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 هص ملا

ىدفت الدراسة إلى التَّعرُّف عمى فاعمية تدريِس العموِم باالستقصاِء في تنميِة عممياِت العمِم 
األساسيِة وأوجو التقديِر نحو العمماِء لدى تبلميِذ المرحمِة االبتدائيِة، وتم استخدام المنيج التجريبي ذو 

( تمميًذا 04التجريبي من مجموعتين تجريبية وضابطة، واشتممت عينة الدراسة عمى )التصميم شبو 
من تبلميذ الصف السادس االبتدائي في ابتدائية الشفا بمحافظة عنيزة، تم تقسيميم عشوائيِّا إلى 
مجموعتين تجريبية وضابطة، واستخدمت أدوات اختبار عمميات العمم األساسية، ومقياس أوجو التقدير 

 حو العمماء.ن
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ وتوّصمت نتائج الدراسة إلى 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمميات العمم؛ لصالح المجموعة 
بية التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجري

والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء؛ لصالح المجموعة التجريبية؛ مما 
يدّل عمى فاعميُة تدريِس العموِم باالستقصاِء في تنميِة عممياِت العمِم األساسيِة وأوجو التقديِر نحو 

 العمماِء لدى تبلميِذ المرحمِة االبتدائية.
بضرورة تدريب معممي العموم لتبلميذىم عمى ميارات  وصت الدراسةوفي ضوء تمك النتائج، أ

باإلضافة إلى إثراء مناىج العموم ، االستقصاء العممي، واالىتمام بعمميات العمم في تعّمم مادة العموم
 باألنشطة التي تنّمي ميارات االستقصاء العممي لدى التبلميذ.

تبلميِذ المرحمِة  ،تنميِة عممياِت العمِم األساسيِة  ،اِء تدريِس العموِم باالستقص:   انكهًبث املفبزُت
 االبتدائيةِ 
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Title of the study: The Effectiveness of Teaching Science through 

Inquiry on Developing the Processes of Basic Science and the Aspects of 

Appreciation towards Scientists among Elementary Students 

This study aimed at investigates the effectiveness of teaching science 

through inquiry on developing the basic science processes and the aspects of 

appreciation towards scientists among elementary students. The researcher 

used the quasi-experimental method that has two groups (experimental 

group and control one). The study sample consisted of (40) students at the 

sixth grade of Al.Shifaa Elementary School in Unaizah governorate. They 

were randomly divided into two groups (experimental group and control 

one). The researcher used two instruments for this study: Basic Sciences 

Processes Test and the aspects of appreciation criterion towards scientists. 

The results of the study revealed that there are statistically significant 

differences between the average scores of the experimental group and those 

of the control group in the Basic Science Processes post-test in favour of the 

experimental group students. There are statistically significant differences 

between the average scores of the experimental group and those of the 

control group in the aspects of appreciation criterion towards scientists 

post-test in favour of the experimental group students: which mean the 

effectiveness of teaching science through inquiry on developing the basic 

science processes and the aspects of appreciation towards scientists among 

elementary students.  

According to these results, the study recommends Science teachers to train 

their students on the scientific inquiry skills and concern with the Basic 

Science processes in learning Science. Also, it is important to enhance the 

curricula of science with exercises which developing the skills of scientific 

inquiry among students.    
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Teaching science by inquiry, developing basic science 

processes, elementary school students 
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 يمديت اندراصت:
يشيد العصر الحالي العديد من التطّورات اليائمة والسريعة في شتى فروع المعرفة النظرية 
والتطبيقية، التي انعكس أثرىا بشكل مباشر في شتى مناحي الحياة العممية والعممية، وامتد أثرىا إلى 

وجعمو قادرًا عمى التفكير العممي السميم  المناىج الدراسية، التي ُتعّد أداة المجتمع؛ إلكساب الفرد المعرفة،
 الـُمتفّيم لطبيعة العصر الذي يعيش فيو. 

وفي ضوء ذلك، لم يعد االىتمام بتدريس العموم مقصورًا عمى تحصيل المعمومات فقط؛ بل أصبح 
 االىتمام بأىداف أخرى تعمل عمى تنمية الميارات الـُمتنّوعة لدى التبلميذ وتدريبيم عمى االستقراء
واالستنتاج والدراسة بمنطق سميم واستدالل قويم، والقيام بالتجارب العممية، ودراسة العموم النظرية 
والتطبيقية، مع اتباع أوامر اهلل وتعاليمو بالصدق في الدراسة، واإلخبلص واألمانة في العمل، والتفاني في 

 (. 7442 سبيل خدمة دينو وأمتو واإلنسانية جمعاء )المجنة العميا لمتعميم،
وتسعى الدول جميًعا إلى تطوير مناىجيا ونظميا التعميمية؛ إيماًنا منيا بأن بداية إصبلح المجتمع 
ىو التعميم، وبداية إصبلح التعميم ىي المناىج؛ لذلك اىتمت المممكة العربية السعودية بتطوير مناىجيا 

وكانت بداية تطبيقو العام الدراسي  الدراسية، حيث ُخطط لمشروع تطوير الرياضيات والعموم الطبيعية،
ىـ، وىو من المشاريع التربوية الرائدة التي تبنتيا وزارة التعميم؛ الذي يتمّثل في إعداد 9044ىـ/9074

مناىج لمرياضيات والعموم من خبلل تييئة ومواءمة سمسمة عالمية متميزة في مناىج الرياضيات والعموم 
التي بنيت بحيث تحّقق المعايير الوطنية  (McGrow- Hill)يةالطبيعية، ىي سمسمة ماجروىل العالم

لمتربية العممية، واستندت عمى أحدث ما توّصمت إليو البحوث والدراسات في مجال تعميم وتعمم العموم، 
 (.7444التي ُيشّكل االستقصاء العممي بمياراتو المختمفة المحور الرئيس فييا )وزارة التعميم، 

ضافًة إلى ذلك، ف قد أوصى العديد من المؤتمرات بضرورة استخدام طرق التعّمم التي تقوم عمى وا 
إيجابية التمميذ، ومن ذلك مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات، بعنوان: "توّجو العموم والتقنية 

وم (، الذي نّظمو مركز التمّيز البحثي في تطوير تعميم العمSTEM, 2020والرياضيات واليندسة )
والرياضيات بجامعة الممك سعود، وأوصى باستخدام طرق وأساليب تدريس تقوم عمى فاعمية التمميذ 
ثارة دافعيتو لمتعّمم، وتنمية اتجاىاتو نحو  يجابيتو في الموقف التعميمي، وتعمل عمى تشجيع التمميذ وا  وا 

 لديو. العموم وأوجو تقديره لمعمماء، إلى جانب تنمية ميارات الدراسة واالكتشاف

كما أشار خبراء التربية العممية إلى أن أفضل الطرق لتعميم العموم لمتبلميذ إشراكيم فكريِّا ويدويِّا 
في النشاطات العممية؛ حيث ُيبلحظون، وُيقّيمون، ويتوّقعون، ويستنتجون، ويستقصون، وُيفّسرون، 

 (.9441قيقيون )الخميمي وآخرون، ويصفون الظواىر الطبيعية حوليم، بما يماثل ما يقوم بو العمماء الح
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( أن التَّعمُّم باالستقصاء ذو فاعمية في تنمية التفكير العممي لدى التبلميذ؛ إذ 7449ويرى الحيمة )
يتيح الفرصة ليم لممارسة طرق العمم وعممياتو، وممارسة االستقصاء بأنفسيم؛ وعندئذ يسمك التمميذ 

 ائج.سموك العالم الصغير في بحثو وتوّصمو لمنت
وييدف االستقصاء إلى جعل التمميذ ُمفّكرًا وُمنتًجا، بداًل من أن يتمقى المعمومات ويعيدىا، 
ُمستخدًما عمميات تفكيرية )عقمية وعممية(، تنتيي بالوصول إلى النتائج؛ وبذلك تتحّقق فعمية العمم ال 

مادة فقط. كما يسمح اسميتو: أي يدرس التمميذ العمم فكرًا وعمبًل بوصفو مادة وطريقة؛ وليس 
االستقصاء لمتمميذ بأن ُيمارس عمميات العمم األساسية؛ ومن ثّم يمكن اكتساب الميارات الـُمتضّمنة بيا، 
ومن تمك الميارات: الميارات العممية، والتعميمية األكاديمية، واالجتماعية التي تتضّمن اكتساب التبلميذ 

 (. 9441ميارات االتصال والتواصل العممي )زيتون، 
 American Association forويتفق ىذا مع ما أوصت بو الجمعية األمريكية لتقّدم العموم 

the) Advancement of Science بأنو يجب تدريب التبلميذ عمى ممارسة االستقصاء وميارات ،)
كاري، من التفكير؛ ليكونوا قادرين عمى مواجية المشكبلت، واكتساب القدرة عمى التفكير العممي واالبت

 (.7443)حسام الدين،  خبلل الفيم الواضح ألىداف العمم وطرائقو
 الوجوه، ُمتعّدد ( أن االستقصاء نشاطOlson & Horsley,2000ويرى أولسون وىروسمي )

 معروف ىو ما لتحديد لممعمومات؛ والمصادر األخرى الكتب وفحص أسئمة، وطرح بمبلحظات، القيام يتضّمن

 المعمومات وتبادل وتفسيرىا، وتحميميا البيانات األدوات لجمع واستخدام المتوافرة، دلةاأل قبل، ومراجعة من

 البديمة التفسيرات وأخذ ويتطّمب ذلك تحديد االفتراضات، واستخدام التفكير الناقد والمنطقي، النتائج، حول

الميارات العقمية ( فيرى أن االستقصاء مجموعة من العمميات و 7444االعتبار، أما البغدادي ) بعين
الـُموّجية؛ لتنظيم المعارف وتوظيفيا عند مواجية المشكبلت، والدراسة عن الحمول المناسبة ليا 

 بالتجريب المعممي.
"في National Science Education Standardsوقد أشارت المعايير الوطنية لتعميم العموم"

نة وحتى الثانوية في فصول العموم، ُيطّورون الواليات المتحدة األمريكية إلى أن التبلميذ من الحضا
"القدرات الضرورية لعمل االستقصاء العممي"، و"الفيم االستقصائي العممي"؛ حيث تشمل "قدرات عمل 
دارتيا، وتحميل البيانات واألحداث،  االستقصاء العممي": تحديد األسئمة وطرحيا، وتصميم التحقيقات وا 

التوّصل إلى االكتشافات. أما "الفيم لبلستقصاء العممي"، فيشمل: معرفة واستخدام النماذج والتفسيرات، و 
 .(Keys & Bryan,2001)كيف يتوّصل العمماء ألعماليم، والمفاىيم المرتبطة بطبيعة العمم 

أن استخدام االستقصاء في تدريس العموم، (Robert & Hakan, 2010) ويرى روبرت وىاكن
حولو، واكتشاف الحقائق العممية، وتكوين المبادئ العممية بنفسو، كما يقوم عمى فيم التمميذ لما يحدث 

جرائيا، ُمستخدًما أدوات  يتطّمب االستقصاء إعطاء التمميذ الفرصة لطرح األسئمة، وتخطيط االكتشافات وا 
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ت، وأساليب مناسبة لجمع البيانات والتفكير نقديِّا ومنطقيِّا حول العبلقة بين الدليل، وتحميل التفسيرا
 وتطبيق ما تم تعّممو. 

وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أىمية االستقصاء في التدريس، ومنيا دراسة أحمد وعبد 
( التي أظيرت أن االستقصاء يعمل عمى تنمية التحصيل والتفكير الناقد، كما أكدت نتائج 7449الكريم )

ة عمى التفكير اإلبداعي بمادة العموم ( فعالية االستقصاء في تنمية القدر 7447دراسة عبد العزيز )
إلى أن  (Wallace et al., 2003)لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي، وتوّصمت دراسة واالس وآخرين 

 لبلستقصاء أثرًا كبيرًا في تدريس األحياء عمى النمو المفاىيمي لدى التبلميذ.
رًا في تدريس مادة األحياء في ( إلى أن لبلستقصاء أثًرا كبي7442كما توّصمت دراسة إبراىيم )

( 7442تنمية المفاىيم العممية والتفكير الناقد لدى تمميذات الصف الثاني الثانوي، وأشارت دراسة طمبة )
إلى أثر استخدام االستقصاء في تحصيل المفاىيم الفيزيائية، وتنمية التفكير االبتكاري لدى تبلميذ الصف 

عن أثر  (Thompson & Braaten, 2008)ومسون وبراتن األول الثانوي، وكذلك بحثت دراسة ط
التَّعمُّم القائم عمى االستقصاء، بوصفو نموذًجا لتدريس العموم المدرسية، وتوّصمت إلى فاعمية االستقصاء 

 في تدريس العموم المختمفة. 
تمك ( إلى أن التمميذ الذي يقوم بالتعمم عن طريق االستقصاء؛ ال بد أن يم7449ويشير نشوان )

ذا لم تكن لديو ىذه الميارات؛ فإن ممارستو ألسموب  مجموعة من الميارات العممية األساسية، وا 
االستقصاء يكسبو ىذه الميارات بالتدّرج؛ إلى أن يصبح قادرًا عمى توظيف ىذه الميارات بمفرده، وىذه 

 من أىم غايات تدريس العموم.
األساسية التي يتم إكسابيا لمتبلميذ من خبلل تدريس وُتعّد عمميات العمم من أىم الميارات العممية 

العموم؛ ألنيا تتكامل مع طرق العمم )الطريقة العممية( في البحث والتفكير العممي. وإلجراء النشاطات 
العممية أو التجارب العممية؛ فإن التمميذ يحتاج إلى ىذه الميارات العقمية الخاصة إلزالة الصعوبات التي 

 (.7499اسة نشاطاتو العممية المخبرية أو تنفيذىا )زيتون، يواجييا في در 
( أن اسم عمميات العمم ُيطمق في العموم عمى طرق التفكير، والقياس، 7442ويرى الخطابية )

وحل المشكبلت واستعمال األفكار، وىي تصف أنماط التفكير، والمحاكمة المنطقية المطموبة، وقد ُصّنفت 
جاالت: مجال ميارات عمميات العمم، ومجال ميارات التفكير العممي الناقد، ميارات التفكير في ثبلث م

 .ومجال االستدالل العممي
وُيؤّكد التربويون في مجال تدريس العموم أن مساعدة التبلميذ عمى اكتساب عمميات العمم؛ يعدُّ أحد 

قصاء العممي. ولضمان األىداف الرئيسة لتدريس العموم، حيث إن ىذه العمميات ُتمّثل أساًسا لبلست
تحقيق ذلك؛ فإنو ينبغي عمى معمم العموم أن ييتم بيذه العمميات والميارات وتنميتيا، من خبلل مواقف 
ونشاطات تعميمية ُمخّطط ليا بعناية؛ إذ إن تعّمميا يحتاج إلى تدريب وممارسة )السويدي وآخرون، 

7494.) 
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ة من القدرات والميارات التي ُتمّيز سموك ( إلى أن عمميات العمم ىي سمس7449وأشار درويش )
العمماء، التي يمكن أن يقوم التمميذ بأدائيا؛ لموصول إلى حقيقة عممية، أو اكتشاف مبدأ، أو قانون 
عممي. كما أن االستقصاء يعمل عمى تنمية أوجو التقدير لمعمم والعمماء، الذي ييدف إلى تحقيق حياة 

لنماذج التي يمكن أن ُتستخدم ليذا الغرض، ومن أمثمتيا في العموم أفضل لئلنسان، وىناك العديد من ا
الطبيعية اكتشافات العمماء مثل نيوتن وجالميو...إلخ. وفي مجال العموم الكيميائية والبيولوجية: األعمال 
والجيود العممية لمعمماء، مثل باستر وكوخ...إلخ. ومن العمماء العرب: الحسن بن الييثم، وأبو بكر 

 ازي...إلخ. الر 
وال يمكن لمعمم أن يزدىر في مجتمع ال ُيقّدر أفراده العمماء، فالعمم وعممياتو يكتسب قوتو 
وديناميكيتو من تقدير المجتمع وأفراده لمعمماء؛ لذلك يسعى تدريس العموم إلى تحقيق مجموعة من 

( إلى أن 7499الناطور )األىداف التي تساعد عمى تنمية تقدير التبلميذ لمعمماء، وقد أشارت دراسة 
تنمية أوجو التقدير نحو العموم والعمماء تعدُّ من أىم أىداف تدريس العموم في المرحمة االبتدائية، وأنو ال 
بد من استخدام طرق تدريس قائمة عمى األسموب العممي في التفكير وحل المشكبلت لتنمية التقدير 

د دافعيتيم لمعمم، وُتسيم في تحقيق األىداف المعرفية العممي؛ حيث إنيا تُثير اىتمام التبلميذ، وتزي
المرجوة من تدريس العموم، وتُتيح الفيم الوظيفي لممعمومات، وفيم أكبر لممادة العممية، والطرق التي 

نجازاتيم العممية.  ُتمّكن العمماء من الوصول إلى اكتشافاتيم وا 
معمم والعمماء، ال يمكن أن يتحّقق بمجرد ( أن تنمية تقدير التبلميذ ل9442ويرى عميرة والديب )

سرد اإلنجازات التي حّققيا العمم، أو تناوليا بصورة إنشائية؛ بل ال بد أن "ينفعل" التبلميذ بقيمة العمم، 
الصعوبات والعقبات والتضحيات التي ُبذلت في سبيل تقّدم  -عن صدق-ويحدث ذلك عندما يرى التبلميذ 

يعرف التمميذ أن الفكرة الجديدة لم يكن من السيل الوصول إلييا دون عمل العمم واإلنسانية. وعندما 
وكفاح من جانب العمماء؛ فإنو يشعر بمدى ما يستحقو ىؤالء العمماء من احترام وتقدير. وعندما يرى أنو 

مى لوال فكرة معينة؛ ما كان لئلنسان أن يصل إلى التقّدم الذي وصل إليو اآلن؛ عندئذ يكون أكثر قدرة ع
تقدير قيمة كل فكرة جديدة، وأكثر قدرة عمى فيم وتقدير حقيقة الجيود التي ُبذلت، والتي مازالت تُبذل في 

 سبيل تقّدم اإلنسانية ورفاىيتيا.
ومع أىمية الخبرات المدرسية في تكوين الصورة المجتمعية لمعمم والعمماء؛ لكن يتبّين أن العيوب 

عرفة العممية وتطبيقاتيا من خبراتيا اإلنسانية ومضامينيا االجتماعية البارزة في مناىج العموم تنزع الم
المرتبطة بيا؛ مما يؤدي إلى إغفال ما قّدمتو العموم واالكتشافات واالختراعات لئلنسان قديًما وحديثًا؛ 
األمر الذي جعل تدريس العموم مجرد سرد لممعرفة العممية، دون الحرص عمى جعل التمميذ ينفعل بقيمة 
العمم، ومعرفة الصعوبات والعقبات والتضحيات التي ُبذلت في سبيل تقّدم العمم واإلنسانية )زيدان وأبو 

 (.9444زيد، 
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وتأسيًسا عمى ما سبق؛ يتضح أن ىناك ضرورة ممّحة لتطوير تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية 
حو العمماء لدى تبلميذ المرحمة وتوظيف االستقصاء؛ لتنمية عمميات العمم األساسية وأوجو التقدير ن

 االبتدائية.
 يشكهت اندراصت:

انطبلًقا مما سبق؛ وحيث نبع شعور من الباحثان بمشكمة الدراسة الحالية من خبلل مبلحظة تدني 
مستوى عمميات العمم األساسية في العموم بشكل عام لدى طبلب المرحمة االبتدائية، وقد دعم ىذا ما 

( في العموم من ضعف نتائج الطبلب؛ وحصول TIMSS,2019ات الدولية )أظيرتو نتائج االختبار 
المممكة العربية السعودية عمى مراكز متأخرة بين الدول التي شاركت في تمك الدورة؛ مما ُيشير إلى تدني 

 مستوى التحصيل وميارات التفكير العممي، التي من بينيا عمميات العمم لدى طمبة التعميم العام.
الباحثان دراسة استطبلعية بمدرسة الشفا االبتدائية في محافظة عنيزة، عبر تطبيق كما أجرى 

اختبار في عمميات العمم األساسية البلزمة لتدريس العموم عمى تبلميذ الصف السادس االبتدائي وعددىم 
حظة، % من عينة الدراسة االستطبلعية يعانون من ضعف في المبل22( تمميًذا، وبّينت النتائج أن 14)

% منيم يعانون من ضعف في 24% منيم يعانون من ضعف في ميارة التصنيف، وأن 34وأن 
 % منيم من ضعف في التنبؤ. 40القياس، بينما يعاني 

وباإلضافة إلى ذلك، فقد أوصت العديد من الدراسات بأىمية االستقصاء وتوظيفو في تعميم العموم 
 – Abd(، وعبد الخالق وويت )7443(، ومدالة )7444بصفة خاصة، مثل دراسات الكساب وبقيعي )

El- Khalick and Waigh, 2007( وعبيدات ،)كما أوصت الدراسات بضرورة توظيف 7444 ،)
االستقصاء في تعميم العموم. كما أظيرت نتائج العديد من الدراسات حول عمميات العمم في تدريس 

ألساسية لدى المتعممين بالمممكة العربية السعودية، العموم؛ أن ىناك انخفاًضا في مستوى عمميات العمم ا
( من 7490(، وصالح )7499(، والسفياني والبنا )7444ومن ذلك ما أظيرتو نتائج دراسات: الفالح )

انخفاض ممحوظ في مستوى التصنيف والمبلحظة واالستنتاج، وأشارت نتائج الدراسات إلى أن السبب 
يقة التدريس التقميدية القديمة التي يتبعيا المعممون، التي تؤدي إلى فيما توّصموا إليو من نتائج ىو طر 

 االعتماد عمى أسموب الحفظ واالستظيار، وعدم االعتماد عمى طرق التفكير واالستنتاج. 
ومما سبق؛ يتبين أن ىناك ضعف في تدريس العموم بالمرحمة االبتدائية مما جعمو ال ُيسيم في 

ية وأوجو التقدير نحو العمماء، ويتطّمب ىذا تطوير طرق وأساليب تدريس تنمية عمميات العمم األساس
 –العموم بالمرحمة االبتدائية؛ لذا تحّددت مشكمة الدراسة الحالية في دراسة تدني االستقصاء العممي 

الذي أّدى إلى ضعف عمميات العمم األساسية لدى التبلميذ، وضعف  -بوصفو نشاًطا ذىنيِّا وتجريبيِّا
رىم لدور العمماء، لما بذلوه في اكتشاف المعرفة، وتوّصميم إلييا؛ نتيجة االعتماد عمى طرق تقدي

التدريس التي تقوم عمى الحفظ واالستظيار لمحقائق والمعمومات؛ ومن ثمَّ تحاول الدراسة الحالية اإلجابة 
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ات العمم األساسية، عن السؤال الرئيس التالي: ما فاعمية تدريس العموم باالستقصاء في تنمية عممي
 وأوجو التقدير نحو العمماء لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية؟

 أصئهت اندراصت:
 ئلجابة عن األسئمة اآلتية: لسعت الدراسة 

ما فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في تنمية عمميات العمم  .4
 األساسية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟

ا فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في تنمية أوجو التقدير نحو م .2
 العمماء لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟

 فزوض اندراصت:
 سعت الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية: 

طة في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضاب .4
 التطبيق البعدي الختبار عمميات العمم األساسية؛ لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، في  .2
 التطبيق البعدي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء؛ لصالح المجموعة التجريبية.

 أهداف اندراصت:
 سة إلى:ىدفت الدرا

الكشف عن فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في تنمية عمميات العمم  .4
 األساسية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

الكشف عن فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في تنمية أوجو التقدير  .2
 ادس االبتدائي.نحو العمماء لدى تبلميذ الصف الس

 أهًُت اندراصت:
 تتمّثل أىمية الدراسة الحالية في التالي:

مساعدة المسؤولين عن تطوير مناىج العموم بوزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية في تعزيز  .4
براز جيود العمماء من خبلل مناىج العموم.  تضمين عمميات العمم األساسية وا 

ورة تدريب معممي العموم عمى نماذج عديدة ومتنّوعة الستخدام توجيو مشرفي مادة العموم بضر  .2
 االستقصاء في تدريس العموم. 

قد ُتسيم الدراسة في توجيو أنظار معممي العموم لتوفير بيئات تعّمم، تشّجع التبلميذ عمى البحث  .3
قنيات واالستقصاء، وتنويع مصادر المعرفة؛ بما ُيسيم في تخريج أجيال قادرة عمى التعامل مع ت

 .العصر
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تساعد معممي العموم من خبلل تقديم دليل لتدريس مادة العموم لمصف السادس االبتدائي باستخدام  .4
 االستقصاء.

 زدود اندراصت:
 اقتصرت الدراسة عمى الحدود التالية: 

الحدود الموضوعية: تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" من منيج العموم لمصف السادس  -
ىـ( باالستقصاء العممي، كما اقتصرت الدراسة عمى ثبلث عمميات 9044/9004طبعة االبتدائي )

من عمميات العمم األساسية، وىي: المبلحظة، والتصنيف، واالستنتاج؛ نظرًا ألىمية ىذه العمميات 
 لتبلميذ المرحمة االبتدائية، وضرورة اكتسابيا في ىذه المرحمة؛ التي تُنّمي قدرة التبلميذ عمى تعّمم

(، 7441عمميات العمم التكاممية في المراحل المتقّدمة، كما أشارت إلى ذلك دراسات: )عبد الحميد،
(، و)القطراوي، 7444(، و)أبو لبدة، 7443(، و)عمر، 7442(، و)السعيد، 7442و)عبد الفتاح،

 .Barahmeh, et al.,2017)(، و)7494
 ىـ.9009ألول الحدود الزمانية: ُطّبقت الدراسة في الفصل الدراسي ا -
الحدود البشرية والمكانية: طبلب الصف السادس االبتدائي الذين يدرسون بالمدارس االبتدائية  -

  إلدارة التعميم في محافظة عنيزة.الحكومية النيارية التابعة 
   يصطهسبث اندراصت:

 (:Inquiryاالصتمصبء )

لتي ترتكز عمى أن التَّعمُّم عممية ( بأنو: مجموعة من الخطوات الـُمحّددة، ا7442ُيعّرفو زيتون )
نشطة يتفاعل فييا الـمعمم والتمميذ؛ بحيث يكون التمميذ ىو الفّعال والنشط والـُمبادر، ودور الـُمعمم 
المراقبة، وتوجيو التَّعمُّم الوجية الصحيحة عن كثب لمجريات االستقصاء التي يقوم بيا التبلميذ؛ حتى يتم 

 عند التبلميذ. تحقيق األىداف الـُمتوّقعة
ويعّرف إجرائيِّا بأنو: مجموعة من الخطوات التدريسية )التخطيط واإلعداد، والتنفيذ، والتقويم(، تقوم 
عمى النشاط التعاوني، حيث ُيوّزع معمم العموم طبلب الصف السادس االبتدائي إلى مجموعات تعاونية 

المعمم في تعّمم الوحدة محل الدراسة، ( طبلب، يتشاركون مع 2 -0صغيرة غير متجانسة، تتكّون من )
حيث ُتوّزع الميام عمييم دوريِّا لبحث الحقائق والميارات العممية واستقصائيا، وما توّصمت إليو أمام 

 المجموعات األخرى، ثم ُيقّوم المعمم عمل المجموعات وأداء األعضاء.
 :The Processes of Basic Science)ػًهُبث انؼهى األصبصُت )

( عمميات العمم األساسية بأنيا: األنشطة، أو األفعال، أو 7444ف النجدي وآخرون )ُيعرّ 
الممارسات التي يقوم بيا العمماء في أثناء التوّصل إلى النتائج الـُممكنة لمعمم من جية، وفي أثناء الحكم 

 عمى ىذه النتائج من جية أخرى.
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رسيا تبلميذ الصف السادس االبتدائي؛ لموصول إلى وتعّرف إجرائيِّا بأنيا: العمميات العقمية التي يما
المعمومات والبيانات الـُمتعّمقة بظاىرة أو مشكمة معينة في أثناء دراسة وحدة األنظمة البيئية، وتنظيميا، 
يجاد العبلقات بينيا؛ بيدف وصف ظاىرة وتفسيرىا أو حل مشكمة، وتُقاس باختبار عمميات العمم  وا 

 .انفي عمميات: المبلحظة، والتصنيف، واالستنتاج الـُمعّد من ِقبل الباحثاألساسية الـُمتمثّمة 
 (:Aspects of Appreciationأوخه انتمدَز حنى انؼهًبء )

( أوجو تقدير العمماء بأنيا: قدرة التبلميذ عمى تكوين صورة إيجابية عن 7444عّرف حسن )
 البحث العممي والعمماء ومتابعة أخبارىم.العمماء، وتقدير الدور االجتماعي لمعمم والعمماء، ودعم 

وُيعّرف إجرائيِّا بأنو: إدراك تبلميذ الصف السادس االبتدائي لدور العمماء، والصعوبات التي 
يواجيونيا، وتكوين صورة إيجابية عنيم، واالعتقاد بالمنفعة االجتماعية لمعمم، واالستعداد لتقديم الدعم 

عة أخبار العمماء وتاريخيم، وُيقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في لمعمماء والدراسة العممية، ومتاب
 المقياس الـُمعّد ليذا الغرض. 

 :(observation)املالزظت 
( المبلحظة بأنيا: "تأمل خصائص األشياء والظواىر باستخدام 7497عّرفت سناء أبو عاذرة)

 (.47ق بيذه األشياء والظواىر")ص.واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة، دون إصدار أحكام تتعمّ 

و يمكن تعريفيا إجرائيِّا بأنيا: تمك العممية التي يستخدم فييا التبلميذ حاسة أو أكثر لمتعريف 
 بالظواىر العممية وخواصيا المختمفة، دون إصدار أحكام تتعّمق بيذه الظواىر.

 :(Category)انتصُُف 
القدرة عمى جمع األشياء أو تقسيميا في  ( التصنيف بأنو:7497عّرفت سناء أبو عاذرة)

نما يشمل:  مجموعات عمى أساس الخصائص التي تتصف بيا، وال يقتصر ىذا التقسيم عمى األشياء، وا 
األماكن واألفكار، واألحداث، والكائنات؛ حيث يتم تحديد المجموعات في كل قسم عمى حسب أوجو الشبو 

 بينيما.
قدرة التبلميذ عمى استخدام صفات تمت مبلحظتيا لتقسيم األشياء، ويمكن تعريفيا إجرائيِّا بأنيا: 

 أو األجسام، أو الظواىر في مجموعات، اعتماًدا عمى معايير مشتركة.
 (:conclusionاالصتُتبج )

( بأنو: شرح لما ُلوحظ من قبل خبلل عممية الدراسة، ثم الربط بين ما 7494عّرفو إسماعيل )
معمومات سابقة، ثم تغيير ىذه المبلحظات تبًعا لما ُتوّصل إليو، ثم إصدار ُلوحظ وما ُتوّصل إليو من 

 األحكام المحددة الـُمتعّمقة بيذه المبلحظات والمعمومات. 

ويمكن تعريفيا إجرائيِّا بأنيا: االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الكل إلى الجزء، بعد مبلحظة أن 
 الكل )التعميم(. خصائص الجزء )المثال( تنطبق عمى خصائص
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 أدَببث اندراصت
يتناول الباحثان ىنا عرًضا ألدبيات الدراسة، التي تشمل اإلطار النظري والدراسات ذات العبلقة 

تدريس العموم،  االستقصاء في؛ بموضوع الدراسة الحالية، ويشتمل اإلطار النظري عمى ثبلثة محاور
إلى الدِّراَسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدِّراَسة  عمميات العمم، أوجو تقدير العمماء. ىذا باإلضافة

 الحالية، ومن ثمَّ التعميق عمييا، وبيان أوجو االستفادة منيا، وما تتميَّز بو الدِّراَسة الحاليَّة.
: اإلطبر انُظزٌ:  أوالا

 االستقصاء في تدريس العموم: احملىر األول:
اًما كبيرًا؛ بصفتو المجال الذي يقوم بإعداد الكوادر تيتم الدول المتقّدمة بالمجال التربوي اىتم

المستقبمية، وبوصف االستقصاء في التعميم من أىم معطيات المجال التربوي؛ فقد ُرّكز عمى االستقصاء 
لدوره الكبير في تنمية القدرات المعرفية، كما أنو ُينّمي لدى التمميذ حل المشكبلت والتفكير العممي، 

 ول إلى مرحمة التَّعمُّم الذاتي.ويساعده عمى الوص
يعدُّ التَّعمُّم باالستقصاء أحد أنجح الطرائق لتدريس العديد من المواد في مختمف المراحل الدراسية؛ 
ألنو يتيح الفرصة لمتبلميذ لمقيام بتنفيذ مجموعة من األنشطة العممية التجريبية، وتنمية مياراتيم العممية 

 والعممية.
ستقصاء باىتمام الكثير من عمماء التربية والمعنيين بتدريس العموم؛ حيث وقد حظيت طريقو اال

إنيا من أكثر الطرائق فاعمية في تنمية التفكير العممي وميارات البحث لدى التبلميذ، وسعت الكثير من 
 الدراسات إلى إثبات فاعمية ىذه الطريقة في التدريس.

 يفهىو االصتمصبء يف تدرَش انؼهىو:
تعريفات واآلراء التي تناولت مفيوم االستقصاء في تدريس العموم، فيناك من تناولو تعّددت ال

بوصفو طريقة لمتعميم والتعمم، يتحّمل فييا التمميذ المسؤولية األولى في توليد األسئمة واختبار الفرضيات 
 (.9447وتكوين التعميمات؛ بيدف الوصول إلى حل المشكمة )أحمد سبلم،

( بوصفو طريقة تدريسية يكون فييا التمميذ مركزًا لمعممية التعميمية، 7444دي وُيعّرفو )البغدا
ومشارًكا في الموقف التعميمي بطريقة تحّتم عميو التفكير، مع توجيو من جانب المعمم لتحقيق األىداف 

 .المحددة مسبًقا

يقوم عمى  ( أن االستقصاء في تدريس العموم مدخل تعميمي منطقي،7442بينما يرى )إبراىيم، 
تطوير قدرات التفكير لدى المتعمم، من خبلل إعادة تنظيم المعرفة، وتوليد األفكار واختبارىا في مواقف 

 .جديدة، بحيث يستطيع المتعّمم معالجة الخبرات المباشرة وغير المباشرة وجعميا ذات معنى بالنسبة لو
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الذي يبذلو المتعمم؛ لموصول  بوصفو الجيد (Thomas, et, al., 2009) وتناولو توماس وآخرون
إلى حّل مشكمة أو اإلجابة عن سؤال، حيث يضع فروًضا أولية لتفسير الموقف، ثم يجمع معمومات 

 .لفحص ىذه الفروض واختبار صحتيا، ومن ثّم التوّصل إلى الحل المناسب

االستقصاء في تدريس العموم بوصفو  (Forbes & Davis, 2010) كما عّرف فوريس ودافيس
نوًعا من التَّعمُّم الذي يستخدم فيو المتعمم مياراتو واتجاىاتو؛ لتوليد المعمومات وتنظيميا وتقديميا، من 

 .خبلل التوجيو وطرح األسئمة واإلجابة عنيا، والقيام باألنشطة البلزمة وفق أىداف محددة
مى بوصفو طريقة تعّمم تفرض ع (Hagop & Saouma, 2010) وينظر إليو ىاجب وسايوما

المتعمم أن يدرك المشكمة، ويضع بعض األسئمة حوليا، التي يبحث عن إجابات ليا، مع إدراكو أن ىذه 
 .اإلجابات قد تكون حمواًل نيائية لممشكمة، أو تكون بداية االستقصاء جديد

أن االستقصاء ُيقصد بو: قيام الطالب ببذل  (Rens,et al.,2010,P.792) ويرى رنز وآخرون
ول عمى معمومات تفّسر لو المشكمة التي يواجييا؛ فالطالب حين يواجو سؤااًل محيرًا، أو جيد في الحص

؛ فإنو يشعر بحالة من عدم االتزان، تجعمو يوّظف حواسو وتفكيره  موقًفا غامًضا، أو مشكمة تحتاج حبلِّ
 .وخبراتو السابقة؛ إلزالة الغموض أو الحيرة أو عدم الوضوح

يشير االستقصاء إلى أمرين مختمفين، فمثبًل يرى بعضيم أنَّ وفي حصص العموم يمكن أن 
االستقصاء عممية أو أسموب يتبعو المعممون والتبلميذ الكتساب المفاىيم العممية، في حين يرى آخرون 
أنَّ االستقصاء ىو: مجموعة الميارات والقدرات التي يجب عمى التبلميذ أن يكتسبوىا؛ ليتمكَّنوا من 

و االستقصاء العممي. وبتعبير آخر، ُينظر إلى االستقصاء في العموم من وجيتي نظر ممارسة البحث أ
مختمفتين، األولى: أنو وسيمة لتعمُّم المحتوى العممي، والثانية: أنو محتوى معرفي في ذاتو ال بد من 

تقانو. (Hackett, 1998)تعمُّمو   : أي أنو نتاج تعميمي يتوّقع من التبلميذ اكتسابو وا 
تقراء التعريفات السابقة؛ يتبّين أن االستقصاء محور لتنمية مجموعة من األىداف التربوية، وباس

يدعم بعضيا بعًضا، ويؤثر بعضيا في بعض، ومن أىميا: تنمية القدرة عمى التَّعمُّم الذاتي، وتأصيل عادة 
لممارسة الذاتية، وما يوّلده في التَّعمُّم مدى الحياة، وتعمل ىذه الميارة عمى ترسيخ التَّعمُّم القائم عمى ا

نفوس التبلميذ من ثقة بالنفس، وتحقيق الذات والتعّمم التعاوني، وتوسيع الميول عند التبلميذ، وتنمية 
قدرة االستكشاف لمصادر المعرفة المختمفة، مثل: الكتب، والدوريات، والوثائق، واألفبلم، والمتاحف، 

 .قةوالمؤسسات الحكومية واألىمية ذات العبل
وفي الدراسة الحالية يتم تناول االستقصاء في تدريس العموم بوصفو طريقة تدريسية تقوم عمى 
جيد المتعمم ومشاركتو في الموقف التعميمي، ليا خطوات معينة تبدأ بتحديد المشكمة، وتنتيي بالوصول 

كتشاف؛ عمى الرغم من إلى الحل ومن ثم تعميمو. ويجب التنبيو ىنا بأن االستقصاء يختمف قميبًل عن اال 
 أن الكثير من التربويين يعّدون أن االثنين ليما معنى واحد. 



    دائيةِ فاعليُة تدريِس العلوِم باالستقصاِء في تنميِة عملياِت العلِم األساسيِة وأوجُه التقديِر نحو العلماِء لدى تالميِذ المرحلِة االبت 
 د. إبراهيم بن عبداهلل -أ. سامي بن عبد العزيز الحايك                                        

 خبيؼت بىرصؼُد –جمهت كهُت انرتبُت                         037(                                       0202– َىنُى) –(  53انؼدد )

 أصش تدرَش انؼهىو ببالصتمصبء:
 Joyca & Weil النموذج الذي وضعو جويس وويل 9444عام  Pederson عّدل بيدرسون

س؛ حيث يقوم ؛ إليجاد نموذج استقصائي يناسب تدريس العموم، ويؤكد ىذا النموذج عدة أس9431عام 
عمى التَّعمُّم التعاوني أو التشاركي بين التبلميذ في أثناء عمميم في فرق ومجموعات، إلى جانب التعّمم 
البنائي في اكتشاف التمميذ لممعمومات والتقصي عنيا من مصادر معمومات مختمفة، إضافة إلى جانب 

ّمقة بالقضية المطروحة، فيو بحّق نموذج التعّمم الذاتي في بحث كل تمميذ عمى حدة عن المعمومات المتع
 (:7443اجتماعي تعاوني استقصائي، وتتضح ىذه األسس فيما يمي )حسام الدين، 

النظرية البنائية: يبني التمميذ معارفو في ىذا النوع من التعميم من خبلل خبراتو السابقة في ضوء  -
لممعرفة عبر التفاعل مع ما حولو، عمميتي التمثيل والتكّيف، ويتم التركيز عمى كيفية اكتسابو 

 والتوّصل إلى الخبرات التي يكتسبيا في مواقف حياتو بشكل مخّطط لو.
التَّعمُّم الذاتي: التمميذ مسؤول عن تعّممو بنفسو، وُيخّطط الكتساب الخبرات، ويبحث عنيا وُيحّمميا،  -

 ويتوّصل إلى استنتاجات تساعده عمى حّل مشكبلتو بنفسو.
التشاركي: ُتتاح لمطبلب الفرص كي يتعاونوا مع معمميم وزمبلئيم؛ لمتوّصل إلى حّل المشكمة التَّعمُّم  -

 التي تواجييم من خبلل أنشطة مخّططة من ِقبل المعمم.
 أَىاع االصتمصبء يف تدرَش انؼهىو:

 ( ما يمي:7444لبلستقصاء في تدريس العموم صور متعددة، وىي كما أوردىا )خميس ومحمد، 
 مصبء احلز:االصت( 9

يتضّمن االستقصاء الحر اختيار التمميذ الطريقة واألسئمة والمواد واألدوات البلزمة؛ لموصول إلى 
حّل قضية ما؛ لفيم األحداث واألشياء أو الظواىر من حولو. وال يكون اليدف منو الحصول عمى المعرفة 

ك المعرفة وما تستند إليو من المباشرة عن موضوع معين؛ ولكنو ييتم باكتشاف نواحي القصور في تم
 مبادئ.

(االستقصاء الحر بأنو: الذي ال ُيقّدم المعمم فيو لمتمميذ المشكمة أو 7494وعّرف طبلفحة)
الخطوات الرئيسة، حيث تكون من المسؤوليات التي يقوم بيا التمميذ، وعند اختيار التمميذ لممشكمة يجب 

المقرر، وفي حدود المواضيع المراد تدريسيا وتحقيقيا. أن يكون تحت إشراف المعمم، وفي إطار المنيج 
كما أن توجيو األسئمة التي تحّفز التبلميذ وتُثير تفكيرىم؛ تعدُّ من أدوار المعمم في االستقصاء الحر، حيث 

 يطغى دور التمميذ عمى دور المعمم، ويقّرر التمميذ ما يريد أن يتعّممو. 
يكون التمميذ قادرًا عمى استخدام عمميات عقمية متقّدمة، ويتطّمب ىذا النوع من االستقصاء أن 

ُتمّكنو من وضع االستراتيجية المناسبة لموصول إلى المعرفة، وىو بذلك يقترب كثيرًا من سموك العالم 
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الحقيقي، ويكون قادرًا عمى تنظيم المعمومات وتصنيفيا، ومبلحظة العبلقات المتشابية بينيا، واختيار ما 
 وتقويميا.يناسب منيا 

ه( 7
ّ
 :االصتمصبء املىخ

في ىذا النوع من االستقصاء تجرى عمميات التقصي تحت إشراف من المعمم وتوجيياتو، ويتطّمب 
قدرات عقمية وعمميات معرفية أقل من نظيره االستقصاء الحر؛ وبالتالي يكون من األفضل استخدامو مع 

 التبلميذ من المراحل األولى من التعميم.
( االستقصاء الموّجو بأنو: يقوم المعمم بتقديم المشكمة لمتمميذ في صورة 7497لبعمي )وُيعّرف ا

توجييات تصف لو الطرق التي يمكن استخداميا؛ من أجل الوصول إلى حّل لممشكمة المطروحة، وال 
 يعطي المعمم اإلجابة أو الحل النيائي ليذه المشكمة. 

و أنو يعزّ  ز التبلميذ ويدعميم؛ بما يساعدىم عمى بناء األطر ومن مميزات االستقصاء الـُموجَّ
المفاىيمية العممية الخاصة، ويتيح الفرص أمام التبلميذ لدراسة الموضوع العممي بصورة متعّمقة تقوم 
عمى الفيم الكامل لعناصره. ويحكم تعّمم التبلميذ عدد من المعايير والمحكات الخاصة، التي عمييم االلتزام 

 (.7494بيا )طبلفحة، 
 االصتمصبء انؼبدل:( 4

يتم التدريس باالستقصاء العادل في مراحل تبدأ بتقسيم التبلميذ إلى مجموعتين، تتبنى كل 
مجموعة وجية نظر مختمفة تجاه موضوع أو القضية المطروحة في الدرس، باإلضافة إلى مجموعة ثالثة 

ميذ المجموعتين المتعارضتين، كما أن تقوم مقام ىيئة المحّكمين؛ إذ عمييا االستماع إلى مناقشة تبل
 (. 7494عمييا اتخاذ القرار بشأن الحل النيائي مع المعمم )العمري، 

ويقوم االستقصاء العادل عمى أن الصف يتكّون من تبلميذ مختمفين في وجيات نظرىم 
اسب ألغراض ؛ ونتيجة ليذا االختبلف فيو مناسب لمجدال وتحميل القضايا؛ ومن ثم فيو من واىتماماتيم

مختمفة منيا: اكتساب الوعي البيئي، والقيم الثقافية وميارات المناقشة؛ إذ يقّدم المشكمة لمتبلميذ ومعيا 
بعض التوجييات العامة، بحيث ال يقّيدىم وال يحرميم من فرص النشاط العممي والعقمي، ويجد التبلميذ 

لنموذج العديد من ميارات التدريس التي ينبغي مصادر الحل؛ ولكن يوّفر المعمم األسئمة. ويتطّمب ىذا ا
توافرىا لدى المعمم، مثل: ميارات إدارة التَّعمُّم التعاوني، وميارات المناقشة ذات المستويات العميا، وميارة 
دارة حجرة الصف، باإلضافة إلى أنو يكون لدى المعمم حصيمة جيدة من  إدارة الوقت، وميارة تنظيم وا 

 (.7490الخطيب، المحتوى المعرفي )
وفي ستينيات القرن الماضي دعا جوزيف شواب إلى تقسيم االستقصاء إلى أربعة مستويات 

، حيث 9429واضحة، وتم إضفاء طابع رسمي عمى ىذا االقتراح عن طريق مارشال ىيرون في عام 
ن، لتقييم مقدار االستقصاء المطّبق ضمن تمرين معممي معيّ  (Herron Scale) طّور نطاق ىيرون
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ومنذ ذلك الحين كان ىناك عدد من المراجعات المقترحة؛ لكن اإلجماع داخل مجتمع تعميم العموم اتجو 
 (. 7492إلى أنو توجد سمسمة من أساليب التدريس المستندة إلى االستقصاء المتوفرة )العدوي، 

لى االستقصاء ( وجود أربع تصنيفات من التعميم المستند إ7443واقترح ىيثر بانتشي وراندي بيل)
  في حقل تدريس العموم:

االستقصاء التأكيدي: يزّود األشخاص باألسئمة واإلجراء )األسموب(، حيث يمكن معرفة النتائج   .9
سابًقا، ويكون تأكيد النتائج ىدف االستقصاء. ويعدُّ االستقصاء التأكيدي مفيًدا لتعزيز فكرة تم 

لممارسة ميارة استقصاء معّينة، مثل جمع البيانات تعمميا مسبًقا؛ أو لتجربة عمميات التحّقق أو 
 .وتسجيميا

يزّود األشخاص باألسئمة واإلجراءات )األسموب(؛ ومع ذلك فإن الميمة  االستقصاء المييكل:  .7
 .تتمخص في وضع شرح يكون مدعوًما بأدلة ُجمعت ضمن ىذا اإلجراء

ث، وتكون الميمة: تصميم اإلجراء االستقصاء الموّجو: يزّود األشخاص فقط بأسئمة تتعّمق بالبح .4
)األسموب(، واختبار السؤال والشروحات الناتجة. ويكون ىذا النوع من االستقصاء أكثر انفتاًحا من 
االستقصاء التأكيدي أو المييكل، وُيعدُّ ناجًحا إلى حدٍّ بعيد، عندما يتوّفر لؤلشخاص العديد من 

 .ط التجارب وبيانات السجبلتالفرص لمتعمم والتدريب عمى طرق مختمفة لتخطي

االستقصاء المفتوح: يشّكل األشخاص األسئمة، وُيصّممون اإلجراءات لتنفيذ استقصاء ويصمون إلى   .0
 نتائجيم

 : يزاَب تدرَش انؼهىو ببالصتمصبء
( إلى أنو يمكن تحقيق عدد من النواتج التعميمية لدى التبلميذ من خبلل 7441أشار زيتون )

 ستقصاء، يتمّثل بعضيا في اآلتي: تدريس العموم باال
القوة العقمية: أي أن التمميذ ُينّمي عقمو؛ فتزيد القدرة العقمية االحتمالية لمتمميذ، ويصبح لديو  -

 القدرة عمى النقد.

إثارة الحافز الداخمي عند التمميذ، من خبلل استيداف الدوافع الداخمية أكثر من استيداف  -
 الدوافع الخارجية.

 ستقصاء واالستكشاف.تعّمم فن اال -

 زيادة قدرة التمميذ عمى تخزين المعمومات واسترجاعيا؛ فيصبح التعميم باقي األثر.  -

( أن لبلستقصاء دورًا في تمكين التبلميذ من استعمال عمميات 7494ويرى القواسمة وأبو غزالة )
لتجارب، واختبار الفرضيات؛ بيدف التَّعمُّم المتنّوعة من مشاىدة الـُمتغيِّرات وتجديدىا، وضبطيا، وتقييم ا

 حّث التمميذ عمى اكتساب المعمومات بنفسو، مع توجيو المعمم.

 ( بعض المزايا إلى ما سبق، ومنيا:7493وأضاف الوىابة )
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ُيحّقق مبدأ إيجابية التمميذ في العممية التعميمية؛ فيو ُمنتج لممعرفة وُموّلد لؤلفكار ومتحّمل  -
 ي المعمومات من مصادرىا األصمية.لمسؤولية التَّعمُّم وتقصّ 

 يزيد من قدرة التمميذ عمى فيم المعرفة، والتعامل مع المعمومات بعقبلنية. -

يتيح لمتبلميذ فرًصا لتحقيق نفاذ البصيرة والشعور باإلنجاز، وزيادة مستوى طموحو وتطوير  -
 لتَّعمُّم الذاتي.مواىبو؛ فالتعّمم بيذه الطريقة كّون الفيم الذاتي لمتمميذ، ويؤكد مبدأ ا

يجعل التَّعمُّم ذا معنى، وقاببًل لبلستبقاء والتطبيق في مواقف أخرى، من خبلل تنميتو لبلتجاىات  -
العممية الميمة لدى التبلميذ؛ ومن ثمَّ اعتمادىم عمى دوافع داخمية لمتعّمم أكثر من تمك الدوافع 

 الخارجية.

 بالتالي:اىج العموم وتدريسيا يتمّيز ( أن استخدام االستقصاء في من7443ويرى زيتون )
 جعل التمميذ محورًا أساسيِّا في عممية التَّعمُّم والتعميم في العموم. -
 يؤكد استمرارية التَّعمُّم الذاتي والدافعية في الدراسة والتفكير. -
ُينّمي مفيوم الذات، وتزيد من مستوى التوّقعات لدى التمميذ، ومعرفة مدى قدرتو عمى تنفيذ  -

 يمات التعميمية التي ُكّمف بيا.الم

يزيد من نشاط التمميذ وحماسو تجاه عمميتي التعميم والتعمم في العموم؛ مما يعني تطوير قدرة  -
 التمميذ عمى تكوين المعرفة العممية.

 ييتم ببناء التمميذ من خبلل ثقتو واعتماده عمى نفسو، وشعوره باإلنجاز وتطوير مواىبو. -

العامة االستراتيجية األخرى لتدريس العموم، كما في تنمية االتجاىات  يؤكد األىداف والغايات -
 والميول العممية وتقدير جيود العمماء.

نتاج األفكار المفّسرة لممواقف  - التدريس باالستقصاء حّث التبلميذ عمى توليد الحمول المبتكرة، وا 
التبلميذ وينّمي التفكير العممي  المحّيرة التي يواجيونيا، وينّمي ميارات االكتشاف واالستفسار لدى

لدى التبلميذ، عبر تييئة مواقف تعميمية تعممية مفتوحة النياية، تستمزم استخدام طرق العمم، 
 وبخاصة الطريقة العممية في الدراسة والتفكير.

 مراحل تدريس العموم باالستقصاء:
باالستقصاء تتمّخص  ( إلى أن مراحل التدريس7441(، وزيتون )7493الوىابة ) ت جميمةأشار 

في ست مراحل؛ الغرض منيا مساعدة التمميذ عمى البحث والتقصي، وتحميل القضايا، وجمع المعمومات، 
 ودراسة اآلراء المختمفة؛ ومن ثم االتفاق عمى رأي وتدعيمو وتطبيقو، وىذه المراحل ىي:

ة بعبارات صحيحة، المرحمة األولى: إثارة التبلميذ نحو مشكمة أو قضية، بطرح مجموعة أسئم -
 وبصوت مسموع.
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المرحمة الثانية: الّتعّرف عمى المشكمة المطروحة، والدراسة باستخدام المحتوى من ِقبل التبلميذ  -
ضمن مجموعة التَّعمُّم المتعاونة، والرجوع إلى مصادر لممعمومات البلزمة لحل المشكمة المطروحة؛ 

 قضية.ومن ثّم طرح األسئمة واآلراء المتباينة حول ال
المرحمة الثالثة: مناقشة المعمومات واآلراء المختمفة، عن طريق المناقشة االستقصائية بين التبلميذ  -

بعضيم مع بعض من جية، وبينيم وبين المعمم من جية أخرى؛ مما ُيوّلد أسئمة استقصائية وأفكارًا 
بنية معموماتية صحيحة حقيقية، ويقوم المعمم في ىذه المرحمة بتصحيح النتائج الخاطئة؛ إلنشاء 

 ُتبنى عمييا النتائج الجديدة التي يتم اختبار صحتيا.
المرحمة الرابعة: المناظرة بين الفريق المؤيد لمقضية المطروحة والفريق اآلخر المعارض ليا، ويمّثل  -

 الفريق الثالث الرأي المحايد، وىو رأي لجنة التحكم، التي يتمّثل دورىا في:
 يا عمى مقّدم المجموعة؛ لتوضيح أبعاد قضية النقاش.إعداد األسئمة وطرح -
 تحديد استراتيجية النقاش بما فييا الزمن المخّصص لكل متحّدث. -
 تمخيص النقاط التي ُتطرح في أثناء المناقشة بدقة؛ التخاذ القرار الجيد.  -

يذ بين النتائج المرحمة الخامسة: االتفاق عمى الرأي الصائب وتدعيمو، وفي ىذه المرحمة يمّيز التمم -
ذات المعنى، وتمك التي ال معنى ليا؛ ومن ثم دعم النتائج الصائبة وجمع المعمومات الجديدة التي 

 تم التحّقق من صحتيا، واستبعاد المخالفة.

المرحمة السادسة: التطبيق العممي لما تم تعممو، بعد التأكد من إدراك التبلميذ لتمك العبلقات القائمة  -
ن معمومات، واختبار صحة النتائج التي ُتوّصل إلييا، ويتم توجيو التبلميذ إلى بين ما لدييم م

تطبيق ما تعمموه في مواقف من حياتيم العامة؛ مما يقودىم إلى تعّمم خبرات جديدة، وتوليد أفكار 
 إبداعية. 

حتى يأتي  ويتضح مما سبق، أن التعميم باالستقصاء ال بّد لو من التخطيط الجيد والتنفيذ الـُمتقن؛
بثماره، فيو عممية مدروسة ُمنّظمة سابقة التخطيط، تساعد التمميذ عمى إنتاج المعرفة، وتنمية ميارات 

 االستقصاء لديو.
 ُمتطّمبات تدريس العموم باالستقصاء:

( إلى أن ىناك مجموعة من الـُمتطّمبات قبل استخدام االستقصاء في تدريس 7443يشير عطية )
 العموم، وىي: 

يتطّمب من المعمم خطة تدريسية محكمة جيدة، تشتمل عمى األسئمة  خطيط الدقيق لمدرس:الت -
واألنشطة التعميمية المختارة التي يقوم بيا التبلميذ؛ الكتشاف مفاىيم تحت إشراف المعمم وتوجييو، 
ثا رة باإلضافة إلى ضرورة التخطيط لمواقف تقوم عمى مشكبلت تدفع التمميذ نحو االىتمام بيا، وا 

 األسئمة.
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يقوم التعميم االستقصائي عمى العمميات العممية، كالمبلحظة،  التوّجو نحو العمميات العقمية: -
 والوصف، والمقارنة، والتفسير والتنبؤ، والتصنيف، والتحميل واالستنتاج.

 المعمم موّجو في عمميات التَّعمُّم: لم يعد دور المعمم في دروس االستقصاء مصدر المعمومات؛ بل -
عميو أن ُيقّمل من إعطاء التبلميذ المعرفة كمما استطاع، ُموّجًيا جميع النشاطات التعميمية نحو 

 تمكين التبلميذ من اكتشاف اإلجابات بأنفسيم.

( إلى عناصر ميمة يجب عمى المعمم أن يعمل عمى تحقيقيا؛ 7494وُتشير آمال عبد الفتاح )
 ا:ليتحّقق لممتعمم التعميم باالستقصاء، ومني

إثارة دافعية التمميذ لكي يكون مكتشًفا؛ وبالتالي ينبغي أن يكون التمميذ محور العممية التعميمية،  -
 ومركز النشاط والفاعمية في الموقف التعميمي.

الربط بين الخبرات السابقة والخبرات المطموب اكتشافيا، عن طريق تقديم سؤال لممتعّمم، يتطّمب  -
 رتبطة بالمفيوم الـُمراد اكتشافو.استدعاء الخبرات السابقة الم

توفير المناخ المناسب الذي يساعد عمى االستقصاء، ويتم ذلك عن طريق إشراك التبلميذ في  -
 الموقف التعميمي؛ لكي يصبح التمميذ إيجابيِّا ومكتشًفا في الوقت نفسو.

 الحل الصحيح. حّث التبلميذ عمى التخمين أو الحس الكتشاف الحل؛ ألنو يساعد عمى التوّصل إلى -

مساعدة التمميذ عمى التطبيق الصحيح بعد التوّصل إلى التخمين الصحيح، ثم تدعيمو في أذىان  -
 التبلميذ باألسئمة والتدريبات. 

 دور املؼهى يف تدرَش انؼهىو ببالصتمصبء: 
( أن دور معمم العموم يبرز في االستقصاء قبل البدء في التدريس وعند 7499) السعدنييرى 

 وع فيو، ويجدر بالمعمم القيام باألعمال اآلتية:الشر 

 يحّفز التبلميذ ويستقبميم، ويعطييم بعض اإلرشادات والتمميحات. -
 يشّجع عمى تبادل األفكار، ويتقّبل كل الفروض المنطقية. -

 يشّجع عمى عمل تخمينات صحيحة. -

 يوّجو التبلميذ كمما ابتعدوا عن األىداف المرسومة. -

 تفسير أفكارىم، وتحميميا، وتقويميا.يساعد التبلميذ عمى  -

 ُيتيح المناظرة الحرة والمناقشة المفتوحة. -

يشّجع التبلميذ عمى محاولة التفكير في األشياء بدون خوف أو سخرية؛ حتى إذا أعطوا إجابات  -
 خاطئة.

 مسح الكتب المدرسية، وحصر الموضوعات التي يمكن تدريسيا باالستقصاء وتطبيقيا بشكل جيد. -

 يس باالستقصاء؛ ليتسّنى لمتمميذ االطبلع عمى خطوات االستقصاء، وتطبيقيا بشكل جيد.التدر  -
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 توزيع الموضوعات المقترحة عمى التبلميذ. -

 تعيين زمن محدد لبلنتياء من ميارات االستقصاء. -

أن يحتفظ المعمم بِسّجل فيو: اسم التمميذ، والموضوع الذي يعمل عميو، ويدّون فيو المبلحظات  -
 بعات، والنصائح التي يقّدميا لممتعمم؛ مما ُيساعد عمى عممية التقييم الختامي ألداء التمميذ.والمتا

ومما تقّدم نمحظ، أن دور المعمم ىو دور الـُمرشد والـُموجو لمتبلميذ، موجًيا األنشطة جميعيا نحو 
لمتبلميذ بكونيا  الموضوعات الـُمقّدمة تمكينيم من اكتشاف الحمول لممشاكل بأنفسيم، عمى أن تتسم

مناسبة لمستوى النمو العقمي لدييم، ووثيقة الصمة بميوليم واىتماماتيم، ووثيقة الصمة بالقضايا 
الحيوية والمشكبلت الـُمثارة في المجتمع، ومن الموضوعات التي تتعّدد فييا اآلراء ووجيات النظر. أما 

وجيات النظر، والتخطيط لجمع المعمومات، عن دور التمميذ في التعميم باالستقصاء؛ فيتمّثل في عرض 
واإلجابة عن األسئمة، واالتصال واالبتكار، والسعي لجمع المعمومات، وتنظيم المعمومات )زيتون، 

7499.) 
ويجب عمى المعممين خبلل قيام التبلميذ باالستقصاءات العممية أن يشركوىم في حوارات حول 

المبلحظات األخرى المفيدة؟" و"كيف يمكنك تنظيم بياناتك طرائقيم وبياناتيم، بطرح أسئمة مثل: "ما 
بشكل أفضل ليكون تحميميا أسيل؟": أي أنو يتوّجب عمى المعممين أن يستغموا جميع الفرص؛ لمساعدة 
التبلميذ عمى تحسين قدراتيم االستقصائية. وعادة ما تدور المناقشات التي تمي االستقصاءات العممية 

مة باألدلة؛ ولكن يجب أن ترّكز ىذه المناقشات أيًضا عمى القدرات االستقصائية حول التفسيرات المدعو 
الـُمستخدمة، وكيفية استخداميا، وأسباب استخداميا، وكيف يمكن تحسين العمميات االستقصائية 
مستقببًل، فكلُّ من نتائج االستقصاء وطريقتو تستحق أن تخضع لمتقويم، ومع استمرار تطّور قدرات 

يذ االستقصائية يمكن لممعممين والكتب الدراسية أن يثروا المنيج بالمزيد من االستقصاءات التبلم
 . (National Research Council., 1996) المفتوحة

 دور انتهًُذ يف تدرَش انؼهىو ببالصتمصبء:
ال بد أن يممك التمميذ مجموعة من الميارات العممية والعممية حتى يقوم بالتعمم عن طريق 

ن لم تكن لديو ىذه الميارات؛ فإنو يكتسبيا بالتدّرج إلى أن يصبح قادرًا عمى توظيفيا اال ستقصاء، وا 
 (.7442بمفرده )عمي، 

 أما دور التمميذ في التَّعمُّم القائم عمى االستقصاء، فيتمّثل فيما يمي:

 .المساىمة في التخطيط لبلستقصاء والبحث  -

 .العمل بوصفو عضًوا في فريق أو بمفرده -

 يحّقق االتصال والتواصل لنقل أفكاره ونتائجو لآلخرين، ويتنافس مع زمبلئو ومعممو. -

 يبني الفروض ويختبرىا، ويقّدم أدلة وبراىين منطقية نأخذ في اعتبارىا التفسيرات البديمة.  -
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 يمارس خطوات التفكير المستقل، واستدعاء التَّعمُّم، فيطرح األسئمة ويجمع البيانات ذات العبلقة  -
 (.30، ص.7494بالمشكمة، ويعمل عمى تنظيميا وترتيبيا )زيتون، 

( أن الطالب في التَّعمُّم باالستقصاء قد خرج من دوره التقميدي؛ بل أصبح 7497ويرى نصر )
 متقصيِّا، باحثًا، ُمعدِّا لؤلسئمة، مفّكرًا، ناقًدا، فاحًصا، ويتمّثل دوره في اآلتي:

 ضية.جمع المعمومات ذات العبلقة بالق -
 تنظيم البيانات وترتيبيا؛ ليتم التوصل إلى تفسير عممي لمقضية. -
 صياغة الفروض، واختبار صحتيا ومناقشتيا. -
 توجيو األسئمة حول القضية. -
 الوصول الستنتاجات لمتنبؤ بحمول لمقضية. -
 استخدام ميارات االستقصاء في معالجة القضية. -
 تقّبل وجيات نظر اآلخرين. -
 قد.ممارسة التفكير النا -

 ( إلى أن دور المتعمم في التَّعمُّم باالستقصاء يكون كالتالي: 7494رمضان ) خيرية شيرتبينما 

 .طرح األسئمة المحّيرة والمربكة وجمع المعمومات، وفرض الفروض واختبارىا بعدة طرق -

التواصل المستمر مع المعمم ومع زمبلئو كأزواج أو جماعات؛ لتبادل األفكار والمعمومات،  -
جراء التجاربوتص  .ميم وا 

 .تقديم النتائج التي توّصل إلييا شفويِّا أو كتابتيا بشكل واضح -

 .إثارة المشكمة، والمبلحظة، والتصميم، واالبتكار، والتجريب والتفسير، وحّل المشكبلت -

عادة التفكير، والتغذية الراجعة -  .التأمل، وا 
لتعميم باالستقصاء؛ فأصبح المعمم ويتضح مما سبق، تغّير دور كل من المعمم والمتعّمم في ا

 محور العممية التعميمية والتعممية. التمميذموّجًيا وُميّسرًا، في حين أصبح 
 احملىر انثبٍَ: ػًهُبث انؼهى

تحظى عمميات العمم باىتمام بالغ في المجتمع العممي التربوي؛ كونيا تعمل عمى استمرارية 
لتفكير العممي كالتحميل والتركيب، وفرض الفروض، وصياغة عممية التَّعمُّم، من خبلل إتقان ميارات ا

التنبؤات، وتخطيط التجارب العممية وتصميميا، واستخبلص النتائج وتعميميا، وتقويم مراحل إجراء 
التجارب العممية؛ إذ يمكن من خبلليا بناء فيم عميق لممفيوم أو الظاىرة، وتوسيع المعارف، وتقديم 

 .دقيقة تبريرات وتفسيرات عممية
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 يفهىو ػًهُبث انؼهى:
تعّددت اآلراء وتنّوعت حول مفيوم عمميات العمم؛ حيث ُعرِّفت بأنيا: "مجموعة من القدرات 
العممية، التي باإلمكان نقل وتعميم أثر تعمميا إلى مواقف وسياقات أخرى جديدة، تتمّيز بمناسبتيا 

 de la)ما أنيا مرآة عاكسة لسموكيات العمماء"لبلستخدام العممي في العديد من التخّصصات العممية، ك

Cruz,2015,p.2). 
( بأنيا: مجموعة من العمميات الذىنية والميارات المتعددة واألنشطة 7494وعّرفيا القطراوي )

المختمفة، التي يسعى من خبلليا التمميذ لحل مشكمة عممية تواجيو؛ وصواًل إلى النتائج، بينما عرفيا 
جراء التجارب ( بأني7497البعمي) ا: عمميات عقمية يقوم بيا التمميذ في أثناء أداء الميام واألنشطة وا 

العممية؛ بيدف جمع البيانات وتنظيميا وتفسيرىا والتنبؤ باألحداث؛ من أجل تفسير ظاىرة ما أو حل 
 مشكمة معينة

مارسيا تبلميذ و يمكن تعريف عمميات العمم األساسية إجرائيِّا بأنيا: العمميات العقمية التي ي
الصف السادس االبتدائي؛ لموصول إلى المعمومات والبيانات الـُمتعّمقة بظاىرة أو مشكمة معينة في أثناء 
يجاد العبلقات بينيا؛ بيدف وصف ظاىرة وتفسيرىا أو حل  دراسة وحدة األنظمة البيئية، وتنظيميا، وا 

ة في عمميات: المبلحظة، والتصنيف، مشكمة، وُتقاس باختبار عمميات العمم األساسية الـُمتمثّم
 .انواالستنتاج الـُمعّد من ِقبل الباحث
 خصبئ  ػًهُبث انؼهى:

عمميات العمم عادات تعميمية يكتسبيا التمميذ في أثناء عمميتي التعميم والتعميم، بينما نظر إلييا 
مميات العمم يتطّمب من "جانيو" عمى أنيا قدرات متعّممة وميارات عقميو؛ إذ إن القدرة عمى استخدام ع

جراء خطوات عقمية وراء المعمومات األساسية الـُمعطاة  التمميذ تمثيل المعمومات ومعالجتيا، وا 
 (.7497)البموشي، 

 (:7442وأوجز "جانيو" بعض خصائص عمميات العمم في النقاط التالية )عبد الفتاح،
واألفراد والتبلميذ؛ لفيم الظواىر  أنيا تتطّمب ممارسة ميارات عقمية محّددة يقوم بيا العمماء -

 الكونية المحيطة بيم.

 أنيا سموك ُمكتسب يمكن تعّمميا والتدريب عمييا. -

 أنيا قابمة لمتعميم. -

 تساعد التبلميذ عمى التعامل الذكي. -

 ُتمّثل نوًعا من جوانب التَّعمُّم التي ال تتأثر بالزمن نسبيِّا. -

 مميات العمم كما يمي:( أبرز خصائص ع7443وقد حّدد أبو جحجوح )
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ُتمّثل عمميات العمم المكّونات األساسية لمتقصي والتحّقق العممي، وال يمكن الوصول إلى  -
 استنتاجات وتصّورات عقمية صحيحة بدونيا.

يمكن أن تتحّول عمميات العمم إلى عادات متأصمة في سموك الفرد الذي يتقن اكتسابيا، ومن ثّم  -
 ممارستيا.

 عن طريق التعميم، من خبلل القيام بسمسمة منّظمة من األنشطة المتنّوعة. تتكّون لدى الفرد -

 ُتناسب جميع فروع العمم، وىي ال تقتصر عمى مبحث بعينو، أو محتوى دراسي معين. -

 تصُُف ػًهُبث انؼهى:
ُتصّنف عمميات العمم وفًقا لموقعيا في ىرم تعّمم العمميات العممية، من حيث سيولتيا ودرجة 

 .إلى: عمميات العمم األساسية، وعمميات العمم المتكاممة، وفيما يمي بيان ذلك تعقيدىا

:  :Basic Science Processes)عمميات العمم األساسية ) أوالا

( عمى 7443(، وزيتون )7441(، ونوال خميل )7444(، والنجدي )7449يتفق عبد السبلم )
مميات عممية أساسية بسيطة تأتي في قاعدة تعريف عمميات العمم األساسية التي تتضمنيا بأنيا: ع

 :وىي ،ىرم تعمم العمميات، وتضّم عشر عمميات عممية

وىي انتباه مقصود ومنّظم ومضبوط لمظواىر أو األحداث؛ بغية اكتشاف أسبابيا  :المبلحظة -
 .وقوانينيا

قة في دراسة وييدف إلى تدريب التبلميذ عمى استخدام أدوات القياس ووسائمو المختمفة بد :القياس -
 .العموم

ويتضّمن قيام التبلميذ بتصنيف المعمومات والبيانات التي ُجمعت إلى فئات أو مجموعات  :التصنيف -
 .معينة، اعتماًدا عمى خواص ومعايير مشتركة بينيا

وىي عممية عقمية يتم فييا االنتقال من العام إلى الخاص، ومن الكميات  :االستنباط أو االستنتاج -
 .اتإلى الجزئي

وىي عممية عقمية يتم فييا االنتقال من الخاص إلى العام، ومن الجزئيات إلى  :االستقراء -
 .العموميات

وىي عممية تيدف إلى وصول التمميذ إلى نتائج معينة، تعتمد عمى األدلة والحقائق  :االستدالل -
 .المناسبة الكافية؛ ومن ثم يقوم بعد ذلك بإصدار األحكام

قمية تتضّمن قدرة التمميذ عمى استخدام معموماتو السابقة أو المبلحظة؛ لمتنبؤ وىي عممية ع :التنبؤ -
 .بحدوث ظاىرة أو حادث ما في المستقبل
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وىي عممية عقمية تيدف إلى قيام التمميذ باستخدام األرقام الرياضية بطريقة  :استخدام األرقام -
، عن طريق المبلحظة أو األدوات صحيحة عمى القياسات والبيانات العممية التي يتم الحصول عمييا

 .واألجيزة العممية

وىي عممية عقمية ُمكّممة الستخدام األرقام، وتتطّمب العبلقات  :استخدام العبلقات المكانية والزمانية -
الرياضية والقوانين والقواعد العممية التي ُتعّبر عن عبلقات مكانية أو زمانية بين المفاىيم العممية 

 .ذات العبلقة

ويتضّمن مساعدة التمميذ عمى القياس، بنقل أفكاره أو معموماتو أو نتائجو العممية إلى  :تصالاال  -
اآلخرين، من خبلل ترجمتيا شفويِّا أو كتابيِّا إلى جداول، أو رسومات بيانية، أو لوحات عممية، أو 

 .تقارير بحثية

ب
ا
 :(Integrated Science Processes)عمميات العمم المتكاممة  :ثبَُ

( في 7443(، وزيتون )7441(، ونوال خميل )7444(، والنجدي )7449يتفق عبد السبلم )
تعريف عمميات العمم المتكاممة والعمميات التي تتضّمنيا بأنيا: عمميات عممية ُمتقّدمة، وأعمى مستوى 

 :من عمميات العمم األساسية في ىرم تعّمم العمميات العممية، وتضم خمس عمميات، وىي

وتشمل تفسير المعمومات والبيانات التي ُجمعت، التي ُتوّصل إلييا في ضوء  :البياناتتفسير  -
 .المعمومات التي يمتمكيا التمميذ

التعريفات اإلجرائية: وتتضّمن تعريف المفاىيم والمصطمحات العممية تعريًفا غير قاموسي؛ بل تعريًفا  -
 .لعممياتية، أو بيان كيفية قياسوإجرائيِّا، إما بتحديد المصطمح بسمسمة من اإلجراءات ا

وىي عممية ُيقصد بيا قدرة التمميذ عمى إبعاد أثر الـُمتغّيرات األخرى، عدا العامل  :ضبط الـُمتغيرات -
 .التجريبي، بحيث يتمّكن من الربط بين الـُمتغّير التجريبي وأثره في الـُمتغّير التابع

ل مؤقت لعبلقة محتممة بين ُمتغّيرين، أو إجابة فرض الفروض: وتتضّمن قدرة التمميذ عمى اقتراح ح -
 .لسؤال أو مشكمة محيرة، ويشترط أن تكون الفرضية قابمة لبلختبار

وىي أعمى العمميات العممية وأكثرىا تقّدًما؛ ألنيا تتضّمن عمميات العمم السابقة األساسية  :التجريب -
عممية بنجاح؛ بحيث تتكامل فييا طرق والمتكاممة، وتتطّمب تدريب التبلميذ عمى إجراء التجارب ال

 .العمم وعممياتو

 احملىر انثبنث: أوخه انتمدَز حنى انؼهًبء

ينمو االتجاه والتقدير نحو أفراد المجتمع خبلل السنوات األولى من حياة التمميذ، عبر ترغيبو في 
قف المعب التفاعل مع اآلخرين، وحّثو عمى حب الغير، والتعاون مع المحيطين بو من خبلل موا

المختمفة؛ حيث إن أحد أىداف األنشطة الـُمقّدمة لمتمميذ: تنمية اتجاىات فكرية وعممية لديو، مثل: 
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تقدير العمم والعمماء، باإلضافة إلى تنمية االتجاىات والعادات المرتبطة بالصحة والغذاء والنظافة 
 (.9442)الناشف، 

المفاىيم العممية لمتبلميذ ما يتعّمق بتنمية ( أن من األىداف الخاصة لتعميم 7440ويرى بطرس )
االتجاه العممي لدييم، من خبلل إشباع حب الفضول؛ لمّتعّرف عمى البيئة، وتعميميم الطرق العممية 
الستخدام األجيزة الكيربائية والحاسوب، واإلجابة عن تساؤالتيم، وتوجيييم إلى الطرق واألساليب 

عمى الحقائق العممية بصورة مبّسطة باستخدام األنشطة العممية،  العممية لحّل مشكبلتيم، والّتعّرف
 والتعّرف عمى دور العمماء في ذلك. 

( أوجو تقدير العمماء بأنيا: إدراك دور العمماء والّصعاب التي يواجيونيا، 7444وعّرف حسن )
جتماعية لمعمم، ويظير ىذا التقدير في امتبلك صورة إيجابية عن العمماء، واالعتقاد في المنفعة اال

 واالستعداد لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمعمماء والدراسة العممية، ومتابعة أخبار العمماء وتاريخيم.
( بأنو: تقدير المجتمع لمعمم والعمماء، ومعرفة المشكبلت التي يمرون 7499كما عّرفو سميمان )

تنا تجاىيم في قدرتيم عمى حل تمك عمييا، والّصعاب التي تواجييم ومساعدتيم عمى تخّطييا، وثق
سياماتيم في اإلضافات العممية لمعمم، وثقتنا بيم في نيضة المجتمعات  المعضبلت المستقبمية، وا 

 بجميع المجاالت.
وال يمكن لمعمم أن يزدىر في مجتمع ال ُيقّدر أفراده العمماء، فالعمم يكتسب قوتو وديناميكيتو من 

ء؛ ولذلك سعت التربية العممية إلى تحقيق مجموعة من األىداف التي تقدير المجتمع وأفراده لمعمما
 ( ۹۱۱۱تساعد عمى تنمية تقدير الطبلب لمعمماء، ومن ىذه األىداف )النجدي وآخرون، 

 تقدير الصعوبات والتحديات والتضحيات التي يتعّرض إلييا العمماء في عمميم؛ من أجل تقّدم العمم -
 ورفاىية اإلنسانية. 

 الىتمام بدور العمماء في تطوير حياة اإلنسان.إظيار ا -
 التعبير عن اإليمان بالعمم وقيمتو في حل ما يواجينا من مشكبلت.  -
متابعة الخدمات التي يقّدميا العمم، واإلنجازات الضخمة التي يحّققيا العمماء من أجل اإلنسان  -

 ورفاىيتو.
 اإلنسانية.  إبداء االىتمام بتأثير العمم والتكنولوجيا في الحضارة -
 إظيار االىتمام بالتجارب البسيطة التي أجراىا العمماء األوائل في مجال العمم والتكنولوجيا.  -
 االستعداد لتقديم الدعم المادي والمعنوي لمعمماء والبحث العممي. -

( ضرورة تنمية التقدير العممي لدى التبلميذ، 7442ويؤكد بريتشارد)كما في: كوب ووايت، 
ادئ األولى لؤلبعاد األخبلقية لمعموم، كما يؤّكد ضرورة تنمية التعاون والدقة والمثابرة لدييم وتنمية المب

منذ الصغر؛ حيث إن األىداف التعميمية الـُمتعّمقة بتكوين الفرد المنشئ عمميِّا؛ أن يكون عمى وعي 
األفكار التي أّدت إلى بأىمية دور العمماء في بناء مستقبل أفضل لمبشرية، ودور العموم واالكتشافات و 
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فيم اإلنسان لمكون وحل المشكبلت، ىذا باإلضافة إلى دور العمم والتكنولوجيا في تحسين أساليب 
 الحياة. 

( أن تنمية تقدير الطبلب لمعمم والعمماء ال يمكن أن يتحّقق بمجرد ۹۱۱۱ويری عميرة والديب )
نشائية؛ بل ال بد أن "ينفعل" الطبلب بقيمة العمم، سرد اإلنجازات التي حّققيا العمم، أو تناوليا بصورة إ

ويحدث ىذا عندما يرى الطبلب عن صدق الصعوبات والعقبات والتضحيات التي ُبذلت في سبيل تقّدم 
العمم واإلنسانية. وعندما يعرف المتعمم أن الفكرة الجديدة لم يكن من السيل الوصول إلييا دون عمل 

يشعر بمدى ما يستحقو ىؤالء العمماء من احترام وتقدير. وكذلك عندما وكفاح من جانب العمماء؛ فإنو 
يرى أنو لوال فكرة معينة؛ ما كان لئلنسان أن يصل إلى التقّدم الذي وصل إليو اآلن؛ عندئذ يكون أكثر 
قدرة عمى تقدير قيمة كل فكرة جديدة، وأكثر قدرة عمى فيم وتقدير حقيقة الجيود التي ُبذلت، والتي ما 

 لت ُتبذل في سبيل تقّدم اإلنسانية ورفاىيتيا .زا

ب: اندراصبث انضببمت:
ا
 ثبَُ

؛ بيدف الحالية بعض الدراسات ذات العبلقة بموضوع الدراسة تم استعراضفي ىذا الجزء 
 كما يمي:االستفادة منيا في تحديد: ىدفيا ومنيجيا وعينتيا وأداتيا ونتائجيا، 

 قصاء في تدريس العموم:المحور األول: دراسات تناولت االست
( دراسة ىدفت إلى التَّعرُّف عمى فعالية الطريقة االستقصائية في تدريس 7443أجرى الكندري )

ولتحقيق ىذا اليدف استخدم الباحث  ،العموم عمى التحصيل الدراسي لطبلب الصف الخامس االبتدائي
جريبيتان وأخريان ضابطتان مع المنيج التجريبي من خبلل أربع مجموعات دراسية، منيا مجموعتان ت
( تمميًذا، وأعّد الباحث اختباًرا 974القياسين القبمي والبعدي لمُمتغّير التابع. وتكّونت عينة الدراسة من )

تحصيميِّا لوحدة الدراسة، وُأجريت التجربة عمى وحدة )الكيرباء( من كتاب العموم لمصف الخامس 
ىناك فروًقا ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء طبلب  االبتدائي. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن

المجموعة التجريبية الذين يتعّممون بالطريقة االستقصائية عمى اختبار وحدة الكيرباء، ومتوسط أداء 
طبلب المجموعة الضابطة الذين يتعّممون باألسموب التقميدي؛ لصالح المجموعة التجريبية: أي أن 

لتدريس ليا تأثير إيجابي في تحسين التحصيل الدراسي لمادة العموم. وعند الطريقة االستقصائية في ا
توزيع متوسطات درجات االختبار التحصيمي البعدي حسب المستويات المعرفية الدنيا والعميا عند بموم؛ 

 بّينت النتائج زيادة في كبل المستويين عند اإلناث والذكور عمى حدٍّ سواء. 
إلى معرفة أثر  (Liang & Richardson, 2009) ج وريشاردسونوىدفت دراسة أجراىا ليان

و في الكفاءة الذاتية بتدريس العموم  دراسة مساق عموم يقوم عمى العصف الذىني واالستقصاء الـُموجَّ
وفيم العموم لدى معممي التربية االبتدائية قبل الخدمة. وقد تكّونت عينة الدراسة من مجموعتين: 

(، درست 70درست المساق بطريقة االستقصاء والعصف الذىني، وضابطة ) (44مجموعة تجريبية )
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المساق بالطريقة االعتيادية. وقيست الكفاءة الذاتية لممجموعتين قبل التدريس وبعده باستخدام 
(STEBI-B) واستخدم اختبار لقياس فيم األفراد المشاركين لمعموم. وأشارت النتائج إلى وجود تغير ،
ة إحصائية في الكفاءة الذاتية الشخصية؛ لصالح المجموعة التجريبية، ولم يكن ىناك إيجابي ذي دالل

تغير دال لُبعد توّقع الـُمخرجات. كما أشارت النتائج إلى أن المساق المبني عمى االستقصاء والعصف 
 .الذىني قد زاد من معرفة أفراد المجموعة التجريبية في العموم

إلى الّتعّرف عمى فعالية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في  (7497كما ىدفت دراسة البعمي)
تنمية بعض عمميات العمم والتحصيل الدراسي بمادة العموم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي في 

( تمميًذا، ُقّسموا إلى مجموعتين، األولى: 44المممكة العربية السعودية، وتكّونت عينة الدراسة من )
( تمميًذا، درست باستخدام نموذج االستقصاء الدوري، والثانية: ضابطة تكّونت 02من ) تجريبية تكّونت

( تمميًذا، درست بالطريقة الـُمتبعة في المدارس، وُطّبق اختبار عمميات العمم. وأسفرت نتائج 03من )
لدراسة الدراسة عن فعالية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تنمية بعض عمميات العمم، وأوصت ا

بضرورة إعادة النظر في تخطيط مناىج العموم بالمرحمة االبتدائية، بحيث ترّكز من خبلل محتواىا عمى 
 تنمية عمميات العمم لدى التبلميذ.

( إلى قياس أثر التدريس باستخدام العروض اإللكترونية 7492الرصاعي) وىدفت دراسة
سادس األساسي، مقابل طريقة العروض االستقصائية في فيم مفيوم الخمية لدى طمبة الصف ال

اإللكترونية التقميدية. ولتحقيق ىدف الدراسة ُصّممت خطة دراسية؛ لتنفيذ التدريس بالعروض 
اإللكترونية االستقصائية، كما ُأعّد اختبار لفيم مفيوم الخمية، ُطّبق قبميِّا وبعديِّا عمى مجموعتي 

الصدق والثبات، وُاستخدم اختبار تحميل التباين المصاحب  الدراسية التجريبية والضابطة بعد التحّقق من
( (ANCOVA حيث تبّين وجود أثر ذي داللة إحصائية لتدريس مفيوم الخمية بطريقة العروض ،

اإللكترونية االستقصائية، مقارنة بطريقة العروض التقميدية، وأوصت الدراسة باستخدام التكنولوجيا من 
 .لقائمة عمى االستقصاءخبلل استراتيجيات التدريس ا

( إلى قياس فاعمية برنامج ُمقترح في العموم، قائم عمى 7492وىدفت دراسة العدوي)
االستقصاء؛ لتنمية حّل المشكبلت إبداعيِّا، واالتجاه نحو العمم والعمماء لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

ظة الدقيمية. وتمّثمت أدوات الدراسة وتكّونت عينة الدراسة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي من محاف
في االختبار التحصيمي بالعموم، ومقياس الحل اإلبداعي لممشكبلت، ومقياس االتجاه نحو العمم والعموم. 
وتوّصمت نتائج الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية التي درست الوحدات المختارة باستراتيجية 

المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في  االستقصاء؛ تفّوقت في التطبيق البعدي عمى
التحصيل لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي في العموم. وأن المجموعة التجريبية التي درست الوحدات 
المختارة باستراتيجية االستقصاء، من خبلل تنفيذ أنشطة عممية تعميمية ودراسة فاعميتيا في تنمية 
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ا؛ تفّوقت في التطبيق البعدي لمقياس حّل المشكبلت إبداعيِّا عمى ميارات حل المشكبلت إبداعيِّ 
 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة.

إلى التَّعرُّف عمى أثر استخدام دورة االستقصاء الثنائية لتنمية  (7493وىدفت دراسة األشقر)
دى تبلميذ الصف األول االعدادي. التحصيل المعرفي وميارات حل المشكبلت والدافعية لتعّمم العموم ل

واعتمدت الدراسة عمى المنيجين الوصفي وشبو التجريبي، وتمّثمت األدوات في اختبار التحصيل 
المعرفي؛ لقياس مدى تحصيل التبلميذ لممحتوى العممي، واختبار ميارات حل المشكبلت لقياس ميارات 

باستخدام دورة االستقصاء الثنائية، ومقياس  حل المشكبلت لمتبلميذ قبل وبعد دراستيم لوحدة الطاقة
الدافعية لتعّمم العموم؛ لقياس مستوى الدافعية لدييم من خبلل استجابتيم من حيث القبول أو الرفض 
لمعبارات التي يتضّمنيا المقياس. وتكّونت عينة الدراسة من مجموعتين، إحداىما المجموعة الضابطة 

( تمميًذا، ُاختيروا من مدرسة دقيمة 43لمجموعة التجريبية وعددىم )( تمميًذا، والثانية ا04وعددىا )
اإلعدادية بنين بمحافظة دمياط. وتوّصل البحث لعدة نتائج منيا: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

(، بين متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار 4.49مستوى )
لمعرفي؛ لصالح التطبيق البعدي، كما أوضحت الدراسة أن دراسة التبلميذ بدورة االستقصاء التحصيل ا

 .الثنائية؛ أسيم في نمو مستوى الدافعية لتعّمم العموم
 المحور الثاني: دراسات تناولت عمميات العمم األساسية في تدريس العموم: 

دام بعض استراتيجيات التَّعمُّم ( إلى الّتعّرف عمى مدى فعالية استخ7443ىدفت دراسة عمر)
النشط في تدريس العموم عمى التحصيل المعرفي وبعض عمميات العمم والتفكير العممي لدى تبلميذ 
الصف الخامس االبتدائي. وقد أعّد الباحث مقياًسا لبعض عمميات العمم األساسية، واستخدم المنيج 

مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة، وتجريبية ( تمميًذا إلى 14التجريبي، وُقّسمت عينة الدراسة )
أولى تدرس باستخدام استراتيجية تدريس األقران، وتجريبية ثانية تدرس باستخدام استراتيجية األلعاب 
التعميمية. وأظيرت نتائج الدراسة أن استخدام بعض استراتيجيات التَّعمُّم النشط؛ أّدى إلى تنمية بعض 

 دى تبلميذ المجموعتين التجريبيتين موازاة بنظرائيم في المجموعة الضابطة.ميارات عمميات العمم ل
( إلى معرفة فاعمية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات 7444وىدفت دراسة أبي لبدة)

العمم لدى طمبة الصف الثامن األساسي في العموم بغزة. وأعّد الباحث أداة الدراسة، وىي اختبار 
( 44( تمميًذا، ُقّسموا إلى: مجموعة ضابطة ضّمت )14وتكّونت عينة الدراسة من) عمميات العمم،

( تمميًذا، وخمصت الدراسة إلى فاعمية النمط االكتشافي في 44تمميًذا، ومجموعة تجريبية ضّمت)
اكتساب ميارات عمميات العمم، وأوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى عمميات العمم، وممارسة التمميذ 

 مية ليا، وانتقاء العمميات المناسبة لممرحمة العمرية لمطمبة.الفع
( إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية المتشابيات في تنمية 7494وىدفت دراسة القطراوي)

عمميات العمم وميارات التفكير التأممي بالعموم لدى طبلب الصف الثامن األساسي. وأعّد الباحث اختبار 
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ار عينة الدراسة، التي ُقّسمت إلى مجموعتين )ضابطة وتجريبية(، عدد كل عمميات العمم، وتم اختي
بوصفيا أسموًبا في -( تمميًذا. وخمصت الدراسة إلى أن استخدام استراتيجية المتشابيات 47منيما )
 أّدى إلى تنمية عمميات العمم.  -التدريس

م عمى التعميم بالمشكبلت في ( إلى تعّرف فاعمية البرنامج القائ7497كما ىدفت دراسة البموشي)
تدريس العموم في تنمية ميارات عمميات العمم لدى طبلب الصف العاشر األساسي بسمطنة عمان. 
واعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي؛ بيدف التحّقق من ىذه الفاعمية، وتمّثمت عينة الدراسة 

( تمميًذا، ومجموعة تجريبية تكّونت 22) ( تمميًذا، ُقّسموا إلى مجموعة ضابطة، تكّونت من974من )
( تمميًذا، وأعّد الباحث مقياًسا لعمميات العمم األساسية والتكاممية. وخمصت نتائج الدراسة إلى 14من )

 أن حجم األثر لمبرنامج القائم عمى المشكبلت في تنمية عمميات العمم في العموم كان كبيرًا.
لة تقصي فعالية التدريس التبادلي في تنمية ( محاو 7492واستيدفت دراسة سعاد يوسف)

ميارات عمميات العمم والدافع لئلنجاز في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، وتمّثمت أدوات 
ومقياس الدافع لئلنجاز، وُطّبقت  -من إعداد الباحثة -الدراسة في اختبار ميارات عمميات العمم 

ف الخامس االبتدائي، ُقّسمت إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية. الدراسة عمى عينة من تبلميذ الص
وتوّصمت نتائج الدراسة إلى أن الستراتيجية التدريس التبادلي حجَم تأثير كبير في تنمية ميارات 
عمميات العمم عمى كل ميارة عمى ِحدة، وعمى االختبار ككل في مادة العموم لدى تبلميذ الصف الخامس 

 ّل عمى فعاليتيا في تنمية ميارات عمميات العمم لعينة الدراسة. االبتدائي؛ مما يد
 المحور الثالث: دراسات تناولت أوجو التقدير نحو العمماء في تدريس العموم: 

( إلى الّتعّرف عمى مدى فاعمية مناىج العموم في المرحمة 9442ىدفت دراسة الطنطاوي)
وجو دور العمماء؛ حيث أعّد الباحث قائمة بأوجو المتوسطة بالمممكة العربية السعودية في تقدير أ

التقدير الواجب تضمينيا في مناىج العموم بالمرحمة المتوسطة، ثم تحميل محتوى كتب العموم في 
المرحمة المتوسطة؛ لمعرفة مدى اشتماليا عمى أوجو تقدير العمماء. وقد أعدَّ الباحث مقياًسا لقياس 

لصف الثالث المتوسط، وُطّبق المقياس عمى مجموعة من طبلب أوجو تقدير العمماء لدى تبلميذ ا
الصف الثالث المتوسط ببعض مدارس منطقة أبيا. وأظيرت نتائج الدراسة: عدم تعّرض أي من كتب 
العموم لمصفين األول والثالث المتوسط لدور العمماء العرب والمسممين في نيضة العموم، وتناول كتاب 

العمماء العرب والمسممين في نقطتين فقط، كما أظيرت الدراسة عدم الصف الثاني المتوسط دور 
 فاعمية مناىج العموم بالمرحمة المتوسطة في تنمية أوجو التقدير.

( إلى بناء استراتيجية ُمقترحة؛ لتنمية أوجو التقدير نحو 7444كما ىدفت دراسة السعدي)
ادية. واقتصرت الدراسة عمى وحدة أثر بعض تدريس مقرر العموم الـُمتكامل لدى تبلميذ المرحمة اإلعد

الكائنات في اإلنسان والبيئة الـُمقررة بكتاب العموم في الصف الثاني اإلعدادي، واستخدم الباحث 
المنيجين الوصفي التحميمي والتجريبي، وُاختيرت عينة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي، ُقّسموا إلى 
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( تمميًذا. بينما تكّونت العينة من أربع 12طة، عدد كل منيما )مجموعتين متكافئتين: تجريبية وضاب
مدارس مختمفة، وتحّولت الدراسة إلى عمل قائمة ألوجو التقدير المرغوب تنميتيا لدى تبلميذ الصف 
الثاني اإلعدادي. وأظيرت نتائج الدراسة: توافر أوجو التقدير لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية بدرجة 

لمغاية، وُيعزى السبب إلى المناىج الحالية بالمرحمة اإلعدادية، وطرق التدريس ضئيمة ومحدودة 
الـُمتبعة من المعممين في المرحمة نفسيا؛ حيث إن تدريس الوحدة الـُمعاد صياغتيا باستخدام 

 االستراتيجية الـُمقترحة؛ كان لو أثر في تنمية أوجو التقدير لدى تبلميذ المجموعة التجريبية.
 ػهً اندراصبث انضببمت: انتؼهُك
ومن خبلل تحميل الدراسات ُرصدت أوجو الشبو واالختبلف بينيا وبين الدراسة الحالية، وأوجو  

استفادتيا منيا، التي كان ليا أثر في بناء الدراسة الحالية، حيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات 
في التدريس، وعمى األخص تدريس العموم السابقة في بيان أىمية التعميم باالستقصاء واستخدامو 

 الطبيعية. 
كما اتفقت مع الدراسة الحالية في استخدام طرق تدريسية مختمفة؛ لتنمية عمميات العمم 
األساسية لدى فئات من التبلميذ بمراحل التعميم المختمفة، وباإلضافة إلى ذلك فقد اتفقت دراسات: 

( 7492، والرصاعي ) (Liang & Richardson, 2009) (، وليانج وريشاردسون7443الكندري )
مع الدراسة الحالية في العينة، وفي أنيا ُأجريت عمى المرحمة االبتدائية.كما اتفقت الدراسة الحالية مع 

(، بأن دراسة التبلميذ بدورة االستقصاء الثنائية؛ أسيم في نمو 7493ما توّصمت إليو دراسة األشقر )
 .عموممستوى الدافعية لتعّمم ال

وقد تنّوعت الدراسات التي استخدمت التَّعمُّم باالستقصاء في التدريس حسب أىداف كل دراسة، 
وحسب ُمتغّيراتيا التابعة لكافة فئات التبلميذ. وتنّوعت البرامج، واالستراتيجيات، والنماذج، واألنماط التي 

لكافة فئات التبلميذ، فقد استخدمت  سعت إلى تنمية عمميات العمم األساسية وأوجو التقدير نحو العمماء
( استراتيجيات قائمة عمى التَّعمُّم التعاوني، بينما طّبقت دراسة عمر 7442دراسة حنان السعيد )

( فاستخدمت النمط 7444( استراتيجيات التَّعمُّم النشط في تدريس العموم، أما دراسة أبي لبدة )7443)
نموذج االستقصاء الدوري؛ بينما استخدمت دراسة البموشي ( 7497االكتشافي، وطّبقت دراسة البعمي )

( برنامًجا قائًما عمى التَّعمُّم بالمشكبلت في تدريس العموم. وقد أظيرت نتائج جميع الدراسات 7497)
السابقة فاعمية الـُمتغّير المستقل في تنمية عمميات العمم في تدريس العموم، وفاعمية الـُمتغّير المستقل 

 عمميات العمم لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.في تنمية 

واختمفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في استخداميا لطرق تدريسية مختمفة؛ لتنمية 
عمميات العمم األساسية لدى فئات من التبلميذ بمراحل التعميم المختمفة. واختمفت بعض الدراسات 

فمنيا ما ُطّبق عمى المرحمة المتوسطة كدراسات: أبي لبدة السابقة مع الدراسة الحالية في العينة، 
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(، والعدوي 7493(، واألشقر )7493) (، وأحمد،7490(، ويوسف )7494(، والقطراوي )7444)
(7492 .) 

وتعّددت األدوات التي استخدمتيا الدراسات السابقة في قياس تنمية عمميات العمم، فبعضيا 
(. 7497(، والبموشي )7443ميات العمم، كدراستي: عمر )استخدمت مقياًسا لقياس ميارات عم

(، 7494(، والقطراوي )7444واستخدم بعضيا اآلخر اختبار عمميات العمم، كدراسات: أبي لبدة )
( فاستخدمت اختبار المعارف الـمتعّمق بميارات 7492(. أما دراسة سعاد يوسف )7497والبعمي )

 عمميات العمم.

ر وقد استفادت الدِّراَسة عام لمدراسة، والتحديد  الحاليَّة من الدِّراَسات السابقة في وضع تصوُّ
االطبلع عمى بعض التجارب العربيَّة ، و بناء اإلطار النظري، و الدقيق لمشكمة الدِّراَسة الحاليَّة وأىدافيا

جراءاتيا، المنيجيَّة العمميَّة السميمة في خطوات إعداد بناء أداة الدِّ ، باإلضافة إلى واألجنبيَّة راَسة وا 
 تحديد أساليب المعالجة اإلحصائيَّة المناسبة.، و والتحّقق من صدقيا وثباتيا

 إخزاءاث اندراصت
لئلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا، وبيان  تيتناول ىذا الفصل اإلجراءات التي اتبع

فيذ تجربتيا؛ بيدف التَّعرُّف عمى منيجيتيا، ومجتمعيا وعينتيا، ثم إعداد مواد الدراسة وأدواتيا، وتن
فاعمية تدريِس العموِم باالستقصاِء في تنميِة عممياِت العمِم األساسيِة، وأوجُو التقديِر نحو العمماِء لدى 

 طبلب المرحمِة االبتدائيِة.
 يُهح اندراصت: 

يعتمد م المنيج التجريبي ذو التصميم شبو التجريبي، الذي ااستخدتم لتحقيق أىداف الدراسة 
إحداىا تجريبية درست وحدة "األنظمة البيئية ؛ عمى اختيار مجموعتين متجانستين من التبلميذ

واألخرى ضابطة درست الوحدة نفسيا بالطريقة  -االستقصاء -ومواردىا"، باستخدام الـُمتغيِّر المستقل 
 المعتادة، ويوضح الشكل التالي التصميم التجريبي لمدراسة:

 
 لتجريبي لمدراسة.التصميم ا :شكل
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  جمتًغ اندراصت:
ن مجتمع الدراسة من جميع طبلب الصف السادس االبتدائي بالمدارس الحكومية )بنين(، في  تكوَّ

( مدرسة ابتدائية وفًقا آلخر إحصائية واردة 02( تمميذا ُموزَّعين عمى )9024محافظة عنيزة وعددىم )
 م بمحافظة عنيزة.من قسم التطوير والتخطيط التابعة إلدارة التعمي

 :ػُُت اندراصت
والتي تم اختيارىا بطريقة  بمدرسة الشفا االبتدائية في محافظة عنيزة عينة الدراسة تمثمت

عمدية؛ كما تم اختيار فصمين من فصول الصف السادس االبتدائي في المدرسة المذكورة بطريقة 
ىـ، ووقع االختيار عمى 9009سي عشوائية بسيطة، وذلك في الفصل الدراسي األول من العام الدرا

/ب(، بعد التأكد من أن توزيع التبلميذ عمى الفصمين يتم بطريقة عشوائية، 1/أ(، وفصل )1فصل )
 ( بيان بأعداد طبلب المجموعتين.9)ويوضح الجدول 

 عدد تبلميذ مجموعتي الدراسة. (:9)جدول

اية عدد الطبلب في ني عدد الطبلب في بداية التجربة الفصل البيان
 التجربة

 74 74 /أ1 المجموعة تجريبية
 74 74 /ب1 المجموعة ضابطة
 04 04 المجموع

 ُمتغّيرات الدراسة وأساليب ضبطيا: 

تمّثل الـُمتغيِّر المستقل في تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باستخدام  الـُمتغيِّر المستقل:( 9
، وتدريس الوحدة نفسيا بالطريقة التقميدية لطبلب االستقصاء لطبلب مجموعة الدراسة التجريبية

 مجموعة الدراسة الضابطة.
 أوجو التقدير نحو العمماء.   - عمميات العمم األساسية الُمتغّيران التابعان:( 7

تم وىي مجموعة من الـُمتغيِّرات التي يمكن أن تؤثر في تجربة الدراسة؛ ولذلك  الـُمتغيِّرات الدخيمة:( 4
وشممت الـُمتغيِّرات التي  ييد أثرىا ولمعرفة أثر الـُمتغيِّر المستقل في الـُمتغّيرين التابعين.ضبطيا لتح

 : ُضبطت
( سنة، وقد ُاستبعد 97 -99تراوح العمر الزمني لكل من مجموعتي الدراسة ما بين) العمر الزمني: -

 .الباقون لئلعادة من مجموعتي الدراسة؛ لكبر سنيم التبلميذ
يمكن عّد المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي  جتماعي واالقتصادي والثقافي:المستوى اال -

لمجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية متقارًبا؛ ألنيم ينتمون إلى بيئة واحدة متجانسة اجتماعيِّا 
 واقتصاديِّا وثقافيِّا تقريًبا.
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الدراسية في أثناء التدريس بالنسبة  تم االلتزام بالمحتوى العممي لممادة طبيعة المادة الدراسية: -
لمجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، والـُمتمّثل في محتوى وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" من 

 ىـ.9009مقرر العموم لمصف السادس االبتدائي، بالفصل الدراسي األول 
ي الدراسة الضابطة ُروعي تدريس الوحدة موضوع الدراسة لمجموعت الفترة الزمنية لمتجربة: -

الدراسي األول والتجريبية في المدة الزمنية نفسيا، وتم تدريس الوحدة موضوع الدراسة في الفصل 
 ، واستغرقت أربعة أسابيع، بواقع أربع حصص أسبوعيِّا. ىـ9009

بالتدريس لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وقد التزم  ينالباحث أحد قام القائم بالتدريس: -
الخطوات المحددة بدليل المعمم وفًقا لطريقة االستقصاء، كما التزم بطريقة التدريس التقميدية في ب

 أثناء التدريس لمجموعة الدراسة الضابطة.
ُنّفذت الدروس لكبل  الظروف الفيزيقية، ومكان الدراسة، وموضع الحصص بالنسبة لمجدول الدراسي: -

رسي(حيث تتعّرض المجموعتان لمظروف الفيزيقية نفسيا المجموعتين في المكان نفسو)المختبر المد
من حرارة وضوء وتيوية ورطوبة، أما بالنسبة لموضع الحصص في الجدول الدراسي؛ فقد كانت 

 ( اآلتي:7متقاربة طوال فترة تنفيذ تجربة الدراسة كما ىو واضح في الجدول )
 (: توزيع الجدول الدراسي لفصمي تجربة الدراسة.7جدول )

 /ة )ضبثظ(6فصم  /أ )ردزٚجٙ(6فصم  ٕوانٛ

 انحصزبٌ انثبنثخ ٔانزاثؼخ انحصزبٌ األٔنٗ ٔانثبَٛخ األحذ

 انحصزبٌ األٔنٗ ٔانثبَٛخ انحصزبٌ انثبنثخ ٔانزاثؼخ األرثؼبء

وبذلك تعّرضت مجموعتا الدراسة التجريبية والضابطة لمظروف نفسيا في أثناء دراستيم لموحدة 
 موضوع الدراسة.

 اندراصت وأدواتهب:يىاد 
 :تم إعداد المواد التاليةلتحقيق أىداف الدراسة  أواًل: مواد الدراسة:
يقع عمى عاتق المعمم دورًا كبيرًا في إنجاح العممية التعميمية، فيو يشكل عنصرا ميما  )أ( دليل المعمم:

ة إلى مجموعة من بدوره يسيم في نجاح المنظومة التعميمية، وليذا فإنو بحاجو في منظومة المنيج، 
تقان.  العوامل واألدوات تساعده في إنجاز الميمة التعميمية بكل كفاءة وا 

إن أىم عوامل نجاح المعمم ىي التخطيط الجيد، ولكي تكون معممًا ناجًا ينبغي أن تكون مخططا 
في تحويل المحتوى  حيث يساعدهجيًدا، ويعتبر دليل المعمم أحد أساليب التخطيط في التدريس، 

لمكتوب إلى واقع تدريسي داخل الصف الدراسي، من خبلل عدة إجراءات وممارسات تعميمية منظمة، ا
تساىم في تحقيق األىداف المرجوة، ليذا جاءت الحاجة لتوفير دليل لممعمم، من شأنو أن يقوم المعمم 

وتوجيييا داخل بدوره في العممية التعميمية عمى الوجو األكمل، ويعمل عمى تنظيم الممارسات الصفية 
 الصف.
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 :اليدف العام من الدليل -
ىدف إعداد دليل المعمم لوحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" إلى مساعدة المعمم عمى تنفيذ دروس ىذه 

 نبذة عن طريقة االستقصاء الوحدة وفًقا لطريقة االستقصاء، من خبلل مساعدة المعمم في التَّعرُّف عمى
  ا ، وكان اإلطار العام لديل المعمم وفق ما يمي :يخطواتفي تعميم العموم و 
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 إػذاد انًٕضٕػبد ٔرحذٚذْب ٔانزخطٛظ انكزبثٙ ٔفك انطزٚمخ. -

 رٕفٛز انًصبدر ٔردٓٛش األدٔاد ٔانًٕاد انزؼهًٛٛخ ٔرٓٛئخ انًكبٌ. -

 رمذٚى َجذح رٕضٛحٛخ ػٍ طزٚمخ االسزمصبء نهطالة. -

حذٚذ األدٔار ٔانًٓبو. رٕسٚغ كزٛت األَشطخ ٔانسدالد انخبصخ ثكم رشكٛم انًدًٕػبد انزؼبَٔٛخ ٔر -

 يدًٕػخ.
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 ٚمذو انًؼهى انًٕضٕع ػهٗ صٕرح يشكهخ أٔ يٕلف أٔ سؤال.  -

 رٕخّٛ األسئهخ نهطالة ثطزٚمخ يُظًخ ٔيثٛزح نهزفكٛز ٔانزحفٛش ٔنفذ االَزجبِ. -

 َشبط. ٚمذو انًؼهى انفزٔض انًًكُخ نحم انًشكهخ أٔ  -

إربحخ انفزصخ نهطالة نًًبرسخ االسزمصبء رؼبًَٔٛب داخم انًدًٕػبد يٍ خالل انًصبدر انًزبحخ  -

 ٔانًٕاد ٔاألدٔاد انًُبسجخ، ٔحست انًٓبو انًٕسػخ ألفزاد كم يدًٕػخ. 

ٚزحمك انزاليٛذ يٍ صحخ انفزٔض ثدًغ انًؼهٕيبد ٔيُبلشزٓب رؼبَٔٛبً. انٕصٕل إنٗ َزبئح ٔحم  -

 انًشكهخ.

 سزُزبخبد.اال -
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-  

رهخص كم يدًٕػخ أثزس يب ٔصهذ إنّٛ يٍ َزبئح ثؼذ االرفبق ثٍٛ األػضبء. ثى رؼزضّ أيبو  -

 انًدًٕػبد رطجٛك انُزبئح ػهٗ يٕالف خذٚذح. 

 رمٕٚى َزبئح ٔرمذو انًدًٕػبد ٔاألػضبء ٔرؼًٛى انُزبئح. -
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وفًقا  "األنظمة البيئية ومواردىا" يق إعادة صياغة وحدةعن طر  : وتم إعداده)ب( دليل التمميذ 
تعميقاتيم  التبلميذدليل أنشطة استقصائية عممية يسّجل خبلليا الإلجراءات طريقة االستقصاء، وتضّمن 

 واستنتاجاتيم وتفسيراتيم حول ما يتعممونو، ويشمل كل درس من دروس الوحدة العناصر اآلتية:
 ًقا لخطة تدريس المنيج.عنوان الدرس: وقد حّدد وف -
األنشطة التعميمية: تم صياغتيا من واقع دروس الكتاب المدرسي، وفي ضوء أىداف الدرس  -

 المتضّمنة بوحدة "األنظمة البيئية ومواردىا".
التقويم: تنّوعت أساليب التقويم بدليل التمميذ ما بين األسئمة الواردة باألنشطة الخاصة بكل درس،  -

 ة التقويم الموجودة بنياية كل درس.باإلضافة إلى أسئم
 حتكُى يىاد اندراصت:

بعد االنتياء من إعداد مواد الدراسة في صورتيا األولية، ُعرضت مصحوبة باستمارة تحكيم عمى 
مجموعة من المحّكمين المتخصصين في المناىج وطرق تدريس العموم، وبعض والمشرفين التربويين 

، تحقيق مواد الدراسة لمغرض الـُمراد منيا ئيم ومبلحظاتيم حول مدىوالمعممين؛ بيدف التعٌرف عمى آرا
مناسبة ، و ارتباط أىداف كل درس بالمحتوى، و سبلمة الصياغة المغوية، و صحة المحتوى العممي ودقتوو 
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مبلءمة إجراءات التدريس ، و مناسبة الوسائل التعميمية المقترحة، و األنشطة لممحتوى ولمستوى التمميذ
 شمولية أسئمة التقويم ألىداف كل درس ومحتواه.اإلضافة إلى لمطريقة، ب

كما تضّمنت استمارة التحكيم إمكانية إضافة تعديبلت أو اقتراحات يرغب المحّكمون في إضافتيا، 
وقد أوضح المحّكمون أن مواد الدراسة مناسبة، وصالحة لميدف المراد من إعدادىا، ومبلئمة لمتطبيق 

أصبحت مواد الدراسة جاىزًة التي تم األخذ بيا وبذلك  اروا إلى بعض التعديبلتأشو عمى عينة الدراسة، 
 لمتجريب االستطبلعي.

 انتدزَب االصتطالػٍ ملىاد اندراصت:

ىدف التجريب االستطبلعي إلى التَّعرُّف عمى مدى مناسبة مواد التطبيق عمى طبلب الصف 
إحصائيِّا، وتم إجراء التجريب االستطبلعي لمواد السادس االبتدائي، باإلضافة إلى ضبط أدوات الدراسة 

الدراسة عمى طبلب فصل أخر غير طبلب المجموعة التجريبية عن طريق تطبيق درس من دروس 
مدى قدرة التبلميذ عمى ، و مدى مناسبة الصياغة المغوية والعممية الوحدة التجريبية بيدف التَّعرُّف عمى

م التبلميذ لؤلنشطة المطروحة، والمطموب منيا بكل درس من مدى في، و فيم خطوات طريقة االستقصاء
مدى استجابة تبلميذ الصف السادس االبتدائي لتجربة ، و مدى مناسبة الزمن المحدد، و دروس الوحدة

 المشكبلت التي قد تظير في أثناء التطبيق، ووضع حمول ليا.، باإلضافة إلى الدراسة

 مواد الدراسة بما يمي:التطبيق االستطبلعي ل وتم االستفادة من
 حماس التبلميذ الستخدام دليل التمميذ والتفاعل معو. -

 الصياغة المغوية المستخدمة في كتابة األنشطة مناسبة لمستويات التبلميذ المختمفة. -

 الزمن المحدد لكل درس من دروس الوحدة مناسب لتنفيذ الميام المطموبة. -
 ومحتوى وأنشطة لتحقيق أىداف الوحدة.مناسبة دليل المعمم وما يتضّمنو من وسائل  -

وبعد إجراء التعديبلت التي أسفر عنيا التطبيق االستطبلعي؛ أصبح دليل المعمم ودليل التمميذ في 
 صورتيما النيائية وجاىزين لمتطبيق في تجربة الدراسة النيائية. 

ب: أدواث اندراصت:
ا
 ثبَُ

 : األدوات التالية تلتحقيق أىداف الدراسة، استخدم
 اختبار عمميات العمم األساسية: أ(

ىدف االختبار إلى قياس قدرة طبلب الصف السادس االبتدائي عمى امتبلك عمميات العمم 
األساسية المتضّمنة في وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا"، من مقرر العموم لمصف السادس االبتدائي، 

 بلحظة، والتصنيف، واالستنتاج.واقتصر االختبار عمى قياس بعض عمميات العمم، وىي: الم

ُأعّد اختبار اشتمل عمى عدد من األسئمة المتنوعة،  الصورة األولية الختبار عمميات العمم األساسية: -
المبلحظة  -( مفردًة، ُموزَّعة عمى عمميات العمم الثبلث 74وقد تضمن ىذا االختبار في صورتو األولية)
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دات في صورة أسئمة )االختيار من متعدد(؛ حيث يوجد لكل وقد ِصيغت المفر  -والتصنيف واالستنتاج
مفردة أربع خيارات، من بينيا خيار واحد صحيح، ويجيب التمميذ عن ىذه المفردات بوضع دائرة أمام 

 الخيار الصحيح.
عمل جدول و حصر محتوى الوحدة المختارة، تم  جدول أوزان عمميات العمم األساسية في االختبار: - 

 ات العمم األساسية في االختبار كما يمي: أوزان عممي
 (: أوزان عمميات العمم األساسية في االختبار.4جدول )

 انًدًٕع االسزُزبج انًالحظخ انزصُٛف انًٕضٕع/ ػًهٛبد انؼهى

 5 1 2 2 انسالسم ٔانشجكبد انغذائٛخ ْٔزو انطبلخ

 7 3 2 2 يمبرَخ األَظًخ انجٛئٛخ

 5 2 2 1 انززثخ

 3 1 1 1 دحًبٚخ انًٕار

 22 7 7 6 انًدًٕع

 حتدَد تؼهًُبث االختببر: 

تعريف ، الفصل( -اسم المدرسة -اشتممت تعميمات االختبار عمى بيانات التمميذ )اسم التمميذ
، الزمن االفتراضي لئلجابة، بطريقة اإلجابة عن أسئمة االختبارو تعريف، التمميذ باليدف من االختبار
وقد ُروعي في صياغة تعميمات االختبار: الدقة،  عن جميع األسئمة.حّث التمميذ عمى اإلجابة 

 والوضوح، واإليجاز، والسبلمة من الناحية المغوية والعممية.
 إػداد يفتبذ تصسُر االختببر:

عّد مفتاح تصحيح االختبار، ويتضّمن رقم المفردة في كل مستوى، واإلجابة، والدرجة، وقد أُ 
 فًقا لممعايير اآلتية:ُصّحح طبًقا ليذا المفتاح و 

 إعطاء الدرجة )واحد( لكل مفردة أجاب عنيا التمميذ إجابة صحيحة.  -
 إعطاء الدرجة )صفر( لكل مفردة أجاب عنيا التمميذ إجابة خاطئة، أو تركيا دون إجابة.   -

ر وُتجمع الدرجات إلعطاء الدرجة الكمية عن كل ميارة من ميارات عمميات العمم باالختبار، واالختبا
 ككل.

 حتكُى اختببر ػًهُبث انؼهى األصبصُت: 
األساسية في صورتو األولية، ُعرض مصحوًبا  بعد االنتياء من إعداد اختبار عمميات العمم

باستمارة تحكيم عمى مجموعة من المحّكمين المتخّصصين في المناىج وطرق تدريس العموم، وبعض 
مى آرائيم ومبلحظاتيم حول وضوح تعميمات االختبار، والمشرفين التربويين والمعممين؛ بيدف التعٌرف ع

، انتماء كل سؤال لمميارة التي يقيسيا، مناسبة طريقة تصحيح التبلميذلمستوى  ومناسبة مفردات
 االختبار، والدرجة الـُمقترحة لكل سؤال، وقد أظيرت آراء المحّكمين مبلءمة اختبار عمميات العمم

اسة، وأشاروا إلى بعض األخطاء في الصياغة المغوية والعممية لبعض األساسية لمتطبيق عمى عينة الدر 
 أسئمة االختبار، وبعد إجراء التعديبلت المطموبة؛ أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيق االستطبلعي.
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 التجريب االستطبلعي الختبار عمميات العمم األساسية:

مى طبلب العينة االستطبلعية من ُأجري التجريب االستطبلعي الختبار عمميات العمم األساسية ع
غير طبلب مدرسة المجموعة التجريبية؛ بيدف التَّعرُّف إلى مدى قابمية االختبار لمتطبيق عمى طبلب 

في أثناء التطبيق عمييم من  التبلميذظير أنو ال توجد أي شكوى من ، و الصف السادس االبتدائي
 الناحيتين المغوية أو العممية.

 تضّمن الضبط اإلحصائي لبلختبار ما يأتي: ختبار:الضبط اإلحصائي لبل
ُحسب الزمن البلزم لتطبيق االختبار من خبلل حساب الزمن الذي استغرقو  تحديد زمن تطبيق االختبار:

% من طبلب العينة االستطبلعية في اإلجابة عن أسئمة االختبار، وتبّين أن الزمن المناسب إلجابة 22
 ( دقيقة. 02أسئمة االختبار ُيقّدر بـ )

 ُمعامل السيولة لكل مفردة من مفردات االختبار:

 وتم حسابُحسب ُمعامل السيولة لمفردات االختبار باستخدام معادلة ُمعامل السيولة والصعوبة، 
 قبمتُمعامل سيولة كل مفردة من مفردات االختبار من واقع درجات التبلميذ في التجربة االستطبلعية، و 

(، وكانت ُمَعاَمبلت السيولة لمفردات 4.34، و4.74وح ُمَعاَمبلت السيولة ليا بين )المفردات التي يترا
  (:0كما في الجدول التالي) االختبار مناسبة
 (: ُمَعاَمبلت السيولة وُمعاَمبلت التمييز لمفردات اختبار عمميات العمم األساسية.0جدول )

ُيؼبيم  و

 انسٕٓنخ

ُيؼبيم  و ُيؼبيم انزًٛٛش

 انسٕٓنخ

 ؼبيم انزًٛٛشيُ 

1 2.57 2.66 11 2.42 2.55 

2 2.62 2.66 12 2.62 2.72 

3 2.57 2.55 13 2.66 2.61 

4 2.42 2.44 14 2.42 2.66 

5 2.66 2.77 15 2.62 2.55 

6 2.69 2.44 16 2.57 2.44 

7 2.62 2.61 17 2.62 2.61 

8 2.54 2.55 18 2.54 2.55 

9 2.62 2.55 19 2.62 2.55 

12 2.54 2.55 22 2.54 2.55 

 ُمعامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار: 

 (: 7441ُحسب ُمعامل التمييز لمفردات االختبار باتباع الخطوات اآلتية )عبلم، 
 ( طبلب.2%( من أفراد العينة الذين حصموا عمى أعمى الدرجات، وبمغ عددىم )72اختيار )  -
 ( طبلب.2حصموا عمى أدنى الدرجات، وبمغ عددىم ) %( من أفراد العينة الذين72اختيار )  -
  .حساب عدد اإلجابات الصحيحة لكل مفردة من مفردات االختبار في كل من المجموعتين  -
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(؛ وعميو 4.41( إلى أن ُمَعاَمبلت تمييز مفردات االختبار أكبر من )0النتائج في الجدول) وتشير
 فإن مفردات االختبار ذات تمييز جيد.

 تببر:خالصدق ا

ُيقصد بصدق االختبار أن "االختبار يقيس ما ُوضع من أجمو أو السمة المطموب قياسيا" 
 (، وقد ُحسب صدق االختبار بطريقتين، كما يأتي:441، ص.7442)إبراىيم، 

صدق المحتوى أن االختبار يحتوي عمى يعني  صدق المحتوى أو المضمون )صدق المحّكمين(: .أ 
وكيفيِّا لعناصر المادة التعميمية موضوع القياس، ولمتأكد من ذلك فقد  عينات تمّثل تمثيبًل كميِّا

 ُعرض االختبار عمى المحّكمين، الذين أجمعوا عمى أن االختبار يقيس ما ُوضع لقياسو. 
لمتأكد من صدق مفردات االختبار ُحسبت ُمَعاَمبلت االتساق الداخمي  صدق االتساق الداخمي:  .ب 

ساب ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل سؤال، والدرجة الكمية لمعممية التي الختبار عمميات العمم، بح
ينتمي إلييا السؤال، وحساب ُمعامل االرتباط بين درجات عمميات العمم بعضيا مع بعض، وبينيا وبين 

 (:2كما في الجدول) الدرجة الكمية لبلختبار

عمم، والدرجة الكمية لممستوى الذي ينتمي إليو (: ُمَعاَمبلت االرتباط لمفردات اختبار عمميات ال2جدول )
 السؤال.

رلى 

 انسؤال

 ُيؼبيم االرسبق ثٍٛ درخخ انسؤال، ٔانذرخخ انكهٛخ نهًسزٕٖ انفزػٙ انًُزًٙ إنّٛ

 انذالنخ االسزُزبج انذالنخ انزصُٛف انذالنخ انًالحظخ

 دال **2.576 دال **2.485 دال *2.414 1

 غٛز دال 2.322 دال **2.473 دال **2.461 2

 دال **2.576 غٛز دال 2.213 دال **2.576 3

 دال **2.473 دال **2.796 دال *2.417 4

 دال **2.511 **2.461 **2.461 غٛز دال 2.296 5

 دال **2.796 دال **2.611 دال **2.516 6

 دال **2.473 دال **2.454 دال **2.576 7

 دال **2.796 غٛز دال 2.296 دال **2.485 8

( إلى أن ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل سؤال يقيس عممية 2وقد أشارت النتائج في الجدول )
المبلحظة، والدرجة الكمية لعممية المبلحظة دالة إحصائيِّا، ما عدا مفردة واحدة ُوجد أن ُمعاِمل ارتباطيا 

  مع الدرجة الكمية لعممية المبلحظة غير دال؛ ولذلك ُحذفت ىذه المفردة.
وكانت ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل سؤال يقيس عممية التصنيف، والدرجة الكمية لعممية 
التصنيف دالة إحصائيِّا، ما عدا مفردتين ُوجد أن ُمعامل ارتباطيما مع الدرجة الكمية لعممية التصنيف 

سؤال يقيس عممية كانت ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل كما غير دال؛ ولذلك ُحذفت المفردتان. 
االستنتاج، والدرجة الكمية لعممية االستنتاج دالة إحصائيِّا، ما عدا مفردة واحدة ُوجد أن ُمعامل ارتباطيا 

 مع الدرجة الكمية لعممية االستنتاج غير دال؛ ولذلك ُحذفت ىذه المفردة. 
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مع بعض، وبينيا  كما أظيرت النتائج أن ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجات عمميات العمم بعضيا
وبين الدرجة الكمية لبلختبار دالة إحصائيِّا؛ مما ُيشير إلى أن االختبار عمى درجة عالية من الصدق، 

 ( اآلتي ُمَعاَمبلت االرتباط لعمميات العمم بعضيا ببعض واالختبار ككل.1ويوّضح الجدول )
 الختبار ككل.(: ُمَعاَمبلت االرتباط لمستويات االختبار بعضيا ببعض وا1جدول )

 االخزجبر ككم االسزُزبج انزصُٛف ػًهٛبد انؼهى

 **2.928 **2.822 **2.922 انًالحظ

 **2.922 **2.812 ــــــ انزصُٛف

 **2.918 ــــــ ــــــ االسزُزبج

 ثببث االختببر: 
نفسيا  ُيقصد بثبات االختبار أن "يعطى النتائج نفسيا تقريًبا إذا ما ُأعيد تطبيقو عمى المجموعة

(، وقد ُحسبت ُمَعاَمبلت الثبات لبلختبار ككل ولعمميات العمم 29، ص.7440من األفراد")محمد، 
  أن عمميات العمم الفرعيةوظير  "(،Cronbachالفرعية، عن طريق حساب ُمعامل ثبات ألفا )كرونباخ"

 (:2واالختبار ككل عمى درجة مقبولة من الثبات كما بالجدول)
 . بلت ألفا كرونباخ لثبات االختبار(: ُمَعامَ 2جدول )

 ُيؼبيم انثجبد انجٛبٌ

 2.628 انًالحظخ

 2.722 انزصُٛف

 2.827 االسزُزبج

 2.877 االخزجبر ككم

 انصىرة انُهبئُت الختببر ػًهُبث انؼهى: 

بعد إجراء ضبط االختبار إحصائيِّا؛ أصبح صالًحا لمتطبيق النيائي عمى طبلب تجربة الدراسة 
(سؤااًل، ُموزَّعة عمى مستويات االختبار 74ة، وتضّمنت الصورة النيائية الختبار عمميات العمم)األساسي

 ( اآلتي: 3كما يبّينيا الجدول )
 (: بيان بمفردات االختبار التحصيمي في صورتو النيائية.3جدول )

 
 

 
 

 ب( مقياس أوجو التقدير نحو العمماء:
بعد االطبلع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي اىتمت ببناء المقاييس بصفة عامة، 

قياس أوجو التقدير نحو  والذ كان اليدف منومقياس تم إعداد الماء خاصة وأوجو التقدير نحو العم
 وفًقا لمخطوات التالية:؛ وذلك العمماء لدى طبلب الصف السادس االبتدائي 

 انذرخخ انكهٛخ ػذد األسئهخ رلى انسؤال ػًهٛبد انؼهى

 7 7 22، 14، 13، 11، 12، 9، 4 انًالحظخ

 6 6 17، 12، 6، 5، 2، 1 انزصُٛف

 7 7 19، 18، 16، 15، 8، 7، 3 االسزُزبج

 22 22 انًدًٕع انكهٙ
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 تضّمن المقياس ثبلثة أبعاد رئيسة: تحديد أبعاد المقياس ومواصفاتو:
المتعّمم بأن لمعمماء إسيامات  الصور اإليجابية عن العمماء، وُيقصد بو شعور الُبعد األول: -

 واكتشافات عممية تؤثر في حاضرىم ومستقبميم.
عمى اختبلف  -الُبعد الثاني: الدور االجتماعي لمعمم والعمماء، ويقصد بو شعور المتعمم بأن العمماء  -

 قّدموا الكثير من التضحيات واالكتشافات التي ساعدت عمى خدمة البشرية. -أجناسيم ودياناتيم

عد الثالث: متابعة أخبار العمماء، وُيقصد بو شعور المتعمم بأىمية القراءة عن العمماء، ومتابعة البُ  -
نجازاتيم في جميع المجاالت.  أخبارىم وقصص حياتيم وا 

 حتدَد َىع املمُبس:

(؛ لقياس أوجو التقدير نحو العمماء لدى عينة Likertاستخدمت الدراسة الحالية طريقة ليكرت )
ذات العبلقة بموضوع الدراسة،  –اإليجابية والسمبية–ى أساس وضع مجموعة من العباراتالدراسة، عم

ويقوم التمميذ بتحديد وجية نظره لنوع ومدى الموافقة أو المعارضة، ومن خبلل تجميع الدرجات التي 
بدائل أمام  ترتبط باختيارات المفحوص؛ يتم التَّعرُّف عمى الموضوع الـُمستيدف دراستو، وقد ُحّددت ثبلثة

 .غير موافق(؛ ألنيا أكثر مبلءمة لعينة الدراسة -غير متأكد -كل عبارة بالصورة: )موافق

 انصىرة األونُت نهًمُبس: 
لمعمماء، ُموزَّعة عمى  التبلميذ( عبارة، تعكس أوجو تقدير 74تضّمن المقياس في صورتو األولية)

 األبعاد اآلتية: 
 ( عبارات.1ّمن )الصور اإليجابية عن العمماء، وتض -

 ( عبارات.2الدور االجتماعي لمعمم والعمماء، وتضّمن )  -

 ( عبارات.2متابعة أخبار العمماء، وتضّمن ) -

 عمى أن يشتمل كل ُبعد عمى عبارات إيجابية وسمبية، وقد ُروعي في صياغة المقياس اآلتي: 

مكانية إدراك مغزاىا ب -  سيولة.وضوح العبارات التي تمّثل مفردات المقياس، وا 
 عدم صياغة العبارات بصيغة الماضي أو بصيغة النفي. -
 أن تكون العبارة قصيرة بقدر اإلمكان. -
 صياغة العبارات بمغة تناسب مستوى عينة الدراسة. -
 تجّنب العبارات التي قد يرفضيا )أو يوافق عمييا( كل أفراد العينة بشكٍل واضح. -
 لمتمميذ المطموب منو ببساطة.بالضبط، وتحّدد  عن المقصودأن ُتعّبر العبارة  -
 توزيع العبارات اإليجابية والسمبية عمى كل ُبعد من أبعاد المقياس توزيًعا عشوائيِّا. -
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 طزَمت تصسُر املمُبس: 

 تم تحديد طريقة تصحيح المقياس عمى النحو التالي:
وجود اتجاه إيجابي  بالموافقة عمى ىذه العبارات عن التبلميذالعبارات الموجبة: ُتعّبر استجابات  -9

 لدييم؛ ولذلك تكون الدرجات ُموزَّعة عمى البدائل الثبلثة عمى النحو التالي:
 درجات.  ثبلث )موافق(؛ ُتعطى، درجتين )غير متأكد(؛ ُتعطىواحدة،  )غير موافق(؛ ُتعطى درجة

ود اتجاه سمبي العبارات السالبة: ُتعّبر استجابات التبلميذ بالموافقة عمى ىذه العبارات عن وج -7
 لدييم؛ ولذلك تكون الدرجات ُموزَّعة عمى البدائل الثبلثة عمى النحو التالي:

 درجات. ثبلث)غير موافق(؛ ُتعطى ، )غير متأكد(؛ ُتعطى درجتين واحدة،  )موافق(؛ ُتعطى درجة 
 ثم ُتجّمع الدرجات لُتعطى الدرجة الكمية لكل تمميذ في ضوء إجاباتو عن المقياس. -4 
 هًُبث املمُبس:تؼ

تضّمن المقياس مجموعة من التعميمات التي ييتدي بيا التمميذ عند اإلجابة، وقد ُوضعت في 
الصفحة األولى من المقياس، وُروعي في صياغتيا استخدام أسموب لغوي مناسب لمستوى عينة 

المقياس،  ال يوّضح لمتمميذ كيفية اإلجابة عن عبارات، ومثاليدف من المقياس، وتوضيح الدراسة
 وطريقة وضع عبلمة اإلجابة في المكان المخّصص لذلك.

 حتكُى املمُبس: 
بعد االنتياء من إعداد المقياس في صورتو األولية، ُعرض مصحوًبا باستطبلع رأي عمى 
مجموعة من المحّكمين المتخّصصين في المناىج وطرق تدريس العموم وعمم النفس بكميات التربية، 

لتربويين والمعممين؛ بيدف التعٌرف عمى آرائيم ومبلحظاتيم؛ حول وضوح تعميمات وبعض والمشرفين ا
لمستوى التبلميذ، مدى شمولية المفردات لجميع أبعاد المقياس، مدى  والمقياس، مدى مناسبة مفردات

انتماء كل مفردة لمُبعد الذي تقيسو، مناسبة طريقة تصحيح المقياس، وقد أظيرت آراء المحّكمين 
ة المقياس لمتطبيق عمى عينة الدراسة، وأشاروا إلى بعض األخطاء في الصياغة المغوية والعممية مبلءم
 عبارات، وبعد إجراء التعديبلت المطموبة؛ أصبح المقياس جاىزًا لمتطبيق االستطبلعي.اللبعض 

 التطبيق االستطبلعي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء:

س أوجو التقدير نحو العمماء عمى طبلب العينة االستطبلعية ُأجري التجريب االستطبلعي لمقيا
 غير طبلب مدرسة المجموعة التجريبية بيدف التَّعرُّف عمى ما يمي:

 وقد تضّمن الضبط اإلحصائي لممقياس ما يأتي: :لممقياسالضبط اإلحصائي 
ثة، من خبلل حساب حساب زمن تطبيق المقياس: ُحسب الزمن البلزم لتطبيق المقياس بأبعاده الثبل ( 9

 ( دقيقة.04في اإلجابة، وقد بمغ متوسط زمن المقياس ) التبلميذ% من 22الزمن الذي استغرقو 
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: بعد االنتياء من التطبيق التجريبي عمى العينة االستطبلعية، ُصّححت إجابات التبلميذرصد درجات (7
 وُرصدت الدرجات، وقد ُاستخدمت طريقة التصحيح التالية: التبلميذ

شطب اإلجابات المتعددة لمعبارة الواحدة )أي شطب اإلجابة التي قام التمميذ بوضع أكثر من عبلمة  -
 (.الواحدة العبارة أمام( √)

عّد العبلمات التي وضعيا التمميذ أمام اإلجابات الصحيحة، فيكون عددىا ىو عدد اإلجابات  -
 حدة.  وقد ُحسب عدد العبلمات الخاصة بعبارات كل بعد عمى الصحيحة،

غير  -غير متأكد -وبالنسبة لمعبارات الموجبة، فقد ُوّزعت الدرجات عمى البدائل الثبلثة: )موافق 
( عمى الترتيب، أما بالنسبة لمعبارات السالبة فُوّزعت الدرجات عمى البدائل 4 -7 -9موافق( كالتالي: )
الترتيب؛ وبذلك تراوحت درجة ( عمى 9-7 -4غير موافق( كالتالي: ) -غير متأكد  -الثبلثة: )موافق
 ( درجة لممقاس ككل.14-74المقياس بين )

وبعد رصد الدرجات ُحسبت ُمَعاَمبلت الثبات والصدق في المقياس بأبعاده المختمفة، وكذلك 
االتساق الداخمي لعبارات المقياس، وُمعامبلت التمييز ودرجات الواقعية؛ تمييًدا إلعداد المقياس في 

 التي سُتطّبق عمى العينة األساسية لمدراسة. الصورة النيائية
 ثبات المقياس: 

أن المقياس وظير   (Cronbach) معامل ألفا كرونباخ باستخدام المقياس ثبات ُمعامل ُحسب
بأبعاده المختمفة يتمّيز بدرجة معقولة من الثبات، ويصمح كأداة لقياس أوجو التقدير نحو العمماء لدى 

 ( التالي:4) كما في الجدولدائي طبلب الصف السادس االبت
 (: ُمَعاَمبلت الثبات ألبعاد المقياس حسب طريقة كرونباخ ُموزَّعة التباينات.4جدول )

 (αُيؼبيم أنفب ) انًمٛبص أثؼبد

 2.71 انصٕر اإلٚدبثٛخ ػٍ انؼهًبء

 2.74 انذٔر االخزًبػٙ نهؼهى ٔانؼهًبء

 2.81 يزبثؼخ أخجبر انؼهًبء

 2.88 انًمٛبص ككم

 
 : أمكن حساب صدق المقياس بواسطة نوعين من الصدق:صدق املمُبس

عمى مجموعة من المحّكمين في مجاالت المناىج المقياس ُعرض  :صدق المحتوى)صدق المحّكمين( -أ
عمى أن كل عبارة من عبارات المقياس تقيس وا وطرق التدريس وعمم النفس بكميات التربية، وقد أجمع

  ما ُوضعت لقياسو. 
ُحسبت قيم ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل عبارة، والدرجة  االتساق الداخمي لعبارات المقياس: -ب

الكمية لمُبعد المنتمية إليو، كما ُحسبت قيم ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل ُبعد ودرجات األبعاد األخرى 



    دائيةِ فاعليُة تدريِس العلوِم باالستقصاِء في تنميِة عملياِت العلِم األساسيِة وأوجُه التقديِر نحو العلماِء لدى تالميِذ المرحلِة االبت 
 د. إبراهيم بن عبداهلل -أ. سامي بن عبد العزيز الحايك                                        

 خبيؼت بىرصؼُد –جمهت كهُت انرتبُت                         066(                                       0202– َىنُى) –(  53انؼدد )

صبح يوبذلك ( 4.49ائيًا عند)؛ وكانت دالة إحصلممقياس، ودرجة كل ُبعد والدرجة الكمية لممقياس
  (:94كما في الجدول) المقياس متسًقا داخميِّا

(: ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس بعضيا ببعض، ودرجات أبعاد المقياس، 94جدول )
 والدرجة الكمية لممقياس.

 انجُؼذ
انصٕر اإلٚدبثٛخ 

 ػٍ انؼهًبء

انذٔر االخزًبػٙ 

 نهؼهى ٔانؼهًبء

أخجبر يزبثؼخ 

 نؼهًبء
 انًمٛبص ككم

 2.85 2.78 2.63 ــ انصٕر اإلٚدبثٛخ ػٍ انؼهًبء

 2.87 2.81 ــ 2.63 انذٔر االخزًبػٙ نهؼهى ٔانؼهًبء

 2.86 ــ 2.81 2.78 يزبثؼخ أخجبر انؼهًبء

 ــ 2.86 2.87 2.85 انًمٛبص ككم

ائي نحو العمماء. ويبّين وتتفق أبعاده الثبلثة في قياس أوجو تقدير طبلب الصف السادس االبتد
 ( ُمَعاَمبلت االرتباط بين درجة كل عبارات المقياس، والدرجة الكمية لمُبعد المنتمية إليو:99الجدول )

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

ُيؼبيم اررجبطٓب 

 ثبنجُؼذ انًُزًٛخ إنّٛ

رلى 

 انؼجبرح

انذالنخ 

 اإلحصبئٛخ

ُيؼبيم اررجبطٓب ثبنجُؼذ 

 انًُزًٛخ إنّٛ
 رلى انؼجبرح

 1 2.42 دال 11 2.46 دال

 2 2.52 دال 12 2.54 دال

 3 2.44 دال 13 2.58 دال

 4 2.49 دال 14 2.56 دال

 5 2.51 دال 15 2.62 دال

 6 2.39 دال 16 2.42 دال

 7 2.68 دال 17 2.52 دال

 8 2.58 دال 18 2.55 دال

 9 2.44 دال 19 2.57 دال

 12 2.32 دال 22 2.43 دال

 املمُبس:حتهُم ػببراث 
قدرتيا عمى إحداث استجابة)موافق(، أو)غير موافق(، يا ُيقصد بو تحديد درجة واقعية العبارات:  -أ

واالبتعاد عن استجابات )غير متأكد(، وقد ُحّددت درجة الواقعية لعبارات المقياس باستخدام معادلة 
بين  تراوحت حيث رتفعة،م المقياس لعبارات الواقعية درجات أن (، واتضحHofastatterىوفستاتر )

 :( اآلتي97مناسبة كما في الجدول ) قيم (، وىي990 - 3.00)
 المقياس. لعبارات ومعامبلت التمييز الواقعية (: درجات97جدول )

درخخ انٕالؼٛخ  و

 نؼجبراد انًمٛبص

ُيَؼبَيالد انزًٛٛش 

 نؼجبراد انًمٛبص

درخخ انٕالؼٛخ  و

 نؼجبراد انًمٛبص

ُيَؼبَيالد انزًٛٛش 

 ؼجبراد انًمٛبصن

1 114 2.55 11 38.6 2.73 

2 61.2 2.36 12 81 2.55 

3 32 2.55 13 48 2.64 

4 38 2.45 14 38.6 2.36 

5 42.2 2.55 15 114 2.55 

6 32.9 2.64 16 57.2 2.45 

7 16.8 2.73 17 15.6 2.55 

8 31.5 2.45 18 8.44 2.64 
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9 55.2 2.64 19 127.2 2.73 

12 2.36 2.36 22 47.5 2.45 

 تحديد ُمعامل التمييز لعبارات المقياس: تم تحديد ُمَعاَمبلت التمييز لعبارات المقياس كاآلتي: -ب 
% من المجموعة كميا، وتضم 72تقسيم أوراق اإلجابة عن المقياس إلى )مجموعة عميا( بمغت  .9

ة كميا، وىم % من المجموع72اإلجابة التي حصمت عمى أعمى الدرجات، و)مجموعة دنيا( تضم 
 أوراق اإلجابة التي حصمت عمى أقل الدرجات.

طرح عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا )لكل عبارة عمى حدة(، من عدد اإلجابات  .7
 الصحيحة في المجموعة العميا.

قسمة ىذا الناتج عمى عدد أوراق اإلجابة في المجموعتين؛ ألنيما متساويتان في العدد، وقد  .4
 .تحويل خارج القسمة إلى نسبة عشريةو  ( تمميًذا99% من العينة كميا )72بمغت نسبة 

، إذ مناسبةتمييز الوقد ُحسبت ُمَعاَمبلت تمييز جميع عبارات المقياس واتضح أن جميع ُمَعاَمبلت 
( عبارة، 74ُمكّوًنا من ) أصبح المقياس في صورتو النيائيةوبذلك  (4.37، و4.41تراوحت بين )

 :( توزيع عبارات المقياس عمى أبعاده الفرعية94) ويوضح الجدول

 (: توزيع عبارات المقياس عمى األبعاد الفرعية التي يقيسيا.94جدول )
 ػذد انؼجبراد أرلبو انؼجبراد انًًثهخ نهجُؼذ انجُؼذ

 6 6، 5، 4، 3، 2، 1 انصٕر اإلٚدبثٛخ ػٍ انؼهًبء

 7 13، 12 ،11، 12، 8،9، 7 انذٔر االخزًبػٙ نهؼهى ٔانؼهًبء

 7 22، 19، 18، 17، 16، 15، 14 يزبثؼخ أخجبر انؼهًبء

 22 انًدًــــــــٕع

 

 ( توزيع عبارات المقياس من حيث كونيا إيجابية أو سمبية.90كما يبّين الجدول )
 (: توزيع عبارات المقياس من حيث كونيا إيجابية أو سمبية.90جدول )

 انُسجخ انًئٕٚخ انؼجبرادػذد  نّ انًًثّهخ انؼجبرح أرلبو انُٕع

 %55 11 19، 18، 17، 16، 14، 13، 11، 7، 5، 4، 1 اإلٚدبثٛخ

 %45 9 22، 15، 12، 12، 9، 8، 6، 3، 2 انسهجٛخ

 .الحالية الدراسة عينة عمى لمتطبيق جاىزة وأدواتيا الدراسة مواد أصبحت وبذلك
 التطبيق القبمي ألدوات الدراسة: 
االستطبلعي لمواد الدراسة وأدواتيا، وعمل التعديبلت التي أسفرت  بعد االنتياء من التجريب

عنيا نتائج التجربة االستطبلعية، وضبط األدوات إحصائيِّا؛ أصبحت المواد واألدوات جاىزة لمتطبيق 
 :النيائي عمى طبلب عينة الدراسة التجريبية

 التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة: أ( 

 :ّبق متأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في عمميات العمم؛ طُ ل بالنسبة لعمميات العمم
اختبار عمميات العمم الخاص بالوحدة موضوع الدراسة عمى طبلب مجموعتي الدراسة قبل تنفيذ 
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وتم حساب درجات كبل المجموعتين في كل عممية من عمميات العمم، وُحسبت الداللة  ؛تجربةال
لمتَّعرُّف عمى داللة الفرق بين متوسطي درجات  بار "ت" لعينتين مستقمتيناإلحصائية باستخدام اخت

 (:92طبلب المجموعتين في اختبار عمميات العمم، وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدول )
(: داللة الفروق بين متوسطي درجات طبلب مجموعتي الدراسة في التطبيق القبمي الختبار 92جدول )

 عمميات العمم.
 انًزٕسظ انؼذد انًدًٕػخ ٛبدانؼًه

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 انحزٚخ

"د" 

 انًحسٕثخ

يسزٕٖ 

 انذالنخ

 انزدزٚجٛخ انضبثطخ انًالحظخ
22 

22 

2.21 

2.22 

1.262 

1.155 

38 

 غٛز دال 2.656

 انزدزٚجٛخ انضبثطخ انزصُٛف
22 

22 

2.54 

2.52 

2.658 

2.653 
 غٛز دال 2.58

 انزدزٚجٛخ انضبثطخ االسزُزبج
22 

22 

2.21 

2.22 

2.415 

2.428 
 غٛز دال 2.71

 انزدزٚجٛخ انضبثطخ االخزجبر ككم
22 

22 

4 

3.52 

1.588 

2.828 
 غٛز دال 2.779

 -التصنيف –(؛ أن قيمة "ت" المحسوبة لكل من عمميات العمم )المبلحظة92يتبّين من الجدول )
(، 4.42الطرفين عند مستوى داللة ) االستنتاج( واالختبار ككل؛ أقل من قيمة "ت" الجدولية؛ لداللة

(؛ مما يدّل عمى أن الفروق بين متوسطات درجات طبلب مجموعتي الدراسة في اختبار 7.7وىي )
عمميات العمم غير دالة إحصائيِّا؛ وعمى ذلك فإن مجموعتي الدراسة متكافئتين في عمميات العمم قبل 

 تنفيذ تجربة الدراسة.
 لعمماء: لمتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في أوجو بالنسبة ألوجو التقدير نحو ا

قبل تنفيذ  نمجموعتيالالتقدير نحو العمماء؛ ُطّبق مقياس أوجو التقدير نحو العمماء عمى طبلب 
تجربة وُحسبت درجات كبل المجموعتين في كل ُبعد من األبعاد الفرعية لمقياس أوجو التقدير نحو ال

ككل، وُحسبت الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمتَّعرُّف  العمماء والمقياس
عمى داللة الفروق بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين في مقياس أوجو التقدير نحو العمماء 

 (:91)الجدول  في وفي أبعاده المختمفة كما
ة في التطبيق القبمي لمقياس أوجو (: داللة الفروق بين درجات طبلب مجموعتي الدراس91جدول )

 التقدير نحو العمماء.
 انًزٕسظ انؼذد انًدًٕػخ األثؼبد انفزػٛخ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 انحزٚخ

"د" 

 انًحسٕثخ

يسزٕٖ 

 انذالنخ

انصٕر اإلٚدبثٛخ ػٍ 

 انؼهًبء

انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

12.88 

11.24 

1.767 

1.941 

38 

 غٛز دال 2.311

ػٙ انذٔر االخزًب

 نهؼهى ٔانؼهًبء

انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

13.4 

14.48 

1.488 

1.262 
 غٛز دال 1.113

 يزبثؼخ أخجبر انؼهًبء
انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

12.52 

12.52 

1.794 

1.982 
 غٛز دال 2.237

 غٛز دال 1.38 3.147 36.58 22انزدزٚجٛخ  انًمٛبص ككم
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 انًزٕسظ انؼذد انًدًٕػخ األثؼبد انفزػٛخ
االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 انحزٚخ

"د" 

 انًحسٕثخ

يسزٕٖ 

 انذالنخ

 4.318 38.88 22 انضبثطخ

(؛ أن قيمة "ت" المحسوبة لكل من األبعاد الفرعية لمقياس أوجو التقدير نحو 91)جدول اليتضح من 
(، وىي 4.42العمماء، والمقياس ككل؛ أقل من قيمة "ت" الجدولية؛ لداللة الطرفين عند مستوى داللة )

 (؛ مما يدّل عمى أن الفروق بين متوسطات درجات طبلب مجموعتي الدراسة في مقياس أوجو التقدير7.7)
نحو العمماء؛ غير دالة إحصائيِّا، وعمى ذلك فإن مجموعتي الدراسة متكافئتين في أوجو التقدير نحو العمماء 

 قبل تنفيذ تجربة الدراسة.
 خطىاث تُفُذ اندراصت انتدزَبُت:

 مرت إجراءات تطبيق أدوات الدراسة بالخطوات التالية:
جموعتين )التجريبية والضابطة(، وتضّمن ذلك توفير اإلمكانيات البلزمة لتنفيذ تجربة الدراسة لمم -

تجييز غرفة الصف بالشكل المناسب، وترّتيب المقاعد بشكل يسمح لمطبلب بالجموس بطريقة مريحة 
ورؤية السبورة من جميع الجيات. باإلضافة إلى حصر األدوات والوسائل التعميمية المرتبطة بمحتوى 

 أثناء التدريس.الوحدة موضوع الدراسة؛ لبلستعانة بيا في 

عقد لقاء بين المعمم وطبلب المجموعة التجريبية؛ بغرض تعريف التبلميذ باليدف من تجربة  -
الدراسة، وتذكير التبلميذ بمراحل االستقصاء وكيفية تنفيذه، وتوضيح دور كل من المعمم والتمميذ في 

 ريبية.كل مرحمة، باإلضافة إلى تسميم دليل التمميذ لكل تمميذ بالمجموعة التج

لمجموعتين عمى االتطبيق القبمي الختبار عمميات العمم، ومقياس أوجو التقدير نحو العمماء  -
 التجريبية والضابطة.

 التدريس لممجموعة التجريبية باالستقصاء. -

 بالطريقة التقميدية. التدريس لممجموعة الضابطة -

 –ي الدراسة )التجريبية بعد االنتياء من تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" لمجموعت -
الضابطة(، ُطّبقت أدوات الدراسة بعدًيا عمى طبلب المجموعتين؛ بغرض التَّعرُّف عمى فاعمية تدريس 
وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا"، باالستقصاء عمى عمميات العمم وأوجو التقدير نحو العمماء لدى 

 طبلب الصف السادس االبتدائي.
 
ُ
 ضتصديت:األصبنُب اإلزصبئُت امل

 المناسبة األساليب اإلحصائية من العديد التي ُجمعت؛ ُاستخدم البيانات وتحميل الدراسة أىداف لتحقيق

 .(SPSS)االجتماعية  لمعموم اإلحصائية الحزم باستخدام

 ُمعامل التمييز؛ الختبار عمميات العمم األساسية. .9

  كرونباخ؛ لحساب ثبات االختبار. ألفا ُمعامل .7

 ( بين مجموعتين مستقمتين؛ لحساب الفروق بين مجموعتي الدراسة. t-testاختبار)ت() .4
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 ُمعامل ارتباط بيرسون؛ لقياس صدق االتساق الداخمي. .0

 ُمَعاَمبلت السيولة. .2

الحد األدنى لقبول الفاعمية  لمكسب المعّدل لقياس الفاعمية وقد اعتبر ببلك Blake"معادلة "ببلك  .1
 .(9.7ىو)

  :هب، وتفضريهبَتبئح اندراصت، ويُبلشت
فاعمية تدريِس العموِم بعد االنتياء من تنفيذ تجربة الدراسة، التي ىدفت إلى التَّعرُّف عمى  

باالستقصاِء في تنميِة عممياِت العمِم األساسيِة وأوجو التقديِر نحو العمماِء لدى تبلميِذ المرحمِة 
 وكانت النتائج كما يمي:، ضيافرو اإلجابة عن أسئمة الدراسة، والتحّقق من  تم، االبتدائيةِ 

 نتائج السؤال األول:

ينّص السؤال األول عمى: "ما فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في  
 تنمية عمميات العمم األساسية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟"

عمى:"توجد فروق ذات داللة  ولئلجابة عن ىذا السؤال؛ تم اختبار الفرضية التالية التي تنّص  
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمميات 

 العمم األساسية؛ لصالح المجموعة التجريبية".
والختبار صحة ىذه الفرضية، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تبلميذ 

الضابطة والتجريبية في اختبار عمميات العمم األساسية لوحدة "األنظمة البيئية مجموعتي الدراسة 
لممقارنة  (Independent-Samples T-Test)ومواردىا". ومن ثم حساب قيمة "ت" لمعينات المستقمة 

بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار عمميات العمم األساسية، وكانت 
 (: 92ئج كما ىو موضح في الجدول )النتا

(: داللة الفرق بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار 92جدول )
 عمميات العمم األساسية.

 انًزٕسظ انؼذد انًدًٕػخ ػًهٛبد انؼهى
االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 انحزٚخ

"د" 

 انًحسٕثخ
 انذالنخ

 انًالحظخ
انزدزٚجٛخ 

 طخانضبث

22 

22 

5885 

4872 

18182 

18261 

38 

 دال 28976

 انزصُٛف
انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

5815 

4822 

28745 

18256 
 دال 38287

 االسزُزبج
انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

6825 

4852 

28826 

18395 
 دال 48275

 االخزجبر ككم
انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

17825 

13842 

18986 

28583 
 دال 58229

( في 77421( أن قيمة "ت" المحسوبة لعمميات العمم األساسية؛ بمغت )92ن الجدول )يبيّ 
( في االستنتاج، وبمغت قيمة "ت" المحسوبة لعمميات 07722( في التصنيف، و)47732المبلحظة، و)
( عند مستوى داللة 7.47(، وىي جميًعا أكبر من قيمة "ت" الجدولية، التي تبمغ )27444العمم ككل )
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(، وىو 92742(. كما أن متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية )43(، ودرجة حرية )4.42)
(؛ مما يدّل عمى أن ىذه الفروق دالة إحصائيِّا؛ 94704أكبر من متوسط درجات المجموعة الضابطة )

توجد فروق ذات داللة وبناًء عمى ذلك تم قبول الفرض األول من فروض الدراسة والذي ينص عمى أنو"
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار عمميات 

 ". العمم األساسية؛ لصالح المجموعة التجريبية
ولمتأكد من فاعمية الـُمتغيِّر المستقل في مستوى الـُمتغيِّر التابع، تم استخدام معادلة نسبة الكسب 

( فاعمية تدريس 93؛ ويبّين الجدول )Modified Blake's Gain Ratio (M G)المعدلة لـ"ببلك"
 وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في عمميات العمم لدى تبلميذ المجموعة التجريبية.

(: فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في عمميات العمم لدى 93جدول )
 ة.تبلميذ المجموعة التجريبي

 M1انًزٕسظ انمجهٙ  انؼًهٛبد
 انًزٕسظ انجؼذ٘ 

M2 
ؼذَّل  Pانذرخخ انكهٛخ  ًُ  َسجخ انكست انـ

 1828 7 5885 2.21 انًالحظخ

 1861 6 5815 2.54 انزصُٛف

 1869 7 6825 2.21 االسزُزبج

ػًهٛبد انؼهى 

 ككم
2896 

17825 
22 1853 

( في المبلحظة، 9773ل لـ"ببلك"؛ بمغت )( أن قيمة نسبة الكسب الـُمعدَّ 93يتبّين من الجدول )
نسبة لعمميات العمم األساسية الثبلث ال( في االستنتاج، كما بمغت 9714( في التصنيف، و)9719و)

عمى أن التدريس باالستقصاء يدل ذا وى( 9.7(، وجميع ىذه القيم أكبر من القيمة )9724مجتمعة )
 ى تبلميذ المجموعة التجريبيةذو فاعمية في تنمية عمميات العمم األساسية لد

 ويتبّين من النتائج السابقة ما يأتي:
تفّوق تبلميذ المجموعة التجريبية عمى تبلميذ المجموعة الضابطة في عمميات العمم األساسية  .9

 االستنتاج(.  -التصنيف -)المبلحظة
 جريبية.عمميات العمم لدى تبلميذ المجموعة الت ينميالتدريس باستخدام طريقة االستقصاء  .7

نتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي توّصمت إلى فاعمية التدريس باالستقصاء في ىذه الواتفقت 
(، التي توّصمت إلى فاعمية النموذج في تنمية 7490تنمية ُمتغّيرات مختمفة، ومنيا دراسة يوسف)

لمرحمة اإلعدادية، كما التفكير المنظومي وبعض االتجاىات العممية، وبقاء أثر التَّعمُّم لدى تبلميذ ا
( أن دراسة التبلميذ بدورة االستقصاء الثنائية ساىم في نمو مستوى 7493توّصمت دراسة األشقر)

أن المجموعة التجريبية  أظيرت( التي 7492الدافعية لتعمم العموم. وكذلك اتفقت مع دراسة العدوي)
التطبيق البعدي عمى المجموعة  التي درست الوحدات المختارة باستراتيجية االستقصاء تفوقت في

الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التحصيل لتبلميذ الصف الثاني في العموم، وأن المجموعة 
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التجريبية التي درست الوحدات المختارة باستراتيجية االستقصاء من خبلل تنفيذ أنشطة عممية تعميمية 
إبداعيا تفوقت في التطبيق البعدي لمقياس حل  ودراسة فاعميتيا في تنمية ميارات حل المشكبلت

 المشكبلت إبداعيا عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة.
أن ىذه النتيجة تعود إلى أن استخدام االستقصاء في التدريس ساعد التبلميذ  انويرى الباحث 

بة عنيا باستخدام األنشطة عمى فيم المعرفة الجديدة واكتسابيا، من خبلل طرح األسئمة واإلجا
والتجارب؛ مما جعل التبلميذ أكثر نشاًطا ومشاركة في تعّمميم، من خبلل جمعيم لممعمومات، وحصوليم 

 .وتشويقيم وزيادة تحصيميميم عمى المعرفة بشكل دقيق؛ مما كان لو األثر في جذب
تفكير التبلميذ، عبر طرح النتيجة إلى أن طريقة االستقصاء تضّمنت نوًعا من التحّدي ل تعزىكما 

األسئمة من جانب التبلميذ أو المعمم، التي تعجز معرفتيم السابقة عن إيجاد حمول ليا؛ مما كان لو 
يجاد دافع لدييم؛ لموصول إلى المعرفة التي تساعدىم عمى اإلجابة عن ىذه  األثر في إثارة انتباىيم؛ وا 

 .مفة وتنفيذىااألسئمة، من خبلل تصميم األنشطة والتجارب المخت
كما أن استخدام االستقصاء أتاح لمتبلميذ مواقف تعميمية يمارسون فييا ميارات االستقصاء 

االستنتاج( وذلك عبر تنفيذ األنشطة والتجارب؛ بيدف  -التصنيف -العممي المختمفة من )المبلحظة
لييا، وعرضيا بشكل اكتشاف المعرفة بأنفسيم، كما أتاح ليم فرصة لتفسير النتائج التي توّصموا إ

 .منيجي، وبأسموب عممي دقيق

كما مّكن استخدام االستقصاء في تدريس الوحدة التبلميذ من ممارسة العديد من األنشطة 
وتنفيذىا، التي أتاحت ليم فرصة طرح التساؤالت، والبحث عن تفسيرات ليا من خبلل المناقشات 

جراء التجارب؛ األمر الذي ساعدىم عمى استخدام الجماعية، واالستعانة بمصادر التعّمم المختمفة وا  
 .حواسيم المختمفة في عممية التَّعمُّم، وانعكس ذلك عمى تنمية العديد من ميارات االستقصاء

كما ساعد االستقصاء عمى توفير فرصة لمتبلميذ في التأمل فيما تعّمموه، وما توّصموا إليو من 
عمى إيجاد حمول وُمقترحات، وتفسير لمعديد من الظواىر  نتائج، وربطيا بحياتيم اليومية؛ مما ساعد

وقد ذكر  .حوليم، وانعكس ذلك عمى فيميم ليذه الظواىر، وتنمية ميارات االستقصاء العممي لدييم
( أن من أدوار المعمم في االستقصاء تحديد المفاىيم العممية والمبادئ التي سوف يتم 7494القرارعة )

عداد المواد التعميمية البلزمة لتنفيذ الدرس، وصياغة المشكمة  تعمميا في صورة تساؤل أو مشكمة، وا 
عمى ىيئة أسئمة فرعية بحيث تنمي ميارة الفروض لدى التبلميذ، وتحديد األنشطة أو التجارب 

(: إن من ميام المعمم إدارة الحوار، حيث 7494االستقصائية التي سينفذىا التبلميذ، وأضاف طبلفحة )
نقاش، واألسئمة، ويثير الغموض، كما يمكن التبلميذ من تطوير اتجاىات وميارات تعينيم إنو يثير ال

 عمى إجراء عمميات التفكير الناقد.
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ىذا فضبًل عن أن قيام المعمم بدور الموّجو والـُمرشد والـُمتابع لمعممية التعميمية، ومقّدم المساعدة 
األنشطة التعميمية المناسبة؛ ساعدىم عمى  لتبلميذه في أي وقت، ومساعدتو لمطبلب عمى اختيار

 تنمية ميارات االستقصاء العممي لدييم.

 َتبئح انضؤال انثبٍَ: 
ما فاعمية تدريس وحدة "األنظمة البيئية ومواردىا" باالستقصاء في  ينّص السؤال الثاني عمى:"

 "تنمية أوجو التقدير نحو العمماء لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي؟

توجد فروق ذات داللة جابة عمى ىذا السؤال تم اختبار الفرضية التالية التي تنص عمى:"ولئل
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، في التطبيق البعدي لمقياس أوجو التقدير 

  .نحو العمماء؛ لصالح المجموعة التجريبية"
لحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تبلميذ والختبار صحة ىذا الفرض، تم حساب المتوسط ا

مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء. ومن ثم 
؛ لممقارنة بين (Independent-Samples T-Test)تم حساب قيمة "ت" لمعينات المستقمة 

دي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء، وكانت متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين في التطبيق البع
 (. 94النتائج كما ىو موضح في الجدول )

(: داللة الفرق بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لمقياس 94جدول )
 أوجو التقدير نحو العمماء.

 انًزٕسظ انؼذد انًدًٕػخ األثؼبد انفزػٛخ
االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

درخخ 

 نحزٚخا

"د" 

 انًحسٕثخ
 انذالنخ

انصٕر اإلٚدبثٛخ 

 ػٍ انؼهًبء

انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

15852 

12822 

18732 

18216 

38 

 دال 58553

انذٔر االخزًبػٙ 

 نهؼهى ٔانؼهًبء

انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

17892 

11825 

18971 

18618 
 دال 118663

يزبثؼخ أخجبر 

 انؼهًبء

انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

18822 

11832 

28224 

18455 
 دال 118274

 انًمٛبص ككم
انزدزٚجٛخ 

 انضبثطخ

22 

22 

51842 

34875 

48946 

28971 
 دال 128925

( أن قيمة "ت" المحسوبة ألبعاد مقياس أوجو التقدير نحو العمماء؛ بمغت 94يبّين الجدول)
ي لمعمم والعمماء، ( في الدور االجتماع997114( في الصور اإليجابية عن العمماء، و)27224)

(، وىي جميًعا أكبر من قيمة "ت" 977442لممقياس ككل )و ( في متابعة أخبار العمماء، 997720و)
(، كما أن متوسط درجات 43(، ودرجة حرية )4.42( عند مستوى داللة )7.47الجدولية، التي تبمغ )

مجموعة الضابطة (، وىو أكبر من متوسط درجات ال29.04تبلميذ المجموعة التجريبية بمغ )
(؛ ويدّل ىذا عمى أن ىناك فرًقا دال إحصائيِّا بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين 40.22)

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء؛ لصالح المجموعة 
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عمى: "توجد فروق  التجريبية. وبناء عمى ذلك تم قبول الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص
ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

 لمقياس أوجو التقدير نحو العمماء؛ لصالح طبلب المجموعة التجريبية". 
ب معادلة نسبة الكست ولمتأكد من فاعمية الـُمتغيِّر المستقل في مستوى الـُمتغيِّر التابع استخدم

( فاعمية التدريس 74؛ ويبّين الجدول)Modified Blake's Gain Ratio (M G)المعدلة لـ"ببلك"
 باالستقصاء في تنمية أوجو التقدير نحو العمماء لدى تبلميذ المجموعة التجريبية. 

(: حساب فاعمية طريقة االستقصاء في تنمية أوجو التقدير نحو العمماء لدى طبلب 74جدول )
 تجريبية.المجموعة ال

 Pانذرخخ انكهٛخ  M2انًزٕسظ انجؼذ٘  M1انًزٕسظ انمجهٙ  األثؼبد انفزػٛخ
َسجخ انكست 

ؼذَّل  ًُ  انـ

انصٕر اإلٚدبثٛخ 

 ػٍ انؼهًبء
12.88 15.52 18 1.28 

انذٔر االخزًبػٙ 

 نهؼهى ٔانؼهًبء
13.42 17.92 21 1.61 

 1.69 21 18.22 12.32 يزبثؼخ أخجبر انؼهًبء

 1.53 62 51.42 36.58 انًمٛبص ككم

الصور اإليجابية ( في ُبعد 9773( أن قيمة نسبة الكسب الـُمعدَّل لـ"ببلك"؛ بمغت )74يبّين الجدول)
( في ُبعد متابعة أخبار 9714( في ُبعد الدور االجتماعي لمعمم والعمماء، و)9719، و)عن العمماء

( الموّضحة في المعيار؛ ويدّل 9.7القيمة ) (، وىذه القيم جميًعا أكبر من9.24لممقياس ككل)و العمماء، 
ىذا عمى أن التدريس باالستقصاء ذو فاعمية في تنمية أوجو التقدير نحو العمماء لدى تبلميذ المجموعة 

 التجريبية.
ٍ يٍ انُتبئح انضببمت يب َأتٍ:

ّ
 كًب َتبُ

 قدير نحو العمماء. تفّوق تبلميذ المجموعة التجريبية عمى تبلميذ المجموعة الضابطة في أوجو الت .9
التدريس باستخدام االستقصاء ذو فاعمية في تنمية أوجو التقدير نحو العمماء لدى تبلميذ  .7

 المجموعة التجريبية.
فعالية استراتيجية )فّكر، وزاوج، (، التي توّصمت إلى 7494) مع دراسة طو ىذه النتائج واتفقت

ويعزو  مم والعمماء لدى تبلميذ المجموعة التجريبية.وشارك( في تنمية التفكير الناقد، وتنمية تقدير الع
ىذه النتيجة إلى قيام التمميذ بدور العالم الصغير، حيث يقوم بتحديد المشكمة، وفرض  انالباحث

جراء التجارب، والتوّصل  الفروض التي تساعد عمى حميا، وجمع المعمومات من مصادرىا المختمفة، وا 
يجابيِّا في العممية التعميمية؛ مما ساعد عمى تقديره لمعمم إلى االستنتاجات؛ األمر الذي يج عمو نشًطا وا 

 والعمماء واألدوار التي يقومون بيا. 
كما أن دراسة التبلميذ لمعموم وفًقا لطريقة االستقصاء؛ أسيم بشكل كبير في إتاحة الفرص 

وعممياتو، وطريقة تفكير لممارسة سموكيات االستقصاء واالستكشاف، التي تختبر أفكارىم وطرق العمم 
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العمماء؛ لمتوّصل إلى براىين وتفسيرات منطقية، إلى جانب تحّمل المسؤولية، والتوّصل إلى أفكار 
جديدة، عبر تساؤالتيم ومحاولة إيجاد إجابات ليذه التساؤالت، كما أن مناقشاتيم الجماعية في 

عمال لنزعات مجموعات صغيرة؛ ساعدىم عمى تقويم آرائيم؛ لموصول إلى رأي ص حيح يدعم الكل، وا 
تفكير أمكن توظيفيا من خبلل األنشطة االستقصائية التعاونية، والميام العممية المختمفة، والمناقشات 
الجماعية والمناظرات، وعمميات جمع المعمومات والبحث والتقصي؛ مما وّفر ليم فرصة أكثر لبلنغماس 

نحو العمماء والعموم عمى نحو أفضل من خبلل  في دور العالم الصغير؛ ومن ثّم نمو التقدير
 االستقصاء.

 تىصُبث اندراصت: 
 في ضوء ما تم التوّصل إليو من نتائج، ُتوصي الدراسة بما يمي:

االعتماد عمى عمميات العمم األساسية في التعميم؛ خاصة ما يخص مادة العموم في المرحمة  .9
 لدى التمميذ. االبتدائية؛ لتنمية الميارات العممية المتعددة 

تدريب معممي العموم في المرحمة االبتدائية عمى طريقة االستقصاء في التدريس وكيفية استثمار  .7
 فاعميتيا في تنمية عمميات العمم األساسية وأوجو التقدير نحو العمماء لدى التبلميذ.

ت العمم األساسية تقديم التدريب الكافي لمتبلميذ من أجل استخدام ميارات االستقصاء العممي وميارا .4
 لمواجية تحديات وتقنيات العصر الحديث.

االىتمام باالتجاىات الحديثة في تعميم العموم، واالعتماد عمى أسموب االستقصاء العممي، خاصة  .0
 عند إعداد المناىج والمقررات الدراسية.

 يمرتزبث اندراصت: 
 :لتاليةإجراء البحوث ا يمكن اقتراحامتداًدا لفكرة الدراسة الحالية، 

 (NGSS)فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى االستقصاء العممي المعزز بمعايير العموم لمجيل القادم .9
 في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية . 

في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى تبلميذ المرحمة  باالستقصاء أثر استخدام تدريس العموم .7
 تدائية.االب

 واقع استخدام معممي العموم لبلستقصاء العممي في التدريس ومعوقات تطبيقو من وجية نظرىم . .4
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 زاخغامل
: املزاخغ انؼزبُت:   أوالا

 .لمنشر والتوزيع، القاىرة عالم الكتب ،تصنيفات المقاييس التربوية(. 7442إبراىيم، مجدي عزيز. ) -

، دار الثقافة ،لمفاىيم العممية وميارات عمميات العممتنمية ا(. 7497أبو عاذرة، سناء محمد. ) -
 .عمان 

فعالية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمم لدى (. 7444أبو لبدة، رامي موسي.) -
 الجامعة اإلسبلمية بغزة. (،رسالة ماجستير منشورة)طمبة الصف الثامن األساسي بغزة

لمنشر،  دار طيبة ،المرشد في تدريس العموم(. 9447أحمد، سبلم سيد وسبلم، صفية محمد. ) -
 .الرياض

(. مدى توافر عمميات العمم في كتب العموم لمرحمة التعميم 7443) .أبو جحجوح، يحيى محمد -
، (77، العدد) (2المجمد )، العموم اإلنسانية ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ،األساسي بفمسطين

9431-9074 
أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل في تنمية (. 7449يم، سحر. )أحمد، نعيمة حسن وعبد الكر  -

. المؤتمر التحصيل والتفكير الناقد، واالتجاه نحو بعض القضايا البيئية لطبلب الصف األول الثانوي
العممي الخامس لمجمعية المصرية لمتربية العممية: التربية العممية لممواطنة، األكاديمية العربية 

 .249-202تكنولوجيا والنقل البحري، أبو قير، اإلسكندرية ، لمعموم وال
(.التفكير االستداللي المنطقي لدى معممي العموم أثناء أدائو التدريسي 7494إسماعيل، مجدي.) -

دراسات في المناىج وطرق مجمة ، وعبلقتو بتنمية الخيال العممي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
 . 774-934(،922، العدد)التدريس

(. استخدام دورة االستقصاء الثنائية لتنمية التحصيل 7493األشقر، سماح فاروق المرسي. ) -
المجمة  ، المعرفي وميارات حل المشكبلت والدافعية لتعمم العموم لدى تبلميذ الصف األول االعدادي

    .34-09 ،(3، العدد)(79)المجمد ،المصرية لمتربية العممية

دار  ،تنمية المفاىيم والميارات العممية ألطفال ما قبل المدرسة(. 7440) بطرس، حافظ بطرس. -
 ، عمان.المسيرة

، دار الكتاب الجامعي ،التعميم التعاوني والميارات االجتماعية(. 7494) .عبد الفتاح، آمال جمعة -
  الرياض.

مية بعض (. فاعمية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تن7497البعمي، إبراىيم عبد العزيز. ) -
عمميات العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بالمممكة 
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، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ، (49، العدد) المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية ،العربية السعودية
714– 730 . 

  ، القاىرة.دار الفكر العربي ،ية العمميةتاريخ العموم وفمسفة الترب(. 7444البغدادي، محمد رضا. ) -
فاعمية برنامج التَّعمُّم القائم عمى المشكبلت في تدريس العموم (. 7497البموشي، محمد عمي. ) -

لتنمية ميارات التفكير وعمميات العمم واالتجاه نحو العموم لدى طبلب الصف العاشر األساسي 
 عة القاىرة.]رسالة دكتوراه غير منشورة[. جام بسمطنة عمان

، (، دار الزمان لمطباعة والتوزيع7.)ط ،طرق تدريس العموم(. 7499) .محمد أمين ،السعدني -
 المدينة المنورة.

(. أثر التدريس بنموذج )شواب( في تنمية االستقصاء العممي 7443حسام الدين، ليمى حسين. ) -
مجمة دراسات المنخفض.  وبعض عمميات العمم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي ذوي التحصيل

 .944-41  (، 943) العدد ، جامعة عين شمس،في المناىج وطرق التدريس
(. منيج ُمقترح في الفيزياء لممرحمة الثانوية قائم عمى تطبيقاتيا النوعية 7444حسن، ياسر سيد. ) -

ة عين جامع (،رسالة دكتوراه غير منشورة)لتنمية ميارات حل المشكبلت وتقدير العمم والعمماء 
 . ، القاىرةشمس

 .، عماندار الطالب الجامعي ،طرائق التدريس واستراتيجياتو(. 7449الحيمة، محمد محمود. ) -
 .، عماندار المسيرة لمنشر والتوزيع ،تعميم العموم لمجميعم(. 7442خطابية، عبداهلل محمد. ) -

ستقصاء القائم عمى (. أثر استخدام نموذج اال7490األشقر، سماح فاروق. )، الخطيب، منى أحمد -
الجدل في تنمية ميارات التفكير العميا ومستوي الطموح لدى تمميذات الصف الثالث اإلعدادي في 

( ، 92مجمد ): الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمة المصرية لمتربية العممية، مادة العموم
 . 974-24، (0العدد)

تدريس العموم في (. 9441الحميد، محمد جمال. ) الخميمي، خميل يوسف وحيدر، عبد المطيف وعبد -
  ، دبي .دار القمم لمنشر والتوزيع ، مراحل التعميم العام

دار  ،طرائق تدريس العموم: مفاىيم وتطبيقات عممية(. 7444خميس، عبد اهلل، وسميمان محمد. ) -
 ، عمان.السيرة

مي والتحصيل لدى طمبة الصف. (. عمميات العمم وأثرىا عمى النمو العق7449درويش، عطا حسن. ) -
 (. 1)29، جمعية المناىج وطرق التدريس

 ، الكويت.ذات السبلسل لمطباعة والنشر والتوزيع ، تعميم وتعمم العموم(. 7494) .رمضان، خيرية -
الرصاعي، محمد سبلمة وعمي، ريم سميمان والجازي، حصة مرضي واليبلالت، ختام  -

العروض اإللكترونية االستقصائية في فيم مفيوم الخمية (. أثر التدريس باستخدام 7492)موسى.
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(، 92مجمد)، مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانيةلدى طمبة الصف السادس في عمان. 
  .214-227، (4العدد)

 ، عمان.. دار الشروق لمنشر والتوزيعأساليب تدريس العموم(. 7443) .زيتون، عايش -

دار الشروق ،ت العالمية المعاصرة في مناىج العموم وتدريسيااالتجاىا(. 7494) .زيتون، عايش -
 ، عمان.لمنشر والتوزيع

دار الشروق لمنشر  ،النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم .(7499) زيتون، عايش. -
 . ، عّمان   والتوزيع

لمنشر  كتبعالم ال، 7ط ،تدريس العموم لمفيم: رؤية بنائية(. 7442زيتون، كمال عبد الحميد.) -
 والتوزيع، القاىرة.

(، دار 7. )طالتعميم والتدريس من منظور النظرية البنائية(. 7441زيتون، حسن وكمال، زيتون.) -
 لمنشر والتوزيع، القاىرة. العالم العربي

، والنشر دار سفير لئلعبلم ،تنمية التفكير الفمسفي(. 9444زيدان، محمد سعيد وأبو زيد، محمود. ) -
 .القاىرة

استراتيجية مُقترحة لتنمية أوجو التقدير في تدريس مقرر العموم (. 7444عدي، السعدي الغول. )الس -
 جامعة القاىرة. ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) المتكامل لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية

(. فعالية استخدام نمطين لمتعمم التعاوني في تدريس العموم عمى 7442السعيد، حنان ىشام. ) -
 جامعة القاىرة. (،رسالة ماجستير غير منشورة)ية التحصيل تنم

(. مستوى إتقان طمبة 7494السويدي، برلنتي عبد المولى وبشارة، جبرائيل ولحدابي، داوود. ) -
مجمة جامعة  ،الصف التاسع من التعميم األساسي لعمميات العمم األساسية في مادة العموم

 .740-744، 71 العدد،دمشق
(. فاعمية مناىج العموم بالمرحمة المتوسطة بالمممكة 9442ان عبد الحميد. )الطنطاوي، رمض -

-94، 9 (77) المجمد ،مجمة كمية التربية بدمياط ،العربية السعودية في تنمية أوجو التقدير لطبلبيا
11. 

، . الرضوان لمنشر والتوزيعالمناىج تخطيطيا تطويرىا تنفيذىا(. 7494) .طبلفحة، حامد عبد اهلل -
 ان.عم

 . فاعمية االستراتيجية التعميم التعاوني في تنمية بعض عمميات(7441عبد الحميد، تسنيم حسين. ) -
 جامعة القاىرة. ( ،رسالة ماجستير غير منشورة) العمم األساسية لدى طفل الروضة

(. فعالية تدريس وحدة باألسموب االستقصائي عمى تنمية 7447عبد العزيز، نجوى نور الدين. ) -
 ،ة عمى التفكير اإلبداعي في مادة العموم لتبلميذ الصف الخامس من مرحمة التعميم األساسيالقدر 

 .12-42(، 9)(، العدد2) المجمد ،مجمة التربية العممية
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فاعمية توظيف تكنولوجيا التعميم في تدريس العموم لتنمية (. 7442عبد الفتاح، إيمان محمد. ) -
جامعة عين  (،رسالة ماجستير غير منشورة) االبتدائية بعض عمميات العمم لدى تبلميذ المرحمة

 شمس. 
(. برنامج مقترح في 7492، فوزي محمد وعفيفي، يسري عفيفي والموجي، أماني محمد. )العدوي -

العموم قائم عمى االستقصاء لتنمية ميارات حل المشكبلت إبداعيِّا واالتجاه نحو العمم والعمماء لدى 
 . 794-749(، 9) العدد، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية. تبلميذ المرحمة اإلعدادية

ر الفكر اد ،االتجاىات الحديثة في تدريس العموم(. 7449) .عبد السبلم، عبد السبلم مصطفى -
 ، القاىرة.العربي

 ، عمان.دار صفاء ،االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعّال(. 7443عطية، محسن عمي. ) -

لمنشر والتوزيع،  دار المسيرة(، 7)ط ، التربية العممية وتدريس العموم(. 7442) .السيد عمّي، محمد -
 عمان.

فعالية استخدام استراتيجيات التَّعمُّم النشط في تدريس العموم عمي (. 7443عمر، عمّي الورداني. ) -
الة دكتوراه رس) التحصيل المعرفي وبعض عمميات العمم والتفكير العممي لدى تبلميذ الصف الخامس

 جامعة المنيا. ( ،غير منشورة

(، دار 90)ط  ،تدريس العموم والتربية العممية(. 9442عميرة، إبراىيم بسيوني والديب، فتحي. ) -
 .، القاىرةالمعارف

أثر استخدام استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات (. 7494القطراوي، عبد العزيز جميل. ) -
رسالة ماجستير غير ) التأممي في العموم لدى طبلب الصف الثامن األساسي التَّعمُّم وميارات التفكير

 الجامعة اإلسبلمية بغزة. ( ،منشورة

دار صفاء لمنشر  ،تنمية ميارات التفكير والبحث(. 7494) .القواسمة، أحمد وأبو غزالة، محمد -
 ،عمان.والتوزيع

ريخ الكيمياء المثير من السيمياء إلى إبداعات النار، تا(. 7442كاتي، كوب وىارولد، جولد وايت. ) -
ترجمة: فتح اهلل الشيخ. سمسمة عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون  ،العصر الذري

  .(711واآلداب، الكويت، )
براىيم، عمي حسن. ) - (. فعالية الطريقة االستقصائية في تدريس العموم 7443الكندري، عمي محمد وا 

، مجمة كمية التربية بالزقازيق ،طبلب الصف الخامس االبتدائي بدولة الكويتعمى التحصيل الدراسي ل
 .722-742 ،جامعة الزقازيق 

(. أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل 7441) .خميل، نوال عبد الفتاح -
مجمة ف الرابع االبتدائي. وعمميات العمم األساسية والتفكير التوليدي في مادة العموم لدى تبلميذ الص

 . 44 -29(، 4)4، التربية العممية
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 ، القاىرة.دار الفكر العربي ،رياض األطفال(. 9442الناشف، ىدى محمد. ) -

لمنشر  دار غيداء ،أساليب تدريس الرياضيات المعاصرة(. 7499الناطور، نائل جواد. ) -
 ،عمان.والتوزيع

طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في (. 7444ى )النجدي، أحمد وراشد، عمّي وعبد اليادي، من -
 ، القاىرة.دار الفكر العربي ،تدريس العموم

أثر استخدام نموذج االستقصاء المتوازن في تدريس العموم عمى تنمية ، ( 7493جميمة )،الوىابة  -
، بنيا جامعة، مجمة كمية التربية، التفكير التوليدي وعمميات العمم لدى طالبات المرحمة المتوسطة

 . 204-043،  991، ع74مج

لؤلبحاث  . العبيكانمشروع تطوير الرياضيات والعموم الطبيعيةم(. 7444وزارة التربية والتعميم. ) -
 والتطوير.

. العبيكان لؤلبحاث المواصفات التربوية والفنية لسبلسل العمومم(. 7497وزارة التربية والتعميم. ) -
 والتطوير.

فاعمية التدريس التبادلي في تنمية ميارات عمميات العمم والدافع  (.7492يوسف، سعاد يوسف. ) -
جامعة  (،رسالة ماجستير غير منشورة)لئلنجاز في مادة العموم لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

 المنصورة.
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