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 مستخمص:
( في تنمية بعض ميارات العمػـ JIM( واالستقصاء العادؿ)IWMفاعمية عجمة االستقصاء )

التكاممية بمػادة االجتماعيػات لػدال طػلب الصػؼ األوؿ الثػانوم )نظػاـ المقػررات( بم افظػة 
 رف اء

 ىزاع عامر أباقريف الشمرم
 المممكة العربية السعودية، جامعة أـ القرال، كمية التربية، ؽ التدريسالمناىج وطر قسـ

 hazza_a6@hotmail.comالبريد االلكتروني: 
( IWMىدفت ىذه الدراسة ال الية إلى استقصاء فاعمية أنموذجي عجمة االستقصاء )

لدال ( في تنمية بعض ميارات العمـ التكاممية بمادة االجتماعيات JIMواالستقصاء العادؿ)
( 36طلب الصؼ األوؿ الثانوم )نظاـ المقررات( بم افظة رف اء وتكونت عينتيا مف )

طالبا، الذيف تـ تقسيميـ إلى ثلث مجموعات: مجموعتيف تجريبيتيف درست المجموعة 
األولى باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء، والمجموعة الثانية درست باستخداـ أنموذج 

تـ اعتبار المجموعة الثالثة مجموعة ضابطة تـ تدريسيا وفؽ االستقصاء العادؿ، فيما 
الطريقة االعتيادية، واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وتمثمت أداة الدراسة في 
اختبار لعمميات العمـ التكاممية، وقد ًطبؽ بشكؿ قبمي وبعدم وتوصمت الدراسة إلى النتائج 

بيف المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية مف  التالية: وجود فروؽ ذات داللة إ صائية
جانب والمجموعة الضابطة مف جانب آخر، في اختبار عمميات العمـ التكاممية ولصالح 
المجموعتيف التجريبيتيف )األولى والثانية(، كما ظير أف ىنالؾ فروؽ ذات داللة إ صائية 

ريبية األولى، كما تبيف أف  جـ بيف المجموعتيف التجريبيتيف وكاف لصالح المجموعة التج
فعالية كؿ مف أنموذجي االستقصاء )عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿ( الذم درس 
مف خلليا طلب المجموعتيف التجريبيتيف كاف كبيرا في تنمية عمميات العمـ التكاممية 

 وذلؾ مقارنة بالمجموعة الضابطة الذم درست بالطريقة االعتيادية.
لمفتا ية: أنموذج عجمة االستقصاء، أنموذج االستقصاء العادؿ، عمميات العمـ الكممات ا
 .التكاممية

 
 
 
 



 ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )مج
 

 -946- 

Abstract: 

The Effectiveness of Inspection Wheel Model (IWM) and Justice 
Inspection Model (JIM) in Improving Integrative Science Skills 

for First Secondary Students (Credits System)  

Hazaa Amer Abaquraeen al-Shammari 

Um al-Qura University 

Email: hazza_a6@hotmail.com  

The current study aimed at inspecting the effectiveness of both 
Inspection Wheel Model (IWM) and Justice Inspection Model 
(JIM) in improving the integrative science Skills، for The First 
Secondary Students (Credits System) Its sample consisted of (69) 
students، who are distributed to three groups: two experimental 
groups. The first group is studied by using Inspection Wheel 
Model (IWM). The second group is studied by using Justice 
Wheel Model (JIM). The third group is considered a control 
group is taught according to the regular method. The study used 
the semi-experimental methodology. The study tool is represented 
in testing the integrative science processes. It is applied with 
before and after method. The study reached the following results: 
the existence of variances with statistical significance between the 
first and the second experimental groups from one side and the 
control group from the other side، in the integrative science 
processes test and for the two experimental groups (the first and 
the second). Furthermore، it is appeared that there are variances 
with statistical significance between the two experimental groups، 
and it was for the first experimental group side. It is also 
appeared that the effectiveness size of each inspection models 
(Inspection Wheel and Justice Wheel) through which the two 
experimental groups students have studied، was great in 
improving the integrative science processes، in comparison with 
the control group that is studied with the regular method.  

Keywords: Inspection Wheel Model، Justice Inspection Model 
and Integrative Science Skills 
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 الخمفية النظرية لمدراسة:   
عمـ، و الب ث ( مف أساليب التScientific Inquiryاالستقصاء العممي ) ديع

العممي التي تساىـ في إعداد المتعمـ لمواجية المشكلت التي تعترضو في  ياتو، والتي 
تمح عميو بضرورة  ميا، و تمؾ الظاىرات التي ىو ب اجة لفيميا، واكتساب المفاىيـ 
المتعمقة بيا، والمبادئ المرتبطة بموضوعاتيا، مما ينعكس إيجابا عمى تطوير خبراتو 

يئتو  اضرا، ومستقبل، فاالستقصاء العممي يعتبر ب ث عف المعاني التي لمواجية ب
تتطمب القياـ بالعديد مف العمميات العقمية لفيـ الخبرة التي يمر بيا الفرد. ومع التقدـ 
المعرفي اليائؿ فإف العبء الممقى عمى كاىؿ أفراد العممية التعممية التعميمية تستوجب 

وتعميـ أكثر فعالية تمكف مف تمبية ا تياجات العصر المتزايدة،  انتخاب طرائؽ وأساليب تعمـ
فظير االىتماـ باالستقصاء كأ د الطرؽ العممية العممية الفعالة التي توظؼ كافة عمميات 

 وميارات التفكير العممي لمتوصؿ إلى المعرفة والتعمـ وفؽ أسموب العمماء.
مة يمكنيا مساعدة المعمـ لذا فينظر للستقصاء عمى أنو عممية شاممة متكام

ليصؿ إلى المعرفة والفيـ وت قيؽ الغايات التي يرغب الوصوؿ إلييا، وىي كذلؾ طريقة 
مف طرؽ التفكير الموجية بمسممات وفرضيات م ددة لدراسة ظاىرة ما مف كؿ 

(، ويعتبر التعمـ المستند إلى االستقصاء العممي عمى توافؽ كبير 9114جوانبيا)القادرم، 
س النظرية البنائية التي تؤكد عمى أف الطالب ىو المسئوؿ عف بناء معرفتو بنفسو مع أس

وذلؾ مف خلؿ عمميات االكتشاؼ والتجريب باالعتماد عمى ما يتوافر لديو مف خبرات 
(،  وىذا التوجو منسجـ تماما مع ذلؾ االتجاه الذم يعتبر Ornstein ،2005سابقة )

ا ي الب ث فيما وراء المعرفة التي توظؼ األسئمة االستقصاء العممي ىو من ى مف من
ذات الصمة بموضوع الدراسة وما ينجـ عنيا مف فرضيات تتطمب جمع لممعمومات اللزمة 
والوصوؿ إلى ما تعنيو تمؾ المعرفة وما يترتب عمييا، فنجد تبعا لذلؾ أف المجمس القومي 

ديد مف األسئمة النابعة مف ( إذ يقـو المتعمـ بطرح العNRC ،2002األمريكي لمب ث )
وبالتالي  (Alberts ،2000)الرغبة في اكتشاؼ الظاىرة لكي يتوسع ويتعمؽ فيمو ليا 

يتقصى عف المعرفة المتعمقة بتمؾ الظاىرة مف مصادرىا المختمفة ليتوافر لديو الكـ والنوع 
بات لألسئمة الكافييف مف المعمومات ليقـو بت ميميا وتفسيرىا مف أجؿ إيجاد  موؿ أو إجا

التي طر يا عف الظاىرة التي يقـو بدراستيا والبرىنة عمى ما توصؿ إليو باألدلة والشواىد 
 اللزمة. 
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 أنواع االستقصاء:
 تشير أدبيات التربية إلى عدة أنواع للستقصاء منيا:

يتمثؿ في ترؾ ال رية لممتعمـ في طرح األسئمة  Unguided Inquiryاالستقصاء ال ر: 
ار األدوات المناسبة لمتوصؿ إلى إجابة لمتساؤالت التي يطر يا أو  ؿ لممشكلت واختي

التي يقـو بدراستيا وبالتالي إدراؾ األ داث المرتبطة بالموقؼ التعممي أو الظاىرة قيد 
 (.9115)السعيد، والبموشي،  االستقصاء

م يمكف يعد مف أبرز أنواع االستقصاء الذ Guided Inquiryاالستقصاء الموجو: 
المتعمـ مف الب ث والوصوؿ إلى المعرفة وتفسيرىا بإشراؼ وتوجيو المعمـ ليتمكف مف 
التفكير بشكؿ مستقؿ واالعتماد عمى نفسو مستقبل، ويرتكز الدور الرئيس ىنا عمى 
المتعمـ فيو الذم يب ث عف اإلجابات وال موؿ ويجمع البيانات وي مؿ المعمومات 

ستراتيجية التعمـ إذ أنو في  اؿ القياـ فاالستقصاء الموجو يدمج ب يف الوظيفة العقمية وا 
بالتأمؿ وطرح التساؤالت وم اولة إيجاد  موؿ لممشكمة في الموقؼ التعميمي التعممي فإنو 

 (.9149(؛ )الطباخ، 69: 9141تتـ ممارسة العممية االستقصائية )البريفكاني، 
  Inquiry wheel Model (IWM)أنموذج عجمة االستقصاء

األمريكية مف خلؿ دراسة  Midwesternظيرت فكرة ىذا األنموذج مف جامعة 
أجريت عمى مجموعة مف عمماء كمية العمـو في الجامعة  يث تـ التعرؼ عمى التصورات 
العقمية لدييـ عف للستقصاء وخصائصو وأظيرت نتائج الدراسة أف العمماء يمارسوف 

اءات العممية التي تعمـ لمطمبة بؿ وعبر العمماء االستقصاء بطرؽ مختمفة عف تمؾ اإلجر 
عف انتقادىـ ليذا النوع مف االستقصاء واعتبروه تقميديا ومف ثـ قامت الدراسة بإجراء 
عممية ت ميؿ شاممة لكتب العمـو التي تدرس لممتعمميف في كمية المعمميف بالجامعة ومف 

ة المستندة عمى أراء العمماء وما ثـ تـ تصميـ أنموذج عجمة االستقصاء وفؽ نتائج الدراس
ذىبوا إليو مف إستراتيجية للستقصاء،  يث يتمتع ىذا األنموذج بالعممية واإلبداع 

(، وقد أخذ األنموذج Reiff ،Harwood ،phillpson ،2002والخروج عف المألوؼ )
ـ وضع أعضاء ىيئة التدريس بقسـ البيولوجيا في جامعة 9112شيرة واسعة ففي عاـ 

Augustana  تصور لدمج كؿ ميارات االستقصاء والتفكير العممي مع التركيز عمى
تخصص البيولوجيا وقد أكد أعضاء ىيئة التدريس أف التعمـ القائـ عمى االستقصاء 
ب اجة إلى المزيد مف الوضوح في عممياتو واالتجاه إلى البساطة أكثر والبعد عف النمط 

 ،Stephanie، Kristin، Jasonالدراسية)التقميدم ليتسنى تضمينو في المناىج 
Lori، .allW ،2012 ويعتبر أنموذج عجمة االستقصاء دعوة للرتكاز  وؿ األسئمة.)

باعتبارىا م ور العممية التعميمية التعممية، كما تؤكد عمى عدـ التزاـ الطريقة الخطية عند 
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تنشأ األسئمة مف أم  العمؿ بيا بؿ تفتح المجاؿ واسعا لدخوؿ العديد مف المرتكزات فقد
مر مة مف مرا ؿ عجمة االستقصاء لذا ينبغي تعمـ ميارات عجمة االستقصاء وتطبيقيا في 
مختمؼ السياقات لنتمكف مف إدراؾ الواقع بشكؿ واسع، وعدـ اعتبارىا مجرد إستراتيجية 

(، ويرال البا ث Hofstein ،Oshrit ،Kipnis ،Mamlock ،2005لجمع المعمومات )
ج عجمة االستقصاء يعتمد أساسا عمى نشاط المتعمميف في تطوير معارفيـ أف أنموذ

ومدركاتيـ وأفكارىـ العممية وكيفية صناعتيـ لمعمـ في ذواتيـ، فعممية االستقصاء ىي 
عممية تفكير إضافة لكونيا إستراتيجية إجرائية لمتوصؿ إلى العمـ فجميع عممياتيا 

 ث في دماغ المتعمـ.وخطواتيا ت دث كعمميات تفكير عميا ت د
: ي توال أنموذج عجمة االستقصاء عمى عشرة خطوات أنموذج عجمة االستقصاء

خطوات،  تسعة منيا تتمركز  وؿ الخطوة األساس وىو طرح األسئمة أو بتعبير أدؽ تنبثؽ 
 (4منيا، وىو ما يظير في الشكؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أنموذج عجمة االستقصاء4شكؿ)
( أنو يمكف البدء مف 4ذج كما يعبر عنو في الشكؿ)والمل ظ عمى ىذا األنمو 

، Reiff ،Harwoodأم خطوة أو مر مة فيو ويمكف توضيح ىذه الخطوات في التالي:)
phillpson ،2002 ؛)Harwood ،2004) ،(؛ )9119(، )عبد الراضيSchraw ،
Crippen ،Hartley ،2006( ؛)Reader's ،2010 ،(؛ )9141(؛ )زيتوف 
Grueber ،Whitin ،2012 ،9141(؛ )صالح) 
وىي البؤرة المركزية في األنموذج التي تعد أساسا لجميع : Questionsاألسئمة 

الخطوات المرتبطة بيا وال غرابة مف ذلؾ فيي السمة الرئيسة لكؿ أنواع االستقصاء، 
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ويكمف نجاح ىذا األنموذج بمقدرتو عمى توفير ال رية في التنقؿ بيف الخطوات األمر الذم 
لد المزيد مف األسئمة التي تفتح المجاؿ لمخطوات المرتبطة بيا في عممية االستقصاء يو 

 وفؽ ىذا األنموذج. 
: يتـ في ىذه الخطوة ت ديد األىداؼ Defining the Problemتعريؼ المشكمة 

العممية التي ينبغي استقصائيا والتي تؤثر في عممية ت ديد المشكمة وبالتالي تعريفيا 
اية وجدوال إجراء االستقصاء  وليا، ومردودىا النظرم والتطبيقي بشكؿ والكشؼ عف غ

 عاـ. 
وىي مف الخطوات الضرورية في ىذا األنموذج وىي عماد : Observingالمل ظة 

تسجيؿ القراءات المختمفة عف الظاىرة أو موضوع الدراسة الذم تجرم عممية استقصائو 
 فزات طر يا أنظمة ال س البشرم وتنقميا بؿ وتعد مصدرا لتوليد األسئمة التي ترصد م

لمدماغ الذم يجرم عمميات ذىنية عالية تنجـ عنيا أسئمة تثير الفضوؿ للستقصاء 
  وليا. 

ويتمثؿ في التواصؿ االجتماعي بيف العمماء والناس  :Communicationاالتصاؿ 
لذا فيذه الخطوة  فكثير مف المعارؼ تـ اكتشافيا تعاونيا بيف فرد وآخر أو مجموعة أفراد،

مف الخطوات الميمة في جميع المرا ؿ في األنموذج، ويأخذ التواصؿ نمطيف ىما: أوال: 
االتصاؿ مف خلؿ المجتمع العممي أم بيف العمماء أنفسيـ وىو ميـ لمناقشة النتائج 
وتفسيرىا واثبات فرضياتيا وقياس صدقيا وملءمتيا ودقتيا. ثانيا:االتصاؿ العاـ مع 

ع والذم يعتبر موجيا ميما لمكثير مف عمميات االستقصاء بؿ ومنجـ ىائؿ لقياس المجتم
 التطمعات واالنطباعات والتوجيات واألفكار السائدة لدال المجتمع.

أو التبصر االنعكاسي  :Reflecting on the Findingsالتأمؿ في النتائج 
التيا وعلقاتيا بالمعارؼ في النتائج وىذه الخطوة ميمة في التفكير بماىية النتائج ودال

السابقة وىي عممية استقصاء داخمية تب ث في كنو النتائج وأسرارىا وفوائدىا ومعانييا 
وعممية التأمؿ أشبو بم كمة تدور في عقؿ الفرد مف أجؿ تم يص المعمومات واألفكار 

صدار أ كاـ واتخاذ قرارات  ياليا، وينبع مف ىذه الخطوة  يجاد تفسيرات ليا وا  كذلؾ وا 
العديد مف األسئمة التي تعبر عف الفجوة بيف المعرفة السابقة والمعرفة الل قة لتجعؿ 

 المتعمـ يب ث ويستقصي لتجسير ىذه الفجوة التي نجمت عف التأمؿ.
وىو مختمؼ مف النا ية العممية عف التأمؿ  Interpretingتفسير النتائج 

ف ص ما تـ التوصؿ إليو والتعرؼ عمى  االنعكاسي في النتائج  يث يتـ خلؿ ىذه الخطوة
دالالت ىذه النتائج وما تعنيو  قيقة وما وراء دالالتيا ودرجة صدقيا ودقتيا في التعبير 
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عف الظاىرة وقد تأخذ ىذه النتائج عمى شكؿ قياسات أو مل ظات أو  تى ت ميلت كمية 
المر مة األولى في  ودراسات مس ية، أو نتائج لمقارنات بيف ظاىرتيف أو موقفيف وتبدأ

عممية تفسير النتائج بعممية ال صوؿ عمى المعمومات والبيانات ذات الصمة باستخداـ 
العديد مف األدوات اللزمة، مع اإلشارة إلى أف األدوات تختمؼ تبعا لممعمومات أو النتائج 
 التي تيدؼ الوصوؿ إلييا، ثـ تأتي مر مة ف ص النتائج والتأكد مف سلمتيا وص تيا
واتساقيا ومنطقيتيا، ثـ تأتي مر مة اتخاذ القرارات في المواصمة في التفسير أو التريث 
ل يف استكماؿ ما ت تاج لو عممية التفسير مف معمومات وبيانات، والمل ظ عمى ىذه 
الخطوة أو المر مة أنو أيضا منبع لتوليد الكثير مف األسئمة ذات االرتباط المباشر أو غير 

 اىرة أو الموقؼ المستقصى.المباشر بالظ
يبدأ العمماء عادة بالتخطيط والتصميـ  Carrying out Studyالقياـ بالدراسة 

لمدراسة قبؿ القياـ بإجرائيا وذلؾ ليتـ طبع الدراسة بطابع النظاـ العممي وااللتزامات 
ي تـ اإلجرائية لموصوؿ إلى الغاية التي مف أجميا تتـ العممية االستقصائية، وىذا األمر 

التفكير في صيغ األسئمة، والفرضيات المتبناة، واألدوات التي ستجمع المعمومات، 
واالستجابات مف خلليا،  وكيؼ ستكوف ا تماالت اإلجابات عمى األسئمة وما مصادرىا 
وىؿ ستتـ مف خلؿ مراجعة األدب النظرم، أو مف خلؿ التجارب المعممية، أو مف خلؿ 

قات االرتباطية بيف الظاىرات؛ وىذا يستدعي ت ديد المنيجيات التي المقارنة، ودراسة العل
سيتـ إتباعيا في عممية االستقصاء وفؽ أنموذج عجمة االستقصاء، مع العمـ أنو يمكف 

 استخداـ أكثر مف منيجية لتمبية ت قيؽ الغاية التي يجرال االستقصاء مف أجميا.
ذه الخطوة مشابو لصياغة ى Articulating the Expectationتكويف التوقع 

الفرضيات في الب ث العممي وفؽ الطريقة العممية المعيودة، وىذه الخطوة تستند إلى ما 
يتوافر لدال العمماء مف ذخيرة معرفية، أو المعمومات، والبيانات األولية التي ُي تاج ليا 

بعض  لصنع التوقعات، والمضي بعجمة االستقصاء قدما، وقد تظير ال اجة إلى تجاوز
لتولد بعض األسئمة التي تمح بالعودة إلى  -عمى سبيؿ المثاؿ-الخطوات إلى غيرىا نتيجة 

 الخطوات التي تعنى بجمع المعمومات والبيانات اللزمة. 
وفي ىذه الخطوة يتـ   Investigating the Knowledgeت رم المعرفة 

ستقصاء  وليا وىذه العممية جمع المعمومات اللزمة لمتعرؼ عمى الظاىرة المراد إجراء اال
مشابية لعممية الت قيؽ أو الت رم الجنائي في الب ث عف المعمومات الضرورية لفيـ 
موقؼ جنائي معيف، وتستمـز ىذه الخطوة القراءة الموسعة  وؿ الموضوع أو السؤاؿ 
االستقصائي وما يتصؿ بو مف معارؼ وي تاج كذلؾ إلى استقراء أراء الكثير مف العمماء 
والمتخصصيف والمعنييف  وؿ موضوع الدراسة، إضافة إلى مل ظة الواقع، وطرح األسئمة 
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والرجوع إلى الخطوات اللزمة في ىذا النموذج كمما لـز األمر، وتنشط في ىذه الخطوة 
مر مة التواصؿ بمختمؼ أنواعو  يث ينطمؽ مف االستقصاء مف المعارؼ األولية إلى 

الموسع واالتجاه إلى المعارؼ األكثر تجريدا ليتوفر مف خلؿ المعرفة المتعمقة والتجذر 
عمميات االستدالؿ بأنماطيا االستقرائية واالستنباطية واالستنتاجية الكثير مف المعمومات 
التراكمية والتي مف خلليا تنشط عممية توليد األسئمة وتوفير المعمومات الخاـ اللزمة 

 .ستقصاءلمخطوات األخرال في أنموذج عجمة اال
مف المل ظ رغـ م ورية ىذه  Forming the Questionصياغة األسئمة 

الخطوة أنيا متنقمة مع كؿ خطوة مف خطوات أنموذج عجمة االستقصاء، خاصة تمؾ 
األسئمة الفرعية ذات الصمة المباشرة أو غير المباشرة بسؤاؿ االستقصاء الرئيس الذم 

و ت ديد مشكمة الدراسة االستقصائية مع أف ينشأ أساسا في ىذه الخطوة ويتـ مف خلل
النيج المعيود في الب ث العممي أف السؤاؿ ينبثؽ مف الشعور بمشكمة الدراسة، لكف ومف 
المل ظ عمى خطوات عجمة االستقصاء أنيا ىي بذاتيا نتيجة لسؤاؿ أو إجابة عف سؤاؿ، 

اؿ، وىذا ي تـ صياغة وىذا الذم يدفع بالقوؿ أف روح أنموذج عجمة االستقصاء ىو السؤ 
سؤاؿ يتصؼ بالجودة الفائقة والدقة العالية فالسؤاؿ الجيد ينشأ عنو استقصاء جيد، ويرال 
البا ث أف السؤاؿ ب اجة لمعديد مف العمميات العقمية وميارات التفكير الفائقة؛ مف عصؼ 

دىا ذىني، وتأمؿ انعكاسي، إضافة لممل ظة، وتوظيؼ الذخيرة المعرفية السابقة ورف
بالخبرات الجديدة مف خلؿ االطلع الموسع، إضافة لمستوال رفيع مف ال ماس، و س 

 فضولي عالي، ورغبة جام ة لموصوؿ إلى المعرفة.
 مميزات وخصائص أنموذج عجمة االستقصاء

يعد االستقصاء موقؼ تعممي يعتمد عمى طرح المتعمـ المزيد مف األسئمة والب ث 
بة، وىذه العممية ليست مجرد جمع معمومات أو  قائؽ بؿ ىي عف األجوبة والنتائج المناس

سمسمة مف الخبرات والنشاطات العقمية التي تتجاوز مجرد اكتشاؼ فكرة جديدة كما أنو 
وسيمة فعالة لفيـ الم توال العممي مف خلؿ تعمـ المتعمميف طرح األسئمة واستخداـ األدلة 

التعرؼ عمى كيفية استخداـ المراجع لمبرىنة عمى ص تيا بؿ وتمكيف المتعمميف مف 
والمصادر واألدلة المتنوعة إضافة إلى التدرب عمى وضع تفسير لإلجابات ومناقشتيا 
واستخلصيا والت قؽ مف مقدرتيا عمى التعبير عف الواقع المراد تفسيره، إضافة إلى نمو 

ف وجية النظر، العديد مف ميارات التواصؿ االجتماعية والمقدرة عمى ال جاج، والدفاع ع
(، ويساىـ أنموذج عجمة االستقصاء Deskins ،Liz ،2012والبرىنة ليا، واإلقناع بيا )

باعتباره نيج تعممي في تمكيف المتعمميف مف استخداـ المصادر المتعددة لممعمومات 
وتوظيؼ األفكار العممية لفيـ المشكلت والظاىرات التي يتـ استقصائيا وال تعتبر عممية 

لإلجابة أو النتيجة ىي نياية المطاؼ في عجمة االستقصاء بؿ مف خلؿ جممة  الوصوؿ
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غايات مف بينيا تعمـ كيفية االستقصاء بشكؿ أكثر مرونة بعيد عف الروتينية والتقميدية 
، إضافة إلى ربط العمـ بال ياة، وتفعيؿ دور الشراكة بيف  والتعقيد اإلجرائي الصاـر

(، ولكي تت قؽ الفعالية مف Kuhlthau ،Leslie ،Ann ،2012المتعمميف ومجتمعيـ )
عممية االستقصاء بشكؿ عاـ ينبغي المشاركة العممية التعممية التعميمية بيف كافة األطراؼ 
المعنية، وىذه أ دال خصائص أنموذج عجمة االستقصاء، وىذا يمـز وضع إستراتيجية 

يا كنيج في العممية استقصاء شاممة ذات مجاؿ واسع، وغايات م ددة يتـ استخدام
التربوية كافة بشكؿ تتجاوز معو اعتبارىا مجرد نشاط تعممي عابر يتدرب المتعمموف عميو 

، ويرال البا ث أف مف خصائص ىذا Deskins ،Liz ،2012)لفترة مف الزمف )
األنموذج ىو عدـ إتباعو خط مسار وا د بؿ وفؽ مسارات متشعبة توفر  رية التنقؿ 

أم نموذج آخر إضافة إلى مساىمتو في تنمية العديد مف عمميات والتجاوز أعمى مف 
 وميارات التفكير العميا، وتفعيمو دور التواصؿ العممي واالجتماعي.

 Jurisprudential Inquiry Model (JIM)أنموذج االستقصاء العادؿ 
يعد ىذا األنموذج مف نماذج االستقصاء المستندة إلى الت رم والب ث 

 وار بيف المتعمميف والتشكيؾ الجدلي فيما يتـ طر و ومف خلؿ ىذا واالكتشاؼ وال
األنموذج يتـ الكشؼ عف القضايا الجدلية  يث يتـ األخذ بعيف االعتبار االختلفات 
الطبيعية بيف الناس وتنوع وجيات نظرىـ تجاه العديد مف القضايا األمر الذم يؤثر عمى 

ياتيـ وسموكيـ تبعا لذلؾ، ليأتي ىذا األنموذج اتجاىاتيـ واعتقاداتيـ بؿ و تى أنماط  
ممكنا لممتعمميف مف التبصر في تمؾ االختلفات وت ميميا وتفسير القضايا الجدلية 
ثراء الواقع  ومنطمقاتيا كم اولة لمتوصؿ إلى تفاىـ مع اآلخريف واالنفتاح عمى ثقافاتيـ وا 

(، وتـ بناء 9113بابطيف، بالعديد مف وجيات النظر وعدـ التعصب لوجية نظر وا ده )
ىذا األنموذج أساسا مف أجؿ اكتساب الوعي البيئي وتنمية القيـ الثقافية وترسيخ معنى 
المواطنة ال قيقية ومعالجة القضايا بشكؿ تتكامؿ فيو أبعاد العمـ والتكنولوجيا والمجتمع 

(STS ،ويرال الب 9114( وذلؾ ليكوف التعمـ ذو معنى لدال المتعمميف)أ مد ،) ا ث أف
مواد الدراسات االجتماعية مميئة بالعديد مف القضايا الجدلية والتي ت تاج إلى االطلع 
عمى العديد مف وجيات النظر وأف وجية النظر األ ادية قد تجيض الفيـ الشمولي ليا 
فمذا ىي ب اجة إلى استراتيجيات تدريسية تأخذ في ال سباف تعددية وجيات النظر 

ار أنموذج االستقصاء العادؿ ملئـ جدا لدراسة بعض الموضوعات وبالتالي يمكف اعتب
الدراسية في الدراسات االجتماعية وذلؾ بما يوفره ىذا األنموذج مف مرونة في تجاذب 
األفكار وال رية في طر يا والتوسع فييا والقبوؿ بالتعددية الفكرية ومناقشتيا وتقديـ 

 الشواىد والبراىيف المؤيدة ليا 
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 موذج االستقصاء العادؿ: خطوات أن
أنموذج االستقصاء العادؿ ت د ألذىاف وقيـ المتعمميف واستثارة أنماط  ديع

تفكيرىـ وتوجيييا التوجيو المنيجي السميـ مف خلؿ طرح العديد مف القضايا الثقافية 
والمجتمعية المعاصرة وال وار  وليا ضمف مجموعة مف الخطوات والتي يمكف استعراضيا 

 (:9ؿ)في الشك
 
 

 
 
 
 
 

 ( أنموذج االستقصاء العادؿ )مف إعداد البا ث( 9شكؿ)

( مجموعة مف الخطوات التي تعبر عف أنموذج االستقصاء 9يظير الشكؿ )
)الس يباني،  :العادؿ والتي يمكف تناوليا بشيء مف التوضيح الموجز كما في التالي

 ( Antony) ،2014(؛ 9112
طوة يتـ توجيو اىتماـ المتعمميف ن و بعض القضايا وفي ىذه الخالتوجو ن و القضية: 

بعد اختيارىا مف قبؿ المعمـ والتي ينبغي أف تكوف ذات صمة بمادة الدراسة ومستوال 
المتعمميف عقميا ونمائيا، وبما ي يط بيـ، وتقديميا ليـ باستخداـ العديد مف األساليب 

لييا مف خلؿ الصور المعبرة أو والوسائؿ التعميمية المناسبة، فقد يتـ الدعوة لمتوجو إ
القصص أو األفلـ المت ركة أو طرح سؤاؿ مثير لمفضوؿ والتفكير، وىذه الخطوة مشابية 
لخطوة التييئة في أنموذج التعمـ البنائي، وتستيدؼ ىذه الخطوة إثارة اىتماـ وانتباه 

لث وفضوؿ المتعمميف، وفي ىذه المر مة يتـ تقسيـ الطلب داخؿ الفصؿ إلى: ث
مجموعات، مجموعتيف تتبنى وجيات النظر المتباينة أو المختمفة، ومجموعة بمثابة 
الم كميف يكوف موقفيما م ايدا، ويمثؿ دور المعمـ إضافة إلى اختيار المواقؼ ىو طرح 
األسئمة المثيرة لمجدؿ وال وار  وليا بيف المتعمميف ويقؼ في صؼ الم كميف وي رص 

دارة الصؼ بشكؿ فاعؿ ومثمر.عمى والديمقراطية والمسا  واة في طرح األفكار، وا 
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: وفي ىذه الخطوة يبدأ المتعمموف بالتعمؽ في خطوة: الب ث والتعرؼ عمى القضية
القضية ودراستيا والرجوع إلى المصادر وجمع المعمومات عنيا مف خلؿ استخداـ العديد 

ال جج والبراىيف وتوفير مف األدوات والوسائؿ وفي ىذه المر مة يتـ تدويف األفكار و 
الشواىد واألدلة الداعمة لوجيات النظر التي يتبناىا كؿ مجموعة تبعا لمواقؼ المجتمع في 
الواقع، ويتـ لممعمـ تنشيط ىذه المر مة بتوجيو العديد مف األسئمة المركزة عمى بعض 

فريؽ جوانب القضايا لدال فريقي استقصاء القضية و كما يمكف في ىذه المر مة تمكيف 
 الم كميف بالب ث في وجيتي النظر والتفكير إيجاد سبؿ لمجمع بينيا أو اإلقناع بيا.

: في ىذه الخطوة يعبر الفرؽ عف وجيات نظرىـ وما خطوة: المناقشة والمناظرة
توصموا إليو مف أفكار ومعمومات عف القضية التي تبنوا االستقصاء عنيا وىي مف 

تيا بشكؿ جيد لضماف وصوؿ وجية نظر كؿ فريؽ بشكؿ الخطوات الميمة التي ينبغي إدار 
ديمقراطي وعادؿ والت كـ في النزعات التواصمية المتطرفة، وت فيز الفريقيف بطرح ما 
لدييـ وتوضيح ذلؾ والبرىنة إليو وتوجيييـ ن و إقناع بعضيـ دوف الضغط عمييـ لتبني 

لمناقشة والتدويف وتوجيو وجية معينة دوف اقتناع مف قبميـ، ويتولى فريؽ الم كميف ا
األسئمة والتأكد مف صل ية األدلة ودرجة فيـ الفريقيف لما يتبنونو، والتشاور فيما بينيـ 

 إلصدار  كـ أم اآلراء األكثر إقناعا مع ذكر المبررات. 
تعتبر ىذه الخطوة ىي خطوة االستنتاج خطوة: التوصؿ إلى اآلراء المتفؽ عمييا: 

الفريقيف وما تـ اإلقناع واالقتناع بو مف أفكار مع تدويف مف ما تـ طر و مف قبؿ 
 المبررات الداعمة لمنتائج.

ىذه الخطوة تعنى بترجمة ما تـ التوصؿ إليو مف معمومات ومفاىيـ خطوة: التطبيؽ: 
و قائؽ وأفكار وقيـ إلى العديد مف األشكاؿ فقد يمكف تقديميا عمى شكؿ م اضرة يتشارؾ 

أو القاعة الدراسية ونشرىا في الكمية أو المدرسة، وقد يكوف ذلؾ فيا جميع طلب الفصؿ 
مف خلؿ تصميـ أنفوجرافيؾ يوضح ما تـ التوصؿ إليو مف القضية المدرسية، أو الكتابة 

 عنيا في المواقع والصف ات الطلبية أو شبكات التواصؿ االجتماعية.
 science processesعمميات العمـ: 

يارات التفكير كما يطمؽ عمييا البعض، ذات أىمية بالغة تعد عمميات العمـ أو م
لعممية التعمـ والب ث واالستقصاء في فمؾ العمـو بمجاالتيا المختمفة، وىي تعد جزء مف 

 ما يطمؽ عميو بميارات القرف الوا د والعشريف. 
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 (.9115( عمميات العمـ )مريزيؽ، وآخروف،9شكؿ)

العمـ تنقسـ إلى قسميف كبيريف ي توم كؿ قسـ ( أف عمميات 9يظير الشكؿ)
 منيما عمى العديد مف ميارات التعمـ المختمفة وىي كما يمي:

  Basic science processesعمميات العمـ األساسية 
وتتكوف مف عدة ميارات أو عمميات ىي المل ظة والتصنيؼ واستخداـ علقات 

 االتصاؿ واستخداـ األرقاـ.الزماف والمكاف والتنبؤ واالستنتاج والقياس و 
 integrated science processes عمميات العمـ التكاممية:

وىي تمؾ الميارات العقمية التي يقـو بيا المتعمـ إل داث منيج عممي عممي 
منظـ فعاؿ مف خلؿ مل ظة موقؼ تعممي معيف بيدؼ فيمو وتوضي و، ويمكف تعريفيا 

عمميف أثناء عممية توصميـ إلى نتائج العمـ)مريزيؽ، بأنيا أنشطة يتبعيا العمماء أو المت
 (.9115وآخروف، 

ويمكف تعريفيا عمى أنيا قدرات وعمميات عقمية خاصة لتطبيؽ طرؽ العمـ 
(، وتندرج ميارات عمميات العمـ التكاممية 9149والتفكير العممي بشكؿ ص يح)زيتوف، 

رات االستقصاء وت ت مسمى ت ت تصنيؼ عمميات العمـ المتقدمة والمتضمنة كذلؾ ميا
(، وتعتبر عمميات العمـ 9119أكثر شمولية وىي ميارات الب ث العممي )عبدالرضى، 

التكاممية مف الميارات الميمة باعتبارىا وسيمة لمتعمـ وىي أ دال سمات االنفتاح العممي 
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(Aktamis ،yenice ،2010 وتتميز عمميات العمـ التكاممية بالعديد مف الخصائص ،)
يا: أنيا قدرات عقمية توضح سبيؿ تعمـ العمماء لموصوؿ إلى العمـ ويمكف استخداميا من

ليذا الغرض، كما أنو يمكف اكتسابيا وتعمميا، وتطبيقيا، إضافة ألنو مف الم تمؿ انتقاؿ 
أثر تعمميا إلى العديد مف عمميات تعمـ المواد والمساقات الدراسية، بؿ و تى في  ياة 

الدراسة، أنيا ت دث لدال المتعمـ كنتيجة لعممية التعمـ، وتساىـ في  المتعمـ خارج أطار
ت قيؽ التعمـ الذاتي وتعتبر قاعدة أساسية للستقصاء ومف خلليا يمكف التوصؿ إلى 

 (.9149(؛ )أبو عاذرة، 9111النتائج المراد التوصؿ إلييا أو التأكد مف وجودىا )سعيد، 
يف وتنميػػة قػػدراتيـ وتزويػػدىـ بالميػػارات وتسػػتيدؼ عمميػػات العمػػـ إعػػداد المتعممػػ

التػػي تمكػػنيـ مػػف االستقصػػاء بشػػكؿ فاعػػؿ، كمػػا تسػػاىـ عمميػػات العمػػـ التكامميػػة فػػي رفػػع 
مسػػتوال القػػدرة التعمميػػة لػػدال المتعممػػيف وتمكيػػنيـ مػػف الوصػػوؿ إلػػى المعمومػػات والمعػػارؼ 

ؼ إضػػافة إلػػى بأنفسػػيـ األمػػر الػػذم تتعػػزز لػػدييـ ميػػارات التفكيػػر واالستقصػػاء واالكتشػػا
                 (؛9141(؛ )الرفػػػػػػػػاعي، 9144)الخزرجػػػػػػػػي،  تكػػػػػػػػويف القػػػػػػػػيـ واالتجاىػػػػػػػػات والميػػػػػػػػوؿ

 (.9141)عبده، 
 أنواع عمميات العمـ التكاممية:

تتعدد وجيات النظر  وؿ تصنيؼ عمميات العمـ التكاممية فيناؾ مف يعتبرىا ست 
لتجارب، والتعريفات اإلجرائية عمميات ىي ت ميؿ البيانات وضبط المتغيرات وتصميـ ا

(، فيما صنفيا آخروف عمى خمس 9115ووضع الفروض وصياغة النماذج)خطابية، 
( وىي التي سيتـ AAASعمميات تماشيا مع تصنيؼ رابطة تطوير العمـو األمريكية )

اعتمادىا في ىذه الدراسة وذلؾ لملءمتيا لعينة الدراسة المتمثمة بطلب كمية التربية الذم 
كوف فرص الب ث واالستقصاء وتوظيؼ عمميات العمـ أكثر تطمبا مقارنة بالمرا ؿ ت

 التعميمية األدنى، وتمؾ العمميات ىي عمى التالي:
في ىذه العممية العديد مف الميارات التي Defining Operationally التعريؼ اإلجرائي

ؿ عبارات وصفية تمثؿ تعنى بتعريؼ المواقؼ أو الظاىرات التي يتـ تعمميا وذلؾ عمى شك
 ىوية لما يتـ تعريفو ال يتجاوزه لغيره.

ويتـ الت كـ أو ضبط بعض خصائص Controlling Variables  الت كـ بالمتغيرات
وصفات األشياء التي يمكنيا أف تؤثر في غيرىا، وذلؾ بيدؼ استقصاء األسباب الفعمية 

 ى مسبباتيا.التي أدت لظيور اآلثار أو النتائج، وبالتالي عزوىا إل
ىذه العممية تضـ ميارات شرح وتوضيح النتائج Interpreting Dataتفسير البيانات 

والعلقات بيف مكونات الموقؼ أو الظاىرة م ؿ الدراسة، وتشتمؿ عمى عرض البيانات 
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وتصنيفيا وتنظيميا واالستدالؿ عمييا وتمخيص األفكار والمعمومات وتكويف التعميمات 
 المناسبة.
في ىذه العممية تطرح استنتاجات Formulating Hypotheses الفروضصياغة 

م تممة أو تقترح  موؿ وتعميمات أولية وذلؾ كتوضيح أولي لمعلقات بيف متغيرات ما يتـ 
تعممو أو الب ث واالستقصاء  ولو مف المواقؼ والظواىر األخرال، ليتـ بعد ذلؾ وضع 

لتأكد مف ص تيا ومناسبتيا في التفسير والتنبؤ األدوات المناسبة الختبار تمؾ الفرضيات وا
 عف الظاىرة المدروسة.

وتستند ىذه العممية عمى العديد مف الميارات كالتخطيط  Experimentingالتجريب 
لمتجارب والتأكد مف ص ة الفروض والت كـ ببعض خصائص المتغيرات أو المعالجة 

ـ بيا وضبطيا عمى المتغيرات التابعة، ومل ظة درجة تأثير المتغيرات المستقمة بعد الت ك
وبالتالي تفسير النتائج التي تـ التوصؿ إلييا، وتأخذ التجربة عدة أشكاؿ وفييا يتـ تقديـ 

 المعالجة المستندة عمى األدب النظرم والدراسات ذات الصمة والفرضيات المقتر ة.
 االستقصاء وتدريس الدراسات االجتماعية: 

اعية في المر مة الثانوية عمى العديد مف العموـ ترتكز الدراسات االجتم
االجتماعية المتمثمة في الجغرافيا والتاريخ وعمـ االجتماع وعمـ النفس واألنثربولوجيا 
واالقتصاد، وغيرىا مف العمـو ذات الصمة باإلنساف والتي يظير نتيجة لتفاعؿ اإلنساف مع 

دراكيا اتباع ما ي يط بو العديد مف المشكلت والقضايا التي تس توجب عممية فيميا وا 
العديد مف االستراتيجيات ومف بينيا االستقصاء والذم يؤدم دورا ميما في تدريس 
الدراسات االجتماعية وذلؾ ألنو يمكف المتعمـ مف اكتساب الخبرات مف خلؿ تعريضو 

القدرة  لمواقؼ تتطمب توظيؼ العمميات العقمية التي يستند إلييا االستقصاء مما يتيح لو
عمى التوصؿ إلى المعاني واألفكار مف المواقؼ التعممية التي يمر بيا )إسماعيؿ، 

9143.) 
وقد القى التدريس االستقصائي قبوال في األوساط التربوية نتيجة لمعديد مف 
الميزات التي يوفرىا والمبادئ التعممية التي يرتكز عمييا  يث تـ توظيفو في الواليات 

ية في الستينيات مف القرف العشريف وذلؾ لتطوير العديد مف المواد المت دة األمريك
 (.9149الدراسية ومف بينيا الدراسات االجتماعية )أبو رومية، 

 وقد ذكر بعض البا ثيف أف مف أبرز خصائص االستقصاء أنو يؤدم إلى: 
 دمج المتعمميف بشكؿ فاعؿ في العممية التعميمية -
 ة الدراسةإ ضار العالـ الواقعي إلى غرف -
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 تشجيعو لمعمؿ التعاوني والتشاركي -
 مراعاتو الفروؽ الفردية واألنماط التعممية المختمفة لممتعمميف -
 تنمية ميارات الذكاء المتعدد -
(، )شمبي، 9113إ داث نوعا مف التكامؿ بيف المواد الدراسية. )أ مد،  -

 (Deskins ،Liz ،2012(؛ )9144(؛ )قطيط، 9115وآخروف، 
كزات التي تستند إلييا عممية تعميـ وتعمـ الدراسات االجتماعية وىي مف المرت

وذلؾ الرتباطيا بالمعرفة المستندة إلى عمميات الب ث واالستقصاء والتفكير لذا فإف عممية 
تعمـ الدراسات االجتماعية وتعميميا تستدعي استخداـ استراتيجيات تنمي العمميات 

يجيات االستقصاء بنماذجو المختمفة، مما يساىـ والميارات العقمية وىي ما توفره استرات
في جعؿ المعرفة الجغرافية غاية ووسيمة في آف وا د وذلؾ لتمكيف المتعمـ مف التكيؼ مع 
م يطيـ بكؿ يسر وسيولة إضافة إلى تزويدىـ بميارات  ؿ ما يواجيونو مف تعقيدات 

 بكؿ دراية واقتدار.
دراسة الدراسات االجتماعية ت قؽ ( إلى أف 9119وقد أشار طلف ة ودويكات )

لدال المتعمميف العديد مف الميارات منيا التزود بالمعرفة واألفكار الص ي ة والعلقات 
المتبادلة األمر الذم يكوف لدال المتعمـ انتماء لبيئتيـ المجتمعية والطبيعية وبالتالي إلى 

ناجمة عنيا كؿ ذلؾ إ ساسو بضرورة المساىمة في إيجاد  موؿ لمكثير مف المشكلت ال
يبرىف عمى ضرورة تبني استراتيجيات تمكف المتعمـ مف المل ظة الدقيقة لمظاىرات 
الجغرافية واستكشافيا، وت ميميا واالستدالؿ عمى  دوثيا بأسموب عممي وىو ما توفره 

 استراتيجيات الب ث واالستقصاء.
اعية لكونو يرتكز كما يعد االستقصاء طريقة فاعمة في تعميـ الدراسات االجتم 

بشكؿ مباشر عمى المتعمـ وذلؾ مف خلؿ وضعو في مواقؼ تعميمية تثير تعممو مف خلؿ 
إتباع األسموب العممي في التفكير المتمثؿ في الشعور بالمشكمة )موضوع الدراسة( 
والمقدرة عمى ت ديدىا وبالتالي تفسيرىا والتوصؿ إلى النتائج المترتبة والتعميمات المنبثقة 

 (.9116عنيا والتبوء في مستقبميا )الفقير، 
وتعنى الدراسات االجتماعية بتنمية ميارات االستقصاء لدال المتعمميف وذلؾ   

لمتخمص مف الجمود المعموماتي الذم يرتكز عمى تمقيف المتعمميف المعمومات والرموز 
عرفة في  يف أف واألرقاـ والمفاىيـ المجردة التي ت وؿ المتعمـ إلى مجرد متمؽ سمبي لمم

كسابو  الدراسات االجتماعية تجاوزت ىذا النمط مف التعميـ وذلؾ لتمركزىا  وؿ المتعمـ وا 
ميارات االستقصاء واالستكشاؼ واالستنتاج واستخداـ الميارات العقمية العميا كالت ميؿ 

 (.9149والتركيب واإلبداع والتقويـ)عبد الر مف، 
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رز التي تؤديو الدراسات االجتماعية باعتبارىا ويرجع البا ث ذلؾ إلى الدور البا 
مف العمـو التربوية التي تسيـ في تنمية وصقؿ شخصية المتعمـ في كافة الجوانب وكونيا 

 مف أكثر ال قوؿ المعرفية ذات الصمة ب ياة اإلنساف وطبيعتو ومجتمعو.
 علقة عمميات العمـ باالستقصاء في الدراسات االجتماعية:

أف التعمـ المستند إلى االستقصاء بشكؿ عاـ يرتكز عمى تمكيف يتضح مما سبؽ 
المتعمميف مف عممية تعميـ أنفسيـ وذلؾ مف خلؿ إتباع جممة مف عمميات العمـ التي 
تمثؿ طرقا لموصوؿ بالمتعمـ إلى المعرفة، ومراجعة العديد مف المصادر والمراجع العممية 

جرائية متمثمة في:  ذات الصمة بموضوع دراستو وبذلؾ يستخدـ عدة عمميات عقمية، وا 
جمع المعمومات، والربط بينيا، وتمخيصيا، وت ميميا، واالستنتاج العممي الذم يصؿ 

، Kuhlthauالمتعمـ بالمعرفة التي تشبع فضولو، وتقنعو بيا،  يث يشير كؿ مف )
Leslie ،Ann ،2012و ) Harwood ،2004) أف االستقصاء يتكوف مف أربعة )

: الربط بيف المعمومات، وص ة المعمومات، والتصميـ التجريبي، لمظاىرة م ؿ عناصر ىي
 الدراسة، وبناء معنى ليا مف خلؿ البيانات والمل ظات.

( إف اإللماـ NSTA ،2003كما تشير منظمة معممي العمـو العالمية األمريكية) 
التفكير العميا بعممية االستقصاء ميمة صعبة، ومعقدة ألنيا تتضمف استخداـ عمميات 

لمتعبير عف المشكلت مفتو ة النياية، والمقدرة عمى طرح األسئمة وت ديد المشكلت 
القابمة لم ؿ وىي ميمة جدا لكميات إعداد المعمميف لألخذ بيا في برامجيا.ويعتبر 
االستقصاء نمطا مف أنماط الب ث عف المعنى الذم ي تـ عمى الفرد إتباع عمميات عقمية 

، Baumannيتمكف مف إدراؾ خبراتو مما يمكنو مف التفكير واإلنتاج )عميا  تى 
2009.) 

ويعد البا ث أف االستقصاء ىو عممية ب ث عف المعرفة إضافة لكونو أسموب  
تفكير مع أف ىناؾ تمايز بيف االستقصاء العاـ، واالستقصاء العممي فالذيف يرونو ذو 

 قسمونو إلى ثلثة أقساـ ىي: صفة عممية مقيد بافتراضات ومعتقدات م ددة ي
العمميات االستقصائية: ويقصد بيا استراتيجيات االستقصاء مثؿ إستراتيجية  ؿ  -

ستراتيجيات االستدالؿ، وعادات  ستراتيجية استخداـ الدليؿ والبرىاف، وا  المشكلت وا 
 االستقصاء.

سية، أو ميارات العممية العممية وما تشتمؿ عميو مف عمميات العمـ سواء األسا -
 التكاممية.
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طبيعة االستقصاء العممي، والذم يشير إلى تأثير االستقصاء أساسا في العممية العممية  -
 ،Welch، Klopfer، Aikenhead، Robinsonواقترا ات العمـ ومبادئو وتصوراتو. 

)1981) 
ويؤثر االستقصاء في عممية التعمـ مف  يث أنو يساىـ في تنمية مقدرات 

ى التساؤؿ وطرح األسئمة المتعمقة، ويزيد مف فرص نمو ميارات التواصؿ المتعمميف عم
لدييـ، ويعودىـ عمى البرىنة واالستنتاج وتقديـ التفسير المناسب وربط المعمومات مع 
بعضيا، إضافة لكونو يرتكز عمى المتعمـ ويساىـ في تنمية عمميات التفكير والقدرات 

عمى اكتشاؼ العلقات بيف مكونات المعرفة، كما أنو اإلدراكية العقمية العميا، والمقدرة 
يييئ الفرصة لدمج المتعمميف في العممية التعميمية في جو يسوده التعاوف وتقبؿ وجيات 
كساب المتعمميف تعمما ذاتيا يمكف توظيفو في التعامؿ مع المشكلت ال ياتية  النظر وا 

ابية ن و التعمـ كما يساعد في نمو اليومية، إضافة إلى مساىمتو في تكويف الدوافع االيج
الميارات التواصمية االجتماعية وينمي ميارة الكتابة اإلبداعية ككتابة التقارير، 

(، )سعيدم، والبموشي، 9115(، )عطية، 9114والمستخمصات الب ثية )عبد السلـ، 
 (.Grueber&Whitin ،2012(. )9149(، )النوبي، 9115

كساب المتعمميف ميارات االستقصاء العممي أف ومف العوامؿ التي تساىـ في إ
يتوفر لدييـ االستعداد الفكرم،  وي مؿ ىذا العامؿ بعدا يشير إلى أف عقؿ المتعمـ عندما 
يصؿ إلى درجة معينة مف النمو والتطور يمكف لممتعمـ معو مف استخداـ ميارات 

ذىنية عميا أكثر تقدما، االستقصاء بشكؿ أكثر فعالية، ألف ميارات التعمـ ب اجة لعمميات 
والدوافع الداخمية )الجوىرية( بدال مف الدوافع الخارجية؛ وذلؾ  يف يقـو المتعمـ 
باالستقصاء فإف ذلؾ يشكؿ لديو علمة رضا تكوف بمثابة المكافأة الداخمية التي تدفعو 
ء وت فزه ن و المزيد مف الممارسة االستقصائية، إضافة لمقدرة عمى التخطيط للستقصا

بشكؿ ص يح وت ديد الغايات التي يسعى لت قيقيا، ناىيؾ عف الخبرات التراكمية السابقة 
لدال المتعمـ عف موضوع الدراسة التي سيتـ استقصائو والقدرات االستداللية لممتعمـ 

(؛ Trowbridg ،bybee ،powell ،2000ومقدراتو الذىنية لمتفكير المنطقي )
(Ornstein&Actal ،2005) ( ؛Alberts ،2000) 

وقد تطرقت بعض الدراسات للستقصاء العممي، وأنواعو وتأثيره في العديد مف 
( التي ىدفت التعرؼ عمى Antony ،2014المتغيرات، ومف بيف ىذه الدراسات دراسة )

فعالية نموذج االستقصاء العادؿ عمى األداء األكاديمي وميارات تنظيـ المشاريع والكفاءة 
ب المر مة الثانوية واستخدمت الدراسة اختبارا لمت صيؿ ومقياسا االجتماعية لدال طل

لتقييـ ميارات تنظيـ المشاريع والكفاءة االجتماعية وقد أظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ 
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االستقصاء العادؿ عمؿ عمى ت سيف األداء األكاديمي، وعزز مف مستوال الميارات تنظيـ 
ية و جـ أثر كبير يشير إلى فاعمية استخدامو في المشاريع ونموا في الكفاءة االجتماع

( تعرؼ دراسة 9141تعمـ وتعميـ طلب المر مة الثانوية. وكذلؾ ىدفت دراسة صالح، )
أثر كؿ مف نموذج عجمة االستقصاء وأسموب  ؿ المشكلت والطريقة التقميدية في تنمية 

الدراسة اختبارا  الت صيؿ المعرفي لدال تلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، واستخدمت
لمت صيؿ العممي واختبارًا لميارات االستقصاء العممي ومقياس لدافعية التعمـ، وتوصمت 
الدراسة إلى جممة مف النتائج منيا تفوؽ طلب المجموعتيف التجريبتيف التي درستا مف 
خلؿ استراتيجية االستقصاء العادؿ واستراتيجية  ؿ المشكلت عمى الطلب الذيف درسوا 
بالطريقة التقميدية ولـ تظير فروؽ في الت صيؿ بيف المجموعتيف التجريبيتيف، وكذا 
بالنسبة لممجموعتيف عمى اختبار ميارات االستقصاء العممي مع تفوؽ الطلب الذيف 
درسوا وفؽ عجمة االستقصاء عمى المجموعة التجريبية الذيف درسوا وفؽ طريقة  ؿ 

( إلى قياس أثر االستقصاء العادؿ في تنمية 9149المشكلت. فيما ىدفت دراسة نصر )
ميارات االستقصاء العممي وميارات التفكير األخلقي ونزعات التفكير الناقد لدال عينة مف 
طلب كمية التربية الشعب العممية، تـ تدريسيـ المادة العممية مف خلؿ خمسة قضايا 

بار للستقصاء العممي، متعمقة بمجاؿ تخصصيـ واستخدمت الدراسة ألغراضيا، اخت
واختبارا لمتفكير الناقد، ومقياسا لنزعات التفكير األخلقي وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود 
أثر للستقصاء العادؿ في ميارات االستقصاء العممي ونسبة نمو وت سف كبير فييا نتيجة 

ة، ونموا وت سنا لمتجربة بعد مقارنة نتيجة االختباريف القبمي والبعدم لممجموعة التجريبي
في ميارات التفكير األخلقي يعزال الستخداـ االستقصاء العاؿ وكذلؾ بالنسبة لنزعات 
التفكير الناقد كما أظيرت نتائج الدراسة  جـ تأثير كبير جدا تشير إلى فعالية البرنامج 

( فقد ىدفت إلى Heekim ،2008المقترح القائـ عمى االستقصاء العادؿ. أما دراسة )
ـ فعالية أنموذج االستقصاء العادؿ في تنمية ميارات االتصاؿ الفعاؿ عمى عينة مف تقوي

طمبة الدراسات العميا وقد وظفت الدراسة جممة مف الدروس المتعمقة بقضايا مثيرة لمجدؿ 
وجمعت البيانات اللزمة ألغراض الدراسة عبر بطاقة مل ظة وأسفرت نتائج الدراسة عف 

دارة الوقت وال وار، والتعبير عف األفكار وبعض ت سف ميارات االتصاؿ  الفعاؿ والعرض وا 
( االستقصاء العادؿ وفعاليتو في 9113الميارات التعاونية. وتناولت دراسة البابطيف )

تنمية فيـ بعض القضايا المست دثة في مجاؿ التقنية البيولوجية والتفكير الناقد لطلب 
ومعموماتيا اختبارًا لمفيـ وآخر لمتفكير الناقد  كمية التربية واستخدمت لجمع بياناتيا

ومقياسا لمقيـ وتوصمت الدراسة لجممة مف النتائج منيا فعالية األنموذج في تنمية الفيـ 
بقضايا التقنية البيولوجية ونموا في ميارات التفكير الناقد ونموا في القيـ المرتبطة بما 

اسة ت ميمية وتقويمية لبعض ( در Reef ،2002استقصوه مف قضايا. وقد أجرال )
المقررات العممية في جامعة ميدوسترف بيدؼ التعرؼ عمى المنيج العممي المتبع فييا كما 
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أجرال بعض المقابلت مع بعض العمماء وقاـ بالزيارات الميدانية لرصد المل ظات 
ة تتبع الميدانية لمممارسات التعممية التعميمية وقد أظيرت الدراسة أف المقررات العممي

النيج التقميدم وىو النيج العممي المختمؼ تماما عما يمارسو العمماء بشكؿ عفوم، وىذا 
( فقد 9114نتج عنو ابتكار عجمة االستقصاء تبعا ألسموب العمماء.أما دراسة أ مد )

ىدفت إلى الكشؼ عف أثر االستقصاء العادؿ في تنمية الت صيؿ والتفكير الناقد واالتجاه 
ضايا البيئية لدال عينة مف طلب المر مة الثانوية واستخدمت الدراسة ن و بعض الق

اختبارا ت صيمي واختبار لمتفكير الناقد ومقياس للتجاىات وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر 
في تنمية الت صيؿ والتفكير الناقد وت سنا في االتجاىات ن و بعض القضايا لدال الطلب 

الذيف تـ تدريسيـ باالستقصاء العادؿ، كما أظيرت  لصالح طلب المجموعة التجريبية
 النتائج وجود تأثير كبير مما يشير إلى فعالية استخداـ االستقصاء العادؿ.

وفيما يخص الدراسات التي تناولت االستقصاء في الدراسات االجتماعية أو أ د 
موذج ( والتي ىدفت التعرؼ عمى فاعمية ن9143مجاالتيا فقد ىدفت دراسة إسماعيؿ)

سكماف االستقصائي في تدريس الجغرافيا عمى تنمية الت صيؿ وميارات  ؿ المشكلت 
( طالبا تـ تقسيميـ 44لدال تلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، وتكونت عينة الدراسة مف )

في مجموعتيف تجريبية وضابطة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، 
د فروؽ ذات داللة إ صائية في تنمية مستوال الت صيؿ و ؿ وتوصمت الدراسة إلى وجو 

( 9149المشكلت تعزال لمتدريس بنموذج سكماف االستقصائي. وىدفت دراسة بركات، )
إلى التعرؼ عمى فاعمية التدريس التبادلي في تنمية بعض ميارات االستقصاء في مادة 

منيج التجريبي وقد تناولت الجغرافيا لدال تلميذ المر مة اإلعدادية، وقد استخدمت ال
ميارات االستقصاء في الجغرافيا وتوصمت نتائج الدراسة أف ىناؾ فرؽ داؿ إ صائيا عمى 

( 9149اختبار ميارات االستقصاء لصالح االختبار البعدم. وكذلؾ دراسة، )عبد الر مف، 
ة، والتي كاف مف ضمف أىدافيا تنمية ميارات االستقصاء لدال طلب المر مة اإلعدادي

( طالبا موزعة 21وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف تجريبية وضابطة عددىا )
بالتساوم لكؿ مجموعة واستخدمت المنيج التجريبي، فقد توصمت إلى  دوث نمو في 
ميارات االستقصاء باستخداـ برنامج تقني قائـ عمى تنويع الوسائط والتعمـ االستكشافي 

رنة بطلب المجموعة الضابطة.أما دراسة الفقير، لدال طلب المجموعة التجريبية مقا
( فقد ىدفت إلى الكشؼ عف أثر التدريس باالستقصاء في تنمية قدرة طمبة الصؼ 9116)

الثامف األساسي في األردف عمى قراءة التوضي ات البصرية الجغرافية وتكونت عينة 
وعتيف تجريبيتيف ( طالبا وطالبة تـ توزيعيـ في أربع مجموعات مجم496الدراسة مف )

وأخرتيف ضابطتيف واستخدمت المنيج شبو التجريبي، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ 
ذات داللة في قراءة التوضي ات البصرية الجغرافية لصالح الطمبة الذيف درسوا باستخداـ 
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(، إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ 9116التدريس االستقصائي.وىدفت دراسة الكساب، )
اء في ت صيؿ طمبة كمية العمـو التربوية األونروا في مساؽ الجغرافيا واتجاىاتيـ باالستقص

( طالبا وطالبة في مجموعتيف تجريبية وضابطة 39ن وىا، وتكونت عينة الدراسة مف، )
واستخدمت المنيج شبو التجريبي وتوصمت الدراسة إلى أف لمتدريس باستخداـ االستقصاء 

التجريبية واتجاىاتيـ ن و المساؽ مقارنة بطلب  أثر في ت صيؿ طلب المجموعة
( والتي 9119المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة االعتيادية.أما دراسة العمرم، )

ىدفت الكشؼ عف فعالية طريقة التدريس بالب ث واالستقصاء باستخداـ ال اسوب في 
ائي وتكونت عينة الدراسة تنمية فيـ المعمومات الجغرافية لدال طلب الصؼ الخامس االبتد

( طالبا في ثلثة مجموعات تجريبيتيف وضابطة، واستخدمت المنيج شبو 69مف )
التجريبي، وتوصمت الدراسة أف الطلب الذيف تـ تدريسيـ باستخداـ االستقصاء والب ث 

 العممي كاف فيميـ لممعمومات الجغرافية أفضؿ مف أقرانيـ في المجموعة الضابطة
( دراسة تناولت 9141ميات العمـ فقد أجرال )السلمات، وفيما يخص عم

االستقصاء العممي لدال طلب جامعة الطائؼ وعلقتو بمستوال ت صيميـ واتجاىاتيـ 
واستخدمت الدراسة اختبارا للستقصاء العممي ضمنو بعض عمميات العمـ التكاممية، 

أف ىناؾ علقة إيجابية واختبار لمت صيؿ العممي، ومقياسا للتجاىات، وأظيرت النتائج 
( 9141بيف مستوال االستقصاء العممي لدال المتعمميف واتجاىاتيـ العممية. دراسة عبده)

ىدفت تعرؼ دور التجارب العممية المصا بة لمقررات الفيزياء في تنمية عمميات العمـ 
عمـ التكاممية لدال طلب جامعة الممؾ سعود واستخدمت الدراسة اختبارا لميارات عمميات ال

التكاممية وأداة ف ص م توال مقررات التجارب العممية، وتوصمت الدراسة إلى قصور في 
مستوال التمكيف مف ميارات العمـ التكاممية لدال المتعمميف، مع وجود بعض ميارات العمـ 

 & Demirbas) ) التكاممية بدرجة متوسطة في مناىج طلب الكميات العممية. أما دراسة
Tanriverdi ،2012 الطلب لدم العمـ عمميات ميارات مستوم ت ديد إلى ىدفتو 

 جامعات 7 في الطلب أداء أف النتائج أظيرت و تركيا في األولية بالمر مة الجامعية
 (Ramesh & Patel 2013)وكذلؾ يذكر  .المتوسط مف اعمي كاف الختبار الميارات

 العمـ، وي قؽ عمميات ميارات اكتساب في يساىـ استقصائية طريقة تدريس استخداـ أف
 الطبيعية، باإلضافة لمظواىر الطلب فيـ تنمي االستقصاء عمميات ذو المعني، وأف التعميـ

 إلى ( فقد ىدفت9112أما دراسة نصر اهلل ) .لدييـ العمـ عمميات ميارات إلي تنمية
 و العمـ لعمميات السادس االبتدائي الصؼ تلميذ امتلؾ بيف العلقة عف الكشؼ

( طالبا وطالبة 449ليا وتكونت عينة الدراسة مف ) اكتسابيـ مدال و العممية تجاىاتلل 
رفح،  مدينة في الدولية الغوث وكالة مدارس مف االبتدائي الصؼ السادس طلب مف

 واستخدمت المنيج الوصفي الت ميمي، وتوصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج منيا: وجود
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لمقياس  الكمية الدرجة و العمـ عمميات الختبار لكميةا الدرجة بيف داللة ذات علقة
 لمعمـ. االتجاىات

 التعقيب عمى الدراسات:
ألغراض ىذه الدراسة تـ تناوؿ العديد مف الدراسات ذات الصمة بمتغيراتيا،   يث 
تـ التطرؽ لبعض الدراسات التي تناولت االستقصاء، وعجمة االستقصاء، واالستقصاء 

في الجغرافيا، وعمميات العمـ التكاممية، وقد توافقت الدراسة مع العادؿ واالستقصاء 
منيجية الكثير مف الدراسات، ومع تقارب إجراءاتيا ومجتمع دراسة بعضيا، إال أنو لـ 
يظير لمبا ث أم مف الدراسات السابقة التي جمعت بيف متغيرات الدراسة ال الية، وقد تـ 

طار النظرم ومنيجية الدراسة ال الية وأدواتيا، اإلفادة مف الدراسات ذات الصمة في اإل
 واالعتماد عمى بعضيا لتفسير بعض النتائج التي توصمت ليا الدراسة ال الية. 

 مشكمة الدراسة، وأسئمتيا:
تتجو فمسفة التربية المعاصرة إلى التمركز  وؿ المتعمـ واعتباره مسئوال عف 

تبعا لممر مة التعميمية التي يشيدىا  عممية بناء تعممو بنفسو، وتكبر ىذه المسئولية
المتعمـ وتعتبر عممية الب ث واالستقصاء مف أبرز ملمح التعمـ والتعميـ في المر مة 

التعممية في ىذه المر مة ب اجة لتعميـ غير  التعميمية العممية الثانوية، إضافة أف نجاح
ألسموب  بشكؿ أقرب ميـتعم مف ممارسة المتعمميف ليتمكف تعميمية مناسبة تقميدم وبيئة

 وتصميـ األسئمة طرح مثؿ االستقصاء العمماء ليكونوا قادريف عمى اكتساب ميارات
ا، وتتجو أساليب ھوغير النماذج وصياغة والتفسير والت ميؿ العممية التجارب واألنشطة

 التعميـ والتعمـ ن و تدعيـ التعمـ المعتمد عمى الب ث واالستقصاء عف المعمومة والمعرفة
(، 9149لت قيؽ أفضؿ األىداؼ والنواتج التعممية المرغوب في ت قيقيا، )عبد الكريـ، 

فاليدؼ مف التعميـ ليس مجرد إكساب المعرفة بؿ القدرة في التوصؿ إلييا واستخداميا، 
ومف أكثر القضايا إشغاال لمبا ثيف ىو إيجاد الطرؽ األكثر ملئمة وفاعمية في التعمـ 

أكثر قدرة عمى المساىمة والمشاركة في عمميتي التعمـ والتعميـ وأكثر  والتي تجعؿ المتعمـ
(، ويرال كذلؾ الكثير مف التربوييف أف فيـ 9144قدرة عمى ال وار والنقاش )إبراىيـ، 

العمـ ال يتأتى إال إذا عكس التدريس طبيعة العمـ مادة وطرقا، لذلؾ فاالتجاه المعاصر في 
واألساليب التي يتبعيا العمماء لموصوؿ إلى ىذا  التدريس ييدؼ إلى فيـ الم توال
ع في تدريسو لذا أصب ت ال اجة مم ة لفمسفة جديدة الم توال والطرؽ التي يمكف أف تتب

(. وبناء عمى ما سبؽ وعمى ما تشكمو عمميات العمـ التكاممية 9114في التدريس)عودة، 
مف أىمية بالغة لممتعمـ في المر مة الثانوية تبعا لما تشتمؿ عميو مف ميارات وعمميات 

عممية تعممو بشكؿ أفضؿ،  تمثؿ جوىر عممية الب ث واالستقصاء اللزميف الستكماؿ



 ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )مج
 

 -996- 

يمكف أف تتبمور مشكمة الدراسة ال الية في استقصاء فاعمية أنموذجي عجمة االستقصاء، 
واالستقصاء العادؿ، في تنمية عمميات العمـ التكاممية. وعميو فإف سؤاؿ الدراسة الرئيس 

 ليذه الدراسة يتمثؿ في:
ء العادؿ في تنمية أنموذج االستقصافاعمية أنموذج عجمة االستقصاء و  ما

 عمميات العمـ التكاممية بمادة االجتماعيات لدال طلب الصؼ األوؿ الثانوم؟
 والذم يتفرع عنو التالي:

ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إ صائية بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة  .4
 في االختبار البعدم لعمميات العمـ التكاممية يعزال الختلؼ نموذج االستقصاء؟

مية أنموذج عجمة االستقصاء في تنمية عمميات العمـ التكاممية بمادة ما فاع .9
 االجتماعيات لدال طلب الصؼ األوؿ الثانوم

ما فاعمية أنموذج االستقصاء العادؿ في تنمية عمميات العمـ التكاممية بمادة  .9
 االجتماعيات لدال طلب الصؼ األوؿ الثانوم

 فرضيات الدراسة:
و سب ما اإلطار النظرم والدراسات ذات الصمة  لإلجابة عف أسئمة الدراسة

 بالدراسة يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمى التالي:
: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال الداللة أوال: الفرضية الرئيسة األولى

(.051≥α ،( بيف متوسطات درجات مجموعات الدراسة)التجريبية األوؿ، التجريبية الثانية
في اختبار عمميات العمـ التكاممية يعزال الختلؼ نموذج التدريس. ويتفرع عنيا  الضابطة(

 الفرضيات التالية:
الفرضية الفرعية األولى: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال الداللة  -

(.051≥α بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى الذيف درسوا )
قصاء ودرجات المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ أنموذج عجمة االست

 بالطريقة االعتيادية في اختبار عمميات العمـ التكاممية.
الفرضية الفرعية الثانية: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال الداللة  -

(.051≥α بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية الذيف درسوا )
قصاء العادؿ ودرجات المجموعة الضابطة الذيف درسوا باستخداـ أنموذج االست

 بالطريقة االعتيادية في اختبار عمميات العمـ التكاممية.
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الفرضية الفرعية الثالثة: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال الداللة  -
(.051≥α بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى الذيف درسوا )

عجمة االستقصاء ودرجات المجموعة التجريبية الثانية الذيف درسوا  باستخداـ أنموذج
 باستخداـ أنموذج االستقصاء العادؿ في اختبار عمميات العمـ التكاممية.

 أىداؼ الدراسة:
 الدراسة ال الية إلى التالي: تىدف

تعرؼ فاعمية أنموذج عجمة االستقصاء في تنمية عمميات العمـ التكاممية بمادة 
 عيات لدال طلب الصؼ األوؿ الثانوماالجتما
تعرؼ فاعمية أنموذج االستقصاء العادؿ في تنمية عمميات العمـ التكاممية لدال  -4

 طلب الصؼ األوؿ الثانوم.
تعرؼ فروؽ الفاعمية بيف أنموذج عجمة االستقصاء وأنموذج االستقصاء العادؿ  -9

ب الصؼ األوؿ في تنمية عمميات العمـ التكاممية بمادة االجتماعيات لدال طل
 الثانوم

 تقديـ مجموعة مف القضايا التي يمكف تدريسيا مف خلؿ المقرر الدراسي -9
 أىمية الدراسة:

 تظير أىمية الدراسة في التالي:
  توجيو اىتماـ مخططي ومطورم مناىج الدراسات االجتماعية إلى ربط المادة

 االستقصاء العممي.باالستراتيجيات التدريسية التي تنمي عمميات العمـ، وميارات 
 .إعداد خطط وأدلة توضح التدريس باستخداـ نماذج االستقصاء العممي 
 .إكساب المتعمميف ميارات االستقصاء العممي، وميارات العمـ التكاممية 
  إعداد أدوات اختبار لقياس ميارات عمميات العمـ التكاممية ومقياس للتجاىات

 ن و العمـ.
 مصطم ات الدراسة:

ىو الطرؽ واألساليب المتنوعة التي يدرس مف خلليا العمماء العمـ الطبيعي  االستقصاء:
وأيضا أنشطة التعمـ التي يطور فييا التلميذ المعرفة والفيـ لألفكار العممية )عايش 

 (.146: 9141زيتوف، 
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أنموذج االستقصاء العادؿ: يعرؼ إجرائيا بأنو أنموذج استقصائي يستند إلى تقسيـ 
لى مجموعات تتبنى قضايا متباينة  وؿ موضوع معيف وتقـو بالب ث المتعمميف إ

واالستقصاء عف الموضوع أو القضية المراد تبني االتجاىات فييا وال رص عمى إيجاد 
األدلة والبراىيف الداعمة لوجيات النظر ومف ثـ ال وار  وليا والتوصؿ إلى استنتاجات 

 وتوافقات مقنعة.
رؼ إجرائيا بأنو أنموذج استقصائي ديناميكي مرف يمارس أنموذج عجمة االستقصاء: يع

فيو المتعمميف تعمميـ لمعمـ وفؽ عشرة أنشطة أساسية ترتكز عمى عممية طرح األسئمة وال 
 يتبع نظاما خطي م دد.  

عمميات العمـ التكاممية: تعرؼ إجرائيا بالعمميات العقمية التي يمارسيا المتعمـ مف خلؿ 
بيدؼ التوصؿ إلى المعرفة في مادة التخصص، ويمكف قياسيا مف االستقصاء والب ث 

خلؿ اختبار ميارات عمميات العمـ التكاممية التي تشمؿ: التعريؼ اإلجرائي، الت كـ 
 بالمتغيرات، تفسير البيانات، صياغة الفرضيات، التجريب.

  دود الدراسة:
 اقتصرت الدراسة ال الية عمى التالي:

 الصؼ األوؿ الثانوم بم افظة رف اء  ثلث مجموعات مف طلب 
  تدريس دروس الو دة الرابعة األ داث العالمية المؤثرة في العالـ في ضوء

ميارات العمـ التكاممية مف مقرر االجتماعيات نظاـ المقررات البرنامج المشترؾ 
 ىػ4195/4196الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

 العمـ التكاممية المتمثمة في)التعريؼ  االقتصار عمى بعض ميارات عمميات
 اإلجرائي، الت كـ بالمتغيرات، تفسير البيانات، صياغة الفرضيات، التجريب(.

 الطريقة واإلجراءات:
اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي والذم يستقصي أثر المتغير منيج الدراسة: 

صاء العادؿ في المتغيرات المستقؿ المتمثؿ في أنموذج عجمة االستقصاء وأنموذج االستق
التابعة والمتمثمة في ميارات عمميات العمـ التكاممية واالتجاىات ن و العمـ،  يث تـ 
تدريس الو دة الرابعة )األ داث العالمية المؤثرة في العالـ في ضوء ميارات العمـ 
التكاممية( لطلب الصؼ األوؿ الثانوم بمدرسة ثانوية رف اء باعتبارىا المجموعة 
التجريبية األولى باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء، تـ تدريس الو دة الرابعة)األ داث 
العالمية المؤثرة في العالـ في ضوء ميارات العمـ التكاممية( لطلب الصؼ األوؿ الثانوم 
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بمدرسة ثانوية قتيبة بف مسمـ باعتبارىا المجموعة التجريبية الثانية باستخداـ أنموذج 
لعادؿ وتـ اعتبارىا المجموعة التجريبية الثانية، فيما تـ تدريس الو دة الرابعة االستقصاء ا

)األ داث العالمية المؤثرة في العالـ في ضوء ميارات العمـ التكاممية( لطلب الصؼ األوؿ 
الثانوم بمدرسة ثانوية أبو بكر الرازم باعتبارىا المجموعة الضابطة وفؽ الطرؽ 

ـ تطبيؽ أداة الدراسة المتمثمة باختبار ميارات عمميات العمـ االعتيادية، وبالتالي ت
 التكاممية عمى المجموعات بشكؿ قبمي وبشكؿ بعدم.

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طلب الصؼ األوؿ الثانوم مجتمع وعينة الدراسة: 
( وتمثمت عينة 911ىػ والبالغ عددىـ)4195/4196بم افظة رف اء لمفصؿ الدراسي 

( طالبا تـ اختيارىـ بطريقة مقصودة  يث تـ توزيعيـ في ثلثة 36ف )الدراسة م
 مجموعات كما يوض و الجدوؿ التالي:
 ( توزيع أفراد العينة4جدوؿ)

 العدد نوعيا  أسـ المجموعة 
 تجريبية المجموعة التجريبية األولى

 )عجمة االستقصاء(
22 

 تجريبية المجموعة التجريبية الثانية
 دؿ()االستقصاء العا

99 

 91 ضابطة)تدريس تقميدم( المجموعة الضابطة
 36 المجموع

 تكافؤ عينة الدراسة:
لموقوؼ عمى تكافؤ عينة الدراسة تـ أوال: التأكد مف عدـ مرورىـ بدراسة المقرر 
سابقا، ثانيا: تـ تطبيؽ اختبار عمميات العمـ التكاممية لممجموعات الثلث ومف ثـ تـ 

 ية وقد ظيرت في التالي:ت ميؿ النتائج اإل صائ
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(. المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية لمجموعات الدراسة في اختبار 9جدوؿ)
 عمميات العمـ التكاممية القبمي

المتوسط  العدد المجموعة عمميات العمـ التكاممية
 ال سابي

االن راؼ 
 المعيارم

 التعريؼ اإلجرائي
 
 
 

 68376. 1.0909 22 التجريبية األولى
 67566. 1.2500 24 التجريبية الثانية

 61919. 1.2609 23 الضابطة
 65484. 1.2029 69 اإلجمالي

 الت كـ بالمتغيرات
 
 
 

 61193. 7727. 22 التجريبية األولى
 62409. 1.0417 24 التجريبية الثانية

 49103. 1.1739 23 الضابطة
 59409. 1.0000 69 اإلجمالي

اتتفسير البيان  
 
 
 

 50965. 1.5455 22 التجريبية األولى
 48154. 1.3333 24 التجريبية الثانية

 98807. 1.3913 23 الضابطة
 69464. 1.4203 69 اإلجمالي

 صياغة الفرضيات
 
 
 

 1.05375 1.4091 22 التجريبية األولى
 79400. 1.2500 24 التجريبية الثانية

 67126. 1.2174 23 الضابطة
مالياإلج  69 1.2899 .84194 

 التجريب
 
 
 

 48573. 1.0455 22 التجريبية األولى
 56466. 1.3333 24 التجريبية الثانية

 42174. 1.2174 23 الضابطة
 50234. 1.2029 69 اإلجمالي

 1.67034 5.8636 22 التجريبية األولىاختبار ميارات عمميات العمـ 
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المتوسط  العدد المجموعة عمميات العمـ التكاممية
 ال سابي

االن راؼ 
 المعيارم

 التكاممية )الكمي(
 
 
 

الثانيةالتجريبية   24 6.2083 1.31807 
 1.86395 6.2609 23 الضابطة

 1.61369 6.1159 69 اإلجمالي

( لمجموعات الدراسة في اختبار عمميات العمـ ANOVA( ت ميؿ التبايف األ ادم)9جدوؿ)
 التكاممية قبمي

عمميات 
العمـ 
 التكاممية

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 ال رية

متوسط 
مة ؼقي المربعات  الداللة 

التعريؼ 
 اإلجرائي

 

 466. 203. 2 406. بيف المجموعات
 
 

.629 
 
 

 436. 66 28.753 داخؿ المجموعات
  68 29.159 الكمي

الت كـ 
 بالمتغيرات

 
 

 2.794 937. 2 1.874 بيف المجموعات
 
 

.068 
 
 

 335. 66 22.126 داخؿ المجموعات

  68 24.000 الكمي

صياغة 
ضياتالفر   

 
 

 558. 273. 2 545. بيف المجموعات
 
 

.575 
 
 

 489. 66 32.266 داخؿ المجموعات

  68 32.812 الكمي

تفسير 
 البيانات

 
 

 326. 236. 2 472. بيف المجموعات
 
 

.723 
 
 

 723. 66 47.731 داخؿ المجموعات

  68 48.203 الكمي
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عمميات 
العمـ 
 التكاممية

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 ال رية

متوسط 
مة ؼقي المربعات  الداللة 

 التجريب
 
 

 1.952 479. 2 958. بيف المجموعات
 
 

.150 
 
 

 245. 66 16.201 داخؿ المجموعات
  68 17.159 الكمي

االختبار 
 الكمي

 
 

 1.044 2 2.088 بيف المجموعات
.394 

 
 

.676 
 
 

174.98 داخؿ المجموعات
4 66 2.651 

177.07 الكمي
2 68  

( أف المتوسطات ال سابية لمجموعات الدراسة متقاربة سواء في 9يبيف الجدوؿ )
عمميات العمـ التكاممية مفردة، أو عمى مستوال االختبار الكمي ليا وىذا ما أنكس عمى 

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال 9مستوال الداللة  يث يظير جدوؿ)
( عمى اختبار ميارات العمـ التكاممية وذلؾ بيف المجموعات الثلث α≤1.12الداللة )

لعمـ التكاممية بشكؿ منفصؿ أو عند مستوال االختبار سواء كاف عمى مستوال عمميات ا
 الكمي، وىذا يشير أف عينة الدراسة متكافئة قبميا.

 أداة الدراسة:
 إعداد الو دة الدراسية وفؽ أنموذجي عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿأوال: 

و دة اختيار الو دة الدراسية: تـ اختيار موضوعات الو دة الدراسية المتمثمة في ال -
الثالثة التي تتناوؿ األ داث العالمية المؤثرة في العالـ مف ضمف مقرر االجتماعيات، 
وتـ مراعاة مناسبة الموضوعات لمدراسة وفؽ أنموذجي عجمة االستقصاء، 

 واالستقصاء العادؿ.
ت ديد أىداؼ الو دة الدراسية: تـ مراعاة ت قيؽ األىداؼ العامة لممقرر في  -

إضافة إلى أىداؼ عمميات العمـ التكاممية التي تشمؿ: التعريؼ  الموضوعات الدراسية
 اإلجرائي، الت كـ بالمتغيرات، تفسير البيانات، صياغة الفرضيات، التجريب.

ت ميؿ الو دة الدراسية: تـ ت ميؿ الو دة الدراسية الستخراج ميارات العمـ التكاممية  -
ت، تفسير البيانات، صياغة المتمثمة في: التعريؼ اإلجرائي، الت كـ بالمتغيرا
 الفرضيات، التجريب، وىو ما يظير في الجدوؿ التالي:
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( ت ميؿ الو دة الدراسية الرابعة )األ داث العالمية المؤثرة في العالـ( الستخرج 1جدوؿ)
 ميارات العمـ التكاممية المضمنة فييا

عدد  الدروس
عدد  ال صص الصف ات

 األسئمة
 تكامميةعدد ميارات عمميات العمـ ال

التعريؼ 
 اإلجرائي

الت كـ 
 بالمتغيرات

تفسير 
 البيانات

صياغة 
 التجريب الفرضيات

الكشوؼ 
 1 2 1 2 2 99 9 41 الجغرافية
 9 2 2 9 1 91 4 3 االستعمار
ال رب 
العالمية 
 األولى

3 4 42 9 9 1 9 9 

ال رب 
العالمية 
 الثانية

6 4 46 1 2 2 9 9 

 49 43 45 43 43 44 إجمالي األسئمة
 استخلص أسئمة االختبار بشكمو النيائي

 2 2 2 2 2 92 االختبار بصيغتو النيائية
 االستقصاء العادؿ:س وفؽ نموذجي، عجمة االستقصاء، و التدري

في البداية تـ التأكد مف خصائص معممي الدراسات االجتماعية في المدارس  
سجلتيـ الوظيفية وأدائيـ الميني التي قدمت فييا ىذه الدراسة وتـ التأكد مف واقع 

إضافة إلى االستئناس برأم كؿ مف المشرؼ التربوم لمدراسات االجتماعية بم افظة رف اء 
والقيادات المدرسية التي نفذت فييا ىذه الدراسة في كوف معممي االجتماعيات يمتمكوف 

لخبرة الوظيفية نفس المؤىؿ العممي درجة البكالوريوس وكونيـ متقاربيف مف  يث سنوات ا
وكونيـ متخصصيف في الدراسات االجتماعية، ولدييـ نفس درجات تقويـ األداء الوظيفي 
لسنتيف الماضيتيف، وقد تـ عقد اجتماعات فردية مع المعمميف كؿ معمـ عمى  دة وشرح 
طريقة عمؿ كؿ إستراتيجية كؿ فيما يخصو  سب توزيع المجموعات التجريبية، )التجريبية 

والتجريبية الثانية( وتدريبيـ عمى طريقة التدريس وت ضير دروس الو دة وفؽ األولى، 
كؿ نموذج مف النماذج مع تزويد معممي المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية بنماذج 
لمتدريس وفؽ النموذجيف، كما طمب مف معمـ المجموعة الضابطة عدـ إتباع أيا مف 

 و والتدريس  سب نمط تدريسو االعتيادم، النموذجيف في تدريسو الو دة لطلب
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التدريس وفؽ أنموذج عجمة االستقصاء و تمثمت الخطوات التدريسية لتدريس أوال: 
المجموعة التجريبية )األولى( لمو دة الدراسية باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء و فؽ 

 الخطوات التالية وىي ما تـ اإلشارة إلييا في خمفية ىذه الدراسة: 
 ( خطوات أنموذج عجمة االستقصاء والمياـ المطموبة2وؿ)جد

 المياـ المطموبة الخطوات الرقـ
تدويف األسئمة الرئيسة والفرعية   Questionsخطوة األسئمة  4

 المتعمقة بموضوع الدراسة
 Defining theخطوة تعريؼ المشكمة  9

Problem  
صياغة األىداؼ وت ديد المشكمة 

 والتعريؼ بيا
رصد ما يل ظو  وؿ الموضوع في  Observingالمل ظة  خطوة 9

 الواقع وفي المصادر.
كتابة أفكار المتخصصيف وأفراد   Communicationخطوة االتصاؿ   1

 المجتمع عف الموضوع
 Reflecting onخطوة التأمؿ في النتائج  2

the Findings  
كتابة التصورات واألفكار األولية عف 

فكار األولية وما الموضوع وتمخيص األ
 تعنيو لممتعمـ 

تفسير ما توصؿ إليو مف معارؼ   Interpretingخطوة تفسير النتائج  3
وأفكار باالعتماد عمى ما اطمع عميو 
مف األدب النظرم والدراسات ذات 

 الصمة بالموضوع 
 Carrying outخطوة القياـ بالدراسة  4

Study  
في كتابة اإلجراءات التي يتبعيا المتعمـ 

عممية االستقصاء وأدوات جمع 
 البيانات ورصد المل ظات 

 Articulating theخطوة تكويف التوقع  5
Expectation  

صياغة الفرضيات المتعمقة بموضوع 
 الدراسة

 Investigatingخطوة ت رم المعرفة  6
the Knowledge  

كتابة اإلجراءات والميارات التي توصؿ 
 مف خلليا إلى المعرفة 

 Forming theخطوة صياغة األسئمة:  41
Question 

تدويف ما ينتج مف أسئمة أثناء عممية 
 االستقصاء وما ينجـ عف الخطوات 
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ومف الجدير بالذكر أنو بعد تعريؼ المتعمميف بالموضوعات تتاح الفرصة ليـ 
يد باالنطلؽ مف أم خطوة في األنموذج و رية تجاوز بعضيا إلى أخرال لكف البد مف التأك

 عمى استيفاء عجمة االستقصاء بخطواتيا العشر. 
 التدريس وفؽ أنموذج االستقصاء العادؿ:

تـ تدريس المجموعة التجريبية )الثانية( لمو دة الدراسية باستخداـ أنموذج 
 االستقصاء العادؿ ذلؾ مف خلؿ الخطوات التي تظير في الجدوؿ التالي:

 ؿ والمياـ المطموبة( خطوات أنموذج االستقصاء العاد3جدوؿ )
 المياـ  الخطوات ـ
 مر مة التوجو لمقضية  4

 
التعريؼ بالموضوعات المراد دراستيا، 

تقسيـ المتعمميف لمجموعات، تبني وجيات 
 نظر متباينة لكؿ مجموعة

مر مة الب ث والتعرؼ عمى  9
 القضية
 

تمكيف المتعمميف بالب ث عف الموضوع 
يجاد ال  جج والموقؼ الذم يتبنونو وا 
 والبراىيف الداعمة لمواقفيـ

إنشاء نظاـ مرجعي لألفكار ووجيات  مر مة مناقشة المعمومات 9
النظر المرغوبة، والتأكيد عمى استقصاء 
الموضوعات ذات األولوية وتعريؼ 
فرضيات المجموعتيف عف الموضوع 
وت ديد النتائج المتوقعة، والتأكد مف 

 صدقيا ومقدرتيا عمى اإلقناع
أف يطرح كؿ مجموعة أفكاره  وؿ  المناظرة بيف المجموعتيف مر مة 1

الموضوع ووجيات نظره وما يدعـ قولو 
مف  جج مع االتفاؽ عمى آلية النقاش 
ومدتو ومراعاة مبادئ أدب ال وار ويتـ 
ال وار  وؿ الموضوع وعدـ الخروج عف 

  دود الموضوع.
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ر الص ي ة وغير يتـ تمخيص األفكا مر مة االتفاؽ عمى رأم وتدعيمو 2
الص ي ة ومراجعتيا وتنقي يا ونقدىا 

بيدؼ التوصؿ إلى صياغة مو دة ت توم 
عمى االستنتاجات ووجيات النظر 
 المرغوبة والتي تخدـ أىداؼ المقرر 

وتأخذ ىذه الخطوة عدة أشكاؿ، كتقديـ  مر مة التطبيؽ 3
تقرير مو د معتمد مف قبؿ جميع الطلب 

دراستيـ، وقد ليكوف جزءا مف موضوعات 
يتـ مشاركة ذلؾ لممجتمع عبر شبكات 

 التواصؿ االجتماعي.
اختبار ميارات عمميات العمـ التكاممية: بعد إجراء ت ميؿ الو دة الدراسية ومراجعة ثانيا: 

األدب النظرم، والعديد مف الدراسات السابقة التي تناولت ميارات عمميات العمـ التكاممية 
 عمميات العمـ التكاممية، وقد تـ إتباع التالي: تـ بناء اختبار ميارات

ت ديد أبعاد االختبار: تـ االستناد عمى عمميات العمـ التكاممية )الخمسة( لتكوف ىي  -
م اور االختبار والتي يتضمف كؿ م ور منيا خمسة أسئمة تعبر عف ميارات العمـ 

 التكاممية.
في ىدؼ الدراسة الذم يشير ت ديد اليدؼ مف االختبار: تمثؿ اليدؼ مف االختبار  -

إلى قياس أثر أنموذج عجمة االستقصاء وأنموذج االستقصاء العادؿ في تنمية 
ميارات عمميات العمـ التكاممية المتمثمة في: التعريؼ اإلجرائي، الت كـ بالمتغيرات، 

 تفسير البيانات، صياغة الفرضيات، التجريب.
( سؤاال 96ختبار في صورتو األولية مف )إعداد االختبار في صورتو األولية: تمثؿ اال -

 لقياس ميارات عمميات العمـ التكاممية.
 صدؽ االختبار:

الصدؽ الظاىرم االختبار وتـ ذلؾ مف خلؿ أراء الم كميف  يث تـ االستعانة   -
بمجموعة مف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس التربوم، في 

( م كما، وذلؾ للستئناس 49والذم بمغ عددىـ ) بعض الجامعات السعودية وخارجيا
بآرائيـ  وؿ ملئمة االختبار لما وضع ألجمو ومناسبتو لقياس ميارات عمميات العمـ 
التكاممية ولطلب المر مة الثانوية، ولممادة العممية، وقد أظيرت أراء السادة 

أربعة أسئمة الم كميف انطباعا جيدا عف االختبار وتـ استجابة لتوجيياتيـ  ذؼ 
بواقع سؤاليف مف األسئمة التي تخص م ور التعريؼ اإلجرائي، وسؤاؿ مف األسئمة 
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التي تخص م ور صياغة الفرضيات، وسؤاؿ مف م ور التجريب لتكوف أسئمة 
( سؤاال في كؿ م ور خمسة أسئمة لكؿ سؤاؿ أربعة 92االختبار في صورتو النيائية )

( وما عداىا يأخذ 4الص ي ة وتأخذ درجة) خيارات لإلجابة وا دة منيا فقط ىي
 الدرجة )صفر(.

تـ تعييف طلب الصؼ األوؿ الثانوم بمدرسة ال سف التطبيؽ االستطلعي: 
( طالبا والمنتميف لنفس مجتمع الدراسة ممف يدرسوف 99البصرم البالغ عددىـ )

يتـ ال صوؿ المقرر الدراسي ليكونوا عينة استطلعية يمكف االستئناس بالنتائج التي 
 عمييا منيـ فيما يخص أدواة الدراسة 

 معاملت الصعوبة والتميز الختبار ميارات عمميات العمـ التكاممية -
تـ  ساب معاملت الصعوبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة م اوره اختبار عمميات العمـ 

(، وىذا يؤكد أنو يتمتع بمعامؿ صعوبة جيد، 1.49-1.94التكاممية وقد تراو ت بيف )
( وىذا يعطي 1.59-1.91ثـ تـ  ساب معاملت التميز للختبار وقد تراو ت بيف ) ومف

 انطباعا بامتلؾ اختبار عمميات العمـ التكاممية يمتمؾ قوة تميز مقبولة إلجراءات الدراسة.
 ثبات االختبار:

عادة التطبيؽ عمى مجموعة  تـ قياس ثبات االختبار مف خلؿ طريقة التطبيؽ وا 
راسة وخارج عينتيا متمثمة في المجموعة)االستطلعية( والبالغ مف مجتمع الد

( طالبا وذلؾ بفارؽ أسبوعيف وتـ  ساب درجة ثبات اختبار عمميات العمـ 99عددىـ)
( وىو معامؿ ثبات مرتفع يشير إلى أف االختبار 1.544التكاممية بشكؿ كمي وقد بمغ )

 جاىزا لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.
 ئية:األساليب اإل صا

تـ في ىذه الدراسة استخداـ األساليب اإل صائية وفؽ برنامج الت ميؿ اإل صائي 
(، وذلؾ عمى التالي: المتوسطات ال سابية واالن رافات SPSSلمعمـو االجتماعية )
(، ت ميؿ التبايف األ ادم، معامؿ بيرسوف، معامؿ كرونباخ T.testالمعيارية، اختبار )

  lack Modified Gain Ratio:Bمعامؿ الكسب المعدؿألفا، 
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا:
يمكف عرض نتائج الدراسة ال الية مف خلؿ تناوؿ النتائج المتعمقة بفرضيات 

 الدراسة الرئيسة وما تفرع عنيا وىي كما في التالي:
لة : والتي تنص عمى أنو ال توجد فروؽ ذات دال أوال: نتائج الفرضية الرئيسة األولى
( بيف متوسطات درجات مجموعات α≤051.إ صائية عند مستوال الداللة )

الدراسة)التجريبية األولى، التجريبية الثانية، الضابطة( في اختبار عمميات العمـ التكاممية 
يعزال الختلؼ طريقة التدريس)نموذج عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿ، الطريقة 

 التقميدية(. 
لؿ استخراج المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية وقد تـ ذلؾ مف خ

 (4لدرجات طلب مجموعات الدراسة الثلث وىي كما يبينو الجدوؿ)
(. المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية لمجموعات الدراسة في اختبار 4جدوؿ)

 عمميات العمـ التكاممية البعدم

المتوسط  دالعد المجموعات عمميات العمـ التكاممية
 ال سابي

االن راؼ 
 المعيارم

 التعريؼ اإلجرائي
  
  
  

 49237. 4.6364 22 التجريبية األولى
 1.08264 3.7083 24 التجريبية الثانية

 73048. 1.4783 23 الضابطة
 1.54969 3.2609 69 اإلجمالي

 الت كـ بالمتغيرات 
  
  
  

 64633. 4.6818 22 التجريبية األولى
بية الثانيةالتجري  24 3.6250 1.09594 

 67126. 1.7826 23 الضابطة
 1.45346 3.3478 69 اإلجمالي

 صياغة الفرضيات 
 
  

 65795. 4.6364 22 التجريبية األولى
 1.63964 3.4167 24 التجريبية الثانية

 93673. 1.8261 23 الضابطة
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 اإلجمالي
69 3.2754 1.62593 

 
  

 تتفسير البيانا 

 59761. 4.5000 22 التجريبية األولى
 78019. 4.5000 24 التجريبية الثانية

 1.02922 1.8261 23 الضابطة
 1.50702 3.6087 69 اإلجمالي

 التجريب
  
  
  

 1.31590 3.7273 22 التجريبية األولى
 1.12932 4.1667 24 التجريبية الثانية

 92826. 1.9565 23 الضابطة
 1.47630 3.2899 69 اإلجمالي

اختبار ميارات عمميات 
 العمـ التكاممية )الكمي(

  
  
  

 1.70814 22.1818 22 التجريبية األولى
 3.07750 19.4167 24 التجريبية الثانية

 2.34141 8.8696 23 الضابطة
 6.23998 16.7826 69 اإلجمالي

ت الدراسة ( أف ىناؾ فروؽ ظاىرية في متوسطات مجموعا4يظير الجدوؿ)
الثلث عند كؿ عممية مف عمميات العمـ التكاممية  يث يمكف استعراض تمؾ المتوسطات 
في االختبار الكمي الذم يظير أف متوسطات المجموعة التجريبية األولى التي درست 

( فيما 1.70814( وبان راؼ معيارم )22.1818باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء )
التجريبية الثانية التي درست باستخداـ أنموذج االستقصاء كانت متوسطات المجموعة 

( أما المجموعة الضابطة الذيف درسوا 3.07750( بان راؼ معيارم)19.4167العادؿ )
(، وبان راؼ 8.8696 سب الطريقة االعتيادية فقد ظير متوسطيا ال سابي الكمي )

رؼ التجاىات الفروؽ تـ (، وىي عمى التوالي ترتيبا. ولمزيد مف التع2.34141معيارم )
استخداـ اختبار ت ميؿ التبايف األ ادم لممجموعات الثلث في اختبار عمميات العمـ 

 (.5التكاممية وىي وفؽ الجدوؿ )



 ـ 9146لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 451مة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )مج
 

 -929- 

( لمجموعات الدراسة في اختبار عمميات العمـ ANOVA( ت ميؿ التبايف األ ادم)5جدوؿ)
 التكاممية البعدم

عمميات العمـ 
مجموع  يفمصدر التبا التكاممية

 المربعات
درجة 
 ال رية

متوسط 
 الداللة قيمة ؼ المربعات

 التعريؼ اإلجرائي
 

 59.758 2 119.516 بيف المجموعات 

 663. 66 43.788 داخؿ المجموعات  000. 90.070

  68 163.304 الكمي

 الت كـ بالمتغيرات
 
 

 48.671 2 97.341 بيف المجموعات 

 702. 66 46.311 وعات داخؿ المجم 000. 69.363

  68 143.652 الكمي

 صياغة الفرضيات
 
 

 44.770 2 89.540 بيف المجموعات 

 1.367 66 90.229 داخؿ المجموعات  000. 32.748

  68 179.768 الكمي

 تفسير البيانات
 
 

 54.815 2 109.630 بيف المجموعات 

 679. 66 44.804 داخؿ المجموعات  000. 80.747

  68 154.435 الكمي

 التجريب
 
 

 31.775 2 63.549 بيف المجموعات 

 1.283 66 84.653 داخؿ المجموعات  000. 24.773

  68 148.203 الكمي

 االختبار الكمي
 
 

 1124.012 2 2248.024 بيف المجموعات 

 6.056 66 399.715 داخؿ المجموعات  000. 185.594

  68 2647.739 الكمي

( وىي أكبر مف قيمة ؼ 185.594يظير الجدوؿ أف قيمة ؼ الم سوبة بمغت )
( وىذا يشير إلى وجود فروؽ دالة إ صائيا بيف α≤051.الجدولية عند مستوال الداللة )

متوسطات مجموعات الدراسة في اختبار عمميات العمـ التكاممية األمر الذم يمكف مف 
األولى والقبوؿ بالفرضية الب ثية التي تشير إلى وجود رفض الفرضية الصفرية الرئيسة 
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(، ولمزيد مف الكشؼ عف اتجاه α≤051.فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال )
 (6( وىو وفؽ ما يظير في الجدوؿ)Scheffeالفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو )

ي اختبار (. نتائج اختبار شيفيو لمتوسطات درجات مجموعات الدراسة الثلث ف6جدوؿ)
 عمميات العمـ التكاممية

المجموعة  العدد المجموعة 
 التجريبية األولى 

المجموعة 
 التجريبية الثانية

المجموعة 
 الضابطة

22.1818 19.4167 8.8696 
    8.8696 99 المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية 

 الثانية 
91   19.4167   

المجموعة التجريبية 
 األولى 

99    22.1818 

( يمكف اإلجابة عف األسئمة الفرعية الثلث 6(، و)5(، و)4ومف خلؿ الجداوؿ.)
 لمسؤاؿ الرئيس األوؿ، والذم تـ التعبير عنيا بالفرضيات الفرعية التالية:

: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال الداللة الفرضية الفرعية األولى
(.051≥αبيف متوسطات درجات المجموع ) ة التجريبية األولى الذيف درسوا باستخداـ

أنموذج عجمة االستقصاء ودرجات المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية 
في اختبار عمميات العمـ التكاممية فقد تبيف أف المتوسط ال سابي لممجموعة التجريبية 

بان راؼ معيارم  (22.181)األولى عند مستوال االختبار الكمي لعمميات العمـ التكاممية 
( بان راؼ 8.869(، فيما بمغت متوسطات المجموعة التجريبية الضابطة )1.708.)

( وقد أظير α≤051.(، وىي دالة إ صائيا عند مستوال الداللة )2.341معيارم )
( كاف لصالح Scheffe( أف الفرؽ بيف المتوسطات في اختبار شيفيو )6الجدوؿ.)

ى، ويعزو البا ث ذلؾ إلى أف المبادئ واإلجراءات التي يستند المجموعة التجريبية األول
إلييا أنموذج عجمة االستقصاء تتقاطع مع عمميات العمـ التكاممية بشكؿ كبير األمر الذم 
أ دث أثرا إيجابيا في متوسطات طلب المجموعة التجريبية التي درست مف خلؿ أنموذج 

وعة الضابطة، إضافة إلى مقدرة أنموذج عجمة عجمة االستقصاء مقارنة بأقرانيـ في المجم
االستقصاء إلى ترجمة عمميات العمـ خاصة التكاممية عبر خطوات عجمة االستقصاء إلى 
ميارات سموكية يمكف لممتعمميف ممارستيا أثناء تقدميـ في عممية تعمميـ عبر أنموذج 
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ح، والسيد، عجمة االستقصاء، وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كؿ مف، )صال
 (9141(، و)السلمات، 9141(، و)السيد، 9141

: ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند مستوال وبالنسبة لمفرضية الفرعية الثانية
( بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية الثانية الذيف درسوا α≤051.الداللة )

ة الذيف درسوا بالطريقة باستخداـ أنموذج االستقصاء العادؿ ودرجات المجموعة الضابط
االعتيادية في اختبار عمميات العمـ التكاممية فقد ظير أف المتوسط ال سابي لممجموعة 

( بان راؼ 19.416التجريبية الثانية عند مستوال االختبار الكمي لعمميات العمـ التكاممية)
( 8.869(، فيما بمغت متوسطات المجموعة التجريبية الضابطة )3.077معيارم )

( وقد α≤051.(، وىي دالة إ صائيا عند مستوال الداللة )2.341ان راؼ معيارم )ب
( كاف لصالح Scheffe( أف الفرؽ بيف المتوسطات في اختبار شيفيو )6أظير الجدوؿ.)

المجموعة التجريبية الثانية، ويعزو البا ث ذلؾ إلى نجاح أنموذج االستقصاء العادؿ في 
اقؼ الجدلية إضافة لتمكينيـ مف عممية تفسير المواقؼ تنمية الوعي الت ميمي عبر المو 

التي يتعممونيا والتوصؿ إلى استنتاجات مقنعة تدعـ مواقفيـ مع تبمور النزعة 
االستقصائية االستكشافية وطرح األسئمة وتقديـ التعريفات وصياغة الفرضيات واتخاذ 

عمـ التكاممية لدال طلب القرارات المناسبة كؿ ذلؾ أنعكس بشكؿ فعاؿ في نمو ميارات ال
المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ أنموذج االستقصاء العادؿ مقارنة بأقرانيـ 

(، Antony ،2014الطلب في المجموعة الضابطة، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة، )
 (.9113(، )البابطيف، HeeKim ،2008(، )9149و)نصر، 

ال توجد فروؽ ذات داللة إ صائية عند ثة: أما بالنسبة لمفرضية الفرعية الثال
( بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى الذيف α≤051.مستوال الداللة )

درسوا باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء ودرجات المجموعة التجريبية الثانية الذيف 
ممية فقد تبيف أف درسوا باستخداـ أنموذج االستقصاء العادؿ في اختبار عمميات العمـ التكا

المتوسط ال سابي لممجموعة التجريبية األولى عند مستوال االختبار الكمي لعمميات العمـ 
(، فيما بمغت متوسطات المجموعة 1.708بان راؼ معيارم ) (22.181)التكاممية 

( وىي دالة إ صائيا عند مستوال 3.077( بان راؼ معيارم)19.416التجريبية الثانية )
( أف الفرؽ بيف المتوسطات في اختبار شيفيو 6( وقد أظير الجدوؿ.)α≤051.الداللة )

(Scheffe كاف لصالح المجموعة التجريبية األولى، رغـ التقارب في المتوسطات )
ال سابية إلى أف ىناؾ فرؽ إيجابي في المتوسطات لصالح المجموعة التجريبية األولى 

وىذا التقارب راجع إلى أف االستقصاء  مقارنة بمتوسطات المجموعة التجريبية الثانية،
بأنموذجيو ترؾ أثرا فاعل في عمميات العمـ التكاممية نتيجة لدعـ عممية التعمـ الذاتي 
لممتعمميف واالعتماد عمى أنفسيـ، وممارسة عمميات العمـ بشكؿ طبيعي ومل ظة ما 
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رض الفرضيات ي صموف عميو مف استنتاجات وطرح المزيد مف األسئمة المتعمقة بيا وف
واختبارىا وتصويبيا، ويعزو البا ث الفرؽ الذم ظير لصالح المجموعة التجريبية األولى 
الذيف درسوا باستخداـ أنموذج عجمة االستقصاء مقارنة بمتوسطات طلب المجموعة 
التجريبية الثانية الذيف درسوا باستخداـ أنموذج االستقصاء العادؿ إلى أف أنموذج عجمة 

وفر مرونة أكثر لممتعمميف في عممية تعمميـ وتقدميـ مف مر مة إلى مر مة  االستقصاء
مما مكف مف زيادة النزعة االستقصائية وممارسة عمميات العمـ التكاممية بشكؿ فاعؿ 
إضافة إلى التقدـ أو التراجع كمما أ تاج استقصائيـ لذلؾ، كما أف عجمة االستقصاء 

تيا والتأكد مف ص تيا ومقدرة اإلجابات عمى الوفاء تتميز باالرتكاز عمى األسئمة وصياغ
با تياجاتيا االستقصائية. كما وفر أنموذج عجمة االستقصاء فرصة أكبر في تأمميـ في 
ما توصموا إليو أثناء عممية استقصائيـ مواضيع دراستيـ، وبالتالي فقد أتاح أنموذج 

ة مرنة مف األنشطة والخطوات عجمة االستقصاء لممتعمميف استخداـ ما تعمموه عبر منظوم
التي ت اكي طبيعة تعمـ العمماء.كما تمكف المتعمموف عبر أنموذج عجمة االستقصاء مف 
استخداـ أدوات العمـ وتطبيؽ المعرفة وفيميا بشكؿ دقيؽ واستخداميا في مواقؼ جديدة، 

إال أنو ال   يث برز مف خلؿ ىذا األنموذج مركزية التعمـ  وؿ المتعمـ وقد أشار )بياجيو(
يمكف لممتعمميف استخداـ معارفيـ، وفيميا بشكؿ تمقائي دونما وجود المقدرة عمى بناء 

(، وتتفؽ ىذه Hordin ،2009معرفتيـ واالستمرار فييا مف خلؿ التجربة واالستقصاء )
 (9111(، )البابطيف، 9114(، )أ مد، 9141النتيجة مع نتائج كؿ مف دراسة، )صالح، 

 ذجيف في تنمية عمميات العمـ التكاممية فعالية األنمو 
ول ساب فعالية كؿ مف أنموذجي االستقصاء لدال المجموعتيف التجريبيتيف 
األولى والثانية مقارنة بالمجموعة الضابطة في تنمية عمميات العمـ التكاممية تـ استخداـ 

 كما في التالي:  Black Modified Gain Ratioنسبة الكسب المعدؿ لبميؾ 
 

 يث أف: 
س= المتوسط ال سابي لممجموعة التجريبية أألولى الذيف درسوا باستخداـ أنموذج عجمة  

 االستقصاء 
 ص= المتوسط ال سابي لممجموعة التجريبية الضابطة
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 د= الدرجة النيائية لممقياس      
( قيمة الكسب المعدؿ ألنموذج، عجمة االستقصاء في تنمية عمميات العمـ 41جدوؿ )

 ميةالتكام

المتوسط  المتغير المستقؿ
 ال سابي

الدرجة 
 النيائية

معدؿ الكسب 
 لبميؾ

 22.1818 المجموعة التجريبية األولى
25 6.25 

 8.8696 المجموعة الضابطة
( قيمة الكسب المعدؿ ألنموذج االستقصاء العادؿ في تنمية عمميات العمـ 44جدوؿ )

 التكاممية
المتوسط  المتغير المستقؿ

 ال سابي
الدرجة 
 النيائية

معدؿ الكسب 
 لبميؾ 

 4.15  25 19.4167 المجموعة التجريبية الثانية
 8.8696 المجموعة الضابطة 

( قيمة الكسب المعدؿ بيف أنموذج عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿ في 49جدوؿ )
 تنمية عمميات العمـ التكاممية

المتوسط  المتغير المستقؿ
 ال سابي

الدرجة 
 يائيةالن

معدؿ الكسب 
 لبميؾ 

 0.105  25 22.1818 المجموعة التجريبية األولى
 19.4167 المجموعة التجريبية الثانية
( أف نسبة الكسب المعدؿ لبميؾ الختبار عمميات العمـ 49يتضح مف الجدوؿ)

التكاممية بالنسبة لممجموعة التجريبية األولى، والثانية وكل القيمتاف أكبر مف ال د 
الفاصؿ الذم  دده بميؾ مما يدؿ عمى فاعمية األنموذجيف في تنمية عمميات العمـ 
التكاممية لدال المجموعتيف التجريبيتيف، ويذلؾ تمت اإلجابة عمى سؤاؿ ما فاعمية 

 أنموذجي عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿ في تنمية عمميات العمـ التكاممية.
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 ات:االستنتاجات والتوصيات والمقتر 
 االستنتاجات:

أظيرت نتائج الفرضية الرئيسة األولى وما اشتممت عميو مف فرضيات فرعية 
فروقا ذات داللة إ صائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية مف جانب 
والمجموعة الضابطة مف جانب آخر، في اختبار عمميات العمـ التكاممية ولصالح 

ا أظيرت دالالت الفروؽ أنو لصالح المجموعة التجريبية المجموعتيف التجريبيتيف، كم
 األولى مقارنة بالمجموعة التجريبية الثانية، وقد تـ تفسير ذلؾ وتبريره فيما سبؽ.

كما أظيرت نتائج الدراسة أف  جـ فعالية كؿ مف أنموذجي االستقصاء )عجمة 
وعتيف التجريبيتيف االستقصاء، واالستقصاء العادؿ( الذم درس مف خلليا طلب المجم

 كاف كبيرا في اختبار عمميات العمـ التكاممية وقد تـ تفسير ذلؾ في ما سبؽ.
 التوصيات:

نتيجة لـ توصمت إليو الدراسة مف نتائج فأنو ينبغي أف تتبنى االستراتيجيات 
والطرائؽ واألساليب التدريسية التي تستند عمى النماذج االستقصائية عند تدريس الطمبة 

يتيا في عمميات تعمميـ، وتنميتيا الكثير مف الجوانب المعرفية ومقدرتيا عمى ت سيف لفعال
تعمميـ واتجاىاتيـ وارتكازىا عمى التعمـ المستند إلى المتعمـ، ومما ال يخفى أف أسموب 
تقديـ المعرفة الجاىزة والمعمومة المباشرة دونما جيد مف قبؿ الطالب أمر يتعارض مع 

عميـ الجامعي، ويعد أنموذجي عجمة االستقصاء واالستقصاء العادؿ مف أسموب التعمـ والت
جراءات مناسبة لمطالب في المر مة الثانوية وما  خلؿ ما يشتملف عميو مف مبادئ وا 

 بعدىا.
كما ينبغي التفات المخططيف والمطوريف لممناىج الدراسية إلى تبني استراتجيات 

لدراسية الموجية لمطالب المر مة الثانوية. وىذا ونماذج االستقصاء في توصيؼ المقررات ا
ينساؽ  تما عمى طبيعة الممارسة التدريسية ليـ األمر الذم قد يساعد في بناء شخصية 
متعمـ قادر عمى بناء المعرفة بنفسو قادر عمى ممارسة عمميات العمـ الرئيسة والتكاممية 

 بشكؿ فاعؿ، متصؼ باتجاىات إيجابية ن و العمـ.
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 قتر ات:الم
 بناء عمى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج يمكف اقتراح التالي:

إجراء المزيد مف الدراسات واألب اث وأوراؽ العمؿ فيما يتعمؽ بنماذج االستقصاء  -
 بشكؿ عاـ وباألخص عجمة االستقصاء، واالستقصاء العادؿ.

تغيرات، مثؿ إجراء دراسات في قياس أثر وفاعمية نماذج االستقصاء في العديد مف الم -
عمميات العمـ األساسية، وميارات التفكير، وميارات الب ث العممي في تدريس 

 االجتماعيات .
المقارنة بيف نماذج االستقصاء العممي فيما يتعمؽ بتعميـ االجتماعيات لطمبة المر مة  -

 الثانوية وقياس أثرىا في متغيرات وم اور لـ يتـ التطرؽ إلييا.
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 المراجع العربية  

(. أثػػر اسػػتخداـ االستقصػػاء فػػي الت صػػيؿ فػػي مػػادة 9144إبػػراىيـ، ىاشػػـ إبػػراىيـ.) -
اليندسة لدال طمبة الصؼ الثامف األساسي: دراسة تجريبية في مدينة اللذقية. مجمػة 

 51-34(، 1، ) 9جامعة تشريف لمب وث والدراسات العممية، 
أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية سػػكماف فػػي تنميػػة (. 9149أبػػو روميػػة، مصػػطفى م مػػد.) -

بعػػػض ميػػػارات التفكيػػػر الرياضػػػي لػػػدال طػػػلب الصػػػؼ ال ػػػادم عشػػػر آداب، رسػػػالة 
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسلمية.

األردف، .العمػـ عمميػات وميػارات العمميػة المفػاىيـ تنميػة (.9149سػناء.) عػاذرة، أبػو -
 ر.لمنش المفافة عماف: دار

أثػػر تعمػػـ العمػػـو باألنشػػطة العمميػػة االستقصػػائية فػػي فيػػـ  .(2006) أ مػػد، أمػػاني -
الطمبػػة لممفػػاىيـ العمميػػة ومعتقػػداتيـ االبسػػتمولوجية واتجاىػػاتيـ ن ػػو العمػػـ. رسػػالة 

 دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف
 تنميػة فػي العػادؿ تقصػاءاالس بنمػوذج التػدريس (. أثػر9114 سػف.) نعيمػة أ مػد، -

األوؿ  الصػؼ لطػلب البيئيػة القضػايا بعػض ن ػو االتجػاه و الناقػد والتفكيػر الت صػيؿ
 464-414، 9مصر. -لممواطنة العممية التربية -الخامس العممي الثانوم. المؤتمر

(. فاعميػػة نمػػوذج سػػكماف االستقصػػائي فػػي تػػدريس 9143إسػػماعيؿ، رضػػا السػػيد.) -
يػة الت صػيؿ و ػؿ المشػكلت لػدال تلميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادم، الجغرافيا عمى تنم

 .461 -494(، 44دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، )
(. فاعميػػة نمػػوذج االستقصػػاء العػػادؿ فػػي تنميػػة فيػػـ 9113بػػابطيف، ىػػدال م مػػد. ) -

 بعػػض قضػػايا مسػػت دثات التقنيػػة ال يويػػة والتفكيػػر الناقػػد والقػػيـ لػػدال طالبػػات الفرقػػة
 الثالثة. أطرو ة دكتوراه غير منشورة. جامعة أـ القرال، مكة المكرمة.

(.فاعميػػة التػػدريس التبػػػادلي فػػي تنميػػة بعػػػض 9149بركػػات، صػػبرم عبػػد ال ميػػػد.) -
ميارات االستقصاء في مادة الجغرافيا لدال تلميذ المر مة اإلعدادية. رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا، مصر
(. أثػر طريقتػي االستقصػاء الموجػو 9141سػعيد.) م مػد ا مػد خولػة البريفكػانى، -

والتعمـ التعاوني في ت صيؿ طلب الصؼ األوؿ المتوسط في مادة التربية اإلسػلمية. 
 495-59(، 4) 41مجمة أب اث كمية التربية األساسية، بجامعة الموصؿ، 
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براىيـ، ىديؿ.) - جاىات العممية لدال طمبة المر مة الثالثة (. االت9115 سيف، نجمة، وا 
 (، ديالى، العراؽ.41قسـ عموـ ال ياة ن و مادة األنسجة ال يوانية. مجمة الفتح،  )

 دار .األردف، عمػاف:العمػـو تػدريس فػي معاصػرة أساليب .(9144) سميـ. الخزرجي، -
 أسامة.

 المسػيرة لمنشػر دار اف:األردف، عمػ لمجميع العمـو تعميـ(.2008) اهلل. عبد خطابية، -
 والتوزيع.

(. مػػػدال تضػػػميف عمميػػػات العمػػػـ بنوعييػػػا األساسػػػية 9141الرفػػػاعي، أ مػػػد سػػػعيد.) -
والتكامميػػة فػػي كتػػب العمػػوـ المطػػورة بجزأييػػا األوؿ والثػػاني لم مقػػة الثانيػػة مػػف مر مػػة 

                 دراسػػػػػات تربويػػػػػة ونفسػػػػػية، -التعمػػػػػيـ األساسػػػػػي. مجمػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػة بالزقػػػػػازيؽ
(59) ،142-299 

 الشػروؽ دار .األردف، عمػاف: العمػـو تػدريس أسػاليب .( 2013).عػايش زيتػوف، -
 لمنشر والتوزيع. 

وتدريسػيا،  العمػـو منػاىج في المعاصرة العالمية االتجاىات .(9141(عايش. زيتوف، -
 الشروؽ. دار األردف، عماف:

وفيـ طبيعة العمػـ عنػد طمبػة التربيػة  (.نمو االتجاىات العممية4655زيتوف، عايش.) -
 ( عماف، األردف.45في الجامعة األردنية. المجمة التربوية، )

.المممكػػة  التػػدريس بإسػػتراتيجية االستقصػػاء(. 9112السػػ يباني، ابتيػػاؿ سػػميماف.) -
 العربية السعودية، الرياض:اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ.

-G-P قػـو- خطػط- عبػر إسػتراتيجية اسػتخداـ راث (.2004) .  بيب سعيد، أيمف -
E مادة خلؿ الثانوم مف األوؿ الصؼ طلب لدم العممي الب ث ميارات تنمية عمي 

 في الغائبة الثامنة األبعاد العممي العممية، المؤتمر لمتربية المصرية الجمعية .الفيزياء
 7 - 7 )األوؿ(، يوليو 28 25 اإلسماعيمية العربي بالوطف العمـو مناىج

طرؽ تدريس العموـ مفػاىيـ وتطبيقػات (.9115سعيدم، عبد اهلل، البموشي، سعيدم.) -
 . األردف، عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.عممية

(. االستقصػػاء العممػػي لػػدال طػػلب جامعػػة الطػػائؼ 9141السػػلمات، م مػػد خيػػر. ) -
ة العربيػػػة لمتربيػػػة وعلقتػػػو بمسػػػتوال ت صػػػيميـ العممػػػي واتجاىػػػاتيـ العمميػػػة. المجمػػػ

 . 91-45(، 9العممية، )
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تػػػػدريس الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة بػػػػيف النظريػػػػة (.9141شػػػػمبي، أ مػػػػد، وآخػػػػروف.)  -
 . مصر، القاىرة:المركز المصرم لمكتابوالتطبيؽ

(.أثػػر كػػؿ مػػف نمػػوذج عجمػػة االستقصػػاء وأسػػموب  ػػؿ 9141صػػالح، آيػػات  سػػف.) -
رات االستقصػػاء العممػي والدافعيػة لػػتعمـ المشػكلت فػي تنميػة الت صػػيؿ المعرفػي وميػا

 .51-4. 3(، 44العموـ لتلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم. مجمة التربية العممية.)
(.فاعميػػة دورة الػػتعمـ فػػي ضػػوء األنشػػطة التعميمػػي التكنولوجيػػة 9149الطبػػاخ، أمػػؿ.) -

فػػػي تنميػػػة ميػػػارات االستقصػػػاء فػػػي العمػػػوـ لػػػدال طػػػلب الصػػػؼ اإلعػػػدادم. رسػػػالة 
 ستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.ماج

. جغرافية الوطف العربي وأسػاليب تدريسػيا(. 9119طلف ة،  امد، ودويكات، قاسـ.) 
 األردف، أربد:عالـ الكتب.

. الكويت، الكويػت: سمسػمة عػالـ تراثنا العربي اإلسلمي في(. 4662الطويؿ، توفيؽ.) -
 المعرفة. 

 العموـ لتعػديؿ تدريس في التوليدم النموذج فعالية) 9119م مد) الراضي، ناىد عبد -
 ميػارات االستقصػاء اكتسػاب و المخيفػة الطبيعيػة الظػواىر  ػوؿ البديمػة التصػورات
اإلعػدادم. مجمػة التربيػة  األوؿ الصػؼ تلميػذ لػدم العمػـو ن ػو واالتجػاه العممػي

 43.-11، 9(، 3العممية، )
(. فاعميػػة برنػػامج تقنػػي قػػائـ عمػػى تنويػػع 9149.)عبػػد الػػر مف، أ مػػد عبػػد الرشػػيد -

التػػدريس بالوسػػائط المتعػػددة والػػر لت االستكشػػافية فػػي تنميػػة ميػػارات االستقصػػاء 
الجغرافػػي وال ػػس المكػػاني لػػدال تلميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادم. دراسػػات عربيػػة فػػي 

 .441 -29، 1(، 14التربية وعمـ النفس، )
.مصػػػر، جاىػػػات ال ديثػػػة فػػػي تػػػدريس العمػػػـو(.االت9114عبػػػد السػػػلـ، مصػػػطفى.) 

 القاىرة:دار الفكر.
 استقصػاء إسػتراتيجية تقديـ نمط بيف العلقة (. أثر9149عبد الكريـ، م مد أ مد.) -

 عمػى مػنخفض – مرتفػع الػذاتي لمػتعمـ القابميػة موجػو ومسػتوال – مفتػوح الويػب
نتػاج ممفػات الت صػيؿ جيػا التعمػيـ. مجمػة اإلليكترونيػة لػدال طػلب تكنولو  االنجػاز وا 

 .919-453، 9(، 99تكنولوجيا التعميـ، )
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(.دور التجػػارب العمميػػة المصػػا بة لمقػػررات الفيزيػػاء فػػي 9141عبػػده، فػػايز م مػػد. ) -
تنميػػة ميػػارات عمميػػات العمػػـ التكامميػػة لػػدال طػػلب المر مػػة الجامعيػػة األولػػى بجامعػػة 

 .424-494، 4(، 5الممؾ سعود. مجمة العموـ التربوية والنفسية، )
. األردف، عمػاف: االستراتيجيات ال ديثة فػي التػدريس الفعػاؿ(.9115عطية، م سف.) -

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.
 الب ػث تػدريس أسػموب فػي التعميمػي ال اسػوب (. أثػر9119العمرم، أكػـر م مػود.) -

 الخػامس األساسػي. الصػؼ لطػلب الجغرافيػة المعمومػات فيػـ في واالستقصاء العممي
 .414 -43، 9(، 4جرش لمب وث والدراسات، جامعة جرش، )

(. فاعمية التدريس باألنشطة االستقصػائية التعاونيػة فػي 9114عودة، ثناء مميجي .) -
تنمية عمميات العمـ و ب االستطلع العممي واالتجاه ن و التعمـ التعاوني لدال تلميػذ 

-414، 4(، 9بيػػة العمميػػة، ). مجمػػة التر stcالمر مػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػوء برنػػامج 
4139. 

(.أثػػػر التػػػدريس باالستقصػػػاء فػػػي تنميػػػة قػػػدرة طمبػػػة 9116الفقيػػػر، شػػػاكر اشػػػتيوم.) -
الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي األردف عمػػى قػػراءة التوضػػي ات البصػػرية فػػي الجغرافيػػا، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف، األردف. 
باالستقصػاء. دراسػات  العمػـو تػدريس (. طػرؽ9144عيػاد) يػدعب بػف ىػذاؿ الفييػدم، -

 942-994، 4(، 2عربية في التربية وعمـ النفس، )
(.االستقصػػػاء العممػػػي فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ سػػػيدنا إبػػػراىيـ 9114القػػػادرم، سػػػميماف.) 

 .99-2، 4(، 95نموذجا. مجمة العمو اإلنسانية، )
 اف: دار وائؿ لمطباعة والنشر.. األردف، عماالستقصاء(. 9144قطيط، غساف.) 

(. أثػػػر اسػػػتخداـ طريقػػػة الػػػتعمـ باالستقصػػػاء فػػػي 9116كسػػػاب، عمػػػي عبػػػد الكػػػريـ.) -
ت صػػػيؿ طمبػػػة كميػػػة العمػػػوـ التربويػػػة )األونػػػروا( فػػػي مسػػػاؽ جغرافيػػػة الػػػوطف العربػػػي 

 .944 -919(، 29واتجاىاتيـ ن وىا. مجمة ات اد الجامعات العربية، )
(. أثػػر اسػػتخداـ ثػػلث طػػرؽ علجيػػة فػػي إطػػار 9119عبػػاس.) الم ػػرزم، عبػػد اهلل  -

اسػػتراتيجية إتقػػاف الػػتعمـ عمػػى ت صػػيؿ طمبػػة المر مػػة األساسػػية فػػي مػػادة الرياضػػيات 
واتجاىاتيـ ن وىا . أطرو ة دكتوراه غير منشورة . كمية التربية )ابف الييثـ(، جامعة 

  .بغداد



  ...... ( في تنمية بعض مهارات العلم التكامليةJIM( واالستقصاء العادل)IWMفاعلية عجلة االستقصاء )
   هزاع عامر أباقرين الشمريد/

 

 -931- 

عػػزا لػػديف؛ ياسػػيف،  إبػػراىيـ،عمػػاد؛  م مػػود؛ م سػػف، مريزيػػؽ، ىشػػاـ؛ الجػػراح، -
 .األردف، عماف، دارا لراية العمـو تدريس أساليب(.9115عيسى.)

. األردف، عمػػاف:دار عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي(.9111المعايطػػة، خميػػؿ عبػػد الػػر مف.) -
 الفكر لمطباعة والنشر.

(. برنػامج مقتػػرح قػائـ عمػى نمػػوذج االستقصػاء العػادؿ لتنميػػة 9149نصػر، ري ػاب.) -
ستقصاء العممي وميارات التفكير األخلقي ونزعػات التفكيػر الناقػد لػدال طػلب كميػة اال

 .436 -499(، 1التربية. مجمة التربية العممية، )
(. العلقة بيف عمميات العمػـ واالتجاىػات العمميػة لػدال 9112نصر اهلل، ريـ صب ي.) -

سػالة ماجسػتير غيػر تلميذ الصػؼ السػادس االبتػدائي ومػدال اكتسػاب التلميػذ ليػا. ر 
 منشورة. الجامعة اإلسلمية، غزة، فمسطيف.

(. ت صػػػيؿ الطمبػػػة فػػػي العمػػػـو واتجاىػػػاتيـ 9115الػػػوىر، م مػػػود، وال مػػػورم ىنػػػد.) -
ال الية ن وىا ووعييـ بقدرتيـ عمى النجاح فييا كمتنبئػات فػي اتجاىػاتيـ المسػتقبمية 

 . 453-439، 91( 9ن وىا. مجمة دمشؽ، )
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