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توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي يف  
عرب  NSESضوء املعايري الوطنية لتعليم العلوم 
 وحدة دراسية مقرتحة 

 

 * تهاني عبد الرحمن املزيني

 

  

حدة دراسية ، وذلك عبر و NSESإلى توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم هدفت الدراسة  _امللخص

هج قترحة في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي. ولتحقيق ذلك الهدف اعتمدت الباحثة على نسبة اتفاق عدد من املحكمين املختصين في املنام

لغ عدد أفراد  ستخدمت املنهج الوصفي املسحي لتحقيق هذا الهدف، وجمعت البيانات باستخدام استبانة أعدت لهذا الغرض، وبوطرق التدريس. كما ا

 من أعضاء هيئة التدريس. وأسفرت النتائج إلى: أن اهم مهارات االستقصاء العلمي هي: طرح األسئلة العلمية، اإلجابة عن 14) الدراسةعينة 
ً
( عضوا

قصاء. كما توصلت إلى أن  ة علمية، صياغة تفسيرات من األدلة العلمية، التوصل إلى التفسيرات وتبريرها، استخدام طرق مختلفة لالست األسئلة بأدل

داد أمل في الظواهر الطبيعية، الخروج إلى الطبيعة واالستمتاع بها، إعأهم مهارات الذكاء الطبيعي هي: امليل نحو البيئة وجمع مكوناتها وتصنيفها، الت

 (، وهي درجة كبيرة.2.67م العلوم )وسائل واستخدامها في معرفة البيئة ومكوناتها. كما بلغ متوسط درجة التضمين للمعايير الوطنية لتعلي

 

 . NSESاالستقصاء العلمي، والذكاء الطبيعي، ووحدة دراسية مقترحة، واملعايير الوطنية لتعليم العلوم : الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك _ جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية   *
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صاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم االستقتوظيف 

 عبر وحدة دراسية مقترحة  NSESالعلوم 
 قدمة . امل1

تعد التغيرات العلمية والتقنية في املجتمع أحد العوامل التي لها انعكاسات 

، فالتربية تهدف إلى  
ً
، وعلى املتعلم خصوصا

ً
كبيرة على املنهج الدراس ي عموما

عداد املتعلمين للمشاركة في إنتاج املعرفة؛ وهذا ما يحوجهم إلى اكتساب إ

استثمارهم واالستفادة من مهارات تمكنهم من ذلك. ويدفعنا ذلك إلى ضرورة 

إمكاناتهم العقلية ملواكبة التطورات السريعة واملتقدمة، فقد أصبح لزاما على 

لتعامل مع الحياة بروح منظومة املنهج البحث عن ُسبل للتفكير واإلبداع وا

عصرية تعتمد على أساليب التدريس الحديثة وإستراتيجياته املتقدمة، 

تربوية، وتوظف مبادئها في عملية التدريس، مع وتستند إلى أحدث النظريات ال

 السعي إلى االستفادة من كل ما يستجد في هذا املجال.

ا وثيًقا بالعلوم الطبي
ً
عية، ويتمثل في قدرة ويرتبط الذكاء الطبيعي ارتباط

ونية والطبيعية وفهمها. هذا وقد أصبحت املتعلمين على دراسة الظواهر الك

ز 
ّ
تركيًزا كبيًرا على تنمية قدرات املتعلمين على البحث مناهج العلوم ترك

والتفكير العلمي، وفهم الظواهر املحيطة بهم، وتمكينهم من استخدام املبادئ 

ت الصلة، وذلك بتوظيف االستقصاءات العلمية في دراسة القضايا ذا

العلمية، وتنظيم أدلتها؛ لتفسير الظواهر الطبيعية املدروسة ومن ثم اتخاذ 

ارات املناسبة، وإصدار األحكام الصائبة، وإيجاد حلول للمشكالت القر 

 املطروحة.

بكل مكونات الطبيعة من  Naturalist Intelligenceويتعلق الذكاء الطبيعي 

ذا النوع من الذكاء في اتات وصخور ومعادن وغيرها، ويتركز هحيوانات ونب

اسة الطبيعة وما فيها الفص األيسر لعقل املتعلم، وهذا يمكننا من تعزيزه بدر 

 من كائنات حية، ومالحظة تغيراتها باستخدام االستقصاء العلمي.

ولتنمية الذكاء الطبيعي لدى املتعلمين ينبغي أن ترتبط موضوعات التعلم 

 لبيئة والطبيعة والتأمل، وكتابة املالحظات واستخدام الحسية منها، وتقويم با

 [ 1ع بيئية .]التجارب، وجمع العينات، والقيام بمشاري

وقد أكدت حركات اإلصالح التربوي أهمية االستقصاء العلمي في مراحل  

التعليم العام عموًما والجامعي خصوًصا، فعلى معلم العلوم أن يكون على 

تامة بطرق االستقصاء، وتمكين املتعلمين من استخدامه في حل  دراية 

ون فهًما أعمق املشكالت؛ إذ إن مستخدمي هذا النوع من االستقصاء يحقق

 [.2للمفاهيم، واستيعاًبا أوسع للقضايا العلمية ]

( في NSESومن هذا املنطلق أعد مشروع املعايير القومية للتربية العلمية )

شاريع التي ظهرت ونمت في فترة مريكية، وهو أحد أهم املالواليات املتحدة األ 

 في تطوير التربية ال
ً

علمية، وكان لها صدى التسعينيات، وأسهمت إسهاًما فّعاال

 [.3واسًعا في أنحاء العالم ]

وبنيت هذه املعايير على عدد من املبادئ منها: أن تعلم العلوم عملية نشطة 

لمي في مجال األبحاث املوجهة نحو تتمركز حول البحث واالستقصاء الع

توظيف االستقصاء، بحيث يتفاعل الطلبة مع معلميهم وأقرانهم، ويطبقون 

وم بعد صياغته على شكل أسئلة جديدة، ويشتركون مًعا في حل  ى العلمحتو 

 املشكالت، وصنع القرارات، واتخاذها.

كز على التي تر  NSESكما يعد التعلم املبني على االستقصاء أحد معايير 

ساليب التدريس االستقصائي بكونه طريقة أساسية في تدريس العلوم؛ أ

ع األسئلة، وتصميم النماذج، إلكساب املتعلمين مهارات استقصائية: كوض

وإجراء التجارب، وتسجيل املالحظات املنظمة، وتفسير البيانات وتحليلها، 

 [. 4تقصاء ]واستخالص النتائج ونقلها إلى اآلخرين، وتنسيق عملية االس

ويهدف تدريس العلوم باستخدام االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي إلى 

واتجاهات إيجابية نحو املجتمع الذي يعيشون تزويد املتعلمين بمفاهيم وأفكار  

فيه، والوصول إلى إجابات حول بعض الظواهر الطبيعية، وتغير بعض 

 [.    5عصر ومقتضياته ]املعتقدات لديهم؛ لجعلهم قادرين على مواكبة هذا ال

[ أن مناهج الفيزياء يجب أن تعد املتعلمين ملستقبل أفضل، 6ويذكر محمد ]

جاهات، وتكسبهم مهارات اتخاذ القرار أي: إعداد أفراد قادرين وتنمي لديهم االت

على تحمل املسؤولية، ومعرفة ما يدور حولهم، والتعامل مع واقعهم، وكذلك 

ة بمعطيات البيئة الخارجية، وهذا ما يطلق عليه ربط ما تعلموه من املدرس

 الذكاء الطبيعي.

ف ومهارات املعلمين تجاه [ بتعزيز معار 7وبناء على ذلك، أوصت دراسة ريان ]

نظرية الذكاءات، وحثهم على استخدام مداخل تعليمية تخاطب الذكاء 

ا الطبيعي عبر إقامة برامج تدريبية وورش عمل، وعقد لقاءات تربوية. كم

[ بتجريب إستراتيجيات تدريسية لتنمية الذكاء الطبيعي، 1أوصت دراسة الباز ]

 مية هذا الذكاء.وتحديث نشاطات إثرائية متعددة في تن

[ أن املتعلم يجب أن يكون محور العملية التعليمية عند 8ويؤكد روبن ]

توظيف االستقصاء في تدريس العلوم، لدى كل الصفوف الدراسية، ولجميع 

[ إلى وجود انخفاض في نسبة تضمين 9علمين. وتوصلت دراسة فتحية ]املت

 %(. 19نسبة توافرها ) معيار العلوم كاستقصاء في مقررات العلوم؛ إذ بلغت

وترى الباحثة أن استخدام االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في تدريس  

شاطات مقرر العلوم يتيح للمتعلمين فرصة لالحتكاك بالطبيعة، وممارسة الن

ذات الصلة بالحياة خارج جدران الصف، وإجراء التجارب، وتسجيل 

ي محيط الطبيعة. كما يعد بناء امللحوظات، وكتابة التقارير، وعمل املشاريع ف

وحدة مقترحة لالستقصاء والذكاء الطبيعي بهدف ممارسة العمليات العقلية 

       وتنمية املفاهيم أمًرا في غاية األهمية.

 دراسة ال مشكلة. أ

على الرغم من قلة ما كتب عن الصلة بين االستقصاء العلمي والذكاء 

 
ً
 بينهما، ففي االستقصاء العلمي الطبيعي، فيبدو أن هناك رابطا

ً
طبيعيا

يستطيع املتعلمون تحسين ذكائهم الطبيعي بمالحظة األنماط املوجودة في 

ح االستقصاء أداة البيئة واألشياء املحيطة بهم والتعرف عليها، وبذلك يصب

 [.10مثالية للطالب؛ الكتشاف عاملهم الطبيعي ]

( لم يفهم االستقصاء NSESر )[ أنه منذ صدور معايي5وذكر بيترز وستاوت ]

فهًما كلًيا، حيث إن بعض األمور حول الطريقة التي عمل بها العلماء للوصول  

شاطات في املرحلة إلى الحقيقة أو املعرفة العلمية الزالت غائبة. وصحيح أن الن

االبتدائية تسمح باالكتشاف واللعب بأشياء ومواد ونماذج حقيقية، لكنها 
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األساسية التي لها صلة بالخطوات املتبعة في البحث، والطريقة تفتقر إلى األمور  

العلمية املعتمدة، مثل: االتصال والتواصل حول الفرضية قيد الدراسة، 

من مدى صحتها. كما أن تعلم العلوم يتحقق   وتحديد النتائج واختبارها والتأكد

عبر  عندما يجعل املتعلمون محور عملية التعليم، وذلك بتدريسهم العلوم

توظيف االستقصاء في كل صف دراس ي يدرسون فيه. وأن النجاح في تعلم 

 [. 10العلوم يحدث عندما ينغمسون بكامل نشاطهم وفكرهم في عملية التعلم ]

نجاز تعلمهم في محيط لمين ال يعطون فرصة إل ومن املالحظ أن املتع

ونه في الطبيعة؛ النعزالهم عن العالم الطبيعي في معظم الوقت الذي ينفق

املدرسة، أن غرفة الصف في الغالب ال تحتوي على أي ش يء حّي، كما أن 

 عن مشاهدتها، 
ً
نوافذها ال تسمح بدخول الضوء وخاصة الشمس فضال

لظواهر الطبيعية. حتى كادت مقررات العلوم ال وكذلك السحب واألشجار أو ا

قدرات تتميز عن أي مقرر آخر ال يستخدم في تدريسها الحس الطبيعي وال

واالتجاهات نحو البيئة وفهمها، وتأمل الكون والظواهر الطبيعية الذي هو 

 هدف من أهداف تدريس هذه املقررات.  

داخل مبنى املدرسة،   [ أن معظم التدريس الصفي يتم11ويذكر آرمسترونج ]

صول على تعلم أفضل بمساندة الطبيعة التي هي وهذا يحرم املتعلمين من الح

مصادر تعلمهم، وأن هناك حلين رئيسين لهذه املشكلة، أوله أثمن مصدر من 

ضرورة تعليم األطفال خارج غرفة الصف في أوضاع تظهر فيها الطبيعة 

يعي إلى غرفة الصف. أو بوضوح، أو إدخال عناصر ومواد العالم الطب

االستعانة بمسافات أخرى ضمن مبنى املدرسة؛ لتتاح للمتعلمين الذين يميلون 

رصة أكبر لتطوير ذكائهم الطبيعي في أثناء وجودهم داخل هذا للطبيعة ف

 املحيط. 

[ أن توظيف االستقصاء يمكن املتعلمين من 10كذلك يذكر ليويلين ]

ة من األنماط املوجودة في البيئة واألشياء تحسين ذكائهم الطبيعي باالستفاد

للمتعلمين؛ داة مثالية املحيطة بهم والتعرف عليها، وبهذا يصبح االستقصاء أ

الستكشاف عاملهم الطبيعي، ومن ثم تقوية حواسهم التي تسمح لهم بإدراك 

التشابهات واالختالفات املوجودة بين الكائنات والتمييز بينها، وقد يؤدي هذا 

كشاف إلى دقة مالحظة سلوك مختلف األنواع النباتية والحيوانية، االست

 وتسجيلها.

مستوى الذكاء الطبيعي لدى املتعلمين وقد أثبتت عدد من الدراسات تدني 

[ ودراسة 12في مراحل دراسية مختلفة، كدراسة كل من: العبد العزيز ]

Chan  [15  ] [ ودراسة14[ ودراسة قوشحة ]7[ ودراسة ريان ]13الشويقي ] 

 [. 17[  ودراسة العوبلي وعبد الرب ]16ودراسة املطوع ]

الصف يتيح للطالب فرًصا [ أن تشجيع االستقصاء داخل  10ويؤكد ليويلين ]

لطرح أسئلتهم الخاصة، ووضع خططهم، واتباع اإلجراءات املناسبة، وجمع 

 عهم.األدلة العلمية لهذا الغرض، وتبليغ اآلخرين بنتائج البحوث وتبادلها م

 عن 
ً
كما أن مناهج العلوم ليس لديها اهتمام كاف بالذكاء الطبيعي فضال

من أجل تبنيه، حيث توصلت دراستا املزيني  توفير البيئة املالئمة للمتعلمين 

[ إلى تدني مستوى الذكاء الطبيعي في نشاطات مقرر العلوم 19[ وأبو زيد ]18]

محاولة توظيف االستقصاء باملرحلة املتوسطة؛ وهذا ما دفع الباحثة إلى 

 NSESالعلمي والذكاء الطبيعي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

دراسية مقترحة. ومما يقوي ذلك أيًضا أن معرفة البيئة وفهم   باستخدام وحدة

ما يكتنفها من ظواهر مهمة وتسخير العلوم في إصالحها وتطويرها واملحافظة 

العلوم. ولتحقيق هذا الهدف اتفق خبراء عليها هو هدف من أهداف تدريس 

كهم التربية العلمية على أن أفضل الطرق لتعليم العلوم للمتعلمين هي إشرا

 وعملًيا في النشاطات العلمية، بحيث يلحظون، ويطرحون األسئلة، 
ً
نظرّيا

ويناقشون، ويستنتجون، ويفسرون، ويصفون الظواهر الطبيعية حولهم 

 [. 20الخليلي وآخرون]

( ضرورة لعملية تطوير مناهج NSESي املعايير العاملية للتربية العلمية )تبنإن  

[. وأكدت املعايير الوطنية لتعليم 9ا فتحية ]العلوم وبنائها وإعدادها وتقويمه 

[ أهمية تشجيع معلمي العلوم على تصميم البرامج املعتمدة 21] NRCالعلوم 

ذوي االتجاهات الفكرية على االستقصاء، وتكوين فئات من املتعلمين من 

 والقيم االجتماعية التي تفض ي إلى االستقصاء العلمي.

 ثقافة علمّية، 
ً
وتقدم تلك املعايير رؤية متماسكة ملا يعنيه كون الفرد مثقفا

 إلى  
ً
فهي تصف ما يجب على جميع املتعلمين فهمه، وما يمكنهم فعله استنادا

 
ً
لألحكام املتعلقة بالبرامج والتعليم   خبراتهم املكتسبة املتراكمة، كما تقدم أسسا

وفر الفرص لجميع الطلبة من أجل والتقويم والسياسات واملبادرات التي ت

الدراسة [. وهذا ما قامت عليه فكرة 4تعلمهم بطرق تتماش ى مع هذه املعايير ]

 الذي يحاول الدمج بين االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي.  ةالحالي

 دراسة ال أسئلة. ب

ال األول: ما مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لطالبات الصف  سؤ ال

 ؟NSESالخامس االبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

السؤال الثاني: ما مهارات الذكاء الطبيعي الالزمة لطالبات الصف الخامس 

 ؟NSESاالبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

املقترحة للمعايير  الدراسية تضمين الوحدة درجةما  :الثالثالسؤال 

 ؟NSESالوطنية لتعليم العلوم 

 دراسة الأهداف . ج

إلى توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء   دراسةال  ههذ  تسع

، وذلك عبر وحدة دراسية مقترحة في NSESاملعايير الوطنية لتعليم العلوم 

 بتدائي.مقرر العلوم للصف الخامس اال 

 دراسة الأهمية . د

ص أهمية هذ
ّ
قدمه إلى ميدان تدريس العلوم، وهو تفيما  دراسةال هتتلخ

وذلك على النحو  NSESتصور عملي لبناء وحدة تدريسية تتواءم مع معايير 

 اآلتي:

اتجاهين حديثين في تدريس العلوم، وهما: االستقصاء  دراسةتناول الت .1

 والذكاء الطبيعي.

 العلوم.من العالقة الكبيرة بين الذكاء الطبيعي وتعليم  دراسةية التنبع أهم .2

لفت انتباه القائمين على تطوير مناهج العلوم بضرورة تنمية االستقصاء  .3

 والذكاء الطبيعي لدى املتعلمات.

 دراسة الحدود . هـ

مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي: حيث إن األطفال يكتسبون الخبرة  .1

ئة الطبيعية املحيطة بهم أكثر من البالغين. كما أن النشاطات املمارسة من البي

رحلة االبتدائية تسمح باالكتشاف واللعب بأشياء ومواد ونماذج حقيقية في امل

[22  .] 

عدد من األفكار واملوضوعات  وحدة النبات: وذلك بسبب احتوائها على .2

ساعد املتعلمين على ممارسة العلمية املرتبطة بواقع املتعلمين ويمكنها أن ت
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حتواء الوحدة على نشاطات ومهام تخدم الذكاء الطبيعي لديهم، كذلك ا

نشاطات يمكن صياغتها في صورة مهام ودروس استقصائية. ويذكر )بيترز 

فضل الوحدات للمتعلمين؛ إذ تمكنهم ( أن تلك الوحدة من أ2015وستاوت، 

 ة االبتدائية.من إجراء تجارب مفتوحة النهاية في املرحل

(، NSESمعايير املحتوى ضمن مشروع املعايير العاملية للتربية العلمية ) .3

وتشمل: دمج املفاهيم والعمليات، والعلم كاستقصاء، والعلوم الحياتية، 

ريخ العلم وطبيعته، والعلم والعلم من منظور فردي واجتماعي، وتا

 والتكنولوجيا، وعلوم الحياة. 

 ةمصطلحات الدراس. و

 االستقصاء العلمي:

 National Research Council (NRC)يعرف املجلس الوطني للبحوث 

االستقصاء بأنه: نشاط متعدد األوجه يتضمن القيام بمالحظات، وتوجيه 

ا عّما هو معلوم 
ً
أسئلة، وفحص كتب، وغيرها من مصادر املعلومات، وذلك بحث

، وإعداد أبحاث، ومراجعة ما هو معروف في ض
ً

وء األدلة التجريبية فعال

ابات لألسئلة، باستخدام أدوات جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، وافتراض إج

 (.  2012واقتراح تفسيرات وتنبؤات عالوة على تبادل النتائج )ليويلين، 

كما يعّرف بأنه: النشاطات التي يمارسها املتعلمون في صفوف املراحل 

همهم لألفكار العلمية، وكذلك فهمهم األساسية، ويطورون عبرها معارفهم وف

فهم ذات الصلة بالعالم للطرق التي استخدمها العلماء للوصول إلى معار 

الطبيعي من حولهم، وذلك في جو يسوده الفهم واالكتشاف ال الحفظ األصم 

 (.   36، 2015للحقائق واملعلومات )بيترز وستاوت، 

بها املتعلمون عندما يحفزون   ( بأنه: عملية ذاتية يقوم2001ويعّرفه )زيتون،  

ت عنه، أو حل أو موضوع معين، بغرض اكتشاف معلوماعلى دراسة ظاهرة 

 مشكالت أو طرح تساؤالت.

 الذكاء الطبيعي:

ويعّرف بأنه: القدرة على القيام بتمييزات ذات مغزى بين الكائنات الحية، 

 [.23وكذلك تمييزات بين املوجودات في العالم الطبيعي ]

نه: الخبرة في إدراك األنواع الحية من الكائنات وتصنيفها في  ّرف بأكما يع

الحساسية تجاه الظواهر الطبيعية األخرى، واملقدرة على بيئة الشخص، و 

 [. 11التمييز بين األشياء غير الحية ]

 NSESاملعايير الوطنية لتعليم العلوم 

لتي ينبغي على وتعّرف بأنها: "تلك املعايير التي تصف املعرفة والقدرات ا 

: كطريقة واملتعلقة بمحاور العلمالطلبة تطويرها كنتيجة لخبراتهم التعليمية 

االستقصاء، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض والفضاء، والعلم 

والتقنية، العلم بأبعاده الفردية واالجتماعية، وتاريخ العلم وطبيعته، واملفاهيم 

 [.  3والعمليات املوحدة" ] 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

 االستقصاء العلمي:

يشير هذا املصطلح إلى الطرق املختلفة التي يتبعها العلماء في دراسة العالم 

الطبيعي وتفسير خواطره بناء على األدلة التي يحصلون عليها بعد االنتهاء من 

كار، ويمارسون عملهم، بحيث يتعاون  املعلم واملتعلم كالهما في طرح األف

برامج أبحاثهم، وذلك بتوجيه النشاطات لتوليد أفكار جديدة وابتكارها لبناء 

املعلم املتعلمين، وتشجيعهم على التعلم، وإتاحة الفرص لهم باستمرار وخاصة 

التي تتحدى قدراتهم وتدفعهم نحو توظيف االستقصاء عن طريق طرح 

املتعلمين نادًرا ما يقدم إجابات األسئلة، فاملعلم الذي ينمي االستقصاء لدى 

جابة يتعلم الطلبة تحليل املعلومات وتقويمها لألسئلة بل يطرحها، وعند اإل 

وربط بعضها ببعض؛ مما يزودهم باملعرفة العلمية، ويكسبهم مهارات وطرق 

 [. 4,5بحثية، وكذلك االتجاهات اإليجابية، واكتشاف األفكار بأنفسهم ]

( االستقصاء بأنه: عملية عامة يسعى David Welchعّرف دايفيد ويلش )

لى املعرفة أو االستيعاب. وإذا نظرنا إلى االستقصاء على نحو اإلنسان بواسطتها إ

أشمل، فإننا نجده يمثل طريقة تفكير، وخاصة االستقصاء العلمي الذي 

 [. 4يتعامل مع العالم الطبيعي، وينطلق من اعتقادات وافتراضات ]

االستقصاء بقوله: "هو الطريقة الطبيعية التي  suchmanيعّرف سكمان 

ناس عندما يتركون لوحدهم يتعلمون، أو ما يقوم به األطفال عندما يتعلم بها ال

يتركون لوحدهم يتعلمون، فهم يطرحون األسئلة، ويالحظون، ويجمعون 

املعلومات، ويصنفون، ويقيسون، ويجربون، وينقلون مالحظاتهم وأفكارهم إلى  

 [.  24عًضا" ]بعضهم ب

في نشاطات استقصائية، [ أنه عند دمج املتعلمين 5ويذكر بيترز وستاوت ]

فإنهم يصفون األشياء واألحداث، ويطرحون األسئلة، ويضعون تفسيراتهم، 

ويختبرونها في ضوء ما يمتلكونه من معرفة علمية، وخلفية ثقافية، ويتبادلون 

حددون فرضياتهم، ويستخدمون األفكار مع اآلخرين ويناقشونها. كما أنهم ي

في حسبانهم تفسيرات مختلفة للظواهر، التفكير الناقد واملنطق، ويأخذون 

ويطورون فهمهم للعلوم باتباع خطوات سليمة وطريقة فاعلة، ويدمجون بين 

 املعرفة العلمية والسبب والنتيجة ومهارات التفكير.

[ باالستقصاء وتنميته 25]  NSESكما اهتمت املعايير الوطنية لتعليم العلوم  

تعلمين باختالف صفوفهم الدراسية لدى املتعلمين، وإتاحة الفرص لجميع امل

من أجل أن يستخدموا االستقصاء العلمي ويوظفوه في كل مجاالت العلوم، 

باإلضافة إلى تنمية قدرتهم على التفكير، بما في ذلك: طرح األسئلة، والتخطيط 

حاث، واستخدام األدوات واألساليب املناسبة في للخطوات املقبلة، وإجراء األب

 نقدًيا ومنطقًيا في بيان العالقات بين الدليل جمع البيانات، 
ً
والتفكير تفكيرا

والتفسيرات، وتقديم تفسيرات بديلة وتحليلها بجانب تداول املناقشات 

 العلمية، واالستفادة منها.

تقصاء الجيد، وهي: ويذكر ريتشارد سشمان عدًدا من الشروط لتدريس االس

يسمح له بتجريب األفكار، لومات بحيث حرية املتعلم في البحث عن املع

وباستنباط طرق تفسير حول ما يشاهده ويتوصل إليه، وإيجاد بيئة تتيح فرًصا 

لالستقصاء: كاألجهزة، وعرض الكائنات الحية: الحيوانات والنباتات، وتقديم 

لبة، وأن يوجه االستقصاء نحو تحقيق مصادر للمعلومات التي يبحث عنها الط

 [.4لة ما ]هدف واحد، وإيجاد حل ملشك

 الذكاء الطبيعي:

ف جاردنر كتابه املعنون بـ "أطر العقل" عام  
ّ
ف كتاًبا آخر   1983بعد أن أل

ّ
أل

. وأضاف Intelligence Reframedسّماه "تأطير الذكاء من جديد  1999عام 

 ( إلى قائمة الذكاءات األساسيىةnaturalistic Intelligence)الذكاء الطبيعي 

التي كانت تضم سبعة أنواع من الذكاءات، مؤكًدا أن هذه القدرات اإلدراكية 

القيمة لدى الكائن البشري تستحق أن يفرد لها نوع خاص ومسمى جديد 

د أن املتعلمين من ذوي الذكاء الطبيعي موهوبون 26للذكاءات ] 
ّ
[. كما أك

الطبيعي، وأن أنماط متعددة واختالفات مميزة في العالم بالقدرة على رؤية 
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الشخص الذي يمتلك الذكاء الطبيعي يدرك املعارف املرتبطة بالعالم الحيوي 

 [. 10ويفهمها، ويستخدم هذه املعارف بفاعلية ]

[ الذكاء الطبيعي بأنه: "قدرة الفرد على تحديد النباتات 23وعّرف جاردنر ]

 يفها". والقضايا املرتبطة بالطبيعة، وفهمها وتصنوالحيوانات واملوضوعات 

ويتضمن الذكاء الطبيعي القدرة على فهم العالم الطبيعي، والعمل 

بفاعلية داخل هذا املحيط، والتمييز بين الظواهر البيئية، وتصنيفها، 

 واستخدامها ظواهر فيما يساعد على تفسيرها واستيعابها. 

لها ين على تركيب عناصر البيئة وتحلي[ أن تدريب املتعلم26ويرى أحمد ]

اد العالقة بينها ومالحظة تفاصيلها عبر التصنيف واملقارنة والتحليل وإيج

والتعبير بالرسم واستخدام الصور واملخططات والخرائط املفاهيمية نشاطات 

تساعد على نمو الذكاء الطبيعي لدى املتعلمين. وهو نوع من الذكاء يتطلب جمع 

واالهتمام بالقضايا  وان والبيئة، وتحليلها ودراستها ورعايتهاالنبات والحي

 [. 1املرتبطة بالكائنات الحية املوجودة في البيئة ]

[ أهمية تدريس العلوم خارج غرفة الصف في أوضاع 11ويؤكد آرمسترونج ]

تظهر فيها الطبيعة بوضوح، وإدخال العالم الطبيعي إلى الحجرة الدراسية أو 

م الطبيعي في أثناء لنتيح للمتعلمين فرصة أكبر لتنمية ذكائه معمل املدرسة؛

وجودهم داخل املدرسة. ولكي يتمكن املعلم من تنميته لدى املتعلمين يجب أن 

يتأكد من أن الجميع لديهم املهارات التي يحتاجونها لدراسة الطبيعة وفهمها، 

ت الالزمة التي والبيئة املحيطة بهم وظواهرها، كما يجب أن يزودهم بالنشاطا

 [. 26تساعدهم على ذلك ] 

مكن توظيف الذكاء الطبيعي عبر االهتمام بالنباتات والحيوانات ودراستها وي

 في محيط الطبيعة، والعمل على تصنيفها ومقارنتها، وممارسة التعلم 
ً
دائما

الحي، وكذلك استخدام األجهزة العلمية في مالحظة الطبيعة، والقيام بالرحالت 

 االستكشافية.العلمية 

 NSESاملعايير الوطنية لتعليم العلوم 

أصدر املجلس القومي للبحث التابع لألكاديمية القومية للعلوم في الواليات 

املتحدة األمريكية املعايير القومية للتربية العلمية. وتعد هذه املعايير من أقدم 

تعلم العلوم  مشاريع التطوير واإلصالح وأهمها على املستوى العاملي. وتناولت

وتعليمها بجوانبها، وهي تضم مجاالت كبرى، وتنقسم إلى: معايير املحتوى، 

ومعايير التدريس، ومعايير النمو املنهي ملعلم العلوم، ومعايير برنامج التربية 

[. فمعايير املحتوى 21العلمية، ومعايير نظام تعليم العلوم، ومعايير التقويم ]

فاهيم والعمليات املوحدة، والعلم ي: معايير املتضم ثمانية عناصر رئيسة، وه

كطريقة لالستقصاء، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وعلوم األرض 

والفضاء، والعلم والتكنولوجيا، والعلم من منظوري الشخص ي واالجتماعي، 

وتاريخ العلم وطبيعته. هذا وتهتم املعايير بتلبية حاجات الطلبة جميعهم من 

نوا مثقفين تثقيًفا علمًيا في مراحل الدراسة املختلفة. رة على أن يكو معارف، وقد

ات للحكم على الجودة أو النوعية، من حيث جودة ما يعرفه 
ّ
كما توفر محك

الطلبة، وما يستطيعون فعله، وجودة برامج العلوم التي تتيح للطلبة فرًصا 

التقويمية، لتعلم العلوم، وجودة تدريس العلوم، وكذلك جودة املمارسات 

 لسياسات ذات العالقة بتعلم العلوم وتعليمها.وا

ونسقت تلك املعايير املستخدمة في تعليم العلوم من مرحلة الروضة إلى 

الصف الثاني عشر، وهي تجيب عن األسئلة اآلتية: ما الذي يجب أن يعرفه 

رفه املتعلم، ويفهمه، ويكون قادًرا على أدائه في العلوم؟ وما الذي يجب أن يع

وم، ويفهمه، ويكون قادًرا على أدائه؟ وكيف تتيح برامج املدرسة معلم العل

الفرصة وتهيئها لكل طالب لتعلم العلوم؟ وما الذي يجب على النظام التربوي 

 عمله ملساندة برامج العلوم باملدرسة؟

معيار العلم كطريقة لالستقصاء: يهتم هذا املعيار باملفاهيم األساسية 

ة على توظيفه، كما يشجع على النمو املعرفي لعلمي، والقدر لالستقصاء ا

للمتعلمين باالعتماد على التفكير الناقد واالستدالل العلمي؛ لتكوين تفسيرات 

 منطقية يمكن تحويلها من الطور النظري إلى الطور العملي.

معايير علوم الفيزياء والعلوم الحياتية وعلوم األرض والفضاء: وتركز على 

 النظريات العلمية األساسية وترسخها لدى جميع املتعلمين.يم واملبادئ و املفاه

معيار العلوم والتكنولوجيا: ويهتم بالعالقة بين العاملين الطبيعي والتكنولوجي، 

مع تأكيده ضرورة اكتساب املهارات اآلتية: مهارة صنع القرار، ومهارة حل  

ف بين العلم الشبه واالختال املشكالت، ومهارة التصميم الفني، مع بيان أوجه 

 والتكنولوجيا وتأثيراتهما في املجتمع. 

معيار العلوم في األبعاد الشخصية واالجتماعية: يحاول هذا املعيار ربط 

املتعلمين بعاملهم االجتماعي والشخص ي، وذلك بفهم الصحة، واملوارد، والبيئة، 

 م كمواطنين.واملخاطر الطبيعية التي ستمكنهم من اإليفاء بالتزاماته

عيار تاريخ العلم وطبيعته: ويشمل فهم طبيعة العلم، ودراسة تاريخه ضمن م

برامج العلوم املدرسية؛ لتوضيح املظاهر املختلفة للعلوم، وكيفية حدوث 

 التطورات العلمية وتتبعها.   

معيار املفاهيم والعمليات املوحدة: ويزود هذا املعيار املتعلمين بأفكار 

لطبيعي، ويبين لهم أن هذه املخططات املفاهيمية فهم العالم ا تساعدهم على

متكاملة، ومكملة ألي برنامج علوم مدرس ي، ولها صلة بخبرات املتعلمين في 

 العلوم وتراكمها.

ويعد االستقصاء أحد املحاور الرئيسة في معايير املحتوى، وفي تنظيم املنهج، 

ممارسة ل والتجريب بحيث يتعلم الطالب مهارات املالحظة واالستدال

النشاطات العلمية. ويضم هذا املحور معيارين هما: القدرات على االستقصاء 

العلمي وتوظيفه وفهمه باالعتماد على طرح أسئلة علمية، وتصميم برامج 

ونماذج لالستقصاء، واستخدام األدوات واألساليب والتكنولوجيا التعليمية، 

رات علمية وبنائها، والقدرة  ، وتكوين تفسيوالتفكير الناقد واالستدالل العلمي 

 [.4على شرح االستقصاء وتلك التفسيرات ]

[ أن معيار االستقصاء يشدد على مسألة قدرة املتعلم على  4ويؤكد تروبريج ]

التفكير الناقد، وأهمية استخدامه املالحظة واملعرفة لتكوين تفسيرات علمية. 

ن مجرد استخدام ى خطوة أبعد موقد نقلت هذه املعايير تدريس العلوم إل

عمليات العلم، ولكنها تشترط على املتعلم استخدام تلك العمليات بعد دمجها 

مع املعرفة الحالية في جمع األدلة املستخدمة في التحليل، وتكوين فهم علمي، 

 .ةالحالي دراسةة الوهذا يتوافق مع فكر 

 االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي:

ستخدام الطرق املختلفة لالكتشاف ملختصون على ايركز العلماء وا

بأنفسهم، وهم يرون أن األطفال علماء صغار بإمكانهم طرح التساؤالت، 

والتنبؤ، ووضع الفرضيات وصياغتها، وجمع املعلومات، مستخدمين أدوات 

 [. 5مختلفة في تفسير النتائج وتنظيمها وتحليلها ]

العلوم يساعد  بيعي في تدريسإن توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الط

املتعلم على استخدام األدلة أو املعرفة العلمية والتفكير العلمي السليم؛ 
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للتوصل إلى تفسيرات علمية حول الظواهر الطبيعية وفهمها بعمق. كما له 

أهمية كبرى بسبب طبيعة املرحلة العمرية في املرحلة االبتدائية، فتوظيفهما 

التي تدور في ذهن املتعلم، ويجيب عنها ؤالت العلمية يجيب على كثير من التسا

بنفسه عبر االستقصاء العلمي، وهو بذلك يحاكي الواقع الطبيعي والبيئية 

الطبيعية ويالمسها؛ مما يؤدي إلى التوصل إلى معرفة حقيقية وقناعة علمية 

لمي عّما يدرسه املتعلم في مقرر العلوم. وهذا يعني أّن استخدام االستقصاء الع

لطبيعي يوجب املتعلم على ممارسة نشاطات تعليمية متنوعة، ويوّجه والذكاء ا

انتباهه إلى كيفية التعلم بأداء تقديم مهام تعليمية متنوعة، ومتصلة بالعالم 

 .الطبيعي

 الدراسات السابقة

[ إلى التعرف على أثر التدريب على  27] هدفت دراسة البلوش ي واملقبالي

اء في تدريس العلوم فى عمليات العلم والتحصيل، تصميم جدول االستقص

( طالب يدرسون في الصف التاسع. وتوصلت الدراسة 130تها من )وتكونت عين

إلى وجود فروق دالة إحصائًيا لصالح املجموعة التجريبية في اختبار عمليات 

 العلم.

[ دراسة بهدف التعرف على مستوى تضمين 28] وآخرون  ت الحصان وأعّد 

االحياء  ستقصاء العلمي في النشاطات العملية املضمنة في كتبسمات اال 

للمرحلة الثانوية. وأسفرت الدراسة عن وجود ضعف في مستوى تضمين تلك 

النشاطات في كتب األحياء للمرحلة نفسها لسمتي التفسيرات باملعرفة العلمية، 

 إلى تفسيرات وتبريرها. والتواصل

ج بين أثر استخدام إستراتيجية تدم [ 29دراسة املبحوح واللولو ] وكشفت

االستقصاء العلمي والعصف الذهني لتنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف 

السادس. وأظهرت النتائج األثر اإليجابي لإلستراتيجية املستخدمة في تنمية 

 الوعي البيئي.

[ أثر إستراتيجية االستقصاء القائمة 30] ات وحمديعضيب دراسة وأبرزت

مادة العلوم. وخلصت رية البنائية في تنمية مهارات التفكير العلمي في على النظ

 نتائجها إلى أثر تلك اإلستراتيجية في تنمية مهارات التفكير العلمي.

[ أثر إستراتيجية التدريس التبادلي 31دراسة إبراهيم وكركجي ] ما تناولتك

فت النتائج عن ي تنمية الذكاء الطبيعي لدى طالبات املرحلة الجامعية. وكشف

 ة التجريبية.وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموع

[ بهدف التعرف على مدى فاعلية وحدة  6كذلك جاءت دراسة محمد ]

مقترحة في الفيزياء في تنمية الوعي املنهي والذكاء الطبيعي لدى طالب املرحلة 

تائج إلى  ثانوية. واستخدم الباحث مقياس الذكاء الطبيعي. وتوصلت النال

 .فاعلية الوحدة املقترحة في تنمية الذكاء الطبيعي

ى الكشف عن تأثير استخدام طريقة تمثلة عل[ 32دراسة شرف ] وركزت

بعض املفاهيم الفضائية مدعومة باآليات القرآنية في تنمية الذكاء الطبيعي 

ي؛ ف الرابع االبتدائي. واستخدم الباحث اختبار الذكاء الطبيعلدى تالميذ الص

فروق دالة للكشف عن صعوبات تعلم العلوم. وأسفرت النتائج عن وجود 

 إحصائًيا في اختبار الذكاء الطبيعي.

[ إلى التعرف على أثر استخدام التدريس 26كما هدفت دراسة أحمد ]

واستخدم الباحث مقياس الذكاء  باملدخل املنظومي في تنمية الذكاء الطبيعي.

اإلعدادي. وكشفت النتائج عن وجود فروق ذات   الطبيعي لتالميذ الصف األول 

 لصالح املجموعة التجريبية على مقياس الذكاء الطبيعي. داللة إحصائية

لتنمية الذكاء الطبيعي لدى  امقترح ا [ برنامج33دراسة ايناس ] وتناولت

لت الدراسة إلى فاعلية البرنامج في تنمية هذا األطفال قبل سن املدرسة. وتوص

 ذكاء.النوع من ال

[ فاعلية وحدة مقترحة في تنمية الذكاء الطبيعي 6دراسة محمد ] ما أثبتتك

 املرحلة الثانوية. لدى طالب 

التعرف على مدى فاعلية برنامج في العلوم  بهدف[ 1دراسة الباز ] وأجريت

لتالميذ املرحلة االبتدائية في ضوء نظرية الذكاءات املتعددة فى تنمية التحصيل 

( طالًبا اختيروا من إحدى مدارس 36يعي. وتكونت العينة من )والذكاء الطب

البحرين. وتوصلت النتائج إلى فاعلية البرنامج املقترح في تنمية التحصيل 

 كاء الطبيعي.لذوا

[ الفروق الفردية في الذكاء الطبيعي بين 14دراسة قوشحة ] واستقصت

وق الذكور على اإلناث طلبة الكليات النظرية والعملية. وتوصلت النتائج إلى تف

في الذكاء الطبيعي، ووجود اهتمامات مشتركة في الذكاء الطبيعي بين طلبة 

 لعملية.الكليات النظرية وا

لى الكشف عن مدى تضمين ع[ 34شعيلي واملحروقي ]دراسة ال وركزت

محتوى الفيزياء في كتب العلوم للصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر في 

ر القومية للتربية العلمية وأظهرت النتائج أن محتوى سلطنة عمان املعايي

تتضمن في املرتبة الفيزياء في كتب العلوم للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر 

معيار )توحيد املفاهيم والعمليات(، واحتل معيار )العلوم من منظوري األولى 

 شخص ي واجتماعي( املركز األخير.

عايير القومية  عرف على مدى تحقق امل[ دراسة بهدف الت35] الزبيدي وأعّد 

للتربية العلمية في محتوى كتب الفيزياء للمرحلة املتوسطة، وأظهرت النتائج إلى  

 توسطة.تحقق املعايير بنسب م

[ إلى التعرف على مدى مواكبة محتوى كتاب 36كما هدفت دراسة حجازي ]

العلمية للتربية العلوم للصف من الرابع إلى السادس االبتدائي بمصر للمعايير 

العلمية، وتوصلت النتائج إلى حصول معيار العلم كطريقة استقصاء على 

 املرتبة الثانية. 

فر املعايير العاملية ملحتوى العلوم [ مدى توا9ت دراسة فتحية ]تناولو 

بمشروع املعايير العاملية للتربية العلمية في محتوى كتب العلوم للصفوف من 

األدرن، وأظهرت النتائج أن محتوى العلوم في كتب العلوم الرابع إلى السادس في  

للصفوف من الرابع الى السادس تتضمن في املرتبة االولى معيار )توحيد 

لعمليات(، كما جاءت في املرتبة الثانية )العلوم الفيزيائية( وفي املرتبة وااملفاهيم  

 الثالثة معيار )العلوم كاستقصاء(.

لى تقويم محتوى كتب العلوم املطورة ع[ 37]دراسة الغامدي  ركزتكذلك 

بالصفوف الدنيا من املرحلة االبتدائية في ضوء معايير مختارة، وتوصلت 

كتب العلوم املطورة للصفوف الدنيا باملرحلة  النتائج إلى تركيز محتوى 

االبتدائية على مجال العلم كطريقة استقصاء، كما توصلت النتائج إلى وجود 

ال العلم والتكنولوجيا ومجال العلم من منظور شخص ي تدني في نسبة مج

 واجتماعي. يعتبر مجال تاريخ العلم وطبيعته األقل توافر.   

 الدراسة منهج وإجراءات . 3

 دراسة ال منهج. أ

استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي الذي يمكن بواسطته استجواب 

الظاهرة املدروسة من  جميع أفراد املجتمع أو عينة كبيرة منهم؛ بهدف وصف
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حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو 

حثة في وصف مهارات االستقصاء العلمي . وشرعت البا[38استنتاج األسباب ]

ومهارات الذكاء الطبيعي، ومن ثم أعدت وحدة دراسية مقترحة وفق معايير 

NSES. 

 دراسة ال مجتمع وعينة. ب

، من خبراء ومختص ي املناهج وطرق تدريس العلوم دراسةمع المجت تكون 

في مناهج وطرق تدريس   ( مختًصأ14من )  دراسة(. وتكونت عينة ال14وعددهم )

 .NSESالعلوم ممن استجاب للتحكيم، بهدف مواءمة الوحدة مع معايير 

 دراسةال أدوات. ج

ء العلمي لطالبات أعدت الباحثة استبانتين تضمنت األولى مهارات االستقصا

نية مهارات الذكاء الطبيعي، التي الصف الخامس االبتدائي، وتضمنت الثا

دراسية تدرس ضمن مقرر العلوم لطالبات الصف يمكن توظيفهما في وحدة 

املذكور. وعرضت هاتين االستبانتين على أعضاء هيئة التدريس ممن 

بنيت الوحدة  تخصصهم املناهج وطرق تدريس العلوم. واعتماًدا عليهما

املقترحة التي تهدف إلى توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء 

للصف الخامس االبتدائي. كما بنت الباحثة مقياًسا مكوًنا من  NSESمعايير 

لتحكيم الوحدة املقترحة بهدف تحديد   NSES( فقرة تضم مؤشرات معايير  42)

راد العينة لفقرات ، واستجاب أفNSESمدى توظيف تلك الوحدة معايير 

 14املقياس حسب تدريج رباعي، ووزع املقياس على عينة مكونة من )
ً
( مختصا

ن مختص ي املناهج وطرق تدريس العلوم، وأخذت في الحسبان تعديالت م

 املحكمين وتوجيهاتهم. وفيما يلي تفصيل ذلك على النحو اآلتي: 

 هدف االستبانة

بانة( إلى وضع قائمة تضم مهارات مهارات تهدف أداة الدراسة )االست

لطالبات االستقصاء العلمي، ومهارات الذكاء الطبيعي الخاصة بمقرر العلوم 

الين األول والثاني من الصف الخامس االبتدائي، وذلك عند اإلجابة عن السؤ 

 .دراسةأسئلة ال

 وبنيت كما يلي:: بناء االستبانة

ديد مهارات االستقصاء العلمي، وذلك االستعانة بالدراسات السابقة لتح .1

[  10[ وليولين ]28[ ودراسة الحصان ]4بالرجوع إلى دراسة كل من: تروبنج ] 

[. وكذلك الرجوع إلى بعضها لتحديد مهارات الذكاء 29ودراسة املبحوح ]

[  32[ ودراسة شرف ]26[ ودراسة أحمد ]1الطبيعي، وهي دراسة كل من: الباز ]

 [.6ودراسة محمد ]

التوصل إلى قائمة تضم مهارات االستقصاء العلمي املناسبة لطالبات   .2

ومن ثم تضمينها في استبانة شملت  الصف الخامس االبتدائي في مقرر العلوم،

 خمس مهارات رئيسة، يندرج تحتها عدد من املهارات الفرعية.

التوصل إلى قائمة تضم مهارات الذكاء الطبيعي املناسبة لطالبات الصف  .3

لخامس االبتدائي في مقرر العلوم، ومن ثم تضمينها في استبانة شملت أربع ا

 املهارات الفرعية. مهارات رئيسة، يندرج تحتها عدد من

 صدق االستبانة

ُصممت االستبانتان وتضمنتا مهارات رئيسة وأخرى فرعية. وللتأكد من 

وتجانسها، صدقهما )املهارات الرئيسة(، ومدى انتماء املهارات الفرعية لها 

وضعت املهارات في مقياس متدرج رباعي، وعرضت االستبانتان على عدد من 

يس املختصين باملناهج وطرق تدريس العلوم، وفي املحكمين أعضاء هيئة التدر 

 ضوء مرئياتهم ومقترحاتهم عدلت بعض العبارات. 

 ثبات االستبانة

رونباخ كما في حسب ثبات االستبانتين عن طريق معامل ثبات معادلة ألفا ك

 الجدل اآلتي: 

   1 جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ ملهارات االستقصاء العلمي ومهارات الذكاء الطبيعي 

 مهارات الذكاء الطبيعي  مهارات االستقصاء العلمي 

معامل   املهارة م

 الثبات

معامل   املهارة م 

 الثبات

 0.804 كوناتها وتصنيفها. امليل نحو البيئة وجمع م 1 0.743 طرح األسئلة العلمية. 1

 0.729 التأمل في الظواهر الطبيعية. 2 0.842 اإلجابة عن األسئلة بأدلة علمية. 2

 0.744 الخروج إلى الطبيعة واالستمتاع بها. 3 0.694 صياغة تفسيرات من األدلة العلمية.  3

 0.728 معرفة البيئة ومكوناتها.إعداد وسائل واستخدامها في  4 0.640 التوصل إلى التفسيرات، وتبريرها.  4

    0.798 استخدام طرق مختلفة لالستقصاء.  5

 0.804 االستبانة كلها 0.892 االستبانة كلها

 دراسة ال اجراءات. د

والذكاء الطبيعي في بناء وحدة دراسية مقترحة لتوظيف االستقصاء العلمي 

 مقرر العلوم باملرحلة املتوسطة: 

لى توظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في إ ةالحالي دراسةهدف الت 

، لذا أعّدت الباحثة وحدة دراسية NSESضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

مقترحة لتوظيف االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء املعايير الوطنية 

في مقرر العلوم للصف الخامس االبتدائي. ولتحقيق هذا  NSESلتعليم العلوم 

الهدف اعتمدت وحدة النباتات بسبب احتوائها على أفكار وموضوعات علمية 

املتعلمين، ويمكن عبرها ممارسة نشاطات ومهام تخدم  عديدة مرتبطة بواقع

الذكاء الطبيعي لديهم، كذلك احتواء الوحدة على نشاطات يمكن صياغتها على 

دة النباتات من [ أن وح5هيئة مهام ودروس استقصائية. وذكر بيترز وستاوت ]

ئية. أفضل الوحدات للمتعلمين إلجراء تجارب مفتوحة النهاية في املرحلة االبتدا

 وأعّدت الوحدة باتباع الخطوات اآلتية:

االطالع على أدبيات البحث التربوي الخاصة باالستقصاء العلمي والذكاء   .1

قة ذات ، والدراسات السابNSESالطبيعي واملعايير الوطنية لتعليم العلوم 

 العالقة.
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تحليل الوحدة الدراسية املختارة )النباتات( للصف الخامس االبتدائي  .2

تها يتم توظيف بهدف التعرف على مكوناتها، والنشاطات التي بواسط

االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

NSES في أثناء بناء الوحدة، وهي ، حيث استخلصت األسس التي يجب مراعاتها

دمج االستقصاء مع الذكاء الطبيعي نحو: يتعلم الطالب ويمارسون نشاطات 

شف عن األشياء الجديدة بأنفسهم، الذكاء الطبيعي باندماجهم في دروس؛ للك

 وتنمية اتجاهات وإستراتيجيات تدريبية قائمة على البحث وحل املشكالت.  

اآلتية في بناء تلك الوحدة، وذلك من حيث كما اتبعت الباحثة اإلجراءات 

 تحديد عنوانها )النباتات(، وأهدافها، وأساليب تدريسها، وتقويمها، كما يلي:

الوحدة الدراسية املقترحة على إعطاء الطالب فرصة  أهداف الوحدة: تركز

الستخدام مهاراتهم الحسية ملالحظة الطبيعة، فيكّونون مجموعات من كائنات 

يرسمون العينات في دفاترهم، ويعملون سجل قصاصات ملا جمعوه الغابات، و 

مع استخدامهم مراجع علمية؛ ليحددوا األسماء العلمية للكائنات الشائعة لها. 

لتحقيق هذا الهدف اطلعت الباحثة بحوث ودراسات عديدة تناولت و 

يم االستقصاء العلمي، والذكاء الطبيعي، كما اطلعت على املعايير الوطنية لتعل

 . NSESالعلوم 

محتوى الوحدة: لبناء هذا املحتوى، استندت الباحثة إلى قائمة األهداف  .1

ت السابقة نظم املحتوى ورتبت املقترحة للوحدة بعد تحكيمها. وفي ضوء الخبرا

خبرات التعلم على شكل موضوعات رئيسة وفرعية كما يلي: أجزاء النبات 

زائها: جذور، وسيقان، وأوراق، وأزهار، ووظائفها، وتضم: أهمية النباتات، وأج

وثمار. كما تضم أهمية أجزاء النبات مثل: جذور، وسيقان، وأوراق، وأزهار، 

الختالف بين أجزاء النباتات، مثل: جذور، وسيقان، وثمار. كذلك التشابهه وا

وأوراق، وأزهار، وثمار، ووظائف أجزاء النباتات. ثم يأتي دور طرح األسئلة نحو: 

نمو النبات؟ وما الذي تحتاجه النباتات لكي تعيش وتنمو؟ أهمية الزهر.  كيف ي

اكن كيف تنمو النباتات من البذور؟ كذلك تضم اختالف النبات باختالف أم

معيشته، والنباتات تنتج نباتات جديدة، ودورة حياة النبات. كيف يصنع 

 النبات   النبات غذاءه؟ األوراق مصنع الغذاء. كيف تصنع الورقة الغذاء؟
ً
وأخيرا

 واألكسجين، وحماية البيئة.

وراعت الباحثة في أثناء بنائها الوحدة استخدام لغة سهلة وواضحة تناسب 

ئص نموهم، وخبراتهم ومستواهم، وتجذب اهتماماتهم. أعمار املتعلمين وخصا

كذلك مراعاة تنوع الخبرات التعليمية لديهم وتسلسلها؛ لتشمل خبرات مباشرة 

تعلمات في حديقة املدرسة والبيئة املحيطة، مع إتاحة الفرصة تطبقها امل

للمتعلمين لتقديم مالحظاتهم، واستنتاجاتهم، وتفسيراتهم عند دراستهم 

، وتقديم النشاطات التي تحفزهم وتشجعهم على تنمية قدراتهم املحتوى 

 وذكائهم الطبيعي. كذلك راعت الباحثة مسألة ارتباط املعايير الوطنية لتعليم

 بذلك كله. NSESالعلوم 

طرق تنفيذ الوحدة: وتشمل طرق التدريس التي تركز على حل املشكالت،   .2

تجارب العملية، واستخدام واملناقشة والحوار، واالستقصاء، وإجراء ال

 الخرائط التنظيمية، والتعلم التعاوني.

 

ة النشاطات والوسائل التعليمية: استخدمت الباحثة النشاطات التعليمي .3

التي تركز على استخدام املتعلمات ذكاءهن الطبيعي في ممارسة النشاطات 

عمل؛ مما وإنجاز املهام، وذلك بتوظيف االستقصاء العلمي في اثناء مباشرة ال

يوفر للمتعلمات تعلم موضوعات ذات صلة بحياتهن الطبيعية، وأداء مهام 

النباتات في   حقيقية مستمدة من واقعهن، ومن األمثلة على ذلك: مالحظة

العالم الطبيعي، وتسجيل امللحوظات حيالها، وكتابة تقارير علمية عنها، 

لمية الالزمة: كعدسة وإجراء التجارب العلمية عليها، واستخدام األدوات الع

مكبرة، وميكروسكوب؛ لفحص النباتات، وزراعة البذور في حديقة املدرسة، 

وعات علمية حول النباتات، واالستعانة بمكتبة املدرسة للكتابة عن موض

والقيام برحالت علمية إلى بعض الحدائق والبيوت املحمية، وكتابة تقرير علمي 

 زل، كالنخيل، وغيرها. حول بعض النباتات املوجودة في املن

واالستعانة بالصور واألفالم في كتابة بحوث وتقارير، وإعداد منشورات 

قع اإللكترونية، والصحف اليومية وخرائط ورسوم بيانية، واالطالع على املوا

 املهتمة بأخبار النباتات. 

نواتج تعلم الوحدة: تنوعت أساليب التقويم لتشمل التقويمين الفردي  .4

ي في أثناء تنفيذ البرامج وممارسة النشاطات وفق بطاقة املالحظة، والجماع

منها، والبدء بتقويم ذاتي بالتأكد من أن كل مجموعة تؤدي املهام املطلوبة 

 وتقويم املعلم أعمال املجموعات باالعتماد على بطاقة املالحظة. 

 إعداد دليل املعلم: 

يهدف هذا الدليل إلى إرشاد املعلم في أثناء تدريسه الوحدة املقترحة، وتضم 

ما يلي: نبذة مختصرة عن االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي واملعايير الوطنية 

هات عامة للمعلم، والخطة الزمنية لتدريس ، وتوجيNSESلتعليم العلوم 

لتقويم، وقائمة املصادر الوحدة، وأهدافها اإلجرائية، وإجراءات التدريس وا

 واملراجع العلمية.  

  تحكيم الوحدة: 

عرضت الصورة املبدئية على املستشارين واملحكمين؛ للتعرف على آرائهم 

ضها وتنظيمها ملستوى حول: مدى مناسبة املحتوى العلمي للوحدة وطريقة عر 

املتعلمين، والدقة العلمية وصحة املحتوى، ومناسبة األهداف، ومالءمة 

لنشاطات العلمية والتجارب للمتعلمين، ومراعاة النشاطات والتجارب أساس ا

الوحدة القائم على دمج االستقصاء العلمي مع الذكاء الطبيعي في ضوء املعايير 

 .NSESالوطنية لتعليم العلوم 

 ومناقشتها النتائج.4

 نتائج السؤال األول:

لإلجابة عن هذا السؤال: ما مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لطالبات 

؟ بنيت NSESالصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم  

استبانة وعرضت على محكمين، ومن ثم استخرجت النسب املئوية، ثم حددت 

بتدائي. العلمي الالزمة لطالبات الصف الخامس اال مهارات االستقصاء 

 ذلك على النحو اآلتي: ( يوضح2والجدول رقم ) 
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 نسب اتفاق عينة الدراسة على مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لطالبات الصف الخامس االبتدائي   2 جدول 

 NSESفي ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم   

 التفاق انسبة  املهارة الرئيسة

 % 78.57 طرح األسئلة العلمية. 

 % 92.86 اإلجابة عن األسئلة بأدلة علمية.

 % 92.86 صياغة تفسيرات من األدلة العلمية. 

 % 85.71 التوصل إلى التفسيرات وتبريرها.

 % 85.71 استخدام طرق مختلفة لالستقصاء. 

 

في املناهج من الجدول السابق نسب اتفاق عينة الدراسة املختصين  يتضح

وطرق تدريس العلوم على مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لطالبات الصف 

حيث جاءت  NSESالخامس االبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

املهارتان: اإلجابة عن األسئلة بأدلة علمية وصياغة تفسيرات من األدلة العلمية 

لتوالي من وجهة نظر املحكمين، حيث ثمثل في املرتبتين األولى والثانية على ا

 هاتان املهارتان أساًسا في االستقصاء العلمي.

 نتائج السؤال الثاني:  

كاء الطبيعي الالزمة لطالبات الصف لإلجابة عن السؤال: ما مهارات الذ

؟ بنيت NSESالخامس االبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

كمين، ومن ثم استخرجت النسب املئوية، وحددت استبانة وعرضت على مح

مهارات الذكاء الطبيعي الالزمة لطالبات الصف الخامس االبتدائي. والجدول 

 ( يوضح ذلك كاآلتي:3رقم )

   3جدول رقم 

 نسب اتفاق عينة الدراسة على مهارات الذكاء الطبيعي الالزمة لطالبات الصف الخامس االبتدائي  

 NSESطنية لتعليم العلوم  في ضوء املعايير الو 

 نسبة االتفاق  املهارة الرئيسة

 % 85.71 وتصنيفها.امليل نحو البيئة وجمع مكوناتها 

 % 78.57 التأمل في الظواهر الطبيعية.

 % 100 الخروج إلى الطبيعة واالستمتاع بها.

 % 92.86 إعداد وسائل واستخدامها في معرفة البيئة ومكوناتها.

 

أن نسب اتفاق عينة الدراسة املختصين في  السابقول يتضح من الجد

املناهج وطرق تدريس العلوم على مهارات الذكاء الطبيعي الالزمة لطالبات 

حيث  NSESالصف الخامس االبتدائي في ضوء املعايير الوطنية لتعليم العلوم 

جاءت مهارة الخروج إلى الطبيعة واالستمتاع بها في املرتبة األولى حسب رأي 

إذ يعّد االتصال بالطبيعة واملش ي فيها ومالمستها أهم مهارات الذكاء  املحكمين؛

الطبيعي، وبدونها ال يمكن أن تفّعل هذه املهارات أو القدرات لدى املتعلمين. في 

حين جاءت مهارة التأمل في الظواهر الطبيعية في املرتبة الرابعة حسب رأي 

ملهارة من املهارات العالية كون تلك ااملحكمين، وترجع الباحثة سبب ذلك إلى 

واملعتمدة على مهارات سابقة لها، مثل: الخروج إلى الطبيعة وامليل إليها ثم تأتي 

 عملية التأمل.

 نتائج السؤال الثالث:

لإلجابة عن هذا السؤال: ما درجة تضمين الوحدة الدراسية املقترحة 

 ؟NSESللمعايير الوطنية لتعليم العلوم 

الوحدة الدراسية املقترحة في تضمين املعايير الوطنية   مدى نجاح  للحكم على

( مختًصا من مختص ي املناهج 14عرضتها الباحثة على ) NSESلتعليم العلوم 

وطرق تدريس العلوم؛ للحكم على درجة تضمين تلك الوحدة املعايير الوطنية 

 . NSESلتعليم العلوم 

لتحديد مستوى نجاح ب التالي ولتسهيل تفسير النتائج تم استخدام األسلو 

الوحدة في تضمين املعايير الوطنية لتعليم العلوم. حيث تم إعطاء أربعة أوزان 

، 2، بدرجة متوسطة = 3لبدائل االستجابة باالستبانة األربعة: )بدرجة كبيرة = 

(، وبعد ذلك تم تصنيف مدى الدرجات  0، غير متوافر = 1بدرجة ضعيفة = 

 املدى من خالل املعادلة التالية: تساوية فيإلى أربعة مستويات م

   0.75=  4( ÷ 1-4أقل وزن(÷ عدد بدائل املقياس = ) -طول الفئة = )أكبر وزن 

 لنحصل على التصنيف التالي:

 ( 3إلى  2.25بدرجة كبيرة )من   -

 ( 2.25ألقل من  1.50بدرجة متوسطة )من   -

 ( 1.50ألقل من   0.75بدرجة ضعيفة )من   -

(، والجدول اآلتي يوضح تحليل النتائج 0.75ألقل من      0 توافر )منغير م  -

 وفًقا آلراء املحكمين كما يلي:
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 NSESنتائج تحليل مقياس نجاح الوحدة في تضمين املعايير الوطنية لتعليم العلوم    4م جدول رق

 املعايير م 
وافر   بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة  بدرجة ضعيفة غير مت

 املتوسط 
نحراف اال 

 املعياري 
 الترتيب

 % ت % ت % ت % ت

 األول  0.28 2.75 بين املفاهيم والعمليات  الدمج

صياغة فروض يمكن للمتعلم   1

 االستقصاء منها. 
0 0 1 7.14 1 7.14 12 85.7 2.79 0.58 3 

تقديم املخططات التصويرية   2

 والخرائط البصرية والرسوم البيانية.
0 0 1 7.14 1 7.14 12 85.7 2.79 0.58 3 

 4 0.47 2.71 71.4 10 28.5 4 0 0 0 0 شرح العالم الطبيعي. 3

مساعدة املتعلم على فهم العالم  4

 الطبيعي.
0 0 1 7.14 2 14.2 11 78.5 2.71 0.61 4 

 الثاني  0.33 2.71  العلم كطريقة استقصاء 

يتم التعلم بطرح األسئلة عن األشياء   5

اث املوجودة في والكائنات الحية واألحد

 البيئة.

0 0 0 0 1 7.14 13 92.85 2.93 0.27 1 

استقصاء األسئلة عبر ممارسة  6

 النشاطات.
0 0 0 0 2 14.2 12 85.7 2.86 0.36 

2 

تساعد األنشطة على تسجيل   7

 مالحظات منظمة.
0 0 1 7.14 3 21.4 10 71.4 2.64 0.63 5 

تساعد النشاطات على وصف   8

 األحداث.
0 0 2 14.2 2 14.2 10 71.4 2.57 0.76 6 

النشاطات على إعداد إجراءات تساعد  9

 لجمع البيانات.
0 0 1 7.14 5 35.7 8 57.14 2.50 0.65 7 

يتعلم الطالب من استخدامه األدوات   10

في جمع املعلومات باالعتماد على  

 الحواس.

0 0 0 0 1 7.14 13 92.86 2.93 0.27 1 

مع البيانات تساعد النشاطات على ج 11

 وتسجيلها.
0 0 0 0 4 28.57 10 71.4 2.71 0.47 4 

تساعد النشاطات على تنظيم البيانات  12

 في جداول ورسوم بيانية.
0 0 3 21.4 2 14.2 9 64.2 2.43 0.85 8 

تفسير البيانات ومقارنتها مع نتائج   13

 املجموعات األخرى.
0 0 1 7.14 1 7.14 12 85.7 2.79 0.58 3 

تخدام الرسوم والصور  اس 14

 واملخططات لعرض النتائج. 
0 0 0 0 5 35.7 9 64.2 2.64 0.50 5 

يتعلم الطالب من استخدامه املهارات   15

الرياضية في التعبير عن املعرفة  

 العلمية.

0 0 0 0 3 21.4 11 78.5 2.79 0.43 3 

يعرض املتعلم نتائج االستقصاء   16

 بكفاءة امام زمالئهم. 
0 0 0 0 3 21.4 11 78.5 2.79 0.43 3 

يقارن املتعلم بين األشياء إليجاد   17

 العالقات بينها.
0 0 1 7.14 5 35.7 8 57.14 2.50 0.65 7 

تساعد النشاطات على فهم املفاهيم  18

 العلمية. 
0 0 1 7.14 4 28.57 9 64.2 2.57 0.65 6 

تساعد النشاطات على فهم طبيعة  19

 العلم.
0 0 1 7.14 2 14.2 11 78.5 2.71 0.61 4 

تساعد النشاطات على تنمية قدرات   20

 املتعلم على االكتشاف بنفسه. 
0 0 0 0 1 7.14 13 92.86 2.93 0.27 1 
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 الجدول السابق ما يأتي:يتضح من 

أن جميع املعايير الوطنية لتعليم العلوم متضمنة بدرجة كبيرة في الوحدة   -

الدراسية املقترحة؛ حيث إن متوسطات جميع املعايير الفرعية امتدت من 

(، وتقع جميع هذه املتوسطات في مدى االستجابة بدرجة كبيرة 2.93( إلى )2.29)

املختصين في املناهج  من وجهة نظر عينة الدراسة (3إلى  2.25)الذي يمتد من 

وطرق تدريس العلوم. كما أن االنحرافات املعيارية للمعايير الفرعية امتدت من 

 ( مما يشير إلى تقارب تشتت درجاتها.1.02( إلى ) 0.27)

تساعد النشاطات على تنمية قدرات   21

 املتعلم على تحليل البيانات.
0 0 0 0 2 14.2 12 85.7 2.86 0.36 2 

 السادس 0.54 2.53 العلم من منظورين فردي واجتماعي

ربط املتعلم بواقعين الشخص ي   22

 واالجتماعي.
0 0 1 7.14 3 21.4 10 71.4 2.64 0.63 5 

تساعد النشاطات على فهم املتعلم   23

 قضايا املجتمع.
1 7.14 0 0 5 35.7 8 57.14 2.43 0.85 8 

تساعد النشاطات املتعلم على اتخاذ   24

 قراًرا حول القضايا املهمة. 
1 7.14 1 7.14 5 35.7 7 50 2.29 0.91 9 

تساعد النشاطات االلتزام بأخالقيات  25

 العلم.
0 0 0 0 2 14.2 12 85.7 2.86 0.36 2 

تساعد النشاطات على مراعاة قواعد  26

 األمن والسالمة.
0 0 2 14.2 4 28.57 8 57.14 2.43 0.76 8 

 الرابع  0.45 2.68 تاريخ العلم وطبيعته

العلم مسعى  النشاطات أن تؤكد  27

 تراكمي.
0 0 1 7.14 6 42.86 7 50 2.43 0.65 8 

تؤكد النشاطات أن املعرفة العلمية   28

 قائمة على البحث واالستقصاء. 
0 0 1 7.14 1 7.14 12 85.7 2.79 0.58 3 

تؤكد النشاطات أن العلم ذو طبيعة   29

 متغيرة.
0 0 0 0 2 14.2 12 85.7 2.86 0.36 2 

همية املالحظة  تؤكد النشاطات أ 30

 والتجريب في تطور العلم. 
0 0 1 7.14 3 21.4 10 71.4 2.64 0.63 5 

 الخامس  0.65 2.60 العلم والتكنولوجيا

تطوير قدرات املتعلم على فهم ما هو   31

 طبيعي.
0 0 2 14.2 1 7.14 11 78.5 2.64 0.75 5 

تطوير قدرات املتعلم على فهم ما هو   32

 صنع اإلنسان. من 
0 0 0 0 3 21.4 11 78.5 2.79 0.43 3 

توضيح العالقة بين العلم   33

 والتكنولوجيا.
0 0 0 0 5 35.7 9 64.2 2.64 0.50 5 

دور العلم والتكنولوجيا في حل  34

 املشكالت. 
1 7.14 2 14.2 1 7.14 10 71.4 2.43 1.02 8 

 7 0.86 2.50 64.3 9 28.6 4 0 0 7.14 1 التقنية.يتنبأ املتعلم بنتائج العلم عبر  35

 الثالث  0.52 2.69 علوم الحياة

 4 0.61 2.71 78.5 11 14.2 2 7.14 1 0 0 فهم خصائص الكائنات الحية. 36

فهم املتطلبات األساسية للكائنات   37

 الحية.
0 0 1 7.14 1 7.14 12 85.7 2.79 0.58 

3 

 5 0.50 2.64 64.3 9 35.7 5 0 0 0 0 الكائنات الحية.فهم دورة حياة  38

 3 0.43 2.79 78.5 11 21.4 3 0 0 0 0 فهم تأثير البيئة في الكائن الحي. 39

 7 0.76 2.50 64.2 9 21.4 3 14.2 2 0 0 فهم حاجات الكائن الحي. 40

 4 0.61 2.71 78.5 11 14.2 2 7.14 1 0 0 فهم املوارد البيئية، والحفاظ عليها.   41

  0.40 2.67 املعايير ككل 
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أن املعايير الفرعية التي احتلت املرتبة األولى من حيث درجة التضمين في  -

رعية التالية: )يتم التعلم بطرح املقترحة هي املعايير الف الوحدة الدراسية

األسئلة عن األشياء والكائنات الحية واألحداث املوجودة في البيئة(، )يتعلم 

الطالب من استخدامه األدوات في جمع املعلومات باالعتماد على الحواس(، 

ذلك )تساعد النشاطات على تنمية قدرات املتعلم على االكتشاف بنفسه( و 

( وهذه املعايير الثالثة تنتمي إلى املعيار الرئيس )العلم 3من    2.93بمتوسط بلغ )

كطريقة استقصاء(، ويمكن تفسير ذلك بأن األنشطة ركزت على تساءل 

املتعلمين عن الكائنات واالحداث في البيئة املحيطة بهم، التخطيط والتنفيذ 

ائج نات، تبادل املتعلمون للنتلألبحاث، استخدام األجهزة واألدوات لجمع البيا

والتفسيرات، تنمية قدرة املتعلم على حل املشكالت عن طريق االستقصاء، 

 تنمية قدرة املتعلم على الوصف والتفسير والتنبؤ باألدلة العلمية.

أن املعيار الفرعي الذي احتل املرتبة التاسعة واألخيرة هو املعيار )تساعد  -

ذ قراًرا حول القضايا املهمة( وذلك بمتوسط بلغ النشاطات املتعلم على اتخا

 2.25( ويقع أيضا في مدى االستجابة بدرجة كبيرة )الذي يمتد من 3من  2.29)

منظورين فردي واجتماعي(، ويمكن ( وينتمي إلى املعيار الرئيس )العلم من 3إلى 

ح تفسير هذه النتيجة بأن اتخاذ القرار حول القضايا املهمة يظهر بدرجة أوض 

 في مرحلة التطبيق العملي والحوار والنقاش لألنشطة.

بصورة  NSESأن متوسط درجة التضمين للمعايير الوطنية لتعليم العلوم  -

في مدى االستجابة بدرجة كبيرة، ( ويقع هذا املتوسط 3من  2.67إجمالية بلغ )

رى مما يشير إلى أن عينة الدراسة املختصين في املناهج وطرق تدريس العلوم ت

بصورة إجمالية متضمنة بدرجة كبيرة   NSESأن املعايير الوطنية لتعليم العلوم  

 في الوحدة الدراسية املقترحة.

ة بدرجة كبيرة في أن جميع املعايير الرئيسة الوطنية لتعليم العلوم متضمن -

الوحدة الدراسية املقترحة؛ حيث إن متوسطات جميع املعايير الرئيسة امتدت 

(، وتقع جميع هذه املتوسطات في مدى االستجابة بدرجة 2.75ى )( إل2.53من )

( من وجهة نظر عينة الدراسة املختصين في 3إلى  2.25كبيرة )الذي يمتد من 

هذه النتيجة إلى أن األسس التي بنيت  املناهج وطرق تدريس العلوم، وتعزى 

 عليها الوحدة ساعدت على تحقيق املعايير بدرجة كبيرة.

ر الرئيس الذي احتل املرتبة األولى من حيث درجة التضمين في أن املعيا -

الوحدة الدراسية املقترحة هو )الدمج بين املفاهيم والعمليات( بمتوسط بلغ  

[، حيث 9ع ما توصلت إليه دراسة فتحية ]( وتتفق هذه النتيجة م3من  2.75)

في أن طبيعة األنشطة التي ركزت أثناء التخطيط على انخراط الطالبات 

الطبيعة ومشاهدة النباتات ومالحظة نموها، وكذلك استخدام الرسوم 

(، 3من    2.71التخطيطية. يليه معياري: العلم كطريقة استقصاء بمتوسط بلغ )

(، وتتفق هذه النتيجة مع ما 3من  2.69توسط بلغ )ثم معيار )علوم الحياة( بم

ركز الثاني. ولم [ في حصول االستقصاء على امل36توصلت إليه دراسة حجازي ]

تنخفض درجة تضمين أي معيار عن التضمين بدرجة كبيرة، وتتفق هذه 

[، وتعزى هذه النتيجة إلى  35النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الزبيدي ] 

ي ألنشطة الوحدة وذلك بمعايشة النبات ومشاهدته واالعتناء التطبيق الواقع

باملالحظة املباشرة، عمل  به، تدوين الطالبات مالحظاتهن، اكتساب الخبرة

الطالبات في مجموعات صغيرة، إيجاد إجابات ألسئلتهن البحثية من خالل 

الخبرة املباشرة. بينما نجد أن أقل متوسط تضمين كانت ملعيار العلم من 

(، وتعزى هذه النتيجة إلى  3من  2.53نظوري فردي واجتماعي بمتوسط بلغ )م

بيعة، والتركيز على املناقشات الجماعية، االهتمام بانخراط الطالبات في الط

وتطبيق األنشطة االجتماعية املناسبة للمرحلة العمرية للطالبات. وتتفق هذه 

[، ودراسة 34املحروقي ] النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كال من: الشعيلي و 

 [.37[، ودراسة الغامدي ]39الشعيلي ]

مع املعايير الوطنية لتعليم  وبذلك يمكن الحكم على الوحدة بأنها متوائمة

اهج وطرق تدريس ، من وجهة نظر عينة الدراسة املختصين في املنNSESالعلوم  

 من أجله. تقد حقق الهدف الذي قام دراسةالعلوم، وأن ال

 توصياتال. 5

 بما يلي: دراسةتوص ي الباحثة في ضوء نتائج ال

رر العلوم لتنمية االستفادة من الوحدة الدراسية املقترحة في تدريس مق .1

 االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي لدى الطالبات.

مية مهارات توجيه نظر املختصين واسترعاء انتباههم لالهتمام بتن .2

 االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي لدى املتعلمات.

 بإعداد الدراسات اآلتية: اوتوصياته دراسةتقترح الباحثة في ضوء نتائج الو 

ية الوحدة الدراسية املقترحة في تنمية االستقصاء العلمي والذكاء مدى فاعل .3

 الطبيعي.

 االستقصاء العلمي والذكاء الطبيعي.مدى وعي معلمات العلوم بمهارات  .4

 املراجع  

   بيةاملراجع العر أ. 

(. فعالية برنامج للعلوم باملرحلة االبتدائية في ضوء 2006[ الباز، خالد. )1]

ملتعددة في تنمية التحصيل والذكاء الطبيعي وتعديل أنماط ا نظرية الذكاءات

تحديات الحاضر ورؤى  -التربية العلمية –التعلم، املؤتمر العلمي العاشر 

 .33-9مصر، الجمعية املصرية للتربية العلمية،  -املستقبل

( 8- 5(. مـدى تحقق معـايير املحتوى )2006[ الشايع، فهد وشينان، علي. )3]

( في محتوى كتب NSESايير القـومية للتربية العـلمية األمريكية )عبمشروع امل

العلوم باململكة العربية السعودية. مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس، 

- 162(،  117الجميعة املصرية للمناهج وطريق التدريس، جامعة عين شمس، )

188 . 

ريس العلوم في تد(. 2004[ تروبريج، لسلي؛ بيبي، روجر؛ بأول، جانيت. )4]

املدارس الثانوية: استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية. )ترجمة: محمد عبد 

 الحميد وآخرون(. اإلمارات: دار الكتاب الجامعي.

(. تعليم العلوم في املرحلة األساسية 2015[ بيترز، جوزف؛ ستاوت، ديفد.)5]

 دار الفكر. ن:األساليب املفاهيم اإلستقصاءات. ترجمة لينا إبراهيم، عما

(. وحدة مقترحة في الفيزياء لتنمية الوعي املنهي 2013[ محمد، كريمة. )6]

والذكاء الطبيعي في ضوء أهداف التربية املهنية لدى طالب املرحلة الثانوية 

 . 295-241(، 33مصر، ) –الصناعية. املجلة التربوية 

املرحلة الثانوية  بة(. أنماط الذكاءات املتعددة لدى طل2013[ ريان، عادل. )7]

 . 234-193(، 1، )17بمديرية تربية الخليل في فلسطين. مجلة األقص ى، 

- 4(. تحليل محتوى كتب العلوم املطورة للصفوف )2017[ فتحية، إيهاب. )9]

( من التعليم األساس ي األردن في ضوء املعايير العاملية للتربية العلمية. املجلة 6

 . 447-424، 49تربية. الالتربوية، جامعة سوهاج، كلية 

م 2012[ ليويلين، دوجالس.)10]
ّ
(. استراتيجيات االستقصاء في تعليم وتعل

 العلوم. ترجمة مدارس الظهران، الدمام: دار الكتاب التربوي.
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(. الذكاءات املتعددة في غرفة الصف. )ترجمة 2015[ آرمسترونج، ثوماس. )11]

 مدارس الظهران(. الدمام: دار الكتاب.

(. دراسة أنواع الذكاءات املتعددة لدى طالب 2010لعبد العزيز، اروى. )ا [12]

جامعة امللك سعود وطالباتها بمدينة الرياض. بحث مقدم للقاء السنوي 

- 252الخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن(، 

276 . 

ا بالتحصيل ته(. الذكاءات املتعددة وعالق2005[ الشويقي، أبو زيد. ) 13]

 .449- 421(، 2، )52الدراس ي، مجلة كلية التربية. جامعة املنصورة، 

(. دراسة الفروق في الذكاء املتعدد بين طالب بعض 2003[ قوشحه، رنا. )14]

الكليات النظرية والعملية. رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات 

 التربوية، جامعة القاهرة.

(. درجة امتالك طالب جامعة شقراء في اململكة 2018[ املطوع، نايف. )16]

العربية السعودية ملستويات الذكاء املتعدد. املجلة التربوية الدولية 

 . 42-32، 1(،7املتخصصة، األردن، )

(. الذكاءات املتعددة السائدة 2016[ العوبلي، طه؛ عبد الرب، عبد هللا. )17]

بالتخصص األكاديمي. مجلة  هالدى طلبة كلية التربية في جامعة إب وعالقت

 .136- 101، 84الدراسات االجتماعية، اليمن، 

(. مدى تضمين نظرية الذكاءات املتعددة في كتب 2017[ املزيني، تهاني. )18]

العلوم باملرحلة املتوسطة باململكة العربية السعودية. دراسات في املناهج وطرق 

 . 109-68، 221التدريس، 

(. مدى تضمين الذكاءات املتعددة في مناهج العلوم 2017[ أبو زيد، أمة. )19]

بالحلقة األخيرة من التعليم األساس ي في الجمهورية اليمنية. مجلة كلية التربية 

 . 179- 147، 33(، 8بأسيوط، )

(. تدريس 1996[ الخليلي، خليل؛ حيدر، عبد اللطيف؛ ويونس، محمد. )20]

 االمارات.: العلوم في مراحل التعليم العام. دار القلم

(. فاعلية برنامج مقترح لزيادة 2008[ العشري، ايناس؛ العصامي، هالة. )22]

وعي معلمات رياض األطفال بتطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة. املؤتمر 

الدولي العلمي الخامس عشر، اعداد املعلم وتنميته، آفاق التعاوان الدولي  

 . 999-963حلوان، مصر.  عةواستراتيجيات التطوير، كلية التربية، جام

(. أطر العقل. ترجمة مكتب التربية العربي لدول 2012[ جاردنر، هوارد. )23]

 الخليج.

(. االتجاهات العاملية املعاصرة في مناهج العلوم 2010[ زيتون، عايش. )24]

 وتدريسها. عمان: دار الشروق.

نمية ت (. أثر استخدام املدخل املنظومي في2008[ أحمد، فطومة. )26]

التحصيل وعمليات العلم والذكاء البصري املكاني والذكاء الطبيعي في مادة 

العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، دراسات في املناهج وطرق التدريس، 

(135 ،)202 -273. 

(. أثر التدريب على تصميم 2006[ البلوش ي، سليمان. واملقبالي، فاطمة. )27]

لعلوم على عمليات العلم والتحصيل لدى تالميذ ا  جدول االستقصاء في تدريس

الصف التاسع من التعليم العام بسلطنة عمان. مجلة العلوم التربوية، 

 . 61-43(، 1، )7البحرين، 

(. مستوى تضمين 2015[ الحصان، أماني. الجبير، جبر. واملفتي، عبده. )28]

لمرحلة الثانوية ل  سمات االستقصاء العلمي في األنشطة العلمية في كتب األحياء

 . 155-131(، 51في اململكة العربية السعودية، رسالة التربية وعلم النفس، )

(. أثر استخدام استراتيجية تدمج 2016[ املبحوح، أمان واللولو، فتحية. )29]

االستقصاء العلمي والعصف الذهني في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف 

 ستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.اجالسادس األساس ي بغزة. رسالة م

(. أثر استراتيجية االستقصاء 2015[ عضيبات، روان وحمدي، دياال. )30]

القائمة على النظرية البنائية في تنمية مهارات التفكير العلمي في مادة العلوم 

لدى طلبة الصف الثامن األساس ي. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة 

 األردنية، األردن.

(. أثر استراتيجية التدريس التبادلي 2014إبراهيم، خليل؛ كركجي، روعة. )  [31]

في تنمية الذكاء الطبيعي لدى طالبات قسم الجغرافيا بكلية التربية األساسية 

- 611(، 3) 26بجامعية املوصل. مجلة العلوم التربوية، جامعة امللك سعود، 

633 . 

بعض املفاهيم الفضائية أدائيا   لة(. فاعلية تمث2011[ شرف، عبد العليم. )32]

بالتالميذ ذوي صعوبات التعلم في العلوم في تنمية مهارة التفسير العلمي والذكاء 

 .444- 411(، 3(، )146الطبيعي لديهم. مجلة كلية التربية، جامعة االزهر، )

(. أثر برنامج مقترح لتنمية الذكاء الطبيعي لدى 2005[ العشري، ايناس. )33]

فال ما قبل املدرسة. رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، من أطعينة 

 جامعة طنطا.

(. دراسة تحليلية لكتب الفيزياء 2012[ الشعيلي، علي؛ واملحروقي، مريم. )34]

في سلطنة عمان في ضوء املعايير القومية للتربية العلمية. مجلة العلوم التربوية 

 . 133-99(، 3(، )13والنفسية، )

(. مدى تحقق املعايير القومية للتربية العلمية 2013زبيدي، مهند. )[ ال 35]

( في محتوى كتب الفيزياء للمرحلة املتوسطة في العراق. مجلة NSESاالمريكية )

 . 267- 249(، 13كلية التربية للبنات، )

(. تقويم مناهج علوم مرحلة التعليم األساس ي 2014[ حجازي، رضا. )36]

العاملية للتربية العلمية وتقديرات معلمي العلوم. ايير بمصر في ضوء املع

 .275.-233(، 52دراسات عربية في التربية وعلم النفس، )

(. تقويم محتوى كتب العلوم املطورة بالصفوف 2012[ الغامدي، ماجد. )37]

الدنيا من املرحلة اإلبتدائية في ضوء معايير مختارة. رسالة ماجستير، كلية 

 القرى.التربية، جامعة ام 

(. املدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. 2000[ العساف، صالح. )38]

 الرياض: مكتبة العبيكان.
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ABSTRACT_ This study aimed to include scientific inquiry and natural intelligence in the light of the 

National Science Education Standards (NSES) through a unit of study proposed for the fifth grade science 

curriculum. To achieve this goal, the researcher relied on the agreement of arbitrators specialized in 

curricula and teaching methods. The descriptive survey approach was used to achieve this goal, data were 

collected using a questionnaire prepared for this purpose, and the research sample included 14 faculty 

members. The results revealed that the most important skills of scientific inquiry are: engaging by 

scientifically oriented questions, answering questions with scientific evidence, formulating explanations by 

scientific evidence, connecting explanations to scientific knowledge, using different methods of investigation. 

It also concluded that the most important natural intelligence skills tendency towards the environment and 

collect components and classification, meditation in natural phenomena, go out and enjoy nature, the 

preparation of means and use in the knowledge of the environment and its components. The inclusion of the 

NSES reached a significant average of 2.67. 

Keywords: Scientific Inquiry, Natural Intelligence, Proposed Unit of Study, the National Science Education 

Standards (NSES). 

  

 

 

 

 


