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دراسات تقويمية
ز  خبرة الباحثة (حَظت أن البرنامج التدريبي ُيرك<

على ا(ستقصاء وإھمال ا�سس المعرفي.ة 
.للنظري.ة البنائي.ة

البنائية للمعرفة 

نتائج دراسات تؤيدھا

ُف إلى ا�فكار ال.تي يحِملُھا المعل<مون عن الجوانِب المختلفِة للبيئِة ١ Fمّيةِ ـ ( بد من التعرFن. ذلَك يؤث<ُر في ُممارساتھم الت.دريسي.ة التعل�.
ن ورَش عمٍل َحْوَل مبادِئ البنائي<ة والقضايا ٢ لة بالت.علFم والت.عليم  اOبستمولوجي.ةـ إن. الِتحاَق المعل<ميِن ِببرناَمٍج تدريبMي يتضم. والتربوي.ة ذات الص<

ر الممارسات الت.دريسي.ة Fى إلى تطو .يؤد.

.ـ خبرة المعلم با(ستقصاء تنعكس على تدريسه للت"ميذ١
لديھم قصوراً في المعارف والخبرات ـ إن الكثير من المعل.مين ٢

.ال."زمة لممارسة (ستقصاء
راسِة ا(ستط"عي.ة التي قامت ٣ ھـ  ١٤٣٢الوزارة عام  بھاـ الد<

.أوصت بتكثيف برامج تدريٍب للمعل<مين والمعل<مات 

.للنظري.ة البنائي.ة

ندوةتوصيات 

َرْدِم الَفْجوة بين المنھج المَعد< والمنھج المطب.ِق فعلّياً في المدارس

النظرية التي تدعمھا

معرفة معلمات العلوم بالنظرية البنائية مدى ما 
وع"قتھا بممارستھن لطريقة التدريس 

با(ستقصاء؟

محاولة التوصل إلىھو ھذه الدراسة من إن الغرض 
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    ::::سؤال البحثسؤال البحثسؤال البحثسؤال البحث
Cة التCعمل البنائيCة  ما درجة معرفة معلامت العلوم يف املرح# "بتدائيCة بنظري

ن لطريقة التدريس �السـتقصاء يف العلوم؟   وعالقهتا مبسـتوى ُمَمارسـّهتِ
 :  وتتفرCع منه أالسـئ# التالية

Cة البنائيCة؟                                            ١ ـ ما درجُة معرفِة معلامِت العلوم يف املرح# "بتدائيCة �لنCظري
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Cة البنائيCة؟                                             ـ ما درجُة معرفِة معلامِت العلوم يف املرح# "بتدائيCة �لنCظري

ـ ما مسـتوى ممارسِة معلامت العلوِم يف املرحِ# "بتدائيCة لطريقة التدريس �السـتقصاء يف ٢

 العلوم؟     

هل خيتلف مسـتوى ممارسة املعلِّامت لطريقة التدريس �السـتقصاء �ختالف درجة معرفهتنC ـ ٣

Cة البنائّية؟  عن النCظري
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    أالدوات املسـتخدمة يف البحثأالدوات املسـتخدمة يف البحثأالدوات املسـتخدمة يف البحثأالدوات املسـتخدمة يف البحث    

 .ـ اختبار املعرفة �لنظرية البنائية ١ 

تقصاء حماكت -٢  .املالحظة املُمتّدة لالسـّ
 (Extended Inquiry Observational Rubrics)
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 .ـ املقاب#٣



منهجية البحث ومبرراته

المفھوميةالخريطة 

أسئلة البحث

أدوات البحث

كيفية  تسجيل البيانات

    كيف تسجيل البياeت يف البحث النوعي؟كيف تسجيل البياeت يف البحث النوعي؟كيف تسجيل البياeت يف البحث النوعي؟كيف تسجيل البياeت يف البحث النوعي؟

 )Protocols( الربوتوكوالت 

ويه ٔادوات ذاتية التصممي تساعد الباحث يف تنظمي املعلومات                 
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 .ٔاثناء املالحظة واملقاب# 
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 )Mixed Method Design(التصممي اxتلط 

 التصممي ا�ي يقرر فيه الباحث امجلع "بأنه ) ٢٠٠٦(يُعرفه زيتون        

  ،) ارقام(فيحصل عىل بياeت مكية ، بني التصممي المكي والكيفي       

 . وميزج بيهنام) نصوص وصور(وكيفية        
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 . وميزج بيهنام) نصوص وصور(وكيفية        

 فهو بذ� يعطي صورة ٔافضل لفهم مشلكة البحث ٔاكرث من        

 ).  ٥٣ص" ("ع�د ٔاو الركود لنوع واحد من البياeت        
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    ....مربرات اسـتخدام مهنجية البحث اxتلطمربرات اسـتخدام مهنجية البحث اxتلطمربرات اسـتخدام مهنجية البحث اxتلطمربرات اسـتخدام مهنجية البحث اxتلط
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مجتمع البحث



ا(ستراتجيات

المحكية
المرتبطة كرة  المتجانسة المثالية المتباينة الحا(ت  المحكيةالحا(ت 
بالظروف

كرة 
الثلج المتجانسة المثالية المتباينة الحا(ت 

المكثفة
الحا(ت 
المتطرفة
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    ::::مربرات اختيار العينةمربرات اختيار العينةمربرات اختيار العينةمربرات اختيار العينة

 ـ سوف يمت اختيار مدارس ¥بعة ٔالحد ماكتب الرتبية والتعلمي �لر¢ض مما١

.يضمن أن تكون املدارس متقاربة جغرافيًا   

 ـ سوف يمت "ستنارة برأي املرشفات الرتبو¢ت يف حتديد معلامت علوم يكون ٢

.  عن مخس حصص اليقلوخصوصا ٔانه سيمت احلضور للك معلمه مبا  ³هين الرغبة يف املشاركة يف البحث

.ـ تمتتع البيئة املدرسـية مبواصفات مناسـبة ملامرسة "سـتقصاء كتوفر اxترب وأالدوات٣
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.ـ املعلامت حاصالت عىل تأهيل تربوي يف ختصص العلوم٤

.ـ ال تقل اخلربة التدريسـية للمعلمة عن مخس سـنوات ٥

 ـ املعلامت حاصالت عىل دورات تدريبية يف٦

).                                                      Äارة إالدارة الصفية -Äارة طرح أالسـئ# الصفية -دورة التعمل امخلاسـية-التعمل التعاوين - "سـتقصاء يف العلوم( 
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يه معلية "ٔان معلية حتليل البياeت النوعية ) ٢٠٠٧(وحض التل وآخرون 

اسـتقرائية بصورة ٔاساسـية تتضمن تنظمي البياeت يف فئات والتعرف عىل 

"  ومعلية تنظمي البياeت تمت ٢٣٧ص"مناذج ٔاو عالقات بني هذه الفئات

    البياeتالبياeتالبياeتالبياeت        حتليلحتليلحتليلحتليل
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"  ومعلية تنظمي البياeت تمت ٢٣٧ص"مناذج ٔاو عالقات بني هذه الفئات

فميكن تصنيفها حسب طريقة مجع ، �لشلك ا�ي يراه الباحث مناسـباً 

" مث الوÐئق، مث معلومات املقاب#، مكعلومات املالحظة، املعلومات

 ).  ٤٠٣ص،٢٠٠٩،قنديلجي،السامرايئ(
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    البياeتالبياeتالبياeتالبياeت    ترمزيترمزيترمزيترمزي

معلية "بأهنا ) ٢٠٠٧(يُعرفها التل وآخرون 
تقسـمي البياeت ٕاىل وحدات تسمى العناوين 
ومجيع هذه العناوين تضمن يف مجموعات ٔاكرب 
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ومجيع هذه العناوين تضمن يف مجموعات ٔاكرب 
 .٢٤٢ص"لتشكيل فئات
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    أالمناطأالمناطأالمناطأالمناط    البحث عنالبحث عنالبحث عنالبحث عن

 
يعين البحث عن المنط حفص البياeت للوصول ٕاىل عالقات ٔاو 

يف فئات لوصف  جنميعهاوصالت  بني هذه البياeت اليت مت 

ومعتقداهتم ومعلياهتم ، ؤافعاهلم سلواكهتم، مواقف أالشخاص
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ومعتقداهتم ومعلياهتم ، ؤافعاهلم سلواكهتم، مواقف أالشخاص

 ).٢٤٩ص،٢٠٠٧،التل وآخرون"(العقلية
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    التحقق من الصدقالتحقق من الصدقالتحقق من الصدقالتحقق من الصدق

يف Triangulation)(اسـتخدام وسائل خمتلفة ٔاو متنوعة " 
ؤان يتوافق ما مت وصفه تفسريه من قبل ، مجع البياeت

،  الباحثة مع خمتص ٔاخر  وهذا ما يعرف �لصدق التوافقي
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،  الباحثة مع خمتص ٔاخر  وهذا ما يعرف �لصدق التوافقي
وعرض اقتباسات من ٔاقوال ، �ٕالضافة للوصف الغين ا³قيق

 .املشاركني وبلغهتم اخلاصة
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 اعتبارات ٔاخالقيةكيفية  تسجيل البيانات
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