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 مقدمة
وم الذي يعتمد بشكل متثل قدرات العقل البشري ومهاراته رأس املال األكرب يف االستثمار العاملي يف عامل الي

مباشر ورئيس على اقتصاد املعرفة أو ما يسمى ابالقتصاد الرقمي انطالقا من القيمة االقتصادية لألفكار، والذي أضحى 
 من االقتصاد العاملي. %05ميثل ما يقرب من 

رين، فقد من هذا املنطلق أصبح تنمية التفكري أحد أهم طموحات األنظمة التعليمية يف القرن احلادي والعش
أنشأت فنزويال وزارة للدولة لشئون تنمية الذكاء اإلنساين، كما اهتمت بريطانيا بوضع خطط وبناء برامج لتنمية التفكري، 

 (.49، 1552)حممد جهاد اجلمل،  (DEBONO)ومنها برانمج ديبونو 
بضرورة  National Science Commissionويف ذات السياق اندت اللجنة القومية األمريكية للعلوم 

 ,Assaraf & Orion, 2005)تزويد الطالب ابملهارات العقلية الضرورية ملواجهة متطلبات القرن احلادي والعشرين 

557) 

( تنمية 21، 1552( )جمدي عزيز إبراهيم، 1-2، 1555أيضا اعترب كل من )مىن عبد الصبور شهاب، 
ات احلياتية املعاشة انطالقا من أهنا تبقى صاحلة ومتجددة من مهارات التفكري لدى املتعلمني مطلبا عصراي تفرضه املتغري 

حيث فائدهتا واستخداماهتا؛ وهذا يستلزم مناخ عام داعم ومشجع للتفكري ومنهجية تربوية تتخذ من تنمية مهاراته هدفا 
جي ونظام تعليمي ( حيث اعترب العقل أساس التقدم العلمي والتكنولو 752، 2441هلا، وهذا ما أشار إليه )وليم عبيد، 

 يتخذ من تنمية املهارات والقدرات العقلية والذهنية هدفا هنائيا له.
(، وابمفليد 95، 1555(، )حممد حسني سامل، 721، 1557، إمساعيلكما يرى كل من )جمدي رجب 

تدريس العلوم سياقا  أن (Crawford, 2007, 14)، وكروفلد (Baumfield& Devlin, 2005, 38)ودافلن 
 با وفعاال لتنمية قدرات ومهارات املتعلمني، وأنه جيب هتيئة املناخ التعليمي والبيئة الصفية املناسبة وتبين ممارساتمناس

 البحث عن املعلومات واحلصول عليها.تدريسية تسمح مبمارسة مهارات  ومعاجلات
لوقت احلايل جيب أن ( حيث يرى أن تدريس العلوم يف ا17، 1551ويؤكد على ذلك )عادل أبو العز سالمة، 

 ينطلق من مبدأين أساسيني مها: 
 إجيابية التلميذ وفاعليته يف املوقف التعليمي.-
 تنمية مهارات التالميذ املرتبطة جبمع ومعاجلة املعلومات.-

هو جعل شعار الرتبية من أجل تنمية  اوعليه أصبح التحدي احلقيقي الذي يواجه الرتبية العلمية والقائمني عليه
مبتكرة تنقل بعملية التعليم والتعلم من فكري غاية وهدف جيب حتقيقه، وهذا يتطلب معاجلات وممارسات تدريسية الت

 ثقافة احلفظ إىل ثقافة التفكري.
لذلك كانت الدعوة إلعادة النظر يف الربامج واملناهج الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة وتطويرها بغية تنمية 

هارات الذهنية وأساليب التفكري السليم ال ي تساعد املتعلمني على مواجهة املتغريات العصرية القدرات العقلية وامل
 &Rogers) (smith, 2002, 208)( 155700والتحدايت ال ي يفرضها الواقع املعاش )جمدي عبد الكرمي حبيب، 

Abell, 2008, 591)  



 741                                                                    أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي

 1122العدد الثاين   جملة البحوث النفسية والرتبوية 

التدريس وما يتبناه معلم العلوم من بيئة  (Sanghee& Ramsey, 2009, 314)ويعترب ساجنهي ورمزي 
 اسرتاتيجيات ومعاجلات تدريسية العامل احلاسم يف تنمية قدرات ومهارات املتعلمني.

 ,Kanter& Spyros) (، وكانرت وسيربوس929 -927، 1555وهذا ما أكد عليه )خالد صاحل الباز، 

وتبىن نظرايت وفلسفات عصرية  ار توجهات جديدةحيث يروا أن عملية تعليم وتعلم العلوم حباجة إىل إقر  (856 ,2010
وانتهاج أساليب واسرتاتيجيات حديثة لتزويد املتعلمني مبهارات التفكري الالزمة الكتشاف وتطوير املعرفة العلمية 

 واستخدامها يف حل املشكالت ال ي تواجههم أو احملتل أن تواجههم، وذلك من خالل إذكاء روح البحث واالستقصاء.
على  National Science Education Standardsؤكد املعايري القومية األمريكية لتعليم العلوم كما ت

 &Keys)االستقصاء العلمي كإسرتاتيجية لتعليم وتعلم العلوم، من خالهلا يتم تطوير وتنمية قدرات ومهارات املتعلمني 

Bryan, 2001, 631). 
 ,Thompson& Braaten)، تومسن وبراتن (Robert& Hakan, 2010,7)أيضا يرى روبرت وهاكن 

أن االستقصاء العلمي من املعاجلات التدريسية ال ي تستند على فاعلية املتعلم وإجيابيته يف املوقف التعليمي  (954 ,2008
حيث تعمل بشكل أساسي على تشجيع املتعلم على التفكري، وإاثرة دافعيته للتعلم، إىل جانب تعزيز وتنمية مهارات 

 ث واالكتشاف.البح
لالستقصاء العلمي ابعتباره من  (Prasart& Benjaporn, 2009, 84)ونظر براسرت وبنجبورن 

التدريس ال ي تسهم يف تنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني حيث أهنا تتيح الفرصة أمامهم ملمارسة طرق  اسرتاتيجيات
 حبثه وتوصله إىل النتائج. العلم وعملياته، فمن خالهلا يسلك املتعلم سلوك العامل يف

العلمي على الفعل النشط واإلجيايب من جانب املتعلم عن طريق التفاعل مع املواد واألدوات ويقوم االستقصاء 
أيديهم  إبعمالاملختلفة إىل جانب التفاعل االجتماعي مع زمالئه؛ فاالستقصاء العلمي يسمح للمتعلمني ليس فقط 

Hands- On  بل إعمال عقوهلمMinds- On  أيضا، وعليه يصبح تعليم وتعلم عملية فاعلةActive Process 
 (.152، 1554يدواي وذهنيا )عبد هللا مخيس وسليمان حممد، 

االستقصاء العلمي سياق  (Thomas, et al., 2009, 409)ويف ذات السياق يرى توماس وآخرون 
اختبار صحة هذه  -البحث عن اإلجاابت -لةطرح األسئ -ديناميكي للتعلم يتضمن: استكشاف العامل الطبيعي

 اإلجاابت،
تدريس العلوم كعميلة استقصائية يقوم على فهم  (Robert& Hakan, 2010, 7)كما يرى روبرت وهاكن 

املتعلم ملا حيدث حوله واكتشاف احلقائق العلمية وتكون املبادئ العلمية بنفسه، وتنفيذ االستقصاء العلمي يتطلب أن 
الفرصة لطرح األسئلة وختطيط وإجراء االستكشافات مستخدما أدوات وأساليب مناسبة جلمع البياانت يعطي الطالب 

والتفكري نقداي ومنطقيا حول العالقة بني الدليل والتفسريات، وبناء وحتليل التفسريات البديلة، وتطبيق ما مت تعلمه 
(National Research Council, 1996) . 

ي من املعاجلات التدريسية ال ي تسهم يف تنمية القدرات الذهنية والتكوين العلمي ويعترب االستقصاء العلم
(، )أمنية السيد 1551(، )جنوى نور الدين، 1552للمتعلمني، وهذا ما توصلت دراسة كل من: )سامية حممد، 
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بد هللا (، )ع1554(، )عطيات حممد ايسني، 1550(، )نوال حسن إبراهيم، 1550أمحد،  اجلندي ونعيمة حسن
 &Prasart)، (Thompson& Braaten, 2008)، (Wallace, et al., 2003)(، 1525احلريب، 

Benjaporn, 2009) ،(forbes& Davis, 2010) ،(Robert& Hakan, 2010)  حيث مت التوصل إىل
ة على حل املشكالت، فعالية االستقصاء العلمي يف تنمية العديد من نواتج التعلم منها: مهارات العلم وعملياته، القدر 

العلمية وابلنظر للواقع التعليمي يتم مالحظة  مهارات التفكري االبتكاري، النمو املفاهيمي، مهارات االستقصاء، وامليول
أن االهتمام ابلتفكري وتنمية مهاراته مل يلقى االهتمام الكايف واملطلوب بعد إذا أن معظم جهد ونشاط كل من املعلم 

ل مباشر حنو حفظ املعلومات وحتصيل أكرب قدر منها، وهذا الوضع يتطلب مراجعة وإعادة النظر واملتعلم موجه بشك
وذلك من خالل تبين ممارسات ومعاجلات وأنشطة تدريسية تعمل على تنمية املهارات والقدرات الذهنية لدى املتعلمني 

(، 069، 1551السيد اجلندي، (، )أمنية 21، 1552وبشكل خاص يف مرحلة التعليم األساسي )محدي البنا، 
 (.1554، 99)عطيات حممد ايسني، 

(، ودافيس 1550، 12(، لطيفة صاحل السمرى، 65، 1551وهذا ما خلص إليه كل من )جنوى نور الدين، 
حيث يروا أن واقع تدريس العلوم بصفة عامة مازال يركز على تدريس  (Davis& Smithey, 2009, 746)ثي يومس

 ري وظيفي ال ينمي التفكري، وأن املعرفة تدرس كغاية يف حد ذاهتا.املعلومات بشكل غ
كما أوصت العديد من الدراسات بضرورة تبين معاجلات تدريسية تعظم من دور املتعلم يف املوقف التعليمي فقد 

 ,.Hofstien, et al) (Zohar& Nemet, 2002)(، 2441أوصت دراسة كل من: )صفاء يوسف األعصر، 

2004)(Assaraf& Orion, 2005) ،(Zohar& Schwartazer, 2005) (Rogers& Abell, 2008) ،
(Davis& Smithey, 2009) 

 واسرتاتيجياتبضرورة تركيز تدريس العلوم يف الوقت احلايل على تعليم املتعلم كيف يفكر، وذلك بتبين أساليب 
مارسته، وأن يتم ذلك مع بداية السلم تدريسية مناسبة وتوفري بيئة تعليمية تشجع على البحث والتقصي وتسمح مب

 التعليمي.
( حيث يرى أنه قد آن األوان للرتبية العلمية والقائمني 22621552وهذا ما اندى به ) جمدي عزيز إبراهيم،

عليها االهتمام بتعليم التفكري يف مجيع مراحل التعليم املختلفة، وختطيط احملتوى واألنشطة وتبين اسرتاجتيات تدريسية 
عد يف تنمية مهارات التفكري ال ي تعترب ضرورية ملواجهة املشكالت احلياتية والتالؤم مع املتغريات العصرية منذ بداية تسا

 السلم التعليمي. 
 (Forbes& Davis, 2010)(، فوريس ودافيس، 1551كما أوصت دراسة كل من )ماهر امساعيل، 

العلمية ال ي تنمي مهارات التفكري لدى الطالب، وأن يكون ذلك  بضرورة أن يتم الرتكيز يف تدريس العلوم على األنشطة
 يف سن مبكرة.

( حيث يرى أن التعليم األساسي مرحلة حرجة 22، 1552وهذا ما أشار إليه )كمال عبد احلميد زيتون، 
رب مرحلة أساسية وحامسة ابلنسبة لتنمية مهارات وقدرات املتعلمني ابعتبارها مرحلة تفجر القدرات واإلمكاانت؛ كما تعت

 إما الستكمال الدراسة أو مواجهة احلياة والتعامل مع ما تفرضه من حتدايت.
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ويف ضوء ما سبق تسعى الدراسة احلالية لتوظيف االستقصاء العلمي لتنمية بعض مهارات التفكري املرتبطة جبمع 
 ية.ومعاجلة وتوليد املعلومات من خالل تدريس العلوم لدى طالب املرحلة اإلعداد

 مشكلة الدراسة
 يف ضوء ما سبق حتدد مشكلة الدراسة احلالية يف السؤال التايل:

"ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف تدريس العلوم على تنمية بعض مهارات التفكري املرتبطة 
 جبمع، معاجلة، وتوليد املعلومات لدى طالب املرحلة اإلعدادية؟" 

 األسئلة الفرعية التالية: ويتفرع من هذا السؤال
ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان  -2

 والبيئة" على تنمية مهارات مجع املعلومات لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي؟

ات على اإلنسان ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائن -1
 والبيئة" على تنمية مهارات معاجلة املعلومات لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي؟

ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان  -7
 والبيئة" على تنمية مهارات توليد املعلومات لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي؟

استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان ما أثر  -9
 والبيئة" على تنمية مهارات التفكري ككل لدى طالب الصف الثاين اإلعدادي؟

 أهمية الدراسة
 تتمثل أمهية الدراسة يف:

ال ي قد متثل ضرورة عصرية السعي لتنمية مهارات التفكري املرتبطة جبمع ومعاجلة وتوليد املعلومات، و  -2
 للمتعلمني مبراحل التعليم املختلفة.

تقدمي دليل معلم لتدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" املقررة على طالب الصف  -1
 الثاين اإلعدادي وفًقا لنموذج ابير لالستقصاء العلمي ميكن أن يستفيد منها املعلمني.

ري املرتبطة جبمع ومعاجلة وتوليد املعلومات ميكن أن يستفيد منه الباحثني تقدمي اختبار ملهارات التفك -7
 واملهتمني هبذا اجملال.

 فروض الدراسة
 حتاول الدراسة احلالية التحقق من صحة الفروض التالية:

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 5050يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
 طة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مجع املعلومات لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.التجريبية والضاب

( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 5050يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
 ريبية.املعلومات لصاحل طالب اجملموعة التج لتطبيق البعدي الختبار مهارات معاجلةالتجريبية والضابطة يف ا
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( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني 5050يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -7
 التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات توليد املعلومات لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.

ب اجملموعتني ( بني متوسطي درجات طال5050يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -9
 التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري ككل لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.

 حدود الدراسة:
 تلتزم الدراسة احلالية ابحلدود التالية:

 مهارات التفكري املرتبطة بـ: -

 التجريب. -القياس -الوصف -مجع املعلومات، وتتضمن: املالحظة 

 االستنتاج. -التفسري -التحليل -علومات، وتتضمن: التصنيفمعاجلة امل 
 احلساسية للمشكالت. -األصالة -املرونة -الطالقة -التوقع -توليد املعلومات، وتتضمن: فرض الفروض 

 جمموعة من طالب الصف الثاين اإلعدادي مبدينة العريش -

الصف الثاين اإلعدادي ابلفصل  وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" املقررة على طالب -
 .1525/ 1554الدراسي األول 

 مصطلحات الدراسة:
منوذج ابير لالستقصاء العلمي: جمموعة من اخلطوات أو املراحل يشرتك فيها املعلم واملتعلم لتدريس وحدة" أثر  -

مهارات  بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" املقررة على طالب الصف الثاين اإلعدادي هبدف تنمية
التفكري املرتبطة جبمع، معاجلة، وتوليد املعلومات ال ي تبدأ بتحديد املشكلة، مث فرض الفروض أو اقرتاح احللول 

 استنتاج بشأن صحة الفرض، ىلمث التوصل إصلة، الاحملتملة، واختبار صحة الفروض يف ضوء املعلومات ذات 
 وأخريًا تطبيق االستنتاج وعمل التعميم.

 فاعل اإلجيايب مع املعرفة العلمية، وتتضمن:تمهارات موجهة حنو ال افكري: تعرف على أهنمهارات الت -

  ،مهارات مجع املعلومات: أنشطة وممارسات يتم عن طريقها احلصول على املعلومات من خالل مالحظة
 ووصف الظواهر واألحداث، وإجراء التجارب وعمل القياسات.

 لية هتدف إىل فهم املعلومات ال ي مت احلصول عليها من خالل تقدمي مهارات معاجلة املعلومات: أنشطة عق
 التفسريات، وبناء االستنتاجات وعمل التصنيفات والتحليالت.

 يدة عن طريق فرض مهارات توليد املعلومات: أنشطة عقلية هتدف إىل توليد وإنتاج معلومات وأفكار جد
 كار علمية تتسم ابلتعدد، والتنوع واجلدة.توقعات، ورصد املشكالت، وتقدمي أفالفروض وبناء ال

 اسة:رإجراءات الد
 سارت الدراسة وفقا للخطوات التالية:

االطالع على عدد من الكتاابت واألدبيات والدراسات واألحباث املرتبطة ابلتفكري ومهاراته، واالستقصاء  -2
 العلمي ومناذجه.
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على طالب الصف الثاين  نسان والبيئة املقررةبناء دليل املعلم لتدريس وحدة أثر بعض الكائنات على اإل -1
اإلعدادي وفقا لنموذج ابير لالستقصاء العلمي، وعرضه على السادة احملكمني إلبداء الرأي وعمل 

 التعديالت الالزمة.

بناء اختبار يف مهارات التفكري املرتبطة جبمع ومعاجلة وتوليد املعلومات وعرضه على جمموعة من السادة  -7
وعمل التعديالت الالزمة، مث جتربته استطالعيا على جمموعة من الطالب لضبطه والتأكد من  احملكمني،
 صالحيته.

 اختيار جمموعة الدراسة وتقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضابطة. -9

 مهارات التفكري على جمموع ي الدراسة. الختبارالتطبيق القبلي  -0

 التدريس جملموع ي الدراسة التجريبية والضابطة. -6

 لتطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري على جمموع ي الدراسة.ا -2

 مجع البياانت ومعاجلتها إحصائًيا والتوصل إىل النتائج وتفسريها. -1

 تقدمي التوصيات واملقرتحات. -4

 اإلطار النظري
 أوال: االستقصاء العلمي

 مفهوم االستقصاء العلمي
اء العلمي فهناك من تناوله ابعتباره طريقة للتعليم والتعلم ال ي تناولت مفهوم االستقص واآلراءتعددت التعريفات 

يتحمل فيها التلميذ املسؤولية األوىل يف توليد األسئلة واختبار الفرضيات وتكوين التعميمات هبدف الوصول حلل املشكلة 
 (.207، 2441)سالم سيد أمحد، صفية حممد سالم، 
ه طريقة تدريسية يكون فيها التلميذ مركزا للعملية التعليمية ( ابعتبار 979، 1557ويعرفه )حممد رضا البغدادي 

 ومشاركا يف املوقف التعليمي بطريقة حتتم عليه التفكري، مع توجيه من جانب املعلم لتحقيق األهداف احملددة مسبقا.
 ( أن االستقصاء العلمي مدخل تعليمي منطقي يقوم على تطوير20، 1550بينما ترى )نوال حسن إبراهيم، 

قدرات التفكري لدى املتعلم من خالل إعادة تنظيم املعرفة وتوليد األفكار واختبارها يف مواقف جديدة حبيث يستطيع 
 باشرة وجعلها ذات معىن ابلنسبة له.املغري تعلم معاجلة اخلربات املباشرة و امل

الب أن يدرك ( ابعتباره طريقة للتعلم تستدعي من الط111، 1556كما تناوله )حممد جنيب مصطفى، 
أن هذه اإلجابة قد  اعتبارهاملشكلة وحيددها يف صورة سؤال تدفعه للبحث عن إجابة له عن طريق التجريب أخذا يف 

 تكون نقطة انطالق الستقصاء جديد.
( ابعتباره عملية تفكريية تتضمن مهارات تفكريية عديدة متكن 746، 1556وينظر إليه )صالح الدين عرفة، 

 الص املعاين واملفاهيم من اخلربات ال ي مير هبا.الطالب من استخ
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( االستقصاء العلمي على أنه عملية حبث يقوم هبا الطالب مستخدما 27، 1525وعرف )عبد هللا احلريب، 
خطوات تبدأ بتحديد املشكلة وفرض الفروض واختبارها للوصل إىل حل هلذه املشكلة وعمل التعميم  وفق قدراته العقلية

 املناسب.
ذله املتعلم من أجل ابعتباره اجلهد الذي يب (Thomas, et, al., 2009, 405)ناوله توماس وآخرون وت

مشكلة أو اإلجابة عن سؤال حيث يضع فروضا أولية لتفسري املوقف مث جيمع معلومات لفحص هذه الوصول حلل 
 الفروض واختبار صحتها ومن مث التوصل إىل احلل املناسب.

االستقصاء العلمي ابعتباره نوع من التعلم  (Forbes& Davis, 2010, 824)س كما عرف فوريس ودافي
نظيمها وتقدميها من خالل التوجيه وطرح األسئلة واإلجابة الذي يستخدم فيه املتعلم مهاراته واجتاهاته لتوليد املعلومات وت

 الالزمة وفق أهداف حمددة. ابألنشطةعليها والقيام 
ابعتباره طريقة تعلم تفرض على املتعلم  (Hagop& Saouma, 2010 ,1234)وينظر إليه هاجب وسايوما 

أن يدرك املشكلة، ويضع بعض األسئلة حوهلا وال ي يبحث عن إجاابت هلا مع إدراكه أن هذه اإلجاابت قد تكون حلوال 
 جديد. هنائية للمشكلة أو تكون بداية االستقصاء

يام الطالب ببذل جهد يف احلصول قيقصد به  ن االستقصاءأ (Rens,et al.,2010,792ويرى رنز وآخرون ) 
حمريا أو موقفا غامضا أو مشكلة حتتاج حال،  ؛ فالطالب حني يواجه سؤاال على معلومات تفسر له املشكلة ال ي يواجهها

 و عدم الوضوح.فإنه يشعر حبالة من عدم االتزان، جتعله يوظف حواسه وتفكريه وخرباته السابقة إلزالة الغموض أو احلرية أ
ال ي تناولت مفهوم االستقصاء العلمي يتم مالحظة أن بعضها تناولته  اآلراءيف ضوء العرض السابق لبعض 

األخرى  اآلراء(، وهناك العديد من 1556ابعتباره خمرج تعليمي له مهارات معينة كما يف تعريف )صالح الدين عرفة، 
( )نوال حسن 1557جهد املتعلم وله خطوات حمددة )حممد رضا البغدادي تناولته ابعتباره معاجلة تدريسية تعتمد على 

ويف  (Rens, et al., 2010) (Hagop& Saouma, 2010) (Forbes& Davis, 2010)( 1550إبراهيم، 
عليمي الدراسة احلالية يتم تناول االستقصاء العلمي ابعتباره معاجلة تدريسية تقوم على جهد املتعلم ومشاركته يف املوقف الت

 هلا خطوات معينة تبدأ بتحديد املشكلة وتنتهي ابلوصول للحل ومن مث تعميمه.
 صور االستقصاء العلمي

(، وفوراتك 151، 1554لالستقصاء العلمي صور وأشكال متعددة منها )عبد هللا مخيس، وسليمان حممد، 
(Furtak, 2006, 485) وإرسلي وآخرون ،(Araclli, et al., 2009, 407) ري وابل ودام(Demir& Abell, 

2010, 718- 723) 

وفيه يتم تزويد املتعلم ابلسؤال البحثي أو املشكلة حمل الدراسة،  االستقصاء التجرييب أو التأكيدي: -2
وإجراءات وخطوات دراستها، والنتيجة ال ي سيتم التواصل إليها مثال ذلك: إجراء جتربة إلثبات أن درجة 

 .اجلليد صفر درجة مئوية انصهار

وفيه يتم تزويد املتعلم ابلسؤال البحثي أو املشكلة حمل الدراسة، وإجراءات  االستقصاء االستكشايف: -1
 وخطوات دراستها دون إخباره ابلنتيجة ال ي سيتم التوصل إليها وعليه هو اكتشافها والتوصل إليها بنفسه.
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ة حمل الدراسة، وجمموعة من األدوات فيه يتم تزويد املتعلم ابلسؤال البحثي أو املشكل االستقصاء املوجه: -7
يف دراستها ويطلب منه تصميم وتنفيذ جتربة لإلجابة عن السؤال أو املشكلة، أي أن واملواد ال ي تساعده 

هذا النوع يعتمد على املتعلم ولكن يف إطار واضح وحمدد يهدف إىل حتقيق أهداف حمدودة حتت إشراف 
 وتوجيه املعلم.

وفيه يطرح املعلم موضوع علمي ما على املتعلم ويزوده مبجموعة من األدوات  فتوح:االستقصاء احلر أو امل -9
واملواد، ويطلب منه التفكري يف سؤال حبثي أو مشكلة متعلقة هبذا املوضوع العلمي، وتصميم وتنفيذ جتربة 

 لإلجابة عن السؤال البحثي.

د على تزويد املتعلم أو عدم تزويده بناء على ما سبق يالحظ تعدد صور االستقصاء العلمي، وهذا يعتم
 نتيجة االستقصاء، ويوضح اجلدول التايل ذلك: -خطوات االستقصاء–ابحملددات التالية: السؤال االستقصائي 

 (7جدول )
 صور االستقصاء العلمي

 االستنتاجات خطوات التنفيذ السؤال االستقصائي صور االستقصاء
 معطاة معطاة معطى االستقصاء التأكيدي

 غري معطاة معطاة معطى االستقصاء االستكشايف
 غري معطاة غري معطاة معطى االستقصاء املوجه
 غري معطاة غري معطاة غري معطى االستقصاء املفتوح

 مناذج االستقصاء:
( )عبد 1 -26، 1552تتعدد مناذج االستقصاء العلمي، وفيما يلي وصف لعدد منها )إيهاب جودة طلبة، 

، وسورتس (Crawford, 2007, 620, 625) -(، وكروفورد124، 1554مان حممد، هللا مخيس وسلي
(Schwazr, 2009, 725- 730) ورنز وآخرون ،(Rens, et: al., 2010, 794) 

 :Jarolimekمنوذج جاروليمك 
 يؤكد منوذج االستقصاء العلمي جلاروليمك على مهارات طرح األسئلة، ويسري وفقا للخطوات التالية:

 ملشكلةتعريف ا -2

 تكوين الفرضيات -1

 مجع البياانت -7

 اختبار الفرضيات -9

 الوصول إىل نتائج مبنية على األدلة -0

 Suchmanمنوذج سومشان 

يرى سومشان أن االستقصاء العلمي يبدأ عندما يقوم املتعلمون بفرض فرضيات مرتبطة مبوقف شاهدوه ويعترب 
 طوات التالية:متناقضا لتوقعاهتم أو يثري لديهم الفضول، ويسري وفقا للخ
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 مواجهة الطالب ابملشكلة أو مبوقف حمري -2

 التحقق -1

 التجريب -7

 صياغة التفسري -9

 حتليل عملية االستقصاء -0

 Massialasمنوذج ماسيالس 

 يسري منوذج ماسيالس لالستقصاء العلمي وفقا للخطوات التالية:
 التوجيه -2

 صياغة الفروض -1

 التعريفات -7
 اختبار الفروض -9
 االستدالل -0
 التعميميات -6

 Beyerابير منوذج 
 قدم ابير منوذجه لالستقصاء العلمي، والذي يسري وفقا للخطوات اخلمس التالية:

جعل املشكلة ذات  - حتديد املشكلة: وهي اخلطوات األوىل، وتتضمن عمليات ثالث: اإلحساس ابملشكلة -2
 التحكم يف املشكلة. -معىن

ل إجابة مكنة، ويتضمن عددا من العمليات فرض الفروض أو اقرتاح احللول احملتملة: الفرض ختمني علمي ميث -1
العقلية تبدأ بفحص وتصنيف املعلومات املتوفرة مث البحث عن العالقات للتوصل إىل استنتاج منطقي 

 وتنتهي بصياغة الفرض.

اختبار صحة الفروض يف ضوء املعلومات ذات الصلة: وتعترب خطوة جوهرية ابلنسبة لالستقصاء، وتتضمن  -7
 ا جتميع األدلة وتنظيمها وحتليلها.عمليات عديدة منه

التوصل إىل استنتاج بشأن صحة الفرض: وهذه اخلطوة ال يكتمل االستقصاء بدوهنا ألهنا الغاية ال ي يسري حنوها  -9
 املستقصى مدفوعا مبا لديه من حب االستطالع.

ر يف ضوء املتوفر من تطبيق االستنتاج وعمل التعميم: ويف هذه اخلطوة يتم فحص االستنتاج وإخضاعه لالختبا -0
وضع تعميم بشأن  - معلومات ذات الصلة، وتتضمن عمليتني: اختبار االستنتاج يف ضوء دليل جديد

 النتائج.

يف ضوء ما سبق يتم مالحظة أن مناذج االستقصاء العلمي سابقة الذكر تتكون من مخس خطوات ابستثناء منوذج 
التقارب الكبري بني هذه النماذج فالفروق بينها بسيطة، ماسيالس حيث أضاف خطوة سادسة، كما يالحظ أيًضا 

وبشكل عام مهما تعددت النماذج يبقى اهلدف واحد من عملية االستقصاء وهو وصول املتعلم حلل مشكلة أو اإلجابة 
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س عن السؤال حمل الدراسة، أيًضا يعترب منوذج ابير من النماذج ال ي تعرب بشكل مباشر عن االستقصاء العلمي وتعك
 مضمون النماذج األخرى، وعليه وقع اختيار عليه، ويوضح الشكل التايل خطوات االستقصاء العلمي عند ابير.

 
 منوذج باير لالستقصاء العلمي

  االستقصاء العلميخصائص 
( )جمدي عزيز 177، 1551يتسم االستقصاء العلمي ابلعديد من اخلصائص أو املميزات منها )مشيل كامل عطا، 

، وجريارد وآخرون et(Thomas, al., 2009, 410)(، وتوماس وآخرون 201 -206، 1552 إبراهيم،
(Gerard, et al., 2010, 1039- 104) : 

جيعل الطالب يفكر وينتج بدال من أن يستقبل معلومات جاهزة ومن مث يصبح منتجا للمعرفة ال مستهلكا هلا،  -
 ليمية.وبذلك يتحقق مبدأ إجيابية املتعلم يف العملية التع

جيعل املتعلم يسلك سلوك العامل الصغري حيث يتم مواجهته مبوقف مشكل ومن خالل ذلك حيدد املشكلة  -
 ويكون الفروض وجيمع البياانت ويصمم التجارب ويالحظ ويفسر ويتوصل إىل النتائج.

 جلمع البياانت.يؤكد االستقصاء العلمي على األسئلة وخاصة األسئلة متعددة األجوبة، وعلى التجريب كوسيلة  -

يعزز االستقصاء العلمي الكفاءة والفاعلية العقلية لدى املتعلم حيث يساعد على متثيل املعلومات والبياانت  -
وتوظيفها يف مواقف حل املشكالت فاملتعلم الذي يكتشف أن املاء يتمدد عندما يتجمد يسهل عليه حل 

هتشم زجاجة مملوءة ابملاء وحمكمة اإلغالق عند  مشكلة تتعلق بتفسري سبب طفو الثلج فوق املاء أو مشكلة
 وضعها يف جممد الثالجة.

 يعزز الفضولية وحب االستطالع لدى املتعلم الكتشاف البيئة والتعلم االستقاليل. -

يعزز االستقصاء العلمي انتقال أثر التعلم حيث يكتسب املتعلم األمناط واألساليب ال ي متكنه من التوصل إىل  -
 ملشكل ووضع إجاابت لألسئلة ال ي تعرتضه.القرار وحل ا
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ينمي االستقصاء العلمي القدرة على التفكري االبتكاري ومعاجلة املعلومات حيث جيد املتعلم نفسه وبصورة  -
مستمرة يف مواجهة مشكالت ومواقف تطلب منه االستعانة مبا لديه من خمططات مفاهيمية، وابلتايل يطور منها 

 املوقف.ويعيد تشكيلها حسب هذا 

 ما يكتسبه املتعلم من خالل االستقصاء العلمي حيفظ يف الذاكرة طويلة املدى. -

 :دور املعلم يف االستقصاء العلمي 
ريس االستقصائي دور املرشد واملوجه حيث أن اهلدف األساسي للتدريس االستقصائي هو إاثرة ديتخذ املعلم يف الت

(، )عطيات حممد ايسني، 60، 1550علم يف: )نوال حسن إبراهيم، التفكري املستقل لدى املتعلم، ويتلخص دور امل
 (Roers& Abell, 2008, 593)(، وروجرز وأبل 67، 1554
 تشجيع الطالب على التساؤل وتوجيه األسئلة ال ي قد تساعدهم يف حل املشكلة حمل الدراسة أو البحث. -

 أدائهم أو إصدار أحكام أثناء تنفيذهم لعملية متابعة أداء الطالب أثناء تنفيذ االستقصاء، والرتوي يف تقومي -
 االستقصاء واالنتظار حىت يتم التوصل إىل حل املشكلة املطروحة أو املختارة.

 تشجيع التفاعل واملناقشة بني الطالب كي يتم تبادل األفكار واخلربات. -

 ي.توفري األدوات واملواد والتجهيزات املعملية الضرورية لتنفيذ االستقصاء العلم -

هتيئة البيئة التعليمية املناسبة أمام الطالب للوصول إىل احللول املناسبة للمشكالت حمل الدراسة أو األسئلة  -
 املثارة.

 يراعى أن التعليم ابلتقصي أيخذ وقتا أطول من التعلم ابلطرق التقليدية. -

تشتت كثريا عن موضوع  تزويد الطالب ابإلرشادات والتعليمات الالزمة عندما يشعر أبن أفكار الطالب قد -
 الدراسة أو احبث.

 ميتلك خطة عامة إلرشاد الطالب وتوجيههم أثناء القيام ابألنشطة العلمية. -

 أيخذ بعني االعتبار أن طرح األسئلة الصحيحة ونوعيتها متطلب أساسي لنجاح عملية االستقصاء. -

 يالحظ وينصت إىل تفاعالت الطالب مع بعضهم البعض. -

 ختطيط استنتاجات منطقية من البياانت واألدلة املتوافر. ىالطالب عل يطرح أسئلة تساعد -

ويف إطار االهتمام بتوظيف االستقصاء العلمي يف تدريس العلوم أجريت العديد من الدراسات منها: دراسة )املهدي 
، دراسة ( وال ي سعت الستخدام االستقصاء التعاوين هبدف تنمية مهارات التواصل العلمي1552حممود سامل، 

(Wallace, et. Al. 2003)  ال ي استهدفت استخدام االستقصاء العلمي يف تدريس البيولوجي لتنمية التحصيل
الستخدام االستقصاء العلمي هبدف تنمية املهارات العملية سعت وال ي  (Schwarz, 2009)، ودراسة  التحصيل

 ،(Sanghee& Ramsey, 2009)( 1552والتحصيل الدراسي، كما سعت دراسة كل من )أمال ربيع كامل، 
(Kanter&spyros, 2010) ستخدام االستقصاء العلمي هبدف تنمية االجتاهات العلمية والتحصيل الدراسي، كما إل

لتوظيف االستقصاء  (Hagop&Saouma, 2010)، (Valarie& Deborah, 2007)سعت دراسة كل من 
 العلمي هبدف تنمية فهم الطالب لطبيعة العلم.
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 : التفكري ومهاراتهثانيا
تعددت التعريفات وتباينت اآلراء واالجتاهات النظرية ال ي تناولت مفهوم التفكري فهناك من تناوله ابعتباره 

(، وعرفه 121، 1557سلسلة من النشاطات العقلية ال ي يقوم هبا الفرد عندما يتعرض ملثري ما )انداي هايل السرور، 
أنه العملية ال ي يتم بواسطتها توليد األفكار وحتليلها، وتناوله )حسن حسني  ( على77، 1557)عبد املعطي سويد، 

( ابعتبار مما حيدث عندما يسعى الفرد حلل مشكلة ما، كما عرفه )فتحي عبد الرمحن جروان، 6، 1557زيتون، 
ألحداث ( على أنه نشاط عقلي يستخدم الرموز كأدوات له، أي يستعيض عن األشياء واألشخاص وا755، 1557

( هذا 114 -244، 1550واملواقف ابلرموز بدال من معاجلتها فعليا وواقعيا، وقد أرجع )أمحد النجدي وآخرون، 
التعدد يف اآلراء والتعريفات ال ي تناولت التفكري إىل تعدد مهاراته ومكوانته، وهذا ما يتم التعرض له بشيء من التفصيل 

 فيما يلي:
 مهارات التفكري 

( ابعتبارها 22، 1551أيًضا اآلراء ال ي تناولت مهارات التفكري فقد تناوهلا )جون النغريهري،  تعددت وتنوعت
 ةلبنات بناء التفكري، وهناك من تناوهلا ابعتبارها أنشطة عقلية هتدف إىل إخضاع املعلومات الواردة للعقل إىل املالحظ

، 1551املشكلة أو اختاذ القرار )فتحي عبد الرمحن جروان، والتصنيف والتساؤل واملقارنة والتفسري ليتم التوصل إىل حل 
، 1559(، )جودت أمحد سعادة، 21، 1557(، )حسن حسني زيتون، 71، 1557(، )عبد املعطي سويد، 90
90.) 

( أنه ال ميكن أن يبدأ التفكري إال إذا واجه الفرد 199 -197، 1550ويرى )أمحد النجدي وآخرون، 
ه وحتفزه، ومن مث تدفعه للبحث عن أسباب حدوثها ولكي يستطيع الفرد تفسري الظواهر مشكلة تتحدى عقله وحترك

 واألحداث بشكل موضوعي ال بد أن ميتلك العديد من مهارات التفكري منها:
 ربط السبب ابلنتيجة. -

 ربط اخلصائص املعروفة بغري املعروفة. -

 حتديد اخلصائص املشرتكة. -

( ملهارات التفكري ابعتبارها مهارات مركبة موجه حلل صعوبة أو مشكلة 914 -916، 1555ونظر )خالد الباز، 
معينة حيث يتم مجيع املعلومات املرتبطة ابملشكلة واقرتاح احللول وتقومي احلجج املرتبطة ابالفرتاضات واألحكام وتطوير 

 أفكار جديدة للتغلب على هذه الصعوبة )التفكري املركب(.
( مهارات التفكري ابعتبارها القدرة على اختيار أفضل استجابة من 166، 1550، وتناول )أمحد النجدي وآخرون

البحث عن  -بني عدد من البدائل )القدرة على اختاذ القرار(، وتتضمن العديد من املهارات منها: حتديد املشكلة
 اختيار احلل املناسب. -تقومي البدائل -حتديد أفضل البدائل -البدائل

( ابعتبارها 22 -26، 1550(، )نوال حسن إبراهيم، 126، 1550النجدي وآخرون،  كما تناوهلا )أمحد
القدرة على حتليل القضااي والوصول إىل استدالالت منطقية حول معاين وتفسريات معينة )القدرة على التفكري الناقد( 

 التعميم. -التفسري -م املصادرتقيي -تقييم احلج -مجع املعلومات -وتتضمن العديد من املهارات منها: توضيح املشكلة
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( ابعتبارها القدرة على التفكري يف التفكري )مهارات ما وراء 41 -49، 1551بينما تناوهلا )أمين حبيب سعيد، 
 املعرفة( وتتضمن العديد من املهارات منها:

السيطرة على  -همةحنو أداء امل اإلجيايباالجتاه  - مهارات التنظيم الذايت: وتتضمن االلتزام أبداء مهمة معينة -2
 االنتباه ملتطلبات املهمة

 اإلجرائيةاملعرفة  -مهارات توظيف املعرفة ألداء مهمة معينة، وتتضمن: املعرفة املعلنة -1

 التخطيط -مهارات الضبط اإلجرائي، وتتضمن: التقومي -7

( 721 -751، 1550( )أمحد النجدي وآخرون، 10 -21، 2446وأخريا تناول )حممد عبد الغين هالل، 
مهارات التفكري ابعتبارها القدرة على إنتاج وتطوير أفكار تتسم ابجلدة )التفكري االبتكاري( ويتضمن مهارات عديدة 

 احلساسية للمشكالت. -األصالة -املرونة -منها: الطالقة
 املهارات National Science Education Standards (NSES)واستعرضت املعايري القومية للرتبية العلمية 

 National)العقلية والعملية املناسبة للطالب ابتداء من مرحلة رايض األطفال وحىت هناية املرحلة الثانوية منها 

Research Council, 1996)  

 طرح األسئلة حول الكائنات احلية واألحداث يف البيئة. -

 استخدام البياانت لبناء تفسري عقالين. -

 تصميم وإجراء االستكشاف العلمي. -

 م األدوات واألساليب املناسبة جلمع وحتليل وتفسري البياانت.استخدا -

 حتليل التفسريات البديلة والتنبؤات. -

 استخدام العالقات الرايضية. -

 حتليل التفسريات البديلة والنماذج. -

عرفة العلمية يف ضوء العرض السابق ملفهوم التفكري ومهاراته ويف ضوء طبيعة العصر احلايل وما يتسم به من غزارة وكثافة امل
 مع املعرفة العلمية. اإلجيايبوتنوع مصادرها وأدواهتا تعرف مهارات التفكري على أنه مهارات موجهة حنو التفاعل 

 تصنيف مهارات التفكري 
ابستقراء األدبيات والكتاابت ال ي تناولت التفكري ومهاراته مت رصد تصنيفات عديدة ملهارات التفكري، من هذه 

 التصنيفات:
 ف مارزانو وزمالؤه:تصني

 (:27 -21، 2442قدم روبرت مارزانو قائمة تضمنت العديد من مهارات التفكري منها )روبرت مارزانو وآخرون، 
 مهارة التحديد: وتتضمن حتديد األهداف، حتديد املشكالت. -2

 مهارة التذكر: وتتضمن الرتميز، االستدعاء. -1

 خلصائص، حتديد األخطاء.مهارة التحليل: وتتضمن حتديد العالقات، حتديد ا -7

 مهارة التكامل: وتتضمن التلخيص، إعادة البناء. -9
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 مهارة مجع املعلومات: وتتضمن املالحظة، صياغة األسئلة. -0

 مهارة التنظيم: وتتضمن املقارنة، التصنيف، الرتتيب. -6

 .التنبؤاملهارات التوليدية: وتتضمن االستنتاج،  -2

 عايري، التأكيد.مهارة التقومي: وتتضمن حتديد احملكات وامل -1

 تصنيف باربرا برزيسن ملهارات التفكري:
 ( التصنيف التايل ملهارات التفكري:255، 2442قدم )ابربرا برزيسن، 

 السببية )ربط السبب ابلنتيجة(: وتتضمن العديد من املهارات منها التنبؤ، االستنتاج، احلكم. -2

 ، االستقراء.بناء املعىن: وتتضمن العديد من املهارات منها: املضاهاة -1

العالقات )الكشف عن العالقات والعمليات(: وتتضمن العديد من املهارات منها التحليل، الرتكيب،  -7
 .ماالستدالل املنطقي، التتابع والتنظي

 التصنيف: وتتضمن العديد من املهارات منها املقارنة، التجميع. -9

 / األداء.التمييز: وتتضمن العديد من املهارات منها التعرف على املشكلة -0

 تصنيف آرثر كوستا
 ( تصنيفا ملهارات التفكري تضمن ما يلي:15 -21، 2441قدم )أرثر كوستا، 

مرحلة املدخالت: وتتضمن العديد من املهارات العقلية منها املالحظة، الوصف، الرتتيب، تعريف األشياء،  -2
 العد.

ها التصنيف، التفسري، املقارنة، التجميع، مرحلة معاجلة املعلومات: وتتضمن العديد من املهارات العقلية من -1
 االستنتاج، التميز، االستدالل.

مرحلة املخرجات: وتتضمن العديد من املهارات العقلية منها التخيل، التنبؤ، اإلبداع، التعميم، تقدمي الفروض،  -7
 التصميم.

 تصنيف فورشتني ملهارات التفكري
 (Strang&Shayer, 1993. 321)تضمن تصنيف فورشتني مهارات التفكري التالية 

مرحلة املدخالت )مجع املعلومات(، وتتضمن العديد من املهارات العقلية منها املالحظة، وصف  املرحلة األوىل: -2
 األحداث والظواهر.

استخدام املعلومات ال ي مت مجعها(، وتتضمن املقارنة، تكوين عالقات،  يمرحلة التحكم )أ املرحلة الثانية: -1
 األفكار.ترتيب وتنظيم 

مرحلة املخرجات )أي التعبري عن حل املشكلة( وتتضمن العديد من املهارات منها التعبري  املرحلة الثالثة: -7
 اللفظي املناسب، جتنب األخطاء، الرتوي وعدم االندفاع.
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 تصنيف مهارات عمليات العلم
وتفسري الظواهر العلمية، وقد مت  ينظر ملهارات عمليات العلم ابعتبارها املهارات ال ي يستخدمها العلماء لفهم

 (:10 -21، 2447تصنيفها إىل )كمال عبد احلميد زيتون، 
 مهارات أساسية: منها املالحظة، التصنيف، القياس، االتصال، االستنتاج، االتصال. -2

 مهارات تكاملية: منها فرض الفروض، التفسري، التجريب، ضبط املتغريات. -1

فكري وتصنيفاهتا املختلفة يتم مالحظة تعقد يف هذه املهارات وتعدد يف مستوايهتا، ويف يف ضوء العرض السابق ملهارات الت
يف  انتقائي ( يف أنه جيب التعامل مع مهارات التفكري وتصنيفاهتا بشكل0، 2442ضوء ما أوصى به )ابربرا برزيسن، 

سة، وعليه يتم تعريف مهارات ضوء عدد من احملددات منها طبيعة احملتوى العلمي وخصائص الطالب، وهدف الدرا
 مع املعرفة العلمية، وتتضمن: اإلجيايبالتفكري على أهنا مهارات موجهة حنو التفاعل 

 مهارات مجع املعلومات: وتتضمن مهارات املالحظة، الوصف، القياس، والتجريب. -2

 مهارات معاجلة املعلومات: وتتضمن مهارات التصنيف، التحليل، التفسري، واالستنتاج. -1

هارات توليد املعلومات: وتتضمن مهارات فرض الفروض، التوقع، الطالقة، املرونة، األصالة، واحلساسية م -7
 للمشكالت.

ويف إطار االهتمام بتنمية مهارات التفكري أجريت العديد من الدراسات منها دراسة كل من )لطيفة صاحل السمري، 
( وال ي سعت لتوظيف مناذج تدريسية 1555لباز، (، )خالد صالح ا1552(، )محدي عبد العظيم البنا، 1550

مقرتحة هبدف تنمية مهارات التفكري املرتبطة بتنظيم املعلومات، وعمليات العلم والتفكري املركب والتفكري الناقد، كما 
(، )أمينة السيد اجلندي، 1551(، )أمين حبيب سعيد، 1559سعت دراسة كل من )حممد عبد الرمحن أبو هاشم، 

تدريسية مقرتحة يف تنمية مهارات التفكري املرتبطة بكل من  اسرتاجتيات( لتعريف فاعلية 1552سى صادق، منري مو 
 التفكري املركب والتفكري االبتكاري وحل املشكالت.

 ثالثا: االستقصاء العلمي وتنمية مهارات التفكري 
يعترب تنمية القدرات الذهنية والعقلية لدى املتعلمني مطلب عصري تفرضه املتغريات احلياتية املعاشة، وتلعب 

، 1551الرتبية العلمية وتدريس العلوم دورا مهما يف هذا السياق، ويتفق يف ذلك كل من )أمنية السيد اجلندي، 
ستوايت العليا للتفكري لدى املتعلمني من ( حيث يروا تنمية امل117 -111، 2441(، )حممد علي نصر، 069

 أهداف تدريس العلوم للقرن احلادي والعشرين، وهذا يستلزم تبين اسرتاجتيات وأساليب تدريسية مناسبة.
وقد حدد جملس البحث األمريكي أهداف تدريس العلوم ال ي تشكل األساس للمعايري القومية للرتبية العلمية، 

 (National Research Council, 1996)ومن هذه األهداف 

 ممارسة مهارات العلم وعملياته. -

 تنظيم األشياء واألفكار بطرق جديدة. -

 بناء الفروض. -

 إنتاج أفكار غري مألوفة. -
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( لتفعيل تعليم وتعلم العلوم ابملراحل التعليمية املختلفة يف 929 -927، 1555ويقرتح )خالد صالح الباز، 
 الوقت احلايل ما يلى:

لوم كعملية استقصائية هتدف إىل فهم املتعلم ملا حيدث حوله واكتشاف احلقائق العلمية وتكوين تدريس الع -
 املبادئ العلمية بنفسه.

تزويد املتعلم مبهارات التفكري الالزمة الكتشاف وتطوير املعرفة العلمية واستخدامها يف حل املشكالت ال ي  -
 تواجهه أو احملتمل أن تواجهه.

( عدد 24 -21، 1552،(، )كمال عبد احلميد زيتون، 1552م مصطفى عبد السالم، كما طرح )عبد السال
 من املتطلبات الالزمة لتنمية القدرات الذهنية والتكوين العلمي للمتعلمني منها:

 إذكاء روح البحث واالستقصاء يف أذهان املتعلمني حبثهم على املالحظة والتساؤل. -

 القياس.تدريب املتعلمني على استعمال وسائل  -

 استغالل املالحظة التقليدية لدى املتعلمني وتوجيهها حنو املالحظة املنظمة واملركزة. -

 تدريب املتعلمني على تطوير وتعديل مالحظاهتم بصورة منظمة وواضحة. -

 تشجيع املتعلمني على التعبري عن مالحظاهتم وجتارهبم بواسطة الرسومات واألشكال. -

 عن أرائهم وأفكارهم واالستماع إىل أراء اآلخرين.تشجيع املتعلمني على التعبري  -

 وجود بيئة تعليمية إجيابية خالية من التهديد ويسودها التحدي اهلادف. -

 وجود أنشطة تعليمية تسمح ابملناقشة واحلوار. -

 العمل التعاوين يف جمموعات صغرية داخل الفصل وخارجه. -

أن تنمية مهارات  (Windschitl, 2003, 519)(، ووندسكتل 912، 1550ويرى )أمحد النجدي وآخرون، 
من جانب املتعلم حبيث تسمح له مبمارسة التفكري  اإلجيابيةالتفكري تتطلب بيئة داعمة ومشجعة تقوم على املشاركة 

 هارات بشكل حقيقي، ومن االسرتاتيجيات التدريسية ال ي تسهم يف حتقيق ذلك االستقصاء العلمي.مو 
أن تدريس العلوم له دور حيوي وجوهري يف تنمية مهارات التفكري لدى املتعلمني  يف ضوء ما سبق يتم مالحظة

وهذا يتطلب مناخ تدريسي إجيايب داعم للتفكري من خالل تبين ممارسات تدريسية غري تقليدية تغري من أدوار كل من 
 املعلم واملتعلم، وبيئة صفية حمفزة ومشجعة، وهذا ما يقدمه االستقصاء العلمي.

إطار االهتمام بتوظيف االستقصاء العلمي هبدف تنمية مهارات التفكري أجريت العديد من الدراسات منها ويف 
(، )عطيات حممد ايسني، 1550(، )نوال حسن إبراهيم، 1552دراسة كل من )نعيمة أمحد وسحر عبد الكرمي، 

الناقد، كما توصلت دراسة كل من:  ( وال ي توصلت إىل فعالية االستقصاء العلمي يف تنمية مهارات التفكري1554
( إىل فاعلية التدريس ابستخدام االستقصاء 1552(، )إيهاب جودة طلبة، 1551)جنوى نور الدين عبد العزيز، 

العلمي يف تنمية مهارات التفكري االبتكاري، أيًضا توصلت دراسة كل من: )أمنية السيد اجلندي، نعيمة حسن أمحد، 
إىل فاعلية التدريس  (Rens, et al., 2010)(، 1525(، عبد هللا احلريب، 1552، ( )ثناء مليجي السيد1550

 ابستخدام االستقصاء العلمي يف تنمية مهارات العلم وعملياته.
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 إعداد األدوات واملواد التعليمية
 متر إعداد األدوات واملواد التعليمية ابخلطوات التالية:

 اختيار الوحدة الدراسية -أ

وحدة أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة املقررة على طالب الصف الثاين اإلعدادي  وقع االختيار على
، وال ي تعاجل موضوعات وقضااي ترتبط ابلعديد من مسببات 1525/ 1554ابلفصل الدراسي األول يف العام الدراسي 

الذي انتشرت فيه العديد من األمراض  األمراض وخماطرها الصحية، وهذا املوضوع ميثل أمهية استثنائية يف الوقت احلايل
 ال ي متثل هتدد حقيقي على صحة اإلنسان وحياته.

 إعداد دليل املعلم لتدريس الوحدة -ب

مت إعداد دليل للمعلم كي يكون مبثابة إطارا عاما يسرتشد به املعلم عند تدريس الوحدة املختارة، وذلك من خالل 
 يف العناصر التالية: جمموعة من التعليمات واالقرتاحات املتمثلة

مقدمة الدليل: تناولت مقدمة الدليل بشكل خمتصر طبيعة االستقصاء العلمي وأمهيته ابإلضافة إىل خطوات  -
منوذج ابير لالستقصاء العلمي، إىل جانب مسئوليات املعلم وأدواره يف حتقيق ذلك؛ دون أن ميثل ذلك قيدا على 

 ابتكاره واجتهاده.

يل املعلم أيضا ألمهية وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" واملقررة على تعرض دل أمهية الوحدة: -
طالب الصف الثاين اإلعدادي ابلفصل الدراسي، وما تتضمنه من موضوعات حىت يكون ذلك مبثابة دافع 

 وحافز للمعلم ليقوم بتدريسها على الوجه املطلوب.

 حدة املختارة يف جماالهتا الثالثة: املعرفية واملهارية والوجدانية.: تضمن الدليل أهداف تدريس الو أهداف الوحدة -

تضمن الدليل اخلطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة، وال ي  اخلطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدة: -
 قدرت بتسع فرتات دراسية وفقا للخطة الزمنية الواردة من الوزارة موزعة وفقا للجدول التايل:

 (1جدول )
 خلطة الزمنية لتدريس موضوعات الوحدةا

 عدد الفرتات املوضوع
 فرتتني اخللية وحدة البناء والوظيفة للكائن احلي

 فرتتني الفريوسات
 فرتتني البكرتاي

 فرتتني الفطرايت
 فرتة واحدة الطحالب
 تسع فرتات اجملموع
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ظف يف تنفيذ األنشطة املرتبطة مبوضوعات تضمن الدليل قائمة مبصادر التعلم ال ي ميكن أن تو  مصادر التعلم: -
 الوحدة.

 وتتضمن اآلليات املتبعة يف تنفيذ دروس الوحدة لتحقيق أهدافها. إجراءات تنفيذ الدرس: -

وذلك إلبداء الرأي من  -(2ملحق ) -يعرض دليل املعلم على جمموعة من السادة احملكمني صالحية الدليل: -
لدليل، انسجام الدليل مع فلسفة االستقصاء العلمي، مدى مراعاة حيث: مدى كفاية ووضوح اإلطار العام ل

 منوذج ابير لالستقصاء العلمي عند صياغة دروس الوحدة ابإلضافة إىل مقرتحات التعديل واحلذف واإلضافة.

 .(1ملحق )–ويف ضوء آراء السادة احملكمني وبعد عمل التعديالت الالزمة أصبح دليل املعلم يف صورته النهائية 
 جـ: بناء اختبار مهارات التفكري

 مر بناء االختبار ابخلطوات التالية:
 حتديد اهلدف من االختبار -7

إىل قياس مهارات التفكري املرتبطة جبمع ومعاجلة وتوليد املعلومات لدى طالب الصف الثاين  االختبار يهدف
 اإلعدادي.

 حتديد عناصر االختبار -1

خدام مدخل األبعاد املتعددة يف بناء االختبار، حبيث يكون لكل بعد من يف ضوء مفهوم التفكري وطبيعته مت است
أبعاد التفكري االختبار الفرعي اخلاص به حبيث تشكل االختبارات الفرعية يف جمموعها االختبار ككل، بناء على ذلك 

اختبار  -ملعلوماتاختبار مهارات معاجلة ا -تكون االختبار من ثالثة عناصر هي: اختبار مهارات مجع املعلومات
 مهارات توليد املعلومات.

 صياغة مفردات االختبار -1

مت اختيار طريقة االختيار من متعدد لصياغة مفردات االختبار ابستثناء مفردات الطالقة، واملرنة، واألصالة، 
 واحلساسية للمشكالت كانت من منط األسئلة مفتوحة النهاية.

 صياغة تعليمات االختبار: -4

مات االختبار حبيث تتضمن تعليمات عامة خاصة ابالختبار ككل، ابإلضافة إىل تعليمات خاصة مت صياغة تعلي
بكل اختبار من االختبارات الفرعية وروعي أن تكون بسيطة ومباشرة، وأن تتضمن مثااًل يوضح كيفية اإلجابة عن أسئلة 

 االختبار.
 حتديد طريقة تصحيح االختبار: -5

الصحيح ابلنسبة ألسئلة االختيار من متعدد، وابلنسبة للمفردات مفتوحة النهاية مت ختصص درجة واحدة لالختيار 
 تصحح وفقا ملا يلي:

 املفردات اخلاصة ابلطالقة تقدر درجة الطالب يف ضوء تعدد اإلجاابت املناسبة. -

 املفردات اخلاصة ابملرونة تقدر درجة الطالب يف ضوء تنوع اإلجاابت املناسبة. -
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حلساسية للمشكالت تقدر درجة الطالب يف ضوء عدد املشكالت الفعلية ال ي يسجلها املفردات اخلاصة اب -
 الطالب.

املفردات اخلاصة ابألصالة تقدر درجة الطالب يف ضوء معايري تقدير األصالة الذي قدمه )سيد خري هللا،  -
2412.) 

 صدق االختبار: -1

إلبداء الرأي يف االختبار من حيث:  -(2ق )ملح–لتحديد صدق االختبار يعرض على جلنة من السادة احملكمني 
مناسبة املفردات هلدف االختبار، اتفاق املفردة واملهارة ال ي تقيسها مبناسبة املفردات ملستوى الطالب، دقة الصياغة اللغوية 

كمني مت عمل والعلمية ملفردات االختبار ابإلضافة إىل مقرتحات التعديل، واإلضافة، واحلذف، ويف ضوء آراء السادة احمل
 التعديالت الالزمة.

 ثبات االختبار -1
( طالبًا من طالب الصف الثاين اإلعدادي، 71بعد تطبيق االختبار استطالعيًا على جمموعة مكونة من )  

براون" أمكن حساب معامل الثبات لالختبار   -وبفاصل ثالثة أسابيع يعاد تطبيقه مرة اثنية، وابستخدام معادلة "سبريمان
 ل مكون من مكوانته، ويتضح ذلك من اجلدول التايل:ككل و لك

 (1جدول )
 معامالت ارتباط وثبات اختبار مهارات التفكري

 االختبار
مهارات مجع 

 املعلومات
مهارات معاجلة 

 املعلومات
مهارات توليد 

 املعلومات
 االختبار ككل

 52277 5221 5246 52212 معامل االرتباط
 52190 52172 52126 5211 معامل الثبات

يتضح من اجلدول السابق أن اختبار مهارات التفكري يتصف بدرجة مقبولة من الثبات، سواء ابلنسبة لالختبار    
 ككل أو لكل مكون من مكوانته.

 حساب زمن اإلجابة عن االختبار -1
ستغرقه يقدر الزمن الالزم لإلجابة من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أسرع طالب، والزمن الذي ا  

 ( دقيقة.60أبطأ طالب، وقدر الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار ب )
 الصورة النهائية لالختبار -1

 موزعة كما يلي: -(7) ملحق – ( مفردة71تكون االختبار يف صورته النهائية من)  
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 (4جدول )
 عدد املفردات عدد املهارات االختبار

 21 9 مهارات مجع املعلومات
 21 9 علوماتمهارات معاجلة امل

 29 6 مهارات توليد املعلومات
 71 29 اجملموع الكلي

 مواصفات اختبار مهارات التفكري
 ثانيًا: تطبيق أدوات الدراسة

 مر تطبيق أدوات الدراسة مبا يلي:  
 اختيار جمموع الدراسة:  -أ

إدارة العريش التعليمية،  مت اختيار فصلني عشوائيًا من فصول الصف الثاين اإلعدادي مبدرسة "خدجية بنت خويلد"
وقد مت تقسيمها عشوائياً إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة، ويوضح اجلدول التايل عدد أفراد جمموعة الدراسة 

  وتوزيعهم:
 (5جدول )

 توزيع الطالب على جمموعيت الدراسة
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 الفصل العدد الفصل العدد
71 1/2 76 1/1 

 التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكري -ب

بعد التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكري مت حساب قيم "ت" ابلنسبة لالختبار ككل وكل مكون من مكوانته، 
 هبدف التحقق من تكافؤ جمموع ي الدراسة، ويوضح ذلك اجلدول التايل:

 (1جدول )
جملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي الختبار مهارات داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب ا

 التفكري ومكوانته
 الداللة ت ع م ن اجملموعة مكوانت االختبار
مهارات مجع 

 املعلومات
  1270 920 71 التجريبية

5241 
غري 
 1 9 76 الضابطة دالة

مهارات معاجلة 
 املعلومات

  721 721 71 التجريبية
526 

غري 
 1292 729 76 الضابطة ةدال
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 الداللة ت ع م ن اجملموعة مكوانت االختبار
مهارات توليد 

 املعلومات
  2924 1220 71 التجريبية

2217 
غري 
 2621 1124 76 الضابطة دالة

 االختبار ككل
  1521 7021 71 التجريبية

222 
غري 
 1120 7527 76 الضابطة دالة

درجات طالب اجملموعتني التجريبية  يتضح من اجلدول السابق أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي 
والضابطة يف التطبيق القبلي الختبار مهارات التفكري سواء ابلنسبة لالختبار ككل أو لكل مكون من مكوانته مما 

 يؤشر على تكافؤ اجملموعتني يف بداية التجربة.
 التدريس جملموعيت الدراسة -جـ  

يتم تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" بعد التطبيق القبلي الختبارات مهارات التفكري  
وفقا لنموذج ابير لالستقصاء العلمي للمجموعة التجريبية، ويتم تدريس نفس الوحدة للمجموعة الضابطة وفقا للطريقة 

 املعتادة وقد استغرق ذلك مخسة أسابيع وفقا للخطة الزمنية الواردة من الوزارة.
 ختبار مهارات التفكريالتطبيق البعدي ال –د 

 بعد االنتهاء من التدريس جملموع ي الدراسة يطبق اختبار مهارات التفكري مباشرة مث رصد الدرجات. 
 نتائج الدراسة وتفسريها -هـ 

 فيما يلي يتم استعراض نتائج الدراسة احلالية: 
 ام منوذج ابير لالستقصاء العلمي لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي يتناول نصه: ما أثر استخد

يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" على تنمية مهارات مجع املعلومات لدى طالب 
الختبار داللة الفرق بني متوسطي درجات   T – Testمت استخدام اختبارات "ت"  ؟الصف الثاين اإلعدادي

 ضح اجلدول التايل ذلك:طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، ويو 

 (1جدول )
داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مجع 

 املعلومات
 الداللة ت ع م ن اجملموعة
 921 2522 71 التجريبية

 دالة 6
 122 021 76 الضابطة

بني متوسطي درجات طالب اجملموعة  5252ة إحصائيا عند مستوىمن اجلدول السابق يتضح وجود فرق دال
التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مجع املعلومات، وعليه يتم قبول الفرض 

متوسطي ( بني 5250األول من فروض الدراسة والذي يتناول نصه "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات مجع املعلومات لصاحل طالب اجملموعة 
 التجريبية"
  لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة الذي يتناول نصه: ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي

نات على اإلنسان والبيئة" على تنمية مهارات معاجلة املعلومات لدى طالب يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائ
الختبار داللة الفرق بني متوسطي درجات   T – Testالصف الثاين اإلعدادي. مت استخدام اختبار "ت" 

 طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، ويوضح اجلدول التايل ذلك:

 (1جدول )
 ت طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي داللة الفرق بني متوسطي درجا

 الختبار مهارات معاجلة املعلومات
 الداللة ت ع م ن اجملموعة
 دالة 224 722 2527 71 التجريبية
 127 920 76 الضابطة

عة بني متوسطي درجات طالب اجملمو  5252من اجلدول السابق يتضح وجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى 
التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبارات مهارات معاجلة املعلومات لصاحل اجملموعة 
التجريبية، وعليه يتم قبول الفرض الثاين من فروض الدراسة، والذي يتناول نصه "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 

موعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات ( بني متوسطي درجات طالب اجمل5250مستوى داللة )
 معاجلة املعلومات لصاحل طالب اجملموعة التجريبية".

  لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة الذي يتناول نصه: ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي
والبيئة" على تنمية مهارات توليد املعلومات لدى طالب يف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان 
الختبار داللة الفرق بني متوسطي درجات   T – Testالصف الثاين اإلعدادي. مت استخدام اختبار "ت" 

 طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، ويوضح اجلدول التايل ذلك:

 (1جدول )
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبارات مهارات  داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني

 توليد املعلومات
 الداللة ت ع م ن اجملموعة
  2629 1922 71 التجريبية

2024 
 
 421 7722 76 الضابطة دالة

بني متوسطي درجات طالب اجملموعات  5252من اجلدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 
ودرجات طالب اجملموعات الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار ماهرات توليد املعلومات، وعليه يتم قبول التجريبية 
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( بني 5250الفرض الثالث من فروض الدراسة، والذي يتناول نصه "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
لبعدي الختبار مهارات توليد املعلومات لصاحل متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق ا

 طالب اجملموعة التجريبية".
  لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة الذي نصه: ما أثر استخدام منوذج ابير لالستقصاء العلمي يف

لصف تدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" على تنمية مهارات التفكري ككل لدى طالب ا
الختبار داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب   T – Testالثاين اإلعدادي. مت استخدام اختبار "ت" 

 اجملموعتني التجريبية والضابطة، ويوضح اجلدول التايل ذلك:

 (71جدول )
 داللة الفرق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي 

 ت التفكري ككلالختبار مهارا
 الداللة ت ع م ن اجملموعة
 دالة 27 2926 25029 71 التجريبية
 1921 9727 76 الضابطة

بني متوسطي درجات طالب اجملموع  5252من اجلدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى 
ات التفكري لصاحل اجملموعة التجريبية، وعليه التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهار 

يتم قبول الفرض الرابع من فروض الدراسة، والذي يتناول نصه "يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
( بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكري لصاحل 5250)

 موعة التجريبية".طالب اجمل
( يتضح تفوق طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا وحدة "أثر 25(، )4(، )1(، )2بناء على اجلداول ) 

بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" وفقا لنموذج ابير لالستقصاء العلمي على طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا 
 سبة ملهارات مجع ومعاجلة وتوليد املعلومات ابإلضافة ملهارات التفكري ككل.نفس الوحدة وفقا للطريقة املعتادة ابلن

كما مت حساب حجم التأثري ابعتباره مكمال ملفهوم الداللة اإلحصائية حيث يركز مفهوم الداللة اإلحصائية  
جم االرتباط بصرف ر عن حجم االرتباط، بينما يركز مفهوم حجم التأثري على حظعلى مدى الثقة يف النتائج بصرف الن

النظر عن مدى الثقة ال ي نضعها يف النتائج، وعليه مت حساب حجم التأثري بداللة قيمة "ت" ويتحدد حجم التأثري إذا  
 (2442004كان كبريا أو صغريا أو متوسطا وفقا للجدول التايل )رشدي منصور، 

 (77جدول )
 اجلدول املرجعي حلجم التأثري

 حجم التأثري Dقيمة 
 صغري متوسط كبري
521 520 521 
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ويوضح اجلدول التايل حجم أتثري املتغري املستقل "منوذج ابير لالستقصاء العلمي "على املتغري التابع" مهارات 
 التفكري".

 (71جدول )
 حجم أتثري املتغري املستقل على املتغري التابع

 نوع التطبيق املتغري التابع املتغري املستقل
قيمة 
 t"ت"

درجة 
رية احل

d.f 

N2 D 
حجم 
 التأثري

منوذج ابير 
لالستقصاء 

 العلمي

 كبري 722 5222 72 2526 قبلي بعدي مهارات مجع املعلومات
 كبري 724 5224 72 2222 قبلي بعدي مهارات معاجلة املعلومات

 كبري 629 5242 72 24 قبلي بعدي مهارات توليد املعلومات

 كبري 227 5247 72 1121 قبلي بعدي مهارات التفكري ككل

يتضح من نتائج اجلدول السابق وجود حجم أتثري كبري لنموذج ابير لالستقصاء العلمي يف تنمية مهارات مجع 
"، 2,7 6,9 7,4، 7,2على الرتتيب "  dومعاجلة وتوليد املعلومات ابإلضافة ملهارات التفكري ككل حيث بلغت قيم 

أثر قوي لتدريس وحدة "أثر بعض الكائنات على اإلنسان والبيئة" املقررة  وجود ى؛ وهذا يدل عل501وهي قيم تزيد عن 
على طالب الصف الثاين اإلعدادي وفقا لنموذج ابير لالستقصاء العلمي يف تنمية مهارات التفكري املرتبطة جبمع ومعاجلة 

 وتوليد املعلومات.
هارات التفكري املرتبطة جبمع ومعاجلة وتوليد مما سبق يتضح أن منوذج ابير لالستقصاء العلمي فعال يف تنمية م 

 املعلومات لدى طالب املرحلة اإلعدادية،
( وال ي 1552املهدي حممود سامل، )وهذا يتفق مع نتائج ما توصلت إليه العديد من الدراسات؛ منها دراسة  

لفرقة الثانية تعلم أساسي علوم توصلت إىل فاعلية االستقصاء التعاوين على تنمية مهارات التواصل العلمي لدى طالب ا
( ال ي توصلت إىل فاعلية برانمج مقرتح قائم على 1552ودراسة )سامية حممد أبو اليزيد،  ،بكلية الرتبية بكفر الشيخ

العروض العملية االستقصائية يف تنمية مهارات التدريس لدى طالب الفرقة الثالثة قسم األحياء بكلية الرتبية، ودراسة 
( ال ي توصلت إىل فعالية منوذج االستقصاء العادل يف تنمية مهارات التفكري 1552وسحر عبد الكرمي،  نعيمة أمحد

( ال ي توصلت إىل فعالية 1551ودراسة )جنوى نور الدين عبد العزيز،  الناقد لدى طالب الصف األول  الثانوي،
لتفكري اإلبداعي لتالميذ الصف اخلامس، ودراسة تدريس وحدة يف العلوم ابألسلوب االستقصائي على تنمية القدرة على ا

مادة األحياء على تنمية  تدريس ( ال ي توصلت إىل فاعلية مدخل االستقصاء املوجه يف1550)نوال حسن إبراهيم، 
( 1550مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين الثانوي، ودراسة )أمينة السيد اجلندي، نعيمة حسن أمحد، 

 للتالميذ صلت إىل فاعلية منوذج سومشان للتدريب االستقصائي يف تنمية مهارات عمليات العلم التكامليةال ي تو 
( ال ي توصلت إىل فاعلية منوذج 1552يف العلوم ابملرحلة اإلعدادية، ودراسة )إيهاب جودة طلبة،  للمتأخرين دراسياً 

والالمعرفية )الوجدانية( للتفكري االبتكاري لدى طالب التدريب االستقصائي لسومشان على تنمية القدرات املعرفية 
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( ال ي توصلت إىل فاعلية التدريس ابألنشطة االستقصائية 1552الصف األول الثانوي، ودراسة )ثناء مليجي السيد، 
وصلت ( ال ي ت1554التعاونية يف تنمية عمليات التعلم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، ودراسة )عطيات حممد ايسني، 

إىل فاعلية املزاوجة بني االستقصاء العلمي والتعلم التعاوين يف تنمية مهارات التفكري الناقد، ودراسة )عبد هللا احلريب، 
مهارات التفكري العلمي، كما  تنمية ( ال ي توصلت فاعلية اسرتاتيجية االستقصاء التعاوين يف تدريس الفيزايء على1525

إىل فاعلية االستقصاء العلمي يف تنمية املهارات العلمية والتحصيل الدراسي، ( Schwarz,2009توصلت دراسة )
( ال ي توصلت إىل فاعلية االستقصاء العلمي يف تنمية مهارات العلم لدى طالب املرحلة Rens,et  al.,2010ودراسة )
 الثانوية.

ع إىل أنه مسح للطالب برصد وحتديد ويرى الباحث أن النتائج اإلجيابية لنموذج ابير لالستقصاء العلمي قد ترج 
املشكالت حمل الدراسة، ومجع املعلومات حوهلا، ووضع فرضيات وتصورات ملعاجلتها، وتصميم وتنفيذ التجارب العملية 
الختبار صحة الفروض ومن مث الوصول إىل احلل الصحيح وتعميمه مما انعكس بشكل إجيايب على مهارات التفكري 

 بشكل عام.
جيابية الطالب وفاعليته يف املوقف التعليمي، حيث حتمل الطالب عبء تعلمه ومساندة زمالؤه وهذا إىل جانب إ

إىل املشاركة الفعالة واإلجيابية يف مواقف  –كما يف الطريقة املعتادة   –نقل الطالب من حالة التلقي واالستماع السليب 
العمل داخل جمموعات صغرية أو من خالل املناقشات  التعلم يف سياقات متنوعة سواء من خالل الدراسة الفردية أو

اجلماعية املوسعة وذلك حتت توجيه وإرشاد من املعلم، وهذا أثرى املوقف التعليمي ابألفكار واآلراء، وأيضا وفر مداخل 
احلوار البحث أو األسئلة حمل الدراسة كما أعطى الفرصة لكل طالب للمشاركة يف عملية  حمل متنوعة يف تناول مشكالت

واملناقشة وبناء الفروض وتنفيذ التجارب واقرتاح احللول، وهذا بدوره أدى إىل جعل املعارف تتشكل يف أذهان الطالب 
 بصورة مرتابطة ومتكاملة، وهذا ال يتوفر يف الطريقة املعتادة، مما انعكس بشكل إجيايب على مهارات التفكري بشكل عام.

اإلجيابية يف عملية التعلم من خالل تنفيذ األنشطة العلمية املختلفة سواء كما أنه شجع الطالب على املشاركة 
داخل املدرسة أو خارجها، وهذا قد أعطى الفرصة للطالب ملمارسة وتوظيف عمليات العلم ومهاراته يف مواقف حقيقية، 

احلقيقي الذي يؤكد على مما نقل الطالب من التعليم الشكلي الذي يؤكد على احلفظ القصري للمعلومات إىل التعلم 
مهارات التعلم اإلجيايب مع املعلومات مما انعكس بشكل إجيايب على مهارات التفكري بشكل عام ومهارات مجع ومعاجلة 

 املعلومات بشكل خاص.
كما أنه درب الطالب على املالحظة الدقيقة واملنظمة لألشياء واألحداث والظواهر إىل جانب استعمال أدوات  
قياس املختلفة ابإلضافة إىل التعبري حبرية عن اآلراء واألفكار واالستماع إىل آراء اآلخرين مما انعكس بشكل ووسائل ال

 إجيايب على مهارات مجع وتوليد املعلومات.
أيضا من خالله يقوم الطالب بتحليل املعلومات، وعمل التصنيفات والبحث عن التفسريات، وبناء  

ثيل املعلومات والبياانت وتوظيفها يف حل املشكالت مما انعكس بشكل إجيايب على االستنتاجات مما ساعد على مت
 مهارات التفكري بشكل عام ومهارات معاجلة املعلومات بشكل خاص.
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من  ااالستعانة مبا لديه اكما وجد الطالب نفسه وبصورة مستمرة يف مواجهة مشكالت ومواقف تتطلب منه 
عيد تشكيلها حسب هذا املوقف مما انعكس بشكل إجيايب على مهارات تمنها و طور تخمططات مفاهيمية وابلتايل 

 التفكري بصفة عامة ومهارات توليد املعلومات بصفة خاصة.
 التوصيات واملقرتحات:

 التوصيات: –أ 
 يف ضوء الدراسة احلالية ونتائجها ميكن التوصية مبا يلي: 

 ي وتدعيم مشاركته الفاعلة والنشطة.تعزيز الدور اإلجيايب للمتعلم يف املوقف التعليم -

 عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم حول االستقصاء العلمي ومناذج توظيفه يف املواقف التعليمية. -

عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم حول طبيعة وخصائص مهارات التفكري بشكل عام ومهارات مجع ومعاجلة  -
 ا وطرق قياسها.وتوليد املعلومات بشكل خاص وأساليب تنميته

 إعادة النظر يف مناهج العلوم حبيث يركز مضموهنا وحمتواها على تنمية مهارات التفكري بشكل عام -

 تضمني كتب العلوم أنشطة وتدريبات ومهام تشجع على مجع ومعاجلة وتوليد املعلومات. -

 املقرتحات: –ب 
 يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج ميكن اقرتاح ما يلي: 

 معلم العلوم أثناء اخلدمة يف ضوء متطلبات تنمية مهارات التفكري.لرانمج تدرييب لعمل ب -

دراسة حول فاعلية مناذج االستقصاء العلمي املختلفة يف تدريس الفيزايء ويف تنمية مهارات العلم لدى طالب  -
 املرحلة الثانوية.

ات التفكري االستداليل لدى طالب املرحلة دراسة حول فاعلية مناذج االستقصاء العلمي املختلفة يف تنمية مهار  -
 اإلعدادية.

مناذج االستقصاء العلمي املختلفة يف تنمية مهارات التفكري العلمي واالجتاهات العلمية لدى  فاعلية دراسة حول -
 طالب املرحلة اإلعدادية.

 ميذ املرحلة االبتدائية.دراسة حول فاعلية االستقصاء العلمي يف تدريس العلوم يف تصويب القرارات اخلاطئة لتال -

دراسة حول فاعلية مناذج االستقصاء العلمي املختلفة يف تدرس الكيمياء يف تنمية املهارات العلمية لدى طالب  -
 املرحلة الثانوية.
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 املراجع
 ةأوال: املراجع العربي

 ضوء املعايري العاملية (: اجتاهات حديثة يف تعليم العلوم يف1550أمحد النجدي، مىن عبد اهلادي، وعلي راشد ) – 2
 دار الفكر العريب. ،وتنمية التفكري والنظرية البنائية، القاهرة

صفاء يوسف  :(: أداء املعلم الذي ميكن الطالب من التفكري: تعليم من أجل التفكري، ترمجة2441آرثر كوستا ) – 1
 عة والنشر.باألعصر، القاهرة، دار قباء للطا

االستقصاء التعاوين والتعلم التنافسي اجلمعي على التحصيل   يأثر استخدام اسرتاتيجي (:1552أمال ربيع كامل ) – 7
 .25 – 97(: 1)9واالجتاه حنو البيئة لدى الطالبات املعلمات ابلتعليم األساسي، جملة الرتبية العلمية، 

لى تنمية التحصيل والتفكري (: إسراع النمو املعريف من خالل تدريس العلوم وأثره ع1551أمينة السيد اجلندي ) – 9
االستداليل والناقد لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي، املؤمتر العلمي السادس للجمعية املصرية للرتبية العلمية: الرتبية 

 .654 – 067يوليو:  72 – 11العلمية وثقافة اجملتمع، اجمللد الثاين، أبو سلطان، 
(: أثر منوذج سومشان للتدريب االستقصائي يف تنمية االستقصاء 1550)أمحد  حسن أمينة السيد اجلندي، نعيمة – 0

العلمي وعمليات التعلم التكاملية ودافعية اإلجناز للتالميذ املتأخرين دراسيا يف العلوم ابملرحلة اإلعدادية، جملة الرتبية 
 .94 – 2(، 2)1العلمية، 

لم القائم على االستبطان على تنمية مهارات ما وراء (: أثر استخدام اسرتاتيجية التع1551أمين حبيب سعيد ) – 6
املعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة الفيزايء، املؤمتر العلمي السادس للجمعية املصرية للرتبية العلمية: 

 .275 – 14يوليو :  72 – 11الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع، أبو سلطان، 
(: أثر استخدام منوذج التدريب االستقصائي لسومشان على حتصيل املفاهيم الفيزايئية 1552إيهاب جودة طلبة ) – 2

وتنمية القدرات املعرفية والالمعرفية )الوجدانية( للتفكري االبتكاري لدى طالب الصف األول الثانوي، جملة الرتبية العلمية، 
25(2 :)2 – 09. 

ءات يف مهارات التفكري وتعليم التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي، (: مهارات التفكري: قرا2442ابربرا برزيسن ) – 1
 القاهرة، دار النهضة العربية.

(: فاعلية التدريس ابألنشطة االستقصائية التعاونية يف تنمية عمليات العلم وحب 1552ثناء مليجي السيد ) – 4
، جملة الرتبية العلمية، STCة االبتدائية يف ضوء برانمج علم التعاوين لدى تالميذ املرحلتاالستطالع العلمي واالجتاه حنو ال

25(7 :)252 – 261. 
 (: تدريس مهارات التفكري، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.1559جودت أمحد سعادة ) – 25
اب (: تعليم مهارات التفكري: تدريبات عملية، ترمجة: منري احلوراين، العني، دار الكت1551جون النغريهر ) – 22

 اجلامعي.
 (: تعليم التفكري، رؤية تطبيقية يف تنمية العقول املفكرة، عمان، دار الشرق لنشر.1557حسن حسني زيتون ) – 21
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(: تنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكري الناقد ابستخدام منوذج التعلم 1552محدي عبد العظيم البنا ) – 27
 .191 – 120(: 15املرحلة اإلعدادية، جملة كلية الرتبية ابملنصورة، ) البنائي يف تدريس العلوم لدى طالب

(: فاعلية استخدام منوذج مارزانو ألبعاد التعلم يف تدريس مادة الكيمياء على 1555خالد صالح الباز ) – 29
امس للجمعية املصرية التحصيل والتفكري املركب واالجتاه حنو املادة لدى طالب الصف األول الثانوي، املؤمتر العلمي اخل

 .992 – 927للرتبية العلمية: الرتبية العلمية للمواطنة، اجمللد الثاين، أبو سلطان: 
(: حجم التأثري الوجه املكمل للداللة اإلحصائية، اجمللة املصرية للدراسات النفسية، 2442رشدي فام منصور ) – 20

2(26 :)02 – 20. 
بعاد التفكري: إطار للمناهج والتعليم، ترمجة فيصل يونس، القاهرة، دار (: أ2442روبرت مارزانو وآخرون ) – 26

 النهضة العربية.
(: فاعلية برانمج مقرتح يف تنمية مهارات التدريس ابلعروض العملية االستقصائية 1552سامية حممد أبو اليزيد ) – 22

 .11 – 92: 9(9علمية، )لدى طالب الفرقة الثالثة قسم األحياء بكلية الرتبية، جملة الرتبية ال
 (: املرشد يف تدريس العلوم، الرايض، دار طيبة.2441سالم سيد أمحد، صفية حممد سالم ) – 21
 (: علم النفس الرتبوي، أسسه النظرية والتجريبية، بريوت، دار النهضة العربية.2412سيد حممد خري هللا ) – 24
 كري، القاهرة، دار قباء.(: تعليم من أجل التف2441صفاء يوسف األعصر ) – 15
(: تفكري بال حدود رؤى تربوية معاصرة يف تعليم التفكري وتعلمه، القاهرة، 1556صالح الدين عرفة حممود ) – 12

 عامل الكتب.
 (: طرائق تدريس العلوم ودورها يف تنمية التفكري، عمان، دار الفكر.1551عادل أبو العز سالمة ) – 11
 (: االجتاهات احلديثة يف تدريس العلوم، القاهرة دار الفكر العريب.1552د السالم )عبد السالم مصطفى عب – 17
(: فاعلية اسرتاتيجية االستقصاء التعاوين على تدريس الفيزايء يف تنمية 1525عبد هللا بن عبد هللا احلريب ) – 19

ستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة مهارات التفكري العلمي لدى طالب الصف الثالث الثانوي ابملدينة املنورة، ماج
 ية.بط

 (: طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية، عمان، دار السرية.1554عبد هللا مخيس، وسليمان حممد ) – 10
 (: مهارات التفكري ومواجهة احلياة، العني، دار الكتاب اجلامعي.1557عبد املعطي سويد ) – 16
(: أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين االستقصائي يف تدريس العلوم على 1554عطيات حممد ايسني ) – 12

 21تنمية التحصيل والتفكري الناقد لدى تلميذات الصف الثاين املتوسط ابململكة العربية السعودية، جملة الرتبية العلمية، 
(9 :)97 – 11. 

 تطبيقات، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر. –اهيم مف –(: تعليم التفكري 1551فتحي عبد الرمحن جروان ) – 11
 (: كيف جنعل أطفالنا علماء؟، دار النشر الدويل، الرايض.2447كمال عبد احلميد زيتون )  – 14
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(: حتليل انقد لنظرية التعلم القائم على املخ وانعكاسها على تدريس العلوم، 1552كمال عبد احلميد زيتون )- 75
اإلسكندرية، األكادميية  ،امس للجمعية املصرية للرتبية العلمية: الرتبية العلمية للمواطنة، اجمللد األولاملؤمتر العلمي اخل

 .92 – 2: 2/1 – 14/2العربية للنقل البحري، 
مقرتح لتدريس التفكري يف تنمية مهارات تنظيم املعلومات لدى أمنوذج  (: فاعلية1550لطيفة صاحل السمري ) – 72

 .12 – 92(: 24الرتبية جامعة امللك سعود ابلرايض، جملة جامعة امللك سعود، ) طالبات كلية
 على مواجهة التساؤالت العلمية الصعبة واحملرجة ني(: برانمج مقرتح لتدريب املربي1551ماهر صربي إمساعيل ) – 71

ة: الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع، فندق املؤمتر العلمي السادس للجمعية املصرية للرتبية العلمي ،واألكثر شيوعا لدى الطالب
 .221 – 272يوليو:  72 – 11ابملا، أبو سلطان، 

(: فاعلية املؤمترات العلمية بقيادة طالب املرحلة االبتدائية يف تنمية مهارات 1557جمدي رجب إمساعيل ) – 77
ؤمتر العلمي السابع للجمعية املصرية للرتبية البحث العمي واالجتاه حنو حتمل املسئولية األكادميية يف دراسة العلوم، امل

 .920 – 722يوليو:  75 – 12العلمية: حنو تربية علمية أفضل، اإلمساعيلية 
(: أساليب إاثرة التفكري واإلبداع داخل حجرة الدراسة يف عصر املعلومات: 1557جمدي عبد الكرمي حبيب ) – 79

 ر الفكر العريب.تعليم التفكري يف عصر املعلومات، القاهرة، دا
 (: التفكري من خالل اسرتاتيجيات التعلم ابالكتشاف، القاهرة، عامل الكتب.1552جمدي عزيز إبراهيم ) – 70
(: العمليات الذهنية والتفكري خالل عمليات التعليم والتعلم، العني، دار الكتاب 1552حممد جهاد اجلمل ) – 76

 اجلامعي.
لية استخدام األسئلة ذات املستوايت املعرفية العليا يف تدريس الفيزايء على (: فاع1555حممد حسني سامل ) – 72

 .61 – 74(: 7)7 ،التحصيل وتنمية التفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية، جملة الرتبية العلمية
 ريب.(: اتريخ العلوم وفلسفة الرتبية العلمية، القاهرة، دار الفكر الع1557حممد رضا البغدادي ) – 71
(: فعالية استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض املفاهيم 1559حممد عبد الرمحن أبو هاشم ) – 74

العلمية ومهارات التفكري املركب يف مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، دكتوراه غري منشورة، كلية البنات جامعة 
 عني مشس.

(: مهارات التفكري االبتكاري، أكادميية البحث العلمي، مركز تطوير األداء 2446ل )حممد عبد الغين هال – 95
 والتنمية.

شرين يف ضوء األهداف املستقبلية اد معلم العلوم للقرن احلادي والع(: تطوير إعد2441حممد على نصر ) – 92
معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين، اجمللد األول، لإلعداد، املؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للرتبية العلمية: إعداد 

 .756 – 122أغسطس:  0 – 1أبو سلطان، 
 (: طرق تدريس العلوم بني النظرية والتطبيق، الرايض، مكتبة الرشيد.1556حممد جنيب مصطفى ) – 91
 يب تدريس العلوم، عمان، دار املسرية.ل(: طرق وأسا1551مشيل كامل عطا )  – 97
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 (: أثر استخدام اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف حتصيل العلوم وتنمية مهارات1555عبد الصبور شهاب )مىن  – 99
 – 2(: 9)7العلم التكاملية والتفكري االبتكاري لدى طالب الصف الثالث اإلعدادي، جملة الرتبية العلمية،  عمليات

95. 
يف البحث واالستقصاء التعاوين على التحصيل   NIAS(: فاعلية برانمج نياس 1552املهدي حممود سامل ) – 0

والتواصل العلمي واالجتاه حنو استخدام املخترب لدى طالب الفرقة الثانية تعلم أساسي علوم بكلية الرتبية بكفر الشيخ، 
 .01 – 24(: 22جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، )

 يزين واملوهوبني، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر.(: مدخل إىل تربية املتم1557انداي هايل السرور ) – 96
(: فعالية تدريس وحدة ابألسلوب االستقصائي على تنمية القدرة على 1551جنوى نور الدين عبد العزيز ) – 92

 – 72(: 2)0التفكري اإلبداعي يف مادة العلوم لتالميذ الصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي، جملة الرتبية العملية، 
60. 
(: أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل يف تنمية التحصيل 1552نعيمة حسن أمحد، سحر عبد الكرمي ) – 91

والتفكري الناقد واالجتاه حنو بعض القضااي البيئية لطالب الصف األول الثانوي، املؤمتر العلمي اخلامس للجمعية املصرية 
/ 14ة، األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أبو قري: اإلسكندرية للرتبية العلمية: الرتبية العلمية للمواطن

2 – 2 /1 :292 – 242. 
(: أثر مدخل االستقصاء املوجه يف تدريس مادة األحياء على تنمية بعض املفاهيم 1550نوال حسن إبراهيم ) – 94

جامعة  ،ي، دكتوراه غري منشورة، كلية الدراسات اإلنسانيةالعلمية والتفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين الثانو 
 األزهر.

(: التوجهات املستقبلية ملناهج املرحلة الثانوية، املؤمتر العلمي الثاين لقسم املناهج 2441وليم اتوضروس عبيد ) – 05
 .712 – 757مارس:  25 – 2وطرق التدريس، الكويت، 
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