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 ة:ــــــــمقدم

مما الشك فيه أن التغير الحادث في العصر الحالي لم يقتصر فقط على تغير كم 
المعرفة أو سرعة تحديثها، بل أدى إلى تغير طرق الحصول على المعرفة، فبعد أن كان المتعلم 

ده، ومن خالل ما يتاح يتلقى المعرفة، اصبح األن هناك حاجة إلى متعلم قادر على التعلم بمفر 
 له من مصادر تعليمية.   

 

ونظرررا لحلحرراح المت ايررد بارررورع البحررث عررن اسررتراتيجيا  تدرلسررية تهررتم بفاعليررة الطالرر   
وارورع دمجه في األنشطة التعليمية فإن اسرتراتيجيا  الرتعلم القراعم علرى االستقصراق  تحقر  هر ا 

لررى تاررمين الطررال  ودمجهررم فرري األنشررطة الهررد ، حيررث يررتدد اسررتخدامها فرري ترردرل  العلرروم إ
العلميررة وعمليرررا  التفكيرررر، ممرررا يرررتدد إلرررى تطرررولر فهمهرررم واسرررتيعابهم للمفررراهيم والمبررراد  العلميرررة 
وطرق العلم مما يجعل التعلم نشطا، ولجعل الطال  يرك ون عل ممارسة المهرارا  االستقصراعية 

  (44، 2009) عطيات محمد، المختلفة.

بتقرررديم اسرررتراتيجيا  تربويرررة لواررر  المرررتعلم فررري بيعرررا  فكرلرررة بعيررردع  لرررون التربو  ولهررر ا اهرررتم
جادتها بحيث يصبح من الممكن  المدى و لك من خالل التدرل  على مهارا  التفكير األساسية وا 
مواجهة مستويا  التفكيرر العليرا بصرورع فعالرة كري ينرت  عنهرا عمليرا   هنيرة يسرتخدمها الفررد فري 

كوسـتا  .)مما يتدد إلى تكولن العادا  العقلية التي نسرعى إليهرا ،قرار تطولر نتاج ما أو صناعة
 (14أ،2003و كاليك، 

أنرره يجرر  ترروفير منررا   (75ب،2003كوســتا و كاليــك،  ) ونظرررا ألهميررة عررادا  العقررل يرررى 
داعم للتفكير والمناقشة والبحث أد قاعم علرى االستقصراق بحيرث يجعرل الطرال  يفكررون فيمرا يعملرون، 

ال اتي والتأمرل فري تفكيررهم وأفعرالهم وسرلوكياتهم، هر ا باإارافة إلرى أن العلروم بطبيعتهرا قاعمرة والوعي 
نتاعجهررا علررى االستقصرراق واالكتشررا ، األمررر الرر د أكررد  عليرره نترراع  بعررو الدراسررا  والترري توصررل  

 ة مرراير : دراسررإلررى فاعليررة الررتعلم القرراعم علررى االستقصرراق فرري العلرروم لتنميررة عررادا  العقررل مررن أهمهررا

(Meyer , 1998)  ودراسررة ايرر ،(Iff, 2001)  ودراســة ويكمــا ،(Wickman, 2003)، 
والتري أوصر  باررورع تنميتهرا لردى (، 2011)نوراها  حسي ،  ،(Rob, 2008) ودراسة روب 

 .المعلمين في برام  إعدادهم وبعد تخرجهم

 & Osisima)، أوسيسررما وموكوفيسرري (Ramaliey, 2002)ولرررى كررل مررن رامررالي

Moccovici, 2008)وسامبســو  ونــيجاليم ،  (Sampson & Negleim, 2009)  ،
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 Sade&, Zion)وصراديه و لرون  ،(Wiersema & Licklider,2009) ووارل مرا وليكلردار

أهمية التعلم االستقصاعي في مساعدع المتعلم على ممارسة عرادا  العقرل، و لرك بإتاحرة  (2009,
ن خررالل التسرراتل وطرررح المشرركال  واسررتخدام الحرروا  فرري الفرصررة لرره بالبحررث عررن المعلومررا  مرر

جم  البيانا ، واكتشا  كي  يعمل يعقله )كي  يفكر(، والتعود على المثابرع والتأني فري إصردار 
األحكررام، وتحرررد الدقررة فيمررا يتوصررل إليرره مررن معلومررا ، باإاررافة إلررى إاررفاق جررو مررن المتعررة 

ستقصرراق ترردرل  المررتعلم علررى تحمررل المسررعولية مررن ، كمررا يمكررن مررن خررالل االوالمرررح أثنرراق الررتعلم
خرررالل المهرررام التررري يطرحهرررا المعلرررم، والعمرررل علرررى اسرررتكمالها بمفررررده أو مرررن خرررالل التعررراون مررر  

 مجموعة العمل. 

وسرررميث  ،(Hand & Prian, 2006, 106)كمرررا يشرررير كرررل مرررن برلررران وفوجررران 
يعررررة العلرررروم وطرررررح األسررررعلة إلررررى أن فهررررم المررررتعلم لطب (Smith et.al., 2007, 33) وأخرررررون 

الناقرررررردع أثنرررررراق االستقصرررررراق العلمرررررري، يجعررررررل المتعلمررررررين يسررررررتخدمون مهررررررارا  التفكيررررررر العليررررررا الترررررري 
تجعررررررل مررررررن سررررررلوكهم التكرررررررارد فرررررري اإجابررررررا  إلررررررى عررررررادا  عقررررررل إيجابيررررررة. كمررررررا يتكررررررد كررررررل مررررررن 

(Courtade, 2006,3)، Senchuk, 2008,175) ،) صررراديه و لرررون(Sadeh &  

Zion,2007, 162)   علرررررررى اررررررررورع اسرررررررتخدام معلرررررررم العلررررررروم لالستقصررررررراق داخرررررررل الصرررررررفو
 .الدراسية لتنمية عادا  العقل لدى  تالمي هم

وقد اهتم  العديد من الدراسا  بالتعر  على أثر استخدام التعلم القراعم علرى االستقصراق 
 ,Change & Mao)تشرران  ومرراو فرري تنميررة العديررد مررن جوانرر  الررتعلم المختلفررة كدراسررا : 

)نعيمـة حسـ  وسـحر  ،(Windschitl, 2001)ولندشتل  ،(Staten, 1998)ستاتن  ، (1998
)ناهد عبد الراضي، دراسرة ، (Mahony et.al., 2002)ماهوني وآخرون  ،(2001عبدالكريم، 

ـــومي،  (،2003 ـــا ،  ،(2005)أمنيـــة الســـيد ونعيمـــة حســـ ،  ،(2003)ياســـر بي )أحـــالم الب
 ,Courtade)كورتيررد  ،(Cambell, 2006)امبررل ك ،(Akgual, 2006)أجولررل (، 2005

 ,Blanchard)بالنشرارد وآخررون  ،(2006)أحـالم البـا ، ،(Pin, 2006)بن  دراسة، (2006

et. al, 2007)،  دراسة لوتر وأخرون(Lotter, et al, 2007)،  أوجر  ولورم جلرو(Oguz & 

Yurumezoglu, 2007)،  ،نــواع عبـــد  ،(2007)ثنــاا المليجــي، (،2007)إيهــاب طلبـــة(
(، ) مــــدجت محمــــد، 2008)عبــــدالر اق ســــويلم،  ،(2008)بهجــــت رجــــب، ،(2007الفتــــا ،
أوليفيررررا  ،(Nuangchalerm, 2009)ناتشررراليرم ، (Liu., 2009)لرررود وآخررررون  ،(2008

(Oliveira, 2009)، و لررون  صرراديه (Sadeh &Zion, 2009)،  ،(2009)أمــاع ســعد، 
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تيرررورال وآخرررررون  ،(2009و ســــلما  الحربـــي، )مــــاهر إســـماعيل  ،(2009)عطيـــات محمـــد، 
(Tural, et.al, 2010)،  ،ــا  رجــاا، ، (2010)الســعيد محمــد  ,Su)سررو  ،(2010)حن

توصررل  نترراع  هرر ه ، وقررد (2011)علــم الــدي  عبــد الــرحم ،  ،(2011)أحــالم البــا ،  ،(2011
التحصررريل لتاليررة: الدراسررا  إلررى فاعليررة الررتعلم القررراعم علررى االستقصرراق فرري تنميرررة جوانرر  الررتعلم ا

كسرا المفراهيم والمعرار  العلميرة، وتنميرة االتجاهرا  ومهرارع المالحظرة واتخررا    والفهرم والروعي، وا 
القررررار، وتصرررول  التصرررورا  البديلرررة والمعتقررردا  المعرفيرررة، ودافعيرررة اإنجرررا ، وحررر  االسرررتطال  

 .العلم األساسية والتكاملية  عمليا، و العلمي، وبقاق أثر التعلم

تمرر  بعررو المتسسررا  العلميررة والمراكررر  البحثيررة بررالتعلم القرراعم علررى االستقصررراق كمررا اه
المركر  القرومي للبحروث بوصفه معيارا أساسريا ارمنا للمعرايير القوميرة للتربيرة العلميرة مرن أهمهرا: 

(,1996 National Research Council (NRC ، المتسسرة  القوميرة للعلروم(National 

Science Foundation, 1997)، الهيعرررة القوميرررة إعرررداد معلمررري العلرررومو National 

Science Teacher Association (NSTA,1998).  

اهتمررر  العديرررد مرررن الرردول برررالتعلم القررراعم علرررى االستقصرراق بوارررعه معيرررارا رعيسررريا  وكرر لك
امنا للمعرايير القوميرة الخاصرة بكرل دولرة سرواق فري المعرايير الخاصرة باألهردا  أو المحتروى أو 

 Indianaوالية إنديانا بالواليا  المتحدع األمرلكيةاتيجيا  التدرل  أو أسالي  التقويم، منها: استر 

Academic Standards  (The Indiana State Board of Education, 2000, 13) ،
 Michigan Curriculum )ميتشررررررجان بالواليررررررا  المتحرررررردع األمرلكيررررررة واليررررررة 

Framework,2000 ،)األمرلكيرررة بالواليرررا  المتحررردع واليرررة نيومكسررريكو (New Mexico 

Content Standards, 2000) ،واليرررة كنسرررا  بالواليرررا  المتحررردع األمرلكيرررة Kansas 

Science Education Standards  (Kansas State Board of Education,2006) 
. 

لمختلفرة ولتاح مما سب  أن هناك اهتمام كبير بالتعلم القراعم علرى االستقصراق بنما جره ا
في تنمية عادا  العقل في مجال تعليم العلوم، كما يتاح أياا أن نمو ج بايبي يعرد مرن أفارل 
نما ج التعلم االستقصراعي فري تنميرة مرن مهرارا  التفكيرر العليرا كمهرارا  عمليرا  العلرم األساسرية 

ديثة في مجال والتكاملية التي ينت  عن ممارستها تنمية عادا  العقل، وهي من أهم المتغيرا  الح
تعلررريم التفكيرررر، ولررر ا حاولررر  الدراسرررة الحاليرررة التعرررر  علرررى مررردى فاعليرررة اسرررتخدام نمرررو ج برررايبي 

 البناعى في تنمية بعو عادا  العقل لدى طال  الشع  العلمية بكلية التربية
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 مشكلـــــة الدراســـة:

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في الستال الرعيسى التالي: 
اعليررة اسررتخدام نمررو ج بررايبي البنرراعي فرري تنميررة بعررو عررادا  العقررل لرردى طررال  الشررع  " مررا ف

 العلمية بكلية التربية "جامعة بنها"؟

 أهـداف الدراسة وأهميتها:

إعداد قاعمة بالعادا  العقلية التي ينبغي تنميتهرا لردى الطرال  المعلمرين بالشرع  العلميرة  -1
لى إعداد وتطولر برام  إعداد معلمي العلروم علرى بكليا  التربية، مما قد يفيد القاعمين ع

 تامين تلك العادا  ودمجها في ه ه البرام .
إعررداد أدوا  الدراسرررة المتمثلرررة فررري مقيرررا  عررادا  العقرررل، وبطاقرررة تقررردير  اتررري لعرررادا    -2

العقل، مما قد يفيد في تدرل  معلم العلوم قبل الخدمة علرى التقيريم الر اتي ألداعره ووار  
 األداق وفقا لعادا  العقل كي ينعك   لك على أداعه المهني والشخصي. معايير له ا

التعر  على فاعلية التدرل  بنمو ج بايبي في تنمية بعو عادا  العقل، مما قرد يسرهم  -3
في توجيه أنظار أعااق هيعة التدرل  بكليا  التربية إلى أهمية توفير المنرا  واألنشرطة 

يجابية.التي تجعل عملية التعلم أكثر فعالي  ة وا 

تقديم دليل للمعلم يمكن استخدامه في تدرل  بعو المواوعا  العلمية المقترحة التي   -4
يمكررن تاررمينها بمقرررر التربيررة البيعيررة باسررتخدام نمررو ج بررايبي البنرراعي، ممررا قررد يسررهم فرري 

 التخطيط لوحدا  ومقررا  دراسية وفقا لمراحل ه ا النمو ج.

 حــــدود الدراســـــة: 

 لدراسة الحالية على الحدود األتية:تقتصر ا
الفرقة الثالثة  -( طالبا  من الطال  المعلمين بالشع  العلمية 20مجموعة بلغ قوامها )  -1

 جامعة بنها. –بكلية التربية 
العادا  العقلية: تم تناول العادا  العقلية وفقرا لنمرو ج )كوسرتا وكاليرك( وهري: المثرابرع،   -2

كيررررر فرررري التفكيررررر، تحرررررد الدقررررة، التفكيررررر التبررررادلي أو التسرررراتل وطرررررح المشرررركال ، التف
الجمررراعي، تطبيررر  المعرررار  السرررابقة فررري مواقررر  جديررردع، الرررتحكم فررري االنررردفا ، تحمرررل 

 مسعولية المخاطرع، وجم  البيانا  باستخدام جمي  الحوا . 

 أدوات الدراســـــة:

 الدراسة الحالية على الدوات التالية: تقتصر
 )من إعداد الباحثة(.مقيا  عادا  العقل   -1
 بطاقة تقدير  اتي لعادا  العقل والتي يقوم باإجابة عنها الطال  )من إعداد الباحثة(.  -2
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 مصطلحــــات الدراســـــة:
 نموذج بايبي البنائي: -

ويمكن تعرلفه إجراعيا على أنه: "أحد نما ج التعليم والتعلم القاعمة على الفلسفة البناعية، 
(وهي: 5Es(ل لك يطل  عليه )Eيبدأ كل منها بحر ) حلولتكون من خم  مرا

(،التوسي  Explanation(،التفسير)Exploration(،االكتشا )Engagementالتهيعة)
(Elaboration(التقويم،)Evaluation.) 

 عـادات العقـل: -

أنمرراا السررلوك الصررحيح الرر د يميررل ويفاررل معلررم العلرروم قبررل ويمكــ  تعريفهــا إجرائيــا علــى أنهــا:
ال يستطي  اإجابة عنه فري الوقر  ما  خدمة استخدامها عند مواجهة موق  أو مشكلة أو تساتلال

الحرررالي، والررر د يقررروم فيررره بتوظيررر  مهاراتررره العقليرررة وتع لررر  طررررق إنتررراج المعرفرررة لديررره مرررن خرررالل 
 الترري يحصرل عليهررا الطالرر  درجا وتقردر بالرراالسرتفادع بخبراترره السررابقة للوصرول للحررل الصررحيح، 

وهررررري األدوا  ، وبطاقررررة التقررررردير الرررر اتي الخاصرررررة بررررالمتعلم م علررررى مقيرررررا  عررررادا  العقرررررلالمعلرررر
     المستخدمة في الدراسة.

 

 :والدراسات السابقة اإلطار النظري
  فإن الدراسة الحالية سو  ،للتعلم االستقصاعيالتدرلسية  االستراتيجيا  والنما ج م  تعدد

،  (Rodger Bybee) لتعلم البناعي من منظرور برايبيالنما ج وهو نمو ج ا قتصر على أحد ه هت
، وقررام بتطبيقرره فرري أفكررار وفررروو النظرلررة البناعيررةفرري ارروق   روجررر بررايبي هر لطررو والرر د قررام بت

 Biological Science Curriculum Study ) (BSCS) تردرل  العلروم البيولوجيرة مشررو 

 علرى هر ا النمرو ج لر ا أطلر  (E) يبدأ كل منها بحر  ، ولتكون ه ا النمو ج من خم  مراحل(

"the Five E's Constructivist Learning Model  التهيعرة :وهري (Engagement) ،
، (Elaboration)  لتوسرررررررري،ا(Explanation)التفسررررررررير (Exploration)االكتشررررررررا 

 (247، 2007)عايش  يتو ،  (.Evaluation)التقويم

 

 

 :التالية مبرراتللة الحالية وقد تم االعتماد على هذا النموذج في الدراس
  ه ا النمو ج مبني بشكل منطقي في إطار فلسفة الدراسة الحالية والتي تستمد فلسفتها

من فلسفة النظرلة البناعية التي تحدد أهم المكونا  والمالمح التي ينبغي أن تنظم في 
 اوعها خبرا  التعلم القاعمة على االستقصاق.
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  ثرررارع دافعيرررة الطرررال  للرررتعلم مرررن خرررالل بيعرررة الرررتعلم  يقررروم هررر ا النمرررو ج علرررى التشرررول وا 
 االستقصاعية.

 يعتمرد علرى الشررح ، يقوم على أسلو  التعلم التعراوني برين الطرال  أثنراق القيرام باألنشرطة
 والتفسير والمناقشة من خالل المجموعا  مما يسمح بالتفكير التبادلي بينهم.

 بممارسررة التفكيرررر بمرونرررة  مح للطرررال يعتمررد علرررى التفكيررر التفصررريلي التوسرررعي الرر د يسررر
 كعادع لديهم. وتنميته

  يتكد العالقة بين االستقصاق وعادا  العقل كنات  أساسي للعمليا  والمهارا  المصاحبة
 ألنشطة االستقصاق، والتي يمكن ترجمتها إلى سلوكيا  يمكن قياسها.

  ربررط المعرفررة السررابقة يتكررد علررى اإجررراقا  الال مررة الكتسررا  المعرفررة وفهمهررا وتعلمهررا، و
 بمواق  وأنشطة التعلم الجديدع، وه ا ما ينبغي توافره لتنمية عادا  العقل.

  يعطررى هرر ا النمررو ج فرصررة للطررال  للموا نررة بررين األفكررار المتواجرردع لررديهم واألفكررار الترري
يواجهونهررا ممررا ينررت  عنرره صرررا  معرفرري أثنرراق مرحلررة االستكشررا  ممررا يترريح لهررم الفرصررة 

 ته.امليا  التفكير ومهار ممارسة عل
 .يتمي  النمو ج بوجود تغ ية راجعة لتصحيح المسار أواًل بأول 
  التقويم ال يظهر كخطروع نهاعيرة فرالتقويم فري إطراره تقرويم مرحلري يسرتمر داعمرًا علرى طرول

 الدر .

 ويمك  عرض مراحل هذا النموذج كما يلي:
 Engageالمرحلة األولى: االنهماك أو االنشغال 

يتعررر  الطررال  علررى المهررام التعليميررة الترري سرريقومون بدراسررتها، مررن خررالل تقررديم  وفيهررا 
ستال أو عرو مشكلة معينة عليهم، فيحاول الطال  ربط الخبرا  التعليمية الحالية م  الخبررا  

ثارع دافعيتهم نحو التعلم.  السابقة لديهم، ومن ثم يتم ج   انتباههم وا 
 

 :Exploreالمرحلة الثانية: يستطلع 

وفيها يقوم المعلم بتوجيه الطال  إلى االستطال  )االكتشا ( من خالل تقرديم التعليمرا   
والتوجيهرا  التري ينبغري علرى الطرال  اتباعهرا لجمرر  البيانرا  عرن طرلر  الحروا  المباشررع والترري 

 جيه.تتعل  بالمفهوم المراد تعلمه، وتترك  ه ه المرحلة حول المتعلم ويقتصر دور المعلم على التو 

 Explainالمرحلة الثالثة: يشرح 

تم فيها مناقشة المعلم لطالبه فيمرا توصرلوا إليره مرن تفسريرا  وتمثرل  هر ه المرحلرة ها يوفي 
جررروهر الموارررو  وفيهرررا يرررتم اإجابرررة علرررى السرررتال المحررردد ويمرررار  فيهرررا المرررتعلم عمليرررة التفكيرررر 

هيعة بيعة الص  بطرلقة تمكن المتعلم والتأمل للتوصل إلى تفسيرا  عقالنية ،حيث يقوم المعلم بت
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مرررن بنررراق المفهررروم المرررراد تعلمررره، ولرررتم مناقشرررتهم فيررره ويسررراعدهم المعلرررم علرررى معالجرررة المعلومرررا  
 وتنظيمها وتقديمها بالصورع العلمية الصحيحة إ ا لم يصل لها المتعلم.

 Elaborateالمرحلة الرابعة: يتوسع 

دته علررى التنظرريم العقلرري للخبرررا  الحاليررة مرر  ويكررون فيهررا التمركرر  حررول المررتعلم ومسرراع 
الخبرا  القديمة المشابهة واالستفادع من  لك في مواق  أخرى جديردع أد نقرل المرتعلم إلرى مرحلرة 

 تطبي  ما تعلمه في إيجاد الحلول للمواق  الجديدع التي يتعرو لها.

 Evaluateالمرحلة الخامسة: ُيقوِّم 

  التري تقابرل أد مرحلرة مرن المراحرل السرابقة، ويكرون وتهد  إلى التغلر  علرى الصرعوبا 
 التقويم مستمرا وال يقتصر على نهاية الوحدع، بل يجرد في كل مرحلة من مراحل النمو ج.

 ويمك  تلخيص مراحل هذا النموذج م  خالع الشكل التالي:
 

 االنشغاع أو إثارة االنتباه -1
 
 
 
 
 

 

 
 الشر  والتفسير -3

 ذج بايبي البنائي( مراحل نمو 1شكل )
 (131، 2010،السعيد محمد)

 
 
 
 

 ويمكن توضيح دور المعلم والمتعلم في هذا النموذج من خالل الجدول التالي:
 (1جدوع  )

 The 5-E Modelأدوار المعلم والمتعلم في النموذج الخماسي للتعلم  

         
 األدوار
 المرحلة

 What the student does دور الطالب What the teacher does دور المعلم

 Consistent المتسقــــــة
 غـــير المتسقـــة 
Inconsistent 

 Consistent المتسقــــة 
 غير المتسقة 
Inconsistent 

4- 
ي(
سع
لتو

 )ا
يلي

فص
 الت

كير
لتف
ا

 
2-

 
االستكشاف

 

 التقويم -5
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 األدوار
 المرحلة

 What the student does دور الطالب What the teacher does دور المعلم

 Consistent المتسقــــــة
 غـــير المتسقـــة 
Inconsistent 

 Consistent المتسقــــة 
 غير المتسقة 
Inconsistent 

االنهماك أو 
 االنشغال

 األدوار المتسقة:
 * خلق االهتمام.

 * توليد حب االستطالع المعرفي.
 * يثير التساؤالت.

ي تظهرررر مرررا يعرفررر  أو * يثيرررر االسرررتجابات التررر
 يعتقده الطالب حول الموضوع أو المفهوم.

 األدوار غير المتسقة:
 * يفسر المفاهيم.

* يمرررررررد أو يرررررررزود بالتعريفرررررررات 
 واإلجابات.

 * يعطي الخاتمة.
 * يقول الخالصات.

 * يحاضر.

 األدوار المتسقة:
* يسأل أسئلة مثل لماذا هرذا حرد   
مرراذا أعرررل بالفعررل عررن هررذا  مرراذا 

 يع أن أكتشل حول هذا أستط
 * يظهر اهتماماً بالموضوع.

 األدوار غير المتسقة:
* يسررررأل مرررررن أجررررل إجابرررررة 

 صحيحة.
 * يقدم إجابة صحيحة.

* يصررررررر علرررررر  اإلجابررررررات أو 
 التفسيرات.

 * يبح  عن حل.

 االستطالع

 األدوار المتسقة:
* يشجع الطالب علر  العمرل معراً بردون توجير  

 مباشر من المعلم.
 يستمع إل  الطالب أثناء تفاعالتهم.* يالحظ و

* يسرررأل أسرررئلة بحثيرررة ليوجررر  الطرررالب وجهرررة 
 جديدة حينما يكون ذلك ضرورياً.

 * يزود الطالب بالوقت لحل اللغز أو المشكلة.
 * يتصرل كموج  الطالب.

 األدوار غير المتسقة:
 * يعطي اإلجابات.

* يخبر ويفسر كيرل نعمرل خرالل 
 المشكلة.

 * يعطي الخاتمة.
 * يخبر الطالب بخطئهم.

* يعطررري المعلومرررات أو الحقرررائق 
 التي تحل المشكلة.

* يقرررود الطرررالب خطررروة بخطررروة 
 إل  الحل.

 األدوار المتسقة:
 * يفكر بحرية في حدود النشاط.
 * يختبر التوقعات والفروض.

 * يكون فروض وتوقعات جديدة.
* يحرررول البررردائل والمناقشرررات مرررع 

 اآلخرين.
 واألفكار. * يسجل المالحظات

* يؤجرررل تنفيرررذ الحكرررم أو البرهررران 
)يفصررررررل مؤقترررررراً فرررررري الحكررررررم أو 

 البرهان(.

 األدوار غير المتسقة:
* يرررررردع اآلخرررررررين يررررررؤدوا 
التفكيرررررررررر أو االستكشرررررررررال 

 )السلبية(.
 * ال يتفاعل مع اآلخرين.
 * يتوقل مع حل واحد.
 * يعمل بدون هدل.

 الشرح

 األدوار المتسقة:
سررررررير المفرررررراهيم * يشررررررجع التالميررررررذ علرررررر  تف

 والتعريفات في ضوء عالمهم الخاص.
* يسأل من أجرل التبريرر أو الردليل والتفسرير أو 

 اإليضاح من الطالب.
* يررزود التعريفررات والتفسرريرات والموضرروعات 

 الجديدة بشكل رسمي.
* يسرررتخدم خبررررات الطرررالب السرررابقة كأسررراس 

 لتفسير المفاهيم.

 األدوار غير المتسقة:
الترري لرريس لهررا  * يقبررل التفسرريرات

 تبرير.
 * يتجاهل تفسيرات الطالب.

* يطرررررح المهررررارات أو المفرررراهيم 
 غير المرتبطة.

 األدوار المتسقة:
* يفسرررررررر الحلرررررررول المحتملررررررررة أو 

 اإلجابات لآلخرين.
* يستمع بشركل ناقرد لتفسريرات شرخص 

 آخر.
 * يستطلع تفسيرات شخص آخر.

* يسررررررمع ليحرررررراول أن يسررررررتوعب 
 المعلم.التفسيرات المقدمة من 

 * يشير إل  األنشطة السابقة.
* يسرررتخدم المالحظرررات المسرررجلة فرررري 

 التفسيرات.

 األدوار غير المتسقة:
* يصل إل  الخالصرات مرن 

 أقل شيء.
* يسررتخدم فرري مناقشررت  فقررط 
البطاقررات الترري يمرردها المعلررم 

 ل .
* يتجاهل المعلومات السابقة 

 أو الدليل.
* يعمرررررررل بطريقرررررررة غيرررررررر 

 .مسئولة وبدون هدل

 االتساع

 األدوار المتسقة:
* يتوقررع مررن الطررالب أن يسررتخدموا التعريفررات 

 والتفسيرات المعطاة سابقاً.
* يشجع الطالب علر  تطبيرق وتوسريع المفراهيم 

 والمهارات في مواقل جديدة.
 * يذكر أو ينب  الطالب بالتفسيرات البديلة.

* يشير إل  الطالب ليحتفظوا بالبيانرات والردليل 
ذا تعرررل بالفعررل  ولمرراذا نعتقررد...  ويسررأل مررا

)اسررررتراتيجيات مرررررن االسرررررتطالع تعليرررررق هنرررررا 
 أيضاً(.

 األدوار غير المتسقة:
* يعطرررررري إجابررررررات حاسررررررمة أو 

 قاطعة أو دقيقة.
 * يخبر الطالب بأخطائهم.

 * يحاضر.
* يقرررود الطرررالب خطررروة بخطررروة 

 إل  الحل.
* يفسررررررر كيررررررل نعمررررررل خررررررالل 

 المشكلة.

 األدوار المتسقة:
بررررررق الموضرررررروعات الجديرررررردة * يط

والتعريفات والتفسيرات والمهارات 
 في مواقل جديدة متشابهة.

* يسررتخدم المعرفررة السررابقة ليطرررح 
تسرررراؤالت ويقترررررح حلررررول ويتخررررذ 

 ويصمم تجارب. -قرارات
* يصل إل  خالصرات عقالنيرة مرن 

 الدليل.
 * يسجل المالحظات والتفسيرات.

* يرردقق أو يفحررص مررن أجررل الفهررم 
 ران.بين األق

 األدوار غير المتسقة:
* يصل إل  الخالصرات مرن 

 أقل شيء.
* يسررتخدم فرري مناقشررت  فقررط 
البطاقررات الترري يمرردها المعلررم 

 ل .
* يتجاهل المعلومات السابقة 

 أو الدليل.
* يعمرررررررل بطريقرررررررة غيرررررررر 

 مسئولة وبدون هدل.

 التقويم

 األدوار المتسقة:
* يالحرررررظ الطرررررالب عنررررردما يطبقررررروا المفررررراهيم 

 ات الجديدة.والمهار
 * يقيم معرفة الطالب ومهاراتهم.

* يبح  عن الدليل الذي يغير تفكير الطالب أو 
 سلوكهم.

* يسرررررمح للطرررررالب بتقيررررريم تعلمهرررررم الخررررراص 
 ومجموعة المهارات.

* يسأل أسئلة مفتوحة النهاية مثل لمراذا تعتقرد ذلرك  
مررا الرردليل الررذي عنرردك  مرراذا تعرررل عررن   كيررل 

 تفسر 

 تسقة:األدوار غير الم
* يختبر المفردات والمصرطلحات 

 والحقائق غير المرتبطة.
 * يقدم أفكار أو مفاهيم جديدة.

 * يخلق غموض أو إبهام.
* يحفز المناقشات مفتوحة النهايرة 
غيرررررررر المرتبطرررررررة برررررررالمفهوم أو 

 المهارة.

 األدوار المتسقة:
* يجيب عل  أسئلة مفتوحرة النهايرة 
مررررن خررررالل اسررررتخدام المالحظررررات 

ل والتفسرررررررريرات السررررررررابقة والرررررررردلي
 المقبولة.

* يبررررهن علررر  الفهرررم أو المعرفرررة 
 للمفهوم أو المهارة.

 * يقيم تقدم  ومعرفت  الخاصة.
* يسرأل أسرئلة مرتبطرة تشرجع علرر  

 البحو  المستقبلية.

 األدوار غير المتسقة:
* يصرررررل إلررررر  الخالصرررررات 
بررررردون اسرررررتخدام الررررردليل أو 

 التفسيرات المقبولة سابقاً.
ط إجابررات بررـ نعررم أو * يقرردم فقرر

 ال.
* يلخررررررررص التعريفررررررررات أو 

 التفسيرات كإجابات.
* يقررردم موضررروعات جديررردة 

 غير مرتبطة.
* يفشررررل فرررري التعبيررررر عررررن 
تفسيرات مقبولرة أو مرضرية 

 في كلمات .

الدراسررا  بقيررا  أثررر نمررو ج بررايبي البنرراعي فرري تحقيرر  بعررو جوانرر   بعررووقررد اهتمرر  
  لنحو التالي:التعلم المرغوبة يمكن عراها على ا
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دراسرة اسرتهدف  التعرر  علرى فاعليرة برنرام  مقتررح قراعم ( 2003)ياسر بيـومي، أجررى 
( تلمير ا مرن تالمير  86على االستقصاق لتنميرة ن عرا  التفكيرر الناقرد ومهاراتره لردى عينرة قوامهرا )

ة" المرحلرررة االعداديرررة، حيرررث ترررم تررردرل  وحررردتي " خررروا  المرررادع" و"التكيررر  فررري الكاعنرررا  الحيررر
المقتررحتين بالبرنرام  وفقرا لنمررو ج برايبي البنراعي، واشرتمل  أدوا  الدراسررة علرى اختبرار كاليفورنيررا 

توصرل  لمهارا  التفكير الناقد، ومقيا  ن عا  التفكير الناقد لفاسيون وفاسريون وكلترا األداترين، و
االستقصررراق فررري تنميرررة  الدراسرررة إلرررى عررردع نتررراع  كررران مرررن أهمهرررا: فعاليرررة البرنرررام  المقتررررح القررراعم علرررى

 ن عا  التفكير الناقد ومهاراته لدى تالمي  المرحلة اإعدادية عينة الدراسة.

دراسررة اسررتهدف  التعررر  علررى أثررر اسررتخدام  (Cambell, 2006)بينمررا أجرررى كامبررل 
( تلمي ا من تالمي  المرحلة االبتداعية مفاهيم القوع والحركة 22نمو ج التعلم الخماسي في إكسا  )

تصول  ما لديهم من تصورا  بديلة ترتبط به ا المواو ، وقرد ترم تطبير  اختبرار تحصريلي فري و 
المعررار  الخاصررة بوحرردع القرروع والحركررة، واختبررار التصررورا  البديلررة، واسررتبيان حررول تعلررم مفرراهيم 
العلوم، وقد ترم االعتمراد فري تحليرل نتراع  التالمير  مرن خرالل أوراق العمرل الخاصرة بمعمرل العلروم 
جراق المقابال  الشخصية ألفراد عينة الدراسرة، وتوصرل  نتراع  الدراسرة فاعليرة اسرتخدام نمرو ج  وا 
الرررتعلم الخماسررري فررري إكسرررا  تالميررر  الصررر  الخرررام  االبترررداعي مفررراهيم القررروع والحركرررة وتصرررول  

 التصورا  البديلة لديهم.

دام النمررو ج  إلررى التعررر  علررى أثررر اسررتخ (2007)نــواع عبــد الفتــا ،بينمررا هرردف  دراسررة 
( تلميرر ع مررن تالميرر  الصرر  األول 84الخماسرري البنرراعي فرري تنميررة الرروعي بالمخرراطر البيعيررة لرردى)

اإعدادد في مادع العلوم، وتمثل  أدوا  الدراسة في اختبرار تحصريلي فري المفراهيم البيعيرة لوحردع 
ر البيعيررة، ومقيررا  " البيعررة ومرروارده"، واختبررار التصررر  فرري المواقرر  الحياتيررة المرتبطررة بالمخرراط

االتجرراه نحررو المخرراطر البيعيررة فرري األبعرراد، وتوصررل  نترراع  الدراسررة إلررى فاعليررة اسررتخدام نمررو ج 
بررايبي البنرراعي فرري تنميررة الرروعي بالمخرراطر البيعيررة واالتجرراه نحررو البيعررة لرردى تالميرر  الصرر  األول 

 اإعدادد في مادع العلوم.

التعرر  علرى أثرر اسرتخدام دورع  اسرتهدف  دراسرة (2008)عبدالر اق سويلم، وقد أجررى 
الرتعلم الخماسررية مررن خررالل الكمبيرروتر فرري تنميرة بعررو المفرراهيم العلميررة والتفكيررر العلمرري واالتجرراه 

( طالبا من طرال  الصر  الثالرث المتوسرط بالمملكرة العربيرة السرعودية، وقرد 46نحو العلوم لدى )
عليررررة ، وتوصررررل  نترررراع  الدراسررررة إلررررى فااألمررررالح"،  –القواعررررد  –تررررم ترررردرل  وحرررردع " األحمرررراو 

ية كنمرو ج استقصراعي مرن خرالل الكمبيروتر فري تنميرة بعرو المفراهيم استخدام دورع التعلم الخماس
 العلمية ومهارا  التفكير العلمي واالتجاه نحو العلوم لدى أفراد المجموعة التجرلبية بعينة الدراسة.
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ر  علررى مرردى فاعليررة اسررتخدام داعرررع إلررى التعرر (2009)أمــاع ســعد، بينمررا هرردف  دراسررة 
" 40التعلم في تحصيل بعو المفراهيم العلميرة وتنميرة التفكيرر االسرتداللي وبقراق أثرر الرتعلم لردى "

تلمي ع من تلمي ا  الص  الثامن بالتعليم األساسري، وركر   الدراسرة علرى تردرل  وحردتي "المرادع 
بعررررديا علررررى مجمرررروعتي الدراسررررة التجرلبيرررررة والكهربيررررة االسررررتاتيكية"، وتررررم تطبيرررر  األدوا  قبليررررا و 

والاابطة، وتوصل  نتاع  الدراسة إلرى فاعليرة اسرتخدام داعررع الرتعلم فري تحصريل بعرو المفراهيم 
 العلمية وتنمية التفكير االستداللي وبقاق أثر التعلم لدى أفراد المجموعة التجرلبية.

ر  علرى أثرر برنرام  التعر( 2009)إبراهيم محمـد وحسـي  عبـاس، كما استهدف  دراسة 
مقتررررح قررراعم نمرررو ج برررايبي البنررراعي كنمرررو ج استقصررراعي فررري في لررراق علررروم األرو والفاررراق لتنميرررة 

" طالبرا وطالبرة مرن طرال  30المعار  الفي لاعية واالتجاه نحوهرا، والتنرور العلمري الفاراعي لردى "
حررردتي "الترررارل  شرررعبة طبيعرررة وكيميررراق بكليرررا  التربيرررة بجامعرررة بنهرررا، و لرررك مرررن خرررالل تررردرل  و 

الجيولوجي لألرو" و"عالم المجرا "، وتطبي  اختبار المعار  الفي لاعية ، ومقيرا  االتجراه نحرو 
دراسررة في لرراق علرروم األرو والفارراق، ومقيررا  التنررور العلمرري الفارراعي، وتوصررل  نترراع  الدراسررة 

وهررا، والتنررور العلمرري إلررى فاعليررة اسررتخدام نمررو ج بررايبى فرري تنميررة المعررار  الفي لاعيررة واالتجرراه نح
  الفااعي لدى طال  شعبة طبيعة وكيمياق بكليا  التربية.

 
دراسرة هردف  إلرى التعرر   (Tural, et al., 2010)كما أجرى كرل مرن تيرورال وآخررون 

على أثر استخدام نمو ج التعلم الخماسي في تدرل  المفاهيم المرتبطة بالو ن وتفسير ألية انعردام 
مررررن الطررررال  المعلمررررين الشررررع  العلميررررة، ( طالبررررا 9) بيررررة األراررررية لرررردى الررررو ن وعالقترررره بالجا

واقتصر  أدوا  الدراسة على اختبار تشخيصي للتعر  على المفاهيم والمعار  المرتبطة بالو ن 
لدى عينة الدراسة، وبطاقة مالحظة ألداق عينة الدراسة خالل األنشطة والمهام المقدمة بالنمو ج، 

استخدام نمو ج التعلم الخماسي في تردرل  المفراهيم المرتبطرة إلى فاعلية  وتوصل  نتاع  الدراسة
    بالو ن وتفسير آلية انعدام الو ن وعالقتها بالجا بية األراية. 

إعررررداد ورشررررة عمررررل لترررردرل  معلمرررري العلرررروم   (Su, 2011)سررررو اسررررتهدف  دراسررررة كمررررا 
لرررك مرررن خرررالل العمرررل فررري مجموعرررة بالمرحلرررة االبتداعيرررة علرررى اسرررتخدام دورع الرررتعلم الخماسرررية، و 

( أفرراد 8التعاونية استقصاعية، وقرد تألفر  عينرة الدراسرة مرن مجموعرة مرن المشراركين بلرغ قوامهرا )
وتررم مرن معلمرري العلرروم بالمرحلررة االبتداعيرة وطررال  الدراسررا  العليررا تخصر  العلرروم التكنولوجيررة، 

فرراد المجموعرة التعاونيرة، والمقرابال ، تجمي  بيانا  الدراسة من خالل تقارلر العمل األسربوعية أل
والكتابررا  الخاصررة بهررم، وكرران مررن أهررم نترراع  الدراسررة تنميررة قرردرع معلمرري المرحلررة االبتداعيررة علررى 
استخدام دورع التعلم الخماسية في التدرل ، والقردرع علرى تحديرد مشركال  الرتعلم وصرياغتها بشركل 

 جيد والتعامل معها بمنطقية للتوصل للنتاع .
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 ة:ـــــروض الدراســــف

ال يوجد فرق  و داللة إحصاعية بين متوسطى درجرا  عينرة الدراسرة فري التطبير  القبلري  -1
 .والبعدى لمقيا  عادا  العقل

ال  يوجد فرق  و داللة إحصاعية بين متوسطى درجا  عينة الدراسة في التطبير  القبلري  -2
 .والبعدى لبطاقة التقدير ال اتي لعادا  العقل

في تنمية بعو عادا  العقل لردى طرال  الشرع  العلميرة نمو ج بايبي بفاعلية ال يسهم  -3
 بكليا  التربية.

 

 

 ة:ـــــراءات الدراســـــإج

 لإلجابة ع  تساؤالت الدراسة تم السير الخطوات التالية:

، وذلك إعداد قائمة بالعادات العقلية التي ينبغي تنميتها لدى معلمي العلوم قبل الخدمةأوال: 
 خالع اإلجرااات التالية: م 
 تحديد الهدف من القائمة: -1

 & Costaكوسررتا وكاليررك نمررو جاسررتهدف  القاعمررة تحديررد بعررو العررادا  العقليررة مررن  

Kallick ،نمررررو ج بررررايبي وطبيعررررة  الترررري تتناسرررر  مرررر  طررررال  الشررررع  العلميررررة بكليررررا  التربيررررة
  عي.االستقصا

 مصادر اشتقاق القائمة: -2
مررن خرالل دراسررة األدبيررا  والبحروث السررابقة الترري تناولرر    العقررل التوصررل لقاعمررة عرادا ترم 
 وتصنيفاتها لعادا  العقل. (Costa & Kallick)كاليك و كوستا  نمو ج

 
 الصورة المبدئية للقائمة: -3

وتم  لك من خالل وا  قاعمرة العرادا  العقليرة التري ترم التوصرل إليهرا فري الخطروع السرابقة  
ن سررتة عشررر عررادع عقليررة وهرري: التفكيررر فرري التفكيررر، والمثررابرع، قاعمررة مبدعيررة تتاررم  فرري صررورع

التساتل وطرح المشكال ، والتحكم في االندفا ، وتحرد الدقة، وتحمل مسعولية المخاطرع، وجمر  
الجمرراعي، واإصررغاق  البيانررا  باسررتخدام جميرر  الحرروا ، و التفكيررر بمرونررة، والتفكيررر التبررادلي أو

تواصررل بدقررة ووارروح، واالسررتعداد الررداعم للررتعلم المسررتمر، االسررتجابة بفهررم وتعرراط ، والتفكيررر وال
الوصررررر   صرررررياغةبدهشررررة وتسررررراتل، والتحلررررري بالدعابرررررة والفكاهرررررة، والتصررررور واإبررررردا . كمرررررا ترررررم 

 يجا  لكل عادع.إالمفاهيمي ب
 :قائمة األولية لعادات العقلالضبط  -4

 التالية: اإلجراااتوذلك في ضوا  
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  لطبيعرررة  مررةقع اسررتبيان للتعرررر  علررى أكثرررر العررادا  العقليرررة مالوارر  هرر ه القاعمرررة فرري صرررور
إلررى حررد  -مررن خررالل البررداعل " تتفرر  بشرردع عيستقصررااالالررتعلم طبيعررة الطررال  عينررة الدراسررة و 

تتف "، وك لك التعرر  علرى مردى أهميرة تلرك العرادا  لطرال  الشرع  العلميرة بكليرا   ال -ما
 غير مهمة". -إلى حد ما -البداعل " مهمة التربية والتي تمثل عينة الدراسة من خالل

 حيررث اتفقرر  أراق السررادع المحكمررين علررى بعررو عرررو االسررتبيان علررى السررادع المحكمررين :
 النقاا يمكن عراها فيما يلي:

   العقلية مثل: اإقدام على مخاطر مسرتولة إلرى تحمرل  صياغة بعو العادا تعديل
م في االنردفا ، والكفراح مرن أجرل الدقرة مسعولية المخاطرع، والتحكم بالتهور إلى التحك

 إلى تحرد الدقة.

  التأكيد على أهمية بعو العرادا  العقليرة مرن حيرث أهميتهرا ومناسربتها لعينرة الدراسرة
ندفا ، التساتل وطررح االفي ، المثابرع، تحرد الدقة، التحكم التفكير في التفكير وهي:

تطبيرررر  التفكيررررر التبررررادلي، ا ، و جمرررر  البيانررررا  باسررررتخدام جميرررر  الحررررو المشرررركال ، و 
 ، تحمل مسعولية المخاطرع.المعار  السابقة في مواق  تعلم جديدع

 الصورة النهائية للقائمة: -5

والتري  فري اروعها بنراق البرنرام  المقتررح ترمتم التوصرل للقاعمرة النهاعيرة لعرادا  العقرل التري  
فررري تحررررد الدقرررة، الرررتحكم ، المثرررابرع، التفكيرررر فررري التفكيرررر وهررري: ( عرررادا  عقليرررة9تألفررر  مرررن )

ا ، والتفكيرر التبرادلي، جمر  البيانرا  باسرتخدام جمير  الحرو ندفا ، التساتل وطرح المشكال ، و اال
هري التري حظير  علرى  ، تحمرل مسرعولية المخراطرعتطبي  المعار  السابقة في مواق  تعلم جديردع

  .، وبالتالي تم التوصل للصورع النهاعية للقاعمةاتفاق السادع المحكين
 

 ثانيا: تحديد المحتوى العلمي الذي يتم تدريسه ضمنا لمقرر التربية البيئية، وذلك م  خالع: 

االطرررال  علرررى المحتررروى العلمررري لمقرررررا  التربيرررة البيعيرررة الررر د يرررتم تدرلسررره ببرنرررام  إعرررداد  -1
 المعلم الحالي.

تفاعرل وا  المحتوى العلمي وتنظيمره فري صرورع مواروعا  ثمانيرة متتاليرة تحر  عنروان " -2
 اإنسان م  البيعة".

 إعداد كتا  الطال  ودليل المعلم في تدرل  المحتوى العلمي. -3

جرررراق مرررا أشررراروا إليررره مرررن  -4 عررررو كترررا  الطالررر  ودليرررل المعلرررم علرررى السرررادع المحكمرررين، وا 
 تعديال .

 

اسرتخدام نمرو ج برايبي البنراعي  لتنميرة بعرو عرادا  العقرل لردى معلمري  فاعليةالتعر  على  ثالثا:
 علوم قبل الخدمة، و لك من خالل:ال
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بالشرع  ا وطالبرة مرن طرال  الفرقرة الثالثرة ( طالب20: وتكون  من )اختيار عينة الدراسة -1
 .جامعة بنها -في لاق( بكلية التربية -كيمياق -العلمية ) بيولوجي

 إعداد أدوا  الدراسة وتتمثل في: -2

 مقياس عادات العقل:  -

( مفررردع، 46قيررا  عررادا  العقرل والرر د يترأل  مررن )اعتمرد  الدراسررة الحاليرة علررى بنراق م
صردق االتسراق الرداخلي، و لرك بحسرا  معامرل االرتبراا بحسرا  ، و ظاهرلرا هتم التأكد من صردقو 

بين متوسط درجا  الطال  على المفردع وكل من درجرة العرادع العقليرة التري تنتمري إليهرا والدرجرة 
( ، كمررا تررم التأكررد مررن ثبرررا  0.845إلررى ) (0.491الكليررة للمقيررا ، حيررث تراوحرر  قيمهررا بررين )

المقيررا  بحسررا  معامررل ألفررا، حيررث تراوحرر  قرريم معررامال  ألفررا تبعررا لرردرجا  مفررردا  كررل عررادع 
(، وفرررري المقيررررا  ككررررل  0.851( إلررررى )0.802والدرجررررة الكليررررة للمقيررررا  فرررري المرررردى مررررا بررررين )

  لجتمران تبعرا لردرجا  (، ومن خالل التج عرة النصرفية، حيرث بلغر  قريم معرامال  الثبرا0.830)
( ، 0.837( إلرى )0.788مفردا  كل عادع ، وك لك الدرجرة الكليرة للمقيرا  فري المردى مرا برين )

 (.0.05(، وهي جميعا قيم دالة عند مستوى)0.799وفي المقيا  ككل )
 

 بطاقة تقدير ذاتي لعادات العقل: -

ظاهرلرا  هاترم التأكرد مرن صردق( مفردع،و 108تم إعداد بطاقة التقدير ال اتي وال د تألف  من )
صدق االتساق الداخلي، و لك بحسا  معامل االرتباا بين متوسرط درجرا  الطرال  علرى بحسا  ، و 

المفردع وكل من درجة العادع العقلية التي تنتمي إليها والدرجة الكلية للبطاقرة، حيرث تراوحر  قيمهرا برين 
بحسررا  معامررل ألفررا، حيررث تراوحرر  قرريم  (. كمررا تررم التأكررد مررن ثبررا  البطاقررة0.874( إلررى )0.441)

( إلررى 0.66معرامال  ألفرا تبعررا لردرجا  مفررردا  كرل عرادع والدرجررة الكليرة للبطاقررة فري المردى مررا برين )
(، ومن خالل التج عة النصرفية، حيرث بلغر  قريم معرامال  الثبرا  0.88) ، وفي البطاقة ككل(0.82)

( إلرى 0.70ة الكليرة للبطاقرة فري المردى مرا برين )لجتمان تبعا لدرجا  مفردا  كل عادع، وكر لك الدرجر
 (.0.05(، وهي جميعا قيم دالة عند مستوى)0.83( ، وفي البطاقة ككل )0.80)

 

 تطبي  أدوا  الدراسة قبليا على عينة الدراسة.  -3

 العلمي  وفقا لمراحل نمو ج بايبي: تدرل  المحتوى  -4

البيعية المقرر على عينة الدراسة بالفصل  تدرل  المحتوى العلمي امنا لمقرر التربيةتم تدرل  و 
، ترم المحتروى العلمريوقبرل بردق تردرل  ، " تفاعرل اإنسران مر  البيعرة" تح  عنوان  الدراسي األول

 القيام ببعو اإجراقا  يمكن عراها على النحو التالي:
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تقررديم عرررو تقررديمي يتاررمن مفهرروم عررادا   عمررل جلسررة تمهيديررة حيررث تررم مررن خاللهررا -أ
بطبيعرررررة تعررررررلفهم  ، كمرررررا ترررررموتعرلررررر  كرررررل عرررررادع عقليرررررة مرررررن العرررررادا هيتهرررررا العقرررررل وما

، وفري نهايرة الجلسرة ترم تردرل  الطرال  عمليرا علرى مواوعا  العلمية الي يتم دراسرتهاال
كيفيرة التعراون والتبرادل المقترحة و مواوعا  الالمستخدم في تدرل   مراحل نمو ج بايبي

 اصة باألنشطة.بين المجموعا  واستخدام أوراق العمل الخ
تم تو ل  كترا  الطالر  علرى الطرال  عينرة الدراسرة، وأوراق العمرل الخاصرة بكرل طالر ،  - 

 .حيث تم تعرلفهم بكيفية العمل بها وعليها
فرررري صررررورع جلسررررا  علميررررة، برررردأ  بجلسررررة تمهيديررررة  المقترحررررة موارررروعا التررررم ترررردرل   -ج

( 8حيررث تررم تحديررد ) ودور كررل مررن المعلررم والمررتعلم فيرره، نمررو ج بررايبيللتعرلرر  بطبيعررة 
 تناول مواو  واحد فقط في الجلسة. ( ساعا ، ولتم4)كل منها مدع  مواوعا 

بعرررد التأكرررد مرررن تررروافر األنشرررطة  المواررروعا  المقترحرررة وفقرررا لنمرررو ج برررايبيترررم تررردرل   -د
واألدوا  المسررررررتخدمة بالبرنررررررام ، وترررررروفير المنررررررا  الصررررررفي المناسرررررر  للقيررررررام باألنشررررررطة 

  .أثناق التدرل  بالخطوا  المشار إليها في دليل المعلم  امتم االلتو االستقصاعية، 

 تطبي  أدوا  الدراسة قبليا على عينة الدراسة:  -5
علرى  مقيا  عرادا  العقرل وبطاقرة التقردير الر اتيبعد االنتهاق من تدرل  البرنام  تم تطبي  

ترراع  الدراسررة عينررة الدراسررة، ثررم تررم رصررد النترراع  ومعالجتهررا إحصرراعيا السررتخال  أهررم نأفررراد 
 .مجاال  أخرى بمقترحا  وتوصيا  يمكن تطبيقها في  واالستفادع منها

 :وتفسيرها ةـــــج الدراســــنتائ
 أوال: النتائج الخاصة بالفرض األول:

داللة إحصائية بي   و"ال يوجد فرق ذالختبار صحة الفرو األول ال د ين  على: 
حسا  ، تم لي والبعدى لمقياس عادات العقل"متوسطى درجات عينة الدراسة في التطبيق القب

قيمة ) ( لبيان داللة الفروق بين متوسطي درجا  عينة الدراسة في التطبي  القبلي والبعدد 
 لمقيا  عادا  العقل، والتي يمكن عراها من خالل الجدول التالي:

 (2جـدوع )
لتطبيق القبلي والبعدي لمقياس قيمة "ت" لبيا  داللة الفروق بي  متوسطي درجات عينة الدراسة في ا

 عادات العقل
 المتوســـط  التطبيـق البيـــــــــــان

االنحرال 
 المعياري 

درجات 
 dfالحرية 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 التمكن القبلي

 التفكير في التفكير 
 2.76 8.50 قبلــي 

 دالــــة 5.98 38
 1.9 4.30 بعــدي

 المثابـــرة
 2.76 8.50 قبلــي 

 دالــــة 8.49 38
 1.30 2.70 بعــدي
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 تحــري الدقـــة
 2.20 9.85 قبلــي 

 دالــــة 8.66 38
 1.70 4.45 بعــدي

 جمـــع البيانات باستخدام الحواس
 1.98 9.80 قبلــي 

 دالــــة 6.76 38
 3.69 11.45 بعــدي

 التفكير التبادلي 
 2.30 10.55 قبلــي 

 الــــةد 8.40 38
 1.53 5.35 بعــدي

 تطبيق المعارل السابقة 
 2.38 10.10 قبلــي 

 دالــــة 6.36 38
 2.23 5.45 بعــدي

 التساؤل وطرح المشكالت 
 3.07 9.10 قبلــي 

 دالــــة 6.34 38
 3.39 2.60 بعــدي

 التحكم في االندفاع 
 3.06 9.00 قبلــي 

 دالــــة 6.78 38
 2.40 3.10 يبعــد

 تحمل مسئولية المخاطرة 
 2.98 9.55 قبلــي 

 دالــــة 8.85 38
 2.25 2.15 بعــدي

 المقيـــــاس ككـــــــل 
 3.89 10.00 قبلــي 

 دالــــة 6.82 38
 2.09 3.25 بعــدي

 يتضح م  الجدوع السابق ما يلي:
بين متوسطي درجا  عينة الدراسة  ( 0¸01 يوجد فرق  و داللة احصاعية عند مستوى) -

في التطبي  القبلي والبعدد لمقيا  عادا  العقل لصالح التطبي  البعدد في العرادا  العقليرة 
التالية: التفكيرر فري التفكيرر، المثرابرع، تحررد الدقرة، جمر  البيانرا  باسرتخدام الحروا ، التفكيرر 

جديردع، التسراتل وطررح المشركال ، الرتحكم فري  التبادلي، تطبي  المعرار  السرابقة فري مواقر 
 االندفا ، تحمل مسعولية المخاطرع.

( برررين متوسرررطي درجرررا  عينررررة 0¸01 ) يوجرررد فررررق  و داللرررة إحصررراعية  عنرررد مسرررتوى  -
 الدراسة في التطبي  القبلي والبعدد لمقيا  عادا  العقل ككل لصالح التطبي  البعدد.

 
 يوجررد فرى األول وقبررول الفرررو البررديل الرر د يررن  علررى  "وبرر لك تررم رفررو الفرررو الصرر

برررين متوسرررطي درجرررا  عينرررة الدراسرررة فررري ( 0¸01 ) داللرررة إحصررراعية عنرررد مسرررتوى   وفررررق 
 .التطبي  القبلي والبعدد لمقيا  عادا  العقل لصالح التطبي  البعدد"

(، )إبتهال 2007، حمدم(، )فاطمة 2006وتتف  ه ه النتاع  م  دراسا : )أيمن حبي ، 
(، )منرردور عبررد 2009، أحمرردوجيهرران  السرريد(، )رجرر  2008، عبررد ه(، )ليلرري 2008، محمررد

(، والتررري اسرررتخدم  معالجرررا  تدرلسرررية تعتمرررد علرررى 2011، حسرررين(، )نوراهررران 2009السرررالم، 
اسرتخدام النظرلة البناعية لتنمية عرادا  العقرل فري العلروم، كمرا اعتمرد  نتراع  هر ه الدراسرا  علرى 

 مقايي  متدرجة للتعر  على العادا  العقلية لدى عينة كل دراسة منها.

 ثانيا: عرض ومناقشة النتائج المرتبطة بالفرض الثاني:

داللة إحصاعية بين  يوجد فرق  وال  ال د ين  على: " الثانيالختبار صحة الفرو 
، التقدير ال اتي لعادا  العقل" متوسطى درجا  عينة الدراسة في التطبي  القبلي والبعدى لبطاقة
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حسا  قيمة ) ( لبيان داللة الفروق بين متوسطي درجا  عينة الدراسة في التطبي  القبلي  تم 
 والبعدد لبطاقة التقدير ال اتي لعادا  العقل، والتي يمكن عراها من خالل الجدول التالي:

 (3جـدوع )
 لدراسة في التطبيق القبلي داللة الفروق بي  متوسطي درجات عينة القيمة "ت" 

 والبعدي لبطاقة التقدير الذاتي

 المتوســـط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحرال 
 المعياري 

درجات 
 dfالحرية 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(0.01) 

 التفكير في التفكير 
 5.75 45.25 قبلــي 

 دالــــة 1.04 38
 3.01 43.66 بعــدي

 ـــرةالمثاب
 2.85 30.65 قبلــي 

 دالــــة 0.119 38
 2.72 27.75 بعــدي

 تحــري الدقـــة
 2.70 38.65 قبلــي 

 دالــــة 0.279 38
 3.48 53.91 بعــدي

 جمـــع البيانات باستخدام الحواس
 1.86 17.25 قبلــي 

 دالــــة 0.286 38
 1.75 14.25 بعــدي

 التفكير التبادلي 
 2.30 26.15 بلــي ق

 دالــــة 1.244 38
 2.42 22.04 بعــدي

 تطبيق المعارل السابقة 
 1.72 17.15 قبلــي 

 دالــــة 0.611 38
 1.61 12.45 بعــدي

 التساؤل وطرح المشكالت 
 2.93 25.70 قبلــي 

 دالــــة 0.540 38
 2.59 21.25 بعــدي

 التحكم في االندفاع 
 3.47 35.45 قبلــي 

 دالــــة 1.939 38
 3.63 30.54 بعــدي

 تحمل مسئولية المخاطرة 
 3.39 21.40 قبلــي 

 دالــــة 1.818 38
 2.59 19.04 بعــدي

 المقيـــــاس ككـــــــل 
 18.41 257.65 قبلــي 

 دالــــة 1.304 38
 13.40 243.91 بعــدي

 يتضح م  الجدوع السابق ما يلي:
( بين متوسرطي درجرا  عينرة الدراسرة 0¸01 يوجد فرق  و داللة احصاعية عند مستوى) -

في التطبي  القبلي والبعدد لبطاقة التقدير ال اتي لصالح التطبي  البعدد فري العرادا  العقليرة 
التفكيرر التالية: التفكيرر فري التفكيرر، المثرابرع، تحررد الدقرة، جمر  البيانرا  باسرتخدام الحروا ، 

التبادلي، تطبي  المعرار  السرابقة فري مواقر  جديردع، التسراتل وطررح المشركال ، الرتحكم فري 
 االندفا ، تحمل مسعولية المخاطرع.

-( بين متوسرطي درجرا  عينرة الردرا 0¸01 يوجد فرق  و داللة إحصاعية  عند مستوى) -

 تي ككل لصالح التطبي  البعدد.سة في التطبي  القبلي والبعدد لبطاقة التقدير ال ا
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وب لك تم رفو الفرو الثاني الصفرد وقبول الفرو البديل ال د ين  على "يوجد فرق 
( بين متوسرطي درجرا  عينرة الدراسرة فري التطبير   0¸01  و داللة إحصاعية  عند مستوى)

 ."التقدير ال اتي ككل لصالح التطبي  البعدد القبلي والبعدد لبطاقة
 

، والتري (Fenderson, 2010)، (Bergman, 2007)وتتف  ه ه النتراع  مر  دراسرا : 
اسرتخدم  معالجررا  تجرلبيررة تعتمررد علررى النظرلررة البناعيررة فرري الترردرل  لتنميررة عررادا  العقررل، وقررد 
 اعتمد  هاتين الدراستين على بطاقا  التقييم ال اتي للمتعلمين في التعر  على عادا  العقل.

 ض ومناقشة النتائج المرتبطة بالفرض الثال :رثالثا: ع

 نمو ج التعلم الخماسيالختبار صحة الفرو الثالث وال د ين  على " ال يسهم 
لقيا  حجم  (2ηإيتا ) تم حسا  قيمة مرب ، بفاعلية في تنمية عادا  العقل لدى عينة الدراسة"

تاب  )عادا  العقل( و لك من ( على المتغير النمو ج بايبي الخماسياألثر للمتغير المستقل )
خالل نتاع  مقيا  عادا  العقل وبطاقة التقدير ال اتي، ويمكن توايح نتاع  الفرو الثالث 

 تفصيليا كما هو مواح بالتالي:
 

 ( في ضوا نتائج مقياس عادات العقل:2ηحساب قيمة مربع إيتا ) -أ

  ج بايبينمو ( للتعر  على حجم تأثير 2ηويمكن عرو توايح قيم مرب  إيتا )
)المتغير المستقل( على تنمية عادا  العقل )المتغير التاب ( من خالل نتاع  التطبي  القبلي 

 والبعدد لمقيا  عادا  العقل من خالل الجدول التالي:
 
 

 
 

 (4دوع )ـج
 على عادات العقل )مقياس عادات العقل( نموذج بايبي( للتعرف على حجم تأثير 2ηقيم مربع إيتا )

 المتوسط  التطبيـق ــــــانالبيـــــ
االنحرال 
 المعياري 

درجات 
 dfالحرية 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 حجم التأثير

 %79.79 8.669 19 2.16 4.20 قبلي/بعدي  التفكير في التفكير 

 %84.31 10.105 19 2.56 5.80 قبلي/بعدي  المثابـــرة

 %86.52 11.047 19 2.18 5.40 قبلي/بعدي  تحــري الدقـــة
جمـــع البيانات باستخدام 

 الحواس
 %54.04 1.86 19 3.96 1.65 قبلي/بعدي 

 %72.91 7.153 19 3.05 5.20 قبلي/بعدي  التفكير التبادلي 

 %63.66 5.77 19 3.60 4.65 قبلي/بعدي  تطبيق المعارل السابقة 

 %63.91 5.80 19 5.01 6.50 قبلي/بعدي  التساؤل وطرح المشكالت 

 %70.57 6.75 19 3.90 5.90 قبلي/بعدي  االندفاع التحكم في 

 %77.56 8.105 19 4.08 7.40 قبلي/بعدي  تحمل مسئولية المخاطرة 

 %82.68 6.516 19 4.63 6.75 قبلي/بعدي  المقياس ككل 
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ـــراو   ـــل تت ـــاس عـــادات العق ـــي مقي ـــأثير ف ـــيم حجـــم الت يتضـــح مـــ  الجـــدوع الســـابق ق
( لعرررررررادع %86¸52نرررررررا  باسرررررررتخدام الحررررررروا  إلرررررررى )( لعرررررررادع جمررررررر  البيا%54¸04مـــــــا بـــــــي  )

 ( على مستوى المقيا  ككل.%82¸65تحرد الدقة، كما بلغ  قيمته )
 

 مما سبق نستخلص أ :
  المتغيرر المسرتقل( كبيرر علرى تنميرة عرادا  العقرل )المتغيرر التراب   نمرو ج برايبيحجم تأثير (

ق نتاع  التطبي  القبلي والبعدد في او  (2ηمرب  إيتا )ومحاوره الفرعية(، و لك بحسا  قيمة 
 عادا  العقل.لمقيا  

  )كرران للعررادع العقليررة )المتغيررر الترراب (  األثررر األكبررر حجمررا لنمررو ج بررايبي )المتغيررر المسررتقل
(، و لرك فري %86تحرد الدقة، حيث كان بلغ حجم تأثير نمو ج بايبي فري نمرو هر ه العرادع )

 عادا  العقل.لمقيا  نتاع  التطبي  القبلي والبعدد  اوق

 كان للعادع العقلية )المتغير التراب ( جمر   لنمو ج بايبي )المتغير المستقل(  األثر األقل حجما
حيرررث كررران بلرررغ حجرررم ترررأثير نمرررو ج برررايبي فررري نمرررو هررر ه العرررادع  البيانرررا  باسرررتخدام الحررروا ،

 عادا  العقل.لمقيا  نتاع  التطبي  القبلي والبعدد  و لك في اوق (،54%)

 

 ( في ضوا نتائج بطاقة التقدير الذاتي عادات العقل:2ηيمة مربع إيتا )حساب ق  -ب

 نمو ج بايبي( للتعر  على حجم تأثير 2ηويمكن عرو توايح قيم مرب  إيتا )
)المتغير المستقل( على تنمية عادا  العقل )المتغير التاب ( من خالل نتاع  التطبي  القبلي 

 العقل من خالل الجدول التالي: والبعدد لبطاقة التقدير ال اتي لعادا 

 
 
 (5جـدوع )

 على عادات العقل  نموذج بايبي( للتعرف على حجم تأثير 2ηقيم مربع إيتا )
 )بطاقة التقدير الذاتي لعادات العقل(

 المتوسط  التطبيـق البيـــــــــــان
االنحرال 
 المعياري 

درجات 
 dfالحرية 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 حجم التأثير

 %38 0.876 19 1.42 1.25 قبلي/ بعدي  في التفكير  التفكير
 %63 0.110 19 4.07 0.10 قبلي/ بعدي  المثابـــرة

 %59 0.106 19 4.20 0.13 قبلي/ بعدي  تحــري الدقـــة
جمـــع البيانات باستخدام 

 الحواس
 %53 0.211 19 2.88 0.32 قبلي/ بعدي 

 %67 0.969 19 3.22 0.70 قبلي/ بعدي  التفكير التبادلي 
 %89 0.247 19 2.71 0.15 قبلي/ بعدي  تطبيق المعارل السابقة 

 %74 0.686 19 3.91 0.60 قبلي/ بعدي  التساؤل وطرح المشكالت 
 %64 1.732 19 5.68 2.20 قبلي/ بعدي  التحكم في االندفاع 

 %63 1.455 19 4.76 1.55 قبلي/ بعدي  تحمل مسئولية المخاطرة 
 %89 0.930 19 24.27 5.05 قبلي/ بعدي  ككل المقياس 
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ـــراو   ـــذاتي تت ـــدير ال ـــة التق ـــي بطاق ـــأثير ف ـــيم حجـــم الت يتضـــح مـــ  الجـــدوع الســـابق ق

( لعرررررادع تطبيررررر  المعرررررار  السرررررابقة %89( لعرررررادع التفكيرررررر فررررري التفكيرررررر إلرررررى )%38مـــــا بـــــي  )
 ( على مستوى البطاقة ككل.%89في مواق  جديدع، كما بلغ  قيمته )

 

 نستخلص أ : مما سبق
  المتغيرر المسرتقل( كبيرر علرى تنميرة عرادا  العقرل )المتغيرر التراب   نمرو ج برايبيحجم تأثير (

( في اوق نتاع  التطبي  القبلي والبعدد 2ηومحاوره الفرعية(، و لك بحسا  قيمة مرب  إيتا )
 لبطاقة التقدير ال اتي لعادا  العقل.

  المسرررتقل( كررران للعرررادع العقليرررة )المتغيرررر التررراب ( )المتغيرررر  نمرررو ج برررايبياألثرررر األكبرررر حجمرررا
فري نمرو  نمرو ج برايبيتطبي  المعار  السابقة في مواق  جديردع، حيرث كران بلرغ حجرم ترأثير 

 (.%89ه ه العادع )

  المتغير المستقل( كان للعرادع العقليرة )المتغيرر التراب ( تحررد  نمو ج بايبياألثر األقل حجما(
 (.%59في نمو ه ه العادع ) نمو ج بايبيير الدقة، حيث كان بلغ حجم تأث

 ( 2هناك اتفاق في قيمة مرب  إيتاη  في اوق نتراع  التطبير  القبلري والبعردد لمقيرا  عرادا )
العقل ككل ونتاع  التطبي  القبلي والبعدد لبطاقة التقدير ال اتي ككل، حيرث كران حجرم ترأثير 

 كبير في تنمية عادا  العقل.  نمو ج بايبي

بفاعليرة  نمو ج بايبي البناعيم رفو الفرو الثالث ال د ين  على: " اليسهم ومن ثم ت
فري تنميرة عررادا  العقرل لردى طررال  الشرع  العلميرة بكليررا  التربيرة"، وقبرول الفرررو البرديل الرر د 

بفاعليـة فـي تنميـة عـادات العقـل لـدى طـالب الشـعب  نمـوذج بـايبي البنـائي"يسهم  ين  على:
 ".العلمية بكليات التربية

 & Meyer)،  (Tom, 1998)وتتفر  هر ه نتراع  الفررو الثالرث البرديل مر  دراسرا : 

Achinston, 1998) ،(Wickman, 2003) ،(Rob, 2008) ، ، (، 2006)أيمررن حبيرر
(Bergman, 2007) ، عبررررد ه(، )ليلرررري 2008، محمررررد(، )إبتهررررال 2007، محمررررد)فاطمررررة ،

، حسرين(، )نوراهران 2009ور عبرد السرالم، (، )منرد2009، أحمدوجيهان  السيد(، )رج  2008
وترررروفير بيعررررة تعلررررم  (، والترررري اسررررتخدم  معالجررررا  تدرلسررررية تعتمررررد علررررى النظرلررررة البناعيررررة2011

 استقصاعية تتدى إلى تنمية عادا  العقل.

 ويمك  تفسير تلك النتائج كالتالي:
 طلبه من أنشطة طبيعة النمو ج الخماسي االستقصاعي ، ومدى مالقمته لعادا  العقل وما تت

بحث وتقصي وأنشطة جماعية، جعل  أفراد عينة الدراسة يحملون مسعولية تعلمهرم واالعتمراد 
على النف  والمثابرع في التعلم للحصول على المعلوما  والمعار  المراد تعلمها من مصرادر 
ر مختلفررة باسررتخدام الحرروا  ومررن خررالل اسررتدعاق المعررار  السررابقة، وممارسررة النقررا  والحرروا

بين أفراد المجموعا  االستقصاعية في المعلوما  التي توصلوا إليها، واالستما  إلرى وجهرا  
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النظرررر المختلفرررة فررري محاولرررة مرررنهم للوصرررول إلرررى التفسرررير المناسررر  للسرررتال أو المشررركلة قيرررد 
االستقصراق، ممررا جعلهررم يفكرررون فرري مصررادر معلومرراتهم ولراجعررون خطررط عملهررم ويقيمونهررا، 

ود وعدم التهور في الحكم على النتراع  وتحررد الدقرة فري البيانرا  والمعلومرا  وللت مون بالتر 
التي حصلوا عليره، ممرا جعلهرم يشرعرون بأهميرة ممارسرة تلرك العرادا  فري حيراتهم األكاديميرة 

 أو العملية، ومن ثم تصبح ج قا اليتج أ من حياتهم.

 ة ومتتابعرة مرن االنهمراك إلرى طبيعة النمو ج البناعي الخماسي بمرا يتارمنه مرن مراحرل متتالير
االسررتطال  ثررم الشرررح والتفسررير وأخيرررا التقررويم، وترردرل  الطررال  عينررة الدراسررة عليهررا فرري كررل 
نشرراا استقصرراعي قرراموا برره، جعلهررم أكثررر دقررة وتررأني فرري الحصررول علررى البيانررا  والمعلومررا  

ا  وتطبيررر  الخاصرررة بأنشرررطة الرررتعلم، كمرررا نمرررى لرررديهم عرررادع جمررر  البيانرررا  باسرررتخدام الحرررو 
المعار  السابقة بصرورع كبيررع، كمرا أن هر ا النمرو ج  يعتمرد علرى تقسريم الطرال  لمجموعرا  
مما أدى إلرى تنميرة روح التعراون والتفكيرر المتبرادل لرديهم بفاعليرة والتسراتل وطررح المشركال  

تعلم حول األسعلة التي طرحها أفراد مجموعة أخرى، مما أدد أياا إلى  لادع دافعيتهم نحو ال
 والمثابرع في استكمال المواوعا  المتامنة بالبرنام .  

 

 :توصيات الدراسة

 في ضوا ما تم التوصل إليه م  نتائج توصي الدراسة بما يلي: 
 ارورع االهتمام باستخدام التعلم القاعم على االستقصاق في بيعا  تعليم وتعلم العلوم. -1

اق الخدمرة علرى التردرل  باسرتخدام نمرا ج ارورع االهتمام بتدرل  معلمي العلوم قبل وأثن -2
 واستراتيجيا  التعلم االستقصاعي.

حررل التعليميررة ومررن خررالل منرراه  العلرروم راارررورع االهتمررام بترردرل  المتعلمررين بجميرر  الم -3
خاصررة علررى البحررث عررن المعلومررا  والتفكيررر فيمررا وراق المعررار ، و لررك بترردرلبهم علررى 

 التساتل وطرح المشكال .

ام  إعداد معلم العلوم من خاللها تامينها الستراتيجيا  ونما ج التعلم القاعم االهتمام ببر  -4
على االستقصاق سواق من خالل المقررا  الخاصرة بطررق التردرل  أو مرن بإعرداد بررام  
مستقلة مثلما هو الحال في الدراسرة الحاليرة، لمرا لره مرن أهميرة فري تنميرة مهرارا  التفكيرر 

 وعادا  العقل.

ة مهررارا  التفكيررر المختلررة وعررادا  العقررل لرردى المتعلمررين بجميرر  المراحرررل ارررورع تنميرر  -5
 التعليمية، و لك من خالل مناه  العلوم حيث تعد بيعة تعلم مثلى لتنمية تلك العادا .

ارررورع االهتمررام بترردرل  معلمرري العلرروم علررى طرررق واسررتراتيجيا  تنميررة عررادا  العقررل،  -6
 واستمرارها. وأسالي  تقويمها، والحفاظ على تطورها
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 املراجـــــع
 :أوالً: المراجـــع العربيـــة

فعاليرررة وحررردع فررري علررروم األرو قاعمرررة علرررى البناعيرررة  (:2005) البرررا  حسرررن الشرررربينيأحرررالم  (1
لتنميرررة الفهرررم ومهرررارا  االستقصررراق لررردى تالميررر  الصررر  الخرررام  االبترررداعي، الجمعيرررة 

"  للجمعيررة المصرررلة للتربيررة العلميررة مر العلمرري التاسرر المررتت المصرررلة للتربيررة العلميررة،
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 3 -يوليرو 31، (1)المجلد التشخيص والحلوع"، –معوقات التربية في الوط  العربي 
 .347 -299اإسماعيلية،      -فايد ،أغسط 

فعاليررة نمررو ج األيرردد والعقررول فرري تنميررة االتجاهررا   (:2006الشررربيني )البررا  حسررن أحررالم  (2
ليدود واتخا  القرار وتحصيل الكيميراق لردى طرال  الصر  األول الثرانود، نحو العمل ا

 .240 -193، مار ،     (9)(، المجلد 1، العدد )(9)، مجلة التربية العلمية

تنميررة التفكيررر االستقصرراعي وتصررول  المعتقرردا  المعرفيررة (: 2011) أحررالم البررا  حسررن الشررربيني (3
، مجلـة التربيـة العلميـةلص  السراد  االبترداعي، باستخدام نمو ج تدرلسي مقترح لتالمي  ا

 .247 -219(، يناير،     1(، العدد )4المجلد )

فاعليرة نمرو ج برايبي فري تحصريل األحيراق وتنميرة الروعي  (:2010عبد الررا ق )محمد السعيد  (4
مجلة بالمشكال  البيعية والقدرع على اتخا  القرار تجاهها لدى طال  المرحلة الثانوية، 

 .144 -115(، يناير،     2(، الج ق )72، العدد )لتربية بالمنصورةكلية ا

فاعليرررة اسرررتخدام داعررررع الرررتعلبم فررري تحصررريل بعرررو المفررراهيم  (:2009أحمرررد )سرررعد سررريد آمرررال  (5
العلمية وتنمية التفكير االستداللي وبقاق أثر التعلبم لدى تلمي ا  الص  الثامن بالتعليم 

 -183، ديسرمبر،     (4)، العدد (12)المجلد  ،مجلة التربية العلميةاألساسي، 
214. 

أثررر نمررو ج سوشررمان االستقصرراعي فرري تنميررة  (:2005)أحمررد  حسررنالجنرردد ونعيمررة  السرريد أمنيررة (6
االستقصاق العلمي وعمليا  العلم التكامليرة ودافعيرة اإنجرا  للتالمير  المترأخرلن دراسريا فري 

(، مرار ،     1، العردد )(8)، المجلرد ميةمجلة التربية العلالعلوم بالرحلة اإعداديرة، 
1- 50 . 

فاعليررررة برنررررام  مقترررررح قرررراعم علررررى  (:2009)حسررررين  عبررررا فررررودع وحسررررين محمررررد بررررراهيم إ (7
نحوهررررا  هاالستقصرررراق فرررري في لرررراق األرو والفارررراق لتنميررررة المعررررار  الفي لاعيررررة واالتجررررا

مجلـة كليـة ة، والتنور العلمي الفااعي لدى طال  شعبة طبيعة وكيمياق بكليا  التربير
 .296 -239(، إبرلل،     78(، العدد )19بنها، المجلد )ب التربية

أثر استخدام نمو ج التدرل  االستقصراعي لسوشرمان علرى تحصريل  (:2007أحمد )طلبة إيها   (8
المفرراهيم الفي لاعيررة وتنميررة القرردرا  المعرفيررة والالمعرفيررة )الوجدانيررة( للتفكيررر االبتكررارد لرردى 

(،     1، المجلرد العاشرر، العردد )مجلة التربية العلميـةول الثرانود، طال  الص  األ
1- 54. 
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أثررررر اسررررتخدام الطرلقررررة االستقصرررراعية علررررى اكتسررررا   :(2008هرررريال  )رجرررر  قسرررريم بهجرررر   (9
عمليررررا  العلررررم لرررردى طلبررررة الصرررر  الثررررامن األساسرررري فرررري األردن  ود أنمرررراا تعلميررررة 

  مختلفة.
Full text Available online at: www. Jedu- sohag.sci.eg/drbahgat2008.html 

فاعليررة الترردرل  باألنشررطة االستقصرراعية التعاونيررة فرري تنميررة  (:2007عررودع )مليجرري ثنرراق  (10
عمليرررا  العلرررم وحررر  االسرررتطال  العلمررري واالتجررراه نحرررو الرررتعلم التعررراوني لررردى تالميررر  

، (10)لررد ، المجمجلــة التربيــة العلميــة، ”STC“المرحلررة االبتداعيررة فرري ارروق برنررام  
 .162 -107، سبتمبر،     (3)العدد 

فعاليررررة اسرررررتخدام المعمررررل االفتراارررري االستقصررررراعي   (:2010م )عبرررررد السررررال رجرررراق حنرررران (11
 التوايحي في تردرل  الكيميراق علرى تنميرة التفكيرر العلمري لردى طالبرا  كليرة التربيرة،

 .107 -61(، نوفمبر،     6(، العدد )13المجلد )مجلة التربية العلمية، 

دار  عمرررران: ،النظريــــة البنائيــــة واســــتراتيجيات تــــدريس العلــــوم :(2007) عرررراي   لتررررون  (12
 .الشروق 

أثرر اسرتخدام دورع الرتعلبم الخماسرية مرن خرالل الكمبيروتر  (:2008همرام )سروللم عبد الر اق  (13
في تحصريل بعرو المفراهيم العلميرة والتفكيرر العلمري واالتجراه نحرو العلروم لردى طرال  
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فاعليررة نمررو ج سرركمان التدرلسرري فرري تحصرريل  (:2011الخطيرر  )عبررد الرررحمن علررم الرردين  (15
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المجلررد الحررادد عشررر، العرردد الثالررث، سرربتمبر، ة، مجلــة التربيــة العلميــة، العربيررة السررعودد
    1- 42  . 
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