
 قبل العلىم معلمٍ لذي العلمٍ االستقصاء مهاراث

  الخذمت

المنيا جامعت التربيت بكليت   

 إعداد
 (***) حمدأ.ىالة إسماعيؿ محمد أ  

 إشراؼ
 سالـ حمدأ محمد.د/صفية أ

                           
(*)

 جودت حمدأمحمد  صطفىأ.د/ م   
(**)

 

 مقذمت

 التي الطريقة إلى المعارؼ مف مجموعة كونو مجرد مف لمعمـ التقميدية النظرة تغيرت لقد   
 ليس العممية بالمادة االىتماـ جعؿ الذي األمر المعارؼ، تمؾ إلى لموصوؿ العمماء يستخدميا

 العميا التفكير عمميات تنمية كيفية عمى التركيز أصبح بؿ، التعميمي الموقؼ في األساس ىو
 نابعة بحثية لمشروعات ومنفًذا ومنتًجا مبتكرًاو  باحثًا يكوف أف عمى وتشجيعو المتعمـ، لدى
 (42 ،4002الصادؽ، العظيـ عبد ممدوح). اىتماماتو مف

 المتعمـ إشراؾ خالؿ مف المعرفة بناء ىو التعمـ أف الحديثة التعمـ نظريات أظيرت وقد     
 نقؿ عمى ـوتق التي االستراتيجيات تعد لـ لذا، جاىزة المعرفة تمقيو مف أكثر التعمـ عممية في

 وعميو التعمـ، عممية في يشارؾ أف البد فالمتعمـ التربوية، األىداؼ لتحقيؽ صالحة المعمومات
 ىو ىذا ويعد النتائج، ويستخمص المعمومات ويجمع الفروض ويضع األسئمة يطرح أف

 ( .24، 4004،ليويميف دوجالس. )العمـو تعمـ محور يمثؿ الذي العممي االستقصاء
 ومسمياتيا، العممي االستقصاء ميارات تعريؼ في التربوييف نظر جياتو  اختمفت وقد
 أو العمـ عمميات ميارات أو العممي التفكير ميارات أو العممي البحث بميارات تسمى فأحياناً 
 .العممي التجريب ميارات

   

                                                           

 
 .المنيا جامعة -التربية كمية ،التدريس وطرؽ المناىج بقسـ مساعد مدرس(***)

 .المنيا جامعة -التربية كمية المتفرغ العمـو تدريس وطرؽ المناىج أستاذ (*)

 .لمنياا جامعة -التربية كمية المتفرغ العمـو تدريس وطرؽ المناىج أستاذ (**)
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 مف مجموعة أنيا( " 0890248) سالـ محمد صفية سالـ، سيد سالـ عرفيا فقد
 "والمعارؼ المعمومات إلى لموصوؿ العمماء يمارسيا التي شطةواألن الميارات

، التصػنيؼ، المالحظػة ىػي الفرعية الميارات مف مجموعة العممي االستقصاء ميارات وتتضمف
 وتفسػير، المتغيػرات وضػبط، الفػروض فػرض، اإلجرائػي التعريػؼ، االتصػاؿ، التنبػؤ، االستنتاج، والقياس
 (.42، 0228اهلل الشيرانى، سعيد محمد السعيد،. )عامر عبد والتجريب، البيانات

 الميارات تتضمف ميارة كؿ أف كما بينيا فيما متكاممة أنيا الميارات ىذه عمى ويالحظ
 .ليا السابقة

 العممي االستقصاء لميارات المتعمميف اكتساب أىمية إلى الدراسات مف عديد أشارت وقد
 الحميد عبد وعايدة(، 0290248) ـسال محمد وصفية سالـ، سيد سالـ مف كؿ ذكر حيث
 اً عديد يحقؽ العمـو وتعمـ تعميـ أثناء العمـ عمميات واكتساب تعمـ أف(، 80، 0222) سرور
،  العممية االتجاىات تنمية، التعميمية العممية في إيجابي بدور المتعمـ قياـ منيا األىداؼ مف

 .الذاتي التعمـ عمى المتعمـ قدرة تنمية
 حد في المعرفة وليس المعرفة بناء ىو التعمـ كاف إذا انو يتضح سبؽ ما ضوء وفى

 المعرفة لبناء يستخدميا التي الوسيمة ىو االستقصاء لميارات المتعمـ اكتساب فاف، ذاتيا
 . الميارات ىذه لممارسة لو الفرصة إتاحة يمـز وبالتالي

 الكتب المناىج،: مثؿ مؿ،العوا مف عديد عمى العمـو وتعمـ تعميـ وفعالية نجاح ويتوقؼ    
 أف عمى يؤكدوف العممية التربية في المتخصصيف أف إال.....،الخ التعميمية، األنشطة الدراسية،

 استغالؿ عمى القادر أنو كما، المتغيرات ىذه مع يتعامؿ أف يمكف الذي الرئيس العنصر ىو المعمـ
 مف ُبذؿ فميما. المرجوة األىداؼ تحقيؽ عمى تساعد التي التعميمية المواقؼ في المتاحة الفرص
عداد اجتماعي مركز يؤرقو المعمـ تُرؾ ثـ التعميمي النظاـ تطوير في جيد  ليذا يمكف فال ضعيؼ، وا 

 (4002،08،األحمد طو خالد. )أىدافو يحقؽ أف اإلصالح
 المساعدة العوامؿ أحد ىو العممي االستقصاء لميارات العمـو معمـ وفيـ اكتساب ويعد

 اكتساب أف عمى الدراسات مف عديد نتائج دلت حيث الميارات ليذه التالميذ ساباكت عمى
 أثناء بفاعميو الميارات تمؾ يستخدموف يجعميـ العممي االستقصاء لميارات العمـو معممي
 مثؿ الميارات تمؾ عمى تدريبيـ تـ إذا وذلؾ تالميذىـ مستوى عمى ينعكس مما العمـو تدريس
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 حامد شعباف ،(0221) يونس توفيؽ الديف جماؿ ،(0222) سرور يدالحم عبد عايدة دراسة
 ( .0222) عمي

 العمـ مجاؿ جاء فقد لمياراتو العمـو معمـ اكتساب وضرورة العممي االستقصاء ألىمية ونظرا 
، العاـ التعميـ في العمـو مناىج محتوى معايير سواء المحتوى معايير مجاالت مقدمة في كاستقصاء

 لمبحث األمريكي القومي المجمس أكد فقد، العمـو معمـ إعداد برنامج توىمح معايير أو
(NRC)National Research Council  مجاؿ في العممية لمتربية القومية المعايير بوثيقة جاء كما 

 خالؿ مف لمعمـو األساسي المحتوى العمـو معمـ يتعمـ أف يجب انو عمى لممعمـ الميني النمو معايير
 في العمـو لمجتمع ممثميف يكونوا أف يجب العمـو فمعممي العممي، االستقصاء ىجومنا مداخؿ

 واف االستقصاء خالؿ مف العمـو مقررات المعمـ الطالب يدرس أف يجب ذلؾ يتـ ولكي  فصوليـ
بكميات  التدريس ىيئة أعضاء عمى يجب ذلؾ عمى وبناءا، لمطالب تتاح التي الفرص نفس لو تتاح

 بالظواىر المعمـ الطالب يتصؿ بحيث والبحث االستقصاء عمى المبنية المقررات وايصمم أف التربية
 عبد احمد) حقيقية مشكالت لحؿ الجماعي العمؿ في ويشترؾ البيانات ويفسر ويجمع مباشر بشكؿ

 (.041 ػ 048 ص ص ،4002 آخروف، و النجدي  الرحمف
 العمـو لمعممي القومية الرابطة عف درةالصا العمـو معمـ إعداد معايير أكدت فقد ىذا مع وتمشيا

(19-NSTA (2003, 18 National Science Teacher Associationالعممي االستقصاء أىمية عمى 
 معممي يفيـ أف ضرورة عمى أكدت حيث العمـو معمـ أعداد برنامج في الرئيسة المجاالت كأحد
 كما العممية، المعرفة إلى تؤدي والتي لالستقصاء المتعددة والطرؽ واالفتراضات العمميات العمـو
 يؤىمو الذي بالشكؿ العممي االستقصاء العمـو معمـ إعداد برنامج يتضمف أف ضرورة عمى أكدت

 .االستقصائية األنشطة ممارسة عمى طالبو ليساعد
 معمـ إعداد برنامج في المحتوى معايير مجاالت أحد كاستقصاء العمـ مجاؿ يعد كما   

 العممية التربية معايير أكدت حيث ،(،وغيرىابيولوجي كيمياء فيزياء) المتعددة بفروعو العمـو
 نشطة، عممية العمـو تعمـ يكوف أف عمى أكدت كما. العمـو تعمـ قمب ىو االستقصاء أف عمى
 ويكونوا المعرفة،ف ويكتسبو األسئمة فويطرحو واألحداث األشياء بوصؼ وفالمتعمم يقـو حيث

 مع بأفكارىـ ف ويتصمو متعددة بطرؽ التفاسير ىذه فويختبرو طبيعيةال لمظواىر تفاسير
 (.  44 ،4002 وآخروف، النجدي الرحمف عبد أحمد) اآلخريف
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 عمى العممية التربية معايير حركة وخاصة العممية التربية إصالح حركات أكدت كما   
 معمـ إعداد برامج في أو الجامعي قبؿ التعميـ مرحمة في سواء العممي، االستقصاء أىمية
 بالتدريس يقـو سوؼ التي االستقصاء بطرؽ دراية عمى يكوف أف البد العمـو فمعمـ ،العمـو

 NSTA, 2003,3).) بيا لطالبو
 . العممي االستقصاء لميارات  العمـو معمـ اكتساب أىمية يتضح سبؽ ما خالؿ مف      

 الذي األمر، الميارات لتمؾ الخدمة قبؿ العمـو معممي إكساب بو المنوط ىو إعداد وبرنامج
 .العممي االستقصاء لميارات الخدمة قبؿ العمـو معممي اكتساب مدى عمى التعرؼ يستدعى
 البحج مشكلت

 تعميـ  أىداؼ مف عديد تحقيؽ في العممي االستقصاء أىمية إلى الدراسات نتائج أشارت    
 إلى باإلضافة العممي، التنور لتحقيؽ مدخؿ فيو التعمـ، جوانب مف عديد وتنمية العمـو وتعمـ

سيامو المعرفي، الجانب إكساب في فعاليتو  العمـو دراسة نحو إيجابية اتجاىات تنمية في وا 
 .العمـو معمـ إعداد برامج وثائؽ جميع فئ بارزة مكانة احتؿ فقد لذا المختمفة ابفروعي
 مف عديد أوصت فقد ميالعم االستقصاء لميارات العمـو معمـ اكتساب ألىمية ونظرا  
 ميارات باكتساب يتعمؽ فيما المعمـ أداء في القصور جوانب معرفة بأىمية الدراسات

 عمر، (0220) تماـ إسماعيؿ تماـ، سالـ احمد محمد صفية دراسة مثؿ العممي االستقصاء
 عمييا لمتدريب برامج قدمت كما (0222) الرحمف عبد طو اهلل عبد، (0220) خميؿ سيد

 الديف جماؿ(، 0222) سرور الحميد عبد عايدة دراسة مثؿ متنوعة استراتيجيات اـباستخد
 (4008) العزيز عبد محمد عيد ودراسة ،(0221) يونس توفيؽ

 المرحمة تالميذ اكتساب تدنى إلى( 4004) محمد إسماعيؿ ىالة دراسة نتائج أشارت كما
 وكاف العمـو كتب في الميارات تمؾ عرض توافر مف بالرغـ العممي االستقصاء لميارات االبتدائية
 وبذا، الدراسية بالكتب اعرضي مف بالرغـ الميارات لتؾ العمـو معممي ممارسة عدـ إلى راجعاً  السبب
 العممي االستقصاء لميارات الطالب إكساب في  الرئيس العامؿ ىو فالمعمـ

 لدى العممي جانبال أداء ضعؼ العممية التربية مشرفي بعض ومعيا الباحثة الحظت كما
 وجود إلى يشير مما  العممية التربية في عمييـ باإلشراؼ يقوموف الذيف العممية الشعب طالب
 .لدييـ االستقصاء ميارات اكتساب في قصور
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 بكميات( بيولوجي -كيمياء-فيزياء) العممية الشعب طالب أعداد قمة ذلؾ إلى يضاؼ
 والتي الشعب ىذه في المقررات لصعوبة نظرا يامن الطالب وىروب األخيرة السنوات في التربية

 فيـ عمى المتعمميف تساعد التي واألجيزة والمعامؿ اإلمكانات توفير عدـ أسبابيا احد مف
 .العممي االستقصاء ميارات ممارسة  يتطمب مما المقررات تمؾ طبيعة

ذا  الستقصاءا لميارات العمـو معمـ اكتساب أىمية إلى تشير السابقة النتائج كانت وا 
 محتوى لمعايير الرئيسة التاالمج كأحد كاستقصاء العمـ مجاؿ تضميف إلى باإلضافة، العممي
 إكساب عف المسئوؿ ىو العمـو معمـ إعداد برنامج أف كما، العمـو معمـ إعداد برنامج

 مستوى عمى التعرؼ إلى سعى الحالي فالبحث لذا العممي االستقصاء لميارات المتعمميف
 لميارات المنيا جامعة، التربية بكمية( بيولوجي -كيمياء -فيزياء) العمـو عمميم اكتساب

 : التالية سئمةألا عمى اإلجابة خالؿ مف وذلؾ، العممي االستقصاء
 لميػػػاراتالعمػػػـو قبػػػؿ الخدمػػػة بكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة المنيػػػا  معممػػػيمسػػػتوى اكتسػػػاب  مػػػا -0

 السؤاؿىذا   ويتفرع اراتالكتساب ىذه المي%( 82) العممي  مقارنة بحد الكفاية االستقصاء
 إلى:

 االستقصاء العممي ؟ لميارات الفيزياء عبةش البما مستوى اكتساب ط -ا
 االستقصاء العممي ؟ لميارات ا الكيمياءشعبة  طالبما مستوى اكتساب  -ب
 االستقصاء العممي ؟ لميارات البيولوجيمستوى اكتساب طالب شعبة  ام -ج
 ةالعمػـو قبػؿ الخدمػة  بكميػ معممػيوؽ دالػة إحصػائيا بػيف مسػتويات اكتسػاب ىؿ توجد فر  -4

 ؟االستقصاء العممي مياراتالتربية جامعة المنيا ل
 البحج أهذاف

 :إلى الحالي البحث ىدؼ
لميارات االستقصاء  منياالتربية جامعة ال بكميةالعمـو قبؿ الخدمة  معمميمستوى اكتساب  رؼتع   -

 :مىع التعرؼ يشمؿ%( الكتساب ىذه الميارات و 82فاية )العممي مقارنة بحد الك
 .االستقصاء العممي  لمياراتشعبة الفيزياء  طالباكتساب  مستوى -أ
 .االستقصاء العممي  لمياراتاكتساب طالب شعبة الكيمياء  مستوى -ب
 .االستقصاء العممي  لمياراتشعبة الفيزياء  طالباكتساب  مستوى -ج
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العمـو بكمية التربية جامعة المنيا  معمميبيف مستويات اكتساب  الفروؽ داللةرؼ تع    -
 .العممياالستقصاء  لميارات
البحج أهميت  

كؿ مف: الييستفيد مف البحث الح قد   

 ةميارات االستقصاء، وتحديد نقػاط القػو  يـف مف حيث تحديد مستوى اكتسابيالطالب المعمم -
 لدييـ. عؼوالض

 مف البحوث في ىذا المجاؿ. دالمناىج وطرؽ التدريس إلجراء مزيف في مجاؿ ييف التربو يالباحث -
معمػػـ العمػػـو بكميػػة التربيػػة مػػف حيػػث تزويػػدىـ  عػػدادإالقػػائميف عمػػى إعػػداد وتطػػوير برنػػامج  -

، وبالتػػالي لميػػارات االستقصػػاء العممػػي طػػالببأوجػػو القػػوة والضػػعؼ فػػي مسػػتوى اكتسػػاب ال
 مراعاتيا أثناء إعداد وتطوير البرنامج.

البحج ذودح  

التالية: ودالبحث الحالي بالحد التـز   

 (4002 -4008: الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )يالبعد الزمان -
 .احثةالبعد المكاني: كمية التربية جامعة المنيا مكاف عمؿ الب -
وطالبة وىـ جميع  طالب الفرقػة  اً (  طالب20) مف الحدود البشرية : تكونت مجموعة البحث -

  بيولوجي(.  -كيمياء -الثانية لمشعب العممية )فيزياء
 مجموعػػة الف نظػػرا االستقصػػاء ميػػاراتاالستقصػػاء العممػػي جميػػع  راتقيػػاس ميػػا تضػػمف -

المالحظػػػة، االسػػػتنتاج،  رئيسػػػة رة( ميػػػا00) وىػػػى ،الجامعيػػػة المرحمػػػة طػػػالب مػػػف البحػػػث
 فػػيالتحكـ تفسػير البيانػات، التنبػؤ، وعالقػات الزمػاف والمكػاف،االتصػاؿ و والقيػاس، التصنيؼ،

  .،يالمتغيرات، التجريب وفرض الفروض، التعريؼ االجرائ
 البحج  مصطلحاث

  العممي االستقصاء -0
 يتضمف األوجو، متعدد نشاط بأنو العممي االستقصاء NRC (1996, 23) عرفت

  دواتأ باستخداـ وذلؾ متعددة، مصادر مف بيانات وجمع أسئمة وتوجيو بالمالحظات القياـ
 .النتائج إلى والوصوؿ التفسيرات واقتراح الفروض وفرض البيانات وتفسير وتحميؿ لجمع

 العممي االستقصاء ميارات -4
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 الميارات مف مجموعة أنيا( " 0890248) سالـ محمد صفية سالـ، سيد سالـ عرفيا 
 ". المعمومات إلى لموصوؿ العمماء يمارسيا التي واألنشطة

 يستخدميا التي العمميات بأنيا( " 048، 4008) وآخروف الجبار عبد حمدم عّرفيا كما     
 وتحميؿ واالستفسار الفروض وفرض المشكمة تحديد مثؿ والتقصي بالبحث قيامو أثناء الطالب
  ". نتائج إلى الوصوؿ ، البيانات

 التي العمميات بأنيا البحث ىذا في إجرائيا العممي االستقصاء ميارات وتعرؼ
 المنيا جامعة التربية بكمية( بيولوجي ػ كيمياء ػ فيزياء)الخدمة قبؿ العمـو ومعمم يايستخدم

 بكمية اإلعداد برنامج في دراستيـ أثناء المعمومات إلى لموصوؿ والتقصي بالبحث القياـ أثناء
 أداة العممي االستقصاء مقياس في المعمـ الطالب عمييا يحصؿ التي بالدرجة ويقاس، التربية
 .ثالبح

البحج أداة  

 محمػدالعممػي مػف إعػداد د . سػالـ سػيد احمػد سػالـ، د. صػفية  قصػاءاالست اتميار  مقياس
 االستقصاء العممي لمعممي العمـو قبؿ الخدمة.   مياراتاكتساب  مستوىحمد سالـ لقياس أ

البحج منهج  

 التعػرؼالبحػث ىػو  ىػدؼالف  نظػرا، التحميمػي الوصػفيالمنيج  الحاليالبحث  استخدـ
 ميػػػاراتبكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة المنيػػػا ل لخدمػػػةالعمػػػـو قبػػػؿ ا معممػػػيمػػػى مسػػػتوى اكتسػػػاب ع

 انو ييدؼ إلى تشخيص الواقع لمعرفة نواحي القوة والضعؼ. يأالعممي،  االستقصاء
النظرٌ والذراساث السابقت للبحج اإلطار   

  مفيوـ ميارات االستقصاء العمميScience Inquiry Process   

ـ العممػػاء بدراسػػة قصػػاء العممػػي بأنػػو " الطػػرؽ المتشػػعبة التػػي مػػف خالليػػا يقػػو يعػػرؼ االست   
، 4008راشػد، الػديف  ي، واقتراح التفسيرات المشػتقة مػف أعمػاليـ ". )عمػى محػالعالـ الطبيعي

810،)(Anderson,R 2000) . 
بأنػو بحػث عػف المعمومػات والحقػائؽ، حيػث يتميػز  Carin & Sund (1985, 9)كمػا عرفػو 

 . ، والتحقؽ مف صحتياالعممي بقدراتو عمى حؿ المشكمة وعمؿ التخمينات أو الفروض الشخص
االستقصػاء بأنػو مجموعػة  NRC( 1996, 214)وقد عػّرؼ المجمػس القػومي لمبحػث 

مػػػف العمميػػػات المترابطػػػة التػػػي يطػػػرح فييػػػا العممػػػاء والطػػػالب أسػػػئمتيـ حػػػوؿ العػػػالـ الطبيعػػػي 
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وبالتالي يكتسب الطالب المعرفة ويزداد فيميـ لممفػاىيـ في الظواىر المحيطة بيـ ،  فويحققو
 والمبادئ والنماذج والنظريات . 

ذا كاف العمـ طريقة لمتفكير واكتشاؼ الكوف ، فمكي يقـو العمماء بالمالحظات  وا 
والتفسيرات البد وأف يمتمكوا مجموعة مف الميارات العممية األساسية تسمى ميارات 

 . ((Neuman,D 1993,16 (Peter, J& Gega,P 2002,.17)االستقصاء . 
وقػػد اختمفػػت وجيػػات نظػػر التربػػوييف فػػي تعريػػؼ ميػػارات االستقصػػاء ومسػػمياتيا ، 

ميػارات عمميػات العمػـ أو  فأحيانًا تسمى بميارات البحث العممػي أو ميػارات التفكيػر العممػي أو
 ميارات التجريب العممي .

" بأنيا تمؾ العمميات العقمية التي يػنظـ ( 40890240وقد عرفيا فؤاد سميماف قالدة )
، يخطػػط وينفػػذ التجػػارب ويقػػيس فػػروضبيػػا اإلنسػػاف المالحظػػات ويجمػػع البيانػػات ويفػػرض ال

 ويبنى العالقات ويسعى مف خالليا إلى تفسير وشرح مشكمة ونتائج حميا ".
( " أنيػػا 0890248حمػػد سػػالـ )أ، صػػفية محمػػد حمػػد سػػالـأكمػػا عرفيػػا سػػالـ سػػيد 

 المعمومات ". إلىمف الميارات واألنشطة التي يمارسيا العمماء لموصوؿ مجموعة 
( " بأنيػػا العمميػػػات التػػػي 048،  4008فػػػرج وآخػػػروف ) وعّرفيػػا محمػػػد عبػػػد الجبػػار

يستخدميا الطالب أثناء قيامو بالبحث والتقصي مثؿ تحديد المشكمة فرض الفروض االستفسار 
 ، تحميؿ البيانات ، الوصوؿ إلى نتائج ".
بأنيػا تمػؾ األنشػطة والميػارات العقميػػة  (88، 4001وعّرفيػا محمػد نجيػب مصػطفى )

 والعمميات التي يمارسيا العمماء إثناء استخداميـ لطريقة التفكير العممي.
 العممي لالستقصاء والنفسية الفمسفية األسس 
 جػػيمس ولػػيـ" يػػد عمػػى ازدىػػرت التػػي البرجماتيػػة الفمسػػفة مػػف االستقصػػاء فمسػػفة  تنبػػع     

  الحياة تعنى التربية أف عمى أكدت والتي والعشريف عشر التاسع القرنيف خالؿ"يديو  جوف"و"
 .العمؿ خالؿ مف بالتعميـ اىتمت ثـ ومف ليا اإلعداد وليست

 توجػد التػي والخبػرات  المعمومات الكتساب المتعمـ نشاط ضرورة إلى ديوى دعا كما   
 فػي وتطبيقيػا المعػارؼ لتمػؾ المتعمـ استخداـ ضرورة عمى التأكيد مع الطبيعي العالـ في حولو
 تقابمػو عنػدما ويتحسػف ينمػو المػتعمـ تفكيػر أف إلػى ديػوى أشػار كمػا،معنػى ذات لتكػوف الحياة
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 ىو وىذا معينة مشكمة في يبحث عندما نشاطو أقصى في يكوف فالعقؿ ،تفكيره تتحدى مشكمة
 (20، 4000،ىندى حماد محمد)االستقصاء  لب
 حػػوليـ مػػف البيئػػة ويكتشػػفوا يكتسػػبوا أف إلػػى حاجػػة فػػي المتعممػػيف بػػاف ديػػوى وأوصػػى    

 .والمجتمع البيئة في يقابمونيا التي المشكالت حؿ عمى قدرتيـ زيادة ثـ ومف معيا والتفاعؿ
 انػو عمػى الػتعمـ فسػرت التي المعرفية النظرية إلى فترجع لالستقصاء النفسية األسس أما     
 .حولو مف البيئة في توجد التي المثيرات مع لمفرد العقمية القوى اعؿتف نتيجة يحدث
 خػػالؿ مػػف الػػتعمـ عمميػػة فػػي المػػتعمـ احتػػواء يمكػػف انػػو إلػػى النظريػػة ىػػذه أصػػحاب وأشػػار    
 الػذاتي وتقييمػو تحميمػو عمى بناء قراراتو ويتخذ ويفكر ويمارس يختار كي أمامو الفرصة إتاحة

 النظريػة لتمػؾ وفقػا التعميمي الموقؼ في المتعمـ نشاط يعتبر وبذلؾ ،إليو تقدـ التي لممعمومات
 ثػـ ومػف ،التعميميػة والخبرات المثيرات مع لممتعمـ العقمية القوى تفاعؿ عمى قائما عقميا نشاطا
دراؾ فيػػػـ  حمػػػاد محمػػػد)الػػػتعمـ تػػػـ قػػػد يكػػػوف وبػػػذلؾ ،بينيػػػا والعالقػػػات والظػػػواىر المثيػػػرات وا 
 (24، 4000،يىند

 وخبػػرات معمومػػات اكتسػػاب فػػي يتمثػػؿ الػػتعمـ أف تػػرى التػػي البنائيػػة النظريػػة جػػاءت كمػػا     
 وعمميػة الحػواس فباسػتخداـ، المجػاؿ ىػذا فػي سابقة خبرات مف الفرد لدى ما عمى بناء جديدة

 تقػع التي الظاىرة حوؿ استنتاجات وعمؿ، حولو الطبيعي العالـ فيـ المتعمـ يستطيع المالحظة
 جػوىر وىػذا الظػاىرة بتمؾ تتعمؽ التي والنتائج األسباب بيف الربط عمى بناء ويدرسيا يديو بيف

 وحيويػػة ميمػػة تعمػػـ إسػػتراتيجية يعػػد فاالستقصػػاء البنائيػػة نظػػر وجيػػة فمػػف لػػذا االستقصػػاء
 عمميػة نمػاذج مػف إليػو يقػدـ مػا مػع المعرفيػة بنيتػو فػي مػا مقارنػة خالليػا مػف الفػرد يستطيع
 (.21، 4002 ،توفزي الحميد عبد كماؿ)0دقيقة
 ميارات االستقصاء العممي 
 ميارات االستقصاء العممي ىي مجموعة مف الميارات العقمية تتمثؿ فيما يمي :  
يقصد بالمالحظة بأنيا العممية التي يستخدـ فييا الفرد حواسو لجمػع  : Observationالمالحظة  -0

حظػػة المباشػػرة، وتػػتـ المالحظػػة المباشػػرة المعمومػػات ويبػػدأ العمػـػ بالمالحظػػة المباشػػرة وينتيػػي بالمال
ـا وسائؿ مالحظػة غيػر مباشػرة، ، التذوؽ، والرؤية، أو باستخدستخدـا الحواس، مثؿ: الممس، الشـبا
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: استخدـا أجيػزة مسػاعدة لمحػواس. وتتطمػب المالحظػة الدقػة واألمانػة فػي التسػجيؿ وىمػا معنػى مثؿ
 (.42، 0228سعيد محمد السعيد،الموضوعية العممية .)عامر عبد اهلل الشيرانى، 

أحػػد األىػػداؼ الرئيسػػية لمعمػـػ ىػػو التوصػػؿ إلػػى نمػػاذج تقسػػيمية  : Classifyingالتصػػنيؼ  -4
يمكف استخداميا لدراسة الظواىر الطبيعية بيػدؼ التقسػيـ ، والتنبػؤ بخصػائص اليػدؼ المنتمػى ليػذا 

تبػايف فػي مجموعػة مػف الصػفات التقسيـ مف جية أخرى، وتبنػى النمػاذج التقسػيمية عمػى التحميػؿ وال
)كمػػػاؿ عبػػػد الحميػػػد المختػػػارة، ويجػػػدر بالػػػذكر أف بدايػػػة عمميػػػة التصػػػنيؼ ىػػػي عمميػػػة المالحظػػػة. 

   (002-004، 4000زيتوف،
يعتبػػر االسػػتنتاج مػػف الطػػرؽ العمميػػة األساسػػية فػػي تطػػور  : Inferring)االسػػتنتاج(  -8

خصػػائص العمػػـو يػػات المختمفػػة عمػػى العمػػـو عمػػى مػػر األزمنػػة ، فقػػد تػػـ االسػػتدالؿ مػػف الحفر 
، وقػػد يبػػدأ االسػػتنتاج بالمالحظػػة ولكنػػو يتطمػػب باإلضػػافة إلػػى المالحظػػة الجيولوجيػػة السػػابقة

، وقد يؤدى االستنتاج  القائـ عمى المالحظة إلى ة تقويـ، وبالتالي إصدار حكـ معوإجراء عممي
. األصػمي إلى تعػديؿ االسػتنتاجالحاجة إلى إجراء عدد آخر مف المالحظات والتي تؤدى بدورىا 

 (088-084، 0221)رفعت محمود بيجات،
تتفؽ المجتمعات العممية مع غيرىا مف المجتمعات عمى  : Communicationاالتصاؿ  -2

، وبمػا ورية لعممية التواصؿ بػيف األفػراد، وىذه المغة ضر ورة وجود لغة مشتركة بيف أفرادىاضر 
ة المختمفػة فػ ف االتصػاؿ فػي المجتمعػات العمميػة يتطمػب العمـو ىػو الظػواىر الطبيعيػ مجاؿأف 

ونقػؿ تسجياًل مسبقًا لألحداث ييسر المقارنة واالختيار بواسطة الفرد نفسو أو آخريف مف جية 
: إدراؾ وفيػػـ فػػرد مػػا والتواصػػؿ يتضػػمف عمميتػػيف أساسػػيتيف، ألفكػػار اآلخػػريف مػػف جيػػة أخػػرى

ويأخػػذ  الفػػرد بطريقػػة مفيومػػو ل,خػػريف ، ، عػػرض رمػػوز وأفكػػار ىػػذافكػػار اآلخػػريفلرمػػوز وأ
، الرسػػـو البيانيػػة ، والتوصػػيفية والتخطيطيػػة. االتصػػاؿ صػػورًا متعػػددة، مثػػؿ الكتابػػة، الحػػوار

 (. 48- 41، 0228سعيد محمد السعيد، ،ياهلل الشيران )عامر عبد
تسػاعد شػياء و ألالحصػوؿ عمػى بيانػات رقميػة تخػص ايعمؿ القياس عمى  : Measurementالقياس  -2

لمقارنة ىػي أسػاس لكػؿ قيػاس ويمكػف تمخػيص األنمػاط المختمفػة فا، لذا  بينياعقد عديد مف المقارنات عمى 
ـ بيا القياس كما أوردىا رفعت محمود بيجات )  (  فيما يمي :042،  0221مف المقارنات التي ييت

 مقارنة حجـو األشياء . -
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 مقارنة األوقات الخاصة بأحداث معينة . -
 ، درجة الحرارة.اف، األوز المساحات، السرعات نةمقار  -
قباًل عمى أساس البيانات تحديد ما سيحدث مستىو محاولة التنبؤ  : Predictingالتنبؤ  -1

وتختمػػؼ عمميػػة التوقػػع عػػف  ،ء لممسػػتقبؿ مػػف المشػػاىدات الحاليػػة، أي أنػػو اسػػتقراالمجمعػػة
، بينمػػا التخمػػيف ال أسػػاس لػػو مػػف قةعمػػى البيانػػات أو الخبػػرة السػػاب ، فػػالتوقع يعتمػػدالتخمػػيف

 ( 040، 4000، عبد الحميد زيتوف البيانات أو الخبرة السابقة  )كماؿ
الفػػرض ىػػو حػػؿ أو تفسػػير محتمػػؿ لممشػػكمة موضػػع البحػػث،  : Hypothesisفػػرض الفػػروض  -8

خضػاعيا لمتن إليوالوصوؿ ويعتمد  ظػيـ عمى قدرة الفرد عمى اكتشػاؼ العالقػات والػربط بػيف األحػداث وا 
يمػػده مػػف  العقمػػي والمنطقػػي، وتعتمػػد قيمػػة الفػػرض وأىميتػػو عمػػى مػػدى قابميتػػو لالختبػػار، وعمػػى مػػا

 .(042، 4000عبد الحميد زيتوف،  . )كماؿتوقعات حوؿ نتائج معينة
 التفسػػير ىػػو العثػػور عمػػى األسػػباب التػػي مػػف أجميػػا وقعػػت :Inferringتفسػػير البيانػػات  -4

ط أو الظػػروؼ المحػػددة التػػي تعػػيف وقػػوع تمػػؾ األحػػداث ، ، أو ىػػو البحػػث عػػف الشػػرو األحػػداث
أحػد  ، وُيعد التفسػير ىػوث ؟ أو لماذا حدث عمى ىذا النحوفالتفسير يبحث عف سؤاؿ كيؼ حد

، المالحظػػة والتقسػػيـ، واالسػػتدالؿ ، ويعتمػػد عمػػىأىػػداؼ العمػػـ، كمػػا أنػػو ييسػػر التنبػػؤ والػػتحكـ
 ( .8090228السعيد،  ، سعيد محمدياهلل الشيران عبد والتواصؿ)عامر

ىو عمميػة وصػؼ جسػـ أو شػيء أو  : Defining Operationallyالتعريؼ اإلجرائي  -2
حػػدث أو نظػػاـ بأوصػػاؼ يمكػػف أف تالحػػظ أو تقػػاس أو تفعػػؿ )سػػالـ سػػيد سػػالـ، صػػفية محمػػد 

 (.  24، 0224سالـ، 
مؿ التي تدخؿ في تعرؼ المتغيرات بأنيا كؿ العوا :Controlling variablesضبط المتغيرات  -00

المسػتقؿ،  المتغيػر  نطاؽ التجربة، والتي قد يغيرىا المجرب، وىناؾ ثالثػة أنمػاط مػف المتغيػرات ىػي :
 ( .088-084، 0221المتغير التابع، المتغير الثابت )رفعت محمود بيجات،

التجربة العممية ىي تصميـ لظروؼ اصطناعية محددة تسػيؿ  : Experimentingالتجريب  -00
سة استجابة نظاـ ما بقيود تعرض بطريقة تحكمية وبشكؿ ما كاف يحدث فػي الطبيعػة بػدوف تػدخؿ درا

القائـ بالتجربة، وُيعد التجريب جزءاً أساسياً مف المسعى العممي إذ أف معيار صدؽ الفكرة التي يحمميا 
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ف نسػيج الفرض ىو إمكانية التحقؽ منيا عف طريؽ التجربة وىػو مػا يعنػى أف الفػرض ال يػدخؿ ضػم
 (.048،  4000زيتوف،  عبد الحميدالعمـ إال إذا ساندتو أدلة تجريبية )كماؿ 

يتضح مما سبؽ أف ميارات االستقصاء العممػي واف تعػددت وتنوعػت تعريفاتيػا وتصػنيفاتيا  
إال أنيا تتفؽ جميعيا عمى الدور االيجابي لممتعمـ واف يكوف محػور العمميػة التعميميػة كمػا تؤكػد عمػى 

سػػاب واسػػتخداـ التالميػػذ ليػػذه الميػػارات يسػػيـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تنميػػة العديػػد مػػف االتجاىػػات أف اكت
 .العممية وميارات التفكير العميا األمر الذي يحقؽ كثيرا مف أىداؼ تعميـ وتعمـ العمـو

العممياكتساب ميارات االستقصاء  مميزات  
 ت االستقصاء حيثراأشارت عديد مف الدراسات إلى أىمية اكتساب المتعمميف لميا

، 0222) ( عايػػدة عبػػد الحميػػد سػػرور0290248، وصػػفية سػػالـ )ذكػػر سػػالـ سػػالـ 
80 )Mead, K,(2003,2497) ( أف تعمػػػػـ 20-82، 4001ومحمػػػػد نجيػػػػب مصػػػػطفى )

 واكتساب عمميات العمـ يحقؽ اآلتي :
 قياـ التمميذ بدور إيجابي في العممية التعميمية بحيث يكوف محورًا ليا . -
 ة االتجاىات العممية كحب االستطالع والبحث عف المسببات والظواىر .تنمي -
 تنمية قدرة المتعمميف عمى التعمـ الذاتي . -
 تنمية قدرة المتعمميف عمى التوصؿ إلى حموؿ لممشكالت التي تواجييـ . -
 تنمية بعض الميارات العممية لدى المتعمميف.-
واكتساب ميارات التفكير تنمية القدرة عمى استخداـ المنيج العممي-  

كمػػا يتميػػز الػػتعمـ القػػائـ عمػػى االستقصػػاء الػػذي يتضػػمف ممارسػػة ميػػارات االستقصػػاء     
عف غيره مف طػرؽ واسػتراتيجيات تػدريس العمػـو بعػدة خصػائص كمػا أشػار إلييػا فػؤاد  العممي

 :بما يمي (080، 4008(، كماؿ عبد الحميد زيتوف ) 40290240سميماف قالدة )
 ىمة في تنمية الجوانب المعرفية والميارية والوجدانية لدى المتعمـ .المسا -
 إتاحة الفرصة لممتعمميف الكتساب وتنمية ميارات االستقصاء . -
 إكساب المتعمميف طبيعة األسموب العممي وتغيير اتجاىاتيـ نحو المعرفة والبحث . -
 تجعؿ المتعمـ يسمؾ مسمؾ العمماء . -
 ممية التعميمية مف المعمـ إلى المتعمـ .تنقؿ االىتماـ بالع -
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 المتعمميف االبتكارية حيث تركز عمى األسئمة المفتوحة التي تتطمب أكثر مف إجابة.قدرات تنمى  -
تكسب المتعممػيف الثقػة بػالنفس حيػث ينتقػؿ الطػالب فػي تعمميػـ مػف التعزيػز الخػارجي إلػى  -

 التعزيز الداخمي 
 لدى المتعمـ .تساعد عمى تحقيؽ مفيـو الذات  -
 تكسب اتجاىات عممية مرغوبة . -
 تساعد عمى استبقاء المعمومات التي يكتسبيا المتعمـ لمدة أطوؿ . -
تسيـ في تنمية قدرة المتعمميف عمى المشاركة اإليجابيػة وتحمػؿ المسػئولية وتنميػة ميػارات  -

 االتصاؿ االجتماعي بيف المتعمميف .
 والتفكير المنطقي .تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت  -

وقد أجريت عديد مف الدراسات التي استيدفت إعداد برامج قائمة عمى االستقصاء           
أو استخداـ استراتيجيات أخرى لتنمية ميارات االستقصاء لدى معممي العمـو قبؿ الخدمة مثؿ 

 معممي تخداـواس اكتساب درجة عمى التعرؼ إلى التي ىدفت (0228) إبراىيـ محمد ىشاـ دراسة
 المنيا، ب دارة وتدريسيا العمـو نحو واتجاىاتيـ العممي االستقصاء لميارات اإلعدادية بالمرحمة العمـو
 قراءة مثؿ الميارات، بعض في%( 28) مقبوؿ لمستوى الدراسة عينة تحقيؽ النتائج أوضحت وقد

 إلى تصؿ لـ بينما البيانية األشكاؿ واستخداـ وفيـ المتوسطات وحساب، األرقاـ استخداـ المقاييس،
 كما ،(التعميـ)  االستنتاج التجريبية، اإلجراءات تصميـ مثؿ، أخرى ميارات يف المقبوؿ المستوى

 نحو لالتجاه بالنسبة كذلؾ ككؿ، العممي االستقصاء ميارات في المقبوؿ المستوى تحقؽ ـل أنيا
 .المقبوؿ المستوى يحقؽ لـ العمـو
 قائمػػة أنشػػطة اسػػتخداـ فعاليػػة عمػػى التعػػرؼ اسػػتيدفت التػػي windschil,M (2001)دراسػة -

 لػػدى التفكيػػر وميػػارات، العممػػي االستقصػػاء ميػػارات لتنميػػة والموجػػو الحػػر االستقصػػاء عمػػى
 جنػوب فػي المعممػيف الطػالب مػف( 1) مػف الدراسة عينة وتكونت ،الخدمة قبؿ العمـو معممي
 اسػتخداـ فاعميػة إلػى النتائج وتوصمت سابيعأ( 2) البرنامج واستمر، المتحدة الواليات غرب

، الخدمػة قبػؿ العمػـو معممػي لػدى االستقصػاء مفيـو تحسيف في والموجو، الحر االستقصاء
 . لدييـ التفكير ميارات وتنمية



 20 

 عمى القائـ التعمـ استخداـ اثر عمى التعرؼOguz&Yurmuezoglu(2007 ) دراسة استيدفت كما -
 الدراسة عينة وتكونت، الخدمة قبؿ العمـو معممي لدى المالحظة تميارا تنمية يف االستقصاء

 التعمـ استخداـ فعالية النتائج وأظيرت، بكندا الخدمة قبؿ العمـو معممي مف وطالبة طالب( 10)مف
 .الخدمة قبؿ العمـو معممي لدى المالحظة ميارات تنمية في االستقصاء عمى القائـ

 والمجرات السدـ وحدة في مقترح برنامج ب عداد( 4008) العزيز عبد محمد عيد قاـ كما  -
، فيزياء شعب الرابعة الفرقة لطالب، النشط التعمـ أنشطة باستخداـ الفمكية الفيزياء بمقرر

  عينة المعمميف الطالب إكساب في فعاليتو البرنامج اثبت وقد، وبيولوجى، وكيمياء
 .العممي االستقصاء لميارات الدراسة

 المعمؿ استخداـ فاعمية عمى لمتعرؼ دراسة(  4000) السالـ عبد رجاء حناف أجرت كما -
 قسـ الثانية بالفرقة العامة الكيمياء مقرر موضوعات بعض تدريس في االستقصائي االفتراضي

 ميارات بعض تنمية في فعاليتو البرنامج أثبت وقد بالسعودية، بجازاف التربية بكمية عمـو
 .المعممات الباتالط لدى العممي التفكير
 أف حيث العممي االستقصاء لميارات الخدمة قبؿ العمـو معممي اكتساب أىمية سبؽ مما يتضح     

 الذي األمر، المستقبؿ في طالبو أداء عمى ينعكس سوؼ االستقصاء لميارات المعمـ اكتساب
  العممي اءػاالستقص لميارات الخدمة قبؿ ـوػالعم معممي اكتساب مستوى عمى التعرؼ يستدعى
 .الجوانب لتمؾ حموؿ واقتراح لدييـ القصور جوانب عمى والوقوؼ

 لإلجابة عف أسئمة البحث تـ إتباع اإلجراءات اآلتية:    إجراءاث البحج

تػـ اسػتخداـ مقيػاس ميػارات االستقصػاء العممػي مػف إعػداد سػالـ سػيد احمػد سػالـ، صػػفية  -
 محمد احمد سالـ  

 وصؼ المقياس -
المالحظػة، االسػتنتاج،  ىػي( ميارة رئيسػية 00( سؤاؿ يقيس )84المقياس مف )يتكوف       

والقيػاس، التصنيؼ،االتصػاؿ والتنبػؤ، وعالقػات الزمػاف والمكػاف، تفسػير البيانػات،التحكـ فػػي 
واألسػػئمة مػػف نػػوع االختيػػار مػػف  ،يالمتغيػػرات، التجريػػب وفػػرض الفػػروض، التعريػػؼ االجرائػػ

الخاص بميارة االتصاؿ يتضمف رسـ بياني وقد تـ تخصيص  (40متعدد ماعدا السؤاؿ رقـ )
  .مكاف لمرسـ البياني بورقة إجابة الطالب
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 :يكاآلتتـ حساب القيـ اإلحصائية لو  -
( طالبًا وطالبة مف طالب الفرقة 40تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية  قواميا ) تـ -

 عمى أسئمة اإلجابةتحديد زمف ، وذلؾ بيدؼ ء(الكيميا –)البيولوجي  شعبتيالثانية 
 ، الثبات لممقياس.ميمات، وكذلؾ حساب معامالت الصدؽ، والتأكد مف وضوح التعالمقياس 
 صدؽ المقياس  -
محمد سالـ   صفية. داحمد،  دسي سالـ. دحساب معامؿ الصدؽ لممقياس مف قبؿ  تـ  -

 (042، 0248سيد احمد، صفية محمد سالـ، سالـ. )0.24 يساوى وأن ووجد
االتساؽ الداخمي: تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط  صدؽ  -

 .يـالتالي يوضح ىذه الق جدوؿوالدرجة الكمية لممقياس ، وال رئيسيةبيف درجة كؿ ميارة 
 (0) جدوؿ

 لممقياس ية، والدرجة الكمرئيسيةمعامالت االرتباط بيف درجات الميارات ال قيـ
 مستوى الداللة  معامل االرتباط رة الرئيسيةالمها م

 1... 6.0.. المالحظة 1

 1... 040.. االستنتاج 2

 1... 660.. القياس 3

 1... 053.. استعمال األرقام  4

 1... 010.. التصنيف 5

 1... 640.. االتصال والتنبؤ 6

 1... 603.. العالقات الزمانية والمكانية 0

 5... 404.. تفسير البيانات 0

 1... 034.. التحكم في المتغيرات 0

 1... 6.0.. التجريب وفرض الفروض .1

 5... 445.. التعريف االجرائى 11

  حلممقياس تتراو  الرئيسيةمف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط لمميارات  يتضح     
 ا عمميتي تفسير،  ماعد (‚00( ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 0.428 - 0.242بيف)

 ر إلى ػ( وىذا يشي0.02فالداللة اإلحصائية ليما عند مستوى ) يالبيانات والتعريؼ اإلجرائ
 أف المقياس  عمى درجة عالية مف اتساؽ مفرداتو مما يطمئف إلى استخدامو.
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 جباستخداـ البرنام رونباخبطريقة ألفا ك لممقياس ثباتال معامؿحساب  تـثبات المقياس:   -
 وىذا(،  0.400ارتباط ألفا يساوى ) عامؿ، ووجد أف مspss version 17)) ائياإلحص

تطبيقو عمى مجموعة البحث  ويمكفعمى درجة مقبولة مف الثبات،  مقياسيدؿ عمى أف ال
 بدرجة مف الموثوقية.

حساب زمف اإلجابة عف أسئمة المقياس عف طريؽ حساب متوسط زمف  تـزمف المقياس:  -
المقياس  داءعمى أسئمة المقياس، وقد بمغ الزمف الفعمي أل تطالعيةينة  االسإجابة أفراد الع

 ( دقيقة بما فييا زمف قراءة التعميمات .22)
، ( سؤاالً 84صورتو النيائية يتكوف مف ) فيالمقياس  أصبحضبط المقياس  إجراءات بعد    

 مف حيث عدد األسئمة، المقياس  صفاتموا يوضح التالي، والجدوؿ  رئيسية ارة( مي00ويقيس )
 ، والفرعية، وعدد األسئمة لكؿ ميارة فرعية وأرقاـ ىذه األسئمة.الرئيسيةوالميارات 

 (4) جدوؿ
 العممي قصاءمواصفات مقياس ميارات االست جدوؿ

 
 

 (4) جدوؿ)تابع( 

 م
المهارة 
 الرئيسية

 أرقام المفردات المهارات الفرعية

عدد 
األسئلة 

لكل 
 مهارة

الدرجة 
الكلية 

للمهارة 
 األساسية

 المالحظة الكيفية. -أ المالحظة 1
 المالحظة الكمية. -ب

1 ,2, 
3 

2 
1 

3 

 االستنتاج من مالحظة مباشرة. -أ االستنتاج 2
التوصل إلى مزيد من المالحظات  -ب

 لتدعيم االستنتاجات.

4, ,6,0 
5 
 

3 
1 

4 

تقدير قياسات الطول والمساحة دون  -أ القياس 3
 استخدام أدوات قياس.

0 ,0 ,1. 3 3 

4 
 

استعمال 
 األرقام

 إيجاد المتوسط. -أ
تحديدددددد قددددديم األعدددددداد والتسلسدددددل  -ب

 الرقمي باستخدام المسطرة.
 إيجاد معدل التغير. -ج

11,12 ,15 
13 

14 ,16 

3 
1 
2 

6 
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 العممي قصاءمواصفات مقياس ميارات االست جدوؿ

 إعداد ورقة إجابة المقياس -
إعداد ورقة إجابة منفصمة ألسئمة المقياس، يوجد في مقدمتيا مكاف مخصص لكتابة  تـ      

عمى  كؿلشعبة، ويمييا األماكف المخصصة إلجابات األسئمة المعمـ وتشمؿ االسـ، وا لببيانات الطا
 عمييا الطالب المعمـ. صؿالدرجة الكمية التي ح اإلجابةحدة، ويأتي في نياية ورقة 

 طريقة التصحيح وتقدير درجات لألسئمة -

 م
المهارة 
 الرئيسية

 تأرقام المفردا المهارات الفرعية

عدد 
األسئلة 

لكل 
 مهارة

الدرجة 
الكلية 

للمهارة 
 األساسية

5 
تحديدددددد الصدددددفات التدددددي تسدددددتخدم  –أ  التصنيف

 كأساس للتصنيف.
 نظام التصنيف متعدد المراحل. -ب 

10 
10 ,10 

1 
2 

3 

االتصال  6
 والتنبؤ

 رسم منحنى بياني. -أ
 .يالتنبؤ من خالل منحنى بيان -ب

2. 
21 ,22 

1 
2 

3 

0 
العالقات 
الزمانية 
 والمكانية

 تعيين السرعة الخطية. -أ
التعرف على خط التماثل لألجسام  -ب

 ثنائية األبعاد.

23 
24 

1 
1 

2 

0 
تفسير 
 البيانات

 إيجاد المتوسط. -أ
 إيجاد المدى. -ب
التوصل الستنتاجات بناء على  -ج

 بيانات مجدوله.

25 
26 
20 

1 
1 
1 

3 

التحكم في  0
 المتغيرات

لعامل المستقل والتابع التعرف على ا -أ
 من خالل وصف إحدى التجارب.

20 ,
20,3. ,31 

4 4 

1. 
التجريب 
وفرض 
 الفروض

صياغة فرض بناء على بيانات تم  -أ
 جمعها.

 إجراء اختبار لصحة الفرض. -ب
 تدعيم صحة الفرض. -ج
 التعرف على العوامل المستقلة والتابعة. -د

32 
33 
34 
35 

1 
1 
1 
1 

4 

11 
التعريف 

 يرائجإلا

وغيدر  يجرائدإلالتمييز بين التعريدف ا -أ
 .يجرائإلا

 .يجرائإصياغة تعريف  -ب

36,30   
30 

2 
1 

3 

 30 30 30 المجموع
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إعداد مفتاح لتصحيح أسئمة المقياس، وتـ تقدير الدرجات بتخصيص درجة واحدة  تـ       
( سؤاال، 84عدد األسئمة ) يلبديؿ صحيح، وصفر إذا كاف البديؿ خطأ، وبمغ إجمالإذا كاف ا
( يتعمؽ 40) السؤاؿ الخاص بميارة االتصاؿ رقـ ماعدامف نوع االختيار مف متعدد،  اجميعي

 اإلجابة. ورقةبرسـ بياني، وقد تـ وضع ورقة الرسـ البياني في المكاف المخصص لذلؾ في 
 ة البحث تنفيذ تجرب إجراءات -

 تضمنت الخطوات التالية:
 * الحصوؿ عمى الموافقات الرسمية إلجراء تجربة البحث.

وطالبػػة مػػف الفرقػة الثانيػػة لمشػػعب  اً ( طالبػ20* تطبيػؽ األداة عمػػى مجموعػػة لبحػث والتػػي تضػػمنت )
اني بيولوجي( بكمية التربية، جامعة المنيا، وتـ التطبيػؽ فػي الفصػؿ الدراسػي الثػ -كيمياء -)فيزياء

 2/4002/ 8إلى 0/2/4002، في الفترة مف 4002-4008لمعاـ الدراسي 
 نتائج البحج تحليلها وتفسيرها

 إجابة السؤاؿ األوؿ -0
مستوى اكتساب  ما"السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث الذي ينص عمىعف لإلجابة    

لعممي  مقارنة بحد االستقصاء ا لمياراتالعمـو قبؿ الخدمة بكمية التربية جامعة المنيا  معممي
 %( الكتساب ىذه الميارات" تـ عمؿ التالي:82) الكفاية

الفيزيػػػاء، الكيميػػػاء،  لشػػػعبحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية لػػػدرجات طػػػالب الفرقػػػة الثانيػػػة  تػػـػ -
يوضػح المتوسػط الحسػابي  اليمقيػاس ميػارات االستقصػاء العممػي، والجػدوؿ التػ يوالبيولوجي فػ

 .الكتساب ميارات االستقصاء ككؿالث والنسبة المئوية لدرجات كؿ شعبة مف الشعب الث
 (8) جدوؿ                                          

(لميارات بيولوجي -كيمياء-)فيزياء العمـو يالحسابي والنسب المئوية الكتساب معمم المتوسط
 ككؿ العممياالستقصاء 

 الترتيب المئوية النسبة المتوسط الحسابي النهاية العظمى العدد الشعبة

 األول %40.0 10.0 30 0 فيزياء

 الثاني %46.6 10.0 30 31 كيمياء

 الثالث %20.0 0..1 30 11 بيولوجي

 والشكؿ البياني التالي يوضح النتائج السابقة 
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كما يوضح الجدوؿ التالي نسب اكتساب كؿ ميارة مف ميارات االستقصاء العممي 

 لشعب الفيزياء، الكيمياء، 
 (2جدوؿ )

النسب المئوية الكتساب كؿ ميارة مف ميارات االستقصاء الرئيسية لشعب الفيزياء، الكيمياء، 
 يالبيولوج

النسبة المئوية 
الكتساب المهارات 
 لشعبة البيولوجي

النسبة المئوية 
الكتساب المهارات 

 لشعبة الكيمياء

النسبة المئوية 
الكتساب المهارات 

 لشعبة الفيزياء

لرئيسيةالمهارات ا  

 24  المالحظة 0.3 0.0 

 االستنتاج .5 55 26

 القياس .5 35 20.3

 استعمال األرقام 50 61.0 35

 تصنيف 0..2 .4 24

 اتصال وتنبؤ 66.0 45 24

 عالقات زمان ومكان .0 .6 25

 تفسير .0 46.0 21.3

المتغيرات يالتحكم ف 62.5 60.5 34  

 تجريب وفروض 43.0 30.5 16

يالتعريف االجرائ 33.3 34.3 33.3  
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كما يوضح الشكؿ البياني التالي نسب اكتساب كؿ ميارة مف ميارات االستقصاء  لكػؿ 
 شعبة مف الشعب الثالث.

 
 :ي( ما يم4(، )0(، وشكؿ )8يتضح مف خالؿ جدوؿ )

 جاء ترتيب الشعب مف حيث نسب اكتساب ميارات االستقصاء العممي كما يمي :   
 الترتيػػبفػػي  ، وجػػاءت شػػعبة الكيميػػاء%22.8ءت فػػي الترتيػػب األوؿ بنسػػبة جػػاشػػعبة الفيزيػػاء  -

 %.   44.8الثالث بنسبة الترتيب، جاءت شعبة بيولوجي في %21.1الثاني بنسبة 
 ىناؾ تقارب في نسب  اكتساب ميارات االستقصاء  لشعبتي الفيزياء والكيمياء.  -
 %(،40تسػابا فػي شػعبة الفيزيػاء بنسػبة )عمػي الميػارات اكأميارة عالقات الزماف والمكػاف  -

%(، 14.2) المتغيرات أعمى الميارات اكتسابا فػي شػعبة الكيميػاء بنسػبة فيوميارة التحكـ 
وميارة التحكـ في المتغيرات، واستعماؿ األرقاـ أعمى الميارات اكتسػابا فػي شػعبة البيولػوجي 

 %(.82) بنسبة
عممػي فػي أي شػعبة مػف الشػعب الػثالث إلػى نسػبة لـ يصؿ مستوى اكتساب ميارات االستقصػاء ال -

 %( كحد كفاية الكتساب الميارات وبذلؾ تـ اإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث.82)
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج عديد مف الدراسات التي أشارت إلى قصور في اكتساب    

مت برامج لتدريبيـ عمييا مثؿ ميارات االستقصاء العممي لدى معممي العمـو قبؿ الخدمة وقد
، وعيد محمد (0221جماؿ الديف توفيؽ يونس ) ،(0222عبد الحميد سرور ) عايدةدراسة 

جميعيا عمى فاعمية استخداـ برامج تعميمية متنوعة  اتفقت( والتي 4008عاـ ) زعبد العزي
  إلكساب الطالب ميارات االستقصاء العممي
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 :إلىذلؾ  فييرجع السبب  وقد
الفرصة لمطالب  وإلتاحةومواد وأدوات لمطالب لمقياـ باالستقصاء،  زةأجي أومعامؿ  توفر عدـ -

إجراء التجارب في ضوء  لمطالبيتاح  أفأف الجانب العممي يتـ ب كمالمتدريب عمى ىذه الميارات 
خطوات عمؿ محددة سابقا ومكتوبة ليـ وىذا األمر يؤثر عمى اكتساب الطالب لميارات االستقصاء 

 لعممي الذي شرط مف شروطو أف يقـو الطالب بنفسو بأداء الميارة والتدريب عمييا.ا
يكوف بصورة تراكمية أي انو يبدأ منذ بداية تعممو  ياكتساب  الطالب لميارات االستقصاء العمم -

في  التعميـالعمـو في المرحمة االبتدائية وحتى المرحمة الجامعية، مما يشير إلى وجود قصور في برامج 
 المرحمة الجامعية ليذه الميارات.  فيالمراحؿ السابقة مما نتج عنو عدـ اكتساب الطالب 

في الفرقة  مازالواأف الطالب  أيـت تطبيؽ المقياس عمى طالب الفرقة الثانية شعبة الفيزياء والكيمياء،  -
ومف  االستقصاء المياراتمف إعدادىـ والتي يمكف مف خاللو اكتساب عديد  نامجـل يتعرضوا لباقي بر  انيةالث

ـ اكتساب الطالب لميارات االستقصاء العممي بنياية دراسة برنامج اإلعداد . ـ يمكف تقيي  ث
  الثانيالسؤاؿ  إجابة -4

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف مستويات اكتساب  السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى "  عفلإلجابة 
 :األتيعمؿ  تـ االستقصاء العممي " مياراتجامعة المنيا ل ةبيالعمـو قبؿ الخدمة  بكمية التر  معممي

" إليجاد داللة الفروؽ بيف أكثر  Kruskal–Wallis االساستخداـ اختبار "كروسكاؿ و  تـ -
ى مقياس ميارات بيولوجي( عم -كيمياء-الثالث )فيزياء الشعب طالب وىـ تيفمف مجموع

 :  يمي كماككؿ  لمعينة النتائج يعرض، والجدوؿ التالي االستقصاء العممي
 (2) جدوؿ

ميارات االستقصاء  فيبيولوجي(  -كيمياء -شعب)الفيزياء جاتبيف در  فروؽال داللة
 (n=50)العممي

 الداللة مستوى الداللة قيمة الداللة درجات الحرية مربع كاى

 دالة 0.00 0.004 4 04.024

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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، وىػذا يعنػى وجػود فػروؽ 0.00( وىػى قيمػة دالػة عنػد مسػتوى04.024قيمة مربع كاي ) -
دالػػة إحصػػائيا بػػيف درجػػات اكتسػػاب ميػػارات االستقصػػاء العممػػي لمشػػعب الػػثالث، وبيػػذا تػػـ 

 اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث
، والجػدوؿ بتيف تـ استخداـ اختبار ماف وتنػىلمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف درجات كؿ شع -

 ي يعرض نتائج اختبار ماف وتنى بيف كؿ درجات كؿ شعبتيف عمى حدة.التال
 (2) جدوؿ

 نتائج اختبار ماف وتنى لشعب الفيزياء، والكيمياء، والبيولوجي
 الداللة قيمة الداللة  (Zقيمة ) ( Uقيمة ) الشعب

 ( 1...) دالة عند 1... 2.5- 14 بيولوجي -فيزياء

 (1...) دالة عند   1.... 3.3- 55.5 بيولوجي -كيمياء

 غير دالة 30.. 06..- 00.5 كيمياء-فيزياء 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي :
( وىى قػيـ دالػة عنػد 4.2-) Z(، قيمة 02)U  بالنسبة لشعبتي الفيزياء والبيولوجي: بمغت قيمة  -

 يزياء.( مما يعنى أف الفرؽ بيف درجات الشعبتيف داؿ إحصائيا  لصالح شعبة الف0.00مستوى )
( وىى قيـ دالػة عنػد 8.8-) Z(، قيمة22.2)Uبالنسبة لشعبتي الكيمياء، والبيولوجي: بمغت قيمة -

 ( مما يعنى أف الفرؽ بيف درجات الشعبتيف داؿ إحصائيا لصالح شعبة الكيمياء.0.00مستوى )
غير دالة وىى قيـ  Z (-0.41)(، قيمة 22.2)Uبالنسبة لشعبتي الفيزياء، والكيمياء: بمغت قيمة -

 ( مما يعنى أف الفرؽ بيف درجات الشعبتيف غير داؿ إحصائيا.0.02(،)0.00عند مستوى )
وجي، وشػػعبتي ممػا سػبؽ يتضػح وجػود فػرؽ داؿ بػػيف درجػات شػعبتي الفيزيػاء والبيولػ

، وعػدـ وجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا بػيف درجػات شػعبتي الفيزيػاء، والكيميػاء الكيمياء والبيولوجي
 االستقصاء العممي. في اكتساب ميارات

 وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى:
التقارب بيف طبيعة مادة التخصص لشعبتي الفيزياء والكيمياء، حيث كانت شعبة واحدة فػي  -

، وىذا يفسر تقارب المسػتوى بػيف شػعبتي فصميما إلى شعبتيف منذ عدة سنواتالسابؽ وتـ 
 الفيزياء والكيمياء وعدـ وجود فرؽ داؿ بينيـ.
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اء والكيميػاء متشػابو إلػى ررات التي تدرس لمطالب في الفػرقتيف األولػى والثانيػة لشػعبتي الفيزيػالمق -
، كما أنيـ يدرسوف مػع نفػس األسػاتذة فػي نفػس المواعيػد ونفػس األمػاكف وىػذا أدى إلػى حد كبير

 تقارب بيف مستوى شعبتي الفيزياء والكيمياء وعدـ وجود فروؽ دالة بينيـ.
ة التخصص في البيولوجي عف طبيعة الفيزيػاء والكيميػاء إلػى حػد ممػا ، اختالؼ طبيعة ماد -

ممػػا أسػػفر عػػف  وجػػود فػػرؽ داؿ بػػيف درجػػات شػػعبتي الفيزيػػاء والبيولوجي،ودرجػػات شػػعبتي  
 والكيمياء والبيولوجي.

البحث الحالي إلى النتائج  توصؿ     خالصت وتعقيب علً النتائج:-
 التالية:

 -رات االستقصػاء العممػي لمعممػي العمػـو قبػؿ الخدمػة )فيزيػاءلـ يصؿ مستوى اكتساب ميا -
%( كحػػد كفايػػة الكتسػػاب 82) بيولػػوجي( بكميػػة التربيػػة جامعػػة المنيػػا إلػػى نسػػبة -كيميػػاء 
%(، 22.8، حيث بمغت نسبة اكتساب ميارات االستقصاء العممي لشعبة الفيزيػاء )الميارات

 %(.44.8) %(، ولشعبة البيولوجي21.1ولشعبة الكيمياء )
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف درجات اكتسػاب ميػارات االستقصػاء العممػي لمشػعب الػثالث وتتمثػؿ  -

فػي وجػػود فػرؽ داؿ إحصػػائيا بػيف درجػػات شػعبتي الفيزيػػاء والبيولػوجي، ودرجػػات شػعبتي الكيميػػاء 
 والبيولوجي ، وعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف درجات شعبتي الفيزياء والكيمياء.

 في ضوء نتائج البحث يوصى بما يمي:    ياثالتىص

عدـ االقتصار عمى طرؽ التدريس التقميدية ، واالىتماـ بطرؽ التدريس التي تنمػى ميػارات  -
 االستقصاء لدى طالب الشعب العممية بكمية التربية جامعة المنيا.

رورة تضػميف توجيو نظر القائميف عمى إعداد وتطوير برامج إعداد المعمػـ إلػى االىتمػاـ بضػ -
ميارات االستقصاء ضمف مقػررات برنػامج إعػداد معمػـ العمػـو سػواء المقػررات األكاديميػة أو 

 المينية.
 تضميف الجانب النظري لميارات االستقصاء العممي ضمف مقرر طرؽ التدريس ببرنامج اإلعداد -

دائيػـ وتدريب الطالب المعمميف عمػى اسػتخداميا فػي مقػرر التػدريس المصػغر مػع مالحظػة أ
 )التربية العممية(. واستخداميـ لمميارات أثناء التدريب الميداني
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تجييػز معامػػؿ كميػػة العمػػـو بمػػا تتضػػمنو مػف أجيػػزة وأدوات بمػػا يسػػاعد الطػػالب المعممػػيف  -  
 عمى ممارسة ميارات االستقصاء العممي يشكؿ صحيح. 

 البحىث المقترحت

.ف العمميميارات االستقصاء  تضميف تعرؼ مستوى -  ي برنامج إعداد معمـ تعميـ أساسي عمـو
 مستوى اكتساب ميارات االستقصاء العممي لدى طالب المرحمة الثانوية.  تعرؼ  -
 في مناىج العمـو بالتعميـ العاـ. العمميتضميف ميارات االستقصاء تعرؼ مستوى  -
. با تعػػرؼ - لجامعػػة مسػػتوى اكتسػػاب ميػػارات االستقصػػاء العممػػي لمطػػالب الدارسػػيف لمعمػػـو

 اليندسة،....(. –طب األسناف  –الزراعة  -العمـو -وتشمؿ كميات)التربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 

 عــــالمراج

 المراجع العربيت -ا

عمػػى محيػػى الػػديف راشػػد  سػػعودي،حسػػيف  اليػػاديمنػػى عبػػد  النجػػدي،عبػػد الػػرحمف  مػػدأح -0
لميػػة وتنميػػة ضػػوء المعػػايير العا فػػيتعمػػيـ العمػػـو  يفػػحديثػػة  اتجاىػػات(: 4002)

 .يالقاىرة، دار الفكر العرب ،التفكير والنظرية البنائية
(: إعداد برنامج لتنمية ميارات التفكير العممػي لمعممػي 0221) ونسجماؿ الديف توفيؽ ي -4

، كميػػة هالعمػػـو وقيػػاس أثػػره عمػػى اكتسػػاب تالميػػذىـ لمعمميػػات العقميػػة، رسػػالة دكتػػورا
 التربية، جامعة المنيا.

 االستقصػػػائي االفتراضػػػي(: فعاليػػػة اسػػػتخداـ المعمػػػؿ 4000جػػػاء عبػػػد السػػػالـ )حنػػػاف ر  -8
لدى طالبات كمية التربية،  العمميتدريس الكيمياء عمى تنمية التفكير  في التوضيحي

 ، نوفمبر1، ع08مج ،التربية العممية مجمة
 2اإلمارات، دار الكتاب الجامعي. عمميف،الم تكويف(: 4002خالد طو األحمد ) -2
تعميـ وتعمـ العمػـو تنفيػذ معػايير العمػـو  في ستقصاءاال إستراتيجيات(: 4004) يفدوجالس ليويم -2

ترجمػة: مػدارس الظيػراف األىميػة، المممكػة  ،4-8الصػفوؼ  فػيالمستندة إلى االستقصاء 
 .4لمنشر والتوزيع، ط التربويالعربية السعودية، دار الكتاب 

 ، القػػاىرة والتطبيقػػات، المفػػاىيـ المعاصػػرة لعمػػـوا تػػدريس( : 0221) بيجػػت محمػػود رفعػػت -
 .الكتب عالـ

، تػدريس فػي المرشػد( : 0224) سػالـ أحمد محمد صفية ، سالـ أحمد سيد سالـ -8  العمػـو
 . طيبة دار الرياض،

 – عمميػػات –العمػػـ  عمميػػات(: 0248صػػفية محمػػد أحمػػد سػػالـ ) ،سػػالـ سػػيد أحمػػد سػػالـ -4
 نيا، دار حراء.تدريبي"، الم مجقياسيا "برنا

عمػى تنميػة حػب  عمػـ(: أثر فيـ معمـ العمػـو لعمميػات ال0222شعباف حامد عمى إبراىيـ ) -2
االسػػتطالع لػػدى تالميػػذه واتجاىػػاتيـ نحػػو العمػػـ، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة  
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والعشػريف، رؤيػة مسػتقبمية"،  يالعممي الثالػث، "منػاىج العمػـو لمقػرف الحػاد المؤتمر
 أغسطس. 2-4يمية، أبو سمطاف، اإلسماع

 دار :القػػاىرة والتقػػويـ التربػػوي والنفسػػي، القيػػاس (:4000) عػػالـ ودصػػالح الػػديف محمػػ -00
 الفكر العربي.

التجريػب العممػي لػدى  ميػارات (:0220صفية محمد احمػد سػالـ، تمػاـ إسػماعيؿ تمػاـ) -00
 ، ة التربيػة، جامعػة ، كميػفسالتربية وعمػـ الػن مجمةطالب الجامعة الدارسيف لمعمـو

 ، يناير.8، مج 8المنيا،ع
 فػػي العمػػـو تػػدريس( : 0228) السػػعيد محمػػد سػػعيد ، الشػػيرانى سػػميـ اهلل عبػػد عػػامر -04

 . سعود الممؾ جامعة مطابع:  الرياض العاـ، التعميـ
( : برنػػامج تػػدريبي فػػي عمميػػات البحػػث واالسػػتعالـ 0222عايػػدة عبػػد الحميػػد سػػرور ) -08

عمػػػى أدائيػػػـ  ليتػػػوالطبيعػػػة والكيميػػػاء وفعا ةميػػػة التربيػػػة شػػػعبالعممػػػي لطػػػالب ك
كميػة  مجمػةدراسػة استكشػافية تجريبيػة،  –التدريسي وفيـ تالميذىـ لعمميات العمػـ

 40المنصورة، ع جامعةالتربية، 
(: أساليب تدريس العمـو مشكالتيا وواقػع اسػتخداميا 0222طو عبد الرحمف ) اهللعبد  -02

والثانويػػة، مجمػػة كميػػة التربيػػة، جامعػػة  اإلعداديػػةلمرحمتيف بػػا ـوالعمػػ يلػػدى معممػػ
 ، يونيو.44طنطا، ع

 فػي مصػر فػي اإلعداديػة بالمرحمة العمـو مناىج تطوير (:4008)راشد الديف محي عمى -02
 المركػػز ،العربيػػة التربيػػة مسػػتقبؿ مجمػػة،العمميػػة لمتربيػػة العالميػػة المعػػايير ضػػوء
 أكتوبر ،80ع،2مج،والتنمية لمتعميـ العربي

(: دراسػػة تتبعيػػة لنمػػو ميػػارات عمميػػات العمػػـ التكامميػػة لػػدى 0220خميػػؿ ) يدعمػػر سػػ -01
 ، كميػة  مجمػةالطالب المعمميف وتالميذىـ وعالقة ذلؾ بالتحصيؿ في تدريس العمـو

 ، يناير.1، ع0التربية، جامعة أسيوط، مج
يمي لمعمػػـ الفيزيػػاء (: تطػػوير برنػػامج اإلعػػداد األكػػاد4008عيػػد محمػػد عبػػد العزيػػز ) -08

 ،كميػػة التربيػػة ،دكتػػوراه رسػػالةالعمميػػة،  ةبكميػػات التربيػػة فػػي ضػػوء معػػايير التربيػػ
 سويؼ. يجامعة بن



 18 

، تػػػػدريس فػػػػي األساسػػػػيات: (0240) قػػػػالدة سػػػػميماف فػػػػؤاد -04  دار: اإلسػػػػكندرية العمػػػػـو
  الحديثة المطبوعات

 اإلسػػكندرية، البنائيػة، ورمنظػ مػف العمػـو تػدريس( : 4000) زيتػوف الحميػد عبػد كمػاؿ -02
 . والتوزيع والنشر لمكمبيوتر العممي المكتب

 .الكتب عالـ القاىرة، ومياراتو، نماذجو التدريس: (4008) زيتوف الحميد عبد كماؿ -40
لمعػػايير إعػػداد المعمػػـ المتضػػمنة فػػي  ي(: تحميػػؿ نقػػد4002عبػػد الحميػػد زيتػػوف ) كمػػاؿ -40

 ،السادس عشر، تكويف المعمػـ يالعمم المؤتمر، المعايير القومية لمتعميـ في مصر
التػػدريس، دار الضػػيافة، جامعػة عػػيف شػػمس،  ؽالجمعيػة المصػػرية لممنػػاىج وطػر

 يوليو، مج األوؿ. 40-44
ومنظومػػة التعميـ،السعودية:سمسػػمة الكتػػاب  المنػػاىج(:4004) مػػاىر إسػػماعيؿ صػػبري -44

 .العربيالجامعي 
 ردا ،قػػديـ حػػديث، القػػاىرة يالنشػػط اىتمػػاـ تربػػو  (: الػػتعمـ4000) يمحمػػد حمػػاد ىنػػد -42

 النيضة العربية لمنشر والتوزيع.
، الكويػتالعمػـو بػيف الواقػع والمػأموؿ،  تعمػيـ(: 4008محمد عبد الجبار فرج وآخروف ) -42

 مكتبة  الطالب الجامعي.
(: طػػرؽ تػػدريس العمػػـو بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ، 4001نجيػػب مصػػطفي عطيػػو ) محمػػد -41

 ض، مكتبة الراشد.الريا
تػػدريس  ي(: فعاليػػة اسػػتخداـ االتجاىػػات المعاصػػرة فػػ4002ممػػدوح عبػػد العظػػيـ الصػػادؽ ) -48

 مجمػة األساسػي،العمـو عمى تطوير كفاءات المعمميف وتحصػيؿ التالميػذ بمرحمػة التعمػيـ 
 ، ديسمبر.2، ع8الجمعية المصرية لمتربية العممية، مج ،التربية العممية

(:تقويـ مناىج العمػـو بالمرحمػة االبتدائيػة فػى ضػوء 4004) حمدأمحمد  ؿإسماعيىالة  -44
 ، كمية التربية،جامعة المنيا.ماجستير رسالةبعض معايير التربية العممية، 

 يػة(: درجػة اكتسػاب معممػي العمػـو بالمرحمػة االبتدائ0228) راىيـىشاـ محمد محمػد إبػ -42
لعمػػػـو وتدريسػػػيا بػػػ دارة المنيػػػا لميػػػارات االستقصػػػاء العممػػػي واتجاىػػػاتيـ نحػػػو ا

 ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيا. رسالةالتعميمية، 
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