس) ،والعبارة العارشة (أوجه الطالب إىل تنفيذ أنشطة
االستقصاء املفتوحة التي تناسب قدراهتم) ،بنسب مئوية بلغت ،%32.9 ،%31.5 ،%20.5
 %39.7عىل التوايل.
كام توضح نتائج اجلدول ( )1-4املتوسطات احلسابية لعبارات حمور طبيعة ممارسة
املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ،ويمكن عرض النتائج كام ييل:


أكثر املامرسات ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثلت يف :أقدم
التغذية الراجعة للطالب بعد أدائهم لألنشطة ،وأمكن الطالب من طرح تساؤالهتم
وتكوين فرضياهتم أثناء تنفيذ األنشطة وأشجع الطالب عىل التواصل وعرض ما
توصلوا إليه من النتائج ،حيث بلغ متوسط درجة االستجابة عىل هذه املامرسات عىل
التوايل.2.51 ،2.52 ،2.60 :



أقل املامرسات ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثلت يف :أجري
أنشطة االستقصاء وأعرضها للطالب أثناء احلصة االفرتاضية ،وأوجه الطالب إىل
تنفيذ األنشطة التي تنمي مهارات االستقصاء (أتواصل ،أقيس ،أتوقع ،)...وأشارك
الطالب تنفيذ أنشطة االستقصاء(استكشف) يف بداية كل درس ،وأوجه الطالب إىل

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.12
524

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Hamad Mahdi Hamad Almushref & Dr AbdulAziz Derwesh Almalki
Volume (5) No. (4) 2022

تنفيذ أنشطة االستقصاء املفتوحة التي تناسب قدراهتم حيث بلغ متوسط درجة
االستجابة عىل هذه املامرسات عىل التوايل2.16،2.23 ،2.14 ،1.96 :
بلغ املتوسط الكيل ملحور طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين  ،2.30بدرجة استجابة(أحيان ًا).
اإلجابة عن السؤال الثاين :والذي ينص عىل( :ما مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين؟)
جدول رقم ( :)2-4التكرارات والنسب املئوية ،املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة االستجابة والرتبة
لعبارات املحور الثاين (مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين)
الرقم

العبارات

دائام ً

أحيان ًا

نادر ًا

ملساعدة الطالب يف تنفيذ أنشطة

25
34،2%

30
41،1%

18
24.7%

33
45.2%

25
34.2%

15
20،5%

املتوسط

االنحراف

الداللة

احلسايب

املعياري

اإلحصائية *

2.10

0.77

االستجابة

الرتتيب

أصمم العروض التقديمية
1

االستقصاء
2

أوظف الوسائط املتعددة املناسبة
يف تنفيذ أنشطة االستقصاء

2.25

0.70

0.023

0.035

أحيان ًا

أحيان ًا

6

2

أعرض مقاطع ألنشطة استقصاء
3

معدة مسبق ًا يف املواقع
االلكرتونية مثل (عني،

37
50.7%

22
30.1%

14
19.2%

2.32

0.64

0.004

أحيان ًا

1

اليوتيوب)
استخدم املدونات التعليمية
4

18
24.7%

39
53.4%

16
21.9%

35
47.9%

21
28.8%

17
23.3%

لتدريب الطالب عىل تنفيذ

13
17.8%

33
45.2%

27
37.0%

ملشاركة الطالب يف تنفيذ أنشطة

31
41.1%

28
38.4%

15
20.5%

ملشاركة األنشطة وتعليق
الطالب حول تنفيذها

2.03

0.65

0.001

أحيان ًا

8

أبحث عن مصادر موثوقة
5

مناسبة ألنشطة االستقصاء عرب
اإلنرتنت

2.24

0.66

0.025

أحيان ًا

3

استخدم املعامل االفرتاضية
6

األنشطة

1.81

0.72

0.015

أحيان ًا

9

استخدم السبورات التفاعلية
7

االستقصاء

2.21

0.77

0.004

أحيان ًا

4
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الرقم

العبارات

دائام ً

أحيان ًا

نادر ًا

21
28،8%

29
39.7%

23
31.5%

املتوسط

االنحراف

الداللة

احلسايب

املعياري

اإلحصائية *

االستجابة

الرتتيب

أقيم أداء الطالب يف تنفيذ
8

األنشطة باستخدام ملفات
اإلنجاز اإللكرتونية

1.97

0.79

0.005

أحيان ًا

10

أوفر مصادر للتعلم عرب
9

اإلنرتنت ملساندة الطالب يف
تنفيذ األنشطة(الرحالت

21
28.8%

37
50.7%

15
20.5%

2.08

0.78

0.000

أحيان ًا

7

املعرفية)
أمكن الطالب من عرض
10

نتائجهم عرب وسائل االتصال
املتزامنة وغري املتزامنة

26
35،6%

26
36.6%

11
15.1%

2.21

0.69

0.001

أحيان ًا

5

أحيان ًا

املتوسط الكيل للمحور 2.12+ 0.16

* دالة إحصائي ًا عند مستوى 0.01
توضح نتائج اجلدول رقم ( )2-4مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ،حيث كانت أعىل النسب لالستجابة (دائ ًام) للعبارة
الثالثة (أعرض مقاطع ألنشطة استقصاء معدة مسبق ًا يف املواقع االلكرتونية مثل (عني،
اليوتيوب)؛ تليها العبارة اخلامسة(أبحث عن مصادر موثوقة مناسبة ألنشطة االستقصاء عرب
اإلنرتنت ،).ثم العبارة الثانية(أوظف الوسائط املتعددة املناسبة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء)،
والعبارة السابعة( استخدم السبورات التفاعلية ملشاركة الطالب يف تنفيذ أنشطة االستقصاء)،
بنسب مئوية بلغت  %41.1 ، %45.2 ،%47.9 ،%50.7عىل التوايل.
وأقلها للعبارة السادسة (استخدم املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب عىل تنفيذ
األنشطة ،).تليها العبارة الرابعة (استخدم املدونات التعليمية ملشاركة األنشطة وتعليق الطالب
حول تنفيذه ،).ثم العبارتني الثامنة والتاسعة (أقيم أداء الطالب يف تنفيذ األنشطة باستخدام
ملفات اإلنجاز اإللكرتونية) ،و(أوفر مصادر للتعلم عرب اإلنرتنت ملساندة الطالب يف تنفيذ
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األنشطة (الرحالت املعرفية( ،بنسب مئوية بلغت  %28.8،%28.8 ،%24.7 ،%17.8عىل
التوايل.
كام توضح نتائج اجلدول ( )2-4املتوسطات احلسابية لعبارات حمور مدى توظيف
املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ،ويمكن عرض
النتائج كام ييل:


أكثر توظيف املعلمني للتقنية ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثل
يف :أعرض مقاطع ألنشطة استقصاء معدة مسبق ًا يف املواقع االلكرتونية مثل (عني،
اليوتيوب) ،و أوظف الوسائط املتعددة املناسبة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء ،و أبحث
عن مصادر موثوقة مناسبة ألنشطة االستقصاء عرب االنرتنت ،استخدم السبورات
التفاعلية ملشاركة الطالب يف تنفيذ أنشطة االستقصاء ،حيث إذ بلغ متوسط درجة
االستجابة عىل مدى التوظيف للتقنية عىل التوايل.2.21 ، 2.24 ،2.25 ،2.32 :



أقل توظيف املعلمني للتقنية ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثل
يف :أقيم أداء الطالب يف تنفيذ األنشطة باستخدام ملفات اإلنجاز اإللكرتونية،
واستخدام املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب عىل تنفيذ األنشطة ،واستخدام
املدونات التعليمية ملشاركة األنشطة وتعليق الطالب حول تنفيذها ،حيث بلغ متوسط
درجة االستجابة عىل مدى التوظيف للتقنية عىل التوايل.2.03 ،1.81 ،1.96 :



بلغ املتوسط الكيل ملحور مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء
أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين  ،2.12بدرجة استجابة (أحيان ًا).
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اإلجابة عن السؤال الثالث :والذي ينص عىل( :ما معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء إثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين؟
جدول رقم ( :)3-4التكرارات والنسب املئوية ،املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة االستجابة والرتبة
لعبارات املحور الثالث (معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين)
الرقم

1

2

3

4

5

6

العبارات

حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تكاليف
مادية لتجهيزها قبل تنفيذها
حيتاج تنفيذ األنشطة إىل تدريب
مجيع الطالب قبل تنفيذها
يتعذر توفر معامل افرتاضية خاصة
باملرحلة االبتدائية
تنفيذ أنشطة االستقصاء يستغرق
جزء كبري من وقت احلصة
كثرة األنشطة يف الكتاب حيد من
تنفيذها
يصعب إدارة العمل اجلامعي لتنفيذ
األنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين

7

املعمل
8

9

10

11

12

يتعذر توفر مصادر متاحة لألنشطة
يف اإلنرتنت
حيد نصاب احلصص العايل املعلم
من جتهيز وتنفيذ األنشطة
أواجه صعوبة يف توظيف التقنية
أثناء تنفيذ األنشطة
يصعب ممارسة األنشطة افرتاضيا
عىل طالب املرحلة االبتدائية
يصعب تقييم أداء الطالب لألنشطة
أثناء التعليم اإللكرتوين

احلسايب

املعياري

0.83

دائام ً

أحيان ًا

نادر ًا

23
31،5%

37
50.7%

13
1%
7.8

2.14

27
37.0%

36
39.3%

10
1%
3.7

2.22

0.70

34
46.6%

31
42.5%

8
1%
1.0

2.36

0.73

28
38.4%

38
52.1%

7
9.%
6

2.29

0.71

31
42.5%

33
45.2%

9
1%
2.3

2.30

0.72

30
42.1%

31
42.5%

12
1%
6.4

2.25

0.72

28
38.4%

34
46.6%

11
1%
5.1

2.23

يصعب العثور عىل األدوات
الالزمة لتنفيذ األنشطة خارج

املتوسط

االنحراف

0.70

12
16.4%

42
57.5%

19
2%
6.0

1.90

0.65

41
56.2%

26
45.6%

6
8.%
2

2.48

0.64

14
19.2%

41
56،2%

18
2%
4،7

1.95

0.66

51
69.6%

15
20.5%

7
9.%
6

2.61

0،52

18
24.7%

43
58.9%

12
1%
6.4

2.08

0.60

الداللة
اإلحصائية
*

0.001

أحيان ًا

10

0.001

أحيان ًا

9

0.000

دائام ً

0.000

أحيان ًا

6

0.009

أحيان ًا

4

0.003

أحيان ًا

7

0.000

أحيان ًا

0.000

أحيان ًا
دائام ً

0.000

0.000

أحيان ًا

0.000

دائام ً

0.000

أحيان ًا
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13

3
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العبارات

الرقم

دائام ً

أحيان ًا

نادر ًا

49
67.1%

19
26.0%

5
6.%
8

يلزم تدريب املعلمني عىل تنفيذ
أنشطة االستقصاء أثناء التعليم

13

اإللكرتوين

املتوسط

االنحراف

احلسايب

املعياري

2.60

0.62

املتوسط الكيل للمحور 2.22+ 0.20

الداللة
اإلحصائية

االستجابة

الرتتيب

*
دائام ً
0.000

2

أحيان ًا

* دالة إحصائي ًا عند مستوى 0.01
توضح نتائج اجلدول رقم ( )3-4معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين ،حيث كانت أعىل النسب لالستجابة (دائ ًام) للعبارة احلادية عرش (يصعب ممارسة
األنشطة افرتاضي ًا عىل طالب املرحلة االبتدائية ،).تليها العبارة الثالثة عرش(يلزم تدريب
املعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء التعليم اإللكرتوين ،).ثم العبارة التاسعة (حيد نصاب
احلصص العايل للمعلم من جتهيز وتنفيذ األنشطة) ،والعبارة الثالثة(يتعذر توفر معامل افرتاضية
خاصة باملرحلة االبتدائية) ،بنسب مئوية بلغت  %46.6 ، %56.2 ،%67.1 ،%69.6عىل
التوايل.
وأقلها للعبارة الثامنة (يتعذر توفر مصادر متاحة لألنشطة يف اإلنرتنت ،).تليها العبارة
العارشة (أواجه صعوبة يف توظيف التقنية أثناء تنفيذ األنشطة ،).ثم العبارة الثانية عرشة
(يصعب تقييم أداء الطالب لألنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين) ،بنسب مئوية بلغت ،%16.4
 %24.7 ،% 19.2عىل التوايل.
كام توضح نتائج اجلدول ( )3-4املتوسطات احلسابية لعبارات حمور معوقات تنفيذ
أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ،ويمكن عرض النتائج كام ييل:


أكثر املعوقات لتنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثلت يف:
يصعب ممارسة األنشطة افرتاضيا عىل طالب املرحلة االبتدائية ،يلزم تدريب املعلمني
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عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء التعليم اإللكرتوين ،حيد نصاب احلصص العايل
للمعلم من جتهيز وتنفيذ األنشطة ،يتعذر توفر معامل افرتاضية خاصة باملرحلة
االبتدائية ،حيث إذ بلغ متوسط درجة االستجابة عىل هذه املعوقات عىل التوايل
. 2.36 ،2.48 ،2.61،2.60


أقل املعوقات لتنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين متثلت يف :يتعذر
توفر مصادر متاحة لألنشطة يف اإلنرتنت ،وأواجه صعوبة يف توظيف التقنية أثناء تنفيذ
األنشطة  ،يصعب تقييم أداء الطالب لألنشطة أثناء التعليم اإللكرتوين ،حيث بلغ
متوسط درجة االستجابة عىل هذه املعوقات عىل التوايل.2.08 ،1.95 ،1.90 :



بلغ املتوسط الكيل ملحور معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين  ،2.22بدرجة استجابة (أحيان ًا).

اإلجابة عن السؤال الرابع :والذي ينص عىل( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ
أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة
نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى اإلملام بالتقنية (جيد ،متوسط ،ضعيف)؟
جدول رقم ( :)4-4قيمة (ف) والداللة اإلحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى اإلملام بالتقنية
املتغري
طبيعة ممارسة
املعلمني ألنشطة
االستقصاء أثناء

مصدر التباين

جمموع املربعات

متوسط املربعات

بني املجموعات

76.546

38.273

داخل املجموعات

1752.331

املجمـــوع

1828.877

بني املجموعات

205.676

تطبيق التعليم
اإللكرتوين

25.033

درجة
احلرية

قيمة (ف)

االحتاملية

2
70

1.529

0.224

غري دالة

72
102.838

2

3.447
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املتغري
مدى توظيف

مصدر التباين

جمموع املربعات

داخل املجموعات

2088.242

املعلمني للتقنية يف
تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء

متوسط املربعات

درجة
احلرية

قيمة (ف)

القيمة
االحتاملية

االستنتاج

70

29.832
املجمـــوع

2293.918

تطبيق التعليم

72

اإللكرتوين
معوقات تنفيذ

بني املجموعات

40.229

20.115

2

أثناء تطبيق التعليم

داخل املجموعات

2577.277

36.818

70

اإللكرتوين

املجمـــوع

2617.507

بني املجموعات

394.931

داخل املجموعات

11065.097

املجمـــوع

11460.027

أنشطة االستقصاء

الدرجة الكلية

0.546

0.582

غري دالة

72
197.465

2
70

1.249

0.293

غري دالة

158.073
72

أظهرت النتائج يف اجلدول رقم ( )4-4أن قيمة (ف) تساوى ( )1.529بقيمة احتاملية
( ،)0.224وهي قيمة غري دالة إحصائي ًا ،ألهنا أكرب من القيمة املعنوية ( )0.05عليه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية.
كذلك أظهرت النتائج يف اجلدول رقم ( )4-4أن قيمة (ف) تساوى ( )3.447بقيمة
احتاملية ( ،)0.037وهي قيمة دالة إحصائي ًا ،ألهنا أقل من القيمة املعنوية ( ،)0.05عليه توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية.
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أوضحت النتائج يف اجلدول رقم ( )4-4أن قيمة (ف) تساوى ( )0.546بقيمة احتاملية
( ،)0.582وهي قيمة غري دالة إحصائي ًا ،ألهنا أكرب من القيمة املعنوية ( ،)0.05عليه ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين
من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية.
وأوضحت النتائج يف اجلدول رقم ( )4-4أن قيمة (ف) تساوى ( )1.249بقيمة
احتاملية ( ،)0.293وهي قيمة غري دالة إحصائي ًا ،ألهنا أكرب من القيمة املعنوية ( ،)0.05عليه
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين
من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية.
وملعرفة أقل الفروق يف مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين حسب متغري مستوى إملام املعلم بالتقنية ،تم استخدام اختبار
( ،)LSDواجلدول رقم ( )5-4يوضح ذلك.
جدول رقم ( )5-4اختبار متوسط أقل الفروق ()LSD
املتغري

متوسط الفروق

املستوى اجليد

*3.57181

املستوى املتوسط

3.57181

الداللة اإلحصائية
0.011

االستنتاج
توجد فروق ذات داللة إحصائية

_

لصالح املستوى اجليد

* تشري العالمة إىل أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية لصالح املتغري املشار إليه.
 تشري العالمة إىل أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية ليست لصالح املتغري املشار إليه.املالحظ من اجلدول رقم ( )5-4وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف
املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين حسب متغري مستوى
إملام املعلم بالتقنية لصالح املستوى اجليد.
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اإلجابة عن السؤال اخلامس :والذي نصه( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر
املعلمني تبع ًا ملتغري (هل تلقيت دورات تدريبية يف االستقصاء) (نعم ،ال)؟
للتحقق من إجابة هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت)  T. testالختبار الفروق.
جدول رقم ( :)6-4قيمة (ت) والداللة اإلحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا لتلقى الدورات التدريبية
املتغري

طبيعة ممارسة املعلمني
ألنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم
اإللكرتوين
مدى توظيف املعلمني
للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين
معوقات تنفيذ أنشطة

االنحرا

تلقى الدورات

حجم

الوسط

التدريبية

العينة

احلسايب

نعم

38

25.50

3.54

ال

35

20.37

5.09

نعم

38

23.34

4.50

ال

35

18.89

5.89

نعم

38

28.97

5.03

ف
املعياري

(ت)

احلرية

اإلحصائية

5.021

3.646

االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين

قيمة

درجة

الداللة

0.082
ال

35

28.87

7.02

نعم

38

77.82

8.93

ال

35

الدرجة الكلية

3.535
68.11

14.13

71

71

71

71

0.000

0.001

0.935

0.001

االستنتاج

دالة

دالة

غري دالة

دالة

أظهرت النتائج يف اجلدول رقم (َّ )6-4
أن الوسط احلسايب لتلقي أفراد العينة للدورات
التدريبية يف االستقصاء ( )25.50والوسط احلسايب لعدم تلقي أفراد العينة للدورات التدريبية
يف االستقصاء (،)20.37حيث بلغت قيمة (ت) (  ،) 5.021بقيمة إحصائية ( ،)0.000وهي
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قيمة دالة إحصائي ًا ألهنا أقل من القيمة املعنوية (  ،(0.05عليه توجد فروق ذات داللة إحصائية
يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر
املعلمني تبع ًا ملتغري (تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح أفراد العينة الذين تلقوا
الدورات التدريبية.
كذلك أظهرت النتائج باجلدول رقم (َّ )6-4
أن الوسط احلسايب لتلقي أفراد العينة
للدورات التدريبية يف االستقصاء ( )20.37والوسط احلسايب لعدم تلقي أفراد العينة للدورات
التدريبية يف االستقصاء ( ،)23.34حيث بلغت قيمة (ت) (  ،) 3.646بقيمة إحصائية
( ،)0.001وهي قيمة دالة إحصائي ًا ألهنا أقل من القيمة املعنوية ( ،(0.05عليه توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري تلقى الدورات التدريبية يف االستقصاء
لصالح أفراد العينة الذين تلقوا الدورات التدريبية.
أوضحت النتائج باجلدول رقم ( )6-4أن الوسط احلسايب لتلقي أفراد العينة للدورات
التدريبية يف االستقصاء ( )28.97والوسط احلسايب لعدم تلقي أفراد العينة للدورات التدريبية
يف االستقصاء ( ،)28.87حيث بلغت قيمة (ت) (  ،) 0.082بقيمة إحصائية ( ،)0.935وهي
قيمة غري دالة إحصائي ًا ألهنا أكرب من القيمة املعنوية ( ،(0.05عليه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر
املعلمني تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح أفراد العينة الذين تلقوا
الدورات التدريبية.
وأوضحت النتائج باجلدول رقم ( )6-4أن الوسط احلسايب لتلقي أفراد العينة
للدورات التدريبية يف االستقصاء ( )77.82والوسط احلسايب لعدم تلقي أفراد العينة للدورات
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التدريبية يف االستقصاء ( ،)68.11حيث بلغت قيمة (ت) (  ،) 0.082بقيمة إحصائية
( ،)0.001وهي قيمة دالة إحصائي ًا ألهنا أقل من القيمة املعنوية ( ،(0.05عليه توجد فروق
ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء
لصالح أفراد العينة الذين تلقوا الدورات التدريبية.
مناقشة النتائج
مناقشة نتائج السؤال األول والذي نصه( :ما طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء اثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين؟)
أظهرت نتائج هذا السؤال كام يوضح اجلدول رقم ( )1-4طبيعة ممارسة املعلمني
ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين بدرجة استجابة (أحيان ًا) حيث بلغ املتوسط
الكيل للمحور( )2.30ويعزى ذلك إىل إدراك املعلمني ألمهية تنفيذ أنشطة االستقصاء ودورها
يف تنمية مهارات العلم والتفكري العلمي والوصول إىل املفاهيم العلمية (العيسى،)2019،
وظهر ذلك يف ارتفاع نسبة االستجابة (دائ ًام) لبعض العبارات كان من أمهها متكني الطالب من
طرح تساؤالهتم وتكوين فرضياهتم أثناء احلصة االفرتاضية ،ومناقشة الطالب يف نتائجهم التي
توصلوا اليها أثناء احلصة االفرتاضية ،وتشجيعهم عىل التواصل ،وقد يعزى ذلك إىل ممارسة
املعلمني لتقويم القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي حسب سلم التقدير الرباعي لتقييم
أنشطة االستقصاء يف دليل معلم العلوم للمرحلة االبتدائية املوضح باجلدول رقم (أ)2-
باملالحق ،وتتفق نتائج هذا املحور مع بعض نتائج دراسة الدمهش والشمراين ( )2012والتي
أظهرت أن مرشيف العلوم يرون َّ
أن معلمي العلوم يامرسون االستقصاء العلمي يف الفصل
الدرايس أحيان ًا ،وكذلك اتفقت الدراسة مع دراسة اهلندال والدحياين ( )2015والتي كان من
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أهم نتائجها ارتفاع مستوى استخدام معلمي العلوم لطريقة االستقصاء يف تعليم العلوم
باملرحلة االبتدائية ،وكذلك دراسة األمحد واألمحري ( )2015والتي كان من أبرز نتائجها وعي
املعلامت بأمهية االستقصاء العلمي يف تنفيذ األنشطة يف املعمل ،ودراسة العيسى ( )2019والتي
من أبرز نتائجها َّ
أن معلمي العلوم يستخدمون مهارات االستقصاء بشكل مرتفع جد ًا.
مناقشة نتائج السؤال الثاين والذي نصه( :ما مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين؟)
أظهرت نتائج هذا السؤال كام يوضح اجلدول رقم ( )2-4مدى توظيف املعلمني للتقنية
يف تنفيذ أنشطة ا الستقصاء أثناء تطيق التعليم اإللكرتوين بدرجة استجابة (أحيانا) ،حيث بلغ
املتوسط احلسايب الكيل للمحور( )2.12وأظهرت النسب املئوية واملتوسطات تفاوت ترتيب
العبارات وقد يعزى ذلك إىل نقص اخلربة لدى بعض املعلمني يف كيفية توظيف بعض تطبيقات
تقنيات التعليم واملواقع اإللكرتونية واالستفادة منها يف تنفيذ انشطة االستقصاء وربام يعود ذلك
إىل فجائية اجلائحة التي مل متكن الكثري من املعلمني واملتعلمني من احلصول عىل التدريب الكايف
(املعمري وآخرون ،)2021 ،حيث أظهرت النتائج َّ
أن أقل توظيف كان استخدام ملفات
اإلنجاز اإللكرتونية لت قييم أداء الطالب واستخدام املدونات التعليمة لتشجيع الطالب عىل
عرض نتائجهم والتواصل مع بعضهم ،وكذلك استخدام املعامل االفرتاضية لتدريب الطالب
عىل تنفيذ األنشطة وكذلك توفري مصادر للطالب للتعلم عرب اإلنرتنت (الرحالت املعرفية)،
كام أظهرت املتوسطات احلسابية توظيف ًا أكثر متثل يف عرض مقاطع ألنشطة االستقصاء معدة
مسبق ًا يف مواقع عني واليوتيوب ،وتوظيف للوسائط املتعددة املناسبة يف تنفيذ أنشطة االستقصاء
واستخدام السبورات التفاعلية وقد يعزى ذلك لوجود مصادر مفتوحة للتعلم تتمثل يف قنوات
عني دروس وسهولة استخدامها والوصول اليها من قبل املعلمني ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج
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دراسة العمري ( ) 2013والتي أظهرت ارتفاع تصورات معلمي العلوم نحو دمج التقنية يف
تدريس العلوم مع وجود فروقات ذات داللة إحصائية يف مدى استخدامها تعزى لصالح تلقي
الدورات التدريبية ،كام تتفق نتائج هذا املحور مع دراسة جازي ) Guzzy(2010التي أوضحت
نتائجها استخدام معلمي العلوم للتقنية بفعالية وقد ظهر ذلك يف ارتفاع استخدام املعلمني
لبعض جوانب التقنية كام أشارت متوسطات بعض عبارات املحور يف اجلدول رقم ( ،)2-4كام
تتفق مع دراسة قحم ( )2020والتي أوصت بأمهية استخدام التقنيات احلديثة التي تساعد عىل
تفعيل املعامل االفرتاضية والتعليم اإللكرتوين يف تدريس العلوم باملرحلة االبتدائية ،حيث
أظهرت بعض نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طالبات
املجموعة التجريبية التي تستخدم املعامل االفرتاضية يف االختبار األدائي وبطاقة االستقصاء
العلمي لصالح التطبيق البعدي؛ كام اتفقت نتائج السؤال مع نتائج دراسة العتيبي واألمحد
( 1437هـ) والتي كان من أبرزها استخدام معلامت العلوم للوسائط التعليمية يف تدريس
العلوم باملرحلة املتوسطة ومنها اإلنرتنت والوسائط التعليمية.
مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي نصه(:ما معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء اثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين؟)
أظهرت نتائج اإلجابة عىل هذا السؤال كام يوضح اجلدول رقم ( )3-4معوقات تنفيذ
أنشطة االستقصاء اثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين بدرجة استجابة (أحيان ًا) حيث بلغ املتوسط
الكيل للمحور ( ،) 2.22وبتفاوت نسب االستجابة عىل عبارات املحور حيث أظهرت
املتوسطات نسب ًا مرتفعة لالستجابة (دائ ًام) لبعض العبارات وكان أكثر املعوقات تتمثل يف
العبارة يصعب ممارسة انشطة االستقصاء افرتاضي ًا عىل طالب املرحلة االبتدائية وربام خيتلف
ذلك مع دراسة قحم ( )2020التي بينت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية الستخدام
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املعامل االفرتاضية لصالح املجموعة التدريبية يف بطاقة االستقصاء العلمي؛ وقد يفرس ذلك يف
وجود أثر تدريب املجموعة التجريبية ،ويؤكد ذلك انخفاض نسبة استخدام املعامل االفرتاضية
لتدريب الطالب عىل تنفيذ األنشطة حسب استجابة املعلمني للعبارة يف املحور الثاين كام يوضح
ذلك اجلدول رقم ( ،)3-4كام أوضحت نتائج اجلدول استجابة املعلمني بدرجة (دائ ًام) للعبارة
يلزم تدريب املعلمني عىل تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين ويؤكد ذلك
أمهية التدريب وإعداد املعلمني قبل اخلدمة وأثناء العمل عىل مهارات تدريس االستقصاء يف
مادة العلوم وتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات السابقة حول ذلك ومنها دراسة
العيسى ( ) 2019والتي كان من أبرز نتائجها وجود قصور يف برامج التطوير املهني كأحد
املعوقات ،كام أظهرت النتائج َّ
أن نصاب املعلم العايل من احلصص حيد من تنفيذه لألنشطة وهذا
يتفق مع نتائج دراسة الروييل واحلبالين ( )2017والتي أوضحت َّ
أن زيادة نصاب املعلم يعيق
حتضريه لألنشطة ،ومن املعوقات التي أظهرت استجابة أفراد العينة هلا ،كام توضح النتائج َّ
أن
تنفيذ أنشطة االستقصاء يستغرق جزء كبري من وقت احلصة؛ واتفق ذلك مع نتيجة دراسة
أن التدريس باستخدام االستقصاء حيتاج كثري من الوقت ناهيك عن َّ
العيسى (َّ )2019
أن مدة
احلصة االفرتاضية ال يتجاوز  35دقيقة يف املرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين،
ومن املعوقات التي أظهرهتا نتائج املحور بحسب استجابة أفراد العينة كثرة األنشطة يف الكتاب
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الروييل واحلبالين ( )2017كثرة األنشطة يف كراس
النشاط وعدم وجود الوقت الكايف لتفعيلها.
مناقشة نتائج السؤال الرابع والذي نصه( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري مستوى اإلملام
بالتقنية (جيد ،متوسط ،ضعيف)
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أظهرت نتائج االجابة عىل هذا السؤال كام يوضح اجلدول رقم ( )4-4أنه ال توجد
فروق ذات داللة احصائية يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى اإلملام بالتقنية ويعزى ذلك إىل أن غالبية أفراد العينة لدهيم إملام
بالتقنية.
كام أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية
يف تنفيذ أنشطة االستقصاء يف مادة العلوم أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى
اإلملام بالتقنية ،وهذا يتفق مع نتيجة اجلدول رقم ( )2-4ويتفاوت هذا التوظيف من معلم
آلخر وقد بينت نتائج اجلدول رقم ( )5-4الذي يوضح اختبار متوسط أقل الفروق بأنه يوجد
فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية لصالح املستوى اجليد ،وهذا ما
يفرس هذا التفاوت ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة العتيبي واألمحد ( )1437والتي بينت توظيف
معلامت العلوم للوسائط املتعددة واإلنرتنت يف تدريس العلوم ،وهنا يظهر مدى تأثري مستوى
اإلملام بالتقنية كمتغري عىل توظيفها من قبل املعلمني إذ ال يكفي إملام املعلم بالتقنية لتوظيفها بل
حيتاج إىل تدريب وممارسة عىل استخدام الوسائط املتعددة واالستفادة من شبكة اإلنرتنت
(الناجم)2016 ،؛ من أجل حتقيق اجلودة من مدى دمج التقنية بالتعلم ورفع كفاءة
املتعلم(سالمه)2018 ،؛ ويؤكد ذلك دراسة العمري( )2013بوجود فروق ذات داللة
إحصائية يف ارتفاع تصورات معلمي العلوم حول دمج التقنية يف تدريس العلوم يعزى لصالح
أفراد العينة التي تلقت الدورات التدريبية.
كام أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلمني بالتقنية ،ويؤكد ذلك
َّ
أن أقل املعوقات كام أوضحت نتائج اجلدول (،)3-4كانت عبارة أواجه صعوبة يف توظيف
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.5.4.12
539
International Journal of Research in Educational Sciences

محد مهدي محد آل مرشف & د .عبد العزيز درويش املالكي
املجلد ( )5العدد (2022 )4م

التقنية أثناء تنفيذ األنشطة وربام يقودنا ذلك إىل نتيجة ترجح أن بعض املعلمني لدهيم إملام
بالتقنية وقد كانوا حيتاجون إىل توجيه أو تدريب لتوظيفها وربام تعذر توفرها؛ كام أوضحت
نتائج اجلدول رقم ( ) 3-4تعذر توافر معامل افرتاضية خاصة باملرحلة االبتدائية ،ويتفق هذا
مع نتائج دراسة قحم ( ) 2020والتي أوصت برضورة تطبيق املعامل االفرتاضية واستخدام
التقنيات احلديثة يف تدريس العلوم باملرحلة االبتدائية.
مناقشة نتائج السؤال اخلامس والذي نصه( :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء يف مادة العوم باملرحلة االبتدائية من وجهة نظر املعلمني تبع ًا ملتغري (تلقي دورات
تدريبية يف االستقصاء).
أظهرت نتائج اجلدول رقم ( )6-4يف اختبار (ت) وجود فروق ذات داللة إحصائية
يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف
االستقصاء يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين لصالح
أفراد العينة الذين تلقوا دورات تدريبية يف االستقصاء ويعزى ذلك إىل دور التدريب.
كام أظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف التقنية
يف تنفيذ أنشطة االستقصاء تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية لصالح أفراد العينة الذين تلقوا
دورات تدريبية يف االستقصاء ويعزى ذلك إىل دور التدريب كذلك يف وجود هذه الفروق.
كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء
لصالح أفراد العينة الذين تلقوا التدريب ،وهذا يؤكد أمهية التدريب ورضورة دمج التقنية يف
مواقف التعلم والتي تقلل من املعوقات وارتفاع التكاليف االقتصادية لتنفيذها مع توفري قدر
كبري من اجلودة (املالكي)2018 ،
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كام أوضحت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء
يف مادة العلوم باملرحلة االبتدائية أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املعلمني تبع ًا
ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح أفراد العينة الذين تلقوا دورات تدريبية،
وهذا يتفق مع دراسة الروييل واحلبالين ( )2017والتي ترى برضورة تدريب املعلمني عىل تنفيذ
األنشطة ،ودراسة العتيبي واألمحد ( )1437والتي أوصت باالهتامم بالربامج والدورات
التدريبية التي متكن معلامت ومعلمي العلوم من استخدام الوسائط املتعددة والتقنية يف تدريس
العلوم.
ملخص النتائج
خلصت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج من أبرزها:


يامرس املعلمون أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين أحيان ًا.



يوظف املعلمون التقنية يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين
أحيان ًا.



يواجه املعلمون بعض املعوقات يف تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق التعليم
اإللكرتوين أحيان ًا.



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية من وجهة نظر
املعلمني.



توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء أثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية من
وجهة نظر املعلمني لصالح املستوى اجليد.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري مستوى إملام املعلم بالتقنية من وجهة نظر املعلمني.



توجد فروق ذات داللة إحصائية يف طبيعة ممارسة املعلمني ألنشطة االستقصاء أثناء
تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح
أفراد العينة الذين تلقوا التدريب من وجهة نظر املعلمني.



توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توظيف املعلمني للتقنية يف تنفيذ أنشطة
االستقصاء اثناء تطبيق التعليم اإللكرتوين تبع ًا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف
االستقصاء لصالح أفراد العينة الذين تلقوا التدريب من وجهة نظر املعلمني.



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف معوقات تنفيذ أنشطة االستقصاء أثناء تطبيق
التعليم اإللكرتوين تبعا ملتغري تلقي الدورات التدريبية يف االستقصاء لصالح أفراد
العينة الذين تلقوا التدريب من وجهة نظر املعلمني.

التوصيات واملقرتحات
أوالً :التوصيات
-

تدريب املعلمني عىل توظيف التقنية واالستفادة من مستحدثات تقنيات التعليم يف
مواقف التعلم أثناء تدريس العلوم عامة وأنشطة االستقصاء العلمي خاصة.

-

توفري معامل افرتاضية خاصة باملراحل االبتدائية أسوة باملراحل العليا.

-

ختصيص جزء من قنوات عني باليوتيوب التابعة لوزارة التعليم ألنشطة االستقصاء.

-

متابعة استخدام املعلمني لسلم التقدير الرباعي لتقويم القدرات الالزمة لتنفيذ
استقصاء علمي الوارد يف دليل املعلم.
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ثاني ًا :املقرتحات
-

إجراء دراسات مماثله حول أمهية تضمني ودمج التقنية يف تدريس العلوم عامة وتنفيذ
انشطة االستقصاء بصورة خاصة.

-

إجراء دراسات مماثلة حول مدى استخدام املعلمني لسلم التقدير الرباعي لتقويم
القدرات الالزمة لتنفيذ استقصاء علمي.
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