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 مقدمة:

تكنرلرجيو  االموو مج عيوع تواملع املعراوو  التكنرلرجيواح   صو   عيش اجملتمع العاملي املعاصر ثورة  لمميوو   ي
املعراووو  ذهالتقوو ا العممووي  التكنرلوورجي لقيوواا لتقوو ا ا،لوو   ةضيعوواح عووا ياوورل لمووأ العمميووو التعميميووو    ترا وو  اوو

و مج ال حووع لوو  املتزايوو   الووالي  ة ي ووو مج ترنيووو  ننالعوواح لوو  قوو وا ترنيووو لقوورل  اليووو لرووتن   تتوو ل  لوو يعا الر  وو
 املعراو  لرا  و العصر.

الرنوور    ضوو  رعوورع الع يوو  لوو  امليتااوواع الوو  ار ووس حارووعا لمووأ الروواةو الرنريووو  لمووأ ةر ووو الاكوور
ه امليتااواع امللتقصواا العمموي  لعاةاتو ح ةيوع  حو  يورت ة الندور  املزل جوو لمعمو   موال    ريقوو ذ ل  ا

 () (٧٣ح ٥٠٠٢ لم حع  امللتقصاا ) مح  جن    آخر  ح

الو   National Science (Education Standards (NSES    وحس املعواي  القرليوو لمرنيوو العمميوو 
ح    امللتقصاا العممي اور لر وز حعمو  العموراح  احو  لالوي جورار  مج  صويي ٥٠١٦ لشر ع  ٦٩٩١رعرع لاا 

لموأ امللتقصواا العمموي   و ع  لالموا لتكوري   ليذالتالال قااو العمميوح  يرتكز لمأ    العمرا لمميو حشطو تشجع 
التكشاااهت   تز لا  الر  و مج التعم ح  ض  التخ لس املعاي  القرليو لمرنيو العمميو لصطم  امللتقصواا العمموي 

 مبعنيني: 
اةب ج  املعوا  لتارو  التجوذ   ميك  لمتالليذ اي  نناا املاااي   النمواذامللتقصاا  اع  لممحترىح  ال - 
 العمميو.

امللتقصواا  مصووطم  لممعوواةاع  القوو ةاع   ووس اووذا املاعورا يرجوو    يوو  ا،لوو مو املاللمووو نصوورة   -ب
الربااوووني لمميوووح صووويا و الاووور لح الووتنتاج امللتقصووواااع العمميووووح صوويا و التارووو اع العمميووووح املتصووالح  ث ووواع 
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لموأ    الاعو   Next Generation (NGSS Science Standards ما   و  اييوي التواع ملعواي  العمورا )

 الكالي لمعمرا ل  حي ث ن    اقتغال التالليذ مج عاةلاع امللتقصاا ل   رح لألل مو

 (.NGSSح ٥٠٦٧   ه ل  املماةلاع )ج ذ اا  التخ اا النمان   ي  لممشكالع  ن

 مج لصوووور نينووووس  ثيقووووو املرووووترايع املعياةيووووو عتوووورى لووووال  العموووورا لمتعمووووي  ض ووووي ايووووالعي    املعيوووواة ا، ل 
لممجوووواملع الروووو عو ملووووال  العموووورا مج لراةووووي التعمووووي  العوووواا املختماووووو اوووور العموووو   التقصوووواا )ا ي ووووو القرليووووو لمجوووورل  

 .(٢ح ٥٠٠٩ امللتمالح 

را املاتموواا املتزايوو  الووتعم  القووال  لمووأ امللتقصوواا مج تووال التوو ةيس نشووكي لوواا  توو ةيس العموورا  مج  وو
ج ذ ج  امللوووراتيجياع الت ةيرووويو امللتقصووواليو ا  ي وووو  لووو  اوووذه النمووواذ نشوووكي خووواتح رعووورع الع يووو  لووو  النموووا

 ج لجمو امللتقصاا.ذ منر 

ينواليكي يصوف  يوف ميواةا العممواا ج لذ اور منور  Inquiry Wheel Modelج لجمو امللتقصاا ذ منر 
ج لوو  لشوور ع ق ووي ضوواا لمووأ ذ العموو ح  ير وو  الط يعووو ال يناليكيووو لعمووي العمموواا مج امللتقصوواا العمموويح ح ووع النموور 

 ٥٠ لاا احص العمي امللتقصاا العممي ل ى لا يزي  لمأ مخرني لاملوا مج تواملع ال حوع العمموي املختماوو )
 (.6; Reiff, R. et al ,٥٠٦٠ ,Reader's Forumح. ٥٠٠٥ح

ج نرلوالي اعالوو لتو ةيس  لناضشوو العمميوو ا قيقيوو  الاعميوو لاللتقصواا العمموي لوع التالليوذح  مج ذ  مي ان اذا النمور 
لو   ا   ور ةاي  اوذا لتموف  الو ذلو ج  مموا  وا  ذ ج يعمي العمماا مج    حشوا  لو   حشوطو النمور ذ  را اذا النمر 

ج لجموو امللتقصوواا خطوراع تعورل العموورا ذ ج الطريقوو العمميوو  مل يرجوو  مج منور ذ ر العموي مج اططوراع النمطيوو لنموو
  -ج لجمو امللتقصاا ل  لشور   حشوطوذ (  يتكر  منر ٥٠٠٤a) good science ,.Harwood, W.Sايي   

 ج  ا و  لو  امللتقصواا العمموي  موا مياةلو  العممواا مج  ريقوو    ور مشورملذ  و  التالليوذ ننمور  -(٦ ما الشكي )
التقمي يوووح لي وو   امللتقصوواا لوو     حشووا  لوو  ا،حشووطو العشوور ح  ضوو  يكوور   العمميووو   لةا ووا  اترووالا لوو  الطريقووو

العمووي ننشووا  لووا لوو   حشووطو العجمووو    وور لوو  العمووي ا،حشووطو ا،خوورى  ممووا  احووس انووا   وور ة  لووذل ح  اووذه 
ح القيوواا ضووعالح ا تشووال املعراوووح لمووي التر ا،حشووطو اووي:  وورح ا،لوو موح املالةدوووح   يوو  املشووكموح صوويا و الرووؤ 

 ال ةالوح تار  النتالج الت لي مج النتالجح املتصال لع اآلخري .
(The school board of lee country, Florida, ٦٤ ,٥٠٦٦; Reiff, R. et al., ٥٠٠٥, 

٥٦; Reader's Forum, ٥٠٦٠, 6) 
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 عجلة االستقصاء منوذج( 0شكل )

يس العمرا   يعو العم  لال    رضاح  وذا او   ة تأ  مل  ذا لكس ت ت رنيو العمميو    اع  العم  مل ي يرى املعتمر  ال
يس العموورا يوورى    التطوورير يوو     يعوو ل  ىل اعوو  اعتوورى  ا،لووالي  الوو  يت ععووا العمموواا ة امليتوواه املعاصوور مج توو 

ح لووذا  صوو حس ا اجووو لمحووو  ىل امروواو ج يوو   كوو     تت ووع مج ت ةيروو لمرصوورل  ىل اووذا اعتوورى  الطوورق الوو  مي
 (٦٠٣ح ٥٠٠٣يس العمرا )ثناا لرلهح ة ترج  ت 

 ضوو  اضوورح العاملووا  ارحروويس نيكوور   ة جرليووي مج ةووراع لنتصووف القوور  ال ووال  لشوور املوويالل   ريقووو مج 
اع  لراجووع العمموواا ال حووع  امللتقصوواا  التاكوو    مقووا لميعووا الوو  الطريقووو العمميووو؛ ترصووال  ليعووا لوو   ميووي لؤلاوو

   يايو الترصي  ىل ا تشاااهت    احس اذه اططراع  ما يمي: 
 .عانعع ال يا -٥        ي  املشكمو. - ٦

 ا ك  لمأ الار ياع. -٤      ع الار ياع. -٧

 التعمي  ل  النتالج. -١ الرصرل  ىل ةي املشكمو. -٢   

املعووال لتوو ةيس العموورا ترووال  الطم ووو لمووأ ا تروواب  نعوو  ذلوو   احووس انووا  ةاجووو لالووو وةلوواا  ريقووو  ا ووحو 
الطريقو العمميو  لعاةاهتا امج  ا  ىل اذه الطريقو  ت نورا خطراهتوا  لراةمعوا    مقورا لموأ اوذه الطريقوو  مسواا لتعو ل  

 .  (٧١٧ح ٥٠٠٦هللاح  طاللنعا ةي املشكالع  التاك  العممي )ليشيي 

ضوو مج تو ةيس العمورا  التورب او اا ةليرويا لو   وم  مخروو  ض  اةتوي  لومرب ةوي املشوكالع لكاحوو لرلر 
 (.٧١٤ح ٥٠٠٦ح لطا هللا ا ال ت نعا الرملايع املتح   ا،لريكيو لربالج ت ةيس العمرا )ليشيي 

 يعتوورب  لوومرب ةووي املشووكالع لوو  ا،لووالي  املنرووجمو لووع ةر وواع  صووالح لنووااج العموورا  ت ةيرووعاح 
تالليووذ لمووأ  يووال ا موورل لممراضووف املشووكمو مج ل وو   تشووجيع التالليووذ لمووأ  لنطمقووو لوو  اكوور ال ناليووو ملرووال   ال

 (.٥٦٦ح ٥٠٦٠ال حع  امل تشال  التراؤل  التجري  )لايش زيتر ح 
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  لومرب ةوي املشوكالع ياووع التمميوذ مج لرضوف ةقيقووي يعموي ايو  ذانو  ىلوو ل الرصورل  ىل ةالوو اتووزا  
يوو تنشوة العقوي ايرو  التمميوذ مج خطوراع لعرايوو ذانيوو لرت وو  لندموو لعرمجح  تعترب ةالو املتزا  املعرمج ةالو لااع

؛ ٦٠٢ح ٥٠٦٥ل  ال حع  التاك  يرتطيع ىلا الرصرل  ىل ةي املشوكمو    ل و      تعموي  )اناو  ل و  الرا ويح 
 (.٢٦ح ٥٠٠٤حمم  الطيطيح 

حقوو  لنوو     العموو  لوويس  ج    وور قوويرلا لعمميووو امللتقصوواا العممووي  جوو   وواذ  مل    الطريقووو العمميووو  نموور 
لمميوووو لووو  اططوووراع املتتانعوووو النمطيووووح  ضووو  ةااوووس اوووذه الاكووور   وووال لووو  املعووواي  القرليووووح  العاللووواع املرجعيوووو 

Bench Marks ح   اثلوو  املندموواع العمميووو القرليووو نووي  قوورةس لمميووو امللتقصوواا العممووي اوووا لمميووو عمووؤه
ج نرووية جوو ا ذ ج الطريقووو العمميووو اوور منوور ذ تروو  مج تتووانع خطوويح     منوور    لترضعووو  ملغوو امللتووراااع ال عانالوو  ةا

ج الطريقو العمميو اور املرجورل نقور  ةو  ذ لمأ    يصف لمميو امللتقصاا العممي ال  يقرا ىلا العممااح  لازال منر 
تؤ و  لموأ  حو  مل     ا  مل يت ع مج ال حع  امللتقصااح    ةؤيو اوصالح  اوصالةيني ملنوااج العمورا  ت ةيروعا 

ترج   ريقو  اة      خطراع لتتانعو حم ل  تت ع مج عيوع امللتقصواااعح  مج اوذا تؤ و   جعوو الندور ا  ي وو    
 ;6 ,٥٠٦٠ ,Reader's Forum؛ ح.6١ح ٥٠٦٠ح زيتور ا،لو مو اوي الو  ترجو   ترقو  امللتقصواا )لوايش 

Crawford, B. A ٥٠٠٩ح; Harwood, WS., ٥٠٠٤a; NSTA, ٥٠٠٧; NRC, ٥٠٠٠, 

AAAS٦٩٩٧).    
 لا لعاةاع امللتقصاا اعي تتوي  الارصوو  لواا التالليوذ ملماةلوو  ورق العمو   لممياتو   عاةلوو امللتقصواا 

  مج ق ووو   ترصووووم  لمنتووووالجح  يعوووو  ا تروووواب التمميووووذ  ووووذه غلووووذ يرووووم  التمميووووذ لوووومر  العووووال الصوووواحاروووع ح  لن 
ح ٥٠٠٦؛ حممووو  ا ميووووح ١١ح ٥٠٠٧رنيوووو العمميووو )اناووو  ل ووو  الرا وويح املعوواةاع  لووورا  لالووويا لتحقيوو   اووو ال ال

٩١.) 

 عوا يوو ل لمووأ  هيووو لعوواةاع امللتقصوواا العممووي اوور ا يوو  املعوواي  العامليووو مج توو ةيس العموورا لمووأ  وور ة  
 توو ةيس العمووورا  نووورع لووو  امللتقصوووااح ةيووع يعووو  امللتقصووواا خطووور  فليوووو لمعموورا  عمميوووو يكترووو  ايعوووا التالليوووذ

 (٧6ح ٥٠٠٢املعاةاع الالزلو لكي يكرحرا ااةصني لرتقمني لمعال الط يعي ) مح  النج    آخر  ح 

ع امللتقصوواا  ووم  لعوواي  ايووو لعوواة نم(    تNational Research Councilح ٥٠٠٠)   قواةع
 تقصاا العممي.التنميو املعنيو ال  ين غي    حيققعا لعم  العمرا ل   جي  ل ال لتعم  ضالة لمأ عاةلو املل

 ض    صس ال ةالاع  ال حرث نتنميو لعاةاع امللتقصاا ل  خالل الروم  التعميموي ا ممو  لوع لرالوا  
 ,Hofsteinح. ٥٠٠٢لنعوا  موا مج ؛ لمتالليذلعايو ا ه املعاةاع مبا ينال  املرةمو العمريو  اطصالص العقميو 

A. et al( .)ح. ٥٠٠٤Hofstein, A., Lunetta., V. N الوة ل 
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 تعووو  ال ااعيوووو لووو   اووو  العرالوووي الووو  تروووال  لموووأ ا ترووواب املعمرلووواع  املعراوووو )اياحووو  املعووورمج(ح    مج 
تكري  امليتاااع  القي  )اياح  الرج ا (    مج تكري  املعواةاع املختماوو )اياحو  ا ر وي(  توؤل  ال ااعيوو ل ةا 

  التعم . لعما مج لمميو التعمي 

مووا تووؤثر مج حرليووو ح  التالليووذلمووأ الووتعم ح اعووي ترووت ر لوومر   التالليووذلعوو  مج ةووع اال ااعيووو تقوورا نوو  ة 
حنر لصالة املعمرلواع الو  يترجو  لمويع   التالليذت عا لنشا ع    اعا   مج لمميو التعم ح  ترج   ذترضعاع التاللي

عم   ا،لاا اييووو  )لروووم  نرووو    جووورل الووو ااع لووو يع  لووو   جوووي الوووت التالليوووذاملاتمووواا ىلووواح  ترووواا  مج ةاوووع  لاا 
 (.  ٦٣ح ٥٠٦٧الطيطيح   نرااي  ة اق  ح 

 الشعور مبشكلة البحث:

 نبع الشعور مبشكلة البحث مما يلي:

  يقتصووور ل ةه لموووأ  التمميوووذالندووور  ىل  اضوووع تووو ةيس العمووورا مج املووو اةا يتاووو     املعمووو  يقووورا نووو  ة املمقووو   لوووا
تكنرلوورجي مل ميكوو     يدووي ل ةا املعموو   التمميووذ  مووا اوور نووي ا اووو  امللووتدعاةح  مج رووي التقوو ا العممووي  ال

 ا التق اح  يرال ه مج ذلو  املعمو  لروتخ لاذاملعاةاع ال   كن  ل  لرا  و ا التمميذملن     يتغ  ليكتر  
؛ ٧١ح ٥٠٦٦ه املعواةاع  ضو  نينوس لةالواع ل يو   )حممو  لموي حصورح ذ رق الت ةيس املاللمو مل تراب او

(ح   موو   وورق التوو ةيس مج لوو اةا ٦٩٩6؛ لمووي ةاقوو   لووي لووعرل ح ٥٠٠٢ ح حعيمووو ةروو ح  لنيووو اينوو 
التعموووووي  العووووواا اوووووي اعا ووووور   الشووووورح الندووووور ح  انلةا امللوووووتعاحو الطووووورق ا  ي وووووو مج التووووو ةيس ل وووووي املووووو خي 

ملعوووواةاع  التالليووووذامللتقصوووواليح  انلةا لووووا يقوووورا املعموووو  يجووووراا ا،حشووووطو عووووا يرتوووو  لمووووأ ذلوووو  لوووو ا عاةلووووو 
 امللتقصاا العممي.

   س عوا يعوي لمميوو الوتعم   و  لع ا التخ اا الراتيجياع ة ي و مج الت ةي حدرالمتعم   التالليذ عف لااعيو
  (٢ح ٥٠٦٠؛ آلال لي ح ٦6ح ٥٠٦٧عو  يتا  مج ذل  لع لةالو )لرم  الطيطي   نرااي  ة اق  ح عت

  ا   وووووعف لااعيوووووتع  لتعممعووووواح ةيوووووع ضووووواا املر وووووز القووووورلي اجملتموووووع املصووووور  لووووو  لةالوووووو العمووووور  تالليوووووذلوووووز ل
(  ال ووا   ال ووو لوو   ووالب ال احريووو العالووو مج ٦١٥٢ التقوورا الرنوور  ن ةالووو لمووأ لينووو ضرالعووا ) عانلاللتحووا

ىلو ل التعورل لموأ ايتااواع الطوالب حنور لةالوو املورال العمميوو   لو اب لوز اع   نعض حمااداع لصر  ذل 
 ىل    لووو   لووو اب ذلووو   وووعف لااعيوووتع  لووونعم  العمووورا   هوووال اياحووو  العمموووي مج لنعوووا  ترصووومس ال ةالوووو 

 (  ٥٠٠٢ال ةالو )لع  ملمرا  آخر  ح 

( الوو  نينووس لووز ل لوو ل  وو  ضميووي لوو  Osborne, et alحح ٥٠٠٧ يتاوو  لووع اوو ه النتووالج لةالووو )
  لااعيووو لووتعم  العمووراح  لةالووو الطووالب مج   وو  لوو  ل ل العووال لوو  لةالووو العموورا   رعوورع    الطووالب لوويس لوو يع

و لووتعم  ( الوو    وو ع    ا،حشووطو   وورق التوو ةيس الوو  يقوورا ىلووا املعموو  مل ت وو  ال ااعيوو٥٢6ح ٥٠٦٦) ةووالا ال ووازح 
 عا لمحصرل لمأ لةجاع لرتاعو مج امللتحا .يالعمراح   و  يق مر  لم
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ةيوووع ضالوووس ال اة توووا   طالليوح يووو ل  الشوووعرة مبشوووكمو ال حوووع لوووا ترصووومس  ليووو  حتوووالج ال ةالوووو امللوووت
ا  اولووو ال   وووالصوووف ال تالليوووذلووو   تمميوووذ( ٧٠ تط يقعوووا لموووأ لينوووو لووو  ) ()يلووو ال الوووت احو لةالوووو الوووتطالليو

 ذلو   ٥٠٦٧/٥٠٦٥مب ةلو لنيي ل ي  اول اليو يلاة   مشور  التعميميوو لماصوي ال ةالوي ا، ل لمعواا ال ةالوي 
 ىل ل لعراو:

 ملت عو ةاليا مج نعض الاصرل ال ةالو الصف ال ا  اول ال . رق ت ةيس العمرا ا  -
 الصف ال ا  اول ال . تالليذ اضع ا تراب نعض لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى  -
 الصف ال ا  اول ال . تالليذال ااعيو لتعم  العمرا ل ى  -
 :يلنتائج الدراسة االستطالعية كالتا نتكاو 

     رق الت ةيس مج ةصص لال  العمرا لازلس الطريقو التقمي يو ل   ارال العينو     ا %٩٠

 ل   ارال العينو نينرا  ح  ضميال لا يقرا املعم  احشطوح     جراا  حشطو مج املعمي. %٩٢

 ل   ارال العينو     ا  و  مل مياةلر   حشطو مج ةصص لال  العمرا. %٩٢

 لمأ املناضشاع مج املر رلاع  القاااي العمميو. ل   ارال العينو ة  ا    املعم  مل يشجعع  %6٠

 ل   ارال العينو مل يشعر   نقيمو لال  العمرا مج ةياهت . %٩٠

 مشكلة البحث: حتديد

عووا لوو   يتاوو     لاللوو  توو ةيس العموورا مج لعدوو  املوو اةا لازالووس تر ووز لمووأ الطريقووو التقمي يووو ةيووع يكوور    -
ملعوواةاع امللتقصوواا العممووي  التالليووذح عووا لوواا  مج لوو ا ا تروواب التمميووذيس املعموو  اوور حموورة العمميووو التعميميووو  لوو

  اخناال لااعيتع  لتعم  العمرا.
ج لجموووو امللتقصووواا مج ذ  مج ةووو  ل لوووا ا معوووس لميووو  ال اة توووا  اتاووو   حووو  مل ترجووو  لةالوووو لرنيوووو تنا لوووس منووور  -

حو  ل يتور  يوو لةالوو لمميوو ااتموس مبعراوو اثور  ت ةيس العمورا  اوذا يعو  لوربةا ضوراي وجوراا اوذا ال حوعح  موا يتاو   
ج لجموو امللتقصواا   لومرب ةووي املشوكالع مج تنميوو التحصويي املعورمج  نعوض لعواةاع امللتقصوواا ذ  وي لو  منور 

العممي  ال ااعيو لوتعم  العمورا لو ى تالليوذ الصوف ال وا  اولو ال . لوذا حيوا ل ال حوع ا واع اوجانوو لو  الروؤال 
 الرليس التاع:

لجمووو امللتقصوواا   لوومرب ةووي املشووكالع  الطريقووو التقمي يووو مج تنميووو  منوورذجا  ثوور التوو ةيس نكووي لوو  لوو
 التحصيي املعرمج  نعض لعاةاع امللتقصاا العممي  ال ااعيو لتعم  العمرا لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟ 

  يتارع ل  اذا الرؤال ا،ل مو التاليو:

لجموووو امللتقصووواا   لووومرب ةوووي املشوووكالع  الطريقوووو التقمي يوووو مج تنميوووو  منووورذجلوووا  ثووور التووو ةيس نكوووي لووو   -٦
 ا  اول ال ؟ خصيي املعرمج ل ى تالليذ الصف الالت

                                                 

( )  ةالو امللتطالليو. ل مو ال  (٦)لمح 
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لجموووو امللتقصووواا  الطريقوووو التقمي يوووو مج تنميوووو التحصووويي املعووورمج  منووورذجلوووا  ثووور التووو ةيس الوووتخ اا  وووي لووو   -٥
 لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟

س الوووتخ اا  وووي لووو   لووومرب ةوووي املشوووكالع  الطريقوووو التقمي يوووو مج تنميوووو التحصووويي املعووورمج لوووا  ثووور التووو ةي -٧
 لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟

لجمو امللتقصاا   لومرب ةوي املشوكالع مج تنميوو التحصويي املعورمج لتالليوذ  منرذجلا  ثر الت ةيس نكي ل   -٤
 الصف ال ا  اول ال ؟

لجموو امللتقصواا   لومرب ةوي املشوكالع  الطريقوو التقمي يوو مج تنميوو نعوض  رذجمنلا  ثر الت ةيس نكي ل   -٢
 لعاةاع امللتقصاا العممي الصف ل ى تالليذ ال ا  اول ال ؟

لجمووووو امللتقصوووواا  الطريقووووو التقمي يووووو مج تنميووووو نعووووض لعوووواةاع  منوووورذجلووووا  ثوووور التوووو ةيس الووووتخ اا  ووووي لوووو   -١
 ول ال ؟امللتقصاا العممي ل ى تالليذ ال ا  ا

لوووا  ثووور التووو ةيس نكوووي لووو   لووومرب ةوووي املشوووكالع  الطريقوووو التقمي يوووو مج تنميوووو نعوووض لعووواةاع امللتقصووواا  -٣
 العممي لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟

لجمووووو امللتقصوووواا   لوووومرب ةووووي املشووووكالع مج تنميووووو نعووووض لعوووواةاع  منوووورذجلووووا  ثوووور التوووو ةيس نكووووي لوووو   -6
 ا  اول ال ؟امللتقصاا العممي لتالليذ الصف ال 

لجموووو امللتقصووواا   لووومرب ةوووي املشوووكالع  الطريقوووو التقمي يوووو مج تنميوووو  منووورذجلوووا  ثووور التووو ةيس نكوووي لووو   -٩
 ال ااعيو لتعم  العمرا لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟

لتالليوذ  لجموو امللتقصواا  الطريقوو التقمي يوو مج تنميوو ال ااعيوو لوتعم  العمورا منورذجلا  ثر الت ةيس نكي لو   - ٦٠
 الصف ال ا  اول ال ؟

لا  ثر الت ةيس التخ اا  ي ل   لمرب ةي املشكالع  الطريقوو التقمي يوو مج تنميوو ال ااعيوو لوتعم  العمورا  - ٦٦
 لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟

لوتعم  لجمو امللتقصاا   لمرب ةوي املشوكالع مج تنميوو ال ااعيوو  منرذجلا  ثر الت ةيس التخ اا  ي ل   -٦٥
 العمرا لتالليذ الصف ال ا  اول ال ؟ 

 أهداف البحث:

 هدف البحث احلايل إىل دراسة:

 ثر التو ةيس ننمورذج لجموو امللتقصواا مج تنميوو التحصويي املعورمج  نعوض لعواةاع امللتقصواا العمموي  ال ااعيوو  -
 لتعم  العمرا ل ى تالليذ الصف ال ا  اول ال .

ملشووكالع مج تنميووو التحصوويي املعوورمج  نعووض لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  ال ااعيووو  ثوور التوو ةيس الوومرب ةووي ا -
 لتعم  العمرا ل ى تالليذ الصف ال ا  اول ال .
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   الطووريقتني    وور  اوواا  مج تنميووو التحصوويي املعوورمج  نعووض لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  ال ااعيووو لووتعم  العموورا  -
 ل ى تالليذ الصف ال ا  اول ال .

 مية البحث:أه

 قد ترجع أمهية البحث احلايل إىل:

يع  ال حع ا اع الوتجانو ملعواي  تو ةا العمورا العامليوو  القرليوو  املوؤ راع  ال ةالواع الو  انلع اهيوو عاةلوو  -
 امللتقصاا العممي  تنميو لعاةات .

 لجمو امللتقصاا( منرذجي و )ج امللتقصاا العممي ا  ذ المني لمأ ت ةيس العمرا ،ة  مناقترجي  حدر ال -
 ترجي  حدر القالمني لمأ ت ةيس العمرا ،ثر ال ااعيو لتعم  العمرا مج تعم  تالليذا . -
 ترجي  حدر القالمني لمأ ت ةيس العمرا ،هيو تنميو لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى التالليذ. -
   ا ال حعج امللتقصاا اي ي   لتناذ ترجي  حدر ال اة ني  ىل  ة  منا -
 ج ل ي    لتنرلو لاللتقصااذ ترجي  القالمني لمأ  ل ال لعممي العمرا نار ة  ت ةي ع  لمأ منا -

 حدود البحث:

 اقتصر البحث احلايل على:

لجمووو امللتقصووااح  ال احيووو  نموورذجثووالث تمرلوواع لوو  تالليووذ الصووف ال ووا  اولوو ال : ا، ل يتري يووو توو ةا ن -
 ي املشكالعح  ال ال و  انطو ت ةا الطريقو التقمي يو.يتري يو ت ةا المرب ة

املقرة  لمأ تالليوذ الصوف ال وا  اولو ال  مج الاصوي  ٥٠٦٧اب امل ةلي   عو ت ة   الصرع  الارا مج الك -
 .٥٠٦٧/٥٠٦٥ال ةالي ال ا  

،ةضووااح التجريوو  ضيوواا نعووض لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  اووي: )اعوو   الووتخ اا ا،قووكال ال ياحيوووح الووتخ اا ا -
    ي  املتغ اعح ارل الار لح امللتنتاجح  رح ا،ل موح اع  القراا  العمميو(.

ضيواا حمووا ة ال ااعيووو لووتعم  العموورا لنوو  ا،نعووال التاليوو: )الكاوواا  الذاتيوووح الووراتيجياع الووتعم  النشووةح ضيمووو لووال   -
 العمراح ل  اع ني و التعم ح  صيي لال  العمرا(.

 لبحث:منهج ا

 استخدم البحث احلايل كال من:

  املووووونعج الرصووووواي التحميموووووي  ذلووووو  ايموووووا يتعمووووو  ال ةالوووووو الندريوووووو لاللتقصووووواا العممووووويح  منووووورذج لجموووووو
  ال ااعيو لتعم  العمرا. امللتقصااح   لمرب ةي املشكالعح  لعاةاع امللتقصاا العمميح

   صووواا   لووومرب ةوووي املشوووكالع مج تنميوووو لجموووو امللتق منووورذجاملووونعج قووو   التجوووريأ ملخت ووواة  ثووور  وووي لووو
  تالتحصيي املعرمج  نعض لعاةاع امللتقصاا العممي  ال ااعيوو لوتعم  العمورا  الوتخ لس  ةو ى تصوميما
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 اوووووور التصوووووومي  التجووووووريأ ذ  اجملمرلوووووواع الوووووو الثح لتوووووو ةا اجملمرلووووووو التجري يووووووو ا، ىل ننموووووورذج لجمووووووو 
 .ي املشكالعح  اجملمرلو الاانطو الطريقو التقمي يوامللتقصااح  اجملمرلو التجري يو ال احيو المرب ة

 متغريات البحث:

 املشكالع. لجمو امللتقصااح   لمرب ةي منرذج  املرتقي: الت ةيس نكي ل  غاملت -٦

  اع التانعو:غاملت -٥

 التحصيي املعرمج ملاااي   ة   الصرع  الارا  - 
 لعاةاع امللتقصاا العممي. -ب

   العمرا. ال ااعيو لتعم  -جو
 فروض البحث:

(ح ٦اع لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ تمرلوواع ال حووع الوو الث يتري يووو )ذمل ترجوو  اوور ق  -٦
 نعاله. (ح  انطو مج املخت اة التحصيمي ال ع     ٥يتري يو )

اووووانطو مج (.  ال٦اع لمللووووو  ةصوووواليو نووووني لترلووووطي لةجوووواع تالليووووذ اجملموووورلتني التجري يووووو )ذترجوووو  اوووور ق  -٥
 (.٦املخت اة التحصيمي ال ع     نعاله لصاحل تالليذ اجملمرلو التجري يو )

(ح  الاووووانطو مج ٥اع لمللووووو  ةصوووواليو نووووني لترلووووطي لةجوووواع تالليووووذ اجملموووورلتني التجري يووووو )ذترجوووو  اوووور ق  -٧
 (.٥نعاله لصاحل تالليذ اجملمرلو التجري يو ) املخت اة التحصيمي ال ع     

(ح  اجملمرلووووو ٦اع لمللووووو  ةصوووواليو نووووني لترلووووطي لةجوووواع تالليووووذ اجملموووورلتني التجري يووووو )ذق مل ترجوووو  اوووور   -٤
 .نعاله ( مج املخت اة التحصيمي ال ع     ٥التجري يو )

(ح ٦لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ تمرلوواع ال حووع الوو الث يتري يووو ) ذاعمل ترجوو  اوور ق  -٢
 ةاع امللتقصاا العممي ال ع    لعاةات  الارليو.(ح  انطو مج اخت اة لعا٥يتري يو )

(ح  الاوانطو مج اخت واة ٦لمللو  ةصاليو نني لترلطي لةجاع تالليذ اجملمورلتني التجري يوو ) ذاعترج  ار ق  -١
 (٦لعاةاع امللتقصاا العممي ال ع    لعاةات  الارليو لصاحل تالليذ اجملمرلو التجري يو )

(ح  اجملمرلوو الاوانطو ٥اليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو )لمللوو  ةصو ذاعترج  اور ق  -٣
 (٥مج اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي ال ع    لعاةات  الارليو لصاحل تالليذ اجملمرلو التجري يو )

جملمرلووو (  ا٦لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطي لةجوواع تالليووذ  ووي لوو  اجملمرلووو التجري يووو ) ذاعمل ترجوو  اوور ق  -6
 ( مج اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي ال ع    لعاةات  الارليو.٥التجري يو )

(ح ٦لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ تمرلوواع ال حووع الوو الث يتري يووو ) ذاعمل ترجوو  اوور ق  -٩
 .نعاله (ح  انطو مج لقياا ال ااعيو لتعم  العمرا ال ع     ٥يتري يو )
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(ح  اجملمرلوو الاوانطو ٦لمللو  ةصاليو نني لترلطي لةجاع تالليذ اجملمرلتني التجري يوو ) عذاترج  ار ق  -٦٠
 (٦اا ال ااعيو لنعم  العمرا ال ع     نعاله لصاحل اجملمرلو التجري يو )يمج لق

(  اجملمرلووو ٥لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطي لةجوواع تالليووذ  ووي لوو  اجملمرلووو التجري يووو ) ذاعترجوو  اوور ق  - ٦٦
 (٥لاانطو مج لقياا ال ااعيو لتعم  العمرا ال ع   لصاحل اجملمرلو التجري يو )ا

(ح ٦لمللووووو  ةصوووواليو نووووني لترلووووطي لةجوووواع تالليووووذ  ووووي لوووو  اجملمرلووووو التجري يووووو ) ذاعمل ترجوووو  اوووور ق  - ٦٥
 ( مج لقياا ال ااعيو لتعم  العمرا ال ع  .٥ اجملمرلو التجري يو )

 أدوات البحث:

   الارا. املعرمج لقياا  صيي التالليذ لمماااي  املرت طو نرة   الصرع اخت اة التحصيي -
 " ل ال ال اة تا "

 اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي لقياا ل ى ا تراب التالليذ ل عض لعاةاع امللتقصاا العممي. -
 " ل ال ال اة تا " 

 لمتالليذ.  عم  العمرا لقياا لرترى ال ااعيو لتعم  العمراتاا ال ااعيو ليلق -
 " ل ال ال اة تا "

 إجراءات البحث:

 امل الع لمأ ا،لنياع  ال ةالاع الرانقو مج تال: -٦

 لجمو امللتقصاا  منرذجInquiry Wheal Model 
  لمرب ةي املشكالع Problem Solving 

  لعاةاع امللتقصاا العمميScientific Inquiry Skills 

  ال ااعيو لتعم  العمراMotivation to Learning Science  

  يس العمرا.ة  ل ة  ي اع  مج ت 
اختيووواة  ةووو   "الصووورع  الاووورا" املقووورة  لموووأ تالليوووذ الصوووف ال وووا  اولووو ال    ميوووي حمترااوووا ىلووو ل   يووو   -٥

   .املاااي  العمميو  لعاةاع امللتقصاا العممي ال  ميك  تنميتعا ل  خالل الرة  
 . ل ال لليمي املعم  لت ةيس الرة   -٧

 لجمو امللتقصاا. نمرذجل قا: لت ةيس  ة   "الصرع  الارا"  ا(٦لليي )  -
 (: لت ةيس  ة   "الصرع  الارا"  ىف ،لمرب ةي املشكالع.٥لليي )  -
 لجمو امللتقصاا   لمرب ةي املشكالع. منرذج ل ال  رالو حشا  التمميذ  اطاصو نكي ل   -٤

  ث اهتا  تشمي:   ل ال  ل اع ال حع  التحقي  ل  ص ضعا -٢
 اخت اة التحصيي املعرمج. - 
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 اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي. -ب

 اا ال ااعيو لتعم  العمرا.يلق -وج

 اختياة تمرلو ال حع  تقريمعا  ىل: -١

 لجمو امللتقصاا. منرذج(: ت ةا التخ اا ٦تمرلو يتري يو ) - ٦

 (: ت ةا المرب ةي املشكالع.٥تمرلو يتري يو ) -٥

 تمرلو  انطو ت ةا الطريقو التقمي يو  -٧
 تط ي   ل اع ال حع ض ميا لمأ تمرلاع ال حع.  -٣
  .ت ةيس الرة   جملمرلاع ال حع ال الثو -6
 اي لمأ تمرلاع ال حع.  تط ي   ل اع ال حع نع -٩

 ةص  ال ةجاع  لعايتعا  ةصاليا  تار اا.  - ٦٠
  را حتالج ال حع.  تق ا الترصياع  املقرةاع مج - ٦٦

 مصطلحات البحث:

 عجلة االستقصاء: . منوذجInquiry Wheal Mode 
 (Reiffليناليكي يصف  يف مياةا العمماا امللتقصاا العممي. ح منرذجار 

 R. et alح. ٥٠٠٥ح ٦٥)

ز  لووا النشووا  ةضوو   وويتاووم  لشوور   حشووطو ةليروويو ترووع لنعووا ةوورل املر  منوورذج ميكوو  تعرياوو   جراليووا: احوو  
 لامل تشووووواع مج لر وووووز الشوووووكي  اووووور  ووووورح ا،لووووو موح  اوووووي  حشوووووطو يشوووووتغي ايعموووووا التالليوووووذ ليقرلووووورا قوووووشووووور  ايل

 امللتقصووواا ننووواا لموووأ اةتياجووواع ال ةالوووو  ال حوووعح  مل يت وووع العموووي مج العجموووو لرووواة حمووو ل اقووو  يكووور  العموووي 
  ة  لذل .ننشا  لا ل   حشطو العجمو    ر ل  العمي ا،حشطو ا،خرى  مما  احس انا   ر 

  أسول حل املشكالتProblem Solving 
ار تمرلو ل  اططراع املتتانعو ال  يقرا ىلا الارل ل   جوي الرصورل  ىل ةوي املشوكالع الو  يراجععواح  يتطمو  
ذلو  الوتخ اا املاووااي   القرالو  الو  لوو   تعممعواح  ترليوو  لاوااي  ج يو   لتح يوو  املشوكمو  ال حوع لوو  ةوي  ووا 

 (6١ح ٥٠٠٥ آخر  ح  )امح  النج  

 ميكو  تعرياوو   جراليووا: احوو  تمرلووو لوو  اططووراع املندموو  املتتانعووو الوو  يقوورا املعموو  نتوو ةي  تالليووذه لمووأ 
الصووومو ىلوووا  صووويا و الاووور ل اعتمموووو لمحوووي  ذاععاةلوووتعا ل وووي   يووو  املشوووكمو مج صووويغو لوووؤال  عوووع املعمرلووواع 

 نوووو ىلووو ل الرصووورل  ىل ةوووي املشوووكمو   الوووتخ اا ا وووي مج لراضوووف الت  ووو  لووو  صوووحتعا  لوووا املالةدوووو    التجر 
  خرى.
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 مهارات االستقصاء العلمي :Scientific Inquiry Skills 
ح ٥٠٠٥اووي تمرلووو لوو  املعوواةاع العمميووو  العمميووو الوو  ترووتخ ا مج الووتعم  امللتقصوواا )حمموو  الرووي ح 

٧٠٢) 
ا  اولو ال   ثنوواا القيواا التقصوواااع  والليوذ الصووف  تعورل  جراليوا اوووا: املعواةاع الو  يرووتخ لعا تال

لجمو امللتقصاا   لمرب ةي املشوكالع  تقواا  جراليوا ال ةجوو  نمرذجلمميو لمترصي  ىل املعراو اي ي    اقا ل
 ال  حيصي لميعا التمميذ مج اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي املع  لذل  مج ال حع ا اع.

  مالدافعية لتعلم العلو :Motivation Towards Learning Science 

مج الووتكما ا   ووانر املةوو  امللووتطالع    اوور  لاا ا،حشووطو  املعوواا ا، المييووو  عووع املزيوو  لوو  املعراووو نر  ووو  نوو ااع
ح ٥٠٦٦ امللوووتمتاع ىلووواح  التغمووو  لموووأ الصوووعراع نكاووواا  ل   الندووور  ىل اواثنوووو    املكااووو   ) ةوووالا الشووورني ح 

 التعريف الذ  ت ناه ال حع ا اع. .  ار(٥٢٩

 ال حع ا اع. صي لم عا التمميذ مج املقياا املع  لذل  مجحيجراليا ال ةجو ال    تقاا 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 يشمل احملاور التالية:

 لجمو امللتقصاا. منرذجاثحيا:      مل: امللتقصاا العممي

 ةانعا: لعاةاع امللتقصاا العممي  اثل ا:  لمرب ةي املشكالع.

 خالرا: ال ااعيو لتعم  العمرا 
 Scientific Inquiryأوال: االستقصاء العلمي 

 هناك العديد من التعريفات لالستقصاء العلمي منها:

    يووا  ووذه املشووكمو  ةمعووا  مج  ثنوواا ذات لوومرب تعممووي يقوورا لمووأ لراجعووو املووتعم  مبشووكمو لوواح   حيووا ل التصوو
روو  لاووااي   ل ووالمل لوو  املر وورع نصوورة  ذاتيووو  اووي ترووال  املووتعم  لمووأ تطوورير ض ةاتوو  لمووأ ةووي ذلوو  يكت

 .(٦٥٧ح ٥٠٦٧املشكالع ا ا ر   املرتق مو )زني   ضر ح 
  لمميووو ال حووع لووو  املعووي الوووذ  يتطموو  لووو  الاوورل القيووواا العمميوواع العقميوووو لاعوو  اطووورب  الوو  ميووور ىلووا )اتحوووي

 .(٥٠٦٦جر ا ح 
  يقوورا نوو  العمموواا ىلوو ل تنميووو املعراووو  ا،اكوواة العمميوووح لوو  خووالل  وورح تروواؤملع ةوورل الدووراار  حشوا  لووند

لوو  التروواؤملع مج  وورا  للووو لاليووو لنالوو و  لناضشووو اوجووااع ايمووا  لإلجانووواملختماووو  انتوواع خطووراع لندمووو 
 (٢٤ح ٥٠٦٠نينع  ) لا  ل   العزيزح 

 ال ووا العممواا العوال الط يعوويح   ياوا  حشووطو الوتعم  الوو  يطورة ايعووا الطورق  ا،لوالي  املتنرلووو الو  يوو ةا لو  خ
 .(٤٦٩ح ٥٠٦٠التالليذ املعراو  الاع  لألاكاة العمميو )لايش زيتر ح 
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  اوور قووع لوورت ة مبشووكمو لووا اولكاحيووو صوويا و ا موورل اطاصووو  ووذه املشووكمو مج صوورة  اوور ل ضانمووو لالخت وواة
الوتنتاجاع لمميوو ميكو  تط يقعوا مج   ىل ذا مت  ميمعا  اوالع مج الترصوي  لعمرلاع  عانعع نيا  ىلاو ااو 

 (.٤٦٢ح ٥٠٠١ل  صحتعا ) مي  لعي ح  لراضف لشاىلو نع  الت   
 اا  الووتخ اا اووذا الاعوو  مج  صووف الدووراار  التن ووؤ ىلووا ينشووكي  لالووي لاعوو   يايووو لمووي ا،قوو لمميووو لرجعووو

ي املالةدوووو  التصوونيف  املقاةحوووو )ة نووورع لووواةزاحرا  آخووور  ح  يتاووم   صوووف الدوووراار الع يووو  لوو  املعووواةاع ل ووو
 (٦٧٥ح ٥٠٠٤

  احوووص تمرلوووو لووو  الدوووراار نطريقوووو لنعجيوووو نغووورل قووورةعا    اعمعوووا     حووو  يعووو  تطووورير املعووواةاع املعرايوووو
 (.٥١٣ح ٥٠٠٧لم حع  لعايو املعمرلاع  ا تراب لاااي  املنط   الر  يو ) مال زيتر ح 

 ا ير ع املتعم  مج لرضوف تعميموي ل و  يشوكك  مج رواار  لوا اي اعو  مللوتخ اا خطوراع العمميو ال  ل  خال 
ضووراة لووا  لوو    تط يوو  اووذا القووراة مج  ذال حووع العممووي لمرصوورل  ىل تعمووي     اكوور  ميكوو  لمووأ  لالووعا ا ووا

 (.٥٦٤ح ٥٠٠٥لرضف ج ي  )حمم  ا يموح 
  ل ةالوووو العوووال الط يعوووي  اضوووراح التارووو اع املعتمووو   لموووأ الرلوووالي    الطووورق املتنرلوووو الووو  يروووتخ لعا العممووواا

ي  ذا،للووو املشووتقو لوو   لمووا  ح   لووا لوو  امللتقصوواا لمووأ لرووترى التالليووذ اعوور يشوو   ىل  حشووطو التالليووذ الوو
  يوووو لةالوووو العمموواا لمعوووال الط يعووويايطوورة   لووو  خال ووا املعراوووو  اعووو  ا،اكوواة العمميوووو او وووااو  ىل اعوو   ي

.(National Academy of Science, ٥٧ ,٦٩٩٢) 

  لوو خي يقوورا لمووأ النشووا  الووذاو لمتمميووذ  يووت  التعمووي  ايوو  خووالل تمرلووو لوو  ا،حشووطو  التجوواةب  ثنوواا لةالووو
لوو   ريووو  ايووو ا لح  عانالعموورا  ميووواةا ايعووا التمميوووذ لعووواةاع ضووراا  املقووواييسح الوووتخ اا ا،ةضووااح لووورل ال يوووا

ح ٦٩٩٥ محوو ح    القووراا  العمميوووح تصوومي  التجوواةب  تعمووي  النتووالج )لووالا لووي الووتخ اا الرلوورا ال ياحيوووح اعوو
٥6٣) 

عووا لووو   يتاوو     تووو ةيس العمووورا  نوورع لووو  امللتقصووواا يوورار الاووورت لمتالليوووذ لمروومر  لروووم  العممووواا 
وثوراا   عاةلو خطراع ال حع العممي  ةي املشكالع  ا تراب املعاةاع العمميو  العمميوح  ما يتي   و  الارصوو

اعمع  ل  ا،قياا  الدراار  مييي     ل  املرنني  ىل الوتخ اا امل تشوال  امللتقصواا  مرالاوني  مل  حو  قوو ارضوا 
نينعموواح ااووي امل تشووال ير ووز جعوو  التمميووذ لمووأ الووتخ اا العمميوواع العقميووو مج الت لووي  ا تشووال نعووض املاووااي  

امل تشووووال ةيووووع يرووووتخ ا التمميووووذ لزيووووا لوووو  العمميوووواع العقميووووو  امل ووووالمل العمميوووووح  لووووا امللتقصوووواا اي وووو  لمووووأ 
 (.٦6٠ح ٥٠٠٧؛ حمم  الري ح  نرااي  نرير ح ٦٠٠ح ٥٠٦٥الرا يح   العممياع العمميو )انا  ل  

 وللمدخل االستقصائي ثالثة مستوايت وفقا لدور الطالب فيها وهي:

 يز ل نكااوو الترجيعواع  اوةقوالاع ةيوع يتقيو    ريقو امللتقصاا املرج :  ايعا ير ع الطال   لاا لشكمو -٦
 ىلا  مل لرج لنعا.
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 ريقوو امللتقصواا قو   املرجوو :  ايعوا ير وع الطالو   لوواا لشوكمو  يوز ل نو عض اوةقووالاع العالوو ل وي  ريقووو  -٥
لمووال العمووي  ا،ل اع  اووذه مل تقيوو ه  تتووي  لوو  ارصووو النشووا  العقمووي  العممووي قيووع مل يتعطووي تاكوو ه  مل يعمووي 

 ة تينيا آليا.
 ايعوا يراجو  الاورل مبشوكمو حمو ل   يطمو  لنو    وع خطوو لمترصوي  ىل ةوي  وا  :   املرج ()امللتقصاا ا ر  -٧

ايرووتخ ا لووا حيتوواج لوو   ل اع  لوورال تقوو ا  ليوو  لتنايووذ اووذه اططووو  اوور مل يووز ل مبعراووو لووانقو النتووالج الوو  ينتعووي 
 مرل املمكنو  لترباا  يترصي  ىل النتالج  ليعا ةي املشكمو  لمي     ياكر ا 

 Floridaح ٥٠٦٦ح ٦٧ The school Board of Lee country؛ ح٥١٤ح ٥٠٠٦ح لطوا هللا ي يشوي)ل
 (. Baxter, J. et alح. ٥٦٠٥؛

 :االستقصاءها التعلم القائم على ييقوم عل يتاألسس ال
و ال ناليوو الو  تعتمو  لموأ    املوتعم  ين غوي يرتن  التعم  القال  لموأ امللتقصواا لموأ  لوس  امرواو الندريو

   ي   لعرات  ننار  ل  خالل امل تشال  التجري  لعتم ا لمأ لا ل يو  لو  لعواةل  خورباع لوانقوح االتالليوذ 
يتعمموووور  نشووووكي  ااووووي لنوووو لا ي نوووور  حعممعوووو  لوووو   ريوووو  التاالووووي يوووو  اي  لقميووووا لووووع املوووورال  ا،ل اع  التاالووووي 

 ( Crawford, B. Aح. ٥٠٠٩ زلاللع . ) املجتمالي لع لعمميع 
 ص منها:ئوللتعلم القائم على االستقصاء خصا

 :مل على طرح التساؤالت، وجيب على املعلم مساعدة التالميذ علىيشتاالستقصاء 

( تنميووو القوو ة  لمووأ التروواؤل لوو  خووالل تعموويمع  املحتقووال لوو  املالةدوواع  اطوورباع اعررلووو  ىل ترجيوو   لوو مو ٦)
يح  يوو  لمووأ املعممووني    يقرلوورا نتوورا   ضتووا لمتروواؤل  ا  يشووجع املعمموور  التالليووذ لمووأ  وورح ا،لوو مو لعوو ذاع

 امللتماع نعنايو لتم  ا،ل مو  تندي  الارت لمتالليذ ملناضشو  قع  ل متع ح   ةياان لتمف التالليذ مج  جوااع 
 لمأ ا،ل مو. لإلجانول اع ال  حيتاجروا تم  ا،ل مو  نذل  اع  ي  ا   مج  رني اعمع  لممعاا  ا،

( امللتقصاا يشتمي لمأ لعاةاع )التراصي(؛ القوراا ح الكتانووح امللوتماعح التحو ثح  ضو  ة ع املعواي  القرليوو ٥)
(    املعممني مل ين غي    ير ز ا اقة لمأ اطرباع الي  يو اعررلوو لتالليوذا ح لكو  يو  ٦٩٩١لمرنيو العمميو )

الع ي  ل  الارت لمتالليذ لمتح ث لراي ةرل لوا ياكور   ايو  لتطورير تعممعو ح  يعورل التالليوذ    العممواا  ترا 
 (.Schraw, G. et alح. ٥٠٠١ح ٦٦٩؛١٩ -١٣ح ٥٠٠١ي   اكاةا  )ل   الرالا لصطاأح غيراصمر  ت

 قصاليو.( يعطي املتعممر  ا، لريو لألللو  الربااني لن  اوجانو لمأ ا،ل مو امللت٧)

 ( يصيغ املتعممر  التار اع ل  ا،للو  الربااني ال  ترصمرا  ليعا. ٤)
 ( يرنة املتعممر  التار اع املعراو العمميو الرانقو. ٢)
 .( يتراصي املتعممر  لع نعاع  ال عض  يربة   تار اهت ١)

(Grueber, D. & Whitin, P., ٥٠٦٥, NRC, ٥٠٠٠). 
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  :االستقصاء القائم علىمزااي التعلم 

التىدريس التقليىدم منهىا مىا  يتميز التعلم القائم علىى االستقصىاء علعديىد مىن املميىزات الىيت نيىز  عىن
 يلي:

   يكتر  التمميذ  ثناا امللتقصاا تعمما ذا لعي اتص   ا قال   املاوااي   وا لعوي مج ةيوا  التمميوذ عوا يروال
 شكالع.مج تط يقعا مج لراضف ا يا  اليرليو  ةي امل

  يرووال  التمميووذ لمووأ  لةا     امللتقصوواا العممووي ل وواة  لوو   لوومرب مل يقتصوور الووتخ ال  العممووي اقووة لمووأ
تال العمرا الط يعيووح نوي ميكو     يروتخ ا مج التعالوي لوع لشوكالع ا يوا  اليرليوو  لوا تق لو  لو  ترواؤملع 

 لرتمر .

 ريوي ل ااوع الوتعم  لو  ل ااوع خاةجيوو  ىل ل ااوع  ينمي ل ااع التالليذ لمتعم   يكشف ل  ليرل   يرال  لمأ 
 لاخميو.

 .  يرال  التمميذ لمأ التعم  الذاو  يكر   ثقو ننار   قعرةه اوجناز  زايل  لرترى  مرة   تطرير لراا 

 .يشجع التالليذ لمأ  رح  ل مو التقصاليو 

  التعا  .ينمي لعاةاع التراصي الاعال  العمي ايمالي مج اري   لعاةاع العمي 

 . يعي التمميذ    ر التمتالا نعمميو تعمم 

  ال حووورث  يرووع  مج تكوووري  ايتااوواع لوووا نعوو  الووو ة ا  لوو   هعوووا التشووورق  يرينمووي القووو ة  لمووأ  تانوووو التقوواة 
 لممعراو  امل انر   ض رل الاشي مج التجاةب.

  يزي  ض ة  التالليذ لمأ التذ ر  الت لاا املعراو نرعرلو  نقاا اثر التعم. 

   يشجع التالليذ لمأ التندي  الذاوح ةيع يكر  التالليوذ ضوالةي  لموأ ترجيو  تعممعو   تقيوي   خطوااا  )اناو
؛ ل وو  الرووالا ٩6ح ٥٠٠6؛ ليمووأ ةروواا الوو ي ح ٥٠٣ح ٥٠٦٦؛ لنوو  صووالقح ٦٠٦ح ٥٠٦٥ل وو  الرا وويح 

 (.Schraw, G. etalح. ٥٠٠١ح ٦٦٩؛ ٤6ح ٥٠٠٥ العزيزح؛ جنرى ل   ١١ح ٥٠٠١لصطاأح 
 ئم على االستقصاء:القاعيوب التعلم 

 ل  نعض العيرب لنعا: لمأ الر   ل  املزااي املتع ل  ال  يراراا التعم  القال  لمأ امللتقصاا  مل   

 حيتاج املتعم   ىل خمز   لعرمج لان   ي يرتطيع القياا امللتقصاا. -
 املنخااو.    الق ةاعحيتاج ملرترايع تاك  لاليوح  التاع يصع  لمأ التالليذ ذ  -
 جي ا. احيتاج لممعم  الكفا املع   ل ال -
 الصف. صعرنو   ة -
 الك ااو الك   . ذاعصعرنو التخ العا مج الاصرل  -
 يتطم  ترعيالع لاليو  خمترباع تعز  يتعيز  ال -



 4102نوفمرب  اجمللد السابع عشر  العدد السادس 

 06  جملة الرتبية العلمية 

مووأ ةروواا الوو ي ح ؛ لي٦٠٥ح ٥٠٦٥يتطموو  اوور  زلنيووو   وورل لوو  الاووراع الزلنيووو العاليووو )اناوو  ل وو  الر وويح  -
 (.٤٩ح ٥٠٠٥؛ جنرى ل   العزيزح ٦٠٩

 مل  حو  ميكو  الت واة اوذه العيورب مب انوو لشوكالع ميكو  تالايعوا مبزيو  لو  ايعو   تو ةي  املعمموني  تورا  
 حيق  التعم  القال  لمأ امللتقصاا حتالج تعميميو ل ي   تارق ليرن . يزاع  املرال الالزلو ل ح  لمرلا  التجع

 م على االستقصاء فيما يلي:ئالتعلم القا يور املعلم هخيص دوميكن تل 

 لوووي لممرضوووف امللتقصووواليح اعووور هخوووذ مج الت ووواةه العرالوووي املوووؤثر  مج تنميوووو امللتقصووواا  الرضوووسح  لووو ة   لت
    ينميعا. املرةمو العمريوح ل ى صعرنو املشكموح املعاةاع ال  يري 

 ليووذ لاللتقصوواا لوو   ريوو    ووعع   لوواا لشووكمو    لرضووف خمطووة جيوو  لممرضووف امللتقصووالي اعوور يعيوو  التال
 حم  عا ي اعع  لاللتقصاا.

  لرج  لنشا  التالليذ اعر يرال ا  لمأ صيا و ا،ل مو  اورل الاور ل  اث واع صوحتعاح  لشوجع لمتالليوذ
 لمأ  مي لر رليو تعممع .

 مللتقصووووالي قوووور   مل تارووووو  رووووعي اعوووور يووووز ل التالليووووذ نوووو عض املعمرلوووواع    التمميحوووواع  ثنوووواا النشووووا  ال
 امللتقصاا.

     ليرر ل ي و التعم  الصايو ال  يشعر ايعا التالليذ  و  مج ني وو آلنوو ل نواا  ةنوة ا،اكواة ل   ةا وو    خورل
؛ ٦١ح ٥٠٠٢؛  لنيووووو اينوووو    حعيمووووو ةروووو ح ٦٠٦ح ٥٠٦٥الووووتخاال ااكوووواةا . )اناوووو  ل وووو  الرا وووويح 

 (Schraw, G et alح. ٥٠٠١ح ٦٦6 Crawford, B.Aح. ٥٠٠٩؛
 م على االستقصاء كالتايل:ئالتعلم القا يف ذأما دور التلمي

 و مج التخطية لاللتقصاا  ال حع.هاملرا 

 .العمي  عار مج اري     مبارله 

   لعمم   يتنااس لع زلالل  لآلخري حيق  املتصال  التراصي لنقي  اكاةه  حتالج  

 ح ٥٠٦٦نطقيو انخذ مج الت اةاا التار اع ال  يمو. )لنو  صوالقح ي   الار ل  لترباا  يق ا  للو  نرااني ل
 (et alح. ٥٠٠١ح ٦٦6 Schraw, G؛ .6٤ح ٥٠٦٠؛ لايش زيتر ح ٥٠6

 العالضوووو املشوووكمو  ذاع عانميووواةا خطوووراع التاكووو  املروووتقيح  الوووت لاا الوووتعم ح ايطووورح ا،لووو مو  يموووع ال يوووا
 .(٦٣ح ٥٠٠٢حعمو ةر ح  يعمي لمأ تنديمعا  ترتي عا. ) لنيو اين     
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  Inquiry Wheel Modeج عجلة االستقصاء: .ذومن: ا  ثاني
 :ج عجلة االستقصاءذ و منة أنش

 مخروني   ثنونيلو  خوالل لةالوو  جريوس لوع  Inquiry Wheel Modelلجموو امللتقصواا  منورذجح ع 
 -ايووووزايا -ميوووواا ي  -لوووو  ترووووع  ضروووواا خمتماووووو  اووووي: نيرلوووورجي Midwesternلوووو  لمموووواا  ميووووو العموووورا  العووووو 

 Kinesthesiology -اح ر نرلرجي )لم   صف اوحرا ( -جغراايا -لمرا ال ي و -لمرا   يو -جيرلرجي

لووع اووؤملا العمموواا ملعراووو املاووااي  الوو  لوو يع  لوو  امللتقصوواا العممووي  قخصوويو لوو   ريوو   جووراا لقووانالع
املقوووانالع الشخصووويو ت وووني     لووو  خوووالل  ميوووي حمتووورى  - ضووو  لوووجمس اوووذه املقووواملع الشخصووويو - خصالصووو 

لو  ذلو     الع يو  لو   العمماا مياةلر  العم  نطرق خمتماو لما اي لرجرل  مج  ت  العمرا امل ةليوح ني  ا،  ور
ي   جريس لععو  املقانموو الشخصويو لورب ا لو  حقو ا  لمطريقوو العمميوو التقمي يوو املرجورل  مج  تو  العمورا ذالعمماا ال

و مج اوومل ةلويو مج لرووترايع تعميميوو خمتمالووو مت  ميوي حمتورى  ةنعوور   تواا لو   توو  العمورا اامل ةلووح  مج حاوس ال ة 
(  تو  ٢(  تو  مج الكيميوااح )٢(  تو  مج لمورا ا،ةلح )٢(  تواب مج ال يرلورجيح )٥٠ار ع العمرا املختماوو: )

(ح  مت  ميوي اوذه ٥٠٠٠-٦٩6٩(  ت  مج العمرا العالوح   احس لنراع النشر  ذه الكت  لو  )٢مج الايزاياح )
 وووا التالليوووذح   احوووس خطوووراع الطريقوووو العمميوووو  يتعووورلالكتووو  لووو  ةيوووع تنا  وووا لمطريقوووو العمميوووو  خطراهتوووا الووو  
 املرجرل  مج  ت  العمرا امل ةليو  ال  مت  ميمعا  التاع: 

 التعرل  ال حع ل  املشكمو.  - ٦
 اةاا. لمي الار ل  تكر  مج صيغو خربيو ميك  اخت  -٥
 ر ل. المي التجاةب  التحك  مج املتغ اع ملخت اة ال -٧
 . عانعع  تندي    ميي عع ال يا - ٤
 لمي امللتنتاجاع  ال  ةمبا تقرل  ىل ار ل  خرى.  -٢
 تقيي  الندريو    الارل الذ  مت اخت اةه. -١

علميىىىة تىىىكدم لتكىىىوين ج مىىىن الطريقىىىة الذ وكىىىات نتيجىىىة تليىىىل اتىىىوأ هىىىذ  الكتىىىب أت م ىىىل هىىىذ  النمىىىا
 تصورات خطأ وهي:

   الطريقو العمميو تت  مج لمميو خطيو تت ع لراة حمو ل  مجمرلوو لو  اططوراع  وي خطور  توؤل   ىل اططور   
لووورل  لمخموووف لووور   خووورىح  التووواع مل ضيموووو لمتغذيوووو  الووو  تميعووواح  تكووور  مج ايتووواه  اةووو ح     حووو  لووويس انوووا 

 ل     خطر  ل  اططراع.الراجعو ال  حيصي لم عا التمميذ 

  العمووي الطريقووو العمميووو يقوورل مل تشووال حدريووو    ضوواحر  لمموويح نينمووا مج ا قيقووو الع يوو  لوو  ا،قوواث مل   
 تؤل   ىل ضاحر     حدريو لمميو.
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مج ةووني   وو  العمموواا خووالل املقانمووو الشخصوويو    العمووي العموو  مل يووت  مج صوورة  لمميووو  وو ث مج ايتوواه 
مميو ليناليكيو ةيع تكور  ا،لو مو  التناضاواع لالموا  وا ضيموو      ااوي  صوف يورار الطريقوو خطيح ني ار ل

 صوف العممواا لاللتقصواا لجموو امللتقصواا لو   منورذجالعمميو ار  وا خطراع ل لراو مج لمميو  ن اليو  ض  ح ع 
 (.Reiff, R. et alح. ٥٠٠٥ح ١-٦٠ةلرح  )ا  ميذالعممي ال

 Inquiry Wheel Modelاء: عجلة االستقص منوذج
 (Reiff, R. et al ;٤٢-٤٤ ,٥٠٠٤b ,.Harwood, Wح. ٥٠٠٥ح ٦٥ -٦٩)  

(  حشوووطو ةليرووويوح تروووع  حشوووطو لنعوووا ةووورل املر وووز ةيوووع يكووور  ٦٠العجموووو امللتقصووواا ) منووورذجيتاوووم  
 (٥النشا  ةض  لشر   ار  رح ا،ل مو.  ما الشكي )

 
 عجلة االستقصاء منوذج( 4شكل )

 Defining the Problemشكلة املتديد 
 مج اذه النشا  يت    ي  ا،ا ال العمميو املرال ا تشااعاح   ل العمماا املشوكمو ننواا لموأ لالةدواهت  
 اعمع  لأللنياع  ي     يقرة ل  خالل املالةداع    املشكالع ضانموو لالخت واةح   يعوا لزياووح   يعوا يرواا   

نعووض العمموواا يعتوورب      ضوو ة  الاوورل لمووأ   يوو  املشووكمو ضوو ة    يعيووو     وووا    لوواا ت وو  لميوو  املعراووو العمميوووح
 و  لتورار  لو ى  وي ا،اورالح نينمووا يعتقو  الو عض اآلخور لو  العمموواا       اورل يلكوا    يو  املشوكمو   جووراااع 

 العمي ىلا.

  Forming The Question صياغة السكال
 ةالووووح    يووو  املشوووكمو ةمبوووا حيووو ث نعووو   ووورح الروووؤالح  مل    قصووو  ىلوووا ننووواا لوووؤال يقووورل ال حوووع    الي

ا،  ر قيرلا    الع اة  التقريريو لممشوكمو تتحورل  ىل لوؤال ليم وي لر وز امللتقصوااح  صويا و الروؤال لو  املمكو  
لووو   او   تكووور   ووو  ح  امللتقصووواا اووور صووويا و لوووؤال ج يووو ح  لمينوووا لروووال   التالليوووذ لموووأ اعووو     املعراوووو 

ل  وورح ا،لوو مو ةووك      ووا  التالليووذ  وو  ضووالةي  لمووأ  وورح لووؤال ج يوو ح لووازال لمينووا    حرووال ا  لمووأ خووال
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اعوووو     املعراووووو تكوووور  حتيجووووو لمميوووواع تقوووورا لمووووأ امللتقصووووااح      وووورح ا،لوووو مو اوووور النتيجووووو الط يعيووووو  وووو  
اوي الو  ت و  امللتقصواا نوي  ورح  امللتطالعح  ذل  ار الوذ  يقورل  ىل املعراوو  الاعو  اي يو ي ح  ليروس املعراوو

 ا،ل مو ار القر  القال   لاللتقصاا العممي.

ج لجمووووو ذ  مج الطريقوووو التقمي يووووو تكوووور  خطوووور  صووويا و ا،لوووو مو حتيجووووو ل وووواة  تتحووورل  ىل لووووؤالح  مج منوووور 
لوو   ذا  ووا  ذ-امللتقصوواا ةمبووا حيوو ث ذلوو ح  لكوو  ضوو  حيوو ث    ح وو   نرووؤال   حنوو ل املشووكمو   حنووتج الرووؤال 

 .- ر ة 

 Investigating the Known اكتشاف املعرفة 

اذا النشا  يقاني لرةمو عع املعمرلاع مج الطريقو العمميو التقمي يو  اي لمميو يقورا لو  خال وا العممواا 
امل وووالع لموووأ الكتووو   املقووواملع  لقانموووو اطووورباا مج توووال ال حوووع    ال ةالووووح    التحووو ث لوووع اطووورباا مج توووال 

 ث مج املرةموو امل كور  لعمميوو امللتقصوااح حيوال لالتصوال الوذ   واا مج اذا اجملوال اور ل التح ث لع اطرب  ال حعح
 اووذا مي ووي تنوواضض لمطريقووو العمميووو املكترنووو مج الكتوو  ةيووع يووذ ر املتصووال  خطوور  واليووو اقووة لنوو  لوورل تقريوور 

 وووو  ل نووووني املعراووووو املعمرلووووو    املرجوووورل  )قووووار ا  توووواص( لاللتقصووووااح مج اووووذا النشووووا  يرووووتطيع العمموووواا لعراووووو ا
 الاعيح  املعراو اجملعرلو الاعي ل  لر رع امللتقصاا.

لممووواا الطووو  يصوووار  اوووذا النشوووا  التحووور  لووو  املعراوووو املؤ ووو    ىل املعراوووو املشوووكر  ايعووواح امللتقصووواا 
نعو  لوا اور لعور لح حشوا  عوع العممي ا قيقي يرصف اح  لمميو ترا ميوح ا،ل مو اي ي   ال  تر ل ترواا  ،

ل  الرؤال ا،صمي  ننواا لموأ ذلو  جنو     الروؤال اطوات مبر ورع  لإلجانواملعمرلاع اذا ةمبا يقرل املرتكشف 
امللتقصواا ةمبوا يعوو ل ليخا و  لر وورع ل يكو  لعوور ل نعو ح  ةمبووا امللتقصواا يرووتمر ليونق  حتووالج لعر اووح نموور  

 ا ينقي امللتقصاا لمنشا  املق ي ل  منرذج لجمو امللتقصاا.الاع  العمي  ملر رع امللتقصاا ةمب

 مج لرةمووو ا تشووال املعراووو يرجوو  املعموو  تالليووذه  ىل ال حووع مج قوو كو املعمرلوواع )النووس(ح ضووراا  الكتوو  
  اجملالعح املتصال اطرباا   ي اذه لعاةاع  ر ةيو مل تشال لا ار لعمرا مج املر رع الذ  تت  لةالت .

 Articulating the Expectation وقعتكوين الت

لجموو امللتقصوواا يقانووي لرةمووو اوورل الاورل مج الطريقووو العمميوووح  مبجوورل   مووال  منوورذجاوذا النشووا  لوو  
لجمووو امللتقصوواا لتنقووي     تعوو يي  منوورذجلرةمووو عووع املعمرلوواع ةمبووا يرجووع العمموواا لمخمووف لألحشووطو الرووانقو مج 

ح  الاعو  اييو  لممعراوو  املعمرلواع الو  مت عععوا ةورل لر ورع امللتقصواا املشكمو    الرؤال لر ورع امللتقصواا
رل    التن ووووووووووؤح  نصوووووووووواو  مشووووووووووي يكوووووووووور  العمموووووووووواا اوووووووووو نوووووووووواا  جانووووووووووو ل  ليووووووووووو لمرووووووووووؤال  اوووووووووور الترجوووووووووو  العمموووووووووواا ل

   ل  الرؤال لر رع امللتقصاا.هت ؤان اار  ع اتهتترضعا
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 Carrying out the Study القيام علدراسة

ر ل الووو   وووس صووويا تعا ي ووو   اووولوووو ا،لنيووواع املرت طوووو مبر ووورع امللتقصووواا  التن وووؤاع    الننووواا لموووأ لةا
العمموواا مج اووذا النشووا  التخطووية  التصوومي  لاللتقصوواا العمموويح مج اووذا النشووا  يووت  ال حووع لوو   جانووو الوو ليي 

رة العممواا    الطريقوو العممي لرؤال امللتقصااح  يرتخ ا العمماا  رق  ل اخي لتع ل  مللتقصاا الرؤالح  يقو
لوورل تكوور  لنالوو و لاللتقصوواا  لتوواة   ا،ل اع  الرلووالي الوو  لوورل ترووال  مج  جووراا امللتقصوواا  ةووك يووت  
اوجانووو لوو  لووؤال امللتقصوواا الوو ليي العمموويح اوو   امللتقصوواا ةمبووا هخووذ قووكي يترنووو    اخت وواة    تصووميماع 

  املطموورب اخت وواةهح اخت وواة ا،ل اع غووا لمووأ املتغوو اع  يعوواير  املت خوورىح  مج التجرنووو    املخت وواة يروويطر العممووا
ثر الترضعاع    الار ل  ال  لرل   ان يجانوو لايو   لمروؤال لر ورع ال حوعح  ا صورل   التصمي  التجريأ يت

  .هتانا ص ق نياعك     يت  نطرق خمتماو التمالا لمأ حرع ال ةالو  لك  العمماا حيتاجر     ي  تر  عانلمأ ال يا
 Interpreting the Resultsتفسري النتائج  

لو  خوالل املرةموو الروانقوح ي و   العممواا احوص لواذا تقورل اوذه النتوالج؟  لوا لمللوو  عاننع  الترصي لم يوا
اووذه النتووالج؟ح اووذه النتووالج ضوو  تكوور  مج قووكي ضيالوواعح لالةدوواعح  ميووي  ةصوواليح لةالووو الووتطالليو  ذلوو  

س حووج  العالضوواع نووني النتووالج اوو ذا  اذ ريقووو املختوواة  يمووع النتووالجح ي وو   العمموواا مج ال حووع لوو  النموواننوواا لمووأ الط
النتالج  و  لرانطوو     و  لتنالوقوح    ةو ث خطو  مج عوع النتوالجح او   العممواا يكورة   لةالوتع  لور   خورى    

و املرووتخ لو مج امللتقصووااح    تنقووي  لووؤال ينقحوور  تصووميمع  التجووريأح  اووذا ةميووا يقوورل العمموواا لتنقووي  الطريقوو
 نمووورذجال حووعح    ال حوووع لووو  لعمرلووواع    ووور لووو  املر وورع    لموووي لالةدووواع   ووواايوح  الط يعوووو املحرووويانيو ل

لجمووو امللتقصوواا ترصوومنا لمعمميووو الط يعيووو ولووال  املراةووي لمرصوورل لمنتووالج الصووحيحوح نعووض التالليووذ يعتقوو  احوو  
 موي عوع النتوالجح النرو و لو عض العممواا لو  اوذه املرةموو ت و   العمورا ا قيقيوو    العمورا  وأ امللتقصواا ةينموا  

الاعميووو  الك وو  لوو  النوواا يعتقوو     العموو  اوور عووع النتوووالج مج املعموويح مج اووذه املرةمووو ضوو  يووت  العوورل  لوور   خووورى 
 .لعي ذاعاع لألنياع  تت  لعايو النتالج  ما تت  لشاة و النتالج ةيع تكر  امل تشاا

  Reflecting on the Findingsالتأمل يف النتائج 
اوووذا النشوووا   ووو  لشوووان  ملرةموووو تارووو  النتوووالجح مج اوووذا النشوووا  يقاوووي العممووواا  ضوووس  وووال لمتاكووو  مج 

ج النتووالج الوو  ترصوومرا  ليعووا: لوواذا تعوو  اووذه النتووالج؟  لووا لمللووو النتووالج الوو  ترصوومرا  ليعووا؟   يووف توورت ة اووذه النتووال
 لمووي العالضوواع نووني النتووالج الوو  ترصوومرا  جاملعراووو الرووانقو؟  يقاووي العمموواا لووالاع لوو   مج ال حووع لوو  النموواذ 

 خس ضيمتوو  مج ال حووع اوور التاكوو     الت لووي مج النتووالج الوو  مت الترصووي  ليعووا تووليعوواح  ير ووع العمموواا       وور لووا  
رت   وواحرا ضووالةي  لمووأ  لةا  لالضوواع ل يرووتطع    اوورل  ير وو  نعووض العمموواا     ااووي العمموواا ل ووي اينشووتني  حيوو

آخووور  ووو ا  لموووأ ةؤيتعوووا لووو   ريووو  الت لوووي مج النتوووالجح  لوووذل   حوووس تاكووور مج اوووذه املرةموووو الرةضوووو  القمووو   ضوووراا  
الكتوو  ةليرووو  اووذا ولةا  الوور انة  لمووي العالضوواع نووني النتووالج   لةا  املر وورع نصوورة   مشوويح اووذه الرلاوواع    
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 عانامللت صاة ل  املمك     حن ث خاةج املعميح  ض  هخوذ العممواا خطور  لمخموف لاللت صواة مج ال يوا داع 
  لةا  العالضاعح لعدو   تو  العمورا الو  مت  ميوي الطريقوو العمميوو التقمي يوو ايعوا مل توذ ر الت لوي مج النتوالج  جوزا 

 لع  ل  امللتقصاا.

 Communication االتصال

يعممر  مج احاصال  اذا يعو   حو  خوالل لمميوو امللتقصواا يتصوي العممواا لوع  ضوراو  لو   العمماا انلةا لا
العمموواا  لووع العمموواا اآلخووري  مج املعالووي ا،خوورىح  مج  ووي لكووا ح  الع يوو  لكوو  امللتقصوواااع تتاووم  ايعوورل 

  يرلوو   اكواة ج يوو   لوو  التعا حيوو نووني الع يو  لوو  العممواا  الوو  تتطموو  لعواةاع اتصووال جيو  ح   ال ووا اووذا النشوا
 خووالل لناضشووو ا،اكوواة  امللووتجانو لأللوو مو  امللووتاعااح  لوو  املعوو  لالةدووو    املتصووال مل حيوو ث اقووة مج وايووو

 ور حيوو ث مج لرةمووو عووع املعمرلوواع  لشواة و النتووالج  املتصووال لووع اآلخووري  ذ لرةموو امللتقصوواا نووي  مووا لوو      
 ض  يكر : 

 اجملتموووع العمموووي )العممووواا(  اووور  ووور ة  لتر وووي  النتوووالج  صووو ضعا  ث اهتوووا   مل: املتصوووال لوووع ا،ضووورا  مج
 . ارت التق ا املعنيو

اثحيا: املتصال لع العالوو لو  النواا الوذي  ضو  حياور   لرةموو املتصوال  ذلو  لاللوتاال  العمميووح    لو  
القوراةاعح التقميوي لو  خوراع   ذ وااملمك     يناع اجملتمع نزايل  الرلي ل  القاااي العمميو  لرال   النواا لموأ ا

 ل  العم ح تشجيعع  لمأ  رح ا،ل مو ل  لشكالع ا يا  اليرليو.

 ر املتصال مج الطريقو العمميو التقمي يوو لموأ  حو  خطور  ضاصور  اقوة لموأ اجملتموع العمموي. اوذا ذ  يقتصر 
 النشا  ض  يكر  تق ا قار      تاص ل  لا مت التقصاؤه.

 Observingاملالحظة 

لجمو امللتقصاا  معاح ااملالةدو  ر ةيو لترجيي القوراااع ن ضووح  منرذج  ث املالةدو خالل  حشطو 
 تكر  املص ة لنمر ا،ل موح  ا،ل مو تن وع لو  املالةدواع الوتخ اا ا ورااح    تن وع ا،لو مو لو  خوالل القوراا  

 ةوو  العممووواا مج اوو ه ال ةالووو    لعووواةاع مج ا،لنيوواع    لوو  ةوو  امللوووتطالع املرجوورل لوو ى العمموووااح  ير وو  
املالةدووووو جووووزا لوووو  امللتقصوووواا العمموووويح االع يوووو  لوووو  النوووواا تندوووور  لكنعووووا مل توووورى لووووذل  ااملعوووواة  الرليروووويو مج 

لموأ تنميووو لعواةاع املالةدوو ميكوو   ورح ا،لوو مو  التالليووذح  ملروال   look and seeامللتقصواا العمموي اووي 
ه املالةدوواع ذعتوو ؟ مبواذا تشووعر؟ لوواذا تالةووو؟ اوومس الووذ ي: ةوو ث  لواذا ة يووس؟ لووا اآلتيوو  ثنوواا امللتقصوواا العمموو

 اي ال   كننا ل   ري  امللتقصاا ملرةمو  خرى    تكر  حقطو ال  ا مللتقصاا ج ي .

 يؤ   العمماا لمأ املالةدو خالل لمميو امللتقصاا العممي  معا اعي لتامنو لع لرةموو اجنواز ال ةالوو 
 تشال لا ار لعمرا.ا  لرةمو 
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 Questionsاألسئلة 

ج لجمو امللتقصااح  اور لر وز  جورار    التقصواا لمموي لوراا  احوس ذ يكر   رح ا،ل مو مج لر ز منر 
ا،لووو مو لالوووو    لتشوووع وح  اوووي   وووي الشوووراة  ل ووو ا التقصووواا آخووور  اووور الرووومو الرليرووويو ،  التقصووواا لممووويح 

 ريو  ا،لو مو الو  تغوذيعا  يصوف  ةو  العممواا الو  ة الرليروي لأللو مو  ترتمر لجموو امللتقصواا مج الو  ةا  لو  
 اح  ي     حر ل ل   ي قيا؟  ملاذا؟  لذل  تكر  العمرا لعمو  التقصي ار الذ  يقرل لمميو نناا املعراو.

 ا يلي:مبالعلمية التقليدية  قةعجلة االستقصاء عن الطري ذجويتميز منو 

(Reiff, R., et al.,٥٦ ,٥٠٠٥) 

  ج لجمووو امللتقصوواا احوو  مل يت ووع لروواة  اةوو ح اوويمك  التقوو ا  ىل اولوواا  الرجوورع  ىل اطمووف نووني ذ يتميووز منوور
  ولكاحيوووو العووورل  لووور   خووورى غالتقمي يوووو مل يرجووو  ىلوووا    لؤقووور صوووج نينموووا الطريقوووو العمميوووو ذ  حشوووطو النمووور 

 لمخطراع ا، ع.

  وووووا  ووووو ث مج لوووو   لرووووواةاع    ايتااوووواع اال حوووووع ج لجموووووو امللتقصوووواا لمميوووووو امللتقصوووواا اذ يصوووورة منوووور
ل العمموي اا،لو مو املطر ةوو ج العجمووح ةوك مج لرةموو املتصواذ امللتقصالي ي    ل     لرةمو ل  لراةي منر 

ه املرةمووو لوو  املمكوو     تقوورل مللتقصوواا ج يوو ح  لووا مج الطريقووو العمميووو اعووي لمميووو خطيووو مل تر وو  ذمج اوو
  .هتريو ال  يقرا ىلا العمماا مج التقصااان ضو العمميو النشطو ا ي

  ج ذ ج لجمووو امللتقصوواا املر حووو ةيووع يكوور  ترليوو  ا،لوو مو عتوو  لووع  ووي حشووا  لوو   حشووطو النموور ذ يتميووز منوور
 ل  تكر   قاة  ا،لع  مج ايتااني  نناا لمأ لل  ميك  الرجرع  ىل اطمف لتنقي  لا ل  .ذ ل

  اور جوزا لعو  لوو  لمميوو امللتقصوااح  لوا الطريقووو ذ لوي  الوو  التج لجموو امللتقصوواا نرجورل حشواذ يتميوز منور  
 الت لي. العمميو التقمي يو تمرلو ل  اططراع مل تتام  حشا 

 تعوورل العموورا اييوو   مل يتاووم  تمرلووو خطووراع حموو ل   نموورذجاووذا الgood science  لقوورح مج   مووا اوور
لووو  خال وووا  شوووتغي ايعوووا العممووواا ليكتشوووارا  يناوووذايقووو ا  حشوووطو ي نمووورذجالطريقوووو العمميوووو نوووي ا،ةووورى اوووذا ال

 (٤١ ,٥٠٠٤b ,.Harwood, .W)التقصاااهت  نناا لمأ اةتياجاع ال ةالو  ال حع 

  لجمو امللتقصاا جنو     املتصوال يشومي اجملتموع العمموي  لالوو النواا  اور مسوو ةليرويو لاللتقصواا  منرذجمج
ا  اتصووووال العمموووواا لووووع نعاووووع  يكوووور  مج وايووووو ال حووووع     نينمووووا الطريقووووو العمميووووو التقمي يووووو تعطينووووا احط وووواع

 - ال ووا-ال ةالوووح  ذلوو  لنوو  لوورل تقريوور قووار      توواص لوو  ال حووع    ال ةالوووح  اووذا نعيوو  لمووا حيوو ث 
االعمموواا جووزا لووو  اريوو  ق ووي يعممووور  لعووا مج ايراحوو  املختماوووو لم حووع   ال ووا يتناضشووور  مج تصوومي  ال حوووع 

ع   النتوووالج الووو  يترصووومر   ليعوووا.  حوووناس الطريقوووو اعنووو لا يتنووواضش التالليوووذ لوووع نعاوووع   املعراوووو املرجووورل  لووو ي
ال عض ل  املشكمو    املشر ع ا و  يقرلر  املتصال لع اآلخري ح ااملتصال مل حي ث اقة ل   تانوو تقريور 
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  لمووأ  الىلوو  لاخووي     لووال  مج وايووو ال ةالووو  مووا  حوو  انلةا لووا يقوورا العمموواا العمووي مباوورلا  نووي يعتموو   
 .b)٥٠٠٤ ,.Wح) ٤٢( )Harwood خاةج املعالي  يت اللر  ا،اكاة  املناضشاع لعع  ح

الطريقو العمميو يؤ و  لموأ    الطريقوو العمميوو التقمي يوو مل تعكوس الصورة   نمرذج   النق  ا  يع املرج  ل
قوووو العمميوووو ال رووويطو لاتوووس؟ مل يعتقووو  ا قيقيوووو لووو   يوووف يعموووي العممووواا مج العمووو ح لكووو  اوووي لعوووي ذلووو     الطري

Harwood, W ال روووية لوو عض الرضوووس  طريقوووو  نموورذجذلوو  نوووي لوويكر  انوووا   صووراة لموووأ الووتخ اا اوووذا ال
 .(a)٥٠٠٤( Harwood, W.Sنريطو لمخطراع العمميو    ليي لكتانو التقرير العممي ال رية ح

 Harwood, W., 4112(b)،) 22,25: )لة االستقصاءجاستخدامات منوذج ع

صرل ال ةاليوح ايرتخ ل  املعممور  مج لة لوع  اليرليوو  املعموي اال مج لجمو امللتقصاا ميك  التخ ال  منرذج -
 القال  لمأ امللتقصاا  الرة اع ال ةاليو.

لجموو امللتقصواا ميو  التالليوذ نارصوو لتنميوو  قوحذ املعواةاع الو  يقورا ىلوا  منورذجالر يز لمأ حشوا  لوا لاخوي  -
ع لو ه مل ترواب اوذه املعواةاع الاور ةيوح نوي ميكو  يح االتالليذ ليررا قاجو  ىل العمي امللتقصالي ،لوانالعمماا

 .نمرذجلممعم     يتي  الارصو لتالليذه مل تراب اذه املعاةاع ل  خالل حشا  لا مج ال
ح  التحقو  عانيوا يطمو  املعمو  لو  تالليوذه احوص اوذه ال  عاناعمي ل يي امل ال: ميو  املعمو  تالليوذه ن يوا

 .ذل ل  ص ضعاح   يف ا   ا ل  

تتام     ور لو  تارو   يطمو   عان لا الت لي مج النتالج ام  املمك     مي  املعم  تالليذه مبجمرلو نيا
 . عانل  التالليذ الي اذه النتالج   تر ي  لا ترصمرا  لي  ل  اذه ال يا

 امللتقصاا ا رح املرج ح ق   املرج . لجمو امللتقصاا ميك  التخ ال  مج لة ا منرذج -
املعلمى  يف تقىوا  نمىوذجعجلة االستقصاء ميكن اسىتخدام  يف تقىوا التالميىذ، حيىث يسىاعد هىذا ال منوذج -

 تالميذهم الذم يعملوت يف األنشطة االستقصائية كالتايل:
 اي اخنر  التالليذ مج التاك  الار ة   الالزا وجراا امللتقصاا؟ 

 ي التالليذ ل  ا،ل مو العالو لألل مو املرت طو امللتقصاا؟اي احتق 

 اي قع التالليذ ل  املعراو الالزلو ملرال هت  لمأ امللتقصاا؟ 

 اي لمي التالليذ ار ل  ا حو ل  لر رع امللتقصاا؟ 

 اي ة ث اتصال لع اآلخري   ثناا امللتقصاا؟ 

ذيوو الراجعوو غ  لرقو  لنو   لطواا املعمو  تالليوذه التتموو امللتقصواا ميكو  الوتخ ال   ياوا  مرجو    منرذج  -
اعنو لا يعموي التالليوذ مج   يو   ?How they are doing scienceالرا وحو لو   يوف حعموي مج العمو 

املشووكمو    صوويا و الرووؤال لعمووي التقصوواا لوواح االتالليووذ يعمموور  الاعووي مج  حشووطو لمميووو  لوويس    التالليووذ 



 4102نوفمرب  اجمللد السابع عشر  العدد السادس 

 42  جملة الرتبية العلمية 

لمعمموواا مج اوور ع العموو  املختماووو لوويس  ا  ت عوو Doing Scienceموو ح اعمووي العموو  يعووز   لعمووي مج الع يعوو   ا
 .نمرذجال ني الك   ل  التاك   العمي  ما مج عاناقة عع  لعايو ال يا

لجموووو امللتقصووواا ميووو  لعمموووي العمووورا   لووواتذ  لعمموووي العمووورا نرصوووف  ووو  لعمميوووو امللتقصووواا العمموووي  منووورذج -
،حوو  ةمبووا ياوورل التالليووذ اططوو      جووراا  ذلوو ة لمتوو ةيس  الووتعم  امللتقصوواا    لوورل يرووال ا  مج   ووع   ووا

 (.a) ٥٠٠٤ ,.Harwood, W.Sالتجاةب اقة ار العمي العم  ))
 لاللتقصاا النشة نمرذجلجمو امللتقصاا لتص   ال منرذج لق  مت  لال  ترميو 

(Harwood, W., ٥٠٠٤ (a)) The activity Model of Inquiry 

،  الووووتخ اا  ذلوووو  لجمووووو امللتقصوووواا مج اووووذا ال حووووع؛ منوووورذجلكوووو  ال اة تووووا  الووووتخ لتا لصووووطم    
 ا  لجموووو امللتقصووواا اعووور    ووور   يووو  منووورذجالنشوووة لاللتقصووواا يتميوووز العمرليوووو  لوووا لصوووطم   نمووورذجلصوووطم  ال

 ذجنمور (  حو  لكوي ينموي اوذا ال٥٠٠٤a ,.Harwood, W  حشوطت   ير و  ) نمورذج   ورةا  يعكوس قوكي ال
 امللتقصاا ملن      اةا ا،حشطو العشر     ر ل  لر ح  اي:

 Ask Questions األسئلةطرح  -
 اوور   ل حشووا  مج لر ووز الشووكيح اطوورح ا،لوو مو اوور الروومو الرليروويو ،  التقصوواا لمموويح  ضوو  تكوور  

 ا،ل مو املطر ةو  ل مو لالو    ت ال يو.

 Define the Problemتديد املشكلة  -
عوي احو   ذا  وا  الروؤال املطور ح لواا لو ال: ر رع الذ  لونقرا ا تشواا ح  اوذا النشوا  تقواةص مبة ل امل

ة التغو اع املناخيوو لموأ اعيطواع اثلمأ جزا حم ل ليص   الروؤال لوا آ ة التغ اع املناخيو؟ االن  ل  الر يزاثلا آ
    التنرع الن او؟

 Form the Questionصياغة السكال  -
ل قيوووع يقووورل ال حوووع    ال ةالووووح  اوووذا النشوووا   ياوووا تقووواةص مبعوووي    يكووور  الروووؤال    ووور  ووور  لوووؤا

   ي ا.

 Investigate the knownة فاكتشاف املعر  -
ةاجع الكت   املقاملع املنشرة  خبصورت املر ورع توال ال ةالووح االعممواا يراجعور  اطورباا مج اوذا اعوال 

  ةمبا الناا.

 Articulate an expectationع قتكوين التو  -
  ر  تن ؤ ل  لةالت     ار ا ل  لر رع ال ةالو
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 Carry out the studyلدواسة ع اجناز -
ح ضو  احشوطو خمتماوو  وي عانوجانو ل  تراؤل ح  ر     اعوع املورالح اعوع ال يواااختاة الرلالي املنال و 

 التح ايع  املشكالع ال  تراجع  مج اذا النشا .

 Examine the results نتائجفحص ال -
 و   النتالج ال  حنصي لميعا لو  املمكو     تكور  مج  قوكال خمتماوو ننواا لموأ حورع ال ةالووح يو     حت

 وو  لنعووا لميوو     حعيوو  اططووراع    ت  وو  ل عان   النتووالج الوو  ةصوومس لميعووا صووالضوح   ذا ةصوومس لمووأ نيووا
 ميك  ال قو ىلذه النتالج  ا مل. اوجراااع    ا،حشطو لر   خرى لتح ل  ذا  ا 

 Reflect on the findings ائج النتيفتأمل لا -
اضاي  ضوس  وال لمتاكو  لواذا تعو  النتوالج؟  لو ل لنارو   يوف تورت ة النتوالج الو  ةصومس لميعوا لوع 
لوووا تعراووو  لووو  ض وووي؟  يوووف تر ووو  اوووذه النتوووالج لطوووالب آخوووري ح   يوووف تر ووو  اوووذه النتوووالج لمنووواا املعتموووو ىلوووذا 

 املر رع.

 Communication with others اآلخرينمع ل ااالتص -
انلةا لوووا يعموووي العممووواا نصووورة  لناصووومو االعممووواا يتصووومرا لوووع  ضوووراو  مج املعموووي  لوووع  الىلووو ح الع يووو  لووو  
امللتقصاااع تتام  جعرل تعا حيو نني العمماا لع نعاوع  الو عضح  املتصوال اييو  نوني العممواا اور مسوو ةليرويو 

 صااح  ةينما تت  ال ةالو يكر  حشا  املتصال ةمسي لراا قار      تاص.لاللتق

 Observationsعمل املالحظات  -

العممووواا ليوووز ا اوووذا النشوووا   شووويا ياعمرحووو  مج   ضووواع ل يووو   خمتماووووح ااملالةدوووو ةمبوووا حكووور  حقطوووو نووو ا 
 اع.لن  القياا ال ةالو  عع املعمرل ياا  التقصاااع ج ي  ح  تكر  املالةدو  

اء يف صىىستقعجلىىة اال اسىىتخدام منىىوذج عنىىد االعتبىىارالىىيت ميكىىن أخىىذها يف  تعتبىىاراوهنىىاك بعىى  اال
 (Harwood, W.S., 4112aالتدريس: )

  ميكوو  زايل  ا تروواب التالليووذ لممعراووو املرجوورل  مج املر وورع الووذ  يووت  التقصوواؤه لوو   ريوو  القووراا ح     جووراا
يوو  الرةيوو  لمعمموواا مللتقصوواا املعراووو لوو  املر وورعح  انووا   لووالي التجوواةب  يعتوورب  جووراا التجوواةب اوور الطر 

  خرى مل تراب املعراو تشمي ال حع مج املكت وح ال حع لمأ النسح التشاة  اطرباا.

  العجموووو لأللووواا  الرجووورع لمخموووف اعوووي مل تت وووع لرووواة  اةووو  لنووو  لموووي     منووورذجميكووو  التحووور  نوووني  حشوووطو
 التقصاا.

 نووا   موورل مج حقطووو لوواح ا حوو  يرووتطيع    ميوو  تالليووذه مبعراووو   وواايو القوو ة الووذ  ةينمووا يشووعر املعموو     ا
 ميك  التالليذ ل    مال العمي امللتقصالي.
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 تر وووز لموووأ تنميوووو لعووواةاع حمووو ل  ل وووي تنميوووو لعووواة   ووورح ا،لووو موح     نمووورذجلووو  املمكووو  لموووي لة ا ىلوووذا ال
 اطرباا(.  رني لعاةاع عع املعمرلاع )النسا املكت وا لناضشو

 يووت  املتصووال لووع اآلخووري   لناضشووت  القاووااي  ا،اكوواة  حتووالج ال ةالووو  اووذا جووزا لوو  العمووي  نموورذجمج اووذا ال
 العم ح ااملتصال ليس قيا لا حي ث اقة مج وايو امللتقصاا.

 ل  ارال   رح  لعي امللتخ اا لرل  تتانع ا،حشطو ال  يعمي ىلا التالليذ. نمرذجاذا ال 

 ا  احووس  اوو ال املعمووي    ذ   وواة لتح يوو     نموورذجاع  ا   لعوو   املنووااج ميكوونع  الووتخ اا اووذا المج الكميوو
يوو  لمووأ املعممووني    يروو لرا  حارووع : اووي لمووي التالليووذ مج ا،حشووطو  ذلوو الوو ةا مت اجنازاووا  ةووك حيوو ث 

 املطمرنو؟ اي  ا  ل يع  ا ريو لمتحر  نني ا،حشطو  مما  احس انا   ر ة ؟
لجمووو امللتقصووااح   جوو      منوورذجتوو ةي   م ووو جووالعيني ) صصووع  نيرلوورجي( لمووأ الووتخ اا   ضوو  مت

املناضشاع لاخي الصف  جعس الطالب مج  حشطو ل ي   يقرا ىلا العمماا لو    يو  لممشوكموح صويا و الروؤالح 
 لمي املالةداعح صيا و الترضعاع.

 اوذه املناضشواع تروم  لكوي  ع الاصوي  مو ح ما    املناضشاع  احس يتر  لاخي  ي تمرلو صوغ    لو
 الوو     يقوواة   اكوواةه     يمووتقة  ااووي اووذه ا،اكوواة لي وو   التخطووية  التصوومي  التجووريأح   ووذا  ووا  الطووالب 

 ,Levri, E. P. & Levri) لوع نعاوع  الو عض مج جور لتاالوي  موا مج لةالوو يقاور   ضوس  ريوي مج التراصوي

M.A.,٥٠٠٧) 
لجمو امللتقصاا مج  ل ال لليي املعم  ننمرذج لجموو  نمرذج  ل  او اة الندر  ل ض  التاالع ال اة تا

 امللتقصاا لتالليذ الصف ال ا  اول ال . 
 Problem Solving: تاملشكال أسلوب: ااثل 

اةتووو ة  لووومرب ةوووي املشوووكالع الووو  جووور  ليووور ح مج  ضوووس ل كووور لووو  القووور  العشوووري ح  لووورل ليووور  
 ي وو  الشوو   لوو ا اليقوونيح    وو   وور ة   وور  املشووكالع الوو  يووت  اختياةاووا مج املراضووف املشووكمو اوووا: لرضووف حموو 

 (.٧٠٧ح ٦٩٩١التعميميوح لعمو اجتماليا  ل    ملاتماا التالليذ )خميي يرلف اطميمي  آخر  ح 

   وو لمأ حوورع لوو  الووتعم  لنوو  وه ةووي املشووكالع لوويس املر وورع اي يوو  مج لمميووو التعمووي   الووتعم ح اعوور 
تعقي ا )اناو   ااالت اةه  لمأ صرة التعم      ر ةي املشكمو مج ضمو التعم  ا رلي  Gagneجاحي ح  ذ ياع جاحي  

 (.٦٠١ ح٥٠٦٥ل   الرا يح 

 ويتنوع تعريف مفهوم حل املشكلة فقد يكوت:

  الطريقوو  ريقو ترتخ ا لمأ حطاق  الوع مج تو ةيس العموراح  اوذه الطريقوو اوي جورار لونعج العموراح  مج اوذه
تكووور  انوووا  تمرلووواع لموووي يكووور  لر زاوووا التمميوووذ  املعمووو  ايعوووا لرجعوووا لممشوووكالع  ةيووو ا لعمميوووو الوووتعم ح 
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 ٥٠٦٠ح ٦٤ لروووال ا لمتالليوووذ لمووووأ ا ترووواب لعووواةاع ةووووي املشوووكالع  الوووتعم  الووووذاو لممعراوووو اي يوووو   )
 (.Aka, E. I. et alح.

      ني عا يروت لي لو  الاورل التغمو  لموأ الصوعراع لال  يقف  لال  الارل مج  قي  ا ل لعلرضف صع
 العرالو  الوتخ اا العمميوواع العقميوو املختماووو    يو  اوجووراااع  الرلوالي  امل ووالمل الو  ترووال  لموأ اجتيووازه 

 (.66ح ٥٠٠٣)ضال  النعراقيح 

  قوحات   زينو    جراااع حيا ل القال  ا ي امللتعاحو ىلا    التخ العا لترعيي الترصي  ي املشكمو )ةرو
 (.٤٥ح ٥٠٠٧النجاةح 

  تصرة لقمي يشوتمي لموأ لمرومو لو  اططوراع املندموو الو  يرو  لميعوا الاورل نغي وو الترصوي  ىل ةوي املشوكمو
 (٧٤٧ح ٥٠٠٧)ةر  زيتر ح 

   لمميوووو لقميوووو تتطموووو  لووو  التمميوووذ القيوووواا مبجمرلوووو لوووو  اوجوووراااع    الرووومر ياع    اططووووراع ل وووي   يوووو
 صوورة  لعطووأ  لطمووربح  الووتخ اا املعمرلوواع الرووانقو  ةنطعووا لووع املعمرلوواع املعطووا  مج جراحوو  املشووكمو مج

املشكمو  لناضشو الرباوا    تانتو  الطريقوو املنطقيووح  يطمو  لموأ اوذه اوجوراااع لعواةاع ةوي املشوكمو ) محو  
 (.٦٩٦ح ٥٠٠٦؛ حمم  ا يموح ٦6١ -٦6٤ح ٥٠٠٧النج    آخر  ح 

  صيا و لر رع ال ةا لمأ اي و لؤال ي   ااتماا التالليوذ  يو اعع   ىل عاةلوو  حوراع الطريقو ال  حعتم  لمأ
 (.٦٤٠-٦٧٩ح ٥٠٠٥خمتماو ل  النشا اع التعميميو لمرصرل  ىل ةي املشكمو )حمم  الري ح 

 :يلييا يف البحث احلايل كما ئويف ضوء التعريفات السابقة ميكن تعريف حل املشكلة إجرا

 املعوواةاع العقميووو  العمميووو املندمووو الوو  يقوورا املعموو  نتوو ةي  تالليووذه لمووأ عاةلووتعا  تمرلووو لوو  اططووراع
لوو    الت  و الصوومو ىلوا  صويا و ا،اكواة اعتممووو لمحوي  ذاعل وي   يو  املشوكمو مج صوويا و لوؤال  عوع املعمرلواع 

  خرى. مج لراضف صحتعا  لا املالةدو    التجرنو ىل ل الرصرل  ىل ةي املشكمو   التخ اا ا ي

 :يستند إليها أسلوب حل املشكالت األسس واملربرات الرتبوية اليت

 حل املشكالت وهي كالتايل: أبسلوبهناك معامل خاصة 

لغووزى  ذاعحموورة الووتعم  اوور لشووكمو تتحوو ى تاكوو  التالليووذ   ووا لالضووو مبووا يووت  لةالووت  لوو  حمتوورى لةالووي    -٦
 ٦٤؛ ٧٤٧ح ٥٠٠٧ي    وور لوو  ةووي صووحي   اةوو  )ةروو  زيتوور ح قخصووي    اجتمووالي لوو يع    اضعيووو   تموو

 (.Aka, E.I. et alح. ٥٠٦٠ح

يمع مج   اة  اة  نني ققي العمو  مبالتو    ريقتو  ااملعراوو العمميوو  لويمو لمتاكو  العمموي  حتيجوو لو  مج حاوس  -٥
لرةمو لن ح  يصوي لوع وايتعوا الرضس. اعن لا يقرا التمميذ خبطرات  يكتر  املعاةاع املتع ل   ي املشكالع لكي 

 (.٧١٢ح ٥٠٠٦ح لطا هللا؛ ليشيي ٦٠٧ح ٥٠٦٠ ىل التعمي  الذ  مي ي ةال لممشكمو )لايش زيتر ح 
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يقوورا لمووأ حشووا  التمميووذ الووذاو مج الووتعم  لوو  خووالل عاةلووت  لمع يوو  لوو  ا،حشووطو ل ووي   يوو  املشووكمو  عووع  -٧
 املعمرلاع.

 قوووكال احتقوووال اثووور الوووتعم ح ايروووتاي  التمميوووذ لووو  خووورباع الوووتعم  مج _ مي وووي  لووومرب ةوووي املشوووكالع قوووكي لووو  ٤
 (.٦٠١ح ٥٠٦٥لرضف لا  ينقمعا ملراضف  خرى ج ي   )انا  ل   الرا يح 

يتشووان  لووع لراضووف ال حووع العممووي  التوواع اعوور ينمووي ة ح التقصووي  ال حووع العممووي لوو ى التالليووذ )لووايش  -٢
 (.٥٦٧ح ٥٠٦٠زيتر ح 

ا معظىىم الدراسىىات واألدبيىىات والىىيت يهىىحىىل املشىىكالت الىىيت أ عىىت علطىىوات وفيمىىا يلىىي تفصىىيال خ
  :تبناها البحث احلايل

 :الشعور عملشكلة( 0

تعو  اوذه اططور  لو   او  خطوراع  لومرب ةوي املشوكالع ةيوع يقورا املعمو  نطورح الصورة    الرلورا    
ةوي تالليوذ نرجورل لشوكمو ةقيقيوو  تواج  ىل اطرالة    ا،قكال    ا،اكاة    املعمرلاع ال  توؤل   ىل قوعرة ال

 (.٤6٠ح ٥٠٠٩ا  احس اذه املشكمو لرت طو قياهت  اليرليو )جرلع  مح  لعال ح ذ خباصو  

  يرالأ لن  اختياة املشكمو تراار تمرلو قر   لنعا:

  لعقووو   لمغايوووو    تتنالووو  صوووعرنو املشوووكمو لوووع ضووو ةاع التالليوووذ  خمايوووتع  املعرايووووح مبعوووي  مل تكووور  فاعوووو   -٦
 (٦٤١ح ٦٩٩٤)صرب  ال لرلاشح 

 ميك  ل  خالل ةمعا  قي  اذه ا،ا ال.  قيع   ترت ة املشكمو اا ال ال ةا  -٥
التالليووذ قيووع  اووز لااووع ةوو  امللووتطالع لوو يع  عووا حيوو ع  لمووأ   اوواذ   تكوور  املشووكمو ج يوو    ل وو  ، -٧

 التاالي لععا  ال حع ل  ةمرل  ا.

انوووو املشوووكمو لموووأ الرووو رة     ت: ا ووو يع الشووواعيح  تمووواا التالليوووذ لممشوووكمو لووو    لوووالي لنعوووا واثة  اا
الوو  ترجوو  ىلووا املشووكموح لوورل اووي  لووينماليح ضووراا  خوورب مج  املراضووعالووتخ اا  جعووز  العوورلح زاية  لي احيووو ،ةوو  

 (٧٢٠ح ٧٤6ح ٥٠٠٧   صرة  )ةر  زيتر ح  منرذجصحياوح لرل يترنو ل     التخ اا 
 تديد املشكلة: (4  

     يووو  املشوووكي ن ضوووو  نصووورة   ا وووحو يعتووورب لموووال انيوووا ال ةجوووو ا، ىل  ضووو  تكووور  املشوووكمو لرت طوووو 
ة  لشووووكمو  اةتمووووس لكاوووووا لوووو  لقوووورل الطووووالبح اوووو   اثا لووووا هتيوووو  ايوووور وذالليووووذ    لرت طووووو العموووو  حاروووو ح   الت

يووو  عيوو ا لاملشووكالع ا ز  مو  ىل لوو ل لوو  العناصوور     يوو اا يكوور   لووعي ةيووع  حوو  لوو  الاوور ة   ميووي املشووك
 (.  ٦١٢ح ٦٩٩٣لمتاك  ايعا  الرصرل  ىل ةي لنال   ا )صرب  ال لرلاشح 
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  ع املعلومات املتصلة عملشكلة: (3

مج اووذه اططوور  يقوورح املعموو  لصووالة لمحصوورل لمووأ املعمرلوواع ل ووي الكتوو ا املقوواملع العمميوووا الوورةالع 
 اةب املعمميو...(   يقرا التالليذ نتندي  لا مت عع  ل  لعمرلاع ل  خاللالعمميوا التج

 (.  ٥٦٢ح ٥٠٦٠العناصر املشر و    املختماو نينعما)لايش زيتر ح 
 ل  الارل القال  ىلا ل   لعاةاع ل   هعا   : عان يتطم  خطر  عع املعمرلاع  ال يا

ممعوا ن ضووح مييوز اع  حييصونف املعمرلو ارل لمأ لصوالة لرثورق ىلواحالصمو املشكموح يعتم  ال ذاعينتقي املعمرلاع 
نني ا قال   نوني الاور ل املتاةووح يروتاي  لو  اطورباع الروانقو  ا ا ور  مبوا لو ا املشوكمو ا اليوو )ةرو  زيتور ح 

 .(٧٧٠ح ٧٥٩ح ٥٠٠٧

 فرع الفروض حلل املشكلة:( 2

 لرقو  مج املاووي ضوو ف لمرصورل  ىل ةووي املشووكموح الاورل: اوور ا وي اعتمووي لممشووكموح  اور مب انووو لرجوو  
  يتصف الارل ايي  نع   مساع لنعا:

  ما ت ل لمي  املالةدو.  الراضعلتا  لع  - ل  لالضو املشكمو. -
 ضاني لالخت اة ية ى الرلالي العمميو املمكنو.  -
 (.٦٠٣ح ٥٠٦٥   ا حو تيرر اعم     ع  لر ع املخت اة )انا  ل   الرا يح ة لصا ا نصر  -

 أ ل   لرالي لنعا:لمر ل املنال و اأ اضراح اللم  الارل ة  تترضف ض 

 (  ٦٤6ح ٦٩٩٤لاشح ر يي )صرب  ال لتخت  لمأ الة  اا اوحرا   ض ذ خربت  الرانقو املشكموح  لةجو 
 ض:اختبار صحة الفرو ( 5

ل ا،خوورى لوو  خووالل املنطوو  ر  اوواووض الة ر ل الوو  تووؤل   ىل ةووي املشووكمو   اووميكوو  لمطووالب    لتوواة ا احروو  ال
 (.٦٢٢ح ٦٩٩٤العممي  املناضشو  املالةدو  التجري  )لايش زيتر ح 

 ل الوو  مل اوور ر ل لنعووا: لوو ا التشوو ع الاوو انووا  لوو   الت وواةاع ين غووي لرالاهتووا لنوو  اخت وواة صووحو ال
 (.  ٦٢٥ح ٦٤٩ح ٦٩٩٤ت  س صحتعاح املر رليوح  املخت اة ال ضي  لألاكاة )صرب  ال لرلاشح 

 :  حل املشكلة إيلالوصول ( 6

نع     تت  لمميو اخت اة صحو الار ل اعتممو يصي التمميذ  ىل خطر   لالويو  اوي الرصورل  ىل حتيجوو 
 الوو  تتم ووي مج ةوووي لشووكمو ال حوووعح  مل حرووتطيع    جنوووزا نصووحو اووذه النتيجوووو اقوو  ت ووو   لنووا نعووو  ذلوو  اووور ل 

 عانني لمينا تعو يي الاور ل  لو    تعو يي النتوالج مج  ورا ال يوا خرى  ق  ةجو ل  ال  مت التخ العا   ذا يتع
   .اي ي  
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 ( التعميم: 7
عوو     النتيجووو الوو  مت الرصوورل  ليعووا ميكوو  تعميمعوواح  ذلوو  لوو  خووالل  جووراا لوو ل لوو  التجوواةب الوو  ي  

 (.  ٦٠6ح ٥٠٦٥ت ل  حاس النتيجو الرانقو)انا  ل   الر يح 
 :ي العلوم عند استخدام أسلوب حل املشكالتات روبرت جاني  ملعلميومن توص

  لطاا التالليذ  اج اع تتام   اكاة  لراضف لشكمو    ل لراو ل يع . -
ا و التالليووذ لممشووكمو الوومرىل   الووذ  يلممشووكمو لر ووع ال ةالووو لوو  خووالل صوو الت  وو  لوو  الووتيعاب التالليووذ -

 ي اعع   ىل الر  و مج ةمعا.
  التعميمي ىل ل لعراو املعمرلاع  املعاةاع الار ةيو  وي املشوكمو  يت  و  لو  ترااراوا ضياا املعم  نتحميي النشا -

 ل ى التالليذ.
 (.٦٩٣ح ٥٠٠٧ةا ل     يعطي ةي املشكمو لمتالليذ ) مح  النج    آخر  ح ذين غي    يكر  املعم  ة -

 :دور املعلم يف أسلوب حل املشكالت

 رر ل  خالل لا يمي:يقرا املعم  ن  ة الرج   املرق   املي

 يطرح املشكالع  ير ل ا،ل مو. -
 .التالليذييرر ال حع  امللتقصاا  ا راة نني  -
 يز ل التالليذ نتر يحاع لعرايو لن  المز ا. -
ح ٥٠٦٠يووورار ني وووو تاالميوووو ايعوووا التمميوووذ  املعووواا  املعمووو   ال ي وووو الصوووايو تتاالوووي لعوووا ل نووواا املعراوووو)لايش زيتووور ح  -

 (.٧٤٧ح ٥٠٠٧زيتر ح ؛ ةر  ٦٠٧
 دور التلميذ يف أسلوب حل املشكالت:

 التمميذ ل  ل ة اياص مج التعم  المرب ةي املشكالع ل  خالل لا يمي:

 يناضش املشكمو. -
 .  يمع املعمرلاع  يصناعا  حيممعا -
 .يتحمي لر رليو حتعم  حار  -
ي لشووووكالع ج يوووو   )اناوووو  ل وووو  الرا وووويح تعممعووووا مج لراضووووف ج يوووو    يرراعووووا مج ةوووويط وووو  املعمرلوووواع الوووو   -

 (.٦٠٩ح ٥٠٦٥
 مزااي أسلوب حل املشكالت:

 حل املشكالت يف: أكدت العديد من األدبيات والدراسات الرتبوية فاعلية التدريس وفقا ألسلوب

  ( ترصووووومس  ىل    التووووو ةيس الووووومرب ةوووووي ٥٠٦٥تنميوووووو املاوووووااي  العمميووووووح ااوووووي لةالوووووو )اا موووووو صووووو حيح
 اي الر  و لمأ تنميو املاااي  العمميو.املشكالع يرال   
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 ( ح. ٥٠٦٠تنميووو لمميوواع العموو   التحصوويي  مووا مج لةالوووAka, E.I et al الوو  الووتخ لس التوو ةيس )
 ٥٠٠6الوووومرب ةووووي املشووووكالع لرةوووو   لوووو  الكعرنيووووو لوووو ى لينووووو لوووو  الطووووالب لعممووووي العموووورا.  لةالووووو )

ةووي املشووكالع حيرووو  لوو  ا تروواب لعووواةاع ( الوو  ترصووومس  ىل    التوو ةيس القووال  لموووأ Dogru, Mح.
( الو  ٥٠٠٣لممياع العم  لممعممني  يزي  ل  ايتاااهت  حنر  لمرب ةي املشوكالع.  لةالوو )قوالو جوانرح 

تالليووذ الصووف ا، ل اولوو ال  نميووو التحصوويي  لمميوواع العموو  لوو ى الووتخ لس  لوومرب ةووي املشووكالع لت
 املعاضني مسعيا.

 ح. ٥٠٠٤ ى لتالليذ املرةمو املنت اليو مج فيرا   موا مج لةالوو )  راب الاع  لط يعو العم  لHuann, S. 

et al مج لةالو(  تنميو املاااي  العمميو لطالب املرةمو ال احريو  ما (ح. ٥٠٠٤Christine, C. et al.) 

 تنميوو لعواةاع لوا  ةاا املعراوو لطوالب املرةموو ال احريوو  موا مج لةالوو(Soderberg, P. & Price, F., 

٥٠٠٧) 

 ،يو لر  حشوووطو  اضوووراح ا مووورل  حنموووي املرووو اثة  ال ااعيوووو لموووتعم  لووو ى التالليوووذ لووو  خوووالل ضيوووالع  املشووواة و مج ا
 (.٧٧٤ح ٥٠٠٧ امللتاال  ل  لصالة التعم  املتع ل   املتنرلو )ةر  زيتر ح 

 (.٥٠٠٠ تنميو لعاةاع التاك  العممي  املعاةاع العمميو  ما مج لةالو ) قرل ليت ح 

  نقوواا اثوور الووتعم  لاوور   ريمووو  زايل  ضوو ة  التالليووذ لمووأ تط يوو  املعمرلوواع الرووانقو  تررياعووا مج لراضووف ةياتيووو
 (.٦٥٧ح ٦٥٥ح ٥٠٠٠ تع يي ال نيو املعرايو لمتالليذ ) نرااي  ا اةثيح 

 عيوب أسلوب حل املشكالت:

 ي املشكالع  مل    ل  نعض العيرب لنعا:الر   ل  املزااي املتع ل  ال  يراراا التعم   اقا ،لمرب ة

 (.Yadav, Mح. ٦٩٩٥ح 6٩حيتاج لرضس  ريي لتنايذه ) -
 ا لؤاال  اايا.ميتطم  لعم -
 (٧١١ح ٥٠٠٦هللح  ترعيالع لاليو  خمترباع تعز  يتعيز  ال )ليشيي لطا -

عموووو  الوووومرب ةووووي  ضوووو  الووووتاالع ال اة تووووا  لوووو  او وووواة الندوووور  ،لوووومرب ةووووي املشووووكالع مج  لوووو ال لليووووي امل
 املشكالع لتالليذ الصف ال ا  اول ال . 

 Scientific Inquiry Skillsمهارات االستقصاء العلمي:  اً:رابع
تعوو لع  جعوواع حدوور الرنووريني ةوورل   يعووو لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  لروومياهتاح  ضوو   لكوو  ترعتعووا 

ج تعموو  لاللووراتيجياع املختماووو مج توو ةيس العموورا اتنوو ىل لعوواةاع لوومر يو ميكوو  توو ةي  املتعممووني لميعووا  ضيالووعا  
 لوو  خووالل لةالووو ا،لنيوواع يتاوو     انووا   جعوواع حدوور لتعوو ل  لترووميو  تصوونيف لعوواةاع امللتقصوواا العممووي 

 لنعا ل :
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 الاحووووص العممووووي -  ووووعس لعوووواةاع امللتقصوووواا العممووووي مج ثالثووووو لرووووترايع اووووي: امللووووتيعاب املاوووواايمي- 
توورل  يسلوو  لت  يوو  الط يعووو ا قيقيووو لمعموو   مووال    ريقووو لم حووع  التقصوويح  احوو  لووامللووت ملل التط يقووي  ذ

و لمووأ املووتعم  ةادعووا  تووذ راا ل   توورانة مج ذانوو   اووذا التصوونيف لوو خرذ لوو  تصوونيف الرانطوو -ةقووال  تووز  
ف  الوووتخ لس ذلووو  التصوووني NAGB  لووو  لعووواي  اجملموووس القووورلي لمتقووورا ذالقرليوووو لتووو ةيس العمووورا  املووو خر 

؛ ليمووأ ٥٠٠٢ةروو ح  عيمووو؛  لنيووو اينوو    ح٥٠٠6؛ ةاحيوور حمموو ح ٥٠٦٥لةالووو )ةحيوواب  محوو  ل وو  العزيووزح 
 (٥٠٠6ةراا ال ي ح 

 ( ةو لاا اخت واة امللتقصواا Test Enquiry Skills (TOES مج لو ع لعواةاع اوي: ضوراا  املقواييس- 
الووووتخ اا  -مج جوووو ا ل  لرةوووواع عانلوووورل ال يووووا - النروووو  امل ريووووو املترلووووطاع الووووتخ اا ا،ةضوووواا  روووواب

اوجراااع التجري يو امللتخالت  التعموي  )لوالا لوي  امحو ح  تصمي  -اع  القراا  العمميو -ا،قكال ال ياحيو
 (٥٠٠٩(ح  التخ اا ذل  التصنيف مج لةالو )نكر لي  صالقح ٦٩٩٥

 التن ووؤ -التاروو  -القيوواا -التصووييف -التعريووف -املقاةحووو - ةوو لع مج  ةوو ى لشوور لعوواة  اووي: املالةدووو- 
 (.٥٦٤ح ٥٠6ح ٥٠٠٦التجري ( )يعقرب حشرا ح  -لزل املتغ اع -صيا و الار ياع -الت   

 امللووت ملل -يفنالتصو -لعوواةاع  التواع: املالةدوو    وعس حنحوس لرومأ لمميوواع العمو   لكو  مج لشور- 
خميمووي يرلووف خميمووي ) النموواذجا و يصوو -التجريوو  -ر لاووصوويا و ال -التاروو  -التراصووي -القيوواا - ووؤنالت

 (.٥٧ح ٦٩٩١ آخر  ح 

    س لرمأ لممياع العم   ضرمس  ىل تمرلتني ها: لعاةاع امللتقصاا العممي  ما   عس 
الوووتخ اا العالضووواع  -القيووواا -الوووتخ اا ا،لووو ال -التصووونيف -لمميووواع العمووو  ا،لالووويو  تشووومي)املالةدو -٦
 امللتنتاج( - ؤنالت -املتصال -لزلاحيو  املكاحيوا

الووووووتحك  مج  -عاناروووووو  ال يووووووات -ر لاوووووتكووووووري  ال -لمميووووواع العموووووو  التكالميووووووو  تشووووومي)التعريف اوجرالووووووي -٥
 (.٥٩ح ٥٣ح ٦٩٩٥)لالا لي   مح   صايو لالاح  التجري  -املتغ اع

 ييووووز  -  يوووو  املارا وووواع -لمووووي التن ووووؤاع -ر لاوووو مت   يوووو اا  ياووووا مج لووووس لعوووواةاع اووووي: صوووويا و ال 
ح ٦٩٩٥تقوورا ا،لوو اب ) مووال زيتوور ح  -امل لمووو عانتقوورا ال يووا -عانتاروو  ال يووا -ر لاوولوو  ال عانال يووا
6.) 

 التصوووونيف -التمخوووويصاكوووو  العممووووي  اووووي: ت مووووا   ووووعس لعوووواةاع امللتقصوووواا العممووووي  ووووس لروووومأ ال- 
 -التن وووؤ -ال حوووع تصووومي  -ر لاووو  وووع ال - لةا  العالضووواع -عوووع املعمرلووواع -يووويتخال -النقووو  -التارووو 
 Raths, L. E., etح.. ٦٩٩٦ح ٥٥٦التنكر ) اوا  - رح ا،ل مو -التخالت النتالج -ر لااخت اة ال

a) 
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اوال عض   وععا  وس لرومأ  عا ل   يتا  اختالل لرومياع  تصونيااع لعواةاع امللتقصواا العمموي
ل التجري  العمميح  ا،خور  وس لرومأ التاكو  العمموي  ةو  لممياع العم ح  ال عض اآلخر   ععا  س لرمأ

العمموووي  يووورا ح لوو لاا نوووني لوووس   ةوو ى لشووور لعووواة    خوو ا لووو  ةووو ل لعوواةاع امللتقصووواا آخوور   مج لعووواةاع
 املعاةاع املرت طو الندر  املزل جو لمعم .

 أمهية تنمية مهارات االستقصاء العلمي:

 من أمهية تيمية مهارات االستقصاء العلمي ما يلي:

 ع  لع ضميي ل  الترجي  ل  ض ي املعم   ذا تطم  ا،لر ذل .الق ة  لمأ ا تشال املعمرلاع احار - ٦

 لر رنو. لمميوا تراب التالليذ ايتاااع  -٥

 ترار الارت لمتالليذ ملماةلو   رني لعاةاع التاك  الناض   تراع لرترى التنرة العممي. -٧

التالليوووذ ال قوووو    روووابلموووأ  عمووويت  ووور لووو  الووو  ااع اطاةجيوووو  لووو    تزيووو  لووو  الووو  ااع ال اخميوووو لمموووتعم    -٤
 الناس.

  رح ا،ل مو  ثناا لمميو التعم   امليانيو  اون اليو.  -٢
 (٥٠ ٢ح ٥٠٠٥يرال  لمأ اع    يعو العم  )حمم  ا يمو )ب(ح  -١

 وقىىد أجىىرأ يف هىىذا اجملىىال دراسىىات عديىىدة أثبتىىت انىى  ميكىىن إكسىىاب املتعلمىى  مهىىارات االستقصىىاء
 ة منها: فتيجيات خمتلالعلمي عستخدام اسرتا

  ( الووووو  ترصووووومس لاالميوووووو الوووووتخ اا ل ة  الوووووتعم  مج  ووووورا ا،حشوووووطو التعميميوووووو ٥٠٦٧لةالوووووو ) لوووووي الط وووووا ح
 التكنرلرجيو مج تنميو نعض لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ الصف ا، ل اول ال .

  ضوووووال  لموووووأ املروووووتح اثع ( الووووو  ترصووووومس  ىل االميوووووو نووووورانلج لقووووورح ٥٠٦٧لةالوووووو )ل ووووو  ةنووووو  الصووووو اةيح
التكنرلرجيو مج تعم  لال  الكيمياا لطم و املرةمو ال احريو لموأ تنميوو لعواةاع التاكو  امللتقصوالي  امليتواه حنور 

 مج التعمي . التخ اا املرتح اثع التكنرلرجيو

 تنميوو ( ال  نينس  ثر التخ اا ق كاع التاك  ال صر  ل  خوالل لونعج لطورة ل٥٠٦٧يايح الةالو )ل ي ل
 التحصيي  لعاةاع لا  ةاا املعراو  نعض لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ الصف ا، ل اول ال .

  ( الووو   لوووارع لووو  االميوووو  لوووراتيجيو الوووتعم  النشوووة مج تنميوووو التحصووويي ٥٠٦٦لةالوووو )لاليوووا ل ووو  الراوووابح
  لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ املرةمو اول اليو.

 ( الو     وحس اعاليوو  لوراتيجيو لقرةوو لتو ةيس الايوزايا ضالموو لموأ النمذجوو ٥٠٦٦مو الصوالقح لةالو )و
 الوووتعم  النشوووة مج تنميوووو لعووواةاع امللتقصووواا العمموووي  املعووواةاع املجتماليوووو  التحصووويي لووو ى  وووالب املرةموووو 

 ال احريو.
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 ( الوو  ترصوومس  ىل اعاليووو  ةوو   مج لووال  العموورا٥٠٠6لالشووو ةممووي لةالووو )   مج  وورا املعوواي  القرليووو لمتعمووي
 مج تنميو التحصيي  لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ املرةمو املنت اليو.

  ( الوو  نينووس اعاليووو  لووراتيجيو الووتعم  امللكوور   املمووز ج مج تنميووو لعوواةاع ٥٠٠6لةالووو )عوو  ح ل وو  اجمليوو ح
 امللتقصاا العممي.

  لورمشا  مج تصوري  التصورةاع ال  يموو  تنميوو  منورذج ترصومس  ىل اعاليوو ( الو ٥٠٠6لةالو )جنالا  مساليويح
 لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ الصف ال ا  اول ال .

  الترليو   مج تعو يي التصورةاع ال  يموو ةورل  نمرذج( ال     حس اعاليو ال٥٠٠٧لةالو )انا  ل   الرا يح
 امللتقصاا العممي. الدراار الط يعيو املخياو  ا تراب لعاةاع

وقىىد اسىىتفادت الباح تىىات مىىن الدراسىىات السىىابقة يف البحىىث احلىىايل يف كتابىىة ا طىىار النظىىرم وإعىىداد 
 الية وذلك لعدة أسباب من أمهها:تواقتصرت على املهارات ال اختبار مهارات االستقصاء العلمي

 ي املشكالع.لجمو امللتقصاا   لمرب ة منرذج   ا ه املعاةاع تتراا  لع  حشطو  -
 الصف ال ا  اول ال . لتالليذ  رةعا  لنال تعا  -
 لترار  مج حمترى  تاب لمرا الصف ال ا  اول ال .  -

 Questioning Skillمهارة طرح األسئلة 
يعوو   وورح ا،لوو مو اوور لر ووز الووتعم  القووال  لمووأ امللتقصوواا ،  ا وو ل لوويس توورل  وورح ا،لوو مو   منووا اوور 

لموأ ال حوع  التالليوذمج  ووا تروال   التالليوذ  ه املعواة ح  تكمو   هيوو لعواة   ورح ا،لو مو لو ى  التالليذالتال  
لووو   جوووااع ،لووو مو ير  ووور  مج ا تشوووااعا اووو  مج ةاجوووو  ىل لعراتعووواح  اووو ا اووور  اووو  لااوووع لموووتعم   اووور    يكووور  

 (.  ٥١١ح ٥٠٦٠ال ااع لاخمي )لايش زيتر ح 
 Generating Hypotheses Skillوض لفر رض افرة امه

رل: نعورل لمووأ  حو   جانووو حمتمموو لمرووؤال    ةوي حمتموي لممشووكمو    حتيجوو حمتممووو لتجرنوو  تتاووم  اوال
 ر ل تمرلو ل  املعاةاع ايزليو ل ي:العاة  ارل ال

 صيا و ارل ل  تمرلو املالةداع  امللتنتاجاع. -
 صيا و الار ل نطريقو ميك  اخت اةاا -
  ت ل  ار ا ل  الار ل ل  املالةداع ال  مل ت لم  ييز املالةداع ال  -
 (٥٤ح ٥٠٠٦التمييز نني الارل  امللتنتاج  املالةدو  التن ؤ )لع  يري ز يح  -

 ر ل لا يمي   :اه الذ يشر  مج ا

 يت  صيا و الار ل مج قكي ل اةاع  ا حو  حم ل   لرت طو املشكمو. -
 ر ل ضانمو لالخت اةاتكر  ال -
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 (.  ٤6٠ح ٥٠٠٩ ا قال  )جرلع  مح  لعال ح  ضعاقو لع الراتكر  لت -
 Inferring Skillمهارة االستنتاج 

لووا ل يوو  لوو  لعوواةل  لعمرلوواع   للووو  لالةدوواع لمرصوورل  ىل  التمميووذاووي لعوواة  لقميووو يرووتخ ا ايعووا 
راا   هو لو  خوالل ا وعوا يااملالةدوو خورب  يوت  ا صورل لم حتيجو لعينوو   ال وا لوا تكور  لتو ثر  اطورب  الروانقوح

ه املالةدوووح   قوو  لعوواة  امللووتنتاج لوو    اوو ال تعميميووو لنعووا تزيوو  لوو  لعمرلوواع التمميووذ ذامللووتنتاج لتاروو  اوو
ح ٥٠٠٩ ض ةتووو  لموووأ  ميوووي العالضوووو نوووني ا،قووويااح   يوووال العالضوووو نوووني العناصووور املختماوووو )جووورلع  محووو  لوووعال ح 

 (.٣٣ح ٥٠٠٥؛  مح  النج    آخر  ح ٦٧٦

 ويتضمن االستنتاج جمموعة من املهارات الفرعية هي:

 لتخالت التنتاج  اة        ر ل  تمرلو ل  املالةداع.ا 

 .التمييز نني املالةدو  امللتنتاج 

 ي  املالةداع ال  ت ل  امللتنتاج   

 .التخ اا  ي املعمرلاع املنال و مج لمي امللتنتاجاع 

 (.  ٣6ح ٥٠٠٥    آخر  ح اخت اة ل ى ص ق امللتنتاج ) مح  النج 

 Control Variables Skillمهارة ضبط املتغريات 
  غوك  التمميوذ لو  الورنة نوني املتما،خرى لا ل ا العالي التجوريأ قيوع يوت ع يقص  ىلا  نعال اثر املتغ ا

 التاليو:  الارليو املعاة  تمرلو ل  املعاةاعه ذ  التانعح  تتام  اغالتجريأ )املرتقي(   ثره مج املت
  .التعرل لمأ املتغ اع املرتقمو  التانعو 

 .التمييز نني قر   ت  يس لالي  قر   ل ا ت  يس  ة  العرالي 

   نع.ف  غ  لرتقي       ر لمأ لتغلت اث لمي اخت اة لتح ي 

 (.٦٠٩ ح٥٠٠٥رل املخترب )حمم  الري ح ااملتغ اع ال  ليرس جزاا ل  ال   ة 

 ة العلميةمهارة فهم القراء

 تمووف القوووراا  العمميوووو لووو  القوووراا  العاليووووح اوووالقراا  العمميووو حشوووا  ترنووور  يروووتخ ا لتحقيووو  الع يووو  لووو  
ة  القراا  العمميو ض ة  التمميذ لمأ ضراا  الكت  العمميو ال  تنالو  لروترى حاوج  اا،ا ال الرنريوح  يقص  مبع

لو    يو  ا،اكواة الرليرويوح   يو  التااصوييح املالةدووح  ضراا  لمميو صحيحو  اعمعا اعما جي اح قيع يوتمك 
يف )ةاعوس ىلجواعح نالتعريوف اوجرالويح املتصوالح التصور لح املقاةحووح التشوان ح اوامللتنتاجح امللتن ا ح ارل ال

 (  ٦٤٦ح ٦٤ح .٦٩٩١
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 مهارة فهم واستخدام األشكال البيانية:

مووا لوو  خووالل لر ووعا مج جوو ا ل    لرةوواع او ووااو  امع عانلمووأ ضووراا  ال يووا التمميووذ يقصوو  ىلووا ضوو ة  
   النتوالج  ضو  يكور  ذلو  قواراي  عانلمأ  صوف ا،قوكال ال ياحيوو  تارو اا لو  خوالل   يوي ال يوا التمميذلق ة  

 (.٦6 ح٥٠٠٩    تانيا )نكر صالقح 

 :مهارة استخدام األرقام

 وويو نطريقووو صووحيحو لمووأ القيالوواع ايا الر  تعوورل املعوواة  الوو  خال ووا يرووتطيع التمميووذ الووتخ اا ا،ةضووا
العمميو ال  يت  ا صرل لميعا ل   ريو  املالةدوو    ا،ل اع  ا،جعوز  العمميووح  موا تتاوم  الوتخ اا  عان ال يا

 (٦٧٢ح ٥٠٦٠نني املاااي  العمميو املختماو )لايش زيتر ح يو  يو  العالضاع الع لايالرلرز الر 
 Experimenting Skillمهارة التجريب  

،ووا تتاوم  عيوع املعواةاع الروانقوح  يقصو  ىلوا ضو ة  التمميوذ لموأ اختيواة  ا  ل لمأ املعاةاع     راا تقو 
التصمي  التجريأ املنال  ملخت اة صحو اورل    ا صورل لموأ  جانوو لوؤال لعونيح  اوذه املعواة   جوراا التجواةب 

تروال ا  لموأ ا ترواب ا قوال   املاوااي ح  موا تتوي   و   العمميوح  لعواة  التجريو  تتوي  لمتالليوذ لراضوف تعميميوو
  ياواارصو تنميو املعاةاع اطاصو التعرل لموأ ا،جعوز   ا،ل اع  الوتخ العا  تروجيي النتوالج  تارو اا  تتوي  

 (.٧٠٩ح ٥٠٠٢ ؛  ةالا ال ازح٦٧١ح ٥٠٦٠زيتر ح  العمي ارلاي    مج تمرلاع صغ   )لايش ارت

 :ريب املهارات التاليةوتتضمن مهارة التج
  التعرل لمأ املتغ اع املرتقمو  التانعو 

 رل املرال اخت اةه. ا  ع ال 

   التعالي لع املرال نق ة    ااا 

 رل. انناا   جراا اخت اة لمتعرل لمأ صحو ال 

 (.  ٦٧١ح ٥٠٦٠ النتالج ال  يت  ا صرل لميعا )لايش زيتر ح  عانار  ال يات 

  Motivation Towards Learning Scienceالعلوم  لتعلمالدافعية  :خامساً 
لمأ الر   ل   جرل تعرياواع   و  مج ا،لنيواع لشورح لاعورا ال ااعيووح  مل    ال ةالواع ا  ي وو احتقموس 

لمووووأ  الت  يوووو اب  ىل قوووولمووووأ العرالووووي ال ي يووووو اطاةجيووووو ل ووووي املكااوووو    الع الت  يوووو مج تعرياعووووا ملاعوووورا ال ااعيووووو لوووو  
 اع املرجرل  ل ى الارل.املعتق 

 ل مج ا،حشوووطو املختماووووح  اوووي ذاال ااعيوووو لصوووطم  حاروووي لعقووو  حيوووا ل    ير ووو  الرووومر   ايعووو  امل ووو
رت ة ال ااعيوو خبصوالص خمتماوو ل وي؛ تو ضور   قو   الرومر ح    ايتواهالعالي الاعال الذ  يقرل لمر  اوحروا   حيو ل 

 (.Sevinc, B. et alح. ٥٠٦٦ح ٥٦6انر ح التعم ح ا،لاا ) ة  امللتطالعح امل
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لوومر  الاوورل  ي قووأ لمووأ اووذا الروومر ح  اووي  ينشووةال ااعيووو اوووا قووعرة لاخمووي    قوور  لاخمووي تعوورل   
لعوووي  جووو ير  ال ةالووووح  ال ااعيوووو لوووتعم  العمووورا اوووي اقووورا   ذاعايتووواه الطالووو  ليجووو   حشوووطو تعميميوووو   المييوووو 
 (.Cavas, Pح. ٥٠٦٦ح ٧٦ىل اع  جي  لمعمرا )التالليذ ننشا  مج املعماع العمميو لمرصرل  

 لوورل الوو عض اآلخوور ال ااعيووو لووتعم  العموورا ال ااعيووو الذاتيووو  اووي  لاا ا،حشووطو  املعوواا ا، المييووو  عووع 
املزيوو  لوو  املعراووو نر  ووو  نوو ااع ةوو  امللووتطالعح  امل ووانر  مج الووتكما ا  امللووتمتاع ىلوواح  التغموو  لمووأ الصووعراع 

 (  اذا التعريف ت ناه ال حع ا اع.٥٢٩ح ٥٠٦٦لندر  ىل اواثنو    املكاا   ) ةالا ال ازح نكااا  ل   ا

 تعوورل ال ااعيووو حنوور تعموو  العموورا الر  ووو الوو  ترجوو  حشووا  التالليووذ العممووي ل ووذل املزيوو  لوو  ايعوو   امل ووانر  
الو  ميكو     توراجعع   ثنواا لمميوو الوتعم ح   الر يز  املحت اه مج تعم  العمرا  امللتمتاع ن   التغم  لمأ الصوعراع

ح ٥٠٠٩؛ تو    مساليويح ٩ح ٥٠٦٠لكي يصي  ىل  ااي حتيجو ل   الندور  ىل اواثنوو    املكااو   )آلوال لوي ح 
٥٩.) 

 ايتوواهعوورل ال ااعيووو لمووتعم  اوووا ةالووو اروويرلرجيو حاروويو لاخميووو  وور  الاوورل لمقيوواا نروومر  لعووني مج ت مووا 
)ل وو  الوورةي   حيققوو حموو لح   ذا ل يتحقوو  اووذا ا وو ل يشووعر اوحرووا  الاووي   التوورتر ةووك  لعووني لتحقيوو  اوو ل

 (٥٧ح ٥٠٠١الشحرليح 

 تعوورل ال ااعيووو لمووتعم  اوووا ةالووو حاروويو لاخميووو توو اع الشووخص  ىل النشووا   العمووي  املجنوواز  امل ووانر  مج 
لمووأ  قيوو  الاوورز ةووك يشووعر الر ووا لوو  اووذا  الطالوو  نناروو   لووعي  ثقووولوو يي  قيوو  النجوواح  الاوورز عووا يزيوو  لوو  

 (.  ٦١ح ٥٠٠٧املجناز مج  را لا ةقق  الطالب اآلخر   مج حاس التخصص ) مح  الز أح 
 أمهية الدافعية لتعلم العلوم:

 علم العلوم فيما يلي:تالدافعية ل أمهيةتتم ل يف 

 رنوو  الطالوو  مج ا،حشووطو املختماوووح ال ااعيوو  ووا ل    ترووال ان لمووأ اعوو  لوومر  اوحروا   اجملعوورل الووذ  ي
 تنمي ال ااعيو ال ناا العممي لمماااي  املرجرل  مج العموراح  لالوي لعو  مج ا ترواب املعواةاع  الرومر ياع 

 (.Cavas, Pح. ٥٠٦٦ح ٧٦)

 روواب لعووواةاع    املاووااي ح   غوووال ااعيووو لووتعم  العموورا توووؤل  ل ةا   وو ا مج تعموو  العمووورا لوو ال مج لمميووو الت 
 ,Sevinc ;٧٠ ,٥٠٦٥ ,.koksal, M.S) اع العم ح  تزي  الق ة  لموأ اعو  املاوااي  العمميوو. حلممي

B. et al., ٥٦ ,٥٠٠٦6 

   ال ااعيووو لووتعم  العموورا لالووي  لالووي مج جنوواح التالليووذ امل ةلوووح ةيووع يكوور   لاا املعمووو ا، المييووو لوو
ااوو   خاةجيووو    يتنوو  العقوواب ) ةووالا اجووي املعمووو ذاهتووا  الشووعرة ن عجووو ا،لاا  لوويس ا صوورل لمووأ لك

 (.٥١٢ح ٥٠٦٦ال ازح 
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 العوامل اليت تكثر على الدافعية لتعلم العلوم:

 مج ا،لنيوواع  جريووس الع يوو  لوو  ال ةالوواع ملعراووو العرالووي الوو  تووؤثر لمووأ لااعيووو التالليووذ لنوو  تعممعوو  
عو ح ضيموو املعمووح الكاواا  الذاتيووح القمو ح تعمو   الت ةيس     نينس    ل  اذه العرالي اولةا  الذاو لمقو ة ح اي

 -التندووي  الووذاوح الووراتيجياع الووتعم .  مووا    انووا  لرالووي ل يوو   تووؤثر لمووأ ال ااعيووو لووتعم  العموورا ل ووي: ايوونس
 -لةالووو لقوورةاع خاصووو -املشوواة و مج  حشووطو املعمووي  -النجوواح ا، ووالميي -املرووترى التعميمووي لمرالوو ي  -الصووف

 (.Sevinc, B. et alح. ٥٠٦٦ح ٥٦٩ملحرحس )املحتااع ا

 ٥٠٦٧3٢٠٣( )Velayutham,S. & Aldridge ,٥٠٦٦ ,.Cavas, Pح لوو ي  وو   جوومووا      
   : J.Mح

 :انا  لرالي تراا  مج تنميو ال ااعيو لن  التالليذ  اي 
 ضيمو حعم  العمرا.-٥ الكااا  الذاتيو. -٦

 ممتعم ا  ل الشخصي ل -٤ ل  اع ال ي و التعميميو -٧

 امللراتيجياع ال  يرتخ لعا الطال  مج التعم . -٢

 :انا  لرالي ارليو تؤثر مج ال ااعيو ل ى املتعم   اي  
  غة ا،ضرا .  -٧اث  اآلاا.  -٥ةيات  العالميو.  -٦

  اذه العرالي الارليو   ي         لممعم  ،ح  مل يرتطيع التحك  ايعا.

   حك  ايعا املعم :تي خرىح ميك    انا  لرالي 
 ال ي و التعميميو لاخي امل ةلو. -٥ لنا  الاصي ال ةالي. -٦

 ل ى لالضو  لنال و املال  ال ةاليو لمطال . -٧

 لووا لوو  العالضووو نووني ايوونس )ذ وورا  ح ووأ(  ال ااعيووو لووتعم  العموورا انتووالج ال ةالوواع لت اينووو  ل  روو  نعوو  
 لمووأ لنعووا لوو ى  اعنووس  ىل    ال ااعيووو لووتعم  العموورا لوو ى ال ( ترصوومSevinc, B. et alح. ٥٠٦٦ا ةالووو )

ال نوووني     التحصووويي ا، وووالميي  الووو ة ا اطصرصووويو تزيووو  ال ااعيوووو لوووتعم  العموووراح نينموووا  جووو ع    املقووورا  مج 
  حشطو املعمي  لرترى تعمي  الرال ي  ليس ل  اث  لمأ لااعيو التالليذ.

(  ىل  حوو  مل ترجوو  لالضووو نووني ايوونس Zeyer, A. & Wolf, S. ٥٠٦٠نينمووا ترصوومس لةالووو )
 ال ااعيو لتعم  العمرا لطالب املرةمو ال احريو     انا  لالضو  يانيوو ضريوو نوني الوتعم  املعتمو  لموأ الو لا   ال ااعيوو 

 لتعم  العمرا.

ليووذ ( ترصوومس  ىل    ال ااعيووو لووتعم  العموورا لوو ى لتالGuvercin, O. et alح. ٥٠٦٠ لووا لةالووو )
 لمووأ لنعووا  اعنوواملرةمووو املنت اليووو تقووي  ممووا زال لرووترى الصووف ال ةالووي لمتالليووذ  ال ااعيووو لووتعم  العموورا لوو ى ال 

 ل ى ال نني.
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( اقو  ترصومس  ىل    انوا  لوتو لرالوي لعموو ترواا  مج تنميوو Tuan, H. et alح. ٥٠٠٢ لا لةالو )
 ال ااعيو لتعم  العمرا لن  التالليذ اي: 

 الراتيجياع التعم  النشة. -٥  الذاتيو. الكااا  -٦

 ا ل ا،لاا. -٤  ضيمو تعم  العمرا. -٧

 ل  اع ال ي و التعميميو -١  ا ل التحصيي -٢

 علم العلوم منها:تبعادا خمتلفة ملقاييس الدافعية لوقد تناولت الدراسات أ

 (.٥٠٦٦ ةالا ال ازح ح التعم  الذاو  ما مج لةالو )أر ح العز  الر نة  امللتطالعح امل ا 

  يوح  ذلو   لر  حنموي املرو -املنااروو -ة لممروتق يالتخطوي -امللتمتاع نوتعم  الايوزايا -لرترى الطمرح -امل انر
 (٥٠٦٦ ما مج لةالو )وأ قاي ح 

  (٥٠٠٩؛ ت    مسالييح ٥٠٦٠امل انر ح امللتمتاعح املحت اه  الر يز  ما مج لةالو )آلال لي ح 
تا  ل  ال ةالاع الرانقو مج  لو ال او واة الندور   لقيواا ال ااعيوو لوتعم  العمورا   احوس  ض  التاالع ال اة 

 ا،نعال املرتخ لو مج ال حع ا اع اي:
  الكفاءة الذاتيةSelf - Efficacy 

 اووي لالووي لوورت ة ال ااعيووو ال اخميوووح  تتاووم  املعتقوو اع املرجوورل  لوو ى التالليووذ ةوورل الكاوواا  الارليووو 
  القياا املعاا العمميو.لكي  اة  مج

  اسرتاتيجيات التعلم النشطActive Learning Strategies 
مج نناا لعرات  اي يو    ذلو  الوتخ اا الوراتيجياع لتنرلوو ل نواا  ةقص  ىلا    املتعم  هخذ ل ة حش ي

 املعراو اي ي   لرتخ لا املعراو الرانقو.

 Science Learning Valueقيمة تعلم العلوم 
ذا العالوووووي لووووو  لالضوووووو ال ااعيوووووو ال اخميوووووو  القووووو ة  لموووووأ ةوووووي املشوووووكالعح  خووووورب  الطالووووو  مج الوووووتعم  اووووو

 امللتقصاا  العالضو نني العمرا  لشكالع ا يا  اليرليو.

 Achievementالتحصيل 
 يرت ة اذا العالي ال ااعيو ال اخميو  ا،ا ال اطاصو لمتالليذ  ال  ل 

 اةع  مج تعم  العمرا.قاوا زايل  لعاةاهت   جن

 Learning Environment Stimulationة التعليمية ئلبيم ريات ا
اذا العالي لورت ة الو ااع اطواةجيح  اوي خاصوو العرالوي الو  توؤثر مج ال ي وو التعميميوو ل وي املونعجح  ورق 

 (.Sevinc, B. et alح. ٥٠٦٦ح ٥٥٦الت ةيس ال  يرتخ لعا املعم   تاالي الطالب لع نعاع  ال عض )
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س يشوومي لااعيووو الووتعم  ال اخميووو حعووا لوو   يتاوو     ال حووع ا وواع يتعالووي لووع ال ااعيووو  ماعوورا لتجووا
  اطاةجيو  املجتماليو.

 إجراءات البحث:

 اخطوات التالية: إتباععن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروض  مت  لإلجابة

 أوال: اختبار الوحدة:

املقووورة  لموووأ تالليوووذ الصوووف ال وووا  اولووو ال  مج لوووال  العمووورا لمعووواا  "راالصووورع  الاووو"مت اختيووواة  ةووو    
 ا مج الاصي ال ةالي ال ا   ذل  لألل اب التاليو:٥٠٦٧-٥٠٦٥ال ةالي 

ا،هيو مج تار  نعوض الدوراار العمميوو  الط يعيوو املتعمقوو قيوا   ذاع تر  الرة   لمأ الع ي  ل  املر رلاع  -
الوتخ اا املرجواع اورق الرومعيو مج اجملووال  - احعكواا  احكرواة الصورع  الاورا - رعصو ى الصو"التالليوذ ل وي 

 –  يايوووو ةؤيوووو ا،قوووياا  - الاووورا خوووالل ا،جرووواا ذحاوووا -  ميوووي الاووورا ا،نووويض -الطوووأ  تقووو ير  لمووواق ال حووواة
 ".ضرا ضزح - الرراب

تخ اا  ل اع نرويطو عوا يروال  لموأ تتام  الع ي  ل  التجاةب  ا،حشطو ال  ميك     يقرا ىلا التالليذ ال -
 تنميو لعاةاع امللتقصاا العممي ل يع   يزي  ل  لااعيتع  لتعم  لال  العمرا.

لر وورلاع الرةوو   تتووي  لمتالليووذ ارصووو تصوومي  نعووض التجوواةب عووا يرووال ا  لمووأ اجنوواز الع يوو  لوو  املراةووي  -
 املشكالع. لجمو امللتقصاا  لمرب منرذجاملتامنو مج  ي ل  

 نيا: تليل اتوأ الوحدة:اث

 ذلوو  ىلوو ل   يوو  املاووااي  العمميووو املتاوومنو الرةوو     ووذل    يوو  لعوواةاع امللتقصوواا العممووي الوو  
 ك     يقرا ىلا التالليذ.ميك  تنميتعا ل  خالل الرة    لعراو ا،حشطو املختماو ال  مي

لوو  ث وواع التحميووي لوو  خووالل  لالتوو     وو التةيووع ضالووس ال اة تووا  نتحميووي اعتوورى العممووي لمرةوو  ح  مت 
 .(١٥ح  ٦٩٩٧لنر و املتااق )حمم   لني املاكح  Coperنع  ثالثو  لانيع  ذل  التخ اا لعاللو  رنر 

التحميووي لوو  خووالل ضيوواا زليموووو  ووو  لوو  صوو ق  ح نينمووا مت الت%٩٠س حروو و املتاوواق نووني التحميمووني حوو  ا
  اي حر و ميك  الرثرق ىلاح  نذل  ترصمس %٩٦التحميمني  س حر و املتااق ننيحالتحميي   ا () خرى

 .املتامنو الرة   ()ال اة تا   ىل ضالمو املاااي  العمميو

                                                 

( ) اعح جالعو لني مشس.نل.مساح ااة ق: ل ةا املنااج   رق الت ةيسح  ميو ال 
() (  ضالمو٥لمح )  لمصف ال ا  اول ال .” الصرع  الارا”العمميو املتامنو نرة    املاااي 
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 : إعداد املواد التعليمية:ا  ثالث

 تامنس املرال التعميميو  ال ل  )لليمي املعم    رال  النشا  لمتمميذ(

 دليال املعلم: -0

لجمووو امللتقصوواا   لوومرب  منوورذج اقوو  لكووي لوو   ()"الصوورع  الاوورا"مت  لوو ال للوويال توو ةيس  ةوو   
 - هيووو الوو ليي -ةووي املشووكالع لاللرقووال ىلمووا مج لمميووو التوو ةيس  يتاووم   ووي لليووي لووا يمووي: )لق لووو الوو ليي

ضالمووووو ا،اووووالا  -ايوووو  ل الووووزل  لتوووو ةيس لر وووورلاع الرةوووو   -ا،اوووو ال اوجراليووووو -ا،اوووو ال العالووووو لمرةوووو  
اا لجمووو امللتقصووو منوورذجح ووذ  لوو   ووي لوو   -يرااع التعميميووو الوو  ميكوو  امللووتعاحو ىلووا مج توو ةيس الرةووو   الايوو 

لة ا الرةووو    -املراجوووع -يوووذ الووو ة االالوووو لممعمووو  لاللرقوووال ىلوووا مج تنترجيعووواع  -  لووومرب ةوووي املشوووكالع
   مج الو ةا   التقوورا(.خطوو الروو -لصوالة الووتعم  -ا،او ال اوجراليووو - اقوتمي  وي لةا لمووأ )لنورا  الوو ةا

 .  ()اعكمني اذا  ض  مت  كي  لليال املعم    جريس التع يالع  اقا ملالةداع الرال  
 كراسيت النشاط:  -4

 نموورذجل قووا ةوو ها  ا ()  ميووي حمتوورى الرةوو   مت  لوو ال  رالوو  النشووا   وو ليعا مج  وورا ا،اوو ال الوو  مت
،لوومرب ةووي املشووكالع قيووع تتاووم   ووي  رالووو ا،حشووطو اطاصووو نكووي لةا  ا   اقووا وواللجمووو امللتقصوواا   

  تر ي  اوجراااع املطمرب ل  التمميذ القياا ىلا. 
 : إعداد أدوات البحث: عاراب
  ل ال اخت اة التحصيي املعرمج:  -٦
 اهلدف من االختبار: -أ

محتوووورى العممووووي لرةوووو   لم "تمرلوووواع ال حووووع"ضيوووواا لوووو ى  صوووويي تالليووووذ الصووووف ال ووووا  اولوووو ال  
مج  ذلو  ر  الاع   لا نعو  الاعو    ذ ال ةالي ال ا  لن  لرترايع الت ل  لقرة العمرا مج الاصي "الصرع  الارا"

 لجمو امللتقصاا   لمرب ةي املشكالع  الطريقو التقمي يو.  منرذج را الت ةيس نكي ل  
 تديد نوع االختبار: -ب

حدورا ملوا  Multiple Choiceاملخت واةاع املر ورليو )املخت واة لو  لتعو ل( مت  ل ال اخت واة التحصويي لموأ منوة 
يتووراار  ووذا النوورع لوو  املخت وواةاع لوو  عيووزاع ل يوو   تتم ووي مج  وووا تتصووف نصوو ق  ث وواع لوواليني حدوورا ملر وورليو 

 (.  ٦٧١ح ٥٠٠٤ ت ري عا   ميمعا )زي  ا ري  ح  عانالتصحي ح  ما تتميز نرعرلو يتميع ال يا
                                                 

() (  لليي املعم   اقا لنمرذج لجمو امللتقصاا٧لمح ) 
  اقا ،لمرب ةي املشكالع ( لليي املعم  ٤لمح  ) 

() (  مساا الرال  اعكمني. ٢لمح  ) 
() (  رالو النشا   اقا لنمرذج لجمو امللتقصاا. ١لمح  ) 

 (  رالو النشا   اقا ،لمرب ةي املشكالع. ٣لمح  ) 
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 ياغة مفردات االختبار:ص -ىج

مت صيا و لارلاع املخت اة ل  حرع املختياة ل  لتع ل ةيع تام   ي لوؤال  ةو  املاوااي     الدوراار 
العمميو املتامنو نرة   "الصرع  الارا" يمي  ي لؤال  ةنعو ن الي  ذل  لمتقميي ل  التخمني  ثنواا اوجانوو لو  

ا  اولووو ال ح  ووور  لنالووو و ملروووترى تالليوووذ الصوووف ال ووواة    تكوووا،لووو موح  ضووو  ة لوووي لنووو  صووويا و لاووورلاع املخت
ا و خاليوووو لووو  الكممووواع الغالاووووح     تكووور  ال ووو الي يالوووذ  تقيرووو ح     تكووور   ا وووحو الصووو  لممروووترى املعووورمج

   .ا،ةنعو لتجاحرو  لنطقيو  ل  نينعا  جانو  اة   صحيحوح     تكر  قالمو يميع لر رلاع الرة  
  Validity االختبار قدص -د

 التم  مج   ي  ص ق املخت اة لمأ  ريقتني:

 ص ق اعكمني )الص ق الداار ( -
 ص ق املتراق ال اخمي )لع حتالج التجري  امللتطاللي لالخت اة( -

 : صدق احملكم 

مت لوووورل املخت وووواة مج صوووورةح  ا، ليووووو لمووووأ تمرلووووو لوووو  اعكمووووني املتخصصووووني مج تووووال املنووووااج   وووورق 
اعتوورى العممووي لرةوو   "الصوورع  الاوورا"  لوواللو الصوويا و تقوويس  ص لارلاتوو     يوو  لووا  ذا  احووسالتوو ةيس لاحوو

لو   مووا  مو  لونع  تقو ا املقرةوواع لتعو يي املاورلاع الوو  قياالعمميووح  لو ى لنالو تعا لممرووترى الوذ    وعس ل
 ير واح  ض  مت تع يي املخت اة مج  را آةاا الرال  اعكمني. 

 االستطالعي لالختبار: التجريب  -هى 

مت تط يوو  املخت وواة لمووأ  نعوو  الت  وو  لوو  صوو ق املخت وواة   جووراا التعوو يالع  اقووا آلةاا الرووال  اعكموونيح
ا مب ةلووو القنووا ري  ٥٠٦٧ا  ٥٠٦٥تمرلووو لوو  تالليووذ الصووف ال ووا  اولوو ال  مج الاصووي ال ةالووي ا، ل لعوواا 

    ذل  ىل ل   ي :ذا  تمميذتممي ٧6نمغ ل لا    ض اول اليو التانعو ولاة   مشر  التعميميو 
 Reliabilityحساب ثبات االختبار  -

عا يو ل لموأ    املخت واة  (٠ ٣٣مت ةراب ث اع املخت اة ل   ري  التجزلو النصايو  ض  نمغس ضيمت  )
 يتمتع ن ةجو لاليو ل  ال  اع.

 حساب زمن االختبار: -
( لضيقوووو ٢٠لووو   لووو مو املخت ووواة  ضووو  نموووغ ) لإلجانووووتالليوووذ مت ةرووواب لترلوووة الوووزل  الوووذ  الوووتغرض  ال

 ( لضال  لقراا  تعميماع املخت اة.٢لتامنو )

 وضوح مفردات وتعليمات االختبار وطريقة ا جابة: -
ل ترج   يو التاراةاع ل  جاح  التالليذ النر و ملارلاع    تعميماع املخت اة  ض    ع لوؤال تواب 

 و اوجانو ل   ل مو املخت اة  م  تعميماع املخت اة. لن   م ال لتر ي   ياي
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 :صدق االتساق الداخلي -

جوواع التالليووذ مج  ووي لرووترى  لةجوواهت  مج املخت وواة  كووي ة مت ةروواب صوو ق املتروواق الوو اخمي نووني ل
 (:٦ ير   ذل  ج  ل )

 (0جدول )

 الفرعيةقيم معامالت االتساق الداخلي الختبار التحصيل ومستوايت  

 التحصيل الكلي ما بعد الفهم الفهم التذكر ر الكلي ومستوايت االختبا
    ٦ التذ ر
   ٦ ٠8٤6٦** الاع 

  ٦ ٠8٧٤٥** ٠8٧٦* لا نع  الاع 
 ٦ ٠8٢٣٥** ٠8٩٧** ٠8١٥١** التحصيي الكمي

 ()  ٠8٠٦** تع     القيمو لالو لن  لرترى  ٠8٠٢تع     القيمو لالو لن  لرترى 

يتاوو     ضووي  لعووالالع املتروواق الوو اخمي لالخت وواة  كووي  لرووترايت  الارليووو توورا ح  لوو  ايوو  ل الرووان 
   املخت وواة لمووأ لةجووو لاليووو لوو  يشوو   ىل عووا  ٠8٠٦ح ٠8٠٢ اووي ضووي  لالووو لنوو  لرووترى ( ٠8١٥١ح ٠8٧٦)نووني 

 ك  التخ ال    لا  لمقياا. مياملتراق ال اخمي  نذل  
 الصورة النهائية لالختبار: -و

( لاووورل   نوووذل  مت  لووو ال  رالوووو ٤ل لاووورلاع املخت ووواة نعووو   جوووراا التعووو يالع الروووانقو لميووو  )*نموووغ لووو 
،لوووو مو املخت وووواة تاوووومنس صوووواحو خاصووووو نتعميموووواع املخت وووواة   لوووو مو املخت وووواة   ةضووووو  جانووووو لناصوووومو ح  ضوووو  مت 

انوو الصوحيحوح صوغر تاح التصحي ح  ض   لطأ التمميوذ لةجوو  اةو   مج ةالوو اوجاتصحي  املخت اة التخ اا ل
  ير و رى )صوارا( غ( لةجووح  ال ةجوو الصو٤٠ ذا  احس  جانت  خا  وح  نذل  تكر  ال ةجو العدموأ لالخت واة )

 .النعاليو ( لراصااع التحصيي املعرمج مج صرةت ٥ج  ل )
 ( 4جدول )
 التحصيل املعريفمواصفات اختبار 

 املستوم
 املوضوع

 ما بعد الفهم الفهم التذكر
 عدد
 حاتالصف

 عدد
 األسئلة

 النسبة
 املئوية

خصالص 
املرجاع 

ح ٦٦ح ٤ح ٥ 6ح ٦
ح ٦٣ح ٦6

 ح٧٥ح ٧٦
ح ٧٤ح ٧٧

٧٧ ٦٧ ٦٣% 

                                                 

() (  الصرة  النعاليو ملخت اة التحصيي لرة   "الصرع  الارا" لمصف ال ا  اول ا6لمح ) ل 
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 املستوم
 املوضوع

 ما بعد الفهم الفهم التذكر
 عدد
 حاتالصف

 عدد
 األسئلة

 النسبة
 املئوية

 ح٧٣ ٥٣ الصرتيو
احعكاا 
املرجاع 
 الصرتيو

٦٠ 
ح ٦٥ح ١
ح ٧٢ح ٥6
 ٧٩ح ٧١

 %٥٦8٢ ٩ ٦٦ ٧6ح ٦٢

الط يعو 
 املرج و لمارا

 ووو
ح ٦٤ح ٦٧
ح ٥٥ح ٥٠
 ٧٠ح ٥١

٦ ٣ ٩ ٦١6% 

احعكاا 
  احكراة

ح ٢ح ٧ح ٦٩
 ٤٠ح ٣

ح ٥٦ح ٩
ح ٥٤ح ٥٧
 ٥٩ح ٥٢

 %٥٣8٢ ٦٦ ٦٤ ووو

 %٦٠٠ ٤٠ ٢٦ 6 ٥٤ 6 اجملمرع
 العلمي: اختبار مهارات االستقصاء  إعداد -4

 اهلدف من االختبار: -أ

 اولوو ال  )تمرلوواع ال حووع( لوو عض  ا ووضيوواا لوو ى ا تروواب تالليووذ الصووف ال اوو ل اووذا املخت وواة
 مج: ةاع امللتقصاا العممي  تتم يعال

 وووورح  -اوووورل الاوووور ل  -  يوووو  املتغوووو اع -التجريوووو  -الووووتخ اا ا،ةضوووواا -)اعوووو   الووووتخ اا ا،قووووكال ال ياحيووووو
 امللتنتاج( -القراا  العمميو -ا،ل مو

 تديد نوع االختبار وصياغة مفردات : -ب

  مت صوويا و لاوورلاع املخت وواة لمووأ منووة  لوو مو املختيوواة لوو  لتعوو لح  ذلوو  نعوو  امل ووالع لمووأ لوو ل لوو
؛ لالشوووو ةممووويح ٥٠٠٩؛ نكووور صوووالقح ٥٠٦٦لاياووويح   ليمووووةاع امللتقصووواا العمموووي  لنعوووا: )عوووااخت ووواةاع ل

 (.٥٠٠٧؛ انا  ل   الرا يح ٥٠٠6

 صدق االختبار: - ىج

ل  الص ق الداار  لالخت اة ل   ريو  لر و  لموأ تمرلوو لو  اعكموني   مو  لونع  ا كو   الت   مت 
و العمميوووو لصووويا و لاووورلاع املخت ووواةح  لنالووو تعا ملروووترى تالليوووذ الصوووف ال وووا  لموووأ املخت ووواة ا موووا يتعمووو  ال ضووو

يتعمووو  قوووذل     ايمووواةاع الووو  تقيروووعاح   نووو اا لالةدووواهت  ممعوووااولووو ال ح  لووو ى لاللموووو لاووورلاع املخت ووواة ل
 عكمني.تع يي نعض املارلاعح  ذل  لمتحق  ل  ص ق اعترىح  ض  مت تع يي املخت اة مج  را آةاا الرال  ا
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 التجريب االستطالعي لالختبار: -د

رلوو لو  تالليوذ الصوف تم ا الرال  اعكمر  مت تط ي  املخت اة لمأليعنع   جراا التع يالع ال   قاة  
القنووووا ري  اول اليوووو املشوووور و التانعوووو ولاة   مشوووور   ا  تمميوووذه مب ةلووووذ( تمميوووو٧6  اولووو ال  نمووووغ لووو لا  )ال وووا

  ذل  نغرل: ٥٠٦٧ا ٥٠٦٥ الاصي ال ةالي ا، ل لعاا التعميميو  ذل  مج

 حساب ثبات االختبار: -
.(  اووذه القيمووو  ٠٣٤مت ةروواب ث وواع املخت وواة نطريقووو التجزلووو النصووايو  ضوو  نمووغ ضيمووو لعالووي ال  وواع )
 ت ل لمأ    املخت اة لمأ لةجو لاليو ل  ال  اع  نذل  ميك  التخ ال    لا  لمقياا.

 تبار:حساب زمن االخ -
الوزل  الوالزا  نو ل   ل مو املخت اة   ا  لترلوةالزل  الذ  التغرض  التالليذ مج اوجا مت ةراب لترلة

 ( لضال  لقراا  تعميماع املخت اة.٢( لضيقو لتامنو )٢٢) لإلجانو

 وضوح مفردات وتعليمات االختبار وطريقة ا جابة: -
اع  تعميمواع املخت واة  مت   وااو ل وال تواب لنو  لوع ل ترج  التاراةاع ل  التالليوذ ا موا يتعمو  مباورل

 ماع لتر ي   ريقو اوجانو.يالتعم

 صدق االتساق الداخلي: -
مت ةراب ص ق املتراق الو اخمي نوني لةجواع التالليوذ مج  وي لعواة  لموأ ةو    لةجواهت  مج املخت واة  

 (:٧ كي  ير   ذل  ج  ل )

 (3جدول )

 ومهارات  الفرعية لي الختبار مهارات االستقصاء العلميمصفوفة قيم معامالت االتساق الداخ

 9 8 7 6 5 2 3 4 0 مهارات االختبار
 اع   التخ اا
 ا،قكال ال ياحيو

٦         

        ٦ ٠8٧6٥** التخ اا ا،ةضاا
       ٦ ٠8٥٩* ٠8٧٩٦** التجري 

      ٦ ٠8٤٥٣** ٠8٥٤* ٠8٥٩٦*   ة املتغ اع
     ٦ ٠8٩٩** ٠8٤٥٣* ٠8٥٤* ٠8٥٩٦* ارل الار ل

    ٦ ٠8٢١٢** ٠8٢١٢** ٠8٧٥** ٠8٥٦* ٠8٧٥** امللتنتاج
   ٦ ٠8٢٢٣** ٠8٤١٩* ٠8٤١٩** ٠8٥٧٦* ٠8٥٢٤* ٠8٧١٦**  رح ا،ل مو

  ٦ ٠8١٧٤** ٠8٢٣** ٠8٢٧** ٠8٢٧** ٠8٥6١** ٠8٥٤٤* ٠8٧٤٤** اع  القراا  العمميو
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 9 8 7 6 5 2 3 4 0 مهارات االختبار
 ٦ ٠8٣٢١** ٠8٣١٣** ٠8٣٤٦** ٠8٣٥٥** ٠8٣٥٥** ٠8٢6٢** ٠8٤٤١** ٠8٢٢٦** املخت اة  كي

 ٠8٠٦** لالو لن  لرترى    ٠8٠٢* لالو لن  لرترى 

(    ضوووي  لعوووالالع املترووواق الووو اخمي عيععوووا لالووووح ةيوووع    نعاوووعا لال لنووو  ٧يتاووو  لووو  جووو  ل )
املترواق جوو لاليوو لو  ة عوا يشو   ىل    املخت واة لموأ ل ٠8٠٦ح  الو عض اآلخور لال لنو  لروترى  ٠8٠٢لرترى 

 ال اخمي  ميك  التخ ال    لا  لمقياا.

 :  النهائية لالختبار الصورة -هى

 نووذل  مت  لوو ال  رالوووو  ( لاوورل ح٤٠نمووغ لوو ل لاوورلاع املخت وواة نعووو   جووراا التعوو يالع الرووانقو لميووو  )
ذ لةجوووو  ضوو   لطووأ التمميوو()،لوو مو املخت وواة تاوومنس صوواحو لمتعميموواع   لوو مو املخت وواة   ةضووو  جانووو لناصوومو 

الخت ووواة  اةووو    ذا  احوووس  جانتووو  صوووحيحوح  صوووارا  ذا  احوووس اوجانوووو خا  ووووح  نوووذل  تكووور  النعايوووو العدموووأ ل
 ( لراصااع اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي.٤رى )صارا(ح  ير   ج  ل )غ( لةجوح  النعايو الص٤٠)

 (2جدول )
 مواصفات اختبار مهارات االستقصاء العلمي 

 النسبة املئوية عدد املفردات أرقام املفردات رمهارات االختبا م
 %٦٥8٢ ٢ ٥٦ح ٦٢ح ٩ح ٧ح ٦ اع   التخ اا ا،قكال ال ياحيو ٦

 التخ اا ا،ةضاا ٥
. ٧٣. ٧١. ٧٢ح ٧٤

٧6 
٦٥ ٢8٢% 

 %٦٥8٢ ٢ ٤٠ح ٧٩ح ٥٥ح ٦٣ح ٥ التجري  ٧
 %٦٥8٢ ٢ ٥٤ح ٥٧ح ٦٦ح ٦٠ح ٢   ة املتغ اع ٤
 %٦٥8٢ ٢ ٥٠ح ٦١ح ٦٥ح ١ح ٤ ارل الار ل ٢
 %٦٥8٢ ٢ ٥١ح ٦٩ح ٦6ح ٦٧ح 6  رح ا،ل مو ١

 اع  القراا  العمميو ٣
ح ٧٥ح ٧٦ح ٧٠ح ٥٩

٦٥ ٢ ٧٧8٢% 

 %٦٥8٢ ٢ ٥6ح ٥٣ح ٥٢ح ٦٤ح ٣ امللتنتاج 6
 %٦٠٠ ٤٠   اجملمرع

 

                                                 

() (  الصرة  النعاليو ملخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي. ٩لمح ) 
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  :اس الدافعية لتعلم العلوميإعداد مق -3
 املقياس:اهلدف من  -أ

لو ى تالليوذ الصوف ال وا  اولو ال  )تمرلواع ال حوع(  ذلو  لو  ضياا لروترى ال ااعيوو لوتعم  العمورا 
 خالل التجااهت  ل  ةيع الق رل    الراض لمع اةاع ال  يتامنعا املقياا. 

 :تديد إبعاد املقياس -ب

عوا  الو  ااتموس ال ااعيوو لوتعم  يالواع  ال حورث الو  مت امل والع لممت   ي   نعوال املقيواا مج  ورا ال ة 
 (Betül, et alح. ٥٠٦٦؛٥٠٦٥ Brett, D. et al؛ ح.٥٠٦٦لنعا ) ةالا ال ازح العمرا   

ةح ضيموو لوال  العموراح ل و اع شوالذاتيووح الوراتيجياع الوتعم  الن ض  مت   ي  مخرو  نعال لممقيواا  اوي: الكاواا  
 ني و التعم ح  صيي لال  العمرا. 

 . صياغة عبارات املقياس:ىج

مج ا،نعوووال اطمرووووح قيوووع تكووور   وووي ل ووواة  مج صووورة  ج ليوووو  تموووف ةر وووا  مت صووويا و ل ووواةاع املقيووواا
ذ  ال الثوو  Likertليكوراع  نمورذج جعاع الندرح  ض  لةجس اوجانوو لو  ل واةاع املقيواا تو ةيا ثالثيوا   قوا ل

  ن ا(  -ان   ةيا -لالما  لرترايع )
 صدق املقياس: -د

لوو  اعكمووني ىلوو ل التعوورل لمووأ لوو ى   يووي الع وواةاع مت لوورل املقيوواا مج صوورةح  ا، ليووو لمووأ تمرلووو 
اولو ال   ضو   ال وا لم ع  الذ  تقير ح  ل ى   رح الع اةاع  لضو صويا تعا  لالالتعوا ملروترى تالليوذ الصوف 

  لار ذل  ل   جراا نعض التع يالع مشمس   ااو نعض الع اةاع  تع يي صيا و ال ع  اآلخر. 
 :ياسالتجريب االستطالعي للمق هى.

ا   وواا لمووأ تمرلووو لوو  تالليووذ الصووف النعوو   جووراا التعوو يالع الوو   قوواة  ليعووا اعكمووني مت تط يوو  املقيوو
املشوور و التانعووو ولاة   مشوور  التعميميووو  اول اليووومب ةلووو القنووا ري    تمميووذ  تمميووذا  ( ٧6اولوو ال  نمووع لوو لا  )

 لممقياا  تتم ي مج: اوةصاليو ي  اطصالص ىل ل   ٥٠٦٧/٥٠٦٥ ذل  مج الاصي ال ةالي ا، ل لعاا 

 :  حساب ثبات املقياس -
 Alpha Coefficient Cronbachمت ةراب ث اع املقياا التخ اا لعاللو لعالي  لاوا لكر ح وا  

( عوا يو ل لموأ    املقيواا يتمتوع ن ةجوو لاليوو لو  ال  واعح  ميكو  امللتموال لميو   ٠8٣6و لعالوي ال  واع )مو نمغ ضي
 لمقياا.  لا  

 حساب زمن املقياس: -
( لضيقووووو ٧٢مت ةرووواب لترلووووة الوووزل  الووووذ  الوووتغرض  التالليووووذ مج اوجانووووو لووو  ل وووواةاع املقيووواا  نمووووغ )

 ( لضال  لقراا  تعميماع املقياا.٢لتامنو )
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 صدق االتساق الداخلي للمقياس: -
عض  املقيواا  كوي  ير و  مت ةراب لصاراو لعالالع املةت ا  ال اخميو نني  نعال املقياا  نعاعا ال 

 (:٢ذل  ج  ل )
 (5جدول )

 اس الدافعية لتعلم العلوم وأبعاد يمصفوفة قيم معامالت االرتباط الداخلي ملق

 6 5 2 3 4 0 االختبار م
      ٦ الكااا  الذاتيو ٦

٥ 
الراتيجياع 
 التعم  النشة

**٠86٦ ٦٦     

٧ 
ضيمو لال  

    ٦ ٠86١١** ٠8٣6٧** العمرا

٤ 
اع ني و ل   

 التعم 
**٠8٣66 **٠86٤6 **٠86٦ ٩٥   

٢ 
 صيي لال  

  ٦ ٠86٣٣** ٠8٣٩١** ٠8٣٣٣** ٠8٣٧٥** العمرا

 ٦ ٠8٩٠٢** ٠8٩٢٧** ٠8٩٤٥** ٠8٩٥٩** ٠86٩** املقياا  كي ١
يووع اووذه  ع(٠8٩٧ -٠8٣١ )يتاوو  لوو  ايوو  ل الرووان     ضووي  لعووالالع املةت ووا  الوو اخمي توورا ح نووني

عا يع     املقيواا لموأ لةجوو لاليوو لو  اترواق لارلاتو   اوذا يعو   لكاحيوو امللتموال  .٠٦ن  لرترى القي  لالو ل
 لمأ املقياا   لا  لمقياا. 

 وضوح مفردات املقياس وتعليمات  وطريقة ا جابة -

 ع املقياا.عميمايتعم  نت ايمال ترج   ي  التاراةاع ل  ض ي التالليذ 

 :ياسالصورة النهائية للمق -و

( لاوورل   نوذل  اقوو  مت  لوو ال  رالووو ٥٣نموغ لوو ل لاوورلاع املقيواا نعوو   جووراا التعوو يالع الروانقو لميوو  )
 ضو   لطيوس الع واة  ()لإلجانوو ع املقيواا  لاورلاع املقيواا   ةضوو لناصومو ميموا،ل مو املقياا تامنس صواحو تع

لووووو الع وووواة  الرووووال وح  نووووذل  تكوووور  ال ةجووووو (  نوووو اح  العكووووس مج ةا٦ح )ان(  ةيووووا٥( لةجوووواع لالموووواح )٧املرج ووووو )
عم  تاا ال ااعيوووو لووويووو( لراصوووااع لق١(  ير ووو  جووو  ل )٥٣) رىغ( لةجووووح  ال ةجوووو الصووو6٦لممقيووواا ) النعاليوووو
 العمرا.

                                                 

() (  الصرة   النعاليو ملقياا ال ااعيو لتعم  العمرا. ٦٠لمح ) 
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 (6جدول )

 مواصفات مقياس الدافعية لتعلم العلوم
 ةالنسبة املئوي عدد األسئلة العبارات السالبة العبارات املوجبة أبعاد املقياس
 44.44 6 41، 04، 01 6. 3، 0 الكفاءة الذاتية

اسرتاتيجيات التعلم 
 النشط

4 ،2 ،8 ،42 ،
47 

 08.54 5 ىىىى

 قيمة مادة العلوم
00 ،03 ،07 ،

40 
44 ،46 6 44.44 

 08.54 5 06، 5 09، 02، 9 م ريات بيئة التعلم

 تصيل مادة العلوم
7 ،05 ،08 ،

45 ،43 
 08.54 5 ىىىىى

 %011 47   اجملموع
 ربة البحث: جتيذ فخامسا: منهج البحث وإجراءات تن

 ( منهج البحث:0
ات عووووس ال اة تووووا  مج اووووذا ال حووووع املوووونعج قوووو   التجووووريأ القووووال  لمووووأ تصوووومي  املايوووواع التجري يووووو الق ميووووو 

  ال ع يو  ذل  ل  خالل ثالث تمرلاع   مس مج: 
ي  ي ةلووور  حمتووورى  ةووو   الصووورع  الاووورا الوووتخ اا ذلووواجملمرلوووو التجري يوووو ا، ىل: مي معوووا التالليوووذ ا -٦

 لجمو امللتقصاا. منرذج

ي  ي ةلووور  حمتووورى  ةووو   الصووورع  الاووورا الوووتخ اا ذاجملمرلوووو التجري يوووو ال احيوووو: مي معوووا التالليوووذ الووو -٥
  لمرب ةي املشكالع.

طريقوووو املت عووووو ي  ي ةلووور  حمتووورى  ةوووو   الصووورع  الاووورا الذاجملمرلوووو الاوووانطو: مي معوووا التالليووووذ الووو -٧
 التقمي يو مج امل ةلو. 

 التاليو:  ثر املعاياع ال الثو لمأ املتغ اع التانعوضياا  ل ال حع ا اع  ىل  ىل

  ر  الاع   لا نع  الاع .ذ  ة   الصرع  الارا لن  لرترى التالتحصيي املعرمج  

  لعاةاع امللتقصاا العممي ال  مت   ي اا املخت اة 

  العمرا مج ا،نعال ال  مت   ي اا املقياا.  ال ااعيو لتعم 
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 اختبار جمموعة البحث: (4

يميوووو عممت اخت ووواة تمرلوووو لووو  ال حوووع لووو  تالليوووذ الصوووف ال وووا  اولووو ال  لووو  لووو اةا  لاة   مشووور  الت
  ير   اي  ل التاع ترزيع تمرلاع ال حع.

 (7جدول )

 توزيع تالميذ جمموعات البحث
 العدد الفعلي املستبعدوت العدد الكلي عةاجملمو  الفصل املدرسة

مدرسة القناطرين 
 ا عدادية

 34 6 38 التجريبية األوىل 4/0

 47 5 34 الضابطة 4/4 
مدرسة منيل دويب 

 ا عدادية
 38 2 24 التجريبية ال انية 4/3

 97 05 004 ىىى ىىى إ ايل العدد
ليووذ الووذي  تغي وورا  ثنوواا التط يوو  الق مووي    ال عوو   لوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو   حوو  مت الووت عال لوو ل لوو  التال

 ،ل اع ال حع  ل  تكرةع ل ل لراع  ياىل   ثناا يترنو ال حع.

 تدريب معلمي اجملموعت  التجريبيت : (3

ش لموووي لتعووورياع  ة أ اي وووو   لموو ()ض ووي نووو ا التجرنوووو مت لقوو  لقوووااي  لوووع لعمموواع اجملمووورلتني التجوووري يتني
    جراااع الت ةيس اطاصو ننمورذج لجموو امللتقصواا   لومرب ةوي املشوكالع  مت تقو ا اا ال ال حع   هيت

 حقطو     ا حو.  ةيس  مت  لطالع  ال ليي  تمقي التاراةاهت  ةرل    ل مو  مناذج تر    يايو الت
 ت ةيس ىلا. لا اجملمرلو الاانطو ا  ضالس املعممو الت ةيس  اقا لمطريقو التقمي يو ال  التالع لمأ ال

 :( التطبيق القبلي ألدوات البحث2  

لقيواا ال ااعيوو  -اخت واة لعواةاع امللتقصواا العمموي -مت تط ي   ل اع ال حع )اخت اة التحصيي املعورمج
ح ٥٦ا يووووورلي ٥٠٦٧لوووووتعم  العمووووورا( ض ميوووووا لموووووأ تمرلووووواع ال حوووووع ال الثوووووو مج ا،لووووو رع الرانوووووع لووووو  قوووووعر اربايووووور 

لتجرنووو ىلوو ل التحقوو  لوو  تكووااؤ اجملمرلوواع الوو الث  ا صوورل لمووأ الوو ةجاع ا  ذلوو  ض ووي نوو ا ا٥٠ ٦٧/٥/٦٧
 مت تصحي   جااع التالليذ لمأ  ل اع ال حوع ال الثوو  الوتخ اا  عانالق ميو املطمرنو مج املعايو اوةصاليو لم يا

                                                 

( ) صص  يمياا    يعو(. را لمرا  ترنيو )ي  ا ل اة و لصطاأ  لني نكالرة 

    يعو(.  ص  يميااص لاللو اعي  نكالرةيرا لمرا )  ا جنالا
 تمو الرنيو العمميو
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 يو  الق موي  ير و  ايو  ل التواع حتوالج التط spssلو  خوالل نورانلج  one way anova لومرب  ميوي الت واي  
 ،ل اع ال حع.

 (8جدول )

 البحث قيمة "ف" لداللة الفرق ب  أداء اجملموعات ال الث يف التطبيق القبلي ألدوات

 املتوسط املتغريات العدد اجملموعات
 االحنراف
 املعيارم

 Fقيمة 
 مستوأ
 الداللة

 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

 التحصيل
 املعريف

04.69 
03.03 
00.46 

2.16 
4.97 
2.55 

0.78 1.072 

 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

 مهارات
 االستقصاء
 العلمي

04.06 
04.73 
00.70 

2.18 
3.02 
3.80 

6.27 1.546 

 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

 الدافعية
 لتعلم
 العلوم

34.19 
34.40 
33.05 

3.32 
4.60 
3.63 

1.97 1.383 

      اوي   ورب لو   ٠8٦٣٤لنو  لمللوو  ٦8٣6ل" النرو و ملخت واة التحصويي " ضيمول  اي  ل الران  يتا 
جوواع تالليووذ اجملمرلوواع ة  ةصوواليا نووني لترلووطاع ل  وووا  وو  لالووو  يعوو  ذلوو   حوو  مل يرجوو  اوورق لال ٠8٠٢

 ال الث مج التط ي  الق مي ملخت اة التحصيي.

 اووي   وورب لوو   ٠8٢٥١لنوو  لمللووو  ١8٤٣و "ل" موونروو و ملخت وواة لعوواةاع امللتقصوواا العممووي يتاوو     ضيال 
ع  ذل   ح  مل يرج  ارق لال  ةصواليا نوني لترلوطاع لةجواع تالليوذ اجملمرلواع ي    وا    لالو    ٠8٠٢

 ال الث مج التط ي  الق مي ملخت اة لعاةاع امللتقصاا.

 وووا  وو ٠8٠٢ اووي   وورب لوو   ٠8٧6٧لنوو  لمللووو  ٠8٩٣يتاوو     ضيمووو "ل"  اا ال ااعيووويووالنروو و ملق      
ع  ذل  اح  مل يرجو  اورق لال  ةصواليا نوني لترلوطاع لةجواع تالليوذ اجملمرلواع الو الث مج لقيواا يلالو   

 ال ااعيو لتعم  العمرا.

الاوانطو( لتكاا وو ايموا نيونع   -التجري يو ال احيو -عا ل   يرتنتج    اجملمرلاع ال الث )التجري يو ا، ىل
 يس الرة  . ة ض ي ن ا ت 
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 :يس الوحدةر تد (5

يس الرةووو   ة رق تووو غيس الرةوو   لممجرلووواع الووو الث  ضوو  الوووتة نعوو  الت  ووو  لووو  تكووااؤ اجملمرلووواع مت تووو 
ح  ضووو  ٥٠٦٧ا ٤ا٥٢ةوووك ا ٥٠٦٧ا ٥ا٥١ لوووانيع نووو اا لوو  يووورا  6ملووو    -لضيقووو ٩٠لووو   الاووور   -ر اوو( ٦١)

ة توا  تروا   املو   الزلنيوو لمتو ةيس جملمرلواع ال حوع الو الث  اقوا لمجو  ل املقورة لو  ض وي  زاة  الرنيوو ةالس ال ا
 لمغوورل وو  لوو  لوو  التوو ةيس  اقووا  لمووأ لتانعووو تمرلوواع ال حووع لمت()  التعمووي ح  مووا ةرصووس  ةوو ى ال وواة تني

 اع ل. 
 :( التطبيق البعدم ألدوات البحث6

لمأ تمرلاع ال حوع  ذلو  مج ا،لو رع  رة   مت تط ي   ل اع ال حع نع اي  يس الة نع  املحتعاا ل  ت 
 .ا٥٠٦٧ا٤ا٧٠ح ٥٩ح ٥6ايا  الرانع ل  قعر انريي 

 :تانللبيا ا حصائيةاملعاجلة  -7  

 التالية:  واستخدمت األساليب ا حصائية spssمت رصد الدرجات عستخدام برانمج 

لترلوطاع لةجواع التالليوذ  شف ل  لمللو الار ق نونيكلم one way anova ميي الت اي  مج ايتاه  اة   -٦
 مج اجملمرلاع ال الثو النر و ملتغ اع ال حع.

 ز اج املترلطاع. اه الارق نني يتملعراو ا T. testاخت اة "ع"  -٥

 : نتائج البحث:سادساً 

 أواًل: النتائج اخاصة عختبار التحصيل:  

لجموو امللتقصواا   لومرب ةوي  منورذجنص "لوا  ثور التو ةيس نكوي لو  ل  الرؤال ا، ل الوذ  يو لإلجانو
 الصف ال ا  اول ال ؟ تالليذلمج تنميو التحصيي املعرمج املشكالع  الطريقو التقمي يو 

كشووف لوو  لمللووو لم one way anovaلوو  اووذا الرووؤال مت الووتخ اا  لوومرب  ميووي الت وواي   لإلجانووو
مرلوواع ال حوووع الوو الث مج التط يوو  ال عوو   ملخت وواة التحصوويي املعووورمج  الاوور ق نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ ت

 رل ا، ل.اال  كي  لرترايت    ياا ملخت اة صحو

 على:* اختبار صحة الفرض األول الذم ينص 

لمللووو  ةصوواليو نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ تمرلوواع ال حووع الوو الث يتري يووو  ذاع"مل ترجوو  اوور ق 
( حتوالج املعايوو اوةصواليو ٩"  ير و  جو  ل )  نعالهمج املخت اة التحصيمي ال ع   (ح   انطو ٥(ح يتري يو )٦)

 التخ اا  لمرب  ميي الت اي .

 

                                                 

() الري   مسالييجنالا  .ل 
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 (9جدول )

قيمة "ف" لداللة الفروق ب  متوسطات درجات تالميذ جمموعات البحث يف اختبار التحصيل البعدم 
 وأبعاد 

أبعاد اختبار 
 التحصيل

 العدد اجملموعة
الدرجة 

 لكليةا
 املتوسط

 االجنراف
 F املعيارية

 مستوم
 الداللة

 التذكر
 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

8 
8 
8 

6.23 
6.5 
5.45 

0.75 
0.78 
0.55 

2.88 
 ىىىى

1.10 
 ىىى

 الفهم
 ىىىى

 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

42 
42 
42 
 

07.96 
08.17 
04.45 

3.34 
3.20 
3.23 

48.72 
 ىىى

1.111 
 ىىى

 ما بعد الفهم
 
 ىىىى

التجريبية األويل 
 التجريبية ال انية الضابطة

34 
 
38 
47 

8 
 
8 
8 

6.53 
 
5.70 
3.59 

0.22 
 
0.62 
4.10 

43.47 
 
 ىىىى

1.111 
 
 ىىىى

 

 االختبار ككل
 التجريبية األوىل
 التجريبية ال انية
 الضابطة

34 
38 
47 

21 
21 
21 

31.93 
31.49 
40.00 

2.47 
2.3 
5.06 

24.20 1.111 

 اووي  ٠8٠٠٠لنوو  لمللووو  ٤٥8٤٦و "ل" النروو و ملخت وواة التحصوويي  كووي موولوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو     ضي 
نوووني لترلوووطاع  ٠8٠٦ نعووو  ذلووو   ووووا لالوووو     حووو  يرجووو  اووورق لال  ةصووواليا لنووو  لروووترى  ٠8٠٦ ضوووي لووو  

   ملخت اة التحصيي.ال ع  ا،لاالةجاع تالليذ اجملمرلاع ال الثو مج 
 :وعلنسبة ألبعاد االختبار يتضح أت

 حوووو  يرجوووو  اوووورق لال  ٠8٠٦ اووووي ترووووا    ٠8٠٦لنوووو  لمللووووو  ٤866 ر ذ التوووو ضيمووووو "ل" النروووو و ملرووووترى    
نني لترلطاع لةجاع تالليذ اجملمرلاع ال الثو مج املخت واة التحصويمي ال عو    ٠8٠٦ ةصاليا لن  لرترى 

  ر.ذ لن  لرترى الت
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 يعووو  ذلووو   حووو  ترجووو   ٠8٠٦ اوووي  ضوووي لووو   ٠8٠٠٠لنووو  لمللوووو  ٥68٣٤"ل" النرووو و ملروووترى الاعووو  و يموووض 
اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ اجملمرلوواع ال الثووو مج املخت وواة التحصوويمي ال عوو   لنوو  

 لرترى الاع .

 يعوو  ذلوو   وووا  ٠8٠٦   اووي  ضووي لوو ٠8٠٠٠لنوو  لمللووو  ٥٧8٥٣"ل" النروو و ملرووترى لووا نعوو  الاعوو   ضيمووو 
لالوووو  ترجووو  اووور ق لالوووو  ةصووواليا نوووني لترلوووطاع لةجووواع تالليوووذ اجملمرلووواع ال الثوووو مج املخت ووواة التحصووويمي 

 ال ع   لن  لرترى لا نع  الاع .

  ض ورل الاورت القالوي احو " ترجو  اور ق    نعالهعا ل   يتا   ح  مت  اض الارل الصار  النر و لمتحصيي 
(ح ٥(ح يتري يوووو )٦ليو نوووني لترلوووطاع لةجووواع تالليوووذ تمرلووواع ال حوووع الووو الث يتري يوووو )لمللوووو  ةصوووا ذاع

  انطو مج املخت اة التحصيمي ال ع     نعالهح  ىلذا  س اوجانو ل  الرؤال ا، ل.

تاليوو الووتخ اا اخت وواة ث اقوو  مت لتحقيو  لوو  الاوور ل الالاور ق نووني تمرلوواع ال حوع الوو ال ايتوواه ملعراوو 
 "ع".

 :علىاختبار صحة الفرض ال اين الذم ينص *   

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ىل  الاوانطو مج  ذاع"ترج  اور ق 
( حتووالج تط يوو  ٦٠املخت واة التحصوويمي ال عو     نعوواله لصواحل تالليووذ اجملمرلووو التجري يوو ا، ىل"ح  ير وو  جو  ل )

 اخت اة "ع".

 (01جدول )

االختبار التحصيلى البعدأ  ت  التجريبية األوىل والضابطة يفعجملمو ايمة "ت" ملتوسط درجات تالميذ ق
 بعاد وأ

مستوايت اختبار 
 الداللة مستوأ الداللة قيمة "ت" االحنراف املعيارم املتوسط اجملموعة التحصيل

 الضابطة ذكرالت
 التجريبية األوىل

5.45 
6.23 

0.55 
0.75 

 لةدا 1.119 4.69

 الضابطة الفهم
 التجريبية األوىل

04.45 
07.96 

0.23 
3.43 

 دالة 1.111 6.57

 الضابطة ما بعد الفهم
 التجريبية األوىل

3.59 
6.53 

4.10 
 دالة 1.111 6.52 0.22

 التحصيل ككل
 الضابطة

 التجريبية األوىل
40.00 
31.93 

5.06 
 دالة 1.111 7.99 2.47
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 - رذ يي الكمووي  لرووترايت  الارليووو )التووع" النروو و ملخت وواة التحصوو" ضيمووولوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو     
.*    ٠٦لمووأ الرتيوو   عيووع القووي  لالووو لنوو  لرووترى  ١8٢٤ح١8٢٣ح ٥8١٩ح ٣8٩٩لووا نعوو  الاعوو ( اووي  -الاعوو 

(  الاووووانطو مج املخت وووواة ٦اجملموووورلتني التجري يووووو ) تالليوووذاحووو  ترجوووو  اوووور ق لالووووو  ةصووواليا نووووني لترلووووطي لةجوووواع 
 لصاحل اجملمرلو التجري يو ا، ىل.   نعالهمي ال ع   التحصي

  ىلذا  س اوجانو ل  الرؤال ال ا .

 * اختبار صحة الفرض ال الث الذم ينص على:

لمللو  ةصاليو نني لترلطي لةجاع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ال احيوو  الاوانطو مج  ذاع"ترج  ار ل 
( حتوالج تط يوو  اخت وواة ٦٦احل اجملمرلوو التجري يووو ال احيوو"ح  ير وو  جوو  ل )لصوو   نعووالهاملخت واة التحصوويمي ال عو   

 "ع"

 (00جدول )

االختبار التحصيلى البعدأ  قيمة "ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية ال انية والضابطة يف
 وأبعاد 

 املتوسط اجملموعة يلصمستوايت اختبار التح
 االحنراف
 املعيارم

 الداللة وأ الداللةمست قيمة "ت"

 التذ ر
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٢8٥٢ 
١8٢ 

٦8٢٢ 
٦8٣6 

 لالو ٠8٠٠٢ ٥8٩٦

 الاع 
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٦٥8٥٢ 
٦68٠٣ 

٧8٤٧ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٣8٣١ ٧8٤٦

 لا نع  الاع 
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٧8٢٩ 
٢8٣٦ 

٥8٠٦ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٤8١٣ ٦8١٤

 الاانطو التحصيي  كي
 التجري يو ال احيو

٥٦8٦٦ 
٧8٥٩ 

٢8٦١ 
٤8٧ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٣8٣٩

عيععوووا لالوووو لنووو     نعووواله"ع" النرووو و ملخت ووواة التحصووويي ال عووو    ضيموووولووو  ايووو  ل الروووان  يتاووو     
عووووا يعوووو   جوووورل اوووور ق لال  ةصوووواليا نووووني لترلووووطي لةجوووواع تالليووووذ اجملموووورلتني التجري يووووو ال احيووووو  ٠8٠٦لرووووترى 

 مرلو التجري يو ال احيو  ىلذا  س اوجانو ل  الرؤال ال الع.  الاانطو لصاحل اجمل
 على:الذم ينص  ع* اختبار صحة الفرض الراب

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ىل  التجري يوو  ذاع"مل ترج  اور ق 
 ( حتالج تط ي  اخت اة "ع"٦٥"ح  ير   ج  ل )  نعالهال احيو مج املخت اة التحصيمي ال ع   
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 (04جدول )
قيمة )ت( ملتوسط درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية األويل وال انية يف االختبار التحصيلي البعدم 

 38=  4ت 34=  0ت 68د. ح =   71وأبعاد  ت = 
مستوايت اختبار 

 التحصيل
 املتوسط اجملموعة

 االحنراف
 املعيارم

 قيمة
 "ت"

 اللةالد مستوأ الداللة

 التجري يو ا، ىل التذ ر
 التجري يو ال احيو

١8٤٧ 
١8٢ 

٦8٣٢ 
٦8٣6 

    لالو ٠866٤ ٠8٦٤٣

 التجري يو ا، ىل الاع 
 التجري يو ال احيو

٦٣8٩١ 
٦68٠٣ 

٧8٥٧ 
٧8٤٦ 

    لالو ٠86٦٩ ٠8٦٧6

 لا نع  الاع 
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

١8٢٧ 
٢8٣٦ 

٦8٤٤ 
٦8١٤ 

٥8٠ ٥٠٤8٠٧٦ 
 لو لن لا

٠8٠٢ 

 التحصيي  كي
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٧٠8٩٧ 
٧٠8٥٩ 

٤8٥٣ 
    لالو ٠٢٧٦ ٠١٧ ٤8٧

 اووي   وورب  ٠8٢٧٦لنوو  لمللووو  ٠8٢٧٦لوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو     ضيمووو "ع" النروو و ملخت وواة التحصوويي 
     وا    لالو.  ٠8٠٢ل  
  "ووا  وو   ٠8٠٢ اووي   ورب لو   ٠866٤لنو  لمللوو  ٠8٦٤٣ النرو و ملروترى التوذ ر يتاوو     ضيموو "ع    

 لالو. 

  وووا  وو   ٠8٠٢ اووي   وورب لوو   ٠86٦٩لنوو  لمللووو  ٠8٦٧6"ع"  النروو و ملرووترى الاعوو  يتاوو     ضيمووو    
 لالو. 

 نذل  يتا   ح  مل ترج  ار ق لمللو  ةصاليا  نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ىل 
 نذل  يق ي الارل الصار .   ال ع   ملخت اة التحصيي  كي  لن  لرترى التذ ر  الاع   التط ي  يو مج ال اح
  "وووا  ٠8٠٢ اوي  ضوي لو   ٠8٠٧٦لو  لمللوو  ٥8٥٠٤ لوا النرو و ملروترى لوا نعو  الاعو   احووس ضيموو "ع    

تني التجري يوو ا، ىل  ال احيوو لالو  يع  ذل   ح  يرج  ارق لالوو  ةصواليا  نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورل
لا نعو  الاعو  لصواحل اجملمرلوو التجري يوو   مج التط ي  ال ع   ملخت اة التحصيي لن  لرتر  ٠8٠٢لن  لرترى

 ا، ىل  ىلذا  س اوجانو ل  الرؤال الرانع. 



 4102نوفمرب  اجمللد السابع عشر  العدد السادس 

 57  جملة الرتبية العلمية 

   اثنياً: النتائج اخاصة عختبار مهارات االستقصاء العلمي: 

لوووذ  يووونص لموووي" لوووا  ثووور التووو ةيس نكوووي لووو  منووورذج لجموووو امللتقصووواا   الروووؤال اطوووالس الإلجانوووو لووو
  لمرب ةي املشكالع  الطريقو التقمي يوو مج تنميوو نعوض لعواةاع امللتقصواا العمموي لو   تالليوذ الصوف ال وا  

 اول ال ؟
رل اوملخت واة صوحو ال one way anovaو لو  اوذا الروؤال مت الوتخ اا  لومرب  ميوي الت واي  نولإلجا

 اطالس.

 :علىاخامس الذم ينص  ض* اختبار صحة الفر 

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطاع لةجواع تالليوذ تمرلواع ال حوع الو الث التجري يوو  ذاع"مل ترج  ار ق 
( ٦٧ا، ىل  ال احيووو  الاووانطو مج اخت وواة لعوواةاع امللتقصوواا العممووي ال عوو    لعاةاتوو  الارليووو"ح  ير وو  جوو  ل )

 حتالج املعايو اوةصاليو.

 (03جدول )

اختبار مهارات  ت تالميذ جمموعات البحث ال الث يفروق ب  متوسطات درجافقيمة "ف" لداللة ال
 ومهارات  الفرعية مالبعد ياالستقصاء العلم

مهارات اختبار مهارات االستقصاء 
 العلمي

 االحنراف املتوسط العدد اجملموعة
 F املعيارم

مستوأ 
 الداللة

 الداللة

 ياحيواع  ا،قكال ال 
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٧8٠٩ 
٧86٩ 
٦8٩١ 

٠86٩ 
٦8٠٤ 
٦8٧٥ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٥٢8٧٤

 التخ اا ا،ةضاا
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٧8٧٤ 
٧8١٦ 
٥86٢ 

٦8٢٤ 
٦8٦٧ 
٦8١١ 

٥8٠ ٥٦8٦٦٢    
 لالو

 التجري 
 التجري يو ا، ىل

  يو ال احيوالتجري
 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٧8٣٥ 
٧8٧٩ 
٥8٤٦ 

٦8٣٧ 
٦8٦6 
٦8٠6 

 لالو ٠8٠٠٦ ٣8٥٣

   ة املتغ اع
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٤8٧٦ 
٧8٧٤ 
٥8٦٦ 

٦8٥6 
٦8٥٦ 
٦٠٢٧ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٥٠8٠٩

 ارل الار ل
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٤8٥٢ 
٧8٧٩ 
٦8٢٥ 

٦8٧٤ 
٦8٦٢ 
٦8٠٦ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٤٠8٥٤
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مهارات اختبار مهارات االستقصاء 
 العلمي

 االحنراف املتوسط العدد اجملموعة
 F املعيارم

مستوأ 
 الداللة

 الداللة

 امللتنتاج
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٤8٠٩ 
٧8٧٩ 
٦8٧٧ 

٦8٥٦ 
٦8٥١ 
٦8٦6 

 لالو ٠8٠٠٠ ٧٩8٩٩

  رح ا،ل مو
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٤8٣٦ 
٧86٣ 
٦8٤٦ 

٥8٥٢ 
٠8٧٩ 
٦8٥6 

 لالو ٠8٠٠٠ ٧٤8٣

 اع  القراا  العمميو
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٤8٣٢ 
٧8٣٤ 
٦8٦٩ 

٠8٩٢ 
٦8٤٦ 
٦8٤٣ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٢68٦٩

 املخت اة  كي
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٧٥8٥6 
٥68١٧ 
٦٤8٣6 

١8٦١ 
٤8٥٦ 
٤8٤١ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٩١8٣٩

  حوو  يرجو  اوورق  ٠8٠٦ل" النروو و لالخت واة  كوي لالووو لنو  لروترى " ضيمووالرووان  يتاو     لو  ايو  ل    
مج التط يوووو   ٠8٠٦لوووواع ال حووووع الوووو الث لنوووو  لرووووترى تمر لال  ةصوووواليا نووووني لترلووووطاع لةجوووواع تالليووووذ 

 العممي. ال ع   ملخت اة لعاةاع امللتقصاا

 :علنسبة للمهارات الفرعية 
 -ةاع )اعوووو   الووووتخ اا ا،قووووكال ال ياحيوووووملعوووواالنروووو و  ٠8٠٦لرووووترى  يتاوووو     ضيمووووو "ل" لالووووو لنوووو 

ح   و  لالوو النرو و (اعو  القوراا  العمميوو - ورح ا،لو مو -امللوتنتاج -اورل الاور ل - و ة املتغو اع -التجري 
 ة  التخ اا ا،ةضاا.ملعا

  لمللوووو  ذاع  اووور ق رل ال ح وووي القالوووي احووو  "ترجووواووورل الصوووار   ض ووورل الاووواوووض الة عوووا لووو   يتاووو   حووو  مت
 ةصاليو نني لترلطاع لةجاع تالليذ تمرلاع ال حع ال الثو التجري يو ا، ىل  ال احيو  الاوانطو مج اخت واة 
لعاةاع امللتقصاا العممي ال ع    لعاةات  الارليو لا ل ا لعاة  الوتخ اا ا،ةضواا"  نوذل   وس اوجانوو لو  

 الرؤال اطالس.
  .ر ل التاليو التخ اا اخت اة "ع"ااجملمرلاع ال الثو اق  مت التحق  ل  الالار ق نني  ايتاهعراو مل  

 * اختبار صحة الفرض السادس الذم ينص علي:

لمللوووو  ةصووواليو لترلوووطي لةجووواع تالليوووذ اجملمووورلتني التجري يوووو ا، ىل  الاوووانطو مج  ذاع"ترجووو  اووور ق 
 ( حتالج تط ي  اخت اة "ع"٦٤يو"ح  ير   ج  ل )اخت اة لعاةاع امللتقصاا العممي ال ع   لكي لعاةات  الارل

 



 4102نوفمرب  اجمللد السابع عشر  العدد السادس 

 59  جملة الرتبية العلمية 

 (02جدول )

قيمة "ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية األوىل والضابطة يف اختبار مهارات االستقصاء 
 ككل ومهارات  الفرعية  البعدمالعلمي 

 املتوسط اجملموعة مهارات اختبار االستقصاء العلمي
 االحنراف
 املعيارم

 ت"قيمة "
 مستوأ
 الداللة

 الداللة

 اع   التخ اا
 ا،قكال ال ياحيو

 الاانطو
 التجري يو ا، ىل

٦8٩١ 
٧8٠٩ 

٦8٧٥ 
٠86٩ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٧8٩٥

 الاانطو التخ اا ا،ةضاا
 التجري يو ا، ىل

٥86٢ 
٧8٧٤ 

٦8١١ 
٦8٢٤ 

    لالو ٠8٥٤٥ ٦8٦6

 التجري 
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
٥8٤٦ 
٧8٣٥ 

٦8٠6 
٦8٣٧ 

 لالو ٠8٠٠٦ ٧8٤٥

   ة املتغ اع
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
٥8٦٦ 
٤8٧٦ 

٦8٢٧ 
 لالو ٠8٠٠٠ 68١6 ٦8٥6

 الاانطو ارل الار ل
 التجري يو ا، ىل

٦8٢٥ 
٤8٥٢ 

٦8٠٦ 
٦8٧٤ 

 لالو ٠8٠٠٠ 68١6

 امللتنتاج
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
٦8٧٧ 
٤8٠٩ 

٦8٦6 
٦8٥ 

 لالو ٠8٠٠٠ 6866

  رح ا،ل مو
 الاانطو

 تجري يو ا، ىلال
٦8٤٦ 
٤8٣٦ 

٦8٥6 
 لالو ٠8٠٠٠ ١8٣6 ٥8٥٢

 اع  القراا  العمميو
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
٦8٦٩ 
٤8٣٢ 

٦8٤٣ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٦٦8٥٧ ٠8٩٢

 الاانطو املخت اة  كي
 التجري يو ا، ىل

٦٤8٣6 
٧٥8٥6 

٤8٤١ 
١8٦١ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٦٦8٥٢

  روو و ملخت وواة لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  كووي  لممعوواةاع لالووو الن "ع"لوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو     ضيمووو
اعو  القوراا  العمميوو(  - ورح ا،لو مو -امللوتنتاج -اورل الاور ل - و ة املتغو اع -الارليو التاليو )التجريو 

 نوووذل  حوووراض الاووورل الصوووار  النرووو و  وووذه املعووواةاع  ض ووورل الاووورل القالوووي احووو   ٠8٠٦لالوووو لنووو  لروووترى 
نوووني لترلوووطي لةجووواع تالليوووذ اجملمووورلتني التجري يوووو ا، ىل  ٠8٠٦صووواليا لنووو  لروووترى ترجووو  اووور ق لالوووو  ة"
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 الاووانطو مج اخت وواة لعوواةاع امللتقصوواا العممووي ال عوو    كووي  لنوو  اووذه املعوواةاع لصوواحل اجملمرلووو التجري يووو 
 ا، ىل.

  اورل الصوار   وذه املعواة   و  لالوو عوا يعو  ض ورل ال "ع" لا النر و ملعاة  الوتخ اا ا،ةضواا اقو   احوس ضيموو
    حوو  مل يرجووو  اوورق لال  ةصووواليا نوووني لترلووطي لةجووواع تالليوووذ اجملموورلتني التجري يوووو ا، ىل  الاوووانطوح مج 
اخت اة لعاةاع امللتقصواا العمموي ال عو   النرو و ملعواة  الوتخ اا ا،ةضوااح  نوذل   وس اوجانوو لو  الروؤال 

 الرالا.
 :ينص على الذم ع* اختبار صحة الفرض الساب

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ال احيوو  الاوانطو مج  ذاعترج  اور ق "
ح  ملخت ووواة صوووحو اوووذا الاووورل مت الوووتخ اا "اخت ووواة لعووواةاع امللتقصووواا العمموووي ال عووو    كوووي  لعاةاتووو  الارليوووو

 : النتالج لر حو اي  ل التاع "ع"اخت اة 

 (05جدول )

"ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية ال انية والضابطة يف اختبار مهارات االستقصاء قيمة 
 العلمي البعدم ككل ومهارات  الفرعية

مهارات اختبار 
 االستقصاء العلمي

 االحنراف املعيارم املتوسط اجملموعة
 قيمة
 "ت"

 مستوأ
 الدالة

 الداللة

اع   التخ اا ا،قكال 
 ال ياحيو

 نطوالاا
 التجري يو ال احيو

٦8٩١ 
٧86٩ 

٦8٧٥ 
٦8٠٤ 

 لالو ٠8٠٠٠ ١8١٧

 التخ اا ا،ةضاا
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٥86٢ 
٧8١٦ 

٦8١١ 
٦8٦٧ 

 لالو ٠8٠٧٧ ٥8٦6

 التجري 
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٥8٤٦ 
٧8٧٩ 

٦8٠6 
 لالو ٠8٠٠٦ ٧8٤٢ ٦8٦6

   ة املتغ اع
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٥8٦٦ 
٧8٧٤ 

٦8٢٧ 
 لالو ٠8٠٠٠ ١8٣٩ ٦8٥٦

 الاانطو ارل الار ل
 التجري يو ال احيو

٦8٢٥ 
٤8٥٢ 

٦8٠٦ 
٦8٧٤ 

 لالو ٠8٠٠٠ ١8٣٩

 امللتنتاج
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٦8٧٧ 
٤8٩ 

٦8٦6 
٦8٥ 

 لالو ٠8٠٠٠ ١8١٣

 لالو ٠8٠٠٠ 68٩٣ ٦8٥6 ٦8٤٦ الاانطو  رح ا،ل مو
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مهارات اختبار 
 االستقصاء العلمي

 االحنراف املعيارم املتوسط اجملموعة
 قيمة
 "ت"

 مستوأ
 الدالة

 الداللة

 ٥8٥٢ ٤8٣٦ التجري يو ال احيو

 قراا  العمميواع  ال
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٦8٦٩ 
٤8٣٢ 

٦8٤٣ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٣8٠٣ ٠8٩٢

 املخت اة  كي
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
٦٤8٣6 
٧٥8٥6 

٤8٤١ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٦٦8٧ ١8٦١

      ةاع الارليوو ممعواالنرو و لالخت واة  كوي  ل ٠8٠٦)ع( لالوو لنو  لروترى  ضيموول  ايو  ل الروان  يتاو
ترجووو  اووور ق لالوووو "حق وووي الاووورل ال ح وووي القالووي احووو : اض الاووورل الاووور   حق وووي الاوورل الصوووار     نووذل  حووور 

نووني لترلووطي لةجوواع تالليووذ اجملموورلتني التجري يووو ال احيووو  الاووانطو مج التط يوو   ٠8٠٦ ةصوواليا لنوو  لرووترى 
رلووو التجري يووو ال احيووو توو  الارليووو لصوواحل تالليووذ اجململعاةاع امللتقصوواا العممووي  كووي   لعوواةاال عوو   ملخت وواة 

  ىلذا  س اوجانو ل  الرؤال الرانع.

 ال امن الذم ينص على: ضر * اختبار صحة الف

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ىل  ال احيوو مج  ذاعمل ترج  ار ق "
( حتووالج تط يوو  اخت وواة ٦١جوو  ل ) ير وو   الارليووو"ح   لعاةاتوو امللتقصوواا العممووي ال عوو    كووي  لعوواةاعاخت وواة 

 ع""
 (06جدول )

ة يف اختبار مهارات االستقصاء العلمي  انياجملموعة التجريبية األوىل والقيمة "ت" ملتوسط درجات تالميذ 
 21الدرجة الكلية لالختبار =  68د.ح =  71عدم ككل ومهارات  الفرعية ت= بال

مهارات اختبار 
 االحنراف املتوسط اجملموعة االستقصاء العلمي

 الداللة مستوأ الداللة قيمة "ت" املعيارم

اع   التخ اا 
 ا،قكال ال ياحيو

 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٧8٠٩ 
٧86٩ 

٠86٩ 
 لالو ٠8٠٠٦ ٧8٤٧ ٦8٠٤

 التجري يو ا، ىل التخ اا ا،ةضاا
 التجري يو ال احيو

٧8٧٤ 
٧8١٦ 

٦8٢٤ 
٦8٦٧ 

    لالو ٠8٤٦٢ ٠86٦٩

 التجري يو ا، ىل تجري ال
 التجري يو ال احيو

٧8٣٥ 
٧8٧٩ 

٦8٣٧ 
٦8٦٢ 

    لالو ٠8٧٢١ ٠8٩٥٩

 التجري يو ا، ىل   ة املتغ اع
 التجري يو  ال احيو

٤8٧٦ 
٧8٧٤ 

٦8٥6 
 لالو ٠8٠٠١ ٥86١ ٦8٥٦
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مهارات اختبار 
 االستقصاء العلمي

 االحنراف املتوسط اجملموعة
 املعيارم

 الداللة مستوأ الداللة قيمة "ت"

 التجري يو ا، ىل ارل الار ل
 التجري يو ال احيو

٤8٥٢ 
٧8٧٩ 

٦8٧٤ 
 لالو ٠8٠٠١ ٥86١ ٦8٦٢

 التجري يو ا، ىل لتنتاجامل
 التجري يو ال احيو

٤8٠٩ 
٧8٧٩ 

٦8٥ 
    لالو ٠8٠٥٦ ٥8٧٢ ٦8٦٢

  رح ا،ل مو
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٤8٣٦ 
٧86٣ 

٥8٥٢ 
    لالو ٠8٠٠٧٣ ٥8٠٥ ٠8٩٧

 اع  القراا  العمميو
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٤8٣٢ 
٧8٣٤ 

٠8٩٢ 
 لالو ٠8٠٠٦ ٧8٤١ ٦8٤٦

 التجري يو ا، ىل املخت اة  كي
 التجري يو ال احيو

٧٥8٥6 
٥68١٧ 

١8٦١ 
٤8٥٦ 

 لالو ٠8٠٠٢ ٥8٩٧

  كويح  النرو و ملعواةاع  النرو و لالخت واة ٠8٠٦ع" لالوو لنو  لروترى "ل  اي  ل الروان  يتاو     ضيموو 
نووذل  مت  اووض   العمميووو(ح   اعوو  القووراا - لر الاوو اوورل -املتغوو اع )اعوو   الووتخ اا ا،قووكال ال ياحيووو   وو ة

 رل الصار  النر و  ذه املعاةاع.اال

 لالووو عووا نعوو      ضيمووو "ع"  وو   ح ا،لوو مو( جنوور  وو -امللووتنتاج -يوو ر التج -)الووتخ اا ا،ةضوواا  لووا لعوواةاع
لوو ا  جوورل اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطي لةجوواع تالليووذ اجملموورلتني التجري يووو ا، ىل  ال احيووو مج التط يوو  

رل الصوووار   وووذه اوووع  نوووذل  مت ض ووورل الاملعووواةاع امللتقصووواا العمموووي النرووو و  وووذه لعووواةاال عووو   ملخت ووواة 
 .ال ال عح  نذل   س اوجانو ل  الرؤال ملعاةاا

 اثل اً: النتائج اخاصة مبقياس الدافعية لتعلم العلوم 
لجموو  منورذجتو ةيس نكوي لو  ال رلإلجانو ل  الرؤال التالوع لو   لو مو ال حوع  الوذ  يونص لموأ "لوا  ثو

يقووووو التقمي يووووو مج تنميووووو ال ااعيووووو لووووتعم  العموووورا لتالليووووذ الصووووف ال ووووا  ر امللتقصوووواا   لوووومرب ةووووي املشووووكالع  الط
 اول ال ؟"

 ق نووني لترلووطاع ر كشووف لوو  لمللووو الاوولممت الووتخ اا  لوومرب  ميووي الت وواي  لوو  اووذا الرووؤال  لإلجانووو
ليوو  ذلو  ملخت واة ر الا   نعوالهتط يو  ال عو   ملقيواا ال ااعيوو لونعم  العمورا لةجاع تالليذ اجملمرلواع الو الث مج ال

 ل التالع.ر صحو الا
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 :ض التاسع الذم ينص علىفر * اختبار صحة ال

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطاع لةجواع تالليوذ تمرلواع ال حوع الو الث التجري يوو  ذاع"مل ترج  ار ق 
( حتوووالج ٦٣ ااعيوووو لوووتعم  العمووورا ال عووو    كوووي   نعووواله"ح  ير ووو  جووو  ل )ا، ىل  ال احيوووو  الاوووانطو مج لقيووواا ال

 املعايو اوةصاليو.

 (07جدول )

اس الدافعية لتعلم يروق ب  متوسطات درجات تالميذ جمموعات البحث ال الث يف مقفقيمة "ف" لداللة ال
 وأبعاد العلوم البعدم ككل 

أبعاد مقياس 
الدافعية لتعلم 

 العلوم
 االحنراف املتوسط الدرجة الكلية لعددا اجملموعة

 F املعيارم
 مستوم
 الداللة

 اا  الذاتيواكال
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

١ 
٦١8٠٩ 
٦٠8٥٩ 
68٤٤ 

٥8٦٥ 
٦8٢٩ 
٦8٣6 

٦٤١8٠ ٠١8٠٠٠ 

الراتيجياع 
 التعم  النشة

 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٢ 
٦٤8٠٧ 
68٩٢ 
٣8٦٢ 

٦8٥٦ 
٥8٠٧ 
٦8٣ 

٦٧٤8٠ ١٩8٠٠٠ 

 ضيمو لال  العمرا
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

١ 
٦٣8٧٢ 
٦٦8٦٩ 
68٥١ 

٦8٦٧ 
٥8٤٦ 
٦8٣٢ 

٦6٧8٠ ٠٤8٠٠٠ 

 ل  اع ني و التعم 
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٢ 
٦٤8٢١ 
٩8١٧ 
١8١٧ 

٠8٩٦ 
٦8٤٥ 
٦8٧١ 

٧٠٥8٠ ٩٩8٠٠٠ 

 صيي لال  
 العمرا

 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٢ 
٦٤8١٩ 
٩86٩ 
١8٢٩ 

٠86٥ 
٥8٥٦ 
٦86٩ 

٦٢68٠ ٧٤8٠٠٠ 

 املقياا  كي
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

 الاانطو

٧٥ 
٧6 
٥٣ 

٥٣ 
٣١8٣٥ 
٤٩8٩٢ 
٧٣8٠6 

٤8٦٧ 
٢8٩6 
٤8٠6 

٢٠68٠ ٩٩8٠٠٠ 

عم  العموورا  تا ال ااعيووو لووالنروو و ملقيووا ٠8٠٦لالووو لنوو  لرووترى "ل"   ايوو  ل الرووان  يتاوو     ضيمووو لوو
ترجو  اور ق لالوو  ةصواليا "رل القالوي احو  اوقو  مت ةاوض الاورل الصوار   ض ورل الالارليوو  نوذل  ا   نعواله كي 
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مج  ٠8٠٦ الاوانطو لنو  لروترى ( ٥(  التجري يوو )٦نوني لترلوطاع لةجواع تالليوذ تمرلواع ال حوع التجري يوو )
 اا ال ااعيو لتعم  العمرا ال ع    كي   نعاله  نذل   س اوجانو ل  الرؤال التالع.يلق

 ملخت اة صحو الار ل التاليو: "ع"مرلاع ال الث مت التخ اا اخت اة ر ق نني اجملا ملعراو ايتاه ال
 رض العاشر الذم ينص على:ف* اختبار صحة ال 

لمللوو  ةصواليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ىل  الاوانطو مج  عذاترج  اور ق "
 ير ووو   "ع" ح  ملخت وواة صوووحو الاووورل مت الووتخ اا اخت ووواة  نعووواله"لقيوواا ال ااعيوووو لووتعم  العمووورا ال عووو    كووي 

 ( حتالج املعايو اوةصاليو.٦6ج  ل )

 (08جدول )

يف مقياس الدافعية لتعلم العلوم  موعت  التجريبية األوىل والضابطةقيمة "ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجمل
 البعدم وأبعاد 

 املتوسط اجملموعة أبعاد مقياس الدافعية لتعلم العلوم
 االحنراف
 املعيارم

 قيمة
 "ت"

 مستوأ
 الداللة

 الداللة

 الكااا  الذاتيو
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
8.22 
06.19 

0.78 
4.40 

 لةدا 1.111 02.85

 الاانطو الراتيجياع التعم  النشة
 التجري يو ا، ىل

7.05 
02.13 

0.7 
0.40 

 دالة 1.111 08.04

 الاانطو ضيمو لال  العمرا
 التجري يو ا، ىل

8.46 
07.32 

0.75 
0.04 

 دالة 1.111 42.04

 الاانطو ل  اع ني و التعم 
 التجري يو ا، ىل

6.63 
02.56 

0.36 
1.90 

 دالة 1.111 46.60

 الاانطو  صيي لال  العمرا
 التجري يو ا، ىل

6.59 
02.69 

0.89 
1.84 

 دالة 1.111 40.96

 املقياا  كي
 الاانطو

 التجري يو ا، ىل
37.18 
76.74 

2.18 
2.03 

 دالة 1.111 36.96

  النرو و ملقيوواا ال ااعيوو لووتعم  العمورا  كووي  ٠8٠٦ع" لالوو لنوو  لروترى "لو  ايو  ل الرووان  يتاو     ضيمووو
جوواع تالليووذ اجملموورلتني التجري يووو ا، ىل ة الارليووو.    احوو  ترجوو  اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطي ل نعوواله  
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  الارليو لصاحل اجملمرلو التجري يو ا، ىل  نوذل  اقو   نعالهاا ال ااعيو  كي ي الاانطو مج التط ي  ال ع   ملق
 نو ل  الرؤال العاقر.اض الارل الصار   ض رل الارل ال ح يح  ىلذا مت اوجاة مت 

 :ة الفرص احلادم عشر الذم ينص علىاختبار صح  *
لمللو  ةصاليو نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو الذاتيوو  الاوانطو مج  ذاع"ترج  ار ق 

"ع"  ير وو  ايووو  ل التووواع  اخت ووواةل مت الوووتخ اا ر "ح  ملخت وواة صوووحو الاوو  نعوووالهلقيوواا ال ااعيوووو لووتعم  العمووورا 
 حتالج املعايو اوةصاليو.

 (09جدول )

يف مقياس الدافعية لتعلم العلوم  قيمة "ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية ال انية والضابطة
 وأبعاد 

 الداللة مستوأ الداللة قيمة "ت" االحنراف املعيارم املتوسط اجملموعة م العلومأبعاد مقياس الدافعية لتعل

 الاانطو تيوالكااا  الذا
 التجري يو ال احيو

68٤٤ 
٦٠8٥٩ 

٦8٣6 
 لالو ٠8٠٠٠ ٤8٧6 ٦8٢٩

 الاانطو الراتيجياع التعم  النشة
 التجري يو ال احيو

٣8٦٢ 
68٩٢ 

٦8٣ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٧8٣١ ٥8٠٧

 الاانطو ضيمو لال  العمرا
 التجري يو ال احيو

68٥١ 
٦٦8٦٩ 

٦8٣٢ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٢8٧٣ ٥8٤٦

 ل  اع ني و التعم 
 لاانطوا

 التجري يو ال احيو
١8١٧ 
٩8١٧ 

٦8٧١ 
 لالو ٠8٠٠٠ 68٢٧ ٦8٤٥

  صيي لال  العمرا
 الاانطو

 التجري يو ال احيو
١8٢٩ 
٩86٩ 

٦86٩ 
 لالو ٠8٠٠٠ ١8٧٥ ٥8٥٦

 الاانطو املقياا  كي
 التجري يو ال احيو

٧٣8٠6 
٤٩8٩٢ 

٤8٠6 
٢8٩6 

 لالو ٠8٠٠٠ ٩8١٩

 نوووذل     نعوووالهالنرووو و لممقيووواا  كوووي  ٠8٠٦لوووو لنووو  لروووترى لووو  ايووو  ل الروووان  يتاووو     ضيموووو "ع" لا 
حووراض الاوورل الصووار   حق ووي الاوورل القالووي احوو  ترجوو  اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطي لةجوواع تالليوووذ 

ح   نعوالهاا ال ااعيوو لوتعم  العمورا يولصواحل اجملمرلوو التجري يوو ال احيوو مج لق احيوو  الاوانطو اجملمرلتني التجري يو ال
    س اوجانو ل  الرؤال ا ال  لشر. نذل
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 :اين عشر الذم ينص على ة الفرض الصح* اختبار 

مل ترج  ار ق لالو  ةصواليا نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجملمورلتني التجري يوو ا، ل  ال احيوو مج لقيواا "
 ير ووو  جووو  ل  "ع" ح  ملخت وواة صوووحو الاووورل مت الووتخ اا اخت ووواة  نعووواله"ال ااعيووو لوووتعم  العمووورا ال عوو    كوووي 

 ( حتالج املعايو اوةصاليو.٥٠)

 (41جدول )

ة لتعلم العلوم عيمقياس الداف يفقيمة "ت" ملتوسطي درجات تالميذ اجملموعت  التجريبية األوىل وال انية 
 .البعدم وأبعاد 

 املتوسط اجملموعة أبعاد مقياس الدافعية لتعلم العلوم
 االحنراف
 املعيارم

 قيمة
 "ت"

 مستوأ
 لداللةا

 الداللة

 الكااا  الذاتيو
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٦١8٠٩ 
٦٠8٥٩ 

٥8٦٥ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٦٧8٠6 ٦8٢٩

 التجري يو ا، ىل الراتيجياع التعم  النشة
 التجري يو ال احيو

٦٤8٠٧ 
68٩٢ 

٦8٥٦ 
٥8٠٧ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٦٥8٤٢

 ضيمو لال  العمرا
 التجري يو ا، ىل
 والتجري يو ال احي

٦٣8٧٤ 
٦٦8٦٩ 

٦8٦٥ 
٥8٤٦ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٦٧8٥١

 ل  اع ني و التعم 
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٦٤8٢١ 
٩8١٧ 

٠8٩٦ 
٦8٤٥ 

 لالو ٠8٠٠٠ ٦١86٩

  صيي لال  العمرا
 التجري يو ا، ىل
 التجري يو ال احيو

٦٤8١٩ 
٩86٩ 

٠86٥ 
 لالو ٠8٠٠٠ ٦٦8١٤ ٥8٥٦

 التجري يو ا، ىل املقياا  كي
 التجري يو ال احيو

٣١8٣٥ 
٤٩8٩٢ 

٤8٦٧ 
٢8٩6 

 لالو ٠8٠٠٠ ٥٦8٧6

  اا  كووي  لألنعووال الارليووو يووالنروو و لممق ٠8٠٦ع" لالووو لنوو  لرووترى "لوو  ايوو  ل الرووان  يتاوو     ضيمووو
احيووو مج التط يوو   اجملموورلتني التجري يووو ا، ىل  ال ياووا.     حوو  ترجوو  اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطي تالليووذ 

مرلووو التجري يووو ا، ىل  نووذل  مت .. لصوواحل اجمل٠٦  ملقيوواا ال ااعيووو  كووي   نعوواله الارليووو لنوو  لرووترى ال عوو 
 اض الارل الصار   ض رل الارل ال ح ي  نذل   س اوجانو ل  الرؤال ال ا  لشر.ة 
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 : تفسري النتائج:اً عساب

 أواًل: تفسري النتائج اخاصة علتحصيل املعريف:  
 ل الران  لمنتالج اتا  لا يمي:* ل  خالل العر 

تاورق تالليووذ اجملموورلتني التجووري يتني ا، ىل  ال احيوو لمووأ تالليووذ اجملمرلووو الاوانطو مج التط يوو  ال عوو   ملخت وواة  -٦
 .  نعالهالتحصيي  كي 

لتط يو  احيوو مج ا مورلتني التجوري يتني ا، ىل  الل ا  جرل ار ق لالو  ةصواليا نوني لترلوطي لةجواع تالليوذ اجمل -٥
  ر  الاع .ذ خت اة التحصيي  كي  لرترايع التال ع   مل

احيو مج التط يو  ال عو    مرلتني التجري يتني ا، ىل  ال جرل ارق لال  ةصاليا نني لترلطي لةجاع تالليذ اجمل -٧
 ملخت اة التحصيي لن  لرترى لا نع  الاع . 

 :لألسباب التالية كويرجح ذل

   امللتقصاا   لمرب ةي املشكالع لال  التالليذ لمأ اع   ا ترواب املعراوو لجمو  منرذجالتخ اا  ي ل
اي ي   ل  خوالل  ورح ا،لو مو  اوجانوو لنعوا الوتخ اا ا،حشوطو  التجواةب عوا جعوي التالليوذ    ور حشوا ا 
 لشوواة و مج تعممعوو  لوو  خووالل عععوو  لممعمرلوواع  ةصوور   لمووأ املعراووو نشووكي لضيوو  عووا  ووا  لوو  ا،ثوور مج 

 ذب  تشري  التالليذ  زايل   صيمع .ج

   لجمو امللتقصاا   لمرب ةي املشكالع حرع ل  التحو   لتاكو  التالليوذ لو  خوالل  منرذجتام   ي ل
ةمرل  وا عوا  وا  لو  ا،ثور مج   رح ا،ل مو ل  جاح  التالليذ    املعم   ال  تعجز لعراتع  الرانقو ل   يال

 يع  لااعا لمرصرل  ىل املعراو ال  ترال ا  لمأ اوجانو لو  اوذه ا،لو مو  ذلو  ة  احت اه التالليذ  خم  لاث 
 ل  خالل تصمي   تنايذ ا،حشطو  التجاةب املختماو.

 احيوووو مج لروووترى لوووا نعووو  الاعووو  اقووو  يرجوووع ذلووو   ىل  حشوووطو لجموووو   يوووو ال لوووا النرووو و لتاووورق اجملمرلوووو التجري
التنقوي نوني  جوزاا العجموو  ثنواا لمميوو الوتعم  عوا لوال  التالليوذ  امللتقصاا ةيع  فةس لمتالليذ ارصوو ةريوو

لمأ الت لاا املعراو الرانقو ل يع    ورح ا،لو مو  تصومي  التجواةب مج  ورا خورباهت  الروانقو   لوال  تصومي  
التجاةب لر   خرى مج ةالو ث رع خط  لعراتع  الرانقو  لاعع  لم حع لو   حشوطو  يتواةب ج يو    فةوس 

نوووة املعراوووو اي يووو   املعراوووو الروووانقو لووو يع    لطوووس  ووو  ةريوووو التعالوووي لوووع نعاوووع  الووو عض  لوووع املووورال  ووو  ة 
 ا لصووالة املعمرلوواع املختماوووح او ووااو  ىل حشووا  الت لووي مج النتووالج الووذ   فح لمتالليووذ التاكوو  ايمووا ترصوومر 

   اع  ملر رلاع الرة  . لي  ل  حتالج  ةنطعا املعراو الرانقوح عا  ا  ل  ا،ثر مج زايل
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 يةاستقصىىائج واسىىرتاتيجيات ذ اسىىتخدمت منىىا الدراسىىات الىىيتتفىىق نتىىائج هىىذا البحىىث مىىع نتىىائج ت** و 
 خمتلفة يف تدريس العلوم ومنها:

  6 منوووووورذج(: الوووووو   ث تووووووس اعاليووووووو ٥٠٦٦لةالووووووو )لنوووووو  لرلووووووأحW's  امللتقصووووووالي مج زايل  املعراووووووو العمميووووووو
 لعقي  امليتاه حنر لال  العمرا لتالليذ الصف الرانع ا،لالي. التحصيي  تنميو نعض لالاع ا

  (: ال     ع اعاليو  لوراتيجيو الوتعم  التعوا   امللتقصوالي مج تنميوو التحصويي ٥٠٠١لةالو )لطياع يسح
  التاك  الناض  ل ى تمميذاع الصف ال ا  املترلة املممكو العرنيو الرعرليو.

 :ات االستقصاء العلميالنتائج اخاصة مبهار اثنيا:

 ترصي ال حع ا اع  ىل النتالج التاليو:

احيوو لمووأ تالليووذ اجملمرلووو الاوانطو مج التط يوو  ال عوو   ملخت وواة  تاورق تالليووذ اجملموورلتني التجووري يتني ا، ىل  ال -٦
 .الارليو لعاةاع امللتقصاا العممي  كي  لعاةات 

لوو  لةلووس ننموورذج لجمووو امللتقصوواا لمووأ تالليووذ اجملمرلووو التجري يووو تاوورق تالليووذ اجملمرلووو التجري يووو ا، ىل ا -٥
ال احيوووو مج نعوووض املعووواةاع ل وووي اعووو   الوووتخ اا ا،قوووكال ال ياحيوووو   ووو ة املتغووو اع  اووورل الاووور ل  اعووو  القوووراا  

 العمميو.

  ملخت وواة مل ترجوو  اوور ق لالووو  ةصوواليا نووني لترلووطاع لةجوواع تالليووذ اجملمرلوواع ال الثووو مج التط يوو  ال عوو  -٧
 ا،ةضاا. لعاةاع امللتقصاا العممي النر و ملعاةاع التخ اا

 وترجع هذ  النتائج إىل األسباب التالية: 

   ح لمتالليووذ لراضووف تعميميووو مياةلوور   فلجمووو امللتقصوواا   لوومرب ةووي املشووكالع  منوورذجالووتخ اا  ووي لوو
 -التجريوو     يوو  املتغوو اع -الاوور لاوورل  -ايعووا لعوواةاع امللتقصوواا العممووي املختماووو لوو  ) وورح ا،لوو مو

 ذلو  لو  خوالل تنايوذ ا،حشوطو  التجواةب ىلو ل ا تشوال املعراوو احاروع   موا  فح  و  ارصوو  -امللتنتاج
نشوووكي لنعجوووي  الووومرب  الوووتخ اا ا،ةضووواا  ا،قوووكال ال ياحيوووو مج تارووو   لووورل النتوووالج الووو  ترصووومرا  ليعوووا

 لممي لضي .

   امللتقصواا   لوومرب ةوي املشوكالع مج توو ةيس  ةو   الصوورع  الاورا لكوو  لجمووو  منورذجالوتخ اا  وي لوو
التالليوووذ لووو  عاةلوووو  تنايوووذ الع يووو  لووو  ا،حشوووطو الووو   فةوووس لتالليوووذ ارصوووو  ووورح الترووواؤملع  ال حوووع لووو  
تاروو اع  ووا لووو  خووالل املناضشوواع ايماليوووو  امللووتعاحو مبصووالة الوووتعم  املختماووو   جووراا التجووواةب عووا لوووال  

ذ لموووأ الوووتخ اا ةرالوووع  املختماوووو مج لمميوووو الوووتعم   احعكوووس ذلووو  لموووأ تنميوووو الع يووو  لووو  لعووواةاع التالليووو
 امللتقصاا.
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 املعموووو  نوووو  ة املرجووووو  املرقوووو   املتووووانع لمعمميووووو التعميميووووو  لقوووو ا املرووووال   لتالليووووذه مج     ضووووس   ووووذل   ضيوووواا
الليووووذ لمووووأ تنميووووو لعوووواةاع امللتقصوووواا ا،حشووووطو التعميميووووو املنالوووو و لووووال  الت تيوووواةلرووووال ت  لمتالليووووذ مج اخ

 العممي.

 ةيووع يقوورا نتح يوو  املشووكمو  اوورل الاوور ل الوو  ترووال  لمووأ ةمعووا  عووع غيوواا التمميووذ نوو  ة العووال الصووض  
عموو  حشووطا   يانيووا مج العمميووو يلتجوواةب  الترصووي  ىل امللووتنتاجاع املعمرلوواع لوو  لصووالةاا املختماووو   جووراا ا

تنميوو الع يو  لو  لعواةاع امللتقصواا العمموي ل يو   يعطيو  ارصوو  ياوا لمتو ةي  لموأ  التعميميو عا لال  لمأ
 اذه املعاةاع   تقاوا.

   لجمووو امللتقصوواا لوو  خووالل لرةمووو الت لووي مج النتووالج لمووأ توورا  ارصووو لمتالليووذ مج الت لووي  منوورذج مووا لووال
ا لوال  لموأ  يوال ةمورل  لقرةواع  تارو  ايما تعمموره  لوا ترصومرا  ليو  لو  حتوالج  ةنطعوا قيواهت  اليرليوو عو

لمع ي  ل  الدراار ةور   ل وي الصو ى الدوي  الروراب  التط يقواع املختماوو لمصورع  الاورا  الوتخ العا مج 
توووال تشوووخيص ا،لووورال    تقووو ير  لمووواق ال حووواة  احعكوووس ذلووو  لموووأ اعووو   وووذه الدوووراار  تنميوووو لعووواةاع 

 امللتقصاا العممي ل يع .

 اا امو  تكو  انوا  اور ق لالوو نوني اجملمرلواع ال الثوو ةمبوا يرجوع ذلو  ،  اوذه ضعاة  التخ اا ا،ة  لا النر و مل
املعوواة  مياةلووروا الاعووي لوو  خووالل لووال  الراي ووياع  التوواع اوو   لرووترى التالليووذ مج اووذه املعوواة   ووا  لرتاووع 

 ك ر  عاةلتعا. التاع ةصي التالليذ مج اجملمرلاع ال الث لمأ لةجاع لرتاعو حتيجو ل
االستقصىاء املختلفىة يف تنميىة  منىاذج** وتتفق نتائج هذ  البحىث مىع نتىائج الدراسىات الىيت أثبتىت فعاليىة 

 العلوم ومنها: تدريسمهارات االستقصاء وعطيات العلم املختلفة من خالل 

  لتقصوواا العووالل مج امل منوورذج(: الوو  ترصوومس  ىل اعاليووو نوورانلج ضووال  لمووأ ٥٠٦٥لةالووو )ةحيوواب ل وو  العزيووزح
 تنميو امللتقصاا العممي ل ى  الب  ميو الرنيو.

   لةالوووو )ليموووأ ةرووواا الووو ي ح (: الووو  ترصووومس  ىل    التووو ةيس ننمووورذج قوووراب امللتقصوووالي  لى  ىل تنميوووو
 امللتقصاا العممي  نعض لممياع العم  ل ى تالليذ الصف اطالس املنت الي.

  توووس  جووورل  ثووور   ووو  لمرةووو تني املقرةتوووني مج  ووورا املعووواي  القرليوووو (: الووو   ث٥٠٠6لةالوووو )لالشوووو ةممووويح 
 لتعمي  العمرا مج تنميو التحصيي ال ةالي  نعض لعاةاع امللتقصاا العممي لتالليذ الصف الرانع املنت الي.

  (: ال     حس اعاليو ا،حشطو امللتقصواليو مج تنميوو نعوض لعواةاع امللتقصواا ٥٠٠6لةالو )ةاحير حمم ح
 لعممي ل ى تالليذ املرةمو اول اليو.ا

  لرمشا  امللتقصوالي مج تصوري  التصورةاع ال  يموو  منرذج(: ال   ث تس اعاليو ٥٠٠6لةالو )جنالا  مسالييح
  تنميو لعاةاع امللتقصاا العممي ل ى تالليذ الصف ال ا .
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  لورمشا  امللتقصوالي  لى  ىل (: ال   ث تس    التو ةيس ننمورذج ٥٠٠٢لةالو ) لنيو اين    حعيمو ةر ح
 لةاليا. تنميو امللتقصاا العممي ل ى التالليذ املت خري 

  ( الوو  ترصوومس  ىل اعاليووو التوو ةيس ا،حشووطو امللتقصوواليو التعا حيووو مج ا تروواب ٥٠٠٣لةالووو )ثنوواا لميجوويح
 لممياع العم   ة  امللتطالع ل ى تالليذ الصف اطالس املرةمو املنت اليو.

 نتائج اخاصة علدافعية لتعلم العلوم: اثل ا: ال
 ترصي ال حع ا اع  ىل:

اا ال ااعيوو لوتعم  العمورا يوو لمأ تالليذ اجملمرلو الاوانطو مج لقحيا مرلتني التجري يتني ا، ىل  التارق تالليذ اجمل -
 .    نعالهال ع   

 :اب التاليةبويرجح ذلك لألس

 لجموو امللتقصواا   لومرب ةوي املشوكالع  فح  و   منرذج ا   لةالو التالليذ عترى  ة   الصرع  الارا
املحوو لاج مج ا،حشووطو التعميميووو. لوو  خووالل اوورل الاوور ل   وورح ا،لوو مو ننوواا لمووأ خوورباهت  الرووانقو  الترصووي 
لممعراوووو احاروووع  عوووا قوووجعع  لموووأ الوووتخ اا الوووراتيجياع   لوووالي  لموووتعم  النشوووة ميكووونع  لووو  ذلووو   ةاوووع  

 لمتعم   قجعع  لمأ اع    صيي لال  العمرا. اااهت  الذاتيو 

  فةوس لجموو امللتقصواا لمتالليوذ الوتخ اا املعمرلواع الو  ترصومرا  ليعوا لو  التجواةب  ا،حشوطو املختماوو مج 
 تار  الك   ل  الدراار مج ا يا  اليرليو عا جعمع  يشعر   نقيمو لال  العمرا مج ةياهت .

 ملختماو جعي التعم  عتعا  ل  ا     زال ل  التشري  ل يع ح  قوجعع  لموأ نوذل اح لاج التالليذ مج ا،حشطو ا
 لزي  ل  ايع    مي لر رليو التعم   زال ل  لااعيتع  لتعم  لال  التعم .

   تنرع ا،حشطو التعميميو  لرال التعم  جعي ني و التعم   نيوو امل و اع املختماوو او وااو  ىل املناضشواع لوع املعمو
 لاع املمي عا  وا  لو  ا،ثور مج الوتمتاع التالليوذ نوتعم   التشري لتالليذ  ي اذه العرالي لال ع لمأ زايل   ا

 لال  العمرا  زايل  لااعيتع .

   لجموووو امللتقصووواا   لووومرب ةوووي املشوووكالع جعوووي التالليوووذ ياكووور   مبر ووورليو مج  منووورذجالوووتخ اا  وووي لووو
لع  لممعاا املختماو  زال لو  ة  وو التالليوذ مج  موي لرو رليو الوتعم  التغم  لمأ العق اع ال  يراجعروا مج  لا

  امللتمال لمأ  حارع  مج  قي  النجاح عا لال  لمأ  رني  زايل  لااعيتع  لتعم  العمرا.
دة دافعيىىة التالميىىذ لىىتعلم العلىىوم ايز  إمكانيىىة** وتتفىىق نتىىائج هىىذا البحىىث مىىع الدراسىىات الىىيت أثبتىىت 

 ومنها:التالميذ كد على نشاط واجيابية ك واسرتاتيجيات ت جذ عستخدام منا

  (: الو  ترصومس  ىل  جورل اثور لموربانلج التعميموي املروتن   ىل ٥٠٦٧لةالو )لرم  الطيطويح   نورااي  ة اقو  ح
 ال لا  مج  رني ال ااعيو لنعم  العمرا ل ى  م و الصف اطالس ا،لالي.
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 ( ح. ٥٠٦٥لةالوSalmiza, S ال  ترصمس ) روني لروترى الاعو    ىل اعاليوو الوتعم  املروتن   ىل الو لا  مج
 عم  الايزايا ل ى  الب املرةمو ال احريو.ت ال ااعيو ل اولةا ي

  لوو خي الووتعم  اطوو لي    ا،حشووطو الوو   الووتخ اا(: الوو  ترصوومس  ىل اعاليووو ٥٠٦٦لةالووو ) ةووالا الشوورني ح
الووتعم  الوو  تتمحوورة ةوورل املووتعم  مج تعزيووز ال ااعيووو الذاتيووو  تووت  خوواةج ةجوور  ال ةالووو  الووتخ اا الووراتيجياع

 لتعم  العمرا.

  التخ اا املخترب املارا ي لو  اثو  مج تنميوو ال ااعيوو لوتعم   (: ال  ترصمس  ع ٥٠٦٠لةالو )آلال لي ح  
 العمرا.

  انيوووو  اعالوووو   لع  ىل (: الووو  ترصووومس  ىل     لوووالي  الوووتعم  امللكووور   اي٥٠ ٠٩ مساليووويح   لةالوووو )تووو
 الصف الرالا املنت الي لتعم  العمرا. تالليذزايل  لااعيو 

 (: ح. ٥٠٠6لةالوووPatrick, H الوو  ترصوومس  ىل زايل  لااعيووو الطووالب لووتعم  العموورا لوو  خووالل نوورانلج :)
  .يقرا لمأ  حشطو امللتقصاا  التنرة العممي

 التوصيات والبحوث املقرتحة:

 نتائج البحث توصي الباح تات مبا يلي: يف ضوء ما خلصت إلي 

 ج املختماووووو لممووووو خي امللتقصووووالي   لووووومرب ةوووووي ذ توووو ةي  لعمموووووي العموووورا لموووووأ التوووو ةيس الوووووتخ اا النموووووا
 املشكالع.

 ج املختماووووو لمموووو خي امللتقصووووالي   لوووومرب ةووووي ذ توووو ةي  الطال ووووو املعممووووو لمووووأ التوووو ةيس الووووتخ اا النمووووا
 املشكالع.

 ي  لتنرلو مج الت ةيس لتنميو ال ااعيو لتعم  العمرا ل ى التالليذ.التخ اا لعممي العمرا ،لال 

 .ت ةي  الطال و املعممو لمأ لعاةاع امللتقصاا العممي 

 التووو الا لاكووور  ال حوووع   ثوووراا لنوووااج العمووورا ا،حشوووطو الووو  تنموووي لعووواةاع امللتقصووواا العمموووي لووو ى التالليوووذ 
 ا اع يقرح  جراا ال حرث التاليو:

  لجمو امللتقصاا مج تنميو اع    يعو العم . منرذجالتخ اا لاةلو اثر 

 .لةالو اعاليو الت ةيس ننمرذج لجمو امللتقصاا مج تنميو امليتاه حنر لال  العمرا 

 .لةالو اعاليو الت ةيس ننمرذج لجمو امللتقصاا مج تصري  التصرةاع ال  يمو 

  العمي . لةالو اثر الت ةيس ننمرذج لجمو امللتقصاا مج تنميو الاع 
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 املراجع

(: " ثوور الووتخ اا املعموو  املارا ووي مج  صوويي املاووااي  الايزايليووو  ا تروواب لعوواةاع ٥٠٦٠. آلووال لووعي  لووي  ) ٦
"ح تمووو الرنيووو العمميوووح اولوو ال التاكوو  العميووا  ال ااعيووو حنوور تعموو  العموورا لوو ى  ال وواع الصووف ال الووع 

 .٤١ -٦ح حرامربح (٦) ١ح الع ل ٦٧اجملم  

س العمرا المرب ةي املشكالع الندريو  التط يو ح الروعرليوح الورايلح ةي(: ت ٥٠٠٠ نرااي  لرم  ا اةثي ) .٥
 .لكت و الشقر 

(: "تعزيووز ال ااعيووو الذاتيووو لووتعم  العموورا  املروو رليو املجتماليووو لوو  خووالل الووتعم  ٥٠٦٦.  ةووالا ال وواز الشوورني  )٧
 -٥٢٢ح يرليوووورح ٧ح العوووو ل ٦٤مووووو الرنيووووو العمميوووووح اجملوووو  اطوووو لي لوووو ى تالليووووذ املرةمووووو اول اليووووو"ح ت

٥6١. 

ال ناليوو لتنميوو الاعو   لعواةاع امللتقصواا لو ى تالليوذ  (: "اعاليو  ة   مج لمرا ا،ةل ضالمو لمأ٥٠٠٢)وووووو . ٤
العمميوو الرنيوو  لعرضواعالصف اطالس املنت الي" املؤ ر العممي التالع لمجمعيو املصوريو لمرنيوو العمميووح 

   رطس. ٧ - يرلير ٧٦ - اومساليميو – ح ااي "التشخيص  ا مرل"مج الر   العرص

(: ايتااوواع ة ي ووو مج ٥٠٠٢ محوو  ل وو  الوورمح  النجوو    لووي ل وو  ا ووال  ةرووني  لمووأ حمووي الوو ي  ةاقوو  ) .٢
 لاة الاكر العرص.تعمي  العمرا مج  را املعاي  العامليو  تنميو التاك   الندريو ال ناليوح القاار ح 

س العمووراح القوواار ح لاة  ةي الووراتيجياع ة ي ووو مج توو س العموورا مج العووال املعاصوور   لووالي ةي(: توو ٥٠٠٧) وووووووو .١
 الاكر العرص.

 س العمراح القاار ح لاة الاكر العرص.ةيت  ي مجخس العمرا مج العال املعاصر امل  ةي(: ت٥٠٠٥)وووووو  .٣

ح يو(: لقرلواع املجنواز ا، والميي لو ى  والب  ميواع املعمموني مج املممكوو العرنيوو الروعرل٥٠٠٧.  محو  الوز أ )6
 الرعرليو.ح لكت  الرنيو العرص ل  ل اطميجح ٥٤ح الرنو 6٣ميج العرصح الع لتمو ةلالو اط

تاكوو  العممووي (: " ثوور النشووا  التعميمووي ا وور لنوورال  العموورا لمووأ تنميووو لعوواةاع ال٥٠٠٠.  قوورل ح وور  ل وو ه )٩
 .ح .جالعو املنرايوالرنيو املعاةاع العمميو ل ى تالليذ املرةمو اول اليو"ح ةلالو لاجرت ح  ميو 

اةيووووو عتوووورى لووووال  العموووورا لمتعمووووي  ض ووووي ي(:  ثيقووووو املرووووترايع املع٥٠٠٩. ا ي ووووو القرليووووو لمجوووورل   امللتمووووال ) ٦٠
 ايالعيح القاار .

(: "االميووو ل ة  الووتعم  مج  وورا ا،حشووطو التعميميووو التكنرلرجيووو لمووأ تنميووو ٥٠٦٧.  لووي حمموو  لمووي الط ووا  )٦٦
لعوواةاع امللتقصوواا مج العموورا لوو ى  ووالب الصووف اولوو ال "ح ةلووالو لاجرووت ح  ميووو الرنيوووح جالعووو 

 .لني مشس
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ميوووو لووورمشا  لمتووو ةي  امللتقصوووالي مج تن منووورذج(: " ثووور ٥٠٠٢.  لنيوووو الروووي  اينووو    حعيموووو ةرووو   محووو  )٦٥
امللتقصووواا العمموووي  لمميووواع العمووو  التكالميوووو  لااعيوووو املجنووواز لمتالليوووذ املتووو خري  لةالووويا مج العمووورا مج 

 .٢٠-٦ح اجملم  ال ال حالع ل ا، ل لاةاح املرةمو اول اليو"ح تمو الرنيو العمميو

الة التاكوو  لتنميووو الاعوو  ضالمووو لمووي الوو لج نووني التوو ةيس الت ووالع  خوور   لووراتيجيو(: "٥٠٦٦).  ليمووو لاياووي ٦٧
مج العمووورا  التاكووو  امللتقصوووالي لووو   تالليوووذ الصوووف ال وووا  اولووو ال  خمتماوووي  لوووالي  الوووتعم "ح تموووو 

 .١٦ -٦٢ح ٦٣٥لةالاع مج املنااج   رق الت ةيسح الع ل 

 لموأ تنميوو A-A( )I-التقصوي(  -ال ل -(: " ثر التخ اا  لراتيجيو )ةمي٥٠٠١.  مي  ة ي  لعي  ) ٦٤
لوووالاع العقوووي لووو ى  وووالب الصوووف ا، ل ال ووواحر  لووو  خوووالل لوووال  الكيميوووااح املوووؤ ر العمموووي العاقووور 

 ٧٠اومساليميووح  -لمجمعيو املصريو لمرنيو العمميوح الرنيو العمميوو  و ايع ا ا ور  ةؤى املروتق يح اايو 
 .٤١٤ -٧٩٦ح  ٥  رطسح اجملم   ٦ -يرلير

صووويي  ا ترووواب حخ اا خووورالة املاوووااي  مج تووو ةيس العمووورا لموووأ الت(: " ثووور الوووت٥٠٠٩. نكووور لوووي  صوووالق )٦٢
لعوواةاع امللتقصوواا العممووي  الوو ااع لالجنوواز لوو ى تالليووذ الصووف ال ووا  اولوو ال "ح ةلووالو لاجرووت ح  

  ميو الرنيوح .جالعو املنيا.

مج تنميوووو لمميووواع التعا حيووو  ليو(؛ "االميووو التووو ةيس ا،حشووطو امللتقصوووا٥٠٠٣. ثنوواا لميجوووي الرووي  لووورله ) ٦١
مج  ووورا  ليووووالعمووو   ةووو  امللوووتطالع العمموووي  امليتووواه حنووور الوووتعم  التعوووا   لووو ى تالليوووذ املرةموووو املنت ا

 .٦١٥ -٦٠٣ح ل تمربح ٧ح الع ل ٦٠"ح تمو الرنيو العمميوح اجملم  STCنرانلج 

لموووووا ح لاة  يوووووو(حس لعووووواةاع التاكووووو  )لوووووع ل ووووواع ا،ل موووووو التط يقةي(: تووووو ٥٠٠٩. جووووورلع  محووووو  لوووووعال  ) ٦٣
 .الشر ق

ال لوووار ح قوووا(: الوووراتيجياع التووو ةيس ةؤيوووو لعاصووور  لطووورق الوووتعم   الوووتعم ح ال٥٠٠٧. ةرووو  ةروووني زيتووور  )٦6
 الكت .

(: تو ةيس العموورا مج ٦٩٩١. خميوي يرلوف اطميموي  ل و  المطيووف ةروني ةيو ة  حممو  عووال الو ي  يرلوف )٦٩
 ح لصح لاة القم .ح  املتلراةي التعمي  العااح اولاةاع العرنيو 

 التحصوويي(: االميووو الووتخ اا  لووراتيجيو الووتعم  النشووة مج تنميووو ٥٠٦٦لاليووا ل وو  الاتوواح لمووي ل وو  الراوواب ) ٥٠
 لعووووواةاع امللتقصووووواا العمموووووي لووووو ى تالليوووووذ املرةموووووو اول اليووووووح ةلوووووالو لاجروووووت ح لععووووو  ال حوووووورث 

   .العرنيوح املندمو العرنيو لمرنيو  ال قااو  العمراجالعو ال  ل لعرنيوح ضر  ال ةالاع الرنريوح  ال ةالاع ا
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تعا حيوووو لتووو ةيس لوووال  العمووورا   ثراوووا لموووي تنميوووو   لوووراتيجيو(:  طوووية  حشوووطو ٥٠٠6. ةاحيووور حممووو  لاقووورة )٥٦
ح جالعووو لووني اعنووامللتقصوواا العممووي لوو   تالليووذ الصووف ال الووع اولوو ال ح ةلووالو لاجرووت ح  ميووو ال 

 مشس.

امللتقصوواا العووالل لتنميووو امللتقصوواا  منوورذج(: نوورانلج لقوورح ضووال  لمووأ ٥ ٠ ٦ ٥ل وو  العزيووز ). ةحيوواب  محوو  ٥٥
العمميووح  الرنيوويو الرنيوح تموو مالعممي  لعاةاع التاك  ا،خالضي  حزلاع التاك  الناض  ل ى  الب  

 .٦١٩ -٦٥٧ح ٤ح   ترنرح الع ل ٦٢اجملم  

 القاار ح لال الكت . العمرا املعاصر  املاااي   التط يقاعحس  ةي(؛ ت٦٩٩١ةاعس حممرل ىلجاع ) ٠٥٧

ح لموا ح ٥(؛  نعال التاك ح ترعو ةرني حشرا   حممو  صواحل خطوابح   ٥٠٠٤ة نرع لاةزاحر  آخر   ) ٠٥٤
 لاة الارضا .

اضووووف الووووتعم  النشووووة املتمر ووووز ةوووورل الطالوووو  ) تط يقاهتووووا مج املر  الووووراتيجياع :(٥٠٦٧زنيوووو   حمموووو  ضوووور  ) ٠٥٢
 لمنشر  الترزيع. يوالتعميميو(ح القاار ح املكت و العصر 

 اب ايالعي.ت(؛  لالياع القياا الناري  الرنر ح العنيح لاة الك٥٠٠٤زي  ا ري   ) ٠٥١

(؛  اضع ا تراب لعواةاع امللتقصواا العمموي لو ى تالليوذ املرةموو املترلوطو   م وو ٦٩٩٥. لالا لي  لالا )٥٣
جالعووو  الرنيووو  ميووو"ح تمووو ال حووع مج الرنيووو  لموو  الووناسح  ل اةا ل ينووو الووراي ل ال وواحر  مبووالصووف ا،

 ٧٥٧ -٥6٧ح ٦ح الع ل ١ح اجملم  املنيا

س العموراح املممكوو العرنيوو الروعرليوح الورايلح ةي  مج ت (؛ املرق٦٩٩٥. لالا لي   مح   صايو حمم  لالا )٥6
 لاة الع يكا  لمط الو.

 ال احريوووايتااوواع  ووالب املرةمووو  :(٥٠٠٢ا ال وواز الشوورني    مساليووي ةروو  الوورليمي ). لوع  ةاوو  ملموورا   ةووال٥٩
 التقووورا  عاناملقرةووواع(ح املر وووز القووورلي لاللتحوووا -حنووور لةالوووو املووورال العمميوووو  لوووز اع  لنعوووا )ا،لووو اب

 الرنر ح ضر  ال حرثح القاار .

لطم وو مج لرةمووو الوتعم  ض وي ايوالعيح املر ووز لشور ع تنميووو  لوالي  التاكو  لو ى ا :(٥٠٠٦. لوع  يروي ز وي )٧٠
  التقرا الرنر ح القاار . عانالقرلي لاللتحا

اعاليوو الوتخ اا  لومرب ةوي املشوكالع مج تنميوو التحصويي  لمميواع العمو   :(٥٠٠٣. قالو جانر حممو   )٧٦
ح جالعووو لووني اعنووال  املعنيوووح ةلووالو لاجرووت ح  ميووو اول اليووومج لووال  العموورا لممعوواضني مسعيووا املوو اةا 

 مشس.

 ح القاار ح لاة املعاةل.٥س العمراح   ةي لالياع ت  :(٦٩٩٣صرب  ال لرلاش ) .٧٥
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 طوية  ةو   مج لوال  العمورا مج  ورا املعواي  القرليوو لمتعموي    ثراوا مج تنميوو  :(٥٠٠6لالشو حمم  ةممي ) .٧٧
ح اعنوونت اليوووح ةلووالو لاجرووت ح  ميووو ال التحصوويي  لعوواةاع امللتقصوواا العممووي لوو ى تالليووذ املرةمووو امل

 جالعو لني مشس.

عاح لموا ح لاة الشوور ق روةييوو املعاصور  مج لنوااج العموورا  ت امليتااوواع العامل :(٥٠٦٠. لوايش حممورل زيتور  )٧٤
 لمنشر  الترزيع.

 .العمرا  لتطم اع العصرح القاار ح لاة الاكر العرص  ةات :(٥٠٠١. ل   الرالا لصطاأ الرالا )٧٢

 .ال ااعيو لالجناز  التعم ح ا،ةل ح لما ح لاة امليرر  لمط الو  النشر :(٥٠٠١. ل   الرةي  الشحرلي )٧١

االميووو نوورانلج لقوورح ضووال  لمووأ الووتخ اا املرووتح اثع التكنرلرجيووو مج تعمووي   :(٥٠٦٧. ل وو  ةنوو  الصوو اةي )٧٣
 م ووو املرةمووو ال احريووو مج ايمعرةيووو  لوو ى لووال  الكيميوواا لمووأ تنميووو التاكوو  امللتقصووالي  امليتوواه حنراووا

 اليمنيوح ةلالو ل ترةاهح لعع  ال ةالاع  ال حرث الرنريوح جالعو القاار .

(: " ثووور  لوووراتيجيو الوووتعم  التعوووا   امللتقصوووالي مج تووو ةيس العمووورا لموووأ تنميوووو ٥٠٠٩. لطيووواع حممووو  يوووس )٧6
 الرنيوووترلوة املممكووو العرنيوو الروعرليو"ح تموو التحصويي  التاكو  الناضو  لو ى تمميووذاع الصوف ال وا  امل

 .6٥ -٤٧ح ليرمربح  ٤ح الع ل ٦٥العمميوح اجملم  

(: "نورانلج لقورح لتحروني ا،لاا الت ةيروي ملعمموي ٦٩٩6. لمي حمي الو ي  ةاقو   لوي ل و  ا وال  ةروني )٧٩
لمرنيووو العمميوووو:  لووو ال لعمووو  العمووورا العموورا مج املرةموووو اول اليوووو" املوووؤ ر العممووي ال وووا  لمجمعيوووو املصوووريو 

 .٢٦٠ -٤١٢ رطسح اجملم  ال ا ح   ٢ -٥ نر لمطا ح  -العشري ح املا لمقر  ا ال    

نميوو نعوض املاوااي  (: اعاليو نرانلج لقرح ضال  لمأ  لراتيجيو ةي املشكالع مج ت٥٠٦٥. اا مو ص حي ) ٤٠
   .ننعا وح ةلالو لاجرت ح  ميو الرنيوحل ى  اي الر  

 ح لما ح لاة الاكر.٢(: تعمي  التاك  لاااي   تط يقاعح   ٥ ٠٦٦. اتحي ل   الرمح  جر ا  )٤٦

(: العموووورا يميووووع ا، اووووال  تط يقاتوووو  العمميوووووح لمووووا ح لاة املروووو   لمنشوووور ٥٠٠٧. ضالوووو  صوووواحل النعراقووووي ) ٤٥
 . الترزيع  الط الو

 اذج   لعاةات ح القاار ح لال الكت .(: الت ةيس من٥٠٠٧.  مال ل   ا مي  زيتر  ) ٤٧

ال يرلرجيوووووووو  لالضتووووووو   (: "لروووووووترى  لاا لعمموووووووي العمووووووورا لعمميووووووواع امللتقصووووووواا٦٩٩٥) —————.٤٤
 نرمر ياع الت ةيس امللتقصالي"ح قع يتريأح  ميو الرنيوح اولكن ةيو.

التحصويي  لعواةاع لوا  ةاا (: " ثور الوتخ اا قو كاع التاكو  ال صور  مج تنميوو ٥ ٠ ٦ ٧. ل   لمأ حممرل )٤٢
املعراووووو  امللتقصوووواا العممووووي مج العموووورا لوووو ى تالليووووذ الصووووف ا، ل اولوووو ال "ح ةلووووالو ل توووورةاهح  ميووووو 

 ح جالعو لني مشس.اعنال 
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(: " ثوور التوو ةيس ننموورذج "قووراب" مج تنميووو امللتقصوواا العممووي  نعووض ٥٠٠6. ليمووأ ل وو  هللا ةروواا الوو ي  )٤١
لصووووف اطووووالس املنتوووو الي ذ   التحصوووويي املوووونخاضح تمووووو لةالوووواع مج لمميوووواع العموووو  لوووو ى تالليووووذ ا

 املنااج   رق الت ةيس.

  الووووتعم  امللكوووور   مج  صوووويي تالليووووذ الصووووف الرووووالا ي(: "االميووووو  لووووال٥٠٠٩. توووو   ةجوووو   مساليووووي )٤٣
 .٣٥ -٦٣ح لاةاح ٦ح الع ل ٦٥املنت الي  لااعيتع  حنر تعم  العمرا"ح تمو الرنيو العمميوح اجملم  

 ح القاار ح لر ز الكتاب."ترنريو "لعال(: لمر  الت ةيس ٦٩٩٧. حمم   لني املا  )٤6

 س العمراح القاار ح لاة الاكر العرص.ةي(: الرنيو العمميو  ت ٥٠٠٥. حمم  الري  ) ٤٩

 لمنشر  الترزيع يس العمراح لما ح لاة املر  ة (: الرنيو العمميو  ت ٥٠٠٧حمم  الري    نرااي  نرير  ) .٢٠

ح لموووا ح ا،ةل ح لاة املرووو   لمنشووور ٥ح   اونووو الي(؛ تنميوووو ضووو ةاع التاكووو  ٥٠٠٤حممووو  محووو  الطيطوووي ) ٠٢٦
  الترزيع.

(: الرنيوووو العمميوووو "لاعووورا ضووو ا  اكووور ج يووو   لروووتق ي لووو لرل ةووو يع" املوووؤ ر ٥ ٠٦٦حممووو  لموووي تصووور ) ٠٢٥
 ٣-١لعمميوووح الرنيووو العمميوووو اكوور ج يوو  لراضووع ج يووو  العممووي اطووالس لشوور لمجمعيووو املصوووريو لمرنيووو ا

 ل تمربح القاار .

(  : تكنرلرجيا التعمي  ل   جي تنميو التاك ح لموا ح ا،ةل ح لاة املرو   لمنشور ٥٠٠٥)حمم  حممرل ا يمو  ٠٢٧
 . الترزيع

 .نشر  الترزيعا،ةل ح لاة املر   لم ح لما ح٥الصايح    الت ةيس( ب: لعاةاع ٥٠٠٥)ووووووو  ٠٢٤

اب توووو الووووراتيجيات ح اولوووواةاع العرنيووووو املتحوووو  ح لاة الك التوووو ةيس(:  رالوووو  ٥٠ ٠٦حمموووو  حمموووورل ا يمووووو ) ٠٢٢
 .ايالعي

(: " ثوور نوورانلج تعميمووي لمووتعم  املرووتن   ىل الوو لا  مج ٥٠٦٧  ) ايصووي ة اقوو   نوورااي لرووم  يرلووف الطيطووي  .٢١
  لموووو   يوووتمووو لةالووواع لرنيوووو مج الرن ،لالوووي مج العمووورا"حال ااعيووو لموووتعم  لووو ى  م وووو الصووف اطوووالس ا

 .٧٩ -٦٧ ح ايزا ال العح ليرمربح٤٤الناسح الع ل 

(: " لووراتيجيو لقرةوو لموتعم  امللكوور   املموز ج مج توو ةيس العمورا  االميتعووا ٥٠٠6عو  ح حممو  ل وو  اجمليو  ).٢٣
الووو العموورا لو ى  ووالب املرةمووو اول اليووو"ح مج تنميوو نعووض لعوواةاع امللتقصواا العممووي  امليتوواه حنور لة 

 .١١ -٦٢ح ٧ح الع ل ٦٦تمو الرنيو العمميوح اجملم  

(: "التاالوووي نوووني الوووتعم  امل ووو  لموووأ امللتقصووواا  لروووترى الوووذ اا مج التحصووويي ٥٠٦٦لنووو  لرلوووي صوووالق ) .٢6
لرنيووو العمميوووح اجملوو   نعووض لووالاع العقووي  امليتوواه حنوور العموورا لتالليووذ الصووف الرووانع ا،لالووي"ح تمووو ا

 ٥٤٥8 -٦6٢ح   ترنرح ٤ح الع ل ٦٤
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 .املر   لمنشر  الترزيع س العمراح ا،ةل ح لما ح لاة ةي(:  رق   لالي  ت ٥٠٠٦) هللا ليشيي  الي لطا .٢٩

تط يقيووووح ةانطوووو الرنوووريني  يوووو  منووواذجر  الكيميووواا  لوووس حد الايوووزايا(: تعموووي  ٥٠٦٥اناووو  ل ووو  الرا وووي حووورص ) .١٠
 .عرب: لمرمو الكتاب الرنر  العرصح لصرح ننعاال

لتعوو يي التصوورةاع ال  يمووو ةوورل الدووراار الط يعيووو   ةيس العمووراتووالترليوو   مج  نموورذج(: "اعاليووو ال٥٠٠٧)ووووووووو .١٦
املخياووووووو  ا تروووووواب لعوووووواةاع امللتقصوووووواا العممووووووي  امليتوووووواه حنوووووور العموووووورا لوووووو ى تالليووووووذ الصووووووف ا، ل 

 ٦٠٤8 -٤٢ح ل تمربح ٧ح الع ل ١العمميوح اجملم  اول ال "ح تمو الرنيو 
 ةيس  ةوو   لقرةووو ا،لوومرب امللتقصووالي لمووأ تنميووو توو(: "اعاليووو ٥٠٠٥جنوورى حوورة الوو ي  ل وو  العزيووز ) .١٥

الق ة  لمأ التاك  اون الي مج لال  العمرا لتالليوذ الصوف اطوالس لو  لرةموو الوتعم  ا،لالوي"ح تموو 
 .١٢ ٠٧٣ح لاةاح ٦ح الع ل ٢ الرنيو العمميوح اجملم 

لووووورمشا  مج تصوووووري  التصووووورةاع ال  يموووووو  تنميوووووو لعووووواةاع  منووووورذج(: اعاليوووووو ٥٠٠6. جنووووالا  مساليوووووي الروووووي  )١٧
 ح جالعو لني مشس.اعن ميو ال  امللتقصاا العممي ل ى تالليذ املرةمو اول اليوح ةلالو لاجرت ح

 الووتعم   النمذجووولمووو لمووأ ضاجيو لقرةووو لتوو ةيس الايووزايا اتي(: اعاليووو  لوور ٥٠٦٦. ومووو ل وو  املعطووي صووالق )١٤
النشوووة مج تنميوووو لعووواةاع امللتقصووواا العمموووي  املعووواةاع املجتماليوووو  التحصووويي لووو ى  وووالب املرةموووو 

 .الزضازي ال احريوح ةلالو ل ترةاهح جالعو 

ي ال ةالووي  لعوواةاع (: "اثوور الووراتيجياع الووذ اااع املتعوو ل  مج تنميووو التحصووي٥٠٦٦) قوواي . وووأ ةروو  ١٢
ةووووي املشووووكالع   اثة  ال ااعيووووو لمووووتعم  مج لووووال  الايووووزايا لوووو ى  ووووالب الصووووف ا، ل ال احريووووو"ح ةلووووالو 

 ح جالعو لني مشس.اعنل ترةاهح  ميو ال 
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