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 الملخص 

فسر( االستقصائي في تنمية المهارات  -الحظ -ذج )تنبأهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر نمو 

( طالبًا وطالبة, 24العملية, لدى طلبة العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طالل, وتكونت عينة الدراسة من )

المسجلين على مساق  ,من طلبة السنة الدراسية األولى في قسم العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طالل

عشوائيًا, لتكون إحداهما مجموعة ضابطة درست  ماتم اختياره ,( في شعبتين دراسيتين1مة عملي )أحياء عا

فسر(. ولإلجابة عن أسئلة الدراسة, تم  -الحظ  –بالطريقة التقليدية, واألخرى تجريبية درست وفق نموذج )تنبأ 

فسر( االستقصائي, ومقياس  -الحظ -وهي دليل التجارب العملية وفق نموذج )تنبأ ,لدراسةا أداتيتطوير 

وتم التحقق من صدق األدوات وثباتها. واستخدم تحليل التباين لية في مختبر العلوم الحياتية, المهارات العم

كشفت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى و للحصول على نتائج الدراسة,  (ANCOVA)المشترك 

 المهارات العملية ولصالح المجموعة التجريبية. في متوسطات اكتساب  ) = 0.05الداللة )

فسر( االستقصائي, التدريس االعتيادي في المختبر, المهارات العملية  -الحظ -: نموذج )تنبأالكلمات المفتاحية

 في العلوم الحياتية.
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Abstract 

This study aimed at investigating the effect of (predict-observe- explain) 
inquiry model in developing the practical skills among biology students in AHU. 

Study sample consists of (24) male and female first year students in biology 
department in AHU who registered in practical general biology course (1) which 
divided into two sections selected randomly, one of them was the control group 
teached by the traditional method, and the other was the experimental group 
teached by (POE ) inquiry model. 

In order to answer study's questions, study tools were developed; practical 
experimental handbook according to (POE) inquiry model, the practical skills scale in 
the biology laboratory which included (5) basics skills, tools validity and reliability has 
been verified, analysis of covariance (ANCOVA) was used to get study results. 

The results revealed a statistically significant differences at (α = 0.05)  in the 
averages of practical skills acquisition due to the experimental group. 

Key words: Practical Skills  in biology, Traditional teaching in the laboratory, (POE) 
Inquiry Model.  
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 :واإلطار النظري  المقدمة

ألنه يعنى بالمفاهيم والمهارات  ؛هميةةيمية بدرجة بالغة األيحظى تدريس العلوم في جميع األنظمة التعل

للعديد من مجاالت المعرفة اإلنسانية, كالطب والهندسة, وغيرها من العلوم التي ترتبط  العلمية التي تعد أساساً 

 .(Al-Rusai, Ali Saleh, Al-Helalat & Al-Jazi, 2017)بتطور حياة اإلنسان  وثيقاً  ارتباطاً 

يفتقدون إلى المهارات المختلفة في  الطلبة نة أمل في واقع تدريس العلوم في الجامعات يجد لكن المتأ

حيث يعود االهتمام في تدريس العلوم في مجاالتها  (,(Al-Harithi, 2002مختلف النشاطات التعليمية والعملية 

 ,فهم الظواهر المحيطة بهم على الطلبةلما له من دور كبير في تعزيز قدرة ؛ المختلفة إلى التفكير العلمي

وتمكنهم من استخدام العمليات والمهارات والمبادئ المختلفة للخروج بقرارات ذاتية حول القضايا العلمية من 

والمساهمة في حلها  ,القضايا المجتمعية ذات األبعاد العلمية والتكنولوجيةبتعزيز دور الفرد في اإلسهام و  ,حولهم

(Al-Zoubi, 2010). 

النظر إلى  بنه يجأ(Olson & Loucks, 2000) ولسن, ولوكس أالمشار إليه في شواب د أكقد و 

األدلة  تمت مراجعتها في ضوء ,نى مفاهيميةمنها مجال العلوم الحياتية على أنها ب  و  ,العلوم بمجاالتها المختلفة

العلم كاستقصاء,  المدرسون م ويجب أن يقد ,يعكس هذه النظرة للعلم هالعلوم الحياتية أن تدريسالموثوقة, وعلى 

العلوم  وولتحقيق هذه التغيرات, اقترح شواب أن يهتم مدرس ,االستقصاء لتعلم مادة األحياء الطلبةوأن يستخدم 

 في المختبر قبل أن يعطواعملهم من خالل  الطلبةإليها  الحياتية بالمختبر, وأن يستخدموا الخبرات التي يتوصل

 لعلمية.التفسير الرسمي للمفاهيم ا

ويطور  ,ا اتجاه العلميجابيً إستقصاء يددي إلى تعزيز المواقف المرتكز على اال المخبرية حيث إن التعليم 

 له, اا للموقف التعليمي وموجهً فيكون ميسرً  المدرسأما  للطالب, الدور الرئيس ويجعلالطلبة, التفكير الناقد لدى 

 ,والتجريب ,وصياغة الفرضيات ,إنه يقوم بطرح األسئلة حيث ,هنا كالعالم المبتدئ الطالبفينظر إلى دور 

 .( (Hosseini, 2012وتقديم الحجج ,والتحقق ,والتنبد

يددي إلى فهم  ,الذي يعتمد على االستقصاء المخبرية ن استخدام العمل أإلى  عديدة وقد أشارت دراسات

بنفسه, ويحسن من اتجاهات  الطالبالي ثقة أعمق للمحتوى العلمي, ويزيد من الثقة في فهم العلوم وأدائها, وبالت
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 ,Beck, Butler & silva, 2014; Gormally, Brikman, Hallar & Armstrong)نحو العلوم  الطلبة

2011; Malau-Aduli, Nightingale, John & Hobbins 2012; Myer & Burgess, 2003; 

Brownell, kloser, fukami & shavelson, 2012)الطلبةالستقصاء في المختبر يجعل . إن ممارسة ا 

ويزيد من اهتمامهم بمتابعة  من حل المشكالت التي قد تواجههم,نهم على أنفسهم, ويمكة  أكثر استقاللية, واعتماداً 

 ;Cherif, Siuda & Movahedzadeh, 2013; Hofstein & Lunetta, 2004)األبحاث المستقبلية

Matz, Rothman, Krajcik & Banaszak Holl, 2012) . 

القائم  التعلةمأن يساعد  ومن المتوقع ,وتعد المهارات العملية جزًءا من مخرجات تعلم العلوم في المختبر

نظًرا ألنهم يجرون التحقيقات من خالل أنشطة التدريب  ؛تنمية مهاراتهم العملية في الطلبةستقصاء على اال

ليتمكنوا من اكتشاف مفهوم العلم  الطلبةوترتبط المهارات العملية في تعلم العلوم بالمهارات التي يمتلكها  ,العملي

 (.Dyasi, 2006من خالل المالحظة أو التجربة أو التحقيق )

 ,حيث يشعر بوظيفية ما يتعلمه من معلومات ,للتعلم الطالبداء المهارات العملية يزيد من دافعية وأ

وتنفيذ  ,التعلةممما يعطيه الرغبة لالستمرار في  ؛إلى الجانب التطبيقية  من الجانب النظرية  التعلةموتجعله ينقل أثر 

 (.Morris, 2000التجارب الموكلة له )

ة من كفاءة الطلبة في أداء األنشطة العلمية المختلفة التي تنطوي على نشاط المهارات العملي وتزيد

وإكساب الطالب هذه المهارات بطريقة االستقصاء يعطيه فرصة  ,ومراقبة األشياء الحقيقية ,معالجة المتغيرات

 ,البيانات وكيفية تنظيم ,وما هي األمور التي يجب أن يتعمق فيها أكثر ,وطرح األسئلة ,التخاذ القرارات

العلمي  مما يددي إلى تنمية التفكير الناقد والتفكير ؛وقبول تلك النتائج أو رفضها ,والوصول منها إلى استنتاجات

 ,Bilen, Bag & Ozdemir) ويزيد من قدرته على ربط المعرفة والعلم بالمواقف الحياتية المختلفة ,لدى الطالب

2011).     

اكتساب المعرفة و عن طريق العمل,  التعلةمفي أنه يتيح للطالب فرصة  المخبرية العمل  أهميةةوتكمن 

وبالتالي يكتسب  ,ق أخرى ائ من الخبرات المنقولة التي يكتسبها الطالب بطر العلمية التي تتميز بالواقعية بداًل 

وممارسة  افهمً ا ويكسبه أيًض  ,وبقاء المادة العلمية واالحتفاظ بها مدة أطول ,الطالب خبرات عملية حسية مباشرة
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االتجاهات والميول العلمية وتنميتها وتقدير جهود  الطالبويشكل لدى , عمليات العلم األساسية والمتكاملة

 .((Zitoon, 2005; Atallah, 2001 الذاتي التعلةمويتيح المختبر الفرصة للطالب من أجل  ,العلماء

التجريب  أهميةةالطالب لطبيعة العلم, و  مختبر العلوم يساعد على زيادة فهم نة أ( 2020) ةويضيف هني

 ,ويضفي الواقعية على بعض المعلومات واألفكار النظرية, ويوفر الخبرة المباشرة للطالب ,العملي ودوره فيه

والتدرب على  ,والتعرف على تصميمها وتركيبها ,ويتيح له التدرب على استخدام األجهزة الموجودة في مختبر

, أثناء التجريب العملي, وكيفية التغلب على الصعوبات التي قد تتواجد أثناء التجريب عهاتباااالحتياطات الالزم 

 .المخبرية د الطالب على سلوك بعض العادات الحسنة من خالل العمل كما إنه يعوة 

 ,التعلةمالنموذج التوليدي, ودورة  االستقصائية ينضوي تحتها العديد من نماذج التدريس, مثل: واإلستراتيجية

وتدكد النظرة البنائية للتعلم على وهي تعود في جذورها إلى النظرية البنائية, فسر(,  -الحظ -)تنبأ ونموذج وودز

البنائية ن أقة بكيفية عمل العالم, لذلك نجد , ثم إعادة بنائهم للمعاني الخاصة بأفكارهم المتعلالطلبةضرورة بناء 

التعليمية, فهو الذي يستكشف ويبحث وينفذ األداء, وتمنحه فرصة  للعملية اً محور  الطالب في تدريس العلوم تجعل

أو مع  الطلبةلممارسة عمليات العلم, ويقوم بدور العلماء, وتعطيه فرصه للمناقشة والحوار مع اآلخرين من 

 ,Abdul Latif) التعلةمويكسبه لغة الحوار السليمة, والمعلم هو مدرب وقائد لعمليات  المعلم, مما يجعله نشيطاً 

(2011. 

أثناء النشاطات االستقصائية أو العرض العملي, وفي  ,فسر( -الحظ -نموذج )تنبأ وقد يستخدم المعلم

في البداية يطلب منهم تنبد ما يحدث في الظاهرة العلمية  الطلبةهذا النموذج يقوم المعلم بطرح تساؤل على 

باالستقصاء أو العرض  الطلبةبداتهم, ثم يقوم سبق لتنموضع االستقصاء أو العرض العملي, وإعطاء تفسير م

بين التفسير قبل التجربة وبعد إجراء  ن ويقارنو  ,تفسيراً  ن ما يحدث أثناء التجربة ثم يعطو  الطلبةالعملي, فيالحظ 

 .(Ambu Saeedi & Al Balushi, 2009)التجربة 

, ويزيد للطلبةعليمية فعاله بالنسبة فسر( االستقصائي بأنه يوفر بيئة ت -الحظ -نموذج )تنبأ أهميةةوتتمثل 

للتغلب على التناقض المفاهيمي عن طريق التوقعات الفردية والمناقشات الجماعية, ويساعد  الطلبةمن دافعية 

, ويساعدهم بتقديم الطالبعلى فهم المواقف التعليمية الجديدة, ويستخدم في تصميم نشاطات تعليمية يبدأها  الطلبة
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, ويساعد المدرس في التخطيط األفضل للدروس, (Cinic & demir, 2013)مة باألدلة تفسيرات جديدة مدع

, وتنمية مهارات ما وراء (Dial, Riddley, Sampsone & Williams, 2009)وطرح األسئلة بأسلوب أفضل 

ة في اتخاذ هذه المفاهيم, ومن ثم المسدولي أهميةةلمفاهيمه ومعتقداته وتقييم  الطالبالمعرفة عن طريق تمييز 

 في تزويدهم بطرق الستبدال المفاهيم البديلة علمياً  أيضاً  الطلبةالقرار بإعادة بناء هذه المفاهيم أم ال, وتساعد 

 .(Tao & Gunstone, 1999)عن طريق عرض معرفة متناقضة  ,بأخرى صحيحة علمياً 

 :أما بالنسبة لمراحل هذا النموذج فهو يتكون من ثالث مراحل متتابعة هي

 دون ويتنب ,لدراسةاوصف الظاهرة موضوع  الطلبة(: في هذه المرحلة يطلب من (Predictionالتنبد  .1

بناء على ما لديهم من معرفة سابقة عنها. ويتم ذلك من خالل العمل في مجموعات,  ,بما يحدث

 .( (Khawaldeh, 2007حيث يتشارك كل ثالثة أو أربعة في العمل كفريق متعاون 

 , وهي: ((Sa'adah, 2011ة في عدة خطوات كما لخصوتمر هذه المرحل

 .جمع المعلومات حول موضوع ما, مع ربط ذلك بالخبرات السابقة - 

 .تحليل البيانات والمعلومات, مع البحث عن أنماط وتصنيفات ممكنة لها - 

 .التنبد بالنتائج المتوقعة من البيانات والمعلومات التي تم طرحها وتصنيفها - 

 .خطوات مهارة التنبد بدقة عالية تطبيق - 

    الحكم على فعالية األعمال التي تم تطبيق مهارة التنبد فيها, في ضوء ثالثة أسئلة مهمة هي: ما الذي        - 

 تم فعله حتى اآلن؟ وما الذي لم يتم إنجازه بعد؟ وما الذي يمكن فعله مع األشياء المتبقية بطرق جديد ومختلفة؟ 

بغية اكتشاف  ,بوط للظواهر أو األحداثضم م(: هي انتباه مقصود منظObservationالمالحظة ) .2

يجب أن يتدرب  ,, وتحتاج إلى تدريبات عمليةالطالبمن  واعياً  أسبابها وقوانينها, وتتطلب تخطيطاً 

استعمال حواسه المختلفة واالستعانة بأدوات وأجهزة أخرى,  الطالب, كما تستلزم من الطلبةعليها 

بربط توقعاتهم مع  ن من صحة التوقعات, ثم يقومو من المجموعات تنفيذ التجارب للتحقق  ويطلب

الخبرة المباشرة من التجريب, فإذا كانت النتائج متفقة مع تنبداته تعززت ثقته بمعرفته السابقة, أما إذا 

اضطراب , وذلك بسبب الفهم السابق غير السليم فيددي إلى انت النتائج متعارضة مع التنبداتك

 .((Zayer, 2013فكري يقود إلى تعديل الفهم الخاطئ واستبداله بالفهم الصحيح 
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(: التفسير عملية عقلية غايتها إضفاء معنى على الخبرات واستخالص Explanationالتفسيرات ) .3

لم ن تعإوحت به إلينا, و أإنما نقوم بشرح المعنى الذي  ,لخبرة ما معنى منها, فنحن عندما نقدم تفسيراً 

 من شأنه أن يشكل خطوة هامة لتسهيل نضجهم وثراء خبراتهم. للطلبةكيفية تفسير الخبرات الحياتية 

ويتدخل المعلم في  ,بناء على نظرياتهم السابقة ,يتم في هذه المرحلة الطلب إلى المجموعة شرح النتائج

وعليه تقويم الفهم النهائي عند أفراد  هذه المرحلة لنقل الطلبة إلى الفهم السليم المتفق مع النظريات العلمية,

 .((Zayer, 2013المجموعات في هذه المرحلة 

فسر( االستقصائي, عند استخدامه في  -الحظ -من هنا فإن المهمات التي يشتمل عليها نموذج )تنبأ

رحلة , خصوصًا في م(Treagust & Liew 1995)الفردية وتبريرها  الطلبة, تساعد في اكتشاف أفكار  التعلةم

التنبد والتفسير, كذلك مراجعة كل منهم أفكاره األولية, إذا أفضت مرحلة المالحظة إلى بعض التناقض مع 

 . (Treagust & Kearney, 2004) الطالبالتنبدات التي قدمها 

وم الحياتية بشكل خاص, لقد أصبح القيام بالتجارب العملية في مساقات العلوم الجامعية بشكل عام, والعل

  & Durmus) والمتطلبات الحتمية لفهم المفاهيم وتعلم العلوم, واكتساب المهارات العملية األمورمن 

Bayraktar, 2010)  ًفي تعلم  المخبرية واسعًا حول الدور الذي يلعبه العمل  , وعلى الرغم من أن هناك جدال

 & Thompson)منهاج العلوم في األدب التربوي على أنه أحد أهم مكونات  اً إال أن هناك إجماع ,العلوم

Soyibo, 2002; Perkins, 2007). 

 العلوم تدعو إلى أن تكون تجربة المختبر الجامعي ليست تمريناً  ين الرابطة الوطنية لمعلمأولذلك نجد 

(, Cook book styleما يقرؤونه في دليل التجارب الذي ينهج منهج كتاب الطبخ ) الطلبة, يتبع فيه صعباً 

فيها من خالل مدى التوافق مع  الطالبما يتم تقييم  (, وغالباً (NSTA, 2006عن تعليمات ال أكثر فيكون عبارة

, له(, فإنها تكون مثبطة Cook book styleفي هذه المنهجية ) الطالبن نجح إ, وحتى و النتائج المحددة مسبقاً 

 & Munby)للتعليمات  اً عليمي, متلقيأثناء الموقف الت اً ألنه ال يمارس دور المستكشف للمعرفة, بل يكون سلبي

Roberts, 1998). 

للمهارات العملية في مختبرات العلوم الحياتية إلى الطريقة التي  امتالك الطلبة تدني مستوى ويعود سبب 

, لذلك جاءت الدراسة الحالية للتنويه لضرورة دمج أساليب تدريس للطالبتقدم بها المعلومات المتعلقة بالمهارات 
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, مثل المخبرية القائم على االستقصاء, وال سيما نموذج يتماشى مع أهداف المختبر, والعمل  التعلةمرات بالمختب

على تحليل وتفسير نتائج العمل  الطلبةفسر( االستقصائي, حيث إنه يزيد من قدرة  -الحظ -نموذج )تنبأ

بإجراء استقصاء لحل المشكالت من  بةالطلوتحديد األنماط والعالقات التي تظهر في البيانات, ويقوم  المخبرية 

, وبالتالي, يمكن تطبيق فئات المهارات العملية وتطويرها من خالل هذا النموذج, المخبرية خالل أنشطة العمل 

 التعلةمالمهارات العملية لمختبر العلوم الحياتية, لذلك بحثت هذه الدراسة في دور  الطلبةمما يددي إلى إكساب 

المهارات  (1) فسر( في إكساب طلبة مساق العلوم الحياتية العملي -الحظ -على نموذج )تنبأاالستقصائي القائم 

 العملية, في مختبرات العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طالل.

 مشكلة الدراسة:

ن منهجية كتاب الطبخ أ, وجدت جامعة الحسن بن طاللمن خالل معايشة واقع التعليم العملي في 

(cook book style والتي تظهر في كتاب دليل المختبر, هو النمط السائد, في الجامعات بشكل عام, وهذا )

, غير النمط يجعل المتعلم يقوم بتنفيذ التجارب المنطوية فيه خطوة بخطوة, مما يددي إلى نتائج معروفة مسبقاً 

 (.(Lord & Orkwiszewski, 2006; Al Mohtaseb, 2008ألهميتها  مدرك

بل يستخدم الدنيا  ,المهارات العقلية العليا الطالبالنمط من كتاب دليل المختبر ال يستخدم وفي هذا  

نطوي عليه من خطورة تما , وعدم إدراكه أثناء أدائه للتجارب الطالبما يدعو إلى القلق هو عدم دقة و  ,منها فقط

باع اتعلى  الطلبة( يعكس قدرة cook book styleوهذا النمط ), الجسدية مأ سواء من الناحية العقلية, كبيرة

 .(Brownell, et al., 2012)التوجيهات مع مراعاة القليل من الفهم النظري واإلجرائي للتحقق من النتائج 

المهارات العملية في  أهميةةبالرغم من أن بعض مدرسي المساقات العملية يدمنون بنه لوحظ أوكذلك 

وأما  ,عليها الطلبةريس العلوم, إال أنهم ال يركزون عليها وال يدربون كهدف أساسي من أهداف تد المخبرية العمل 

 الطلبةمما ترتب عليه ضعف في أداء  ؛بعض اآلخر فال يعرف ما هي المهارات التي يجب أن يركز عليهاال

 .ية المخبر نحو العمل  لديهم اتجاهات سلبية وتكوين ,بالنسبة لهذه المساقات همفي تحصيلو  ,للمهارات العملية

وبما أن التربية العلمية وتدريس العلوم يعتمدان على التفاعل والتكامل بين الجانب النظري والعملي 

وبتوجيه  ,على أن يتوصلوا بأنفسهم الطلبةللمساقات الجامعية, فمن واجب مدرسي المساقات العملية أن يساعدوا 
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كان ال علمية للبحث والتفكير, ولتحقيق ذلك  منهم إلى اكتساب المهارات العملية, معتمدين في ذلك على طريقة

 تلك بدل ,الطلبةستراتيجيات حديثة في التعليم تساعد على تنمية المهارات العملية لدى إمن الوقوف عند بد 

التي تستخدم على نطاق واسع في تدريس المساقات العملية الجامعية كالتلقين واستخدام  االعتياديةالطرائق 

فسر( القائم على االستقصاء المحور الذي ارتكزت عليه هذه  -الحظ -كان نموذج )تنبأالعروض العلمية, ف

والتي  (,1)مساق أحياء عامة عملي  طلبةالدراسة في محاولة لمعرفة أثره في تحقيق تنمية المهارات العملية لدى 

 أثناء دراسته للمساقات العملية الجامعية.  الطالبيتوقع أن يكتسبها 

 

 راسة:الد أهمّية

الدراسة في تركيزها على تحقيق األهداف الرئيسة للتربية العلمية وتدريس العلوم, من  أهميةةتكمن 

 .اكتساب للمعرفة العلمية بما فيها المهارات العملية بصورة وظيفية

ضرورة تبني نماذج استقصائية في تدريس المساقات العملية بتنويه الفي هذه الدراسة  أهميةةتبرز وأيضا 

وتطويرها, حيث البد من العمل على إيجاد  المخبرية المهارات العملية للعمل  الطلبةي الجامعات, وذلك إلكساب ف

المهارات  المتعلمين يساهم في إكساب ألن االستقصاءكتب للمساقات العملية تكون مبينة على االستقصاء, 

هم على نقل أثر تساعدموالتفكير الناقد, و مهارات حل المشكالت إكسابهم  إلى باإلضافةالعملية في المختبر, 

, وبالتالي يكون (Costu, 2012  &sayA ,zayN) األمدفي الذاكرة طويلة  ه فترة أطولو , وبقاء ما تعلمالتعلةم

 أكثر. اً يجابية إ المخبرية العمل نحو  مأفضل, واتجاهاته متحصيله

رات العلوم الحياتية خاصة ومختبرات في مختب المخبرية لذلك توجه هذه الدراسة القائمين على العمل 

التخصصات العلمية عامة, إلى االعتماد على كتب مبنية على االستقصاء, في المساقات العملية, وكذلك 

فسر(, وفتح آفاق لدراسات أخرى  -الحظ -استخدام أساليب تدريس وفق إستراتيجية استقصائية كنموذج )تنبأ

 .الدراسة الحاليةتتناول جوانب مختلفة لم تتطرق إليها 

 

  سؤال الدراسة:
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 :اآلتيلقد حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السدال 

فسر( االستقصائي في تنمية المهارات العملية لدى طلبة مساق  -الحظ -ما أثر نموذج )تنبأ -

 ( في جامعة الحسين بن طالل؟1أحياء عامة عملي )

 هدف الدراسة:

فسر( االستقصائي, في تنمية المهارات  -الحظ -وذج )تنبأهدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام نم

 العملية, في قسم العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طالل.

 :ومحدداتها حدود الدراسة

 :حددت هذه الدراسة بالمحددات التالية

 2021-2020): أجريت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي الزمنية الحدود -

 .(م

 : أجريت هذه الدراسة في جامعة الحسين بن طالل, قسم العلوم الحياتية.ةد المكانيو حدال -

مساق أحياء عامة في : اقتصرت هذه الدراسة على طلبة السنة األولى المسجلين ةد البشريو الحد -

 .جامعة الحسين بن طالل, في (1)

(, (The Microscopeالمجهر : اقتصرت هذه الدراسة على التجارب التالية: الموضوعيةد و حدال -
 Molecules(, جزيئات الكائنات الحية Cell Structure and Functionتركيب الخلية ووظيفتها  )
of Living Things)  عمل األنزيمات ,)Enzyme Action) اصية االنتشار (, الغشاء الحيوي: خ

, وحددت (Biological Membrane: Diffusion and Osmosisسموزية )والخاصية األ
والمعالجات  إضافة ألداة الدراسة بالمصطلحات والمفاهيم اإلجرائية الخاصة بهذه الموضوعات.

 .اإلحصائية المستخدمة

 التعريفات اإلجرائية:

موقف تعليمي  تقديم المدرس قيام: هو فسر( االستقصائي -الحظ -نموذج )تنبأالتدريس باستخدام 

, ثم يطلب منهم التنبد بما يحدث, وأن يدعموا تنبداتهم بالحجج والبراهين, بةللطلمنطقي ومقبول بالنسبة  فيه تحدة 
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ثم يطلب منهم مالحظة ما يحدث في التجربة, ثم مقارنة بين ومالحظاتهم وتنبداتهم, وذلك من خالل دليل 

 التجارب المعد لهذه الغاية.

ب المختبر وفق وصفات جاهزة تجار  الطالبطريقة تدريس ينفذ فيها التدريس االعتيادي في المختبر: 

(Cook Book style وذلك ,)وكتابة المالحظات,نجاز التجاربإل مسبقاً  عملية محددة إجراءات تباعاب , 

  وذلك من خالل استخدام دليل التجارب االعتيادي. إلى النتائج, منها والتوصل

طوات األدائية العملية القابلة سلسلة اإلجراءات والخل الطالبعملية امتالك : المهارات العمليةاكتساب 

كافة األدوات والمواد  أثناء أدائه لتجارب في المختبر لتحقيق هدف معين, مستخدماً  فيللمالحظة, والتي يقوم بها 

مقياس المهارات العملية  على الطالبويتحدد درجة اكتسابها بالعالمة التي يحصل عليها واألجهزة الالزمة, 

 لهذه الغاية.)بطاقة المالحظة( المعد 

  :الدراسات السابقة      

فـي  فسر( -الحـظ -تنبأ)إلـى تقـصي فاعليـة اسـتخدام نموذج  دراسة هدفت (2008المحتسب ) أجرت        

( 36اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات األدائيـة لـدى طلبـة جامعـة اإلسـراء الخاصـة. تكـون أفـراد الدراسـة مـن )

حـداهما إـوزعين بالتـساوي علـى شـعبتين, , مامـة العملية لطلبـة الـصيدلةمـسجلين فـي مـادة الفيزيـاء الع ,ـًا وطالبـةطالب

اختبـار المفـاهيم الفيزيائيـة وبطاقـة  :ن همـااطة. أعـد ألغـراض الدراسـة أداتـمجموعـة تجريبيـة, والثانيـة مجموعـة ضـاب

واســتخدم دليــل التجــارب العمليــة للمــادة المعــد  (POEs) ئيـة, وأوراق عمـل وفـق نمــوذجمالحظـة المهـارات األدا

وقـد أشـارت نتـائج الدراسة إلى وجود  Cook Book Style). وفــق طريقــة المختبـر االعتيـادي )الوصـفات الجـاهزة

كل من اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات ( بين الطلبة في المجمـوعتين فـي α) 0 ≥ 5.فرق دال إحصائياً 

 فسر(.  -الحظ -لـصالح المجموعـة التجريبيـة التي أجرت تجارب الفيزياء وفق نموذج )تنبأو األدائيـة 

استكشف(  -فسر -الحظ -معرفة أثر نموذج )تنبأبدراسة هدفت إلى ( Hilario, 2015) هيالريو وقام

الطلبة واتجاهاتهم نحو الكيمياء العامة العملية. وتكونت عينة الدراسة من ( على تحصيل POEEاالستقصائي )

( أو مساق الكيمياء العامة (N3A1Yمن طالب السنة األولى من كلية الشرق األقصى المسجلين في  ( طالباً 88)

لقبلي للكيمياء ( في التحصيل ا25.83درجات المجموعة التجريبية هو)العملية. وأظهرت نتائج الدراسة أن متوسط 



 م2021( 7( اجملدل )2، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا العدد ) جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

111 

 

(, 22.83( درجات من المجموعة التجريبية, حيث كان تحصيل المجموعة الضابطة )3.00وهو أعلى بمقدار )

( بينما حصلت 33.83درجات )وحصلت المجموعة التجريبية على درجة أعلى في االختبار البعدي بمتوسط 

استكشف( االستقصائي  -فسر -الحظ -)تنبأ ن للنموذج التدريسيأ( مما يعني 25.50ة الضابطة على )المجموع

(POEE دور ) ًيجابية نحوها لدى الطلبة.إفي تحسين تحصيل الطالب في الكيمياء العملية, وبناء اتجاهات  اً كبير  ا 

( إلى تطوير إستراتيجية Costu, 2012  &sayA ,zayNمن ناز, ايس و كوستي ) كلة  وهدفت دراسة

( لتسهيل التغيير المفاهيمي وفعاليته على فهم الطلبة POEوالتفسير ) -حظة المال -تعليمية قائمة على التنبد 

( طالب وطالبة في السنة األولى في قسم تعليم العلوم االبتدائية. تم 52لموضوع التكاثف. تكونت العينة من )

, تم استخدام نشاط استنباط أفكار الطلبة باستخدام اختبار يتكون من خمسة أسئلة استقصائية ومقابالت شبه منظمة

( , وبناًء على تصورات PDEODE) (اشرح –ناقش  -الحظ  -اشرح  -ناقش  -تنبأ )تعليمي يتكون من مهام 

هج الطلبة المسبقة المحددة في االختبار, تم تقييم التغيير المفاهيمي في فهم الطلبة لموضوع التكاثف من خالل ن

تحليل درجات االختبار باستخدام كل من األساليب الطلبة. ثم مقابالت مع  يتجر أاالختبار قبل وبعد, وبعده 

النوعية والكمية. وكانت النتائج أن اإلستراتيجية تساعد الطلبة على تحقيق فهم مفاهيمي أفضل لمفهوم التكاثف 

 وتمكن الطلبة من االحتفاظ بهذه المفاهيم الجديدة في ذاكرتهم طويلة المدى.

إلى التحقيق في  بدراسة هدفت (Bilen, Bag & Ozdemir, 2011) زديميربيلين, باج و أو  من كلة  وقام

( على فهم معلمي POEفسر( االستقصائي ) –الحظ  -بناًء على نموذج )تنبأ  ,ة المصممةالمخبرية تأثير األنشطة 

للعلوم  درساً ( م69(. شارك في الدراسة )3العلوم قبل الخدمة لموضوع القواعد الحمضية في مقرر الكيمياء العملية )

(, في 2011-2010قبل الخدمة ممن درسوا مساق الكيمياء الثالثة في الفصل الدراسي الخريفي من العام الدراسي )

( قدم إنجاًزا POEالقائم على نموذج ) المخبرية قسم تعليم العلوم بجامعة باموكالي. وأشارت النتائج إلى أن النهج 

قليدية في برنامج فهم المفاهيم الحمضية القاعدية, وأشارت النتائج أيًضا إلى أن ة التالمخبرية كبيًرا مقارنة بالطريقة 

( ساعد في اكتساب فهم أفضل للمفاهيم العلمية ذات الصلة بمفاهيم القاعدة الحمضية, كخالصة (POEنموذج 

على الفهم  ( كان له تأثير كبيرPOEأظهرت نتائج الدراسة الحالية أن األنشطة المقدمة على أساس نموذج )

( لم يكن له تأثير (POEالمفاهيمي لمعلمي العلوم قبل الخدمة للقاعدة الحمضية, وأيضا أظهرت النتائج أن نموذج 

 في تنمية المهارات العملية العلمية لمعلمي العلوم قبل الخدمة.
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 التعقيب على الدارسات السابقة:

فسر(  -الحظ -لنموذج )تنبأ اً واضح اً أثر أن هناك  أوضحت (2008المحتسب )يتبين مما سبق أن دراسة 

ن استخدام أ(, حيث بينت Hilario( )2015) دراسةفي تنمية المهارات العملية لطلبة الجامعة, وهذا ما أكدته 

ي إكساب الطلبة المهارات إستراتيجية االستقصاء بشكل عام وكأسلوب تدريسي للمساقات العملية له دور فعال ف

 ذلك,(, لتنفي Ozdemir, Bag & Bilen( )2011ينما جاءت دراسة ), بتحصيل الطلبة, وفي ارتفاع العملية

فسر( االستقصائي في التدريس ال يددي إلى تنمية المهارات  -الحظ -ن استخدام نموذج )تنبأأحيث تدكد على 

( أن 2012) ( Costu  &sayA ,zayNدراسة ) وإضافةالعملية, إنما له دور كبير في إحداث الفهم المفاهيمي, 

 النموذج يددي إلى اكتساب الفهم العلمي واالحتفاظ به في الذاكرة طويلة األمد.

فسر( يددي إلى تنمية  -الحظ -ن استخدام نموذج )تنبأأدكد تهناك دراسات أن  مما سبقويالحظ 

 من منظوربين الدراسات, المهارات العملية, وهناك دراسات تنفي ذلك, فجاءت الدراسة الحالية لتحل هذا التناقض 

 علمي.

العربية منها, والتي تتناول تنمية المهارات العملية في المختبرات  خصوصاً كذلك لوحظ قلة الدراسات 

( لطلبة المرحلة 1الدراسة الحالية المهارات العملية في مساق األحياء العامة العملية ) تناولتلذلك الجامعية, 

 .فسر( -الحظ -خدام النموذج االستقصائي )تنبأالجامعية األولى, وتنميتها باست

 منهج الدراسة:  

التجريبي, لمناسبته لتحقيق أهداف الدراسة, حيث استخدمت  هشب على التصميماعتمدت الدراسة الحالية 

عشوائي من بين ال بالتعيينتصميم المجموعتين المتكافئتين )الضابطة والتجريبية(, وتم اختيار مجموعتي الدراسة 

(, في قسم العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طالل, للفصل 1ة شعب لمساق األحياء العامة العملية )عد

 م.  2021/2020الدراسي األول من العام الدراسي 

 الدراسة: أفراد

, من المسجلين في الفصل الدراسي األول, من العام الدراسي وطالبة ( طالباً 24الدراسة من ) تكون أفراد

عشوائي من بين الشعب الدراسية لمساق العلوم ال بالتعيينفي شعبتين دراسيتين تم اختيارهما  (,2020/2021)
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 ,واألخرى مجموعة ضابطة ,لتكون إحداهما مجموعة تجريبية ,( المطروحة في ذلك الفصل1الحياتية العملية )

لتجريبية باستخدام دليل التجارب وطالبة, وتم تدريس المجموعة ا اً ( طالب12وبلغ عدد الطلبة في كل مجموعة )

فسر( االستقصائية, والمجموعة الضابطة باستخدام دليل التجارب التقليدي الذي  -الحظ -المعد بطريقة )تنبأ

(, وخضعت المجموعتان لتطبيق قبلي لبطاقة المالحظة وذلك Cook Book Styleيستخدم نهج كتاب الطبخ )

 لقياس المهارات العملية لديهم. 

 الدراسة:  تااأد

فسر( االستقصائي في تنمية  -الحظ -لتحقيق أهداف الدراسة التي تتمثل في معرفة أثر نموذج )تنبأ

اتي ل, تم تطوير أدالمهارات العملية لدى طلبة السنة األولى في قسم العلوم الحياتية في جامعة الحسين بن طاِل 

 الدراسة, وهي: 

 االستقصائي. فسر( -الحظ -دليل تجارب حسب نموذج )تنبأ .1

 بطاقة مالحظة للمهارات العملية في المختبر. .2

 فسر( االستقصائي:  -الحظ -أواًل: دليل التجارب حسب نموذج )تنبأ

للمادة النظرية, ويحتوي على المادة العلمية للتجارب التي تم تنفيذها داخل المختبر,  لقد تم إعداد دليل

 للخطوات التالية:  تبعاً 

 ب والدراسات السابقة والتي تناولت موضوع هذا النموذج, وتم االستفادة منها.تم الرجوع إلى األد -

الرجوع إلى المراجع األساسية لمادة األحياء العامة, ودليل المختبر الذي يدرس بالطريقة التقليدية  -

 في الجامعة.

فق بعد االطالع على دليل التجارب التقليدي, تم إعادة صياغة التجارب التي تم تدريسها و  -

ارب, وتم تقسيم كل تجربة إلى ثالث جقصائي, وهي خمس تفسر( االست -الحظ -نموذج )تنبأ

 فسر(, فكان الدليل كتالي: -الحظ -مراحل وفق مراحل نموذج )تنبأ

 : مجموعة أسئلة لتوجيه تفكير الطلبة نحو موضوع التجربة, وللتركيز على الهدف من التجربة.أوالً 
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 لمستخدمة, وخطوات العمل, دون التلميح إلى النتائج.ثانيأ: األدوات والمواد ا

: مجموعة أسئلة, للتأكد من وصول الطلبة إلى النتائج الصحيحة, والوصول بالطالب إلى حالة ثالثاً 

 االتزان المعرفي.

جزيئات الكائنات  ,لخلية ووظيفتهاتركيب ا, ولقد احتوى الدليل على خمس تجارب, وهي: المجهر

 . سموزيةار والخاصية األالغشاء الحيوي: خاصية االنتش, زيماتعمل األن, الحية

 صدق دليل التجارب:

فقرات دليل التجارب تم عرضه على مجموعة من المحكمين, وهم مجموعة من إعداد بعد االنتهاء من 

عامة الذين سبق لهم تدريس مساق مختبر أحياء , أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تخصص العلوم الحياتية

ف على سالمة المادة العلمية, وكذلك عدد من الهيئة التدريسية في تخصص المناهج, وذلك من و (, وذلك للوق1)

أجل التأكد من مالئمة الدليل للنموذج المستخدم, وكذلك لمعرفة مدى مناسبته للفئة العمرية المستخدم لها, وتم 

 األخذ بمالحظاتهم, وهي بعض التعديالت على الدليل.

 على النحو التالي: وفق الخطة التدريس في المختبر  يتمو  

في بداية وقت المختبر تم تقديم مجموعة من األسئلة والتي توجه تفكير الطلبة إلى موضوع التجربة, 

وكذلك نحو الهدف من إجراء التجربة, يقوم الطلبة باإلجابة عن هذه األسئلة, وذلك بإعطائهم الوقت الكافي 

 لمرحلة تمثل مرحلة التنبد.لإلجابة, وهذه ا

م األدوات الالزمة للتجربة, وطريقة العمل, مع التشديد على عدم إعطائهم النتائج, فيقوم يثم يتم تقد

الطلبة بإجراء التجربة, وتسجيل المالحظات, والنتائج التي توصلوا لها, هنا يكون الطلبة في مرحلة تضارب 

 تي توصلوا إليها بأنفسهم, وهذه المرحلة تمثل مرحلة المالحظة.معرفي, بين المعرفة السابقة والمعرفة ال

يوزع على الطلبة األوراق التي تتضمن مجموعة أخرى من األسئلة, والتي يقوم الطالب من خاللها 

بتقديم النتائج التي توصل إليها, ومع تقديم األدلة والتفسيرات لها, ثم تجمع األوراق, وتتم مناقشة جماعية, للتأكد 

ن وصول الطلبة إلى تحقيق الهدف من التجربة بأنفسهم, ووصولهم إلى االتزان المعرفي, وهذه المرحلة تمثل م

 مرحلة التفسير.
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 ثانيًا: بطاقة مالحظة للمهارات العملية في المختبر.

ولطلبة السنة األولى, وذلك من  ( 1لعملية في مختبر أحياء عامة )تم إعداد بطاقة مالحظة للمهارات ا

, ودراسة (Hastuti, Tiarani & Nurita, 2018)ها: دراسة نالل االستعانة بعدد من المراجع والدراسات, مخ

(Hilario,2015)( ودراسة ,Carriazo,2011) والكتب الموثوقة, وتم االعتماد على كتاب                  

((Practical Skill in Biology Jone, & Reed, & Weyers, 2016) بشكل ,) أساسي لتحديد المهارات

العملية التي يجب أن يمتلكها طالب العلوم الحياتية, ومنها تم تحدد المهارات العملية لطلبة المرحلة الجامعية 

 , مع األخذ بعين االعتبار المهارات التي يتضمنها دليل التجارب االستقصائي.في مجال العلوم الحياتية األولى

ة والفرعية التي ارات الرئيسأعاله, تم التوصل إلى المه هامشار إليوء ما تضمنته المصادر الوفي ض

( مهارات أساسية تفرع 6يجب أن تتضمنها بطاقة المالحظة, حيث اشتملت البطاقة في صورتها األولية على )

( درجات, 3مستويات, وهي: مرتفع وأعطيت ) ة( مهارة فرعية, وقد تم تقسيم نمط االستجابة إلى ثالث15منها )

(, وهي أن يقوم الطالب بالمهارة ولكن مع 2وهي أن يقوم الطالب بإتقان المهارة بدون أخطاء, متوسط وأعطيت )

 (, وهي عدم قدرة الطالب على القيام بالمهارة.1بعض األخطاء, ضعيف وأعطيت )

مهارة  (16( مهارات أساسية تفرع منها )5أما بطاقة المالحظة في صورتها النهائية فقد اشتملت على )

 فرعية.

 صدق بطاقة المالحظة:

فقرات بطاقة المالحظة تم عرضها على مجموعة من المحكمين, وهم مجموعة إعداد بعد االنتهاء من 

من أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص العلوم الحياتية, وكذلك عدد من الهيئة التدريسية في تخصص 

مناسبتها للطلبة عينة الدراسة, أو إبداء أي مالحظات ية, و على السالمة العلمية واللغو المناهج, وذلك للوقف 

ذف بعض الفقرات, يرونها مناسبة, وتم األخذ بمالحظاتهم, وإجراء التعديالت على بطاقة المالحظة, حيث تم ح

 خر.وتعديل بعضها اآل

 ثبات بطاقة المالحظة:



 م2021( 7( اجملدل )2، جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث العلمّي وادّلراسات العليا العدد ) جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث

116 

 

الباحثة بمالحظة المهارات تم التحقق من ثبات البطاقة بطريقة الثبات عبر األشخاص, حيث قامت 

( طالبة, وقام زميل آخر بمالحظة المهارات العملية لدى المجموعة 15العملية لمجموعة من الطلبة بلغ عددهم )

 من الطلبة.نفسها 

( يوضح ثبات بطاقة المالحظة 1بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين المالحظين, وجدول )

 .بين المالحظين للمهارات الخمس

 العمليةمهارات لمجاالت الثبات بطاقة المالحظة  (:1)جدول 

 ارتباط بيرسون  معامل المهارات

 **0.937 المهارات الشخصية

 **0.773 مهارات توصيل المعلومات

 **0.952 ة األساسيةالمخبرية مهارات التقنيات 

 **0.925 مهارات التجريب

 **0.901 مهارات فحص العينات

 **0.980 البطاقة ككل

 (.)**: أي إنها دالة إحصائياً 

تتمتع بثبات قوي, حيث إن نسبة الثبات  ةالخمس بمجاالتهان بطاقة المالحظة أ (1) نالحظ من الجدول

ن نسبة ثبات بطاقة المالحظة مقبولة, وبالتالي أصبحت بطاقة إف ه, وعلي(0.980 - 0.773)كانت بين 

 لتطبيق على عينة الدراسة.لالمالحظة جاهزة 

 نتائج الدراسة:

 :الدراسة ولإلجابة عن سدال

فسر( االستقصائي في تنمية المهارات العملية لدى طلبة مساق  -الحظ -ما أثر نموذج )تنبأ -

 ( في جامعة الحسين بن طالل؟1أحياء عامة عملي )

ية تم حساب المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في المجموعتين التجريب 

والضابطة في بطاقة المالحظة للمهارات العملية التي طبقت قبل إجراء التجربة, وبعد االنتهاء من إجراء التجارب 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموع عالمات طلبة مجموعتي 2الخمس, ويظهر الجدول )

 .الدراسة في بطاقة مالحظة المهارات العملية

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في بطاقة مالحظة المهارات العملية: المتو (2)جدول 

 العدد المجموعة
المتوسطات 

 الحسابية القبلية

االنحرافات 

 المعيارية القبلية

المتوسطات 

 الحسابية البعدية

االنحرافات 

 المعيارية البعدية

 3.629 44.58 1.240 25.416 12 الضابطة

 1.443 67.08 1.696 25.166 12 يةالتجريب

( للمجموعة 67.08أن متوسط العالمات في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة بلغ )( 2)جدول ال نالحظ من

(, 1.443فسر( االستقصائي, وبانحراف معياري ) –الحظ  –التجريبية التي أجرت التجارب وفق نموذج )تنبأ 

 (Cook Book style) التجارب وفق طريقة المختبر االعتيادي( للمجموعة الضابطة التي أجرت 44.58و)

  (3.629).بانحراف معياري 

وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في  ويالحظ من الجدول أيضاً 

بين متوسطي  التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة, ولصالح المجموعة التجريبية, ولمعرفة ما إذا كان الفرق 

 المصاحب األحادي تم استخدام تحليل التباين ) = 0.05) المجموعتين ذا داللة إحصائية على مستوى الداللة

(Ancova.) 

المصاحب للفرق بين متوسطي عالمات المجموعتين  األحادي نتائج تحليل التباين (3) ويظهر الجدول

 .في بطاقة المالحظة 

 احب لبطاقة مالحظة المهارات العملية: تحليل التباين المص(3)جدول 

 حجم األثر مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.049 0.312 1.074 8.165 1 8.165 االختبار القبلي

 0.95 0.000 400.059 3041.756 1 3041.756 المجموعة

    7.603 21 159.669 الخطأ

     24 78022 الكلي
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عزى ت   ) = 0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  (3) ونالحظ من الجدول

فسر( االستقصائي في تنمية المهارات العملية, إذ بلغت  -الحظ -ألثر طريقة التدريس باستخدام نموذج )تنبأ

, (0.95)حيث بلغ  ًا,م األثر كان عالي, كما تبين أن حج(0.000), وبداللة إحصائية (400.059)قيمة )ف( 

بر يرجع تمن التباين في أداء المجموعتين في بطاقة المالحظة للمهارات العملية في المخ (%95)أي ما نسبته 

 .-أي غير مفسر -للمعالجة التجريبية, والنسبة المتبقية منه ترجع لعوامل أخرى غير متحكم بها 

 
 مناقشة النتائج:

 
فسر(  -الحظ -ما أثر نموذج )تنبأ :التالي ية إلى اإلجابة عن السدال الرئيسحالهدفت الدراسة ال

 ( في جامعة الحسين بن طالل؟1االستقصائي في تنمية المهارات العملية لدى طلبة مساق أحياء عامة عملي )

بين طلبة المجموعتين في  ) = 0.05)وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا 

فسر(, مما  -الحظ -تجارب وفق نموذج )تنبأاللصالح المجموعة التجريبية التي أجرت  العمليةتساب المهارات اك

, مقارنة بالمجموعة التي المهارات العمليةحقق لدى الطلبة تفوقًا في اكتساب  النموذج هذا يدل على أن استخدام

 .جارب في المختبر االعتياديفي إجراء الت (Cook book style) درست وفق الوصفات الجاهزة

الذي يقوم على النظرية البنائية, أتاح  فسر( -الحظ -)تنبأ هذه النتيجة إلى أن نموذج إرجاعويمكن 

فرصًا لبناء تمثيل ذهني مترابط منطقيًا, ولجعله في موقع المسدول عن تعلمه؛ فيتعامل مع المهام دون  للطالب

النظرية  وذلك ألن ؛(Al Mohtaseb, 2008) ر عمله في المختبرإلزامه بخطوات مكتوبة مسبقًا, تحدد سي

ال تنشأ من مجـرد اإلحساس أو اإلدراك, ولكنها تنشأ من التفاعل الذي يأتي به  المعرفة البنائية تدكد على أن 

شاط ولكن من خالل الن ,اكتساب المعرفة ال يكون من خالل الحواسو , التعليميةأثناء تفاعله مع البيئة  الطالب

جديدة, ال ه, ومن خالل هذا التفاعل يكتـسب معارفالموقف التعليميأثنـاء تفاعله مع  الطالبالذي يقوم به 

 ويدمجها مع معارفه القديمة, فالمعارف الجديدة والقديمة يجب أن تسعفه في حل ما يواجهـه مـن مـشكالت

Abdul Salam, 2009)), عما هو موجود في بنائـه المعرفي, عندما يواجه معارف جديدة تختلف  فالطالب

يحدث له اختالل في توازنه المعرفي, ومن ثم يبدأ في عملية البحث واالستقصاء السـتعادة حالة التوازن المعرفي 

بتمثيل المعلومات في بنائه المعرفي, ثم يقـوم بتعديل تفكيره حتى يستعـد  الطالبمرة أخرى, وفى هذه الحالة يقوم 
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 ,Shata المعرفيلالتزان  الطالببالمواءمة وبـذلك يصل  يعرفوهو ما معرفة الجديدة, الستقبال هذه ال

2012)) . 

وبما أن المهارات العملية تعد جزءًا من مخرجات تعلم العلوم, فإن استخدام هذا النموذج يساعد الطلبة 

يجعل من عملية  ألنه؛ ذلك  (Hilario, 2015) األمدبقائها في الذاكرة طويلة ربما في اكتساب هذه المهارات, و 

, و يوفر بيئة تعلم نشطة تشجع على استقاللية التفكير وحل المشكالت الطالبعملية نشطة, محورها  التعلةم

(Weaver, Russell & Wink, 2008) ويددي إلى فهم أعمق للمحتوى العلمي, ويزيد من الثقة في فهم ,

 ;Beck, et al., 2014)نحو العلوم  الطلبةويحسن من اتجاهات بنفسه,  الطالبالعلوم وأدائها, وبالتالي ثقة 

Gormally, et al., 2011; Malau-Aduli, et al., 2012; Myer & Burgess, 2003; Brownell, 

et al., 2012) . 

للموقف التعليمي, وأكثر  وإدراكاجعل الطلبة أكثر وعيًا قد ن استخدام هذا النموذج أونالحظ مما سبق 

المهارات  وإتقانى التنظيم الذاتي للمعلومات في بنيتهم المعرفية, وبالتالي أصبحوا أكثر قدرة على تعلم قدرة عل

 -نموذج )تنبأ %( الذي ظهر في نتائج الدراسة الستخدام95وهذا يفسر حجم األثر الكبير ) العملية في المختبر,

  فسر( االستقصائي, مقارنه بالطريقة التدريس التقليدية. -الحظ

 (.2008, وأيضا دراسة المحتسب )(Hilario( )2015)وهذا يتفق مع نتائج دراسة 

 التوصيات:

فسر( االستقصائي في تنمية المهارات العملية,  -الحظ -ة فاعلية نموذج )تنبأيتضح من نتائج الدراس

 , وعليه توصي الدراسة بما يلي:المخبرية وإكساب الطلبة اتجاهات نحو العمل 

 فسر( االستقصائي. -الحظ -ة المساقات العملية في ضوء نموذج )تنبأأن ت بنى أدل -

عقد دورات تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية للمساقات العملية, تعرفهم بهذا النموذج, وطرق  -

 التدريس االستقصائية الستخدامها في تدريس هذه المساقات.
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