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 شكر وامتنان 

 ..الحمد هلل العلى الكبير الذى أسبغ نعمته على الخلق أجمعين 

 وسلم(، وبعد. وآله والصالة والسالم على الصادق األمين سيدنا محمد )صلى اهلل عليه

احسان حميد يسعدني ان أقدم بالغ شكري وامتناني الى أستاذي الفاضل ، االستاذ المساعد الدكتور 
ثرائه للبحث بالمالحظات   عبد لتفضله باإلشراف على هذا البحث ومنحه الكثير من وقته وجهده وخبرته وا 

 القيمة التي كان لها األثر الكبير في انجازه .

قساام العلااوم التربويااة والنفسااية فااي كليااة لرئاسااة . أقاادم بااالغ شااكري وتقااديري  وعرفاناااو وامتناناااو بالجمياال
 وأخا  مانهم لجناة الحلقاة الدراساية، ألساتذتي األفاضل أعضاا  الهيئاة التدريساية و  التربية جامعة القادسية

، والاى الساادة المحكماين، مذ منحاوني الكثيار مان وقاتهم  لما ابدوه من توجيهات علمياة بناا ة أفاادت البحاث
 . وجهدهم ومشورتهم، بارك اهلل في أعمارهم واعمالهم

مااازن االسااتاذ المساااعد الاادكتور  ، و كطفااان الشااونهااادي  الاادكتور كاال ماان االسااتاذ واشااكر كااذلك
 . اهلل عني خير واوفر جزا  ماالمتكرر فجزاه على النصحثامر شنيف 

 (  هاشم , وعلي , وسالم , وحيدر , و مروان , و فلاير , وزهراء) كما اشكر رفقا  الدراسة كل من

ومدرساايها لمااا قاادموه ماان وال يفااوتني أن اشااكر ادارة اعداديااة الزيتااون للبنااين ر مديريااة تربيااة القادسااية 
 تسهيالت وتوفير مستلزمات تطبيق التجربة مما ساعد في منجاحها.

واقدم شكري الى االهل واالصدقا  ممن كان يتابع عملي ويشاركني ولو بدعوة تقبلها اهلل في احد 
، وتصحيحهم ا البحث شة التي بذلت جهداو في قرا ة هذكر الموصول الى لجنة المناق، والش االوقات،
 بصورته النهائية.ه بإخراجالواردة لتكتمل الصورة العلمية  لألخطا 

 سبق. مليه فيمافاتني اإلشارة الذي واشكر كذلك كل من قدم لي يد العون والمساعدة 

 .العالمينوالحمد هلل رب وجزى اهلل الجميع خيراو، 

 الباحث                                            
 حيدر عدنان محمد                                            



 ج
 

 مستخلص البحث

نماااوذال االستقصاااا  الااادوري فاااي تحصااايل طاااالب الصاااف مأثااار علاااى تعااارف الالاااى  يساااعى البحاااث
 : صياغة فرضيتين صفريتين هما احث ب  قام البلذلك الخامس العلمي اإلحيائي وتفكيرهم المنظومي . 

(  بااااين متوسااااط درجااااات طااااالب  0.05ال يوجااااد فاااارق ذو داللااااة احصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة )  (1
المجموعة التجريبية ) الذين سُيَدرساون بامنموذال االستقصاا  الادوري ( ومتوساط درجاات المجموعاة 

 الختبار التحصيلي لمادة االحيا  .الضابطة )  الذين سُيَدرسون بالطريقة االعتيادية( في ا
(  بااااين متوسااااط درجااااات طااااالب  0.05ال يوجااااد فاااارق ذو داللااااة احصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة )  (2

المجموعة التجريبية ) الذين سُيَدرساون بامنموذال االستقصاا  الادوري ( ومتوساط درجاات المجموعاة 
 فكير المنظومي .الضابطة )  الذين سُيَدرسون بالطريقة االعتيادية( في اختبار الت

تحاادد البحااث بطااالب الصااف الخااامس العلمااي اإلحيااائي فااي الماادارس الحكوميااة النهاريااة التابعااة 
ولااى ماان الكتاااب المقاارر للعااام الدراسااي ) ية، ومااادة علاام االحيااا  للفصااول األربعااة األلمديريااة تربيااة القادساا

 ( م . 2017 – 2016

ختبار اال ذات( ، لتجريبي ذي الضبط الجزئي ) المجموعة الضابطة الواحدة التصميم ا وقد اختير
اختيرت اعدادية الزيتون بالطريقة العشوائية البسيطة لتمثل عيناة  بعدي للتحصيل والتفكير المنظومي ، وال

بطريقااة التعااين العشااوائي  او ( طالباا 74البحااث كمااا تاام تقساايم طااالب الخااامس العلمااي والااذي بلااغ عااددهم ) 
للمجموعاة التجريبياة ،  او ( طالبا 36للمجموعاة الضاابطة ، و ) او ( طالبا 35بواقاع ) البسايط الاى مجماوعتين 

( طالب احصائيا لكونهم راسبين في صفوفهم . وكوفئت مجموعتي البحث في متغيرات )  3وقد استبعد ) 
 ومي ( .العمر ، التحصيل السابق ، الذكا  ، التفكير المنظ

تمثلت باالختبار التحصيلي الذي تملف بصاورته ، ولى األفي هذا التصميم أعد الباحث أداتين لقد 
( فقارة اختبارياة موضاوعية مان ناوت االختياار مان المتعادد  35( فقرة اختبارية ، بواقاع )  40النهائية من ) 

زيااادة وصاادق المحتااوى لااألداة ،  ( فقاارات مقاليااة . تاام التحقااق ماان الصاادق الظاااهري 5باامربع باادائل ، و ) 
تم استخراال معامل الصعوبة والتمييز وفاعلية البادائل الخاطئاة للفقارات االختبارياة الموضاوعية ،  على ذلك

معادلاة الفاا  اساتعملتيجاد معامل الثباات و إلو استخرال معامل الصعوبة والقوة التميزية للفقرات المقالية ، 
أذ بلغاات ، يجاااد معامال ثباات التصاحيح للفقارات المقالياة مان ثام م ( ، و0.84اذ بلغات قيمتاه )  ، كرونباا 

داة األأمااا ( .  0.86، وبااين الباحااث وماادرس المااادة  )  ( 0.87 )قيمتااه بااين الباحااث ونفسااه عباار الاازمن 



 د
 

( فقارة اختبارياة موزعاة  36الذي تاملف بصايغته النهائياة مان ) ،  تمثلت باختبار التفكير المنظوميفالثانية 
هااي مهااارة ادراك العالقااات المنظوميااة ، (  2006،  محماادالسااعيد و  ) ت حسااب تصاانيفى أربااع مهاااراعلاا

( فقاااارات  9بواقااااع )  ومهااااارة تحلياااال المنظومااااة ، ومهااااارة تركيااااب المنظومااااة ، ومهااااارة تقااااويم المنظومااااة ، 
، بناااا  مااان متعااادد لكااال مهاااارة . وتااام التحقاااق مااان الصااادق الظااااهري وصااادق ال مختبارياااة مااان ناااوت االختياااار

ايجاااد معاماال الثبااات باسااتخدام  باادائل الخاطئااة لهااا ، كمااا تاامواسااتخرال معاماال الصااعوبة والتمييااز وفاعليااة ال
 ( . 0.87معادلة الفا كرونبا  اذ بلغت قيمته ) 

( م ،  2017 – 2016طبقاااات التجربااااة فااااي الفصاااال الدراسااااي االول ماااان العااااام الدراسااااي ) وقااااد 
تحلياال البيانااات ومعالجتهااا باسااتخدام حقيبااة التحلياال االحصااائي للعلااوم  تاام ( أسااابيع ، وقااد 8واسااتمرت ) 
 االختبااار التااائي لعينتااين مسااتقلتين عمال، وذلااك باساات Microsoft Excelوبرنااام   SPSSاالجتماعيااة 

 ت باي سيلاير ، ومعادلة حجم االثر . وتوصلت النتائ  الى :ين، ومعامل ارتباط بو  غير متساويتين

 مجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي .تفوق طالب ال (1
ي اختباار التفكيار المنظاومي بياة علاى طاالب المجموعاة الضاابطة فاتفوق طالب المجموعاة التجري (2

 البعدي .

خااارال الباحاااث بمجموعاااة مااان االساااتنتاجات ، والتوصااايات ، وفاااي ضاااو  النتاااائ  التاااي تااام التوصااال اليهاااا ، 
 والمقترحات .
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 :( Problem of The Research) مشكلة البحث :     
ويمثل نظام تعدد التعليم تسعى وزارة التربية الى تطوير نظامها التربوي بين الحين واآلخر , 

ويقلل من , لى , تحرير العملية التربوية من النمطية والرتابة إيهدف  العلمي احد تلك الجهود, الذي
على اتجاه الوزارة  1وصى المؤتمر النوعي التربوي االولأ وقد,  يزيد من نسب النجاحمعدالت الرسوب  و 

 بالمناهج النظر إعادة كذلكتقاني الذي يرمي الى وصول المتعلم الى اتقان المادة , و نحو التعلم اإل
)  استراتيجية وليس ,(  لنضجا يقود التعلُّم)  المعرفية االستراتيجية باعتماد المدرسية والكتب الدراسية
 ( . التعلم يقود النضج

 12لمالدة )  حيالا  للمرحلالة الثانويالةالمتواضالعة  فالي مجالال تالدريس علالم اأومن خاللل خبالرة الباحال  
الطريقة التقليدية هي السائدة  ن  أ نلحظوالصف الخامس العلمي اإلحيائي بشكل خاص , سنة ( بشكل عام 

لالالى صالالعوبة تحليالالل المعلومالالات واعالالادة إممالالا يالالؤدي  ;التالالي تعتمالالد علالالى الحسالالظ واالسالالترجا   , فالالي التالالدريس
دراك العلقالالات بالالين اجالالزا  الموضالالو  الواحالالد ومجموعالالة مالالن المواضالالي  , , وكالالذلك صالالعوبة إ تركيبهالالا بمرونالالة

ومهالارات , على تنمية المهالارات العليالا للتسكيالر بصالورة عامالة مما ينعكس سلبًا  ;والحكم على تلك العلقات 
أوصالالى المنتالالدع العالالالمي الرابالال  للتعلالاليم والمهالالارات ) فالالي السالالياس نسسالال  التسكيالالر المنظالالومي بشالالكل خالالاص , و 

OECD )
وفالالالي محالالالوره  نس التالالدريس والمنالالالاهج فالالي القالالالرن الحالالالادي والعشالالريائالالالفالالي محالالالوره الثالالاني علالالالى طر  2

متمثلة بمهارات التسكير العليا ومن ابرز ما انتهى علي  المؤتمر هو رف  المهارات العلى تطوير أكد الثال  
قالدم الباحال  اسالتبانة لمدرسالي , وللتأكد من وجود مشكلة  ( 9-8:  2016) عبد الحافظ ,  جودة التعليم .

  ررائهالم سالنوات ( وذلالك السالتطل 10االحيا  في الدراسة االعدادية وممن لديهم خبرة في مجال التالدريس )
 مالدع يقيسونها لدع طلبهم , وكذلك قد في الطرائس التي يستخدمونها , و مهارات التسكير المنظومي التي

 : ن  بعد تحليل االستبانة وجد الباح  أرضاهم عن تحصيل طلبهم , و 
 80 . من المدرسين يستخدمون الطريقة االعتيادية فقط في التدريس % 
 20  الطرائس الحديثة في التدريس م  الطريقة االعتيادية .% من المدرسين يستخدمون 
 100 . من المدرسين ال يستخدمون انموذج االستقصا  الدوري في تدريسهم % 
 100 . من المدرسين ليس لديهم معرفة بمهارات التسكير المنظومي , وال يقيسونها لدع طلبتهم % 
 80 . من المدرسين غير راضين عن مستوع تحصيل طلبهم % 

وبعد مقابلة مدير قسالم االعالداد والتالدريب فالي محافظالة القادسالية والمشالرفين االختصالاص لمالادة علالم 
االحيالالالا  حالالالول البالالالرامج التدريبيالالالة المقدمالالالة لمدرسالالالي االحيالالالا  , واسالالالتعمال المدرسالالالين للطرائالالالس الحديثالالالة وجالالالد 

 الباح  :
  ماسية .خيرة اقتصرت على دورة التعلم الخالسنوات اأجمي  البرامج التدريبية في 

                                                             
 (. 2016المؤتمر النوعي اأول ) وزارة التربية  1
2 OECD   : operation and Development-Organization for Economic Co التعاون االقتصادي والتنمية منظمة . 
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 دورة التعلم الخماسية  تركيز مشرفي االختصاص على استعمال. 
 الطريقالالالة  عملونتسالالالية إال أن اغلالالالب المدرسالالالين يسالالالعلالالالى الالالالرغم مالالالن تركيالالالز المشالالالرفين علالالالى دورة الالالالتعلم الخما

م يدرسالالون نهالالأ   دورة الالالتعلم فالالي الخطالالة اليوميالالة إالّ  ي التالالدريس , وأن بعالالم المدرسالالين يالالدونوناالعتياديالالة فالال
 يقة االعتيادية داخل الصف .بالطر 

  حيالالا  للصالف الخالالامس العلمالالي االحيالائي , وكالالذلك عالالدم وجالالود لتالالدريس مالالادة اأ (( دليالالل معلالم)) عالدم وجالالود
 كتاب انشطة خاص بالطالب لتلك المادة .

 وقد تم تحديد المشكلة بالسؤال اآلتي :
الصالالف الخالالامس  مالالا أثالالر أنمالالوذج االستقصالالا  الالالدوري فالالي تحصالاليل مالالادة علالالم االحيالالا  لالالدع طالاللب

 حيائي وتسكيرهم المنظومي ؟العلمي اال

 ( Importance of Research ) ثانيًا : اهمية البحث :

الالالالنظم التربويالالالة مالالالن أكثالالالر أنظمالالالة النشالالالاط اإلنسالالالاني تعقيالالالدًا مالالالن حيالالال  مالالالدخلتها , وعملياتهالالالا  تعالالالد
المتشعبة , ومخرجاتهالا المرتبطالة بنشالاطات عقليالة دقيقالة وساللوك ظالاهري لال  تالأثيره وانعكاسالات  علالى ميالادين 

فالي فالرا, , بالل أنهالا الحياة اأخالرع . وممالا يجالب التنبيال  اليال  ان الالنظم التربويالة كنيرهالا مالن الالنظم ال تعمالل 
تتأثر بالأي تنييالر وتجديالد فالي ميالادين النشالاط اإلنسالاني المختلسالة مثالل الصالناعة , والطالب , والوراثالة , وعلالم 

 ( 8:  2003) الخطيب , علومات , وغيرها من الميادين .  النسس , وعلم االتصاالت , وتكنلوجيا الم
حالديًا صالعبًا ومهمالًا , يواجال  جميال  االنظمالة وتمثل التحسينات التربوية للعالاملين فالي مجالال التعلاليم ت

دخالال نمالاذج تدريسالية ناجحالة فالي إلذلك تحاول حركالات اإلصاللح التربالوي  ; التربوية في جمي  بلدان العالم
دراك والتحليل والتسسير واكتشاف معاني جديالدة وواسالعة  وذلك لمساعدة المتعلمين على اإل ؛ اغلب المدارس

لكالالي ينجحالالوا فالالي بيئالالة سالالريعة التنيالالر , ويتطلالالب  ؛ نسسالالهمتجديالالد أعالالادة إون بالصالالورة التالالي تجعلهالالم يسالالتطيع
تيجي والطالالرس التربويالالة الالالتعلم االسالالترا والسالاليما فالالي يكتسالالب المعلمالالون مهالالارات رئيسالالية االصالاللح التعليمالالي أن  

للمتعلمالين اجالات الالتعلم المختلسالة لتوجيال  احتي ؛ تبني الحصيلة التدريسية التي يحتاجون اليهالا ن  التي يمكن أ
لالالذا ينبنالالي ان يكالالون أحالالد أهالالم ملمالالع النظالالام التعليمالالي الحالالدي  هالالو قدرتالال  علالالى التجديالالد الالالذاتي والتطالالور  ؛

  (  453 – 452:  2012) ابراهيم ,  المستمر .  
ولمواجهالالة تلالالك التحالالديات أخالالذت التربيالالة علالالى عاتقهالالا اعالالادة النظالالر فالالي كالالل عناصالالرها ومكوناتهالالا , 

,  تواكب تلك التحديات . ) السعيد ومحمدفظهرت مساهيم جديدة اخذت تتعلس بجوانب متعددة للتربية حتى 
2006  :3   ) 

نسالالان , فهالالدف العمليالالة اإل تهالالدف إلالالى بنالالا  قصالالدية   التربيالالة عمليالالة   نّ ( أ 2013ويالالرع ) الربعالالي , 
التربوية هو تنمية السرد وتحقيس السعادة ل  ولآلخرين المحيطالين بال  , ومالن هنالا كانالت المالدارس كمؤسسالات 

عداد االجيال الجديدة وفس قيم واهداف المجتم  .) الربعي ,  ( 13:  2013 أوجدها المجتم  للتربية وا 
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يعي أن تتطور أهالداف التربيالة بتطالور الزمالان ولما كان التطور والتنير من سنن الحياة , فمن الطب
تقوم بدور في تحديد االهداف  يب   وطبيعة المجتم  ومطال  واهتماماتطبيعة السرد  والمكان واالفراد , كما أنّ 

مالن جيالل الالى رخالر  السالليمة التربوية والمتمثلة في إعداد المواطن الصالع , ونقل الترا  واأنمالاط الساللوكية
عداد السرد وتأهيل  , وتكوين مجتم  ديمقراطي .  (  27 – 26:  2010) ناصر , واخرون ,  , وا 

فالي مجالال تالدريس  تهالا ( الالى حاج 2002أشالار )عطالا ا, , وحين ننتقل الى السياسة التربوية فقد 
واًل اجتماعيالًا , لال  القالدرة علالى تبنالي العلوم لتبني تربيالة علميالة تصالن  متعلمالا  مسالتقًل واعيالًا , وناقالدًا , ومسالؤ 

, أننالا  ختصالاصوجال  االالمنهجية العلمية في حل مشكلت  الحياتيالة عمومالًا , والعلميالة واالجتماعيالة علالى 
في التربية العلمية وتدريس العلوم نحتاج الى ان نوج  االهتمام الى جانبين اولهما  الجانب السكري للمالتعلم 

مالالا الجانالالب  الثالالاني . أات العلالالم وعملياتالال  وحالالل المشالالكلة ر بشالالكل رئالاليس ومهالالار والالالذي يخالالتص بتعلالاليم التسكيالال
فيتمثالالل بالالالقيم المجتمعيالالة التالالي تسالالعى التربيالالة الالالى تحقيقهالالا فالالي المتعلمالالين ليكونالالوا قالالادرين علالالى العالالي  فالالي 

مالالالي المرغالالالوب فيالالال  لالالالدع السالالاللوك التعلينخطالالالط بالالالوعي وقصالالالد إلحالالالدا   , وهالالالذا يتطلالالالب أن  مجتمالالال  متطالالالور 
 (  5:  2002) عطا ا, ,   .المتعلمين 

  إذويعالالد التعلالاليم احالالد الميالالادين التالالي ترفالال  مالالن كسايالالة المتعلمالالين والتالالي تعيالالنهم علالالى زيالالادة االنتالالاج , 
تعمل على احدا  تنيرات مرغوبة في سلوكهم نتيجالة للتنظاليم الساعالل للشالروط الماديالة والنسسالية التالي تحاليط 

 (  20: 2012) العسون ,   .  الحدو  تعلم فع ا  عملية التعلم ومن ثمبهم أثن
الهالالدف مالالن التعلالاليم هالالو مسالالاعدة المالالتعلم علالالى التسكيالالر والقالالدرة علالالى  ( إن   2013ويؤكالالد ) خليالالل , 

استشالالراف المسالالتقبل والتركيالالز علالالى نمالالو وتطالالور الشخصالالية , وبالالذلك نضالالمن اسالالتمرارية الالالتعلم والتعلالاليم طيلالالة 
 ( 7:   2013ل , ) خلي  .   دورة الحياة بتوجي  ذاتي في بيئة صحية 

فرعية للنظام  أدوات ووسائل ت مثل نظم   توافر تحقس العملية التربوية أهدافها ال بد من ومن أجل ان
المسالالؤول عالالن ترجمالالة السلسالالسة التربويالالة هالالو المالالنهج الدراسالالي اكثالالر الالالنظم السرعيالالة اهميالالة , و  ويعالالد, التربالالوي 

جالالرا ات تأخالذ طريقهالا لالاليس الالى المدرسالالة فقالط , بالل الالالى الصالف الدراسالالي  للمجتمال  الالى أسالالاليب تالدريس , وا 
 مالالا يمتالالد اليهالالا مالالن رثالالار ,  , وبالالذلك يالالنعكس علالالى المالالنهج كالالل مالالا يصالاليب التربيالالة مالالن متنيالالرات وكالالل نسسالال 

حتالل مكانالة بالنالة الخطالورة فالي المنظومالة التربويالة والتعليميالة فالي جميال  المراحالل الدراسالية ي فالمنهج الدراسي
 ( 20:  2013) الربعي ,  وبدونها ال جدوع من أي فكر تربوي . 

( على مكانة المنهج مالن خاللل العلقالة بينال  وبالين النظالام التربالوي , اذ  2004ويؤكد ) الخوالدة , 
ويالالًا يحتالالل مكانالالة الصالالدارة وسالالط العناصالالر المكونالالة للنظالالام التربالالوي فالالي أي يالالرع ان المالالنهج يمثالالل عنصالالرًا حي

 (  11:  2004مجتم  من المجتمعات . ) الخوالدة , 
أول خطالالالوة يوضالالالال  فيهالالالا المالالالالنهج إنهالالالا لالالالالذا ف حالالالد عناصالالالالر المالالالنهج ؛ولمالالالا كانالالالت طرائالالالالس التالالالدريس ا

أهدافالال  ومحتالالواه للمالالتعلم ,  المدرسالالي موضالال  التنسيالالذ , وأول اختبالالار عملالالي لمالالدع مناسالالبة المالالنهج مالالن حيالال 
مالالالن خللهالالالا تسلسالالالل منطقالالالي , ليحقالالالس وذلالالالك لكونهالالالا تسالالالاعد المعلالالالم علالالالى الوصالالالول إلالالالى أهدافالالال  بوضالالالوح وب
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 إلفالادة المتعلمالين؛ يجعلال  قالادرًا علالى المطاولالة واالحتسالاظ بحيويتيال  وطاقتال   واقتصادًا في الوقت والجهالد , 
بعة المادة الدراسية بتدرج مريع , وتوفر لهم االنتقال المالنظم بساعلية أكبر , كما تتيع للمتعلمين إمكانية متا

تحقس االتصال الجيد بينهم وبين المعلم , وكلما كانت الطريقالة ملئمالة  , و من فقرة الى اخرع بوضوح تام
 (  131:  2015) الزهيري ,   للمتعلمين كلما كانت المادة التعليمية المستوعبة أعمس وأدس وأكثر ثباتًا . 

نهج والمالتعلم لكونهالا تسالاعد فالي تالوفير طريقة التالدريس تمثالل حلقالة وصالل بالين المال نّ ويرع الباح  إ
لتمثالالل جميالال  جوانالالب  , جالالو ملالالي  بالتساعالالل بالالين المحتالالوع واالنشالالطة ويالالتم ذلالالك بتوجيالال  مالالن المعلالالم وتجهيالالز

 الموقف التعليمي لدع المتعلمين .
كبير في تحقيس أهداف المالادة , وعمومالًا كلمالا  ختيار الطريقة المناسبة لتدريس الموضو  لها أثرفا

 ( 56:  2008) السليتي ,   متعلم أكبر كانت الطريقة أفضل .كان اشراك ال
هميالالة مشالالاركة المتعلمالالين اإليجابيالالة فالالي بنالالا  المعرفالالة والسهالالم هالالذا وقالالد أكالالدت نظريالالات الالالتعلم علالالى أ

يميالالالة المختلسالالالة , فمشالالالاركة الطالالالالب وذلالالالك فالالالي ضالالالو  الخبالالالرة التالالالي يمكالالالن الحصالالالول عليهالالالا فالالالي البيئالالالات التعل
عمليالات العلالم  توع بشكل افضالل , كمالا وتسالهم فالي ممارسالةاإليجابية في بنا  المعرفة تطور من فهم  للمح

 ( 45,  2008وبالتالي تحقيس تعلم ذي معنى .   ) المحاميد ,  
يحي ولمالالالا كالالالان كتالالالاب علالالالم االحيالالالا  للصالالالف الخالالالامس العلمالالالي اإلحيالالالائي قالالالد تنالالالاول المالالالدخل التشالالالر 

والالالوظيسي والالالذي يمثالالل مالالدخًل مهمالالًا مالالن مالالداخل علالالم االحيالالا  , وقالالد ضالالم معلومالالات علميالالة منسالالقة اختيالالرت 
بشكل مقارن من اأحيا  الواطئة  لتعالج العلقة بين التركيب التشريحي والوظيسي , وقد تم توضيع العلقة
اإلنسان , والتالي تهالدف الالى  تعريالف وصواًل الى اعلى درجات الرقي في البنا  التشريحي والوظيسي ممثلًة ب

المتعلمين بالمبادئ والمساهيم والمهارات الضرورية لسهم تركيب اجهزة هذه المخلوقات الحية , وكيسية أدائها 
لوظائسها , وتكيسها مال  بيئاتهالا , وتوضاليع مالدع االرتبالاط بالين وظائسهالا , وتالم التالدرج فالي توضاليع المعلومالة 

ليالة التالرزر بالين أجهالزة الجسالم المختلسالة إلنجالاز الوظالائف بشالكل متكامالل بالشكل الذي تتضالع مالن خللال  عم
وبما يديم استمرارية عمل اأجهزة كل علالى حالدة , أو بتالداخل الالبعم مال  الالبعم اأخالر , كمالا روعالي أن 
يتضالالالمن الكتالالالاب بعالالالم المعلومالالالات اإلثرائيالالالة , والرسالالالومات التوضالالاليحية التالالالي تسالالالاعد علالالالى اسالالالتيعاب تلالالالك 

 المعلومات  . 
ن يم الذهنيالالة , وبمالالا إم المتعلمالالين يسالالتند الالالى بنالالا  المعرفالالة مالالن خالاللل ربالالط الخبالالرات مالال  المسالالاهسهالالف

مهارات مختلسة لتوليالد وتنظاليم  عمالتطلب منهم استي فأن خبرات المتعلمين تختلف وتتساوت بصورة كبيرة , 
المعرفالالالة ودمجهالالالا يسالالالاعدوا المتعلمالالالين فالالالي اكتسالالالاب  ن  ألالالالذا توجالالالب علالالالى المدرسالالالين ؛ المعلومالالالات وتقويمهالالالا 
طالالالرس واسالالالتراتيجيات ونمالالالاذج تهالالالدف الالالالى ربالالالط المعرفالالالة الجديالالالدة بالمسالالالاهيم  اسالالالتعمالوتنظيمهالالالا مالالالن خالالاللل 

وبنالالا  المعالالاني , وبالتالالالي إكسالالابهم الخبالالرة والثقالالة فالالي قالالدراتهم علالالى حالالل المشالالكلت التالالي , والمبالادئ السالالابقة 
 (  138 – 137:  2007) عيا  , وعبد الحكيم ,  تكون في مراكز اهتماماتهم . 
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يكتسبوا المهارات العلمية متمثلًة  ن  إن  يجب على المتعلمين أ(  2005, ويرع ) النجدي ورخرون 
ذلالالك يالالتم مالالن  ن  , وا   الجمالال  بالالين عمليالالات العلالالم والمعرفالالة العلميالالة تنمالالي فهمهالالم للعلالالوم ن  ا  بعمليالالات العلالالم , و 

م تساعدهم على فهم المسالاهيم العلميالة و طبيعالة العلالالتي متعلمين في االستقصا ات العلمية خلل اشراك ال
 2005يكونوا فاحصين مسالتقلين للعالالم الطبيعالي .   ) النجالدي ورخالرون , ل , واكتساب المهارات اللزمة ؛

 :38  ) 
هالالالذا ويالالالالؤ من الالالالتعلم القالالالالائم علالالالى االستقصالالالالا  للمتعلمالالالين فرصالالالالًا عديالالالدة ليمارسالالالالوا قالالالدراتهم التسكيريالالالالة 

للقيالاس وجمال  وعالرم البيانالات ,  سائالوالبح  عن الحلالول وضالبط المتنيالرات وابتكالار طر كتصميم التجارب 
يقدم قدرًا ل يعتمد فيها المتعلم على نسس  ؛يهيئ بيئة قائمة على االستقللية في الحصول على المعرفة ,  و

ثارة السضول العلمي .     (  198:  2015,  مبو سعيدي وسليمان) أمن الدافعية للتعلم وا 
 National research council 1996كد المجلس الوطني للبحو  في الواليات المتحدة ) أقد و 
تعطالالي  ن  ألالالى لمشالالاركة المتعلمالالين بأسالالئلة تسالالعى إ عمليالالة االستقصالالا  فالالي جوهرهالالا تمثالالل وسالاليلةً  نّ ( علالالى أ

للبحال  فالي المشالالكلت  تسساليرات للعالالم المحاليط بهالم , والالتعلم مالن خاللل االستقصالا  يعطالي للطاللب فرصالةً 
 (  NSTA , 2006 : 3على غرار اإلجرا ات التي يستخدمها العلما   .   ) المنهجية 

وحركالالالات إصالالاللح منالالالاهج العلالالالوم  1( NSESهالالالذا وقالالالد دعالالالت المعالالالايير الوطنيالالالة للتربيالالالة العلميالالالة ) 
كالالين الطلبالالة مالالن ( الالالى التركيالالز علالالى الالالتعلم االستقصالالائي لتم 2010 , ) زيتالالون المشالالار اليهالالا فالاليوتدريسالالها 

 (  85:  2010) زيتون ,   المشاركة السعلية في تعلم العلوم وذلك باستقصا  اسئلتهم وأفكارهم وتجريبها .
 فقالالًا للمعالالايير الوطنيالالةومالالن معالالايير تصالالميم المحتالالوع الدراسالالي لمنالالاهج العلالالوم كمسالالار للستقصالالا  و 

ًا هالي جعالل المالتعلم قالادر (  2000) زيتالون  المشالار اليهالا فالي( للمرحلة االعداديالة  NSESللتربية العلمية ) 
 :  ن  على أ

 سئلة والمساهيم التي توج  االستقصا  العلمي .يحدد اأ 
 . يصمم استقصا  علميا كامًل وينسذه 
 . يصيغ ويراج  االستقصا ات والنماذج العلمية مستخدمًا المنطس والدليل 
 . ينظم ويحلل مختلف التسسيرات والنماذج 
  ( 61:  2000ودفاعًا لمناظرة او جدل علمي .         ) زيتون , يحد  تواصًل 

االستقصالالا  يشالالج  المسالالتويات العليالالا للتسكيالالر ,  ن  أ( الالالى  2009بالالو ريالالا  ورخالالرون ) أشالالار أوقالالد 
صالالينة  التطبيقالالات والممارسالالات العلميالالة تكالالون أكثالالر تناغمالالًاّ إذا وضالالعت بصالالينة تسالالاؤل بالالداًل مالالن ن  إحيالال  

يصبع كل من المعلم والمتعلم سائلين وباحثين ومحققين  ن  ألى إهذا بدوره يؤدي ة , العرم والشرح التقليدي
) ابالو ريالا  ي  المستويات العليالا للتسكيالر . وبالتالي تشج, ومتأملين من أجل الوصول الى النتيجة النهائية 

 (  113:  2009ورخرون , 
                                                             

1 NSES ( National Science Education Standards) : . 
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ة عالن المجتمال  الالذي يعيشالون ايجابيالد المتعلمين بمساهيم واتجاهات يزو الى ت تدريس العلومويهدف 
مشالالاركتهم فالالي فمانالالة فالالي الوصالالول الالالى اجابالالات لالالبعم الظالالواهر الطبيعيالالة , فيالال  , ناهيالالك عالالن الصالالدس واأ

                                  الجوانب المختلسة للقضايا التي يتعرضون لها فالي حيالاتهم العامالة .              على تعرف ال االستقصا  يساعدهم في 
 (  20: 2015ديسيد , و ) بيترز 

هالالا تحقالالس نتالالائج لالالدع نّ أ ( Arends , 2012)  وبالنسالالبة للالالدروس القائمالالة علالالى االستقصالالا  يالالرع
المتعلمين تتمثل باكتساب المعرفة , وتطوير التسكير ومهالارات التسكيالر , وتنميالة مهالارات مالا ورا  المعرفالة , 

 (   Arends , 2012 : 342 ) للمعرفة وتقديرها .    وتنمية االتجاهات االيجايبة
فييا  ا  تقصاءييطو  مييرا   ييطا    (  Arends , 2012)  ( مالال   2016ويتسالالس السالاليد علالالي ) 

, حي  ان تشجي  أساليب االستقصا  كممارسة تعليمية من شأن  ان ينمي االبتكار لدع المتعلمين   لصفكير
, من خاللل تالوفير أكبالر قالدر ممكالن مالن المعالارف والمعلومالات التالي تتصالل بمواضالي  الالدروس , وتزويالدهم 

 Open Endانالالالوا  االسالالالئلة المستوحالالالة )  المر مالالالن اسالالالتعبالالالالمراج  ومصالالالادر الالالالتعلم اللزمالالالة , واالكثالالالا

Questions   . )    , (  83 – 82:  2016) السيد علي 
االستقصالالا  يسالالهم فالالي تحقيالالس مجموعالالة مالالن االهالالداف التعليميالالة ومنهالالا , تنميالالة القالالدرة علالالى  ويسالالهم

ة تحديالالد مصالالادر المعلومالالات وكيسيالالة جمعهالالا , وتحسيالالز المتعلمالالين علالالى الالالتعلم والمشالالاركة واالسالالتمتا  بعمليالال
علالالى التخطالاليط وجمالال  المعلومالالات  , وعلالالى كتابالالة التقالالارير علالالى الالالتعلم الالالذاتي , و  الالالتعلم , و تنميالالة قالالدرتهم

 (  131:  2011) قطيط , متعلمين والمجتم  المحلي .   والبحو  والمقاالت , و توطيد العلقة بين ال
      التالي تقالوم علالى الالتعلم االستقصالائي انمالوذج االستقصالا  الالدوري الالذي أعالده    التعليمية ومن النماذج 

(1996  Betram Bruce  وزملئال  فالالي جامعالالة الينالوي االمريكيالالة لنالرم تالالدريس العلالوم وذلالالك بجعالالل )
الدور اأكبر للمتعلم باالعتماد على نسس  في اكتشاف المعرفة وتشجيع  على طرح التساؤالت حول مشكلة 

اكتشالاف  , ومالن ثالمطروحالة معينالة ومحاولالة االجابالة عنهالا بجمال  البيانالات والمعلومالات المتعلقالة بالقضالية الم
 . وتتحقس االستقللية المعرفية معارف جديدة , 

 (  348:  2016) عطية , نقًل عن 
,  والتسكير المعرفة بين الربط تتطلب تسكيرهم وتنمية المتعلمين قدرات لتطوير الماسة الحاجة إن

  وتطبيقها وانتاجها المعرفة واكتساب التسكير عملية بين تربط االستقصا  عملية ان الباح  ويرع
.  والسهم,  المبادئ وتكوين,  المساهيم تكوين:  هي عمليات ثل  على االستقصا  عمليةوتبنى 

 واتخاذ المشكلت حل عمليتي االستقصا  يستخدم وكذلك,  المعرفة اكتساب نحو اكثر موجهة وتكون
  بالظواهر التنبؤ في السهم هذا استخدام وكيسية االشيا  عمل كيسية لسهم أساساً  موج  يكون ان  إال القرارات

) اليماني و عل   .   وتطبيقها  المعرفة اكتساب من يتمكنون الذين الناضجين المسكرين تنمية وبالتالي, 
 ,2009  :168 – 172 ) 
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 من بالتكامل يمتازون مواطنين تنشئةمن مبررات تعلم مهارات التسكير في المدارس هو ضرورة و 
     .     المختلسة بأنواع  التسكير على االفراد قدرة وتنمية,  والجسمية والوجدانية والروحية السكرية النواحي

 (  93:  2015) سعادة ,                                                                           
 حي  االخرع التسكير انماط من غيره عن يختلف الذي المنظومي التسكير هو التسكير انوا  ومن

 نماذج في التسكير من السرد تمكين على يركزالذي ,  الخطي غير المنحى التسكير من النو  هذا يتب 
عادة,  لها المكونة اجزائها الى وتحليلها,  البنيات هذه وتسسير,  ومحددة واضحة وبنيات .                                              بنائها هيكلة وا 

 ( 32:  2015) السيل , 
 عمقاً  اأكثر االنماط لرؤية مساعدتنا طريس عن المنظومي للتسكير المعرفي السر  جوهر ويكمن

 المتبادلة العلقات من شاسعة مجموعة لوصف ثرية لنة يشكل  لكون  والتساصيل اأحدا  ورا  الكامنة
 (  Senage , 1990 , 73.     )  تنييرال وأنماط

( على ذلك , حي  يرع أن التسكير المنظومي يقدم رؤية افضل   Sterling , 2004ويؤكد )
 للروابط والعلقات بين القضايا المعقدة , فهو يتجاوز االسئلة النمطية الى اسئلة العلقات . 

                                                           (Sterling , 2004 : 89  ) 
 :  وهي للمتعلمين المنظومي التسكير هميةأ(  2010 , الكبيسي)  ذكر وقد

 . جزئياتها تسقد ان دونمن  للمواضي  المستقبلية الرؤية تنمية( 1
  الى للتوصل المشكلت لهذه شاملة نظرة تقديم وبالتالي للمشكلت الجذرية االسباب رؤية في يساعد( 2

 . لها حلول    
 . االشيا  بين العلقات رؤية على القدرة لتنمية نتيجة وذلك لألمور المتعمقة الرؤية تحسين( 3
 . والتركيب التحليل على القدرة لتنمية نتيجة االبدا  الى الوصول( 4
عادة,  التعليمي الموقف تحليل إعادة على المتعلمين يساعد( 5          .   بمرونة مكونات  تركيب وا 

 ( 89 – 88:  2010) الكبيسي ,                                                        
 المنظومي التسكير مهارات تنمية على التأكيد بضرورة نادت التي المؤتمرات من العديدونظمت 

 شمس عين بجامعة عقدت والتي والتعليم التدريس في المنظومي المدخل مؤتمرات ومنها المتعلمين لدع
 حول اأول الجزائري والمؤتمر  ( 2006,  2005,  2004,  2003,  2002,  2001) االعوام في

 (  6:  2010) عسيري ,    ( . 2004)   والتعليم التكوين في المنظومي المدخل
 اآلتية :وبناً  على ما تقدم يمكن للباح  أن يوجز أهمية البح  بالنقاط 

لالالم االحيالا  سالابقًا , كمالا  مالادة علالم تنالاول البحال  الحالالي انمالوذج االستقصالا  الالدوري , والالذي لالم يالدرس فالي (1
 متنير التسكير المنظومي )على حد علم الباح  ( .ي درس تأثيره على 

 نظرية عن هذا الموضو  .ا  الدوري , والتسكير المنظومي بخلسية تزويد المهتمين بموضو  االستقص (2
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تزويد المهتمين بالمرحلة االعدادية باختبار للتسكيالر المنظالومي يصاللع للتطبيالس علالى المتعلمالين فالي الصالف  (3
 الخامس العلمي اإلحيائي لمادة االحيا  .

كير المنظومي لدع طلب الصف تجريب انموذج االستقصا  الدوري والتعرف على اثره في التحصيل والتس (4
 الخامس العلمي اإلحيائي .

 التالالدريس طرائالس تطالوير فالالي العالراس فالي التربيالة وزارة اهتمامالالات مال  والتالاب  المسالالتقل بمتنيراتال  البحال  تنالاغم (5
 . وتحديثها
 (  Aims of the Research)البحث :  اهدفثالثًا: 

 :الهدف من البح  الحالي هو التعرف على 
تحصالالاليل مالالالادة علالالالم االحيالالالا  لالالالدع طالالاللب الصالالالف الخالالالامس العلمالالالي  فالالاليأثالالالر أنمالالالوذج االستقصالالالا  الالالالدوري  (1

 اإلحيائي .
 التسكير المنظومي لدع طلب الصف الخامس العلمي اإلحيائي . فيأثر أنموذج االستقصا  الدوري  (2

 ( The Research Hypotheses) البحث :  تارابعًا: فرضي
(  بالالين متوسالالط درجالالات  0.05فالالرس ذو داللالالة احصالالائية عنالالد مسالالتوع داللالالة ) ال يوجالالد الفرضييية اىل : : 

طالاللب المجموعالالة التجريبيالالة ) الالالذين سي د رسالالون بالالأنموذج االستقصالالا  الالالدوري ( ومتوسالالط درجالالات المجموعالالة 
 الضابطة )  الذين سي د رسون بالطريقة االعتيادية( في االختبار التحصيلي لمادة االحيا  .

(  بالين متوسالط درجالات  0.05ال يوجد فرس ذو داللالة احصالائية عنالد مسالتوع داللالة )  الفرضية الثانية :
طالاللب المجموعالالة التجريبيالالة ) الالالذين سي د رسالالون بالالأنموذج االستقصالالا  الالالدوري ( ومتوسالالط درجالالات المجموعالالة 

 ية( في اختبار التسكير المنظومي الضابطة )  الذين سي د رسون بالطريقة االعتياد
 ((Limitation of The Research  حث :خامسًا : حد د الب

 :أقتصر البح  الحالي على 
التابعة لمديرية تربية القادسية )المركز النهارية مدارس البنين الحكومية اإلعدادية والثانوية  احلد املكاني : (1

 ( والتي تحتوي على السر  العلمي اإلحيائي .
كتالاب علالم  ( مالنوالهضالم , التالنسس , االخالراج , الحركالة) التنذيالة  السصالول االربعالة االولالى احلد املعريف : (2

 .2015/  5طاأحيا  للصف الخامس العلمي اإلحيائي 
 .طلب الصف الخامس العلمي اإلحيائي  احلد البشري : (3
 . م2017 – 2016للعام الدراسي السصل الدراسي االول احلد الزماني :  (4

 (Determination of Terms )سادسًا : حتديد املصطلحات : 

 عرف  كل من : Cyclic Inquiry Model  ( امنوذج االستقصاء الد ري : 1
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 Bruce & Leo , 2012 ) ) :  بأن 
دورة مستمرة للبح  , تتألف من خمس مراحل مترابطة ومتسلسلة تبدأ بالتساؤل , ثم االستقصالا  " 

, واالبتكالالار , والمناقشالالة , والتأمالالل فالالي النتالالائج , يتالاليع فرصالالة للمتعلمالالين للحالالوار النشالالط  , ويسالالاعدهم علالالى 
 ."بنا  المعنى من خلل االنخراط في التدريب العملي على أنشطة التعلم 

                                                    (Bruce & Leo , 2012 : 194 ) 
 ( Protopsaltis & et al , 2012)   بأن : 

شالالارك فيهالالا الطالاللب فالالي طالالرح اأسالالئلة واإلجابالالة عليهالالا علالالى أسالالاس المعلومالالات ت" العمليالة التالالي ي   
 التي تم جمعها , والتي ينبني أن تؤدي الى خلس أفكار ومساهيم جديدة ." 

                                                 (Protopsaltis et al , 2012 : 20 ) 
  , ( بان  : 2016) عطية 

لتدريس الصسي ذو خطوات متتابعة تأخذ مسارًا دوريًا تبدأ بالتسالاؤل فاالستقصالا  " نموذج إجرائي ل
وتكالوين اأفكالالار والمناقشالالة وتنتهالالي بالتأمالالل وطالالرح تسالالاؤالت لتقالويم مالالا تالالم خالاللل عمليالالة االستقصالالا  والنتالالائج 

تشالالجيع  التالي تالالم التوصالل اليهالالا , يشالدد فالالي مراحلال  علالالى إثالارة ذهالالن المالتعلم للتسكيالالر فالي قضالالية أو مشالكلة و 
 على إثارة التساؤالت حولها بقصد التوصل الى اكتشاف حولها " 

 (  348:  2016) عطية ,                                                             
 نظريًا  ( ( Bruce & Leo , 2012وقد تبنى الباح  تعريف 

دورة مسالالالتمرة للبحالالال  فالالالي المواضالالالي  اإلحيائيالالالة , تتالالالألف مالالالن خمالالالس مراحالالالل   ويعرفالالال  الباحالالال  اجرائيالالالًا بالالالال :
التأمالالل فالالي النتالالائج , يتالاليع ثالالم االستقصالالا  , واالبتكالالار , والمناقشالالة , و مترابطالالة ومتسلسالاللة تبالالدأ بالتسالالاؤل , 

فرصالالالة لطالالاللب الصالالالف الخالالالامس العلمالالالي االحيالالالائي  للحالالالوار النشالالالط  , ويسالالالاعدهم علالالالى بنالالالا  المعنالالالى فالالالي 
  على أنشطة التعلم . ائية من خلل االنخراط في التدريب العمليالحيالموضوعات ا

 عرف  كل من ::   Systemic thinking( التفكري املنظومي :2
  (Tifflin 1987  2010,  نقًل عن الكبيسي  )  ::  بأن 

, بهالالدف رئيسالالي وهالالو فهالالم  االعتبالالار" عمليالالة يالالتم مالالن خللهالالا أخالالذ جميالال  جوانالالب الموقالالف أو المشالالكلة فالالي 
 (  57:  2010) الكبيسي ,                                 " .               النظام ككل 

 ( : بأن  : 2003 ) عبيد وعزو 
" ذلالالك التسكيالالر الالالذي يركالالز علالالى مضالالامين علميالالة مركبالالة مالالن خالاللل منظومالالات متكاملالالة تتضالالع فيهالالا كافالالة 
العلقالالالالات بالالالالين المسالالالالاهيم والموضالالالالوعات ممالالالالا يجعالالالالل المالالالالتعلم قالالالالادرًا علالالالالى إدراك الصالالالالورة الكليالالالالة لمضالالالالامين 

 (  63:  2003,  ) عبيد وعزو                          المنظومات المعروضة " . 
 ( على ان  : 2006عيد ومحمد , ) الس 
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" منظومالالة مالالن العمليالالات العقليالالة المعقالالدة تكسالالب المالالتعلم القالالدرة علالالى تحليالالل المواضالالي  وادراك العلقالالات بالالين 
 ( 124:  2006المساهيم المكونة لها ثم اعادة تركيبها بمرونة وتقويمها . "        ) السعيد ومحمد , 

 ( قاموس علم النسسAPA , 2015  بأن : ) :   
" هالو مالزيج مالن التسكيالر التحليلالالي والتسكيالر التركيبالي والالذي يأخالذ باالعتبالالار اثالر جميال  مكونالات المنظومالالة , 
ويمثل التسكير التحليلي تحليل المسهوم الى االجزا  المكونة ل  , في حين ان التسكيالر التركيبالي يمثالل عمليالة 

         ( APA , 2015 : 1061)              الجم  بين المكونات للحصول على كل متكامل "   
 نظريًا . (  2006) السعيد ومحمد , وقد اعتمد الباح  على تعريف 

ويعرفالال  الباحالال  إجرائيالالًا بالالال : منظومالالة مالالن العمليالالات العقليالالة المعقالالدة تكسالالب طالاللب الصالالف الخالالامس العلمالالي 
هيم االحيائيالالة المكونالالة لهالالا ثالالم االحيالالائي القالالدرة علالالى تحليالالل المواضالالي  االحيائيالالة وادراك العلقالالات بالالين المسالالا

 ها بمرونة واصدار احكامًا حولها , ويقاس بدرجة االختبار المعد بالبح  لهذا النرم .اعادة تركيب
 ( اخلامس العلمي اإلحيائي :3

 : يعرف  الباح  نظرياً 
 " هالو الصالالف مالالا قبالالل اأخيالالر فالي المرحلالالة اإلعداديالالة والتالالي مالالدتها ثالل  سالالنوات للسالالر  العلمالالي وفقالالاً 

الكليالالات  تلالالف عالالن السالالر  التطبيقالالي بمخرجاتالال  الالالىلنظالالام التعلالاليم المتنالالو  الالالذي أطلقتالال  وزارة التربيالالة والالالذي يخ
 وكذلك احتوائ  على مادة علم االحيا  التي ال ت درس في العلوم التطبيقية ." 

 ويعرف  الباح  اجرائيًا بال :
(  والالذين خضالعوا لتجربالة  ةهو الصالف الالذي ضالم طاللب مجمالوعتي البحال  ) التجريبيالة والضالابط

 البح  ودرسوا السصول االربعة االولى من كتاب علم االحيا  للصف الخامس العلمي االحيائي .
 
 



ل اا  
  

  ودراسات سابقة خلفية نظرية

  خلفیة نظریة: المحور األول 

 : 
ً
  االستقصاءالتعلم القائم على اوال

: 
ً
  امنوذج االستقصاء الدوريثانيا

 :
ً
  التفكريثالثا

 : التفكري املنظومي
ً
    رابعا

  ثاني : دراسات سابقةالمحور ال

 ا
ً
  دراسات تناولت االستقصاء الدوري:  وال

 ثاني
ً
  التفكري املنظومي: دراسات تناولت  ا
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 نظرية احملور األول : خلفية 
 التعلم القائم على االستقصاءاوالً : 
 أصل التعلم القائم على االستقصاء : (1

تتتتقاىلتتتممىكيقم كةيتتتيقل  ميىمتتتى قالةم يتتت  ق قةلاتتت ق التتتم القالمتتتى لقساتتتءقاالممًتتتىيقصىلكتتتىاقةتتتىقيًة
)قلتتم ا ققق قةلمتت لقاالممًتتىيقابلتتاةمقم ايةتتنقاقكتت قةتت قالم ةيتت قلاتت قةتت قمتترة اقاسةتت قةتت قرلتت قكا يتت ق

 يت ق قةاة فةشتية قفتنقالشت  قةأف  ة قةأ ل ةق(قسةىلميق سى قاالممًىيقفتنقال مىفتيقال  كيتيقالم يةتيق
:قق2007)قاكتةق يتى,ق ققق.م اةاقل تىقا ةةرمتىاقم ايةيتىاقمى ةتىاقساتءقالت ة قاالىلتنقلاةتم القفتنقسةايتيقالتم الق

قق(ق251
ةم قاة  قال  يميقال اةييقلاة  فيقالشتا قاكا ت قشت   قفتنقاالممًتىيقال اةتنق قةالمتنقة مت قفتنق

الممًتىيقست قل تى  قسشت ق قةالمتنقمت ة قةت ن اقك ى يتىاقامت ايقاامىمقالكً يى قاك قال ي لقفتنقالمت  قا
ق(قق393:قق2015 ىمىلنق قةق)قاياكى قق(قالةا  قفنقsaud , 1990)قققالظىه  قال اةييق.

 األسس الفلسفية للتعلم القائم على االستقصاء : (2
 – Jean-Jacques Rousseau , 1712)ققا قالفا  قااا  قشيةسىاقل لممًىيقم معقالءق ةلة

لات قامًتءقةتىقيةات ق ( Johann Heinrich Pestalozzi , 1746-1827)ققكلتمىلةي قق قةق(  1778
 , John Dewey)ققفنقفالتفيقمتة ق يتة لام القالمى لقساءقاالممًىيقةم قالفا ييقالم كي قس  قلامرة ق

 ق ي ق أىقأ قأ ش يقاك لى قاا  ااييقهنقالتممىكى قل تةمقةتىقةت قالةةامتتقالة يت  قأةق(  1859-1952
  قالةشتاايق( قارق أىقأ قات قق–م كي قالف ةضقق–ةضعقف ةضقق–الةشاايقة قن  ق)قم اي قالةةمتق

اشاى قال يتى قم ات قفتنقلتاةا ىق ةت قاالممًتىيقةت قأمت قاالتمة ا ييقةةت قنت  قالمت   قساتءقالمايتتق ق
(قالتر قكاتة قفيت ق ظ يمت قفتنقايتتقيفات ققDemocracy and Education)قققمت قةضتعقامىكت قالشت ي ةق

ققققققق(قلق.قق The Inquiry Methodالة يقك  يميقم كةييقةالمنقأ ات قساي تىقةلتةءقلقال  يمتيقاالممًتى ييق)ق
 (ق41ق–ق40:قق2011)قسكي ق ق

 االستقصاء :األسس التربوية والنفسية للتعلم القائم على  (3
ةالمتتنقم تتملققةاممةىسيتتيي ماتتيقالتتم القالمتتى لقساتتءقاالممًتتىيقساتتءقال ظ يتتيقالك ى يتتيقا ظ يتتيق فلتتييق

كم ةيتتيقالمفايتت قةالمتت  ا قال مايتتيقلتت ىقالةم اةتتي ق.قةاي قالمةافتت قكتتي قالك ى يتتيقةالتتم القاالممًتتى نقيظ تت قةتت ق
نتتتتت  قميتتتتتىلقالةم اةتتتتتي قكك تتتتتىيقة تتتتت فم لقكشتتتتتا قفتتتتت   قاةقمةتتتتتىسنقفتتتتتنقالتتتتت  ة قاالممًتتتتتى ييقق ق ميمتتتتتيق

م ىقالكي يق قةيمة  ق ة قالةممةتعققفتنقيةمااة قة قةفىهيلقةة ى ا قل  قالةشىا قالمنقمناقةىقالمن اة ل
ستت ا قالةاتتى قةأكتت يقالم تت يى قالمتتنقمشتتمعقرلتت قالك تتىيق قةكتترل قياتتة ق ممتت يلقالمفىستت قالةمكتتى  قاايمتتىكنق قةاي

ق(قق117:قق2009 ققةآن ة ق)قاكةق يى,قققققق.قققققالم القف ىااقره يىاقةسةايىاق
ق
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 :النظرية البنائية 
 ققةاممةىسيتيالك ى ييق ظ يتيقفتنقال اتلقةالة  فتيقةفتنقالم كيتيقةالم اتيلق قاةتىقمة ت ق ظ يتيق فلتييققم   ق

 ق(  Socrates ,  469BC-399BC)ق قلتم ا قة قآ ايقك ضقالف لفيقالم ةىيقة تقك أ قا ظ ييقفالفيي
 – Rene Descartes , 1596)قق تلق ياتى   قمت يةىاقق( Aristotle , 384BC-322BC)ققأ لت ةققة

ةصيت هلقةت قالف لتفيق قةاتى قلةلتىهةى قق (  Immanuel Kant , 1724-1804)ققاتى  ققة ق(  1650
)ق قة يتتتة ق قةقةلتتتيلقمتتتية قق(  John Locke , 1632-1704)ققالا يتتت قةتتت قال اةتتتىيقا متتتة قلتتتة 

William James , 1842-1910  ) قق قةك ة ت(Jerome Bruner , 1915-2016 )قةأةيكتت ق قق 
 ة قق(  Jean Piaget , 1896-1980)قكيىمييقق قة(  Lev Vygotsky , 1896-1934)قةفيمةملانق

تتا قالي تتىقساتتءقيتت قم لتت قلتتفيا قةلتتةيا قلتتة قهة لتتانفتتنقكاتتة  قال ظ يتتيق   قةك تتراقفتتل قال ظ يتتيققمتتءقًة
ل اةىيقساتءقالك ى ييقليل ق مىجقسىللقةا  ق قةللقمظ  قة  قةا   قك قمكاة  ق ميميقلةلىهةى قالا ي قة قا

ق(ق249ق–ق248:قق2013)قم ىةنق قققة قال ًة ق.
 مرتكزات البنائية :

قهنق:قالك ى ييقساءق   يقأسة  ق  يلييققم ماي
الة  تتءقيك تتءقراميتتىاقةتت قالم تتىيقالة  فتتنقلا ىلتتمقرامتت ق قةاقي متت قاليتت قةتت قالنتتى جقستت ق  يتت قا ق (1

ي متت قاليتت قةتت قفتتنقسمتت قالةتتم القةلتتي قايى تتىاقةلتتمم اقق مبًتتامتترة ااقاة  فتتيقلا قكة  تتءق قالةتت   ق
 قةكتتتراقفتتتل قالة  تتتءقيمشتتتا قلتتت ىقال ىلتتتمقا ميمتتتيقلمفىستتت ق ةالتتت قةتتتعقال تتتىللقالنتتتى منق قالةتتت   ق

   قكنك ام قاللىكميقةكىلليى قالر قي ً قساي قة قم اة قالم ي ق.ةيمب
ا قمشتاي قالة تتى نقلت ىقال ىلتتمقية تت قسةايتيق فلتتييق شت يقمم اتتمقم تت ااقسمايتىاق قساتتءقاسمكتتى قا ق (2

ال ىلتمقيشتت  قكىل ا تتيقلكمتتىيقالك تتىيقالة  فتتنقل يتت قةمي تتىاقةرلتت قس تت ةىقمتتبمنقة  يتتى قالنكتت  قةمةافمتتيق
ة  يى قالنك  قالم ي  قاقممةاف قةعقمةم ىم قالمنقك ىهتىقةفمتىاقلةتىققاى  اراققةعقمةم ىم ق.قفنق ي 

ةه ىقل ي قة قف لقلىك قلاةفىهيلقال اةييقفل  قليمعقفنق ي  قةكىلمىلنقيًكحقفنق ىليقس لقاميا ق ق
 ي ش قسما قفنقالك  قا مىمق ىليقااميا ق.

 قكشتا قاكيت ق ق يت قا قال ىلتمقيمةلت قكةتىقا قالك ءقالة  فييقالةماة يقل ىقال ىلمقممىةلقالم ييت (3
فنقره  قة قك ءقة  فييقاسممى ااقة  قكى  ىقً ي يق مءقةا قاى  قنى  يقةي معقرل قلاة قما ق

 الك ءقمم لقمفلي ا قمك ةقةم  يقلةىقيمً قكة  يى قالنك  قل ي ق.
ةكرل قيممقساءقالة   قااهمةىلقكىنميى قال  ي قة قاا ش يقةالممى مقالمنقيةا  ىقا قمؤا قساءقً يق

ق–ق254:قق2015س يتيق ق)ققفنقره قال ىلتمقا قاى ت قةةمتة  ق.ة  يى قالنك  قالم ي  قةمظ  قالن بق
ق(قق255
ق
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 البنائية والتعليم االستقصائي :

م  يلتتتيىاق قةاي ةتتتىقهتتتنق ةتتتةرجق ظتتت  قيفلتتت قايتتتتقيًتتت قال ىلتتتمقالتتتءقق ةةرمتتتىاقإا قالك ى يتتتيقليلتتت ق
نقيمتمقا قممكتعقةا ت  قك ت قالة  فيق قاةىقا قالك ى ييقليل ق  مىاقفي قةمةةسيقة قالن ةا قالةملالايقالمت

ةةتت قاهتتلقنًتتى اقالك ى يتتيقهتتةقا قالة  فتتيقمك تتءقةتت قنتت  قستت  قسةايتتى قةأ ةتتى قةنمافتتيقةتت قق اانتت ىق
يك تنقة  فمتت قةت قنت  قا  ةىمت قفتتنقالنكت ا قةالةةامتتقالةنمافتيق قف تتةقيمتةلقكت ة اقفتتنققالمفايت ق قفىل ىلتم

 قةالة  ظقل تراقالنكت ا قيمت قالم اي قةالامىكيقةالة ىمشيقةممةيعقالكيى ى قةم ايا ىقة للقااشاى قةالن ا  ق
اا  ق قةيم امقة قالة القا قالم ايلقاالممًى نقيبنرقةممىاقق.قيمميأقة قال  يميقاالممًى ييقا  ىقمييقا

م تتت ااقااكتتت ق قةا قالة اةتتتي قالتتتري قيلتتتمن ةة قاالتتتىليمقاالممًتتتى ييقيم  اتتتة ق ا ةتتتىقةي   تتتة قاالتتت ايق
ق(قق256:قق2007اكةق يى,ق قق)ةيشم ة ق  ك لقةارل قال ى قس  ق اكم لق.ق

 دعم المنظمات لالستقصاء : (4

قتق:تالةمة ايقكاى قلاة ظةى قفنقالم كييقال اةييق
 American Association for theالمة يتتتتيقااة يايتتتتتيقلم تتتتتةي قال اتتتتةلقق)ق (قأ

Advancement in Science قق) 
 (ق National Science Teacher Associationلة اةنقال اةلق)قة  ييال اك يقال (قم
 (ققNational Research Councilلاك ة ق)ققالةما قالة  ن (قج

ةرلتت قةتت قنتت  قالة تتىيي قالمتتنقهتت ف قالتتءقم تت قلتتاة قالةم اةتتي قفتتنق ة ااقفتتنق ستتلقاالممًتتىيق
ق(قق197:قق2015.ق)قأةكةقل ي  قةلايةى ق قالًفةتقةةى  قللاة قال اةىيقفنقممى ك لق

ةتؤمة ااقأسا ت قفيت قست ق(ققAAAS(قسم  قالمة ييقااة يايتيقلم تةي قال اتةلق)قق1989فنقسىلق)ق
(ق قةا قة ىيي قهتراقالةشت ةمقأشتى  قالتءقق2061 ىقفنقالمةسييقةالة  فيقال اةييقلامةيعقك اة قسىلق)قه ف

ةتتىقهتتةقأهتتلقةتت قأمتت قلقأ قالة اةتتي قصيتت قةاافتتي قكمتت  ي قال اتتةلقأا تت قةأا تت ق قةلاتت قساتتي لقالم ايتتيقساتتءق
ق(ق21:قق2015ة يفي ق قق)قكيم يقققققق  يميقأا  قفىساييقلق.قال مىفيقةالةسنقال اةنقةم  ي قال اةلقك

:قالة يتتى ق(قق2010الةشتى قالي تتىقفتتنق)قييمتتة ق قق(قNSESال اتتةلق)ققلم اتتيلقالة  يتتية تتىيي قالةةت ق
Aق:ال اةلقك اةجقةأ ش يقفنقال اةلقةك ييقساءقاالممًىيقل  ك لق.قة قن  قق/قين  قة اةن

 .انميى قالة مةىقال اةنقةمايفي ق 

 ك لق.الة ىهجقةفمىاقا ميىمى قمًةيلق   

 ة ى ا قاالممًىيقةالفضة قةالشاييقةاا فمىحقساءقاافاى ققي ةرمقعقةيشمالمفىس قةعقال اكيقةم
 قالم ي  قةالكيى ى ق قةالشاييقالمنقمًتقال اةلقةمةييهىق.ق

ق(ق426ق–ق425:قق2010 ققييمة )قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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ال ت  قالمتنقةقإ قياةت قفتنقةشتى ايقاافاتى ق قق A(قا قالة يتى قق2015ةق يفي ق ققةي ىق)قكيم ي
يمك  ىقال اةىيقفنقف لقال ىللقةانكى قية   لقةالمةاً قة  لق ة قةىقيامشفة  ق قاك قةا قماة قهنقرام ىق

  قال اةىيقالمنقيمك  ىقال  مقفنقالًتقاامشىتقال ىللق ةل لقةالمةاً قةاامًى قةعقية   لقة ا لقة
 قةا قالتتتم القالمتتتى لقساتتتءقاالممًتتتىيقيتتتية قال تتت مقكىلة  فتتتيقال اةيتتتيق قةة تتتى ا قة تتت  قالك تتت قةاتتترل ق
ااممىهتتى قاايمىكيتتيققةلاتت قهتتراقالة تتىيي قاقيةاتت قم ميم تتىقستت ق  يتت قال فتتظقااًتتلقلاة اةةتتى ق قةاي ةتتىق

قق( 39:  2015بيترز و ديفيد ,  )ققققققيم م قة قن  قةشى ايقال  مقفنقا ش يقالممًى ييقفىسايق.ق
 االستقصاء : 

انمافتت قالم  يفتتى ق تتة قةف تتةلقاالممًتتىيقكم تتةمقةمتت ةي ىق قةأهتت اف لقالمتتنقيلتت ة قالتتءقم ميم تتىق
فك ضقالم كةيي قس تقاالممًىيقساءقا  قلق ة قأةق ةمقة قالم القيلمن لقفي قالةم القة ى ام قةاممىهىم ق

ق(ق203:قق2002ةممةية ىقلقققق)قال يايق قلمةلي قالة اةةى قةم ظية ىق
لقهتتتةقم تتتةي قالة تتتى ا قالة  فيتتتيقلاك تتت قةة ىلمتتتيق(قا قاالممًتتتىيقق2003)قييمتتتة ققكي ةتتتىقيتتت ى

)قييمتة ققم  قالة القاهت اقل لممًتىيق(ق.قةاللككييقالمنقمقييةمم ييقالة اةةى ق قةااملىمقةفىهيلقالة  م
 (قق267:قق2003 ق

لق تتةمقةتت قا تتةامققفتتنقةمتتى قسةايمتتنقالم اتتيلقةالتتم القساتتءقا تت ق:ف  فمتت قق(ق2010)قالفتتم ة ق ققاةتتى
الم اتتيلقيلتتمن لقالةتتم القالةلممًتتنقةمةةستتيقةتت قالة تتى ا قةااممىهتتى قال يةتتيقل ةايتتى قمةليتت قالف ضتتيى ق
ةم ظيلقالة اةةى قةالكيى ى قةممةية ىق قةقإًت ا قمت ا قإيايقالف ضتيى قالةمم  تيقالمتنقًتىص ىقالةلممًتنق

تت قاليتت قساتتءقاة اتتيقةةةامتتقيامىكتت تت قالتتءق ميمتتيقاةقةشتتاايقةتتىق ق تتلقم كيتت قةتتىقمتتلقالمًة تقلتتؤا قاةقالمًة
 (قق126:قق2010)قالفم ة ق ققم ي  ق.قلق
لقالم  قالر قيكرل قال ىلمقفنقلكي قال ًة قساءقق(قكى  ق:ق2013س ف ق)قسكي ا قةل يايق قةق

ق(ققق113:قق2013)قسكي ا قةقل يايق قققققققؤا قلقققققققل  قلةشاايقاةقةةمتقصىةضقأةقاامىكيقس ق
قأهداف التعلم باالستقصاء :

 م ةييق مقاالم  مقل ىقالةم اةي ق. (1
 م ةييق ةحقالم ىة قةمكة قالم   قالرامنقكي قالةم اةي ق. (2
 ن القاالاةمقال اةنقفنقالمفاي ق  قالةشاايقةالمةم اةي قة ى ا قاالممًىيق قةقاالىمقال (3

 (قق240:قق2015)قاليهي  ق ققق
 مشميعقال ة قالمةىسنقةةىقيم  قالةم اةي قيم اةة قة قك ض لقالك ضقةيمكى لة قافاى هلق. (4
 اا ش يقاالممًى ييقم ة قساءقم ةيعقا ةى قالم القل ىقالةم اةي قفنقال   قالةا  ق. (5
 م ةييقسةايى قال القاالىلييقةالماىةاييق. (6
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نمافتيقلاتة قاا شت يقاالممًتى ييقمم اتمقةت قالةم اةتي قالمانتياق قالماىة قكي قةةا قالة  جقالة (7
ةال لتتتلق قةالتتتمن القمتتت  ام لقالةنمافتتتيقاىلمتتت  ا قال لتتتىكييقةالتتتمن القال ىلتتتةمق قةامىكتتتيقالممتتتى ي ق

 ةكىلمىلنقم ةييقااك امقةالمةيييق.
 ققققققققققققققققققم ةييقالراىيا قالةم    ق. (8

 (قق200ق–ق199:قق2015ل ي  قةلايةى ق ققةكةأ)قق
ةتنق فلت ق قةةت قاا تى  قام  قةً  قالمشةي قةال اف ييق انانقلاة قالم يييقيبمنقةت قال شتى قال  (9

 المنقيش  قك ىقالةم القا  ىيقاامشىف قالة اةةى ق.
م تتت قالةتتتم القيفاتتت  قةي تتتمجقةلتتتمن ةىاقة اةةىمتتت ق قة ةالتتت ق قةسماتتت ق قفتتتنق ىلتتتيقماىةتتت ق (10

 ةةام يقةىقي ي اق قةهراقيؤ  قالءقالملىؤ قةال صكيقايمى قالمفلي ا ق.ةا لمىلقل
 م ةييقالم   قساءقالمن ي قةم  ي قةًى  قالة اةةى قةايفييقمة  ىق. (11
ةًى  قالة  فيقالةنمافيق قة ت قالامتمق قةالت ة يى ق قةالة تى  قم ةييقالم   قساءقالمن الق (12

 الةم ةسيقساءقشكايقاا م   ق.ق قةااف لق قةالةمى تق قةالةةامعقالةنمافيقةق
ق(قق131:قق2011)قم ي ق قققققق

 لفرق بين االستقصاء واالستكشاف :ا
ي ىقال  ي قة قالم كةيي قالءقالمن القاالماشىتقةاالممًىيقاةف ةةي قةم ا في ق قإاقا  قيةم ق

أ ق ةيقف مىاقكي قاالماشىتقةاالممًىيق ق(قق1999الةشى قالي قفنق)قييمة ق قي ىقمى يي قةقكي  لق قف  ق
فىالماشىتقهةقال  تقة قم  ي قال اةلقكشا ق  يلنقفنقالة  ايقااكم ا ييق قةهتةقيمضتة قم اتلقال اكتيق
الةفتتتىهيلقةالةكتتتى مقال اةيتتتيق قاةتتتىقاالممًتتتىيقفيمضتتتة قلتتتاةاىاقساةيتتتىاقةممتتت ةىاقلتتت ىقال تتت مقة تتت ق)قم  يتتت ق

ف ضيى ق قممةيلقن تةا قالمم كتيق قةقم ةيتيقاممىهتى ق  ي تيق(ق قةل تراققالةشاايق قمًةيلقالمم كيق قسة 
ي ممتتت قمى يتتت قأ قمتتت  ي قال اتتتةلقكىالممًتتتىيقيةاتتت قا قيكتتت أقفتتتنقالة  اتتتيقالةمةلتتت يق قةيممتتت لقفتتتنقالة ا تتت ق
ال  التتييقاانتت ىق)قااس ا يتتيقةالمىة تتيق(ق قةةتت قه تتىقيشتتا قمتت  ي قال اتتةلقكىالماشتتىتقاكلتتى قلم تتةي ق

ق(ق139ق–ق138:قق1999 ققييمة ق)ققققققققق. اةلقكىالممًىيقم  ي قال
(قا قااامشتتىتقهتتةقف تت قسماتتنقةهتتةقسةايتتيقمفايتت قمتتملقكىلايفيتتيقق2002فتتنق تتي قيتت ىقس تتىقا ق)ق

المتتنقيتترهمقفي تتىقالةتتم القالتتءقاك تت قةتت قالة اةةتتى قالة  تتى قلتت قلي ممتت قة  تتىقالتتءقم ةيةتتى قم يتت  ق قأ قا ق
 هتتىقكشتتا قااامشتتىتقةتت قةم تتيق ظتت اقسةايتتيقمم اتتمقةتت قال ىلتتمقاستتى  قم ظتتيلقة اةةىمتت قاللتتىكميق قةم ةي

يةا تتت قةتتتت ق ؤيتتتتيقال  متتتتى قم يتتتت  قفتتتتنقالةةمتتتتتقلتتتتلقماتتتت قة  ةفتتتتيقل يتتتت قمكتتتت قالةةمتتتتتقاالماشتتتتىفنق قأةتتتتىق
االممًىيقف ةق ةمقة قاللاة قاا لى نقالر قيظ ت اقالفت  قةيًت قكت قالتءقالةييت قةت قة  تءقفتنقنك مت ق ق

 يميقفنقالتم القةسةايتيقك ت قةاالممًىيقة قةم ق ظ اققسكى  قس قاممىاقال م قة ىلم قصي قالةلمم  ق قة 
ة قالف  قالءقمفلي قً يحقلةةمتقة ي ق قةهةقكرل قي ىا ق ؤييقشك ق  قأ قا  قسةاييقيملقفي ىقآ يىاقًة
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ةآن ة ق ق يت قيت ىقا قلتاةاى قاالممًتىيقمتبمنقك ت قااامشتىتقك قف ت قااامشتىتقيلتىس قالفت  قساتءق
ق(ق236ق–ق235:قق2002)قس ىقا ق ققققققققققالمًة قالءقالف ضييقةكىلمىلنقف ةقلىك قل لممًىيق.ق

(قأ قالممًتتنقهتتنقال ىلتتيقالمتتنق تت ىقفي تتىقالةتتم القةشتت ةااقكىامىكتتيقق2014ةيتت ىقشتتك قةآنتت ة ق)ق
تة قالتءقال متى  قةت قنت  قالة  ظتيقةالمفايت  قس قلؤا قةىق قفنق ي قا قاالماشتىتقهتةقال  يمتيقلاًة

ق(قق231:قق2014)قشك قةآن ة ق ققتق ميميقلاممًنق.قاللككنقك  ق  ة قسةاييقالممًنق قةا قااامشى
(قأ قه تى قف متىاقكتي قاالممًتىيقق2014ة ى ايق قسفى يق)ق(قالةشى قالي قفنققSundي ىقً  ق)قةق

ةاالماشىتق قةأ قاالماشىتقمييقةت قاالممًتىيقةرلت قك ت قس ت قالمت  ي قكىالماشتىتقيطاتة قال ىلتمق
فتتتنقره تتت قك تتتضقالةفتتتىهيلقةالةكتتتى مقةلتتتمن ةىاقال ةايتتتى قال مايتتتيقاتتتتق:ق)قالة  ظتتتيق قالم كتتتؤق قاالتتتم مىجق ق

قكىاضتىفيالممًىيقفيلمن لقال ىلمقمةيعقال ةايى قاالماشتىفييقالمً يتق قالميى ق....قالخق(قأةىقفنقا
قة ى اتيقق)قسفى تيققالممى مق قةقم ظيلقالكيى ى ق(ق.قالءقك ضقال ةايى قة  ق)قم  ي قالةشا  ق قةقمًةيل

ق(قق30:قق2014 ق
ك تتتضقققفضتتت اقستتت ق(قفتتتنقا قاالممًتتتىيقيمضتتتة قال اةيتتتى قال مايتتتيقsundةيمفتتت قالكى تتت قةتتتعق)ق

ق.قالممى مق قةقم ظيلقالكيى ى ققالةشا  ق قةقمًةيلم  ي ق
 مستويات االستقصاء :

ا ك تيقةلتمةيى قةنمافتيقمك تىاقلميةيت قالةتم القا قل لممًتىيقق Rezba & et al ييكتىقة فىمت قرات ق
ق:ققققققىقةهنكىلةشاايقةن ةام ىقةاامىكيقساي 

 Confirmation Inquiryاالممًىيقالمةاي  ق:قققق (1
تتةتقس تت ةىقماتتة قال متتى جقة  ةفتتيققيؤاتت قال اكتتي ساتتءقمىستت  قةتتىقةتت قنتت  ق شتتى قةًة

 لافىاق.
 Structured Inquiryاالممًىيقالك ى نق:ققققققق (2

ةتق.  يم  ىقالةم اةي قس قاللؤا قالر قي  ض قالة القة قن  قام ايقةًة
 Guided Inquiryاالممًىيقالةةم ق:قققققق (3

ًتةيلق/قإمت ايا ق(قلة اتلقكىلتمن الق)قميلممًنقالةم اةي قفنقاللؤا قالتر قي   ت قا
 ةنمى  ق

 Open Inquiryاالممًىيقالةفمةحق:قققققق (4
يم تت ىقال اكتتيقساتتءقاالتت ايقالمتتنقًتتىصةهىقكب فلتت لقةالة مك تتيقكىلةةضتتةمقةتت قنتت  ق

قاام ايا قالةًةةيقكةال م لق.
المتتنقلتتةتقففتتنق   قي مةتت قساتتءقاالممًتتىيقالمةايتت  قيمتت لقالة اتتلقلتتؤاااق قةيانتتاقاامتت ايا ق

يمك  ىقالةم اةي ق قةي  فة قال ت قلاةشتاايق.قأةتىقفتنقاالممًتىيقالةفمتةحقيمتةلقالةم اةتي قكمةليت قالةشتاايق ق
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ةاام ايا قالمنقمطمنرقلاك  قفنقهراقالةشاايق قةلي قه ى ق  قم ق ط  قلافىاق قةفنقك ضقال ىا ق قم ق
ق(ق399ق–ق397:قق2015 مىلنق قةق قق)قاياكى قققاقياة ق مءقه ى قامىكيقً ي يقةأن ىقنى  يق.

ا قاالممًتتىيقالةفمتتةحقية تت قأساتتءقق1980ستتىلققTafoya Sunal, and Knechtةمتت قراتت ق
يقلا ة قة  قال اةىيقةهراقيم اتمقةت  لقالمفايت قال اةت نقةلمةيى قاالممًىيقكلكمقاس ىيقالةم اةي قفً 

ق(قProtopsaltis & et al. , 2012 : 15)ققق م اقس قق.
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

 الحل اإلجراء  السؤال    
 ة ال ة القة القاالممًىيقالمةاي  

ق ىلم ة ال ة القققققاالممًىيقالك ى نق
  ىلم  ىلمقة القاالممًىيقالةةم 

  ىلم  ىلم  ىلمقققققاالممًىيقالةفمةح

ق(قProtopsaltis & et al. , 2012 : 15)ققققيةضحقةلمةيى قاالممًىيقق(ق1ةن  ق)ق
 نماذج التعلم القائم على االستقصاء :
 ةىرجقلام القالمى لقساءققالممًىيقي  ضقس  قة ان ق قيةا قس هىا قم ايلقال اةلقساءقالى قا

قاالممًىيق.
 The general Inquiry modelقا ةةرجقاالممًىيقال ىلق: (1

لتتتءقم اتتتيلقال تتت مقالة تتتى ا قةالة تتتى تق قةاالتتتم  ا ا قالة اةكتتتيقلامفايتتت قكشتتتا قي تتت تقإ ةتتتةرجق
ةالمتنقمشتة قققإلمىكيقس قأل ايقال ىةيق قةة قن ل قي ةنقال  مقالة  فيقكىلة مةىقاااتى يةنلة ظةةنق

 تت قساتتءقف تتلقال متتى  ق قةالةكتتى مق قةالةفتتىهيلقضتتة قلتتيى قر قة  تتءقل تت قالةشتتا  ق قةيةاتت قم كيمتت قس
ة  فيتيق)قالة  فتيقال مى ميتيق قالةفىهيةيتيق قاام ا يتيق قةةتىقة ايقلاك تى قك ت قةت قاكقم  ي قالة مةىقة قأ 

ق(ق393ق–ق392:قق2015)قاياكى قة مىلنق ققققققققق.ق(الة  فيي
قق

 الممًىيقةفمةح

 الممًىيقةةم 

 الممًىيقك ى نق

 الممًىيقمةاي  
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 Inquiry by experimentationاالممًىيقكىلمم يمق:قققق (2
الة تتتتى ا قاالممًتتتتى ييقة تتتت ق)قالة  ظتتتتيق قةيم اتتتتمقهتتتتراقال تتتتةمقةتتتت قاالممًتتتتىيقةمةةستتتتيقةتتتت ق

ةالمً يتق قةالميى ق قةف ضقالف ةضق قةالمفلتي ق(ق قةلاتة قالمم كتيقممضتة قةةمفتىاقة يت ااق قلترل قساتءق
قال ىلمقا قيمةلقكىام ايا قاامييقل ا ىق:

 .يمةلقال ىلمقكةضعقف ضيى قرا قس ميقكىلةشاايق 
 يمم حقن يقا كى قً يقالف ضيى ق.ق 
 الن يقة قن  ق)قام ايقالمم كيق قةضك قالةم ي ا ق(ق.م كي ق 
 المًة قالءقال ميميق)قأةىقكمكة قالف ضييقأةق فض ىق(ق.قققق 

 (ق205:قق2008)قس ييق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
  Suchman's Inquiry Methodققاالممًى ييق:ق  يميقلاةى  (3

(قهتتراقال تتةمقةتت قاالممًتتىيق قةي مةتت قساتتءقةمتتة قأ تت ا قةم ىمضتتيقق1962 تتة قلتتاةى قستتىلق)ق
تتة قالتتءق ىلتتيقالمتتةاي قةتت قنتت  ققكب تت ا لم كيمتت ق قةس تت ةىقيةتت قال ىلتتمق ةم ىمضتتيقفى تت قيلتت ءقالتتءقالًة

لةلىس  قال  مقساءقم ةي ق ظ يى قمة  قأفضت ققالل نقلمفلي قهراقالم ىمضق قةملمن لق  يميقلاةى 
قالمفلي ا قلأل  ا قالةم ىمضيقالمنقيشىه ة  ىق.

قن ةام ىق:
 س ضقال   قالةم ىمضقة قمك قالة الق. .قأ

ي تتت حقال تتت مقالتتت ايقيشتتتم  قفتتتنقامىكم تتتىقا قماتتتة قل  تتتللقأةقلالقةتتت قأمتتت قال ًتتتة قساتتتءق .قم
 ة اةةى قملىس قفنقمفلي قاا  ا قالةم ىمضيق.

تتاةقيال تت مقاافاتتى قالمتتنققي تتىم, .قج لمةتتعقة اةةتتى قاضتتىفييقمةاتت  لقةتت ققلتت ة الي تتىق قةيق مًة
ة قالءقمفلي ا قاةق ظ يى ق.  الًة

يمة قالة القالة ىمشيقلةلىس  قال  مقساءقمم يلقمفلي ا قة مةايقلا   قةالم م قة قًت يق .ق 
ق(ق401-ق400:قق2005)قن ىيكيق ققققققققققققما قالمفلي ا قاةقال ظ يى ق.ق

 
 (قwhite and Frederiksen 1998ا ةةرجقةاي قةقف ي  ال ق)ق (4

ةية تتتتت قا تتتتت قلم ةيتتتتتيقة تتتتتى ا قةتتتتتىقة ايقالة  فتتتتتيق(قق1998اكماتتتتت قةتتتتت قمكتتتتت قق)ةايتتتتت قةقف ي  التتتتت ق
 Theالة تتىةا قلم تتةي ق ةةرمتتىاقسىةتتىاققلاتتم القالةلتتم  قساتتءقاالممًتتىيقةمتت قلتتةنقكتتتق)ق ة  قالممًتتنق

Inquiry Cycle (ققةيماتة قةت قنةت قة ا ت قةالمتنقق)لتؤا ققQuestionقم كتؤقق Predictقمم كتيقق 
Experimentق ةةرجقق modelقم كي قق Applyق(قق

ق
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ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

ق(White قFrederikse, 1998 : 5 & )ققق(ق ة  قالممًنق2ةن  ق)ققققققق
ةةتت قةمىك تتيقن تتةا قهتتراقالتت ة  ق:قفتتل قالن تتة قااةلتتءقالمتتنقيمتتةلقك تتىقالةم اةتتي قممة تت قكًتتيىصيق

(ققالةم امتيقفتنقاللتؤا قق predictions(قةةت ق تلقإ شتىيقةمةةستيقةت قالم كتؤا ق)قQuestionsاللؤا ق)ق
(   Experimentsة قأم قم  ي قأ قة قالم كؤا قالةم ىفليق ميميق قةك  قرل قمن ي قةم فيرقالممى مق)

اةقي قك  قرل قيمةةة قكم اي قةمانياقالكيى ى قةال مى جقالمنق إلي ىقساءقشا قمةا ي قساةييقة ةىرجقق مًة
ةال ةتىرجقفتتنقةةامتتتقم يتت  ق قاةتىقيتت  ا قساتتءقاتت قق(قالمتتةا ي قApply(ق قةقأنيت ااقم كيتت )ققModels)ق

ةتتىقم اةتتةاقملتتىؤا قم يتت  قةتت قشتتب  ىقا ققم تتة قساتتي لقةتت  قانتت ىقةتتعقك ايتتيق ة  قةتت قلتتؤا قم يتت ق قةامكتتىمق
ق(White قFrederikse, 1998 : 4 – 5 & )قققققققق  جق مي قفنقاالممًىيق.ق
(ق لتنيقة   تيقةت ققWhite , Frederiksen , and Collins 2009ةمت قا تمجقات قةت ق)ق

(قالتر قمضتة قلت قن تةا قمة ت قسةايتى قةلمناًتيقق The Inquiry Cycle ةةرم لق ة  قالم ميت ق)
قالفضتة قةتعقال ت مقيكت أملمة قة  ىهىقة قةمةةسيقة قاا ش يقأةقالة ىلقالف سييقرا قالًتايق ق يت قق

قةضتعقة ققالةم ىفلتيقالف ضيى قك  ةققاكل ايقلم ةي قةاكفاى قال ظ يى قةالمن القالظةاه قك ضق ة 
قف ضتيىم لقانمكتى قل لقملةحقلةتقةالمنق قالكيى ى قمةف قأ قشب  ىقة قاالممًىيا قالمنقام ايقن  
تتاةاقالمتتنقةال متتى جقال ظ يتتى قةممةيتتعق قك تتلقالنىًتتيقالكيى تتى قم ايتت قنتت  قةتت  ق قلكتتتققانتت ةج قلقإلي تتىقمًة

قلتتؤا ةمشتتة قالن تتةا ق:قق.ىقك تتقالميتتىلقيمتتمقالمتتنقالك تتة قةتت قةييتت قامتت ايقاك لتتيقةممتت يللقافضتت ق ظ يتتيق
ق)قق Hypothesize)ققافمتتتتت ضق (ققQuestion and Theorize)ققة ظ يتتتتتى  (ق قةالتتتتتمما 

Investigationقق ة اق(ق قق(Analyzeق قق)قق امةقق(Synthesize ق قق)ققةل يةم(Extendقق).ققققققققققققققققققققققققققق
(White , et , 2009 : 67ق)قق

ق
ق

 سؤال

Question 

 تنبؤ

Predict 

 تطبيق

Apply 

 تجربة 

Experiment 

 نموذج

model 
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ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

ق
ق(ققWhite & et , 2009 : 68).ققالة   يق(ق ة  قالممًنق3ةن  ق)قق

ق
 :قModel Jurisprudential Inquiry االممًىيقال ى   (5

 ةتةرجقلةلتىس  قال ت مقكل شتىيقهتراقاك ( Oliver & Shaverمتىلقات قةت قاةليفت قةشتىفيي قق)ق
ساءقالمفاي قك  يميقسى ليقةايفييقالمفاي قك  يميقة  مييقفتنقالمضتىيىقالة ىًت  ق قةاترل قلةلتىس م لقفتنق
إسى  قال ظ قفنقةةامف لقالةم اميقكىلمضىيىقالة ةيقلتةايقاى ت قان ميتيقاةقمى ة يتيقاةقاممةىسيتيقاةقم ايةيتيق

ا يتتيقالمتتنقممضتتة  ىقن تتةا قاا ةتتةرجق قةممة تت قن ةامتت قكتتتق:قالمةمتت ق  تتةقةرلتت قةتت قنتت  قالة ىمشتتى قالف
قالمضتتتتتتتييق قالك تتتتتتت قةالم تتتتتتت تق قالة ىمشتتتتتتتيق قالة تتتتتتتىظ  ق قاامفتتتتتتتى قساتتتتتتتءقالتتتتتتت أ قةم سيةتتتتتتت ق قالم كيتتتتتتت ق.قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 (قJoyce & Weil , 2003 : 118 – 121)ق م قس ق
 (ققWeb Quest Modelا ةةرجقةيمقاةيل قققق)ق (6

تفىقال ةتةرجقساتءققق1995اكما قة قمك قا قة قكي  نق ة جق قةقمةلقةى ,قفتنقستىلق  ق يت قًة
ا تت قلق شتتى قةةمتت قكىالممًتتىيقلق قإرقا قالة اةةتتى قالمتتنقيمفىستت قة  تتىقال تت مقمتتبمنقةتت قةًتتى  قساتتءق
اا م   ق قةماة قكشا قانميتى  قكتىلةؤمة ا قالةًتة  قةاا ةا قالما اةميتيقاانت ىقة ت قااة ا قالة شتة  ق

 قا قات قالةيتمقاةيلت قم كت قاالممًتىيق قةةتعقرلت ق قالةلى  قال مةييق قمةاس قالكيى ى ق قةةت قهتراق مت
 قفى قة ظلقالةيمقاةيل قي كت قك تضقالةت ان قاانت ىقاتىلم القالمتى لقساتءقالةشتاايقأةقالتم القالم تىة نق

:قق2015)قاياكتتى قةق متتىلنق ق.قة ىلمتتيق قالمميتتيلق قاالتتم مىجق(قةممة تت قن ةامتت قكتتتق)قالممتت يلق قالة ةتتيق قال
ق(قق396ق–ق395

ق

قلؤا 

 

قافم ض

 

 المما ق

 مةل ي

  ام

  ا 
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 :ق(قCyclic Inquiry Modelجقاالممًىيقال ة  قققق)قا ةةر (7
ي تتة قكىلةايتتى قال(قةية  تت قةتت قمىة تتيقاقBertram Bruceستت اقكي متت القكتت ة ق)قهتتةقا ةتتةرجقأ

االممًىيقال ة  قةلمة ى قة قا قالتم الققك ةةرجا قالفا  قاالىلييقق قةق1996ل يققالةم   قااة يايي
 askingيكتت أقةتتعقفضتتة قالةتتم القةيبنتترقاالممًتتىيقةلتتى اطق ة يتتىاق)ق اية يتتىاق(قيمة تت قكتتتق)ق تت حقاكلتت ايق

question قةالممًتتتتتىيقال اتتتتتة قق investigation solutions قةة ىمشتتتتتيقاالممًتتتتتىيا قق 
discussing our inquiriesقأفاتتى ااقم يتت  قاكماتتى  قةققCreatالمبةتت قةق ققreflectingفتتنقالة  فتتيقق

 تىاق ىق قةة ق لق  حقأل ايقم ي  ق قةاي قا قن تة قةت قن تةا قهتراقاا ةتةرجقمت مك قا مكىالمنق ً قساي
ق(ققBruce and Bishop , 2002 : 709 – 710)قققققق. كي يىاقكىلن ة قالمنقماي ىق

 :االستقصاء الدوري  بأمنوذجمراحل التدريس 
قاالممًىيقال ة  قكنة قة ا  قةممىك يقرا قةلى ق ة  ققكب ةةرجية قالم  ي ق

ق:قAskقألب /قققااةلءقة  ايقال
 يتت قيمتتةلقالة اتتلقك تت حقاكفاتتى ق تتة قالةةضتتةمقليلتتىس قالةم اةتتي قةمة تت قك ايتتيق ة  قالممًتتنق ق

ق( Bruce & lin , 2009 : 236ساءقمة ي قاكل ايقة قن  قمكى  قاافاى ق.ققققققق)ق
تتقق الظتتةاه قةيكت يقاللتؤا قاةقالةشتاايقفتنقهتراقالة  اتيقةتت قنت  قكت أقالةتم القفتنقم  يت قاةقًة

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق قإ قاللتتتؤا قال تتتى تقةلتتتمة ءقةتتت قالفضتتتة قال ميمتتتنق تتتة قممتتتى مقال تتتىللقال ميمتتتنق.قةالمضتتتىيىقالةنمافتتتيق
ق( Casey & et al , 2009 : 31)ق

ةه ىقيمةلقالةم اةي قكل ى  قة  حقاال ايقس قالةةضةمقاةقالمضييق ق لقيمةلقالة القكلست ا قمى ةتيقق
ممضتتة قاىفتتيقاالتتت ايقالمتتنقمةتت قا ى م تتتىقةتت قمكتت قالةم اةتتتي قةالمتتنقمتت مك قكىلةةضتتتةمق قةي  ضتت ىقساتتتي لق

ق(قق349:قق2016)قس ييق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق.قق ليمةةةاقكىامىكيقساي ىق
ق:ق  Investigation/قالمما ققة  ايقال ى ييال

كةةى لتتتيقسةايتتتى قال اتتتلقفتتتنقهتتتراقالة  اتتتيقيتتتملق متتت قالفضتتتة قالتتتءقال ةتتت ق ق يتتت قيمتتتةلقالةم اةتتتي ق
م ايقاةةى مةعقالة الةم ةسيقفنق يىصيقالف ةضق قةاي  قةم ايت قالكيى تى قالممتى مق قةالة امكتيقةالةمىكاتيققًة

تم قالممًتىيام لقاةقاصت ا قةلتى قم يت قلتلقيتملق ةمفلي هىق.قاةىقيةا  لقايضىاقاستى  قًتيىصيقالت ام لق قًة
ااًانقا قي  نقالةةضةمق قةكرل قمًكحقسةاييقمةتعقالة اةةتى قاللؤا قالملىؤ قس  ق قاةقللقيلم يعق
النكتت  قالةةا تتيق قةمممتت حقا قفتت اققكبًتت ىت ق(ق قةلاتتة قهتتراقالة  اتتيقمم اتتقسةايتيقراميتتيقيةاا تتىق)قالةتتم ال

لفات قالةم اةتي ق قةلاتة قالممتى مقمشتة قمفتىس اقةتعقالم القمم امقةةا قةةشىا قةم ةستيقاًتاييق قةم ت  ق
اانتتت ي ق   تتتظقا قه تتتى قك تتت ااقان ميتتتىاقل لممًتتتىيق قةكىلة تتت قفتتتل قااك تتتى قالةى يتتتيقةال ى فيتتتيقةالمةىليتتتيق

ق( Casey & et al , 2009 : 31)ققققققققققققةال ةاييقةمبًايقفي ق.
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لاتتة قالتتمن اة ىقق;ةه تتىقيتتملقمشتتميعقال تت مقساتتءق  التتيقةةضتتةسىم لقكىلتتمن القةًتتى  قةنمافتتيق
يل لقيةف ق قالم م قفنقالممًىيام لق قة قن  ق:ققفً 

 ل قمية قالم مي ق(م اي قالة مةىق)قا 

 .الك  قفنقالةةضةسى قةالةًى  ق 

  الةم ةسيق(قسةايى قال القمةعقالة اةةى ق)قكىلم ةى 

ماةاقم اييهلقساي ق. ق( Bruce & lin , 2009 : 236)ققةةىقي ل قساءقا  لقفا ةاقفنقالةةضةمقًة
ق:ق Createاكما ققق/ققالة  ايقال ىل ي

مت ايقةمةةستيقةت قاامًتىا قفيةتىقكيت  لق ق قكمةتعقالة اةةتى ققةم اةتي فنقهراقالة  ايقيكت أقال ةاي
ةهتةقالشت ا  قااك اسيتيقلمات قق قة  تءالقك تىيلمشاي قالة  فتيقالم يت  ق قةممة ت قالمت   قفتنقهتراقالة  اتيقساتءق

الة  فتتيق قةيمتتةلقالةتتم القكىلة ةتتيقااك اسيتتيقالةمة اتتيقكمشتتاي قافاتتى قة ظ يتتى قم يتت  قهىةتتيقنتتى جقمم كمتتت ق
ق(ققBruce & et al. , 2003 : 7)قققققكميق.اللى

ق(ق أ قا قالةم اةي قم اةةاقم ةي قاافاى قالمنقم ة  قة قالة  امي قاللىكممي ق)قألب قةقالمما 
ققققق)قسةايتتتيقك تتتىيقالة  تتتءق(ق قةهتتتراقيتتتؤ  قالتتتءقم تتتة قةستتتي لقااكماتتتى  ق.ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققفتتتنقاكماتتتى قةةاضتتتيعقرا قة  تتتءق

ق( Bruce & lin , 2009 : 23)ق
كامىكتتتيقمم يتتت قيمضتتتة قاىفتتتيقالة تتتى تق ققةاافاتتتى قةالة اةةتتتى قالمتتتنقمتتتلقممتتتةلقاتتت قةمةةستتتيقه تتتىقةق

ت قالي تىق قةالمتنقيةات قا قملت لقفتنقاامىكتيقساتءقاالت ايق اامشىف ىق قةاالم مىمى قالم ي  قالمنقمتلقالمًة
ق(قق263:قق2012)قالك انق قققققق.ال  يلييق

 

قDiscuss :  ق/ق ىم,ققال اك يالة  ايق 
فتتنقهتتراقالة  اتتيقةتت ق ة  قالممًتتنق قيمكتتى  قال تت مقأفاتتى هلقالم يتت  قةتتعقا نتت ي ق ق يتت قيكتت أق

الة ىمشتتتيقملتتتىس هلقساتتتءقم ميتتت ققال ىلتتتمقكلتتتؤا قا نتتت ي قستتت قممتتتى ك لقالنىًتتتيقةقالممًتتتىيام لق قةاي 
يشتتتتى  ققسةايتتتتياقاممةىسيتتتتياقةةتتتت قنتتتت  قالة ىمشتتتتيقيًتتتتكحقك تتتتىيقالة  فتتتتيقق را قالة  تتتتءقالة  فتتتتيقالةشتتتتم ايق

افاى هلق قةيلبلة قا نت ي قست قممتى ك لقالنىًتيقةا قالة  فتيقالةشتم ايقهتنقسةايتيقة ةتيققىالةم اةي قفي 
فتتنقك تتىيقالةممةتتعق قةيمتتةلقالةم اةتتي قكةمى  تتتيقالة  ظتتى ق قةمكتتى  قالنكتت ا قةة ىمشتتيقاالتتم مىمى قفيةتتتىق

ق( Casey & et al , 2009 : 32)ققكي  لق.قق
ةا قال ةا قال ش قي ة قاالممًىيقة قةم  قةشى ايقشنًييقالءقالميالقمةىسنقيميحقلاةم اةي ق
مكى  قاافاى قاا مىميتيق قةم  يت قأةمت قالشتك قةاانتم تقفتنقاسةتىل لق قةيةات  لقةت قم تةي قآ ا  تلق تة ق

ق( Bruce & lin , 2009 : 237المضىيىق قةا م القالةااييقالفا ييق.قققققققق)ق
ق
ق
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ق:قReflect:قمبة قققالة  ايقالنىةلي
ةفتتنقهتتتراقالة  اتتتيقيبنتترقالةم اةتتتي قالةمتتت قلا ظتت قفتتتنقةتتتىقة ايقاالتت ايقااةليتتتيق قةةلتتتى قالك تتتة ق
تتت قالي تتتىق)قةالمبةتتت قه تتتىقي  تتتنقالم كيتتت قستتت قالنكتتت  ق(ق ق يتتت قيمتتتةلق ةالممتتتى مقةاالتتتم مىمى قالمتتتنقمتتتلقالمًة

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققفتتتتتنق:قالةم اةتتتتي قكلستتتتى  قالن تتتتةا قةتتتت  قانتتتت ىقك اتتتت قاالتتتتت لق قةيتتتتملقرلتتتت قةتتتت قنتتتت  قةلتتتتى ايقرام تتتتلق
ق(قBruce & et al. , 2003 : 7)ق

 .ه قالم   قا قا   قاال ايقالة ىلكيق 
 .ه قالمف  قة قاا ش يقةالممى مقاالممًى ييقفنقاامىكيقساءقاال ايق 

ةكتترل قيةاتت قا قيتتملق تت حقالتت ايقم يتت  قلامىكتتيقس  تتىقةك   تتىقةتت قم يتت قةتت قنتت  قامكتتىمقة ا تت ق
ق(قق264:قق2012االممًىيقال ة  قاللىكميق.ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق)قالك انق ق

ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

ق
ق
ق
ق
ق

ق(قا ةةرجقاالممًىيقال ة  ق.ق)قمًةيلقالكى  ق(ق4ةن  ق)ق
 :  ة قالة القفنقا ةةرجقاالممًىيقال ة  

 دور المعلم  خطوات النموذج 
ق

كة ا  قاالممًىيقمك قالك يق
 ال ة  ق

 م ضتتتتتتتي قاك ةا قةاام تتتتتتتي قةالةلتتتتتتتى  قالم ايةيتتتتتتتيقال يةتتتتتتتيق
 لاةةضةمق.

 مةييعقال  مقفنقةمةةسى قاقييي قس  قأف ا هىقس قاللميق 

 استقص  

 ناقش ابتكر

 تأمل

 أسأل
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 .قمشميعقال  مقساءقال ة قالم ىة نق
 
 

ق
ق
ق
 الب ق

Ask 

 إ تتتى  قا مكتتتىاقال تتت مقك تتت حقالةشتتتاايقاةقالمضتتتييقاةقالةف تتتةلق
 الة ا قالمً  قل ق.

 .ةلىس  قال  مقساءق  حقال ايق ة قةشاايقال   ق 
 ال  ىييق.قةةا قا قيشى  قفنق  حقال ايقةفمة ي 
 انميتى قاالت ايقالمتتنقمت مك قكىلةشتاايقالة  ة تتيقةالمبات قةتت ق

 قاة  ىقمىكايقلاك  ق قةيةا قمك ي هىق.
 (ق349:قق2016)قس ييق ققققققققققققققققققققققققق

يممقالمبا قة قا قالةشاايقالة  ة يقشيميققفكرة التدريس :
المن القال ايقةةم يق قأةق قةالمبا قة قةيةا قك   ىقةمفلي هىق

ق.را ق  ىييقةفمة يقةالمنقملىس قال  مقساءقااكماى ق
ق(ق403:قق2015)قاياكى قة مىلنق قققققققققققققققققققققققققق

ق
ق
ق
ق

قالمما ق
Investigation  

 .مةمي قال  مقلةةى ليقسةايى قال القالةنمافيق 
 .مةمي قال  مقالءقةًى  قالة اةةى ق 
 اا ش يقاالممًى ييقةالمم يكييقةلىس  قال  مقفنقم فيرق 
 استتتتى  قًتتتتتيىصيقاالتتتت ايقأةقناتتتتت قالتتتتت ايقم يتتتت  قممتتتتتة قالتتتتتءق

 الممًىيا قم ي  ق.
 التتتتمن القالة ىمشتتتتيقاالممًتتتتى ييقالمةىسيتتتتيقلملتتتت ي قسةايتتتتيق

 مةعقةم ظيلقالكيى ى قةم ايا ىق.
 ( Bruce & lin , 2009 : 236)ققققق

ال  مقساءقًيىصيقالفت ةضقةت قنت  قلىس ققفكرة التدريس :
  حقأل ايقلىك  قإراق س قالض ة  ق قةارل قةلىس م لقساتءقإيمتى ق

)قاياكتتتى قة متتتىلنق قق قةمةتتتعق قةم ظتتتيلقالكيى تتتى قلم ايتتت قف ةضتتت لق.
ق(403:قق2015

ق
ق
ق
ق
قاكما 

 ت قالي تىقمةمي قال  مقساتءق كت قالة اةةتى قالمتنقمتلقا لمًة
ة قالءقةعقك ض  اافاى قالم ي  ق. ىقلاًة

 مةميتتت قافتتت ا قاتتت قةمةةستتتيقساتتتءقامىكتتتيقمم يتتت قستتت قالمضتتتييق
 الة  ة يق.

 ةلتتتتىس  قال تتتت مقساتتتتءقمميتتتتيلقف ةضتتتت لقةتتتت قنتتتت  قم ايتتتت ق
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Create(ق350:قق2016)قس ييق قققققالكيى ى ق.قق 
لتتتىس قال تتت مقساتتتءقسةتتت قا مكى تتتى قكتتتي ققفكررررة التررردريس :

ىق قةه تىقيمتمقالة مةىقالر ق  لةاقةاالت ايقالمتنقيت ا قاامىكتيقساي ت
ا قمتتتتتترهمققيمتتتتتتما قيتتتتتت مك قالمفلتتتتتتي قك ةايتتتتتتيقم ايتتتتتت قالكيى تتتتتتى ق قةق

الم ةيةى قالنىًيقكىلةشاايقالءقاك ت قةت قاامىكتيقساتءقاالت ايقكت ق
قيممقا قمةم قلمشة قالة   قالر قيمتقناتقالم ةيلق.

ق(ق404:قق2015)قاياكى قة مىلنق ق
ق
ق
ق
ق
ق ىم,ق

Discuss 

 االتم مىمى قةةمى  تيقالة اةةتى ق  قال  مقساءقة ىمشتيق
 ة  حقاال ايقةمكى  قالنك ا قةا  ايقفيةىقكي  لق.

 .ةمىك يقالايفيى قالمنقم  حقك ىقالة اةةى قالم ي  ق 
 ق.مة ي قاافاى قةالة اةةى قالمنقمًة قالي ىقال  مق 

 (قق350:قق2016)قس ييق ق
يلتتتىس قالة اتتتلقال تتت مقفتتتنقة ام تتتيقال متتتى ققفكررررة التررردريس :

ل  يلتتتييقفتتتنقالة ىمشتتتيق قةييهلتتت قمانيًتتت لقلألفاتتتى قةاكلممًتتتىيا قا
ال  يلتتييقالمتتنقمم اتت قكةتتىقمتتلقم اةتت قةالممًتتى  قلاةشتتاايق قةمتت قيمتت لق
ال مى قالمتنقمتلقالم ىفت قس  تىقاراق ست قالضت ة  قلترل ق قةأنيت ااقمميتيلق

ق(قق598:قق2015)قاياكى قة مىلنق قالة ىمشيقال ىةيقةأ ايقال ىلمق.ق
ق
ق
ق
قمبة ق

Reflect 

 متت  يمقال تت مقساتتءق)قالملتتىؤ قالتترامنق(قالتتر قياتتيلقسةايتتيق
 المبة ق.

  اة اليت قةت قنت  قم شتي ققالم ى  قمفاي قال  مقفيةىقيمًة
 م  ام لقالره ييق.

 مةمي قال  مقالري قماة  قل ي لقالت ايقم يت  قلاك ت قست ق
 امىكى قل ىقكىمكىمقة ا  قاالممًىيق.

 (ق264:قق2012)قالك انق ققققققققققققققققق
ي اتتمقالة اتتلقةتت قال تت مقم ايتت قة ا تت ققفكرررة الترردريس :

االممًتتىيقالمتتنقأاةاةهتتىقكىلمبةتت قفيةتتىقف اتتةاقةةتتىقم اةتتةاق قةتت ق
ن  قة ام يقات قة  اتيقةت ق ةتةرجقاالممًتىيقالت ة  قةأيضتىاق

ق(ق404:قق2015)قاياكى قة مىلنق قق  اليقةالمفاي قفيةىقف اةاق.
 (مًةيلقالكى  قق.ق)(ق ة قالة القفنقا ةةرجقاالممًىيقال ة  ققق5ةن  ق)ق
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 انموذج االستقصاء الدوري :دور المتعلم في 

 دور المتعلم  خطوات النموذج 
 
 

قالب ق
Ask 

 مةمتتتتىيقكىلًتتتتيىصيقالميتتتت  قةرا ق  ىيتتتتيقالمتتتتنققة تتتتى  ق تتتت حقاالتتتت ايق م ةيتتتتيق
 ةفمة يق قةمىكايقلاك  ق.

 يقل قلممكعقاللؤا ق  ة ميميقلرل قمًكحق اف يم قمةييققالر قي ة امى يقالفً 
 يم القايتقي ك قساءقاال ايقالمنقم ة ق. 

(Casey & et al , 2009 : 31 )ق(قق410ق–ق409:ق2015ةق)قاايكى قة مىلنق قق
 يتتتت ىقالكى تتتت قا قاالتتتت ايقةفمة تتتتيقال  ىيتتتتيقملتتتتىس قالةم اةتتتتي قساتتتتءقم ايتتتت ق

 كة ة يق.ققلةفىهيلقالةنمافيق لقاسى  قم ايك ال  مى قكي قاالة مةىقةا  ا ق
قالم ايمق قالف لق.قمستويات تصنيف بلوم :

ق
ق

قالمما ق
Investigation  

 ل ة قساءقالةةا قالمنقي مىمة  ىقك ىياقساءقال ام لق.ا 
 .ي ييقالم القال ش قالي ة ق 
 تة قالتءقافضت ق ميمتيقفتىلم القهتةقالتر قا يلتي  قساتءقل ة قالمةتىسنقلاًة

 .لك  قةلي قالمةا ي قاالمك ا ييقا
 .م ةييقسةايى قال القالةنمافيق 
 .ي ة قالةم اةي قف ةض لقكشا قةمةةسى ق 
 : الف لق قالم كي ق قالم اي ق قالم ايمققمستويات تصنيف بلوم 

ق(قق402:قق2015اياكى قة مىلنق ق)ق
ق
ق
قاكما 

Createقق

 ةفتنقم اتيا لقق قفتنق متى جقةتىقم اةتةاقةشى ايقالةم اةي قةعقك ض لقالتك ض
 .قلألل اي

 .ي ظلقالةم اةي قالكيى ى قالنقليف ًة  ىق 
 يانتتتاقالةم اةتتتة ق متتتى م لقةيمةةتتتة قك ةتتت قم ةيةتتتى قستتت ق متتتى م لقساتتتءق

 ةمىا قان ىق.
 ق.الممى ي قةضةمقة قن  قامىكيقلم كي قس قف ةلقلاةا 

 قق(قق402:قق2015اياكى قة مىلنق ق)ق
قالم كي ق قالم اي ق قالم ايمق قالممةيلققبلوم :مستويات تصنيف 

ق
ق
ق

 .مكى  قا  ايقةاافاى قةعقك ض لقةة ىمشم ىق 
 اتتتتتتة قال متتتتتى,قالمةتتتتتتىسنقاالممًتتتتتتى نقيلتتتتتتىس قلم ةيتتتتتيقالمفايتتتتتت قال م  تتتتتتنق
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ق ىم,ق
Discuss 

 الةم اةي قساءقة ىلميقالةشا  قةالةةضةسى قسمايىاق.
 ييى  قمفىس قالةم اةي قفنقال مى,قلاة قال مى,قيملقكشا قمةىسنق.ق 

 (ق55ق–ق54:قق2005)قة سنقةة ة ق ق
قالف لق قالم كي ق قالم اي ققمستويات تصنيف بلوم :

ق
ق
ق
قمبة ق

Reflect 

 يمبةتت قالةم اةتتة قفتتنقن تتةا قا ةتتةرجقاالممًتتىيقالتت ة  قااتت ق قكةتتىقفتتنق
 رل قةىقف اةاقةةىقم اةةاق.ق

 قكة  تتءقا  تتلقيفاتت ة قفتتنقمفايتت هلقل تت ضقم ةيتتيقة تتى ا قةتتىقة ايقالة  فتتيق 
 ة امكم قةضك  قةممةية قة قن  قالم اميمييقالملىؤ قالرامنق.ققق

 (ققق384:قق2016)قس ييق ق
 .اسى  قمةمي قالةم اةي قلاة ىلقالةم ةسيقاةق  قالةشا  ق 
  ةالم ايتتتيقساتتتءقالن تتتةا قالمتتتنقالتتتمن ةةهىقفتتتنققالةم اةتتتي قمةضتتتيحقمفايتتت

 االممًىيقق
 مةلتتتتيعقمفايتتتت قالةم اةتتتتي قةمشتتتتمي  لقساتتتتءقالمفايتتتت قال ةيتتتت قفتتتتنقالة ةتتتتى ق

 (قق235:قق2015الةنمافيق.ق)ق يةمنقةآن ة ق ق
قالممةيلق.الم اي ق قالم ايمق ققمستويات تصنيف بلوم :

ق)قمًةيلقالكى  ق(ق(ققيةضحق ة قال ىلمقفنقا ةةرجقاالممًىيقال ة  ق6ةن  ق)قق

 Thinkingثالثًا التفكري :     
  Thinking Conceptمفهوم التفكير :    

اشم  قالكى  ة قة  ق ةيايقةت قالتية قفتنقممت يلقمًتة ام لق تة قالمفايت ق قةكىمت قمًتة ام لقك تراق
تتة قالتءق  ت حقةف تتةلقةة ت قلامفايت ق قةمتت قالتم  ةاقفتنقم  يفتتىم لقالنًتةاقة ت قمتت  قةلتمة قك يتيقالًة

ق:ق(ق57:قق2012لامفاي قالءقةلمة ا ق ظ ييقةنمافيقممعقكي قال ماييقةالمم يكييق ق)قة ة ق ق
لقال ةايتيقالمتنقست ق  يم تىقيمشتا قالمة يت قال ماتنققالمفايت قهتةقا ق(ق2000)قلةللتةق ققم قرا قف

الم يتت قةتت قنتت  قم ةيتت قالة اةةتتى قستت ق  يتت قالمفىستت قالة متت قكتتي قالنًتتى اقال مايتتيقلاتت قةتت قال اتتلق
ق(ق656 قق2000)قلةللةق ققققةالمم ي قةاالم ا قةالمني قة  قالةشا  قلقق

ةت قال شتى ى قال مايتيقالمتنقيمتةلقك تىقلقسكتى  قست قلالتايقف  ف قساءقا  ق(قق2007 قم ةا ق)ققأةى
قال ةىغقس  ةىقيم  ضقلة ي قيملقالممكىل قس ق  ي قةا   قاةقاا  قة قال ةا قالنةليق.قق

 (ق40:قق2007)قم ةا ق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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نقيتتت مك قكىلةشتتتىا قةالةةامتتتتتقلق شتتتى قة  فتتتالمفايتتت ققا (قق2009)قال متتتةلقةآنتتت ة ق قةمتتت قراتتت ق
الة ي يقكىلف  قةكم   قالفت  قساتءقم ايت قالة اةةتى قالمتنقيمامىهتىقسكت قال تةا قةلتم ي ىاقك ًتيام قالة  فيتيق
اللتتىكميقةكتتترل قف تتةقيمتتتةلقكلس تتتىيقالة يتت ا قالكي يتتتيقة  تتءقة التتتيقملتتتىس قالفتت  قساتتتءقالمايتتتقةالتتتم ؤلقةتتتعق

 (قق19:قق2009ة ق ق)قال مةلقةآن ققققالة ي قالر قي ي,قفي قل
لقالة ىلمتيقال مايتيقلاةت ن  قال لتييقةرلت قست ق  يت قف  ف قساءقا ت قق( Costan , 1985) أةىق

 مشاي قاكفاى ق قةكىلمىلنقميىلقالف  قة قن  قهراقالة ىلميقكل  ا قاكةة قةال القساي ىقلق
                                     (Costan , 1985 )ق(ق48:قق2010)قآ قسىة ق قققالةا  قفنق

لقال ةايتتيقالمتتنقيةتتى  قالتتراىيقةتت ققا قالمفايتت قهتتة(ققDe Bono , 2003 يكة تتةق)قراتت ققةمتت ق
ن امتت قالتتتءقا ضقق;ن ل تتىق شتتى  قساتتءقالنكتت  ق أ قا تت قيمضتتة قالمتت   قساتتءقالتتمن القالتتراىيقالةتتة ة قةاي

ة قالءقال  تقلقالةامعق قة اةىقيشي قالءقاامشىتقةمكً قاةقةمبٍ قلانك  قة قأم قا ققلًة
ق(قق26:قق2010)ق ةف قةفلايرق قققالةا  قفن(ققDe Bono , 2003)ققققققققققققققققققققققققققق
لقسةايتيقسمايتيقيلتم يعقالةتم القست ق  يم تىقسةت ققا قالمفايت (  Beyer , 2013) قفنق ي قي ىق

 شنيقر قة  ءقة قن  قالنك  قالمنقية قك ىقلقق
ق(قق70:قق2015)قل ى  ق قققالةا  قفنق( Beyer , 2013) قققققققققققققققققققققققققققققققق

قThinking Levelsق:مستويات التفكير
يمً قكةلمةيى قالمفاي قلقرل قالم ميمقال ألنقك ةايى قةة ى ا قالمفاي قةم  م ىقة قاا  تءقالتءق

ق(قق31:قق2016)قسىة قةقاي ىمقسيلءق ققققققققققققققااساءق لمق  ميقم مي هىقلق
ةم قانماتقالكتى  ة قفتنقم  يت قةلتمةيى قالمفايت ق قةي متعقهتراقاانتم تقالتءقانتم تقااهت اتق

قةالةةامتقةالة ن  قالفا ييقل ىقاكف ا ق.
قةييقالكى  ة قفنقةمى قالمفاي قكي قةلمةيي قلامفاي ق:قةم 

 مفاي قة قةلمةىقأ  ءق)قالىلنق(ق: (1
ساءقة ى ا قا يت قةت قكي  تىق)قالة  فتيق قالة  ظتيق قالمًت يتق(ق قةاي قامى م تىقأةت قضت ة  ق.قةيشمة ق

ق(ق43ق–ق42:قق2007)قم ةا ق قققققققققققققققققققمك قاا ممى قالءقالةلمةىقال ى نق.
 مفاي قة قةلمةىقاساءق)قة امق(ق: (2

ق(  paul , 1989) يشمة قنةليقا ةامقاةىقأة  اقكة ق
 قاالم كى قةاالم مىجق.المفاي قال ىم ق: 
 .المفاي قااك اسنق:قاكًىليقةالة ة يقةال  ميقةالمني ق 
 .قالةشاايق:قالم اي قةالم ايمقةالممةيلقةالم ةيلق   
 .امنىرقالم ا ق:قم  ي قال  تقة ق قةف ضقالف ةضق قةانميى قافض قال اة ق 
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 المفاي قفة قالة  فنق:قالمن ي قق قةالممييلقةالة امكيق.قق 
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق(ق325:قق2005)قال ةي  ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قفنق ي قملقمملية ىقالءق   يقةلمةيى قهنق:
 الةلمةىقااة ق:قالةلمةىقفة قالة  فنق:قةيشة  (1

 المن ي ق قةالة امكيق قةالممييلق.
 الةلمةىقال ى نق:قالةلمةىقالة  فنق:قةيشة ق (2

  اك اسنق.ام ق قةاالم ا ق قةالمفاي قىال ةايى ق:قةمشة ق/قالمفاي قال 
 .االم اميميى ق:قةمشة ق/ق  قالةشاايق قةامنىرقالم ا ق قةقماةي قالةف ةلق 

قالةلمةىقال ىل ق:قةلمةىقالة ى ا ق:قةيشة  (3
 .ة ى ا قمً يتقكاةلق 
 ق.ة ى ا قاالم ا  
 .ة ى ا قالمفاي قال ىم ق 
 .ة ى ا قالمفاي قااك اسنق 
 .ققققققققققققققققة ى ا قالمفاي قفة قالة  فنق 

ق(قق26:قق2009)قسك قال يييق ققققققققققققققققققققققققققققققققق
 Thinking Skills   : مهارات التفكيرتعليم 

(قا قه ى قامفى قسىلقكي قالكى  ي قساءقا قم ايلقة ى ا قالمفايت قةم ي تيقق2016را ق)قم ةا ق ق
تيقالة يتت  قلامفايت قأةتت ا قفتنقصىيتتيقااهةيتتيق قةأ قم اتيلقة تتى ا قالمفايت قي ك تتنقا قياتة قهتت فىاق  يلتتيىاق الفً 

ق(قق31:قق2016)قم ةا ق قققققققققققققلةؤللى قالم كييقةالم ايلق.قققققققققققققققققق
ققققفتتنقة ىةلتتيقلإلمىكتتيقستت قاللتتؤا قالة تت ةحق)قهتت قيةاتت قم اتتيلقة تتى ا قالمفايتت ق ق(قيميتتمقكيتت قةق

(ق.قا قةًتت ا نقالمفايتت قةة تتى ا قالمفايتت قليلتتىقةمتت ا في ق ق يتت قا قالمفايتت قهتتةققBeyer , 2003)ق
التتم ةى قالة اةةتتى قال لتتييقةاا  ا قالةلتتمرا قةتت قأمتت قال ًتتة قساتتءقة  تتءق قا قا  تتىقسةايتتيقماتتةي ق
اافاتتتى قةممتتت يلقاك اتتتىلق قأةتتتىقة تتتى ا قالمفايتتت قف تتتنقسةايتتتى قسمايتتتيق ميمتتتيقة لىلتتتيقممتتت ان قةتتتعقك ضتتت ىق

س  ةىق ك أقكىلمفاي ق.قأ قا قهراقالة ى ا قهنقاكلى قالتر قيمتةلقسايت قالمفايت قالف تى قةالةتؤ  ق ققالك ض
ة قالءقالة  ء. ي قأ قة ى ا قالمفاي قيةا قا قملم ة قة ا ااقةما ا ااقلم فيرقة ةى قمفاي ييقه ف ىق قالًة

ق(ق133ق–ق132:قق2009)ق ةف ق قق(ق م اقس ققBeyer , 2003)ققققققققققققققققققققققق
  Systemic Thinkingرابعًا : التفكري املنظومي :    
ةتت قالةلتتمةيى قال ايتتىقلامفايتت ق)قالةلتتمةىقالة اتتمقلامفايتت ق(ق قةسايتت قفتتل ققيط تت قالمفايتت قالة ظتتةةن

الةم اةتتتي قالتتتري قيلتتتمن ةة قهتتتراقالتتت ة قةتتت قالمفايتتت قياملتتتكة قةلتتتمةيى قمفايتتت قةم تتت  قةةم ةستتتيق قك تتت ق
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يلتىس هلقساتتءقال ؤيتيقالشتتىةايقلاةةضتةسى ق.قةتت قنتت  قا ممتىل لقةتت قالمفايت قالن تتنقالة ت  قالتتءقالمفايتت ق
الر قيم ا لقي ظ ة قلا  ي قة قال  ىً قالةاة يقلاةةمتقكشا قة ظةةنق قةالمتنقاتى قي ظت قل تىقالشىة ق

ق(قق219:قق2004)قسفى يقة شةا ق قققققءقا  ىقةمكىس  ق.ققققسا
(قفتتنقال ًتتتقاكة قةتت قالمتتت  ققBiologistsلتتىس  قاكفاتتى قالمتتنق    تتىقساةتتىيقاك يتتىيق)قمتت ةق

(قق Systemic Thinkingنقالمتفايتت قةمة اتيقكتتق)قالمفايت قالة ظتةةنقال شت ي قساتءقا ك تى قفات  قم يت  قفت
كا يقالتم اكت قةالت  متيقةالتليتى ق قةا قا ك ى قهتراقالفات  قمتىيقك ت قالًت ةيقالمتنق ًتا قفتنقالفات قال اتةتتنق

قأاتتتتك ق قةكتتت رل قال تتت كنقةالةمة اتتتيقفتتنقاتتتتة قالة تظةةتتتتى قاقيةاتت قف ة تتتىقكىلم ايتتت قةا ةتتىقضتتتة قلتتتيى قاتت  
ق(قق359:قق2013)ق يةمنقةل ءق ققققا  ال قال  مى قكي قالمييقةالا ق.

  Systemic Thinking Concept  مفهوم التفكير المنظومي
ي تت قةًتت احقالمفايتت قالة ظتتةةنقةًتت ا ىاقةالتتعقاالتتمن الق قةةتتعقرلتت قفىنمافتت قا  ايقةاافاتتى ق

ةة  تتىقة ا فتتى قا يتت  قلامفايتت قالة ظتتةةنققاةتتىقينتت  قاا كيتتى قالم كةيتتيقكقفتتنقم  يتت قم  يتتتقةشتتم  قلتت ق 
ساتءق(قق2014الةشتى قاليت قفتنق)قسيتى ق ق(قق2007 قةيؤات ق)قسةت ا ق System thinkingقلقمفاي قالت ظ
ق(ق Systemic Thinkingلة ظتةةنق)قا(قينماتقس قالمفايت ققSystem thinkingال ظىةنق)ا قالمفاي ق

فتتنق تتي قق(ق Systemic Approach)قق ق يتت قيتت ىقا قالمفايتت قالة ظتتةةنقيتت مك قكىلةتت ن قالة ظتتةةن
ق2014 قفنق ي قرا ق)قسيتى ق قق( System Approach)ققال ظلم اي قك قالمفاي قال ظىةنقكة ن قي م

ا ك تت قستت قااممتتىاقاا يتتى نق قةهتتةقمفايتت قي تتملقكشتتا قالىلتتنقكتتىلف لقةالم يتت ا قق(ق قا قالمفايتت قالة ظتتةةن
الةتتؤ   قسايتت ق قةي اتتيقساتتءقاا  ا قةال ظتت  قالشتتىةايقل ةايتتيقالتتم القةتت قنتت  قالم ظتتيلقالتترامنق قةهتتةقمفايتت ق

 لتنق قةهتةقك ى نقمشى انقيم ىة قال ةىرجقالة ظةةييق قفنق تي قا قالمفايت قالةت ظلقا ك ت قةت قااممتىاقال  
مفايتت قي تتملقكشتتا قألىلتتنقكىل ةايتتى قال مايتتيقاللتتككييق قةي اتتيقساتتءقاكلتتىليمقةاك ةا قة تت قالةشتتتا  ق

فنقيؤا قساءقال ظ  قالم اياييق. ق(قق292ق–ق290:قق2014)قسيى ق ققققققالةام ييقالةى ييق قةهةقمفاي قًة
 طظةتنقيةات ق قالا قالمفايت(قق2015فتنق)قالاكيلتنق ق(قالةشتى قاليت ق Malik , 1986ةمت قرات ق)ق

 قيلتم  قالتءقفات  قا لتيقكةف تةلقالةياى يايتيقالمماي يتيقلاة  تىقمك تءقفتنقضتةيقهت تقالم القك قة قالنى جقك 
ا قةظى ف ىقةافىيام ىقي مةت قساتءقةظتى تقةنًتى اقةاة ىم تىقااةليتيق ققىة   قةلك قةن يقة ي يق قاة

(قلاة  قيلم  قالءقالاى  تى ق Whitmanنى جق لمق أ ق)قأةىقالمفاي قالة ظةةنقف قيملقالم القك قة قال
ا قه تتى قق(ق2015الاكيلتتنق قق)ةيضتتيتقة قساتتءق  متتيقاكيتت  قةتت قالم ميتت ق قال يتتيقةلتتي قا لتتيقف تتنقماتت

)قالة اتمقةت قةالمفايت قال ظتىةنق)قالة امقة قة ظةةتى ق(قمةا مقامفى قةانم تقكي قالمفاي قالة ظةةنق
الةن تت قق قةالمتتنقمتتلقا  ام تتىقفتتنق(قق214ق–ق206:قق2015)قالاكيلتتنق قة ظةةتتى قةم تت   قاالتتىليمق(ق

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق(7)
ق
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قالمفاي قالة ظةةنققالمفاي قال ظىةنقق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق

مةا تتتتتتتتتتتتتتتتتمق
قاانم تق

ة ظةةتتتتتتتتتتتى قةم تتتتتتتتتتت   ق مةتتتتتتتتتتت قساتتتتتتتتتتتءقي (1
ياتتتتتة قالم ايتتتتتيقفي تتتتتىقساتتتتتءقاكلتتتتتىليمق

اامتتتتتتيايقالمتتتتتتنقم ةي تتتتتتىقةالمتتتتتتنقمة تتتتتت ق
أ ظةتتتتيقأ ظةتتتتيقفتتتتنق تتتت قرام تتتتىق قةا  تتتتىق

ف سيتتيقممفىستت قةممتت ان قةتتعقالة ظةةتتيق
 االق.

م اتتتتتيقالة ظةةتتتتتى قةم تتتتت   قاالتتتتتىليمق (2
قكىكلتىليمساءقالة ن  قالمتنقممة ت ق

ةال ةايتتى قالةلتتؤةليقستت ققأةقاامتتيايق 
 ققم ةيتتتتتتتتتتتتت قاةقم تتتتتتتتتتتتت ي قالةتتتتتتتتتتتتت ن  ق

قن متتتى قالمتتتنقم كتتت قستتت قال تتتةامجق.ةالة
ا متتتةايقةتتت ن  قم يتتت  ققكىاةاتتتى أ ق
ة ىلمم تتتتتتتتتىقكمى تتتتتتتتتمقالةتتتتتتتتت ن  قيتتتتتتتتتملق

 اان ىق
ياتتتة قال ةتتت قفتتتنقالة ظةةتتتى قةم تتت   ق (3

االتتىليمقكًتتة  قن يتتيقأةقال ةتت قفتتنق
أا تتتتتتت قةتتتتتتت قالتتتتتتتاةمقكشتتتتتتتا قن تتتتتتتة ق

قةمةايييق.ق

ي مةتتتت قساتتتتءقة ظةةتتتتيقياتتتتة قالم ايتتتتيق (1
قفي تتتتتىقساتتتتتءقال  متتتتتى قالةم اناتتتتتيقكتتتتتي 
اكمتتيايقالمتتنقمتتؤ  قساتتءقاا ايقالااتتنق
 قةقاتتتتترل قال  متتتتتى قكتتتتتي قالة ظةةتتتتتيق

 قةقال  مى قاكفمييقةال ةة ييقةالكي يق
. 
م ايقالة ظةةتى قساتءقال ةايتى قالمتنق (2

م تت  قكتتي قامتتيايقالة ظةةتتيق قا قا ق
ا قمتتييقةتت قالة ظةةتتيقية تت قة ظةةتتيق

ل ىقةت قالنًتى اقةالًتفى قً  ىق
الة ظةةتتى قةالةظتتى تقةتتىقيةييهتتىقستت ق

 اان ىق صلقمب  هىقكىلة ظةةيقاالق.
ق

ياتتتتة قال ةتتتت قفتتتتنقالة ظةةتتتتى قكشتتتتا ق (3
شتتتكانق.قةتتت قنتتت  قال  متتتى قالكي يتتتيق
كتتتي قاامتتتيايقةالمتتتنقممًتتت قكىل  متتتى ق

قكي قااميايقةال ةاة قالةؤ   ق.ق

ق
مةا مق
قاامفى 

مة  تتىقماتة قاامتيايقةمفىساتيقةيتؤ  قك ضت ىقفتتنقك تضق قةكي  تىقس متى قةم اناتيق قةم (1
 ة   قة ي يق.

اقمممً قالة ظةةيقةم    قاالىليمق قةالة ظةةيقساءقًفى قةمةةسيقااميايق قكت ق (2
 لا قة  ىقاا قًفى قصي قًفى قااميايق.

ملتتتىهلقالة ظةةتتتيقةم تتت   قاالتتتىليمق قةالة ظةةتتتيقفتتتنقمةضتتتيحقة  تتتءقاامتتتيايق ق يتتت ق (3
فىم ىق. قم  نقا قة  ةىقلألميايقة  ىهىقًة

 من تصميم الباحث ( جوانب االختالف واالتفاق بين التفكير المنظومي والتفكير النظامي 7مخطط ) 
ةي ىقالكى  قا قالةم اةي قيلمن ةة قة ى منقالم اي قةالم ايمقفنقالمفاي قالة ظتةةنققفتنق تي ق

قاقيلمن ةة قما قالة ى مي قفنقالمفاي قال ظىةنقق.
ق(قا  قيم ا قك   قاك ى قهنق:ق Sterling , 2004الة ظةةنقي ىق)قةفيةىقيم ا قكةف ةلقالمفاي ققق
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 :قةلىس م ىقساءقمةليعقةم يق ظ  ىق.قاا  ا  (1
 ساءقالم  تقساءقال  مى قةأ ةى قال  مى ق.قم ىةف ةلق:قةلىس ال (2
 ال ة ق:قةلىس م ىقساءقالمًةيلق قةالمً تقك  يميقشىةايقةماىةاييق. (3

ق(ق Sterling , 2004 : 85)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
تق)ق (قكتى قالمفايت قالة ظتةةنقق2009(قالةشى قاليت قفتنق)ق ةتى ا ق ق Ackoff , 1981ةم قًة

قيمةعقكي قسةايمي قةمةةمي قلك ض ةىق قةهةىقالم اي قةالم ايمقةلا قك  يميقم ي  ق(ق.ق
ق(ق24:قق2009)ق ةى ا ق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

(قفتنقاتة قالمفايت قالة ظتةةنقةتييجقكتي قالمفايت ق Ackoff(قةتعق)ق Bartlett , 2001ةيمفت ق)قق
ق(ق Synthetical Thinking(قةالمفاي قالم ايكنق)ق Analytical Thinkingالم ايانق)ق

ق(ق  Bartlett , 2001 : 4 -5)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
(قا قالمفايت قالمشتت كنققهتةقالة تتة قال  يلتنقلامفايتت قالة ظتةةنق ق يتت قق2003ةيت ىق)قالاىةتت ق ق

ايمتتى ققيم تت ىقالمفايتت قفتتنقال  متتى قاللتتككييقالكلتتي يقالتتءقمكتتى  قالةظتتى تقكتتي قاللتتكمقةال ميمتتيقةتت قنتت  
ق(قق75:قق2003)قالاىة ق ققققققققققس مى قاا  قم مي قةشكايقة قالمب ي ا ق.قققققققققققققق

:قلقرلتتت قال تتتةمقةتتت قالمفايتتت قالتتتر ققهتتتةالمفايتتت قالة ظتتتةةنقا ق(قق2012ال فتتتة قةة م تتتءق)قق ىةمتتت
 قةتت قم ايتت قيمضتتة قإ ا  قسةايتتيقالمفايتت قةالمفايتت قفتتنقالمفايتت ق قاةتتىقا تت قيم اتتمقة تتى ا قسايتتىقفتتنقالمفايتت

ق   قاسى  قالم ايمقالة ظلقلق.قققالةةمتقةقإسى  قم ايك قكة ة يقةعقم   
ق(قق163:قق2012)قال فة قةة م ءق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

:قلقاستتى  قالمةميتت قالة  فتتنقققا قالمفايتت قالة ظتتةةنقهتتةقافمتت قراتت ق(ق Welsh & Mark , 2012)ققاةتتى
الشىة قالر قيمضة قاالم  ا ق قةالم   قساءقم ت  قال ةتىرجقال مايتيق قةف تلقةالتمن القال ةتىرجقالة ظةةيتيق
ل يا قالة  فيقة قن  قف لقالةفىهيلقالة ظةةييقةص ل ىقفتنقالمفايت قال ةاتنق تة قمضتىيىقةةشتىا قال يتى ق

ق(قق Welsh & Mark , 2012 : 14)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق.لق
 عمليات التفكير المنظومي : 

(قةالم ايتمق)ققAnalysisيمةعقالمفايت قالة ظتةةنقكتي قال ةايتى قالةاةاتيقلك ضت ىقةت قالم ايت ق)ق
Synthesisق قةية تتت قالم ايتتت قا ا قمفايتتت قف ىلتتتيقلف تتتلقامتتتيايقالةةمتتتتق.قأةتتتىقالم ايتتتمقفية تتت قا ا قمفايتتت قق)

قف ىليقلف لقالايفييقالمنقممفىس قك ىقاميايقالةةمتقةعقك ض ىقالك ضق.ق
ق
ق
ق
ق
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 الرتكيب التحليل
ق

ق
ق(ق61:قق2010)قالاكيلنق ق

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 
ق(ق61:قق2010)قالاكيلنق ق

قي ايقساءقالةظيفيقي ايقساءقالك يي
قيم ا قكليمى قالمشىك ى قيم ا قكم  ي قاانم فى 

ي متتىجقالتتءقالم ايتتمق:ق يتت قا قف تتلقايتتتقممًتت تق
ااشتتتيىيقاتتت قساتتتءق تتت  قهتتتةقأةتتت قلتتتي قر قفى تتت  ق ق

ةهتنقةم ىصةتيقكم  قف لقايتقممً تقهتراقااشتيىيق
قةعقك ض ىقالك ضقلانقماة قرا قة  ءق.

ي متتتتتتتتىجقالتتتتتتتتءقالم ايتتتتتتتت ق:ق يتتتتتتتت قاقيةاتتتتتتتت قايمتتتتتتتتى ق
المشتتىك ى قسكتت قااشتتيىيقالةنمافتتيق ة قأ قممتتةلقاةااق

قكل  قهراقااشيىيق.

قى قالمفاي قالة ظةةنقة قمًةيلقالكى  ي(قةمى  يقكي قسةاق8ةن  ق)ق
كي قالمفايت قالم اياتنقةالمفايت قالم ايكتنق انت ق ة  قملتةءقكت ة  قالمفايت ققةيمةعقالمفاي قالة ظةةن

:قق2012)قالتةىسي ق قق:قق(ق9)ققلةن ت ةالمنقيةض  ىقاق Systemic Thinking Cycleالة ظةةنقق
ق(قق44ق–ق43
ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق(ق44:قق2012)قالةىسي ق ق(قSystemic Thinking Cycle ة  قالمفاي قالة ظةةنق)ق(قق9)ققةن  

 

 

 التحليل

 التركيب
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ةي ىقالكى  قا ق ة  قالمفاي قالة ظةةنقيممقا قممضتة قالمفايت قالممييةتنق قالتر قيم اتمق
ق.قاً ا قا اىلق ة قميةيقاافاى قاةقااشيىيقةل ةم ى

 خصائص التفكير المنظومي :
 ي ظ قالءقالةةمتقاا قةالءقالليى قالةالعق. (1
 النًى اقال ىةيقلا ظىلقاا قةالمنقم شبقة قال  مى قكي قااميايقالةاة يقلا ظىلق.ي ظ قالءق (2
 قيشمعقالةشى ايقا  ىيق  قالةشا  قةي ة قساءقال ةجقكي قامنىرقالم ا قةاا ا  ق. (3

 (قق25:قق2009)ق ةى ا ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 ساءقا  قشكاى قة ظةيقةةم انايقةلي قن ة ىاقةلمميةيق.ي ظ قالءقالةامعق (4
 ي ايقساءقالمي ىمقك ييقالة ظةةيقةلاةا ىقا  ا قم ي ا قف ىليقة ا ةيق انا ىق. (5
ا  ا قس متتى قاللتتكمقةال ميمتتيق انتت قالة ظةةتتى قالةمفىساتتيق قةيلتت ءقالتتمي ىمقالًتتة  قالاىةاتتيق (6

 ً هىق.لما قالة ظةةى قة قن  قا  ا قال  مى قكي قس ى
ي اتتيقساتتءقم  يتت ق متتى قالمتتة ق انتت قالة ظةةتتى قةرلتت قك تتىياقساتتءقف ةتت قلك يتتيقالة ظةةتتيقةال  متتى ق (7

 الةمكى ليقكي قاميا  ىق قةكىلمىلنقال القساي ىقلم مي قال مى جقالة صةكيقة  ىق
 (قق54ق–ق53:قق2012)قالةىسي ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 اهمية التفكير المنظومي : 
ي ةنقل ىقالف  قال ؤييقالةلممكاييقالشىةايقك قةةضةمق ة قأ قيفمت قميي ىمت ق قأ قيت ىقالميي تى ق (1

 فنقا ى قاانقةم اك ق.
م ةييقالم   قساءق ؤيتيقال  متى قكتي قاكشتيىيقأا ت قةت قااشتيىيق فلت ىق قةرلت قيتؤ  قالتءقم لتي ق (2

 ال ؤييقالة ةميق.
ةااقالءقااك امق.م ةييق (3  الم   قساءقالم اي قةالم ايمقًة
المن القالمفاي قالة ظةةنقس ت قم تىة قأ قةشتاايقيلتىس قفتنق ؤيتيقاالتكىمقالمر يتيقلاةشتا  ق ق (4

تتت ق اةتتىقيلتتتىس قفتتتنقممتت يلق ظتتت  قشتتتىةايقل تتراقالةشتتتا  ق قةةتتتىقمتت قيلتتتةحقكًتتتة  قاكيتت  قالتتتءقالمًة
 ققققلا اة قالة اءقةااك اسييقل راقالةشا  ق.ق

 (قق25ق–ق24:قق2009)ق ةى ا ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ي ة قالمفاي قالة ظةةنقساءقاش ا قالةم اةي قفنقاالماشىتقةالمبة قال ش قفنقة ى ف لقةمتية لق (5

 مىفتتتيقةة تتتى م لق قةي تتت  قفتتتي لقاا لتتتى قكىلممتتت ي قةالمةاضتتتعقةالم تتتى تق قةكىلمتتتىلنقالم تتتة قةتتت ق
 اللي   قالءق مىفيقالةشى ايقةال ة ق.ق
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ا قالمفايتت قالة ظتتةةنقي مكتت قةاةتت اقلامفايتت قال ىمتت قلاتتة قةمتتى قاهمةتتىلقالمفايتت قال ىمتت قي تت  جقم تت ق (6
ااي لةمييقةال  التيقةاللتا يق قأةتىقةمتى قاهمةتىلقالمفايت قالة ظتةةنقفيم ات قكىافم اضتى قةاك ةتى ق

 (ققSterling , 2004 : 84)قققققققققققةال  مى ق.ققققققققققققققق
س  ةىقيم القال  مقالمفاي قالة ظةةنقفل  لقيامشفة قا قالة ظةةى قمت مك قةتعقك ضت ىق قةكترل ق (7

يكتتت ؤة قفتتتنقالك تتت قستتت قالة ظةةتتتى قاالىلتتتييقس تتت ةىقمتتتةام  لقمضتتتىيىقة ي تتتيق قةساتتتءقرلتتت قفتتتل ق
اةتىقيمترا ة قالة اةةتى قالمتنقم اةةهتىقق مفاي هلقي مم قمامى يىاق  ةقالممًىيقالايفيتى قةقاكلتكىمق

 انتتت قلتتتيى قة ظتتتةةنقكًتتتة  قأفضتتت قةتتت قماتتت قالمتتتنقمتتتلقااملتتتىك ىقفتتتنقااشتتتاى قااا تتت قا  تتتياااق.قققققققققققققققققققققققققققققققققق
 (قق39:قق2012)قالةىسي ق ق

 لقال مايتيقةم ةييقمت  امق لقكىلمضىيىقةالةشا  قالةنمافيلىس قالةم اةي قساءقاك  مقةييى  قةسيي (8
 (قق251:قق2015)قالشة قةقسك قالا يلق قققققلةةامتقالم ايةييقالةنمافيق.ققلام ىة قةعقا

ية تتت قأ ا قمةيتتتيقامنتتتىرقالمتتت ا ق قةتتت قنتتت  قاا لتتتى قكىلةشتتتاايقةم  يتتت قاك ى هتتتىقةاممتتت احقال اتتتة ق (9
 (قق408:قق2013)ق يةمنقةقل ءق ققققققققققققققققالة ىلكيقكًة  قة  يقةةم ة  ق.قققق

(قأ قاهةيتتيقالمفايتت قق2015الفيتت ق)قالةشتتى قاليتت قفتتنق(ققAronson , 1996ةيتت ىقأ ة لتت ق)ق
قالة ظةةنقلاةم اةي قماة قفنق:

 ة قة ىقةالعقة قالمضىيىقالة م  قيم  قالةم القأا  قف ىلييقفنق  قالةشا  قالمنقممض (1

 يطلىس قالةم اةي قفنقالم  تقساءقالمضىيىقةالةشا  قةم  ي هىقكشا قمي ق. (2

 يلىس قالةم اةي قساءقً ىسيقم ا ا قً ي يق. (3

 يةا قالةم اةي قة قااملىمقة ى تقة ةيق. (4

 يالمقالةم اةي قكًي  قكايفييقالمفىس قةالم ىة قةعقك ض لقالك ضق. (5

 يطلىس قالةم اةي قفنقالم  تقساءقاالكىمقالمرييقلاةشا  قةالمضىيىق. (6

 يةا قالةم اةي قة قال  قااك اسنقلاةشا  ق. (7

 ىس قك ىقال  ىً قةعقك ض ىقالك ضقالةم اةي قة قالف لقاافض قلاايفييقالمنقمم اك ق قةممفقيطةا  (8

 لمةىقالمنقمطشا ق مى جقأف ىل لق.ةا قالةم اةي قة قالم ىة قةعقايطق (9

ق(قق36ق–ق35:قق2015)قالفي ق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
الة ظةةنقماة قة قن  قالة ى ا قالمنقيةا قا قياملك ىقالةم اةي قةي ىقالكى  قاهةييقالمفاي ق

ةالمتتنقملتتىس هلقساتتءقم ايتت قالةشتتاايقالتتءقس ىًتت هىقااةليتتيقةاي  ا قال  متتى قكتتي قماتت قال  ىًتت ق تتلقإستتى  ق
ةال  مى قالمنقم ك قما ققىالةاة يقل قةفىهيلىلم ايك ىقكة ة يقق لقممةية ىقة قن  قاً ا قأ اىةىاقمم ا قك

قالةفىهيلقةةىقيةل قل ي لقال ؤييقالشىةايقلاةةامتقالةنمافيقفنقال يى ق.ق
 مهارات التفكير المنظومي :
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ااملتتتمقالم ايتتتيقساتتتءقم ةيتتتيقة تتتى ا قالمفايتتت قالة ظتتتةةنقأهةيتتتيقةميايتتت  قنىًتتتيقةا قال تتتىللقيشتتت  ق
قم ي ا قهى ايقفنقةنماتقمةا مقال يى ق

قً ف قة ى ا قالمفاي قالة ظةةنقالءقةمىةيعقةنمافيق را قة  ىق:
 ( :  Richmondتصنيف )  اواًل :
قلف لق لكعقة ى ا  (Richmondق1993 ,ق) امم حق قال   قال ةيي قلم  ي  قة   قاة ىةلي مفاي قةنمافي

ضىفيقهراقالة ى ا قسىلالمفاي قالة ظةةنق ق لقمىلقكمةليعق (قةرل قل ة ق لي قام ا نقلامفاي قق1997)ققةاي
(قساءقض ة  قملال قما قالة ى ا ق قك قمك نقا قة ى  قق Richmondةم قأا ق)ق ققكًة  قة ظةةييق

 , Draper)قم لقةم قق.(قق107ق–ق106:قق2012)قالةىسي ق قياة قساءقالى قالة ى  قاللىكميقل ىق

يمضة قم  ي ق   قةلمةيى قةمةيي قة قالافىي قلا قة ى  قة ققةمم  ى ق ة قما قالة ى ا ق (ق 1993
قةلمةىقةم ىممق قساءقا  قالة اةكي قاا  اايي قالم    قلييى   قالة ظةةنقةرل  قس ض قة ى ا قالمفاي  يمل

ققيم  لكملال ق قال ة يي ققةعقالة  اي قق18ق–ق10) ق( قااة يايي قفنقالةايى قالةم    قل ي قس ق  فض ا
قق( Draper , 1993 : 207)قق يقكا قةلمةىقة قما قالةلمةيى ق.الة مكقةمةةسيقة قاا ش ي

قةفيةىقيانقمةضيحقلما قالة ى ا ق:
 :قق( Dynamic Thinking Skill التفكير الدينامي ) مهارة  (1

ةلي ققية سك قالم اشتق قسةايى ق ا  ييقةلمة  قةقم مجالمفاي قفنقالةشاايقساءقا  ىقق  ةمة
ا قا  ىقفنقاالى قم كي قسمانقلالاة قةم  قالمفاي قفي ىقساءقا  ىق ىمميقس قةمةةسيقة قال ةاة ق.ق

ق.ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق قالية  قسك  قلالاة  ق ة  قكشا  قالةشااي قكًيىصي قيلةح قكرل  قةهة ق. قية ن قةن   ساء
قق (ق Richmond , 1993 : 122)ق

قيى قة ى ا قالمفاي قال ي ىةنق/قةلمةق
قالًتققالمستوى االول : قيمىك  ق) قالًتقاللىكع قفن ق للقمك أ قن ل  قةيمل ق( قالةمةل  قاكة 
ق كعق امى قسك قالية ق.اةقأق لةلقكيى ييقكلي يقممضة ق   ققققققققققققققققققققققققق
قالةمةل ققق:المستوى الثاني  قال ى ن قالًت قممىك  ق) قالمىلع قأة قال ىة  قالًت قفن قماةي   قيك أ
قةال ىل قالةمةل ق(قم  ي قأه اتقالة ظةةيق.قققققققققققققققققققققققققق
ققالمستوى الثالث قال ى: قالًت قفن قالنىة قيك أ قالًت قيمىك  ق) قسش  قةال ى ن قسش  ق  

قمفاي قال ي ىةنقلا(قةمة  قةلمةىقةمم لقة قة ى ا ققةاللى  قااس ا  ققققققققققققققققققققققققققق
ق( Draper , 1993 : 209)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ق:skill  ( Closed- loop thinking) تفكير الحلقة المغلقة مهارة  (2
قالمفاي قال ي ىةنق قةق قفى  لقي ة قال ىللقم مك قكش  قكة ى   قالة ى   قيلمن لقالةم اةي قهرا ف   ةى

ساءقا  قةمةةسيقة قال ةايى قالةلمة  قالمنقم مة قساءقك ض ىقالك ضقةرل قكةلىس  قال  مى قاللككييق
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ةلمةيى قة ى  قمفاي قق (ق Richmond , 1993 : 124)قققققققققق.ال ا  ييق ميميق(قق–)قس ميقاللكمق
قال اميقالةف   ق/ق

ققالمستوى االول : قااكم ا يي قالة  اي قفن قال اناييقيك أ قاللككيي قال  مى  قم  ي  قن   قة 
ق.الكلي يققققققققققققققققققققققققققققق
قالمستوى الثاني  قاكًاييق: قال ةىرج قالم  اض قن   قة  قةال ىة  قاللىكع قالًفي  قفن قيك أ
قلاة ظةةيقةة ىلميقال ةاللقالً ي  ق.قققققققققققققققققققققققققق

قيملقم ةي اقفنقالًتقالمىلعقة قن  قك ىيق ةىرجق ىلةكييقنىًيقك لقق:ققالمستوى الثالث
ق( Draper , 1993 : 212)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 :   Forest Thinking Skillمهارة التفكير الغابي  (3

(ق لق Generic Thinking(قكة ى  قالمفاي قالشىة ق)ق1993ةس ف قهراقالة ى  قفنقةمى قسىلق)ق
 قة ؤييقة ظةةيقال  مى ق(قةيفل هىققكب  ىق ؤييقالًة  قالاكي  قق1997ملقم  ي  ىقفنقةمى ق)ق

ق.ققققققققققققققققققق قالةظيفيي قاكك يي قفة  قاا مفىم قساء قالم    قم  ي ى قلاة  ى ق. قالةاة ي قأميا  ى قكي  قم ك  المن
ق(ق110ق–ق109:قق2012)قالةىسي ق ق

قةلمةيى قالمفاي قال ىكنق)قالشىة ق(ق:ق
ققالمستوى األول قاللى   قالًت قفن قيك أ قياة : قال ىة  قالًت ققةلا  ققاةم  أفض 

قاك ةى قققققققققققققققققققق قف ل قساء قمى  ي  قياة ةا قا  قة  قمةا  ل قلىكمي قنك ا  قالةم اةي 
قال ىةيق.قققققققققققققققققق

قالءقالًتقال ى نقق)قيمىك قالًتقال اكعقااس ا  ق(قيك أقة قالًتقال ىش :ققالمستوى الثاني
قمييقة قالة  ىجقالة  لنق.قسش قس  ةىقمًكحقال ةرميقققققققققققققققققق

ققالمستوى الثالث قامييق: قسش  قةال ى ن قسش  قال ى   قالًفي  قفن قًة   قكبفض  قمم ية  قيمل
 ( Draper , 1993 : 210ة قسةاييقال ةرميق.ققققققققققققققققققققق)ققققققققققققققققققق

 ( System – as – Cause Thinking Skillفي المنظومة كسبب ) التفكير مهارة  (4

 Structural) الك ى ن(قاللقة ى  قالمفاي قق1993أ ا ق يمشةة  قساءقهراقالة ى  قفنقةمى ق)ق

Tinking Skillقق قفنقةمى ق) ق    ى ق ل قالمنقاقق1997( قةهنقا  ىقالة ى ا قال كي يي ق  )
س ميقةىقيةام قالةم اةي قةشاايقفنقأ ا  ىقس  قالةلمةىقالكلي ق قةا قهراقالة ى  قم ا قإ  ا ق

قمةم قكي قةم ي ي ق قةلا قاقمةم قة  فيقك كي يقه قال  ميق.ق
ق(ق109ق–ق108:قق2012)قالةىسي ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قةلمةيى قة ى  قالمفاي قفنقالة ظةةيقالكمق:
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قالًتقاللى  ققالمستوى االول قالء قال اكع قالًت قفن قيك أ ق: قالةم اةي  قي ة  قايمى ق  قساء
قس مى قكي قس ىً قالة مةىق قةق للقال امى قاللككييق.قققققققققققققققققق
قيك أقماةي  قفنقالًتقال ىة قة قن  قالمن القال لةلقالكيى ييق.ق:المستوى الثاني 
قأفض قك اييقل قفنقالة  ايقال ى ةييقس  ةىقمك أق ةرميقال ىلةمق.:ققالمستوى الثالث

ق( Draper , 1993 : 208 - 210)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ق

 :ققOperational Thinkingاالجرائي  التفكيرمهارة  (5

هراقالة ى  قملي قم كىاقالءقم مقةعقة ى  قالمفاي قفنقالة ظةةيقالكمققةم  نقالمفاي قك ىياقساءق
قايتقم ة قاكشيىيق مىاق قةقلي قايتقم ة ق ظ يىاق.ق
قق (ق Richmond , 1993 : 127)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قةلمةيى قة ى  قالمفاي قاام ا نق/
ققالمستوى االول قال ىة  قالًت قالء قاللى   قالًت قة  قيك ا قساءق: قالم  ت قن   قة 

قال  مى قاللككييقالكلي يقكىلمن القةم ي ا قال يى قالةام ييق.قققققققققققققققققق
قفق:قالمستوى الثاني قال ة  قن   قة  قةال ىش  قالمىلع قالًفي  قفن قالةنية ققنيك أ ق ةىرج

قلكلي ق.ةالم ف قاقققققققققققققققققق
قال ىلمقق:قالمستوى الثالث ق ةىرج قةع قالم ىة  قن   قة  قسش  قال ى   قالًت قفن قيك أ
ق( Draper , 1993 : 209)ققققققققققققققققققققققققققققققققاالنق.ققققققققققققققققققق

ق
 :قق Continuum Thinking skill ستمرالتفكير الممهارة  (6

 ق قكة  ءقالمًة قالءقالك ىيقال ةي ققهىالة  ييقةم  ي أ قة ى  قً  قال  مى قالةمكى ليقصي ق
قالةم اةي قكمف ي قال ةىرجقال ماييقالنىًيقك لقا مىجق ةىرجق قيك أ ةيملقم ةي قهراقالة ى  قس  ةى

قالاةكيةم قالمنقمة  قك ميقفنقال ىللقال ميمنق.
ق(ق Richmond , 1993 : 129)ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قةلمةيى قة ى  قالمفاي قالةلمة ق)قالةمً ق(ق/
قال ةايى ققالمستوى االول قم  ي  قن ل  قةيمل ق  قاللى   قالء قال اكع قالًت قة  قفن قيك أ ق:

قالكلي يقفنقاا  ا قاليةةييقاىلً تقةقةلى  قال  لق.قققققققققققققققققق
قاللىكقالمستوى الثاني قالًفةتقة  قفن قيك أ ق ق: قةم  ي  ق  قم اي  قن   قة  ق  قالمىلع قالء قع

قةة ىمشيق ةىرجق ىلةكييقلىكميقاا شىيق.قققققققققققققققققق
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ق ةىرجققالمستوى الثالث قةك ىي قمًةيل قن   قة  ق  قسش  قال ى   قالًت قفن قةيك أ ق:
ق ىلةكييق.قققققققققققققققققققق

ق( Draper , 1993 : 212)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
 :  Scientific Thinking Skillالتفكير العلمي مهارة  (7

ةة قاافض قا قيملقم يييهىقك  قاممى قة ى  قةمة  قالة ى  قااني  قة قة ى ا قالمفاي قالة ظةةنق
اةى ق قةرل قاةالم ا ا قةالم قةم  نقا قياة قالةم القمى  قساءقميى قال  مى قالمفاي قاام ا نق

قة قن  قف ضقالف ةضق قةانمكى هىق.
قق (قRichmond , 1993 : 131)ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قةلمةيى قة ى  قالمفاي قال اةنق:
ققالمستوى االول قال ىش : قالًت قفن ققيك أ ق  ي  قالاةكيةم قالس  قك ةىرج قةالم سم قم  ي 

قلىكميقاا شىيق.ققققققققققققققققققق
ق:قيك أقفنقالًتقال ىش قةيملقن ل قك ىيق ةىرجقكلي يق.قالثانيالمستوى 

قم اي قق:قالمستوى الثالث قن ل  قةيمل قسش  قةال ى ن قسش  قال ى   قالًت قل  م قققةياة 
 ( Draper , 1993 : 211ال ةىرجقك ميق.ققققققققققققققققققققققق)ققققققققققققققققققققق

(قة ى ا قالمفاي قالة ظةةنقة قن  قمماي قالة ى ا قالمنققOssimitz , 2000هراقةم ق   ق)ق
قالءقا ك يقة ى ا قممة  قكتق:(ققRichmondً ف ىق)ق
 (قThinking in Modelsالمفاي قفنقال ةىرجقق)ق (1
 (ققInterrelated thinkingالمفاي قالةم اك ق)ق (2

 (ققDynamic thinkingالمفاي قال ي ىةنق)ق (3

 ققققققققققققققققق(ققققققSteering systemsا ظةيقالمةمي ق)ق (4

ق(ققOssimitz , 2000 : 93)ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
ق

 ( الى خمس مهارات ادائية هي : 2003ثانيًا : صنفها عبيد وعزو ) 
 اة   قماىةاييق.الةةضةمقالشىة ق)قالا قالة امق(قةال ظ قإلي ققم  ي  (1
 م اي قالة ظةةى قصي قالن ييقالءقأميايقةم اك يق. (2
 م  ي قال  مى قالمكى لييقكي قالةاة ى قاكلىلييق. (3
 م  ي قمب ي قا قةاة قة قالةاة ى قالةم انايقةم  ي قاممىاقمب ي اق. (4
 إيمى قس مى قاك اسييقماة قة ظةةى قةماىةايقرا قة  ءق. (5

ق(ق68:ققق2003)قسكي قةقسيةق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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 مهارة فرعية : 12( الى اربع مهارات اساسية و 2006صنفها السعيد ومحمد ) :  ثالثاً 
 ة ى  قا  ا قال  مى قالة ظةةييق:قةمشة قالة ى ا قالف سييقا مييق/ (1

 .ا  ا قال  مى قكي قأميايقة ظةةيقف سييق 

 .إ  ا قال  مى قكي قة ظةةيقةة ظةةيقان ىق 

 .إ  ا قال  مى قكي قالا قةالمييق 

 ة ى  قم اي قالة ظةةى ق:قةمشة قالة ى ا قالف سييقا مييق/ (2

 .اشممى قة ظةةى قف سييقة قة ظةةيق  يلييق 

 .الم كى قالم مىمى قة قة ظةةيق 

 .اامشىتقااميايقالن بقفنقة ظةةيق 

 ةمشة قالة ى ا قالف سييقا مييق/قة ى  قم ايمقالة ظةةى ق: (3

 .ك ىيقة ظةةيقة قس  قةفىهيلق 

 .اشممى قم ةيةى قالة ظةةيق 

 .امىكيقمم ي ق ة قالة ظةةيق 

 ة ى  قممةيلقالة ظةةى ق:قةمشة قالة ى ا قالف سييقا مييق/ (4

 .ال القساءقً يقال  مى قكي قاميايقة ظةةيق 

 .م ةي قالة ظةةى ق 

  قة ظةةيق.قال ؤييقالشىةايقلةةمتقة قن  

ق(قق125ق–ق124:قق2006)قالل ي قةة ة ق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
قنقك ىيقانمكى قالمفاي قالة ظةةنق.هراقالمً يتقفاسمة قالكى  قةم ق

 

 الى خمس مهارات أدائية هي :(  2007) : صنفها ابو جاللة  رابعاً 
 م  ي قالةةضةمقكًة  قشىةايق. (1

 الة  فيقصي قالن ييقالءقة ظةةى قف سييق.م اي قة ظةةى ق (2

 م  ي قال  مى قالمكى لييقكي قس ىً قالة  فيقلاةةضةمق. (3

 م  ي قمب ي قا قس ً قة قس ىً قالة  فيق قةم  ي قأممىاقمب ي اق. (4

 إيمى قس مى قاك اسييقماة قة ظةةيقةماىةايقةمشا قن ي يقةفىهيةييقرا قة  ءق.ققق (5

 (قق74:قق2007)قأكةقم ليق ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 ( الى اربع مهارات هي :  2015: صنفها الفيل )  خامساً 
 ة ى  قالم  تقساءقالة ظةةيق: (1
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قالة ظةةيق قهرا قةس مي ق  قل ى قالةاة ي قةال  ىً  ق  قةأه اف ى قالة ظةةي ق كي ي قساء قالم  ت ةمشة 
 ةشةةااق.كىلة ظةةى قاان ىقاكا  قسةمىاق

 كي قةاة ى قالة ظةةيق: مى قة ى  قا  ا قال  (2

ةمشة قإ  ا قس مى قالمب ي قةالمب  ق)قالف  قة  قالف  ق(قكي قس ىً قالة ظةةيقةاي  ا قالم رييقالة م  ق
 كي قهراقس ىً ق.

 ة ى  قم اي قالة ظةةيقالءقةاة ىم ىق: (3

قاكً  ق قالءقةاة ىم ى قالة ظةةي قةم اي قس ىً  قا قةمشة قممليل قةاي  ا قةظيفي ق  قل ى قةالةاة ي ة  ى
 س ً قة قهراقال  ىً قفنقأ ى قالة ظةةيقالف سييقةفنقا ى قالة ظةةيقالااييق.

سى  قهياايم ىق: (4  ة ى  قك ىيقالة ظةةيقةاي

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققةمشة قاسى  قك ىيقةماةي قالة ظةةيق قةهراقالماةي قيفض قا قياة قفنقك ييقم ي  قةاي ى قم ي ق.ققققققققققققققققققققققق
ق(قق35:قق2015)قالفي ق قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 الدراسات السابقة :الثاني : احملور 
ك  قاا  مقساءقةمةةسيقة قال لى  قةالةم  قال اةييق قللقيم قالكى  قساءق  قساةت ق

ق.ال ىلنقة ايىاقلرل قس ضقال  الى ق لمقةم ي ا قالك  قك  ق  اليقةةى ايقلاك  قأةق

 اواًل الدراسات المتعلقة باالستقصاء الدوري :

 ( دراسات عرضت انموذج االستقصاء الدوري 1)جدول 

ةاى قةل يققالكى  ق 
قال  الي

م  ققه تقال  الي
ال ي يق
قة مة ى

الة  ايق
قال  اليي

أ ةا ققالةى  
قالك  

قال مى ج

اك اهيلقق
سك ق
ال يييق
قالك ان

الةةاايق
ال  كييق
قالل ة ييق
ق2012

فىساييقة  فيق
ا ةةرجق
االممًىيق

ال ة  قفنقم ةييق
ك ضقك ةايى ق
ال القةالم ًي ق
ال  النقفنقةى  ق
ال اةلقل ىق
م ةيرقالًتق
النىة ق

قراة ق
ق93

النىة ق
قااكم ا ن

انمكى ققال اةل
م ًيانق ق
انمكى ق
سةايى ق
قال الق.

فىساييقةمة ق
ا ةةرجق
االممًىيق
ال ة  قفنق
م ةييقك ضق
سةايى قال الق
ةالم ًي ق
ال  النقفنق

ةى  قال اةلقل ىق
م ةيرقالًتق
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النىة ققااكم ا نق.
ااكم ا نق

كىلةةاايقال  كييق
قالل ة ييق.

قاالممًىيقال ة  ق:س قال  الى قالمنقم ىةل قةؤش ا قة اا ق
(قالتتءقق2012المتتىكعق قفمتت قهتت ف ق  التتيق)قالك اتتنقققهتت تقال  التتيق:قمكتتىي قهتت تقال  التتيقكىل لتتكيقلاةم يتت  (1

ال تتىلنقالتتتءققلك تت فىسايتتيقا ةتتةرجقاالممًتتىيقالتت ة  قفتتتنقالم ًتتي قةسةايتتى قال اتتلق قفتتنق تتتي قهتت ف قا
 ا  قا ةةرجقاالممًىيقال ة  قفنقالم ًي قةالمفاي قالة ظةةنق.قم  ت

ال تتتىلنقفتتتنقمتتت  قال ي تتتيق ق يتتت قاشتتتمةا ققك تتت متتت  قال ي تتتيقةق مة تتتىق:قامفمتتت قال  التتتيقاللتتتىكميقةتتتعقال (2
فتتنق متتلقال ي تتيق قارقاممًتت  ققك تت قال تتىلنال  التتمي قساتتءقالتتراة  قةمتت قانمافتت قال  التتيقاللتتىكميقستت قال

 (ق ىلمق.ق71ال ىلنقفم قاممً قساءق)ققك  (ق ىلمق قاةىقالق93  اليقالك انقساءق)ق
ال تتىلنقارقام يتت ق  التتيق)ققك تت ال  التتييقستت قالالة  اتتيقال  التتييق:قانمافتت قال  التتيقاللتتىكميقفتتنقالة  اتتيق (3

ال تتىلنقفمتت قاممًتت قساتتءق تت مققالنتتىة قااكمتت ا نق ق قاةتتىقالك تت ق(قساتتءق تت مقالًتتتق2012الك اتتنق
 الًتقالنىة قال اةنقاا يى نق.

ال تتتىلنقفتتتنقالةتتتى  قال  التتتييق قارقاممًتتت  ق  التتتيققنمافتتت قال  التتتيقاللتتتىكميقستتت قالك تتت الةتتتى  قال  التتتييق:قا (4
 ال ىلنقساءقةى  قسالقاا يىيق.قالك  قنقساءقةى  قال اةلق قفنق ي قاممً الك ا

أ ا قاانمكتى قالم ًتيانق قفتنق تي قانمافت ققفتنقال تىلنقامفم قال  اليقاللىكميقةتعقالك ت ا ةا قالك  ق:ق (5
قىسمةتت قساتتءقانمكتتى قالمفايتت فقالك تت قال تتىلنقةى هتتىقساتتءقانمكتتى قسةايتتى قال اتتلقاةتتىقال  التتيقاللتتىكميقكىسم

قالة ظةةنق.ق
 ثانيًا : الدراسات المتعلقة بالتفكير المنظومي :

ق(ق  الى قس ض قالمفاي قالة ظةةن2م ة ق)

ةاى قةل يققالكى  ق 
قال  الي

م  ققه تقال  الي
ال ي يق
قة مة ى

الة  ايق
قال  اليي

أ ةا ققالةى  
قالك  

قال مى ج

ق
ق
ق
ق1

ة ة ق
سانق
سك ق
ال ى  ق
قة  ىق

ق
ق
ق
ق

قفال ي ق
ق(ق2013)ق

الم تتتتتتتتتت تقساتتتتتتتتتتءق
فىسايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق
التتتم اميمييقشتتتا ق
الكيتتتتتتتت قالتتتتتتتت ا   ق
فتتتتتتتتتتتتتتتتتتنقم ةيتتتتتتتتتتتتتتتتتتيق
الةفتتتتىهيلقال اةيتتتتيق

ق
ق
ق
ققا ى ق

ق(ق68)ق

الصف 

الحادي 

عشر ) 

يقابل 

الصف 

الخامس 

 العلمي (

 العلوم

انمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ق
الةفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىهيلق
ال اةيتتتتتتتتتتتتتتتتيق ق
انمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ق
المفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق
 الة ظةةن

فىسايتتتتتتتتيقةمتتتتتتتتة ق
الم اميمييقشا ق
الكيتتتتتت قالتتتتتت ا   ق
فتتتتتتتتتتتتتتتتنقم ةيتتتتتتتتتتتتتتتتيق
الةفتىهيلقال اةيتتيق
ةة تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ا ق
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ةة تتى ا قالمفايتت ق
الة ظتتتتتتتتةةنقفتتتتتتتتنق
ال اتتتتتتةلقال يىميتتتتتتيق
لتتتتتتتتتتت ىق ىلكتتتتتتتتتتتى ق
الًتتتتتتقال تتتتتى  ق
سشتتتتت قكة ىفظتتتتتيق

 صي 

المفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق
الة ظتتتتتةةنقفتتتتتنق
ال اتتتتةلقال يىميتتتتيق
لتتتتتتتت ىق ىلكتتتتتتتتى ق
الًتتتقال تتتى  ق
سشتتت قكة ىفظتتتيق

 صي 

ق
ق
ق
لةي قق2

ة ل ق
قمىس 

قال  ا ق
ق(ق2014)قق

أ تتتتتتتتتتتتتتتت قة  فتتتتتتتتتتتتتتتتيق
أ ةتتتتتتتتةرجقاتتتتتتتتى ي ق
فنقم ًي قةى  ق
ةكتتتتتتى مقاا يتتتتتتىيق
س تتتتتتتتتتت ق ىلكتتتتتتتتتتتى ق
الًتتتتتتتتتتتتتتتتتتقااة ق
ةمةل قةمفاي ه ق

قالة ظةةن

قا ى ق
ق(ق65)ق

الصف 

االول 

 المتوسط

 االحياء 

انمكى ق
م ًيانق ق
انمكى ق
المفاي ق
قالة ظةةنق

ةمتتتتتتتتتتتتتتتة قأ تتتتتتتتتتتتتتت ق
اى ي ققك ةةرجق

فتتتتتتتتتتنقم ًتتتتتتتتتتي ق
ةتتتتتتتتتتتى  قةكتتتتتتتتتتتى مق
اا يتتتتتتتتتىيقس تتتتتتتتت ق
 ىلكتتى قالًتتتق
ااة قةمةلتتتتتتتتتتتت ق
ةمفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ق

قالة ظةةن
ق
ق
ق
 سىيقق3

كشي ق
 ل ق
قسان

قققال  ا 
ق(ق2015)ق

أ تتتتتتتتتتتتتتتت قة  فتتتتتتتتتتتتتتتتيق
التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم اميميى ق
التتتتم القةتتتت قامتتتت ق
المفايتتتتتتتتتتتتتت قفتتتتتتتتتتتتتتنق
م ًتتي ق ىلكتتى ق
الًتتتتتتتتتتقال اكتتتتتتتتتعق
ال اةتتتتتتتتتتنقلةتتتتتتتتتتى  ق
الفيييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتىيق
ةمفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ق

قالة ظةةن

قا ى 
ق(ق70)ق

الصف 

الرابع 

 العلمي 

 الفيزياء

انمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ق
م ًتتتتتتتيانق ق
انمكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ق
المفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ق
قالة ظةةن

أ تتتتتتتتتتتتتتت قةمتتتتتتتتتتتتتتتة ق
لتتتتتتتتتتتتتم اميميى قا

التتم القةتت قامتت ق
المفايتتتتتتتتتتتت قفتتتتتتتتتتتتنق
م ًتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ق
 ىلكتتى قالًتتتق
ال اكتتتتتتتعقال اةتتتتتتتنق
لةتتتتتتتى  قالفيييتتتتتتتىيق
ةمفايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ه ق

قالة ظةةن
 لتفكير المنظومي :عن الدراسات التي تناولت امؤشرات ودالالت 

ق2013مكىي قه تقال  اليقكىل لكيقلاةم ي قالةلمم ق قفم قه ف ق  التيق)قالة  تىققه تقال  اليق:ق (1
(قالءقا  قا ةةرجقق2014(قالءقفىساييقالم اميمييقالكي قال ا   ق قفنق ي قه ف ق  اليق)قمىس ق

قك تت (قالتتءقا تت قالتتم اميميى قالتتم القةتت قأمتت قالمفايتت ق قاةتتىقالق2015اتتى ي ق قة  التتيق)قساتتنق ق
 اممً قساءقا  قا ةةرجقاالممًىيقال ة  ق.ال ىلنقفم ق

 ق يتت قانمافتت قال  التتى قاللتتىكميقستت قال  التتيقال ىليتتيقفتتنقمتت  قال ي تتيق:قة مة تتىقمتت  قال ي تتيق (2
 قققساتءق ت مق)قراتة (قك ت قال تىلنقاشتمة اشمةا قساتءقال ىلكتى ق)قا تى ق(قق قفتنق تي قا قال
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(ق ىلكتيق قفتنق تي قق68الة  تىقساتءق)قمكىي  قال  الى قفنق متلقال ي تيق قارقاممًت  ق  التيقةم ق
(قاممًتتت  قق2015(ق ىلكتتتيقة  التتتيق)قساتتتنق قق65(قاممًتتت  قساتتتءق)قق2014  التتتيق)قمىستتت ق ق

 (ق ىلمق.ق71فم قاممً قساءق)قك  قال ىلنقال(ق ىلكيق قاةىقق70ساءق)ق
الة  اتتتتيقال  التتتتييق:قمكىي تتتت قال  التتتتى قاللتتتتىكميقفتتتتنقالة ا تتتت قال  التتتتييقارقام يتتتت ق  التتتتيق)قالة  تتتتىق (3

(قساتءق ىلكتى قق2014(قساءق ىلكى قالًتقال ى  قسشت ق قةام يت ق  التيق)قمىست ق قق2013
(قساتتتءق ىلكتتتى قالًتتتتقال اكتتتعقال اةتتتنق قاةتتتىقق2015الًتتتتقااة قالةمةلتتت ق قة  التتتيق)قساتتتنق ق

 ساءق  مقالًتقالنىة قال اةنقاا يى نق.قم قاممً ك  قال ىلنقفال
 يتت قاشتتمةامىقساتتءقةتتى  قك تت قال تتىلنقال(قةتتعقق2014الةتتى  قال  التتييق:قامفمتت ق  التتيق)قمىستت ق ق (4

(قارقاشتتمةا قساتتءقةتتى  قالفيييتتىيق قق2015اا يتتىيق قفتتنق تتي قانمافتت قاتت قةتت ق  التتيق)قساتتنق ق
 ال اةلق.(قارقاشمةا قساءقةى  قق2013ة  اليق)قالة  ىق ق

ك تت قال(قةتعقق2015(قة  التيق)قساتنق قق2014ا ةا قالك ت ق:قامفمت قات قةت ق  التتيق)قمىست ق ق (5
ة قن  قاسمةى هىقساءق)قاانمكى قالم ًيانق(قةق)قانمكى قة ى ا قالمفاي قالة ظتةةنق(قال ىلنق

ى ق(قكىسمةى هتتىقساتتتءقانمكتتتى قالةفتتىهيلقال اةيتتتيقةانمكتتتق2013 قفتتنق تتتي قانمافتت ق  التتتيق)قة  تتتىق ق
 ة ى ا قالمفاي قالة ظةةنق.

 فادة من الدراسات السابقةاإل

 انميى قالمًةيلقالمم يكنقالة ىلمقل راقال  اليق. 
 ق.ةالةًى  قالمنقم   قال لىليقال ىليي الامم ة  ال  ي  ساء الم  ت
 ق ي قلىس  قفنقانميى قة ى ا قالمفاي قاالة ظةةنققال  الي أ ةا  س ا ا . 
 مى جقال  اليقال ىلييقمفلي اطقةةضةسيىطقةساةيىط.الةلىهةيقفنقمفلي ق  

 
. 

 

 

ق



  ال اث
  

  منهجية البحث واجراءاته

   التجريبياختيار التصميم  -أوال:

    جمتمع البحث -ثانيا :

: 
ً
   عينة البحث -ثالثا

 
ً
   اجراءات الضبط -: رابعا

 
ً
   مستلزمات البحث  -: خامسا

 
ً
   أداتا البحث -: سادسا

: 
ً
   اجراءات تطبيق التجربة  -سابعا

: 
ً
     الوسائل اإلحصائية -ثامنا
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 -: البحث إجراءات

 ، البحث مجتمع وتحديد التجريبي التصميم اختيار من اإلجراءات جميع الفصل هذا تضمن 
 وتطبيق ، مستلزماتالو  دواتاأل عدادا  و    المتغيرات وضبط ، ي البحثمجموعت وتكافؤ ، ةعينال ختياراو 

 وفيما يأتي توضيحًا لتلك اإلجراءات . المناسبة اإلحصائية الوسائل واستعمال ، التجربة
 : Experimental Design Selectionالتصميم التجريبي  اختيارأوالً : 

 (Creswell,2012:294) . يعرف التصميم التجريبي بأنه النهج التقليدي إلجراء البحث الكمي

( ذات االختبار البعدي الواحدة ضابطة المجموعة التم اختيار التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي ) وقد 
مخطط وكما موضح في ال هداف البحث ،ه التصميم المالئم لتحقيق ألكونلتفكير المنظومي ، واللتحصيل 

( 10  ) . 
 المتغير التابع المتغير المستقل  التكافؤ المجموعة 
 العمر الزمني   التجريبية 

 الذكاء 
  التحصيل السابق لمادة علم

 االحياء 
 التفكير المنظومي 

االستقصاء  أنموذج
 الدوري

 
 التحصيل 
  التفكير المنظومي 

 الطريقة االعتيادية  الضابطة

 لبحث التجريبي لتصميم ال(  10مخطط ) 
 

    of Research  Population  ثانيًا : جمتمع البحث :    
و التجمعات التي تشترك في أمفهوم المجتمع في البحث للداللة على مجموعة من الفئات  عمليست

 (   232:  2010،  فلايرخصائص محددة .                                ) نوفل و 
 والثانوية بحث بطالب الصف الخامس العلمي األحيائي في المدارس اإلعداديةمجتمع ال َتحدد

 )والبالغ عددهم  ،  ( 2017 – 2016 النهارية التابعة لمركز المحافظة للعام الدراسي ) الحكومية
( مدرسة ، وقد تم الحصول عليها من قسم االحصاء التابع  14، والموزعين على )  طالب ( 1110

 :( 3)لمديرية تربية القادسية كما موضح في الجدول 
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 د طالب مجتمع البحث اعدأ ( 3جدول ) 
عدد طالب الخامس  المدرسة 

 العلمي اإلحيائي 
عدد طالب الخامس  المدرسة   

 العلمي اإلحيائي 
 80 عدادية الديوانية إ 35 عدادية التفوقإ
 69 عدادية ابي ترابإ 33 عدادية الجمهوريةإ
 100 عدادية الغديرإ 66 عدادية الصدرين إ
 75 عدادية الجواهريإ 60 عدادية الكرامة إ
 70 عدادية الثقلين إ 175 عدادية قتيبة إ
 73 ثانوية المتميزين  50 عدادية ابن النفيس إ

 74 عدادية الزيتون إ 150 المركزية  اإلعدادية
 

 Sample of Researchثالثًا : عينة البحث :   
و جزءًا من وحدات المجتمع االصلي للبحث ، يشمل جانبًا أالذي نموذج األر العينة الى تشي

 (  232:  2010،  فلاير) نوفل و          وتكون ممثلة له ، بحيث تحمل صفاته المشتركة .  
 : آلتيوقد تم اختيار العينة بالشكل ا

 اواًل : عينة الدراسة :
  وقد احتوت  البحثلتمثل عينة اختيار )  إعدادية الزيتون ( بطريقة التعيين العشوائي البسيط تم ،

 ( طالب في الصف الخامس العلمي اإلحيائي . 74على ) 
  بطة (  بشكل الى مجموعتين ) تجريبية و ضاعينة البحث طالب تخصيص ) تعيين ( تم

 دارة المدرسة .إوذلك بالتعاون مع عشوائي ) بالقرعة ( 
  ( طالب 35بلغ عدد طالب المجموعة الضابطة ) ،   شعبة  الخامس العلمي اإلحيائي وقد مثلت 

 ) أ ( .
 ( 36 بلغ عدد طالب المجموعة التجريبية ) شعبة    حيائيطالب وقد مثلت الخامس العلمي اإل 

 ) ب ( .
  ( طالب احصائيًا لكونهم راسبين في الصف  3تم استبعاد ) وكما مما يؤثر على نتائج التجربة

 :(  4)  موضح في الجدول
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 طالب مجموعتي البحثأعداد  ( 4جدول ) 
 المجموع الكلي   بعد االستبعاد المستبعدين  قبل االستبعاد المجموعة  ت
 74 35 1 36 الضابطة 1
 36 2 38 التجريبية  2

 
 :  التحليل االحصائي عينةثانيًا : 

( طالب ليمثلوا العينة االستطالعية الثانية لكل من االختبار التحصيلي واختبار  100تم اختيار ) 
، لكونهررا  Quota Sampleالتناسرربية العشرروائية  الطبقيررة طريقررةالوقررد تررم اختيارهررا ب ،التفكيررر المنظررومي 

داخررل المجتمررع ،  رسررةمدصررلي لكررل فرادهررا مررع الحجررم والتعررداد األيتناسررب عرردد أ تكررون أكثررر دقررة فرري أن  
لمجتمررع البحررث ، فالطبقيررة تعنرري المرردارس الترري ينقسررم اليهررا أفررراد المجتمررع ، ونسرربتها إلررى المجمرروع الكلرري 

يتناسب مرع حجمهرا الفعلري ومرع تمثيلهرا داخرل  ن  أمدرسة ينبغي  العدد المختار من كل   ن  ية تعني أوالتناسب
 : ( 5) وكما في الجدول. (  149:  2015قنديلجي ،  المجتمع االصلي )

 (  5جدول ) 
 أعداد طالب عينة التحليل اإلحصائي

 عدد طالب العينة   المدرسة  عدد طالب العينة   المدرسة 
 8 إعدادية الديوانية  3 إعدادية التفوق

 7 إعدادية ابي تراب 3 إعدادية الجمهورية
 10 إعدادية الغدير 6 إعدادية الصدرين 
 7 إعدادية الجواهري 6 إعدادية الكرامة 
 7 إعدادية الثقلين  17 إعدادية قتيبة 

 7 ثانوية المتميزين  5 إعدادية ابن النفيس 
 100المجموع =  14 اإلعدادية المركزية 

 
 : Control of Experimentاجراءات الضبط  ابعًا : ر

 :   Equivalenceالتكافؤ  .1
 العمر الزمني :( 1-1) 

،   2016/  10/  17وحتى بدأ التجربة في  باألشهربعمر الطالب محسوبًا العمر الزمني  يتمثل     
، ومن ثم ُأحتسب (  4ملحق ) وقد تم استحصال تلك المعلومات من القيد المدرسي الخاص بكل طالب 

، اذ بلغ المتوسط الحسابي ألعمار طالب  لمجموعتي البحث واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي
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لتجريبية ما المجموعة اأ . ( 9.506وبانحراف معياري قدره )  شهراً  ( 201.86) لمجموعة الضابطة ا
 ، و(  8.933قدره )  انحراف المعياريبو  شهراً ( 202.28)  فبلغ المتوسط الحسابي ألعمار طالبها

وقد  لعينتين مستقلتين ، t-test التائي االختبارُطبق للتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني 
(  0.05( عند مستوى داللة )  1.99قل من الجدولية ) ( أ0.756القيمة المحسوبة )  ن  أاظهرت النتائج 
 العمر الزمني لطالب في إحصائية داللة وذ قفر  دو وج عدم على يدل مما(  69ودرجة حرية ) 

 (  6)  جدولال في مبين كما العمر الزمني في متكافئتين البحث مجموعتي تعد وبذلك ، البحث مجموعتي
 ( 6جدول ) 

 البحث في العمر الزمني باألشهر عتيلمجمو لعينتين مستقلتين  t-test اختبارنتائج  
عدد  المجموعة ت

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0،05مستوى 
 الجدولية المحسوبة 

 غير دالة 1.99 0.756 69 9.506 201.86 35 الضابطة  1
 8.933 202.28 36 التجريبية 2

 
 الذكاء :(  1-2) 
على مجموعتي البحث . لكونه يالئم   2016/  10/  13تم تطبيق اختبار كارتر وكين بتاريخ       

وقد شمل  و يقيس الذكاء العام ، بالصدق والثبات ،( سنة وكذلك التصافه  18 – 16الفئة العمرية ) 
( نقاًل عن )  2011) العزي ، الختيار من المتعدد ذي خمس بدائل ( فقرة من نوع ا 40االختبار على ) 

تم ( ،  4مجموعتي البحث ، الملحق )  جابات طالبوبعد تصحيح إ .(  129:  2012شنيف ، 
لمجموعتي البحث ، اذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات  واالنحراف المعياري  احتساب المتوسط الحسابي

فقد بلغ  ، ا المجموعة التجريبيةم  ( . أ 4.60وبانحراف معياري قدره )  ( 13وعة الضابطة ) مطالب المج
( ، وللتحقق من تكافؤ  4.08قدره )  معياريبانحراف و (  12.44المتوسط الحسابي لدرجات طالبها ) 

ائج النت ظهرت  أوقد  ،لعينتين مستقلتين  t-test ذكاء ُطبق االختبار التائيعتي البحث في اختبار المجمو 
( ودرجة حرية )  0.05( عند مستوى داللة )  1.99( أقل من الجدولية )  0.592المحسوبة )  القيمة ن  أ

 تعد وبذلك ، البحث مجموعتي لطالب الذكاء في إحصائية داللة وذ قفر  دو وج عدم على يدل مما(  69
 : ( 7 ) جدولال في مبين كما الذكاء في متكافئتين البحث مجموعتي
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 في متغير الذكاء ي البحثلمجموعتلعينتين مستقلتين   t-testاختبارنتائج (  7جدول ) 
عدد  المجموعة ت

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0،05مستوى 
 الجدولية المحسوبة 

 غير دالة 1.99 0.592 69 4.60 13 35 الضابطة  1
 4.08 12.44 36 التجريبية 2

  
 التحصيل السابق لمادة االحياء :( 1-3)

 نامتحرا فري للصرف الرابرع العلمري  األحيراء علرم مرادة في البحث عينة طالب درجات على لتُ حصقد     
 المدرسررررة إدارة أعرررردتها الترررري الرررردرجات قرررروائم ( مررررن  2016 – 2015الكررررورس الثرررراني للعررررام الدراسرررري ) 

ت ، الردرجا لتلرك المعيراري واالنحرراف الحسرابي المتوسط بَ س  تُ حا إذ ، (4 ) الملحق ،  لمجموعتي البحث 
( وبرررانحراف معيررراري قرررردره )  61.17 )  وعرررة الضرررابطة مبلرررغ المتوسرررط الحسرررابي لررردرجات طرررالب المجف

( وبررانحراف  59.39فقررد بلررغ المتوسررط الحسررابي لرردرجات طالبهررا )  ، مررا المجموعررة التجريبيررة( ، أ 9.04
 األحيرراء علررم لمررادة السررابق التحصرريل فرري البحررث مجمرروعتي تكررافؤ مررن وللتحقررق( ،  9.75معيرراري قرردره ) 

 قرلأ ( 0.798)  المحسروبة القيمرة ن  أ النتائج أظهرت، وقد مستقلتين لعينتين t-test  التائي االختبار ُطبق
 قفرر  دو وجر عردم علرى يردل ممرا(  69 ) حريرة ودرجرة( 0.05) داللرة مسرتوى عنرد ( 1.99)  الجدوليرة مرن
 تعرررد وبرررذلك ، البحرررث مجمررروعتي لطرررالب األحيررراء علرررم لمرررادة السرررابق التحصررريل فررري إحصرررائية داللرررة وذ

 . ( 8)   جدولال في موضح كما األحياء علم لمادة السابق التحصيل في متكافئتين البحث مجموعتي
 (  8جدول ) 

 لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في التحصيل السابق لمادة االحياء  t-testنتائج اختبار 
عدد  المجموعة ت

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0،05مستوى 
 الجدولية المحسوبة 

 غير دالة 1.99 0.798 69 9.04 61.17 35 الضابطة  1
 9.75 59.39 36 التجريبية 2

 اختبار التفكير المنظومي :( 1-4)
وبعد تصحيحه ،  2016/  10/  16تم تطبيق اختبار التفكير المنظومي في يوم األحد الموافق 

لمجموعتي البحث ، اذ بلغ المتوسط  واالنحراف المعياري المتوسط الحسابي احتساب ( ، تم 4ملحق ) 
ا م  أ .( 2.15( وبانحراف معياري قدره ) 17.65لمجموعة الضابطة ) لدرجات طالب االحسابي 



               البحث وإجراءاته ية منهج........................... .الفصل الثالث                      
 

53 

وبانحراف معياري قدره )  ،( 18.05فقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبها ) ، المجموعة التجريبية 
-tاالختبار التائي  ُطبقاختبار التفكير المنظومي  في البحث مجموعتي تكافؤ من وللتحقق، (  1.78

test  ( 1.99 ( أقل من الجدولية ) 0.849 ) المحسوبة القيمة ن  أالنتائج  ظهرت  ، وقد أ مستقلتين لعينتين
حصائية في اختبار التفكير وجود فرق ذو داللة إدل على عدم يمما ؛ (  0.05عند مستوى داللة ) 

وكما  ،االختبار  هذا في متكافئتين البحث مجموعتي تعد وبذلك،  البحث مجموعتي لطالب المنظومي
 :  ( 9موضح في الجدول ) 

 لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في اختبار التفكير المنظومي t-testنتائج :  ( 9جدول ) 
عدد  المجموعة ت

 الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية
االحصائية عند 

 0،05مستوى 
 الجدولية المحسوبة 

 غير دالة 1.99 0.849 69 2.15 17.65 35 الضابطة  1
 1.78 18.05 36 التجريبية 2

 
 :  Internal Safety   ( Internal Validity ) (الصدق الداخلي السالمة الداخلية )  .2

الى المدى الذي تكون فيه التغيرات المالحظة في  ( الصدق الداخليالسالمة الداخلية )  شير ت
يجاد طرق إلقصاء المتغيرات إي ف تجريبي معين ، أالمتغير التابع قد سببتها المتغيرات المستقلة في موق

  يساهم في صدقه الداخلي  .الدخيلة ، فكل ما يساهم في ضبط التصميم 
الصدق )  السالمة الداخليةوقد تم تحديد مجموعة من المتغيرات الدخيلة التي يمكن ان تهدد 

 لتصميم البحث وهي : (  الداخلي
 :التخصيص العشوائي ( 2-1)

 تم وقد  جراء الصدفة لتخصيص األفراد في المعالجات " إ" استخدام يقصد بالتخصيص العشوائي 
 بالطريقة العشوائية البسيطة .مجموعتي البحث  فرادأ تخصيص 

 ( 346 - 339 : 2013) آري وآخرون ،
 التاريخ : ( 2-2)

 بتدأت  أعلى هذا العامل من خالل تدريس مجموعتي البحث بنفس المدة الزمنية إذ  ةسيطر ال تم
 . 2016/  12/  13بتاريخ    وانتهت 2016/  10/  17التجربة بتاريخ  

 النضج : (  3 -2) 
 فراد بفعل مرور الزمن ، وتمثل هذه العمليات تهديد نضجيمثل العمليات التي تعمل داخل األو 

 و السالمة الداخلية . أفراد للصدق األ
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هذا العامل اي تأثير ل لذا لم يك   ؛ عمار طالب مجموعتي البحث في المكافئةأبين  وارقولعدم حصول ف
 .في البحث 

 أدوات القياس : (  4 – 2) 
للتخلص من هذا ، و لى تغيرات في القياسات الناتجة التغير في أدوات القياس قد يؤدي إ إن  

االختبار التحصيلي البعدي لقياس أثر  عملأداة واحدة لكل متغير تابع ، حيث است التأثير تم استعمال
داة لقياس التكافؤ فقط وقد استخدم اختبار التفكير المنظومي القبلي كأ في حينمتغير التحصيل ،  

 استخدم نفس االختبار بعديًا لقياس أثر متغير التفكير المنظومي .
 موقف االختبار :(  5 – 2) 

قد يؤثر االختبار القبلي الذي يطبق على مجموعات البحث على االختبار البعدي وخاصة اذا 
 : من خالل بالنسبة الختبار التفكير المنظومي  هذا العاملإذ عولج ،  ينكانت المدة قصيرة بين التطبيق

 قام مدرس المادة باختبار الطالب . . أ
إجرراء مرن  وهر االختبرار اهرذ ن  أبر  بلغرواخبرار الطرالب باعرادة تطبيرق االختبرار ، اذ إعدم  . ب

 .المدرس لمعرفة مستوياتهم  ودرجة تفكيرهم 

 ( يوم . 60)  عن؛ لكونها تزيد مالئمة أكثر المدة الزمنية بين االختبارين  . ج
 التنفيذ ) تطبيق التجربة ( : (  6 – 2) 

يهدد التنفيذ الفعلي للتجربة السالمة الداخلية ، كالحالة التي تعطى فيها المجموعة التجريبية سهوًا 
 ، وللتخلص من هذا العامل :مخطط لها على المجموعة الضابطة  أفضلية غير
 االختالف في كفاءة التدريس مجموعتي البحث طيلة مدة التجربة ، لتالفي  درس الباحث  ( أ
 الوسائل التعليمية نفسها لمجموعتي البحث . تلعماست ( ب

 ( 344 - 340 : 2013) آري وأخرون ،                                                            
 التسرب التجريبي :(  7 – 2)

ي من طالب مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( خالل مدة التجربة  ، عدا ألم ينقطع 
 ي تأثير على التجربة . ألذلك لم يكن لهذا العامل  ؛حاالت الغياب االعتيادية 

 الظروف الفيزيقية :(  8 – 2) 
ات حياء ( ، كما تم توزيع  الدروس بأوق) مختبر األ تم تدريس مجموعتي البحث في نفس المكان

 : ( 10الجدول ) متقاربة ، و كما موضح في 
 ( توزيع الدروس بين مجموعتي البحث 10جدول ) 

 الخميس األربعاء الثالثاء األثنين األحد المجموعة 
 الدرس الرابع الدرس الثاني الدرس الخامس الدرس الثالث الدرس االول  التجريبية 
 الدرس الثاني الدرس الرابع الثالثالدرس  الدرس الثاني الدرس الثالث الضابطة 
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 :  التكافؤ(  9 – 2) 
أجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في متغيرات ) العمر ، تم للتخلص من تأثير هذا العامل 

 ، الذكاء ، التفكير المنظومي (  الزمني ، التحصيل السابق
 :  External Safety ( External Validity )اخلارجي (  صدق) ال ةاخلارجيالسالمة  .3

ميم نتائج بحثه ععندما يتمكن الباحث من ت) الصدق الخارجي ( سم البحث بالسالمة الخارجية تي
( ، لذلك تمت  479:  2007في الظروف واالجراءات التجريبية ) عبد الرحمن وعدنان ،  مجتمعالى عل

 معالجة العوامل المؤثرة في السالمة الخارجية وهي :
 :  تفاعل المواقف التجريبية( 3-1)

 اإلجراءاتاثر  أبعدة البحث و مدلم تتعرض المجموعات التجريبية ألكثر من عملية تجريب خالل 
 . التجريبية بقيام الباحث نفسه بالتدريس

 :  تفاعل االختيار مع التجربة(  2 – 3) 

 . المدرسة بصورة عشوائية  ريااختمن خالل تم الحد من اثر هذا المتغير 

 :  تفاعل االختبار مع التجربة(  3 – 3) 

 ) لغررض التكرافؤ برين مجمروعتي البحرث (  القبلريالتفكير المنظرومي الباحث االختبار  عمالاست إن  
برق طالمجموعرات علرى طبيعرة التجربرة قبرل تطبيقهرا وللحرد مرن اثرر هرذا المتغيرر  هرذهتعررف  إلرىقد يرؤدي 

 إجراء من المردرس وه االختبار ان هذأب بالالط وأخبرفي المدرسة المادة  مدرسقبل االختبار القبلي من 
 . لمعرفة مستوياتهم  ودرجة تفكيرهم

 :  تفاعل الظروف التجريبية(  4 – 3) 

ة وغيررر مصررطنعة وتضررمنت واقعيرربمواقررف  انالمجموعترر تسررر  دُ  إذ ،ثررر هررذا المتغيرررأتررم الحررد مررن 
 . هو طريقة التدريس تجريبي رمتغيعلى  تأكيدالالمواقف التجريبية 

 ( 371:  2008) عبد المؤمن ،                                                               

 Research Procedures: مستلزمات البحث: خامسًا 
 تحديد المادة العلمية : (1

، المادة العلمية بالفصول االربعة االولى من كتاب علم االحياء للصف الخامس العلمي االحيائي  ُحد َدت
 . 2015الطبعة الخامسة 
 رل االول : الترغرذية والهضرم .الفص 
 الفصرل الثاني : الرترنرفرس . 
 الفصل الثالث : االخرراج . 
 الفصل الرابع : الرحرركرة . 
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 السلوكية : االغراض (2
و عبارة تصف " قصد ُيعبر عنه بجملة أ هن  إض السلوكي على الغر (  2016الحيلة ، ) عرف 

 ( 80:  2016،  حيلة) ال ني ( وقابل للقياس "آتغيرًا مقترحًا في سلوك المتعلم ، ويكون قصير المدى ) 
بهدف يائي ، من كتاب علرم األحيراء للصف الخرامس العلمي االح األربعة األولىمحرتوى الفصول  لَ ل  حُ لقد 
( مستويات مرتبة  6وفقررًا لتصنيف بلوم في الرمجررال الرمعررفي والذي تألف من )  اغراضرًا سلرروكيرة ةاغيص

، تطبيق   Comprehension، استيعاب  Knowledgeتي : ) ترذكرر بصورة هرمية كاأل
Application  تحليل ،Analysis  تركيب ،Synthesis  تقويم ،Evaluation  ) ،  ( اذ تم صياغة

في مجال  رينصخرصتالمالمحكمين  على مجموعة منت عرضثم  اولية ( غرضًا سلوكيًا بصورة  226
للتأكد  (  3ملحق ) ومدرسي مادة علم االحياء للصف الخامس العلمي االحيائي  العلوم طرائق التدريس

وقد تم التعديل على بعض االغراض  ، الرمرعررفريةترمرثريلرهرا لرلرمرسرترويرات ومدى  ودقتها ، من صدقها
النسبة  عمالست، وبعد تحليل استجابة المحكمين با السلوكية  وأعيد النظر في صياغة البعض االخر

( ،  5( تم قبولها جميعًا ملحق ) 0.05( ومستوى داللة )  1، وبدرجة حرية )  وقيمة مربع كاي، المئوية 
(  2% ( وهي نسبة مقبولة ، و كانت قيمة ) كا100 -% 84المحكمين ) حيث تراوحت نسبة اتفاق 

 ( :11بذلك تكون جميعها دالة احصائيًا كما في الجدول )المحسوبة اعلى من القيمة الجدولية  و 
 السلوكية  للصدق الظاهري لألغراض 2( النسبة المئوية وقيمة كا 11جدول ) 

 
 
 ت

 
 

 رقم الغرض السلوكي 

النسبة  المحكمين
 المئوية

درجة  2قيمة كا
 الحرية 

الداللة 
االحصائية 
عند مستوى 

0.05 

غير  موافقون كلي
 موافقون

 الجدولية  المحسوبة 

1 1-16  ،18  ،
20-28  ،30-
73  ،75-78 
 ،81-110  ،

112-120  ،
122- 157  ،
160-166  ،
168-173  ،
175-204  ،
206-223  ،
225  ،226 

19 19 0 100
% 

 دال 1 3.84 19



               البحث وإجراءاته ية منهج........................... .الفصل الثالث                      
 

57 

2 19  ،29  ،74 
 ،79  ،111  ،

159 ،167  ،
174  ، 

19 17 2 89
% 

 دال 1 3.84 11.84

3 17  ،80  ،121 
 ،158  ،205  ،

224 

19 16 3 84
% 

 دال 1 3.84 8.89

( غرضرررًا سرررلوكيًا موزعرررة وفقرررًا لمسرررتويات  226وعليررره بلرررغ عررردد االغرررراض السرررلوكية لفصرررول الدراسرررة ) 
 ( ، وقد تم تضمينها جميعًا في الخطط التدريسية . 12تصنيف بلوم الستة كما في الجدول ) 

 ( 12جدول ) 
 االغراض السلوكية وفقًا لتصنيف بلوم موزعة على فصول الدراسة 

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر  الفصول ت
 90 4 6 10 14 26 30 التغذية والهضم 1
التنفس والتبادل  2

 الغازي
18 14 8 6 3 3 52 

 41 2 3 5 6 10 15 االخراج 3
 43 2 2 6 8 9 16 الحركة 4

 226 11 14 27 36 59 79 المجموع
 

 اعداد الخطط اليومية :  (3
 Cycleخطة تدريسية للمجموعة التجريبية التي سُتَدَرس  بأنموذج االستقصاء الدوري )  ( 40تم اعداد ) 

Inquiry Model ( و )خطة تدريسية للمجموعة الضابطة التي سُتَدَرس  بالطريقة االعتيادية 40 ) 
ين المحكم، ثم عرض نموذج لكل نوع منها على مجموعة من  تمثلت بر ) طريقتي المحاضرة والمناقشة ( 

، (  3العلوم ، والمشرفين االختصاص ومدرسي علم االحياء ملحق ) رصرين في طرائق تدريس صختمالو 
وتم عرض نموذج للخطة ، ط صالحة الخطآرائهم ومالحظاتهم ، واصبحت وتم التعديل في ضوء 

 .(  ب  – 6أ ،  -6 بصورته النهائية في الملحق )
 أداتا البحث : سادسًا :

تطلب البحث الحالي اعداد أداتين لقياس متغيري البحث التابعين وهما اختبارًا تحصيليًا واختبارًا 
 ضيتا البحث وأهدافه ، وكما يأتي :ر للتفكير المنظومي ، وذلك للتعرف على تحقيق ف
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 االختبار التحصيلي : (1
لفصول االربعة االولى ) التغذية والهضم ، التنفس ، االخراج لمحتوى ا يبناء اختبار تحصيل تم 

 ، 2016 – 2015 صف الخامس العلمي االحيائي للعام الدراسي الحركة ( من كتاب علم االحياء لل، 
 يأتي :وكما ،  5ط
 ( تحديد الهدف من االختبار : 1 – 1)

في الفصول األربعة األولى من كتاب هدف االختبار الى قياس تحصيل طالب مجموعتي البحث 
 ، للفصل الدراسي االول .االحياء للصف الخامس العلمي االحيائي علم 

  ( تحديد عدد الفقرات : 2 – 1) 
 1الخبراء، وذلرك بعد استشارة المشرف وعدد من اختبارية ( فقرة  40تم تحديد فقرات االختبار بر ) 

، وذلك بعد اطالعهم على االغراض السلوكية  االحيائيمي لللصف الخامس الع 2مدرسي االحياءو 
  ( فقرات مقالية .  5( فقرة موضوعية و )  35اشتملت على )  لمحتوى المادة ، وقد

 ( اعداد جدول المواصفات : 3 – 1)
تم اعداد جدول المواصفات الختبار تحصيل طالب الخامس العلمي االحيائي البعدي في 

من مادة علم االحياء، وذلك طبقًا لمستويات االغراض السلوكية في المجال الفصول االربعة االولى 
 المعرفي لتصنيف بلوم  وكما يأتي :

تم تحديد الوزن النسبي الخاص بكل فصل من الفصول االربعة حسب عدد الصفحات  - أ
 التي يتضمنها ذلك الفصل وفقًا للمعادلة االتية :

عدد صفحات الفصل   الوزن النسبي لمحتوى الفصل =  
عدد صفحات الفصول االربعة
 ×  100% 

بكل غرض من االغراض السلوكية المراد قياسها لدى الطلبة في تم تحديد الوزن النسبي الخاص  - ب
 كل مستوى ، حسب المعادلة :

 عدد االغراض في المستوى الواحدالوزن النسبي للغرض السلوكي = 

مجموع االغراض الكلي
  × 100% 

 االسئلة في كل خلية حسب المعادلة االتية :تم تحديد عدد   -ج
                                    االختبار عدد فقرات  ×الوزن النسبي للغرض السلوكي  ×عدد فقرات كل خلية = الوزن النسبي للفصل 

 (295 -292 :2009) الزاملي وآخرون ،                                                     
 

                                                             
 أ. م. د. أمحد جاسم  ,   أ.م. د. حيدر عبد الواحد .  , م. د. ناظم تركي .  1
 الزيتون .  , رائد قيس كمال ) مدرس ( / اعدادية اجلواهري .صالح حسن جاسم ) مدرس (/ اعدادية  2
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 جدول المواصفات لالختبار التحصيلي ( 13جدول ) 
 األغراض السلوكية             

 وأوزانها النسبية              
 
  

 المحتوى          

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر 
79 59 36 27 14 11 226 
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0.46 
0 

 
9 
 

 %18 19 االخراج 3
2.52 
3 

1.87 
2 

1.15 
1 

0.86 
1 

0.43 
0 

0.36 
0 7 

 %19 20 الحركة 4
2.66 
3 

1.97 
2 

1.21 
1 

0.91 
1 

0.45 
0 

0.38 
0 7 

 40 1 2 5 7 10 15 %100 105 المجموع
 
 
 ( صياغة فقرات االختبار التحصيلي : 4 – 1) 

 35) حيث تم صياغة ، وفقًا لجدول المواصفات ( فقرة 40اختبارًا تحصيليًا مكون من )تم اعداد 
 مستوياتعلى خمسة مل تشا، وقد  ي أربعة بردائرلموضوعية من نوع االختيار من المتعدد ذ فقرة( 

( فقرات  5والمتمثلة بر ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التقويم ( ، و ) من تصنيف بلوم  معرفية
 ) التحليل ، التركيب ( من مستويات بلوم المعرفية .  مقالية شملت مستويان همااختبارية 

 ( تعليمات االختبار التحصيلي : 5 – 1) 
وضع الباحث ورقة للتعليمات مرافقة لورقة االختبار التحصيلي تضمنت ، أهداف االختبار ، 

 (  126:  1990) داؤد وأنور ،   أ (  – 9ملحق ) .  ، وأسلوب االجابةوالمطلوب من الطالب 
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 :  ( إعداد مفتاح التصحيح  6- 1 )
ب (  – 9، ملحق )  المشرف السيد معيار لتصحيح  الفقرات االختبارية وبمساعدة وضع  تم

 : وكما موضح 
 : معيار تصحيح الفقرات الموضوعية :  1-6-1

( في حال اختياره  0( في حال اختار الطالب البديل الصحيح ، ودرجة )  1يتم اعطاء درجة ) 
وبهذا فان درجة الطالب  أو عند اختيار بديلين معًا  ألحد البدائل الخاطئة أو ترك الفقرة بدون اجابة ،

 ( درجة . 35 - 0للفقرات الموضوعية تتحدد بالمدى ) 
 : معيار تصحيح الفقرات المقالية : 1-6-2

ةوبمساعدة  قاليةحيح الفقرات الموضع الباحث نموذجًا لتص حسب  1المشرف ومدرسي الماد
 االفكار الموجودة في الفقرة الواحدة وكاآلتي :

  ( درجة ، وبما ان لكل فقرة فكرتان  1( لكل فكرة )  40،  27،  19الفقرات )
( درجة ، وتحدد درجة الطالب على كل فقرة  2اذن تكون الدرجة الكلية لكل فقرة ) 

( درجات والتي تقيس  6 – 0)  ر( ، اما مدى تلك الفقرات فيحدد ب 2 – 0بالمدى ) 
 مستوى التحليل .

  ( 20،  4الفقرتان )  ( درجة ، وبما انه ا 1لكل فكرة )تحتوي على  لفقرة الرابعة
( ، اما  4 – 0)  المدىالطالب بر ةوتحدد درج( درجات  4اربعة افكار لذلك ستعطى ) 

( درجات وتحدد درجة  5لذلك ستعطى ) افكار  خمسفتحتوي على الفقرة الخامسة 
 .(  5 – 0الطالب بالمدى ) 

( ، وعليه تكون الدرجة الكلية لالختبار  15 – 0ددت درجة الطالب في الفقرات الموضوعية ) وبهذا حُ 
 ( . 25)  ( كحٍد أعلى ، وبمتوسط نظري قدره  50( كحٍد أدنى الى )  0( ، من )  50التحصيلي  ) 

 
 Test Validity ( صدق االختبار : 7 – 1)  

 احتساب :تم 
   Face Validity الصدق الظاهري : 1-7-1

تكون االداة صادقة إذا كان مظهرها يشير الى ذلك من حيث الشكل ومن حيث ارتباط فقراتها 
بالسلوك المقاس ، فاذا كانت محتويات االداة وفقراتها مطابقة للسمة التي تقيسها فانها تكون أكثر صدقًا . 

مع االغراض السلوكية األولية  تهصيغب تم عرض االختبار( ، وللتأكد منه  271:  2010) نوفل وفلاير ، 
 3، ملحق ) علوم الحياة تدريس وعة من المحكمين في مجال طرائق على مجم(  7التي يقيسها ملحق ) 

وقياسها ،  للمحتوىشموليتها وذلك إلبداء آرائهم في صياغة فقرات االختبار ودقتها ووضوحها ، ومدى ( 
                                                             

 صالح حسن جاسم  , و أسيل أجمد . 1
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عادة صياغة ولتحسين المستويات االغراض السلوكية ،  لصدق الظاهري تم تعديل بعض الفقرات وا 
ية ت المحكمين باستخدام النسبة المئو استجابا، ثم حللت المحكمين  بناًء على مالحظاتالبعض اآلخر 
 :(  14كما في الجدول ) ومربع كاي 

 ( 14جدول ) 
 للصدق الظاهري لفقرات االختبار التحصيلي  2النسب المئوية وقيمة كا

  ت
 تسلسل الفقرة 

النسبة  المحكمين
 المئوية

درجة  2قيمة كا
 الحرية 

الداللة 
االحصائية عند 

 0.05مستوى 
غير  موافقون كلي

 موافقون
 الجدولية  المحسوبة 

1 1-3  ،5-10  ،
12-15  ،18-
28  ،30-35  ،
37-40 

15 15 0 100
% 

 دال 1 3.84 15

 دال 1 3.84 11.26 93% 1 14 15 29،  17،  4 2

 دال 1 3.84 8.06 87% 2 13 15 ، 36،  16،  11 3

 
% فمرا 87من الجدول ان جميع فقرات االختبار مقبولة لكونها حصلت على نسبة اتفراق )  نلحظو 

لكررررون القيمررررة  ;(  0.05( ومسررررتوى داللررررة )  1( دالررررة عنررررد درجررررة حريررررة ) 2فرررروق ( ، وكررررذلك قيمررررة )كررررا
 .المحسوبة أعلى من الجدولية 

  Content Validity: صدق المحتوى :  1-7-2
ئلة التي يتضمنها تمثل االهداف التي درسها سيكون االختبار صادقًا في هذا المجال إذا كانت اال

المدرس ، ويكون هذا النوع من الصدق مهمًا بشكل خاص في االختبارات التحصيلية ، ولضمان صدق 
المحتوى يفضل القيام بعمل جدول المواصفات ، لكونه يساعد ويسهل عملية بناء االختبار بحيث تمثل 

بحيث نضمن تمثيل االختبار للمحتوى وبنسب مالئمة جميع الموضوعات وجميع السلوكات المطلوبة 
 (  49 – 48:  2015وبالتالي نضمن صدق المحتوى .   ) الهويدي ، 

( وذلك لتمثيل فقرات االختبار  13إعداد جدول مواصفات ، جدول )  تم وللتثبت من صدق المحتوى 
 للمحتوى .

 التطبيق االستطالعي :(  8 – 1) 

 االستطالعي االول :: التطبيق  2-8-1
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( طالب من طالب الصف  30على عينة مكونة من )  2016/  12/  14تم تطبيقه بتاريخ  
دارة المدرسة على موعد  بي ترابالخامس العلمي االحيائي في اعدادية ا بعد االتفاق مع مدرس المادة وا 

 االختبار والغرض منه هو :
 التأكد من وضوح تعليمات االختبار . . أ
 من وضوح فقرات االختبار وعدم وجود غموض فيها .التأكد  . ب
لجميع المدة الزمنية معدل تقدير المدة الزمنية لالختبار : وذلك من خالل احتساب  . ت

( دقائق  5( دقيقة وزمن قراءة التعليمات )  40بلغ متوسط زمن االجابة ) اذ  الطالب ، 
 ( يوضح زمن االجابة لالختبار التحصيلي . 15والجدول ) 

 ( زمن االجابة لالختبار التحصيلي  15ول ) جد
 الزمن الكلي  زمن قراءة التعليمات  متوسط زمن االجابة 

 دقيقة ) درس واحد ( 45 دقائق  5 دقيقة  40
 

 ومن خالل االشراف على تطبيق االختبار وجد ان جميع تعليمات و فقرات االختبار واضحة .
 : التطبيق االستطالعي الثاني : 2-8-2

( طالب تم اختيارها بالطريقة  100)  التحليل االستطالعي والمتمثلة بر تم تطبيقه على عينة
 الستخراجوذلك  2016/  12/  15بتاريخ ( ،  5الطبقية التناسبية العشوائية كما في الجدول ) 

/  6بتاريخ الخصائص السايكومترية ، وقد استفاد الباحث من الدرس التدريبي المقام في اعدادية الزيتون 
، وكذلك اعالم الطالب بموعد لتوزيع اسئلة االختبار وورقة االجابة الى مدرسي المادة  2016/  12

 االمتحان قبل اسبوع من اجرائه .
 ( الخصائص السايكومترية : 9 – 1) 

  ومعامل الثبات الخاطئة بدائلوتشمل استخراج معامل الصعوبة ومعامل التمييز وفاعلية ال
 معامل الصعوبة ::  1-9-1

الذين أجابوا بشكل خاطئ على الطالب  نسبة يعكس مؤشر على انه" معامل الصعوبة يعرف 
 على أجابوا الذين فراداأل عدد على خاطئ بشكل فقرةال على أجابوا الذين األفراد عدد بقسمةوذلك  ،الفقرة 

  ( Whiston , 2013 : 73)      ".  فقرة ال
  ويعتمد تفسير معامل الصعوبة على نوع االختبار المستخدم والهدف منه ، ويرى كل من عالم  

( ان مؤشر الصعوبة االمثل يعتمد على فلسفة درجات االختبار ونوع  2008)   Wright( و 2015) 
للفقرات الموضوعية لنسبة ( ، أما با 0.50معامل الصعوبة المثالي يكون ) وان ،  والهدف منه مفرداته 

انه  (  Wright , 2008و )  (  2015،  عالم) كل من االختيار من متعدد بأربع بدائل فيرى نوع من 
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(  0.62(  ، و )  253:  2015( ) عالم ،  0.65و ال تزيد عن ) ،  (  0.30يجب ان ال تقل عن ) 
(Wright , 2008 : 227   )( ان قيمة معامل الصعوبة  2009وآخرون ،  ، في حين يرى ) الزاملي

 (  370:  2009) الزاملي وآخرون ،      (  0.60 – 0.40تتراوح بين ) 
( اما بالنسبة  0.60 – 0.35)هذا وقد تراوحت قيمة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية 

تعد فقرات االختبار مقبولة وبذا .  ( أ  – 8ملحق )  ( 0.59 – 0.40للفقرات المقالية فقد تراوحت بين ) 
 . مناسب ومعامل صعوبتها

 : معامل التمييز :  1-9-2
معامل التمييز مؤشرًا على الدرجة التي تميز عنصر بشكل صحيح بين الممتحنين في مجال  يعد

معامل التمييز باستخدام قيمة الباحث من  تحققوقد  ،( Whiston , 2013 : 73 – 74) سلوك معين .
 100( للفئتين العليا والدنيا على عينة مؤلفة من ) % 27 المجموعتين المتطرفتين باعتماد نسبة )اسلوب 

 ، وكما يأتي :(  27كل فئة )  البطالب ، اذ بلغ عدد ط (
( ،  0.63 – 0.33 تراوحت قيمة معامل التمييز للفقرات الموضوعية بين ) الفقرات الموضوعية : . أ

( نقاًل  Ebel , 1979(  ، وهي قيمة مقبولة لمعامل التمييز حسب مقترح   )  أ - 8ملحق ) 
 ( الذي اقترح أن : 2009عن الزاملي وآخرون ) 

 ( تعتبر مقبولة . 0.39 – 0.20الفقرة التي معامل تمييزها بين ) 

  ( تعتبر جيدة . 0.39الفقرة التي معامل تمييزها أعلى من ) 

 ( 374:  2009) الزاملي وآخرون ،                                                    

 t-testباستخدام االختبار التائي الفقرات المقالية : تم التحقق من القوة التميزية للفقرات المقالية  . ب
( ملحق  7.389 – 2.924)  بينة التائية للفقرات المقالية قيمالتراوحت  وقد،  لعينتين مستقلتين

(  2لكون القيمة التائية المحسوبة اعلى من الجدولية )  ;، وعليه تكون جميعها دالة (   أ - 8) 
 المقالية مقبولة .فقرات الوبذلك تكون جميع (  52ودرجة حرية )  (  0.05عند مستوى داللة ) 

   مميزة  .التحصيلي االختبار وعليه تكون جميع فقرات 

 : ) المموهات ( الخاطئة : فاعلية البدائل  1-9-3
 :شرطان فعااًل يجب أن يتحقق فيه  لكي يكون البديل

 . أن يجذب عددًا من الطالب 

 . أن يكون عدد الطالب الذين يجذبهم من الفئة الدنيا أكبر من عدد طالب الفئة العليا                                            
 ( 194:  2015) الهويدي ، 

استخدام معادلة فاعلية تم التحقق من توفر الشرطين اعاله في جميع الفقرات الموضوعية بوقد 
 (  ب - 8 دون تغيير ملحق )اإلبقاء على البدائل كما هي وبذلك تقرر  البدائل 



               البحث وإجراءاته ية منهج........................... .الفصل الثالث                      
 

64 

 :  Reliability  ثبات االختبار : :  1-9-4

يشير الثبات الى اتساق الدرجات التي يحصل عليها نفس األشخاص عندما يعاد اختبارهم بنفس 
 االختبار في وقتين مختلفين ، أو بمجموعتين مختلفتين من المفردات المتكافئة ، أو في ضوء ظروف 

 (  113:  2015اختبارية لمتغير واحد .                         ) اناستاسي و سوزانا ، 
 وتم التأكد من ثبات االختبار كاالتي : 

 الثبات باستخدام الفا كرونباخ : . أ

موضوعية لذا فقد تم استخدام معادلة (  35)  مقالية  وفقرات  ( 5)  لكون االختبار يحتوي على
( ، وان الفكرة االساسية لها تقوم على حساب االرتباطات بين العالمات لمجموعات  كرونباخ –) ألفا 

الثبات على جميع الفقرات التي يتكون منها االختبار ، وكأننا نقسم االختبار الى عدد من االجزاء هو عدد 
ك الفقرة . ) له درجات تمثل درجات الطلبة على تلفقرات االختبار وكأن كل فقرة تمثل اختبارًا فرعيًا 

(  0.84( ، هذا وقد بلغت قيمة معامل الثبات لالختبار التحصيلي )  280:  2009الزاملي وآخرون ، 
 وتعتبر قيمة مقبولة لمعامل الثبات .

 ثبات تصحيح الفقرات المقالية : . ب

في ضوء من قبل الباحث ( ورقة بشكل عشوائي من اجابات الطالب ، ثم صححت  30تم اختيار ) 
الباحث نفسه ،  ل( يوم من قب 15األجوبة النموذجية وحجبت الدرجة ، ثم تمت اعادة التصيح بعد مدة ) 

بتصحيح نفس األوراق بعد ان حجبت عنها نتائج التصحيح االول  1وكذلك طلب من احد مدرسي االحياء
تباط بين الباحث ونفسه قد بلغت قيمة معامل االر ، ثم تم احتساب معامل االرتباط بين النتائج للحالتين و 

 ( وهي قيمة جيدة لألسئلة المقالية . 0.86( وبين الباحث ومدرس آخر )  0.87وعبر الزمن ) 
 ( الصورة النهائية لالختبار التحصيلي :  11 – 1)  

 ( فقرة 35) اختبارية بواقع ( فقرة  40االختبار التحصيلي بصورته النهائية من )  تألف 
( وأقل درجة )  50مقالية ، حيث تبلغ اعلى درجة يحصل عليها الطالب ) ( فقرات  5)  موضوعية ، و

 ( . وقد تم ترتيبه بشكل سؤالين ، االول تضمن الفقرات الموضوعية 25( وبمتوسط نظري قدره )  0
 ( . ج – 8والثاني تضمن الفقرات المقالية ، ملحق ) 

 
 اختبار التفكير المنظومي : (2

عداد اختبار التفكير المنظومي  والذي يتكون من مجموعة من المنظومات لقياس مهارات تم إ
التفكير المنظومي لدى عينة البحث المتمثلة بطالب الصف الخامس العلمي االحيائي متالئمًا مع 

 طبيعتهم العمرية ، متبعًا الخطوات األتية :

                                                             
 صالح حسن جاسم ) مدرس ( / اعدادية الزيتون  1
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 ( الهدف من االختبار : 1 – 2) 
يرهدف االخرترربار الرحالري لقياس مرهرارات الترفكريرر الرمرنظرومي والتي سيتم تحديدها لدى طالب 

 الرصف الخامس العلمي اإلحيائي  .
 تحديد مهارات التفكير المنظومي :(  2 – 2)  

التي تضمنت مهارات التفكير والدراسات السابقة مجموعة من أدبيات التربية بعد االطالع على 
اللذان أعدا قائمة (  2006، السعيد و محمد  المشرف تم االتفاق على تصنيف استشارة، و  المنظومي

ومن مبررات .  16كما في جدول تشمل أربع مهارات أساسية واثنتي عشرة مهارة فرعية للتفكير المنظومي 
 اختيار التصنيف هي :

 .في التصانيف االخرى  الموجودة  اشتماله على اغلب المهارات . أ
 .بعض التصانيف االخرى والتي افتقرت اليها  شتماله على مهارة تقويم المنظومةا . ب

 ( المهارات الرئيسية والفرعية للتفكير المنظومي 16جدول ) 
 المهارة الفرعية  المهارة الرئيسية  ت
 

1 
إدراك العالقات 
 المنظومية 

 إدراك العالقات بين أجزاء منظومة فرعية 

 إدراك العالقات بين منظومة ومنظومة اخرى 

 إدراك العالقات بين الكل والجزء 

 

2 
تحليل 
 المنظومات

 إشتقاق منظومات فرعية من منظومات رئيسية 

 استنباط استنتاجات من منظومة .

 اكتشاف األجزاء الخطأ في منظومة .

 

3 
تركيب 
 المنظومات

 بناء منظومات من عدة مفاهيم .

 اشتقاق تعميمات المنظومات .

 كتابة تقرير حول المنظومة .

 

4 
 الحكم على صحة العالقات بين أجزاء المنظومة  تقويم المنظومات

 تطوير المنظومات .

 الرؤية الشاملة لموقف من خالل منظومة .

 ( 125 – 124: 2006، محمد )السعيد و                                                           
وللتأكد من صدق قائمة المهارات ومالئمتها لمحتوى مادة االحياء ، و للتأكد من الوزن النسبي 

والقياس  ةالحياعلوم  عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين بمجال طرائق تدريسلكل مهارة تم 
كاي  مربعاستجابة المحكمين باستعمال النسبة المئوية و  ثم حللت، (  3ملحق )  والتقويم وعلم النفس 
،  5،  4،  3،  2، 1قد وجد ان المهارات الفرعية ) و ( ،  0.05( ومستوى داللة )  1عند درجة حرية ) 

دالة  2وكانت قيمة كا ، % فما فوق (81( مقبولة لحصولها على نسبة اتفاق )  12،  10،  8،  7،  6
( فقد تم استبعادهما  11،  9لكون القيمة المحسوبة أعلى من القيمة الجدولية . أما المهارتان الفرعيتان ) 

دالة لكون القيمة  غير 2% ( وهي غير مقبولة ، كما ان قيمة كا36لحصولها على نسبة اتفاق ) 
 .(  17 كما في الجدول ) ( . 3.84( أقل من الجدولية  )  0.81المحسوبة ) 
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 ( 17جدول ) 
 تحديد المهارات الفرعية للتفكير المنظوميللصدق الظاهري في  2النسبة المئوية وقيمة كا

المهارة 
 الفرعية 

عدد 
 الخبراء

النسبة  2كا محكمينأراء ال
 المئوية 

 الداللة 
غير  موافقون

 نموافقي
 الجدولية  المحسوبة 

1 ،2  ،3  ،
5  ،6  ،7  ،
8  ،10  ،

12 

 
11 

 
11 

 
0 

 
11 

 
3.84 

 
100% 

 
 
 دالة 

 دالة  81% 3.84 4.45 2 9 11 4
 غير دالة 36% 3.84 0.81 7 4 11 11،  9
 وبذلك تكون مهارات التفكير المنظومي بصيغتها النهائية كاالتي : 

 ( 18جدول ) 
 مهارات التفكير المنظومي بصيغتها النهائية 

 المهارة الفرعية  المهارة الرئيسية ت
 

1 
 

 إدراك العالقات المنظومية 
 إدراك العالقات بين أجزاء منظومة فرعية .

 إدراك العالقات بين منظومة ومنظومة اخرى .
 إدراك العالقات بين الكل والجزء .

 
2 
 

 
 تحليل المنظومات

 من منظومة رئيسية .منظومات فرعية  اشتقاق
 استنباط استنتاجات من منظومة .

 اكتشاف االجزاء الخطأ في منظومة .
 بناء منظومة من عدة مفاهيم . تركيب المنظومات 3

 اشتقاق تعميمات المنظومة .
 الحكم على صحة العالقات بين أجزاء المنظومة . تقويم المنظومات 4

 الرؤية الشاملة لموقف من خالل منظومة .
 
 :اعداد فقرات االختبار(  3 – 2) 

لغرض إعداد اختبار يقيس (  2-2في الفقرة )  تي تم ترحرديدهاعتمد الباحث على المهارات الا
( فقرات لكل مهارة رئيسية  10وقد تم صياغة ) التفكير المنظومي لطالب الخامس العلمي االحيائي ، 
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من نوع االختيار فقرة (  40، وبذلك تضمن االختبار ) (  10حسب الوزن النسبي لكل مهارة ملحق ) 
 (  19 ، وكما مبين في الجدول ) من المتعدد وبأربع بدائل واحدة منها صحيحة

 الوزني النسبي للفقرات االختبارية للتفكير المنظومي:  ( 19 جدول )
 الوزن النسبي عدد الفقرات  المهارة الرئيسية 

 %25 10 ادراك العالقات المنظومية 
 %25 10 تحليل المنظومات 

 %25 10 تركيب المنظومات 

 %25 10 تقويم المنظومات 

 %100 40 المجموع 
 
 : تعليمات االختبار : 2-3-2

مع تساعد الطالب على كيفية االجابة على فقرات االختبار التي مجموعة من التعليمات تضمن االختبار 
 ( أ – 12لإلجابة . ملحق ) مثال توضيحي ذكر 

 : مفتاح التصحيح : 2-3-3
(  0، و ) ( درجة في حال اختار البديل الصحيح  1وضع مفتاح أولي للتصحيح يعطى في للطالب ) 
 .في اختار البديل الخاطئ او ترك الفقرة بدون اجابة 

 
 ( صدق االختبار : 4 – 2) 
 : الصدق الظاهري : 2-4-1

على مجموعة من المحكمين المختصين في بصورته االولية لتحقيق هذا النوع من الصدق تم عرضه 
للتأكد من صالحية ، (  3ملحق ) والقياس والتقويم العلوم طرائق التدريس و  علم النفس التربويمجال 

 تم أراءهموفي ضوء فقراته ، ومدى مالئمتها ألهداف البحث وتمثيلها للمجال الذي وضعت لقياسه ، 
، حيث اعتمد مبدأ ح مالئمة للمهارة المراد قياسها تعديل بعض الفقرات واعادة صياغة فقرات اخرى لتصب

معيارًا (  0.05( ونسبة داللة )  1( عند درجة حرية )  2) كاقيمة % فما فوق ( ، و 80نسبة اتفاق ) 
وهي قيمة غير % ( 54( لحصولها على نسبة اتفاق )  30، هذا وقد حذفت الفقرة )  لصالحية الفقرات

( لكون القيمة المحسوبة  1( ودرجة حرية )  0.05( غير دالة عند مستوى )  2، وكذلك قيمة ) كامقبولة 
، اما بقية الفقرات فقد تم قبولها لكونها حصلت على نسبة اتفاق )  ( 3.84ية )( أقل من الجدول0.182)

اعلى من القيمة الجدولية دالة لكون القيمة المحسوبة لرها  2وقيمة كا، وهي قيمة مقبولة % ( فما فوق  86
 ( فقرة . 39اصبح االختبار مكون من ) وبهذا .   ( 20 ). وكما موضح في الجدول 
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 (  20)  جدول
 للصدق الظاهري لفقرات اختبار التفكير المنظومي  2النسبة المئوية وقيمة كا

عدد  الفقرات
 الخبراء

النسبة  2كا محكمينأراء ال
 المئوية 

 الداللة 
غير  موافقون

 موافقون
 الجدولية  المحسوبة 

1  ،2  ،4-
12  ،14-
29  ،31-
37  ،39  ،

40   

 دال 100% 3.84 22 0 22 22

 دال 90% 3.84 14.72 2 20 22 3

 دال 86% 3.84 11.63 3 19 22 38،  13

 غير دال 54% 3.84 0.182 10 12 22 30
 
 : Construction Validity : صدق البناء : 2-4-2

ويعنى بالسمات السيكولوجية التي تنعكس او تظهر في عالمات اختبار ما ، ويمثل البناء سمة 
نما يستدل عليها من خالل مجموعة من  سيكولوجية او صفة او خاصية ال يمكن مالحظتها مباشرة وا 

                   .  السلوكيات المرتبطة بها كالذكاء والتفكير والصدق واالمانة وغير ذلك من السمات 
 ( 273:  2012) ملحم ،                                                          

إيجاد االتساق الداخلي لفقرات التحقق من صدق البناء هو  ايمكن من خالله للمؤشرات التيوبالنسبة  
بين درجة الفقرة والدرجة الستخراج العالقة وذلك بايسيلاير  باستخدام معامل ارتباط بوينتوذلك االختبار 
 ( 249 – 248:  2009) الزاملي وآخرون ،            .الكلية 

مع الجدولية والبالغة ( وعند مقارنتها  0.58 – 0.25بين )  المحسوبة وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط
اعلى من  ن( وجد ان القيمة المحسوبة تكو  98( ودرجة حرية )  0.05( عند مستوى داللة ) 0.195) 

اختبار التفكير المنظومي  فقرات احصائيًا ، وعليه فان ةاالرتباط دالمعامالت  كونالقيمة الجدولية وبذا ت
                                                     .(  أ - 11ملحق )  اتساقًا داخليًا  تظهر

 ( التطبيق االستطالعي : 5 – 2) 
 االستطالعي االول :: التطبيق  2-5-1



               البحث وإجراءاته ية منهج........................... .الفصل الثالث                      
 

69 

( طالب من طالب الصف الخامس  30على عينة مكونة من )  2016/  10/  9تم تطبيقه بتاريخ 
مدرس المادة على موعد  ، و ادارة المدرسة بعد االتفاق مع للبنين العلمي االحيائي في اعدادية الجواهري

 هو : التطبيق االستطالعي االختبار والغرض من
 عليمات االختبار .التأكد من وضوح ت . أ
 التأكد من وضوح فقرات االختبار وعدم وجود غموض فيها . . ب
 طالبكل النتهاء تقدير المدة الزمنية لالختبار : وذلك من خالل احتساب المدة الزمنية  . ج

( دقائق  5وزمن قراءة التعليمات )  ( دقيقة . 45، ومن ثم ايجاد المتوسط والذي بلغ ) 
 ( يوضح زمن االجابة اختبار التفكير المنظومي  . 21والجدول ) 

 
  فكير المنظومي الت ( زمن االجابة الختبار 21جدول ) 

 الزمن الكلي  زمن قراءة التعليمات  متوسط زمن االجابة 
 دقيقة  50 دقائق  5 دقيقة  45

 
 : التطبيق االستطالعي الثاني : 2-5-2

( طالب تم اختيارها بالطريقة  100)  والتي بلغ عدد طالبهاالتحليل االحصائي تم تطبيقه على عينة 
 الستخراجوذلك  2016/  10/  10( ، بتاريخ  5الطبقية التناسبية العشوائية كما في الجدول ) 

  2016/  10/  3االحياء في بتاريخ علم الخصائص السايكومترية ، وقد استفاد الباحث من ندوة مدرسي 
االختبار وورقة االجابة الى مدرسي المادة ، وتوضيح  كراسةلتوزيع للبنين المقامة في االعدادية المركزية 

 االمور المتعلقة باالختبار .
 ( الخصائص السايكومترية : 6 -2) 
 : معامل الصعوبة : 2-6-1

حيث  ( 0.62 – 0.32)  لجميع الفقرات تم استخراج معامل الصعوبة لفقرات االختبار ، وقد بلغت قيمته
( اذ لم تحصل على مستوى مقبول من الصعوبة ، حيث بلغت قيمة  3، ما عدا الفقرة  ) تعتبر مقبولة 

( ، لذلك تم حذفها وعليه اصبح عدد فقرات  أ - 11(  كما في الملحق )  0.93معامل الصعوبة ) 
 ( فقرة . 38االختبار ) 

 : معامل التمييز : 2-6-2
(  27، العليا والتي بلغ عددها )  فئتين( لكل من ال %27، واختيار نسبة )  رجات تنازلياً تم ترتيب الد

( لتمثل مجموعتين متطرفتين ، ثم طبقت معادلة معامل التمييز على  27والدنيا والتي بلغ عددها ) 
وهي قيرم مقبولة لمعامل تمييز االختبار  .  (  0.63 – 0.33)  المجموعتين لكل فقرة والتي تراوحت بين
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لذلك حذفت ، أ (  - 11) ( والتي لم تكن ضمن المعيار المطلوب ملحق  38،  13ماعدا الفقرتين ) 
 ( فقرة . 36وعليه اصبح عدد فقرات االختبار ) 

 :  ( الخاطئة  المموهاتالبدائل ) : فاعلية  2-6-3
لجميع  ان البدائلوقد وجد  باستخدام معادلة فاعلية البدائلختبار تم التحقق من جميع فقرات اال
 وبذلك العليا فئةال بطالب مقارنة الدنيا فئةال طالب منعدد  كبرأ فقرات اختبار التفكير المنظومي جذبت

 ( . ب - 11على حالها دون تغيير الملحق )  ئهاإبقا تقرر
 ثبات االختبار ::  2-6-4

ات الختبار التفكير المنظومي كرونباخ ( ، هذا وقد بلغت قيمة معامل الثب –معادلة ) ألفا  عمالتم است
 ( 280:  2009) الزاملي وآخرون ،  وتعتبر قيمة مقبولة لمعامل الثبات . (0.87)
 الصيغة النهائية الختبار التفكير المنظومي :( 2-7)

للتفكيرر  رئيسرية تالقيراس اربرع مهرار ( فقررة  36)  ( مرن أ  – 12لحرق ) مبصرورته النهائيرة يتكون اختبرار 
، وقد اعطيت درجة واحردة لإلجابرة الصرحيحة ودرجرة صرفر لإلجابرة الخاطئرة ، وبرذلك تراوحرت المنظومي 

 ( . 18( درجة وبمتوسط نظري قدره )  36 – 0الدرجة الكلية بين ) 
 Experiment application proceduresسابعا : اجراءات تطبيق التجربة :   

 يأتي :بعد تهيئة أدوات البحث باشر الباحث بتطبيق االجراءات وكما 
االتفاق مع إدارة المدرسة : تم االتفاق مع إدارة اعدادية الزيتون للبنين لغرض تطبيق التجربة ،  (1

 وتنظيم جدول الدروس األسبوعي لمجموعتي البحث وبواقع خمس حصص لكل مجموعة .
، و انتهى التدريس (  2016/  10/  17الموافق ) األثنين في يوم  البدء بالتدريس التجربة : تم  (2

 ( أسابيع . 8( وبواقع )  2016/  12/  13في يوم األثنين الموافق ) 
 : يأتيمجموعتي البحث وكما درس الباحث تدريس مجموعتي البحث :  (3

 ستقصاء الدوري .المجموعة التجريبية : تم تدريسها وفقًا للخطط التي ُأعدت مسبقًا بأنموذج اال
 . المجموعة الضابطة : تم تدريسها وفقًا للخطط التي ُأعدت مسبقًا بالطريقة االعتيادية

 : ة المقررة ، تم تطبيق كل مما يأتيتطبيق االختبار : بعد االنتهاء من تدريس الفصول االربع (4
بعد اخبار  2016/  12/  20طبق في يوم األثنين الموافق االختبار التحصيلي :  . أ

 لباحث في التطبيق مدرس المادة * الطالب بموعده قبل اسبوع من التطبيق ، وساعد ا
بعد اخبار  2016/  12/  27 الموافق طبق في يوم األثنين اختبار التفكير المنظومي :  . ب

 الطالب بموعده قبل اسبوع من التطبيق ، وساعد الباحث في التطبيق مدرس المادة  .
   Statistical Meansالوسائل االحصائية :                         ثامنًا : 
( وكذلك  spss 23( من خالل برنامج )  SPSSالحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية )  عمالتم است

 في معالجة البيانات : (  Microsoft Excel  2010برنامج ) 
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الستخراج لعينتين مستقلتين : استخدم لغرض تكافؤ مجموعتي البحث ، و  االختبار التائي (1
الختبار فرضيتي البحث والحصول على القوة التمييزية للفقرات المقالية لالختبار التحصيلي ، و 

 النتائج .

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑆𝑐

2

𝑛1
+ 

𝑆𝑐
2

𝑛2

 

 : حيث 
𝑡 القيمة التائية المحسوبة :               �̅�1   : حسابي للعينة األولىالوسط ال 

�̅�2  الوسط الحسابي للعينة الثانية :      𝑆𝑐
 -: التباين الموزون للعينتين ويستخرج من العالقة الآلتية :2

𝑆𝑐
2 =  

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 +  𝑛2 − 2
 

 حيث : 
𝑛1       ،     تمثل عدد افراد العينة األولى :𝑛2  تمثل عدد أفراد العينة الثانية : 
𝑆1

𝑆2: تمثل تباين العينة األولى         ،       2
 : تمثل تباين العينة الثانية                    2

 (  274:  2015) األسدي و سندس ،                                                       
الستخراج الصدق الظاهري لكل من : االغراض السلوكية ، ( :  2اختبار مربع كاي ) كررررا (2

 ومهارات التفكير المنظومي ، وفقرات االختبار التحصيلي ، وفقرات اختبار التفكير المنظومي .
𝑥2= ∑ ( 𝑓𝑜−𝑓𝑒 )2

𝑓𝑒
 

 حيث : 
X2  :2قيمة كررررا             
 fo  :. التكرارات المالحظة 

fe  :. التكرارات المتوقعة 
 (    221:  2008) البياتي ،                                                                    

 معامل الصعوبة : (3
 الفقرات الموضوعية : لكل من االختبار التحصيلي واختبار التفكير المنظومي : . أ

100 ×  
عدد الذين اجابوا بشكل خاطئ على الفقرة
وعمجم الذين أجابوا على تلك الفقرة

=  معامل صعوبة الفقرة

                                                   (Whiston , 2013 : 73 ) 
 
 استخدمت للفقرات الموضوعية لالختبار التحصيلي : الفقرات المقالية : . ب
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100 × 
عدد الذين اجابوا بشكل خاطئ على الفقرة

× مجموع الذين أجابوا على تلك الفقرة العظمى 
س

=  معامل صعوبة الفقرة

 :حيث
 ( 258:  2015: الدرجة الكلية للفقرة .                            ) عالم ،   مىظالعس

 للفقرات الموضوعية لالختبار التحصيلي واختبار التفكير المنظومي : معامل التمييز : (4
(صحيحاً ) في الفئة الدنيا عدد المستجيبين − (صحيحاَ ) في الفئة العليا  عدد المستجيبين

 عدد المجموعتين 
1

2

 

                                                                   (Whiston , 2013 : 74 ) 
فاعلية البدائل ) المموهات ( الخاطئة : لكل من الفقرات الموضوعية لالختبار التحصيلي  (5

 واختبار التفكير المنظومي :
 

 عدد الذين اختاروا البديل من الفئة العليا−عدد الذين اختاروا البديل من الفئة الدنياالخاطئ =معامل فاعلية البديل 

 عدد أفراد إحدى المجموعتين
    

 (  93:  2015) الهويدي ،                                                                
عية لالختبار التحصيلي و فقرات الفقرات الموضو  ثبات إليجاد( : الفاكرونباخ) معامل (6

 اختبار التفكير المنظومي 















2

x

2

i

S

S
1

1n

n
 

 إذ إن : 
n  عدد الفقرات في االختبار : 

 𝑆𝑖
 : تباين الفقرة الواحدة 2

𝑆𝑥
 : تباين مجمل االختبار  2

 (  213: 2015)األسدي وسندس ،                                                           
استخدم إليجاد ثبات تصحيح الفقرات المقالية لالختبار معامل ارتباط بيرسون :  (7

 التحصيلي 
 

 𝑅 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ( ∑ 𝑥 ) ( ∑ 𝑦 )

√[ 𝑛 ∑ 𝑥2  − ( ∑ 𝑥 )2 ] [ 𝑛 ( ∑ 𝑦2 ) − ( ∑ 𝑦 )2 ]
 

 حيث : 
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R  . معامل االرتباط : 
x , y . قيم المتغيرات : 

 ( 140:  2008) البياتي ،                                                                   
: استخدم الستخراج صدق البناء (  Point Biserialمعامل االرتباط الثنائي النقطي )  (8

 لفقرات اختبار التفكير المنظومي .
 

 𝑟𝑝𝑏 =  
�̅�. 1 − �̅�. 0

𝑆𝑥
√

 𝑛0𝑛1

𝑛 ( 𝑛 − 1 )
 

 حيث :
Rpb . معامل ارتباط بوينت بايسيريال : 

�̅�.  اجابة صحيحة على الفقرة   اأجابوالوسط الحسابي للدرجات على االختبار للطالب الذين :  1

�̅�.  على الفقرة         خاطئةاجابة  اأجابوالوسط الحسابي للدرجات على االختبار للطالب الذين  :  0

        Sx  :. االنحراف المعياري لجميع افراد العينة 

        n1  :. عدد افراد العينة الذين اجابو على الفقرة اجابة صحيحة 

        n0  :. عدد افراد العينة الذين اجابوا على الفقرة اجابة خاطئة              

 ( 148:  2008) البياتي ،                                                            
 حجم االثر  (9

 
 𝑑 =  

𝜇 1 −  𝜇 2

𝜎
 

 حيث : 
µ1 . المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية :  
µ2 . المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة : 

𝜎  :. االنحراف المعياري للمجموعتين 
                                          (Gravetter & Larry , 2017 : 253 ) 



رال اا  
  

  تفسريهاعرض النتائج و

 : عرض النتائج
ً
  أوال

 : تفسري النتائج 
ً
  ثانيا

 : 
ً
  االستنتاجاتثالثا

 : 
ً
  التوصيات رابعا

 : 
ً
  املقرتحاتخامسا
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 اواًل عرض النتائج 
 ن وكاالتي  :تي البحث حسب المتغيرين التابعيفرضيمن سيتم عرض نتائج كل 

 :التحصيل 
 نتائج الفرضية الصفرية االولى : (1

إّننن: : ال ال يو ننق فننرل ةو قاللننة مننن ل ننل التحنننل مننن الفرضننية الصننفرية االولننى والتنني تننن  ع ننى 
(  بننين متوسننج قر نناا جننوب الم موعننة الت ريبيننة   الننةين ق رسننوا  0.05حصننائية عنننق مسننتو  قاللننة   إ

بنننموة  االستنصناا النقور  ( ومتوسنج قر ناا الم موعنة الضنابجة    النةين ق رسنوا بالجريننة االعتياقيننة( 
الحسابي واالنحراف المعينار  لنقر اا م منوعتي البحنث في االختبار التحصي ي ال , تم احتساب المتوسج 

( وبنننانحراف  40.33( , اة ب نننل المتوسنننج الحسنننابي لنننقر اا جنننوب الم موعنننة الت ريبينننة    13م حنننل   
(  32.54 ( , بينمنا ب نل المتوسنج الحسنابي لنقر اا جنوب الم موعنة الضنابجة   6.445 معيار  ققره  

وبعننق تجبيننل االختبننار التننائي لعينيتننين مسننتن تين , و ننق ان النيمننة  ( , 6.657وبننانحراف معيننار  قننقره   
(  0.05( عننننق مسنننتو  قاللنننة    1.99( وهننني اكبنننر منننن النيمنننة ال قولينننة    5.010المحسنننوبة تسننناو   

( , وهننةا يننقل ع ننى و ننوق فننرول ةاا قاللننة احصننائية بننين م مننوعتي البحننث ولصننال   69وقر ننة حريننة   
بهننةا نننرفض الفرضننية الصننفرية وننبننل الفرضننية البقي ننة التنني ت حننقق و ننوق فننرل ةو الم موعننة الت ريبيننة , و 

قاللننة احصننائية بننين م مننوعتي البحننث فنني االختبننار التحصنني ي لصننال  الم موعننة الت ريبيننة والننة  يعنن   
 ( . 22ألنموة  االستنصاا القور  , وكما مبين في ال قول   
 ( 22 قول   

 لم موعتي البحث بالنسبة لوختبار التحصي ي  نتائج االختبار التائي
عقق  الم موعة ا

 الجوب
المتوسج 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

قر ة 
 الحرية 

القاللة االحصائية  النيمة التائية
 ال قولية المحسوبة  0,05عنق مستو  

 قالة  1.99 5.010 69 6.657 32.54 35 الضابجة  1
 6.445 40.33 36 الت ريبية 2

 
 ح م االثر : (2

ل تنكق من قوة العوقة بين المتغير المستنل   انموة  االستنصاا القور  ( والمتغير التابع   
 .(  23( وكما موض  في ال قول    d, تم احتساب ح م االثر   التحصيل ( 

 ( ألنموة  االستنصاا القور   بالنسبة لوختبار التحصي ي  dح م االثر   :(  23 قول   
 منقار ح م االثر (  dقيمة ح م االثر    المتغير التابع المتغير المستنل

 كبير 1.18 التحصيل انموة  االستنصاا القور  
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( النمنننوة  االستنصننناا النننقور  فننني التحصنننيل قنننق ب نننل    dتضننن  منننن ال نننقول ان ح نننم االثنننر   ي
شنار ( لتنينيم ح نم االثنر والم Cohen , 1988وهو مؤشر عالي حسنب المعنايير التني اقترحهنا    ( 1.18

 (  24( وحسب ال قول    0.8ا اع ى من   لكونه (  Gravetter & Larry , 2017  الي: في 
 ( 24قول    

 قيم ح م االثر ومنقار التاثير 
 تنييم ح م االثر  (  dح م    
 تنثير صغير 0.2
 تنثير متوسج  0.5

 تنثير كبير  فما فول  0.8 
                     

                                                 Gravetter & Larry , 2017 : 253 ) 
( يوض  لثر انموة  االستنصاا القور  في تحصيل جوب الصف الخامس الع مي  1والشكل البياني   

 االحيائي منارنة بالجرينة االعتياقية .

 
 (  1شكل   

 منارنة م موعتي البحث الت ريبية والضابجة في االختبار التحصي ي 
 التفكير المنظومي :

 نتائج الفرضية الصفرية الثانية :  (1
منننن ل نننل التحننننل منننن الفرضنننية الصنننفرية الثانينننة والتننني تنننن  ع نننى : ال ال يو نننق فنننرل ةو قاللنننة 

(  بننين متوسننج قر نناا جننوب الم موعننة الت ريبيننة   الننةين ق رسننوا  0.05احصننائية عنننق مسننتو  قاللننة   
ياقيننة( بنننموة  االستنصناا النقور  ( ومتوسنج قر ناا الم موعنة الضنابجة    النةين ق رسنوا بالجريننة االعت
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في اختبنار التفكينر المنظنومي ال , تنم احتسناب المتوسنج الحسنابي واالنحنراف المعينار  لنقر اا م منوعتي 
(  23.25( , اة ب ننننل المتوسننننج الحسننننابي لننننقر اا جننننوب الم موعننننة الت ريبيننننة    14البحننننث م حننننل   

موعننة الضننابجة   ( , بينمننا ب ننل المتوسننج الحسننابي لننقر اا جننوب الم  3.31وبننانحراف معيننار  قننقره   
و نق ان  تبنار التنائي لعينيتنين مسنتن تين ,االخ وبعنق تجبينل( ,  2,35( وبانحراف معيار  ققره    18.71

 0.05( عنق مسنتو  قاللنة    1.99( وهي اكبر من النيمة ال قولية    6.625النيمة المحسوبة تساو    
احصنائية بنين م منوعتي البحنث ولصنال  ( , وهةا يقل ع ى و وق فرول ةاا قاللة  69( وقر ة حرية   

الم موعننة الت ريبيننة , وبهننةا نننرفض الفرضننية الصننفرية وننبننل الفرضننية البقي ننة التنني ت حننقق و ننوق فننرل ةو 
قاللننة احصننائية بننين م مننوعتي البحننث فنني التفكينننر المنظننومي لصننال  الم موعننة الت ريبيننة والننة  يعننن   

 ( . 25 ول   قاالستنصاا القور  , وكما مبين في ال ألنموة 
 ( 25 قول   

 نتائج االختبار التائي لم موعتي البحث بالنسبة الختبار التفكير المنظومي 
عقق  الم موعة ا

 الجوب
المتوسج 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

قر ة 
 الحرية 

القاللة االحصائية  النيمة التائية
 ال قولية المحسوبة  0,05عنق مستو  

 قالة  1.99 6.625 69 2.35 18.71 35 الضابجة  1
 3.31 23.25 36 الت ريبية 2

 
 ح م االثر : (2

ل تنكق من قوة العوقة بين المتغير المستنل   انموة  االستنصاا القور  ( والمتغير التابع   
 (  26 ( وكما موض  في ال قول   dالتفكير المنظومي ( , تم احتساب ح م االثر   

 (  26 قول   
 الختبار التفكير المنظومي( ألنموة  االستنصاا القور   بالنسبة  dح م االثر   

 منقار ح م االثر (  dقيمة ح م االثر    المتغير التابع المتغير المستنل
 كبير 1.58 التفكير المنظومي  انموة  االستنصاا القور  

( ألنمننوة  االستنصنناا الننقور  فنني التفكيننر المنظننومي  قننق ب ننل    dيتضنن  مننن ال ننقول ان ح ننم االثننر   
 ( لتنييم ح م االثر . Cohen 1988( وهو مؤشر عالي حسب المعايير التي اقترحها    1.58

لق  جوب الصف  ( يوض  لثر انموة  االستنصاا القور  في التفكير المنظومي 2والشكل البياني   
 الخامس الع مي االحيائي منارنة بالجرينة االعتياقية .
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 (  2شكل   

 منارنة م موعتي البحث الت ريبية والضابجة في اختبار التفكير المنظومي 
 تفسير النتائج :ثانيًا : 

 سيتم تفسير النتائج حسب متغيراا البحث :
 التحصيل : 

الت ريبيننننة التنننني ق رسننننا وفننننناء ألنمننننوة  االستنصنننناا الننننقور  ع ننننى بينننننا النتننننائج تفننننول الم موعننننة 
الم موعة الضابجة التي ق رسا وفناء ل جرينة االعتياقية في تحصيل ماقة ع م االحياا لق  جوب الصف 

 ويمكن تفسير ةلك كما ي ي : الخامس الع مي االحيائي ,
 ثارة فضولهم حولها .تم اثارة اةهان الجوب بجرح قضية او مشك ة , مما اق  الى ا (1
تنننقيم االفكننار الرئيسننة فنني بقايننة الننقرس يننؤق  الننى اثننارة تفكيننر الجننوب , حيننث يعمننل ع ننى تنننقيم  (2

 رؤية واسعة ل موضوع .
لننى توليننق اسننئ ة مننن قبننل الجننوب ة يننؤق  إربننج المشننك ة او النضننية باألفكننار والمفنناهيم الرئيسننيإن  (3

ة او المشننك ة مننع يربننج المع ومنناا المتع نننة بالنضننل وصننول لح ننول ل مشننك ة . وهننةا يتج ننب منننهم 
 المع وماا التي يمت كونها في بنيتهم المعرفية وبالتالي حصول تع م ة  معنى .

رون ق  ن ن, وهنةا  ع هنم ي   باحثينوكننهم  ع هم يشعرون الجوب لعم ياا الع م المخت فة  ان ممارسة (4
وحنل المشنكوا  ستخقموا االستنصاا الختبارألنهم االع وم ع ى انها جرينة ل وصول الى المعرفة 

  اباا لألسئ ة والظواهر التي يتعرضون لها .إلوالتوصل 
وقنا الكنافي لتفسنير منا توصن وا الين: ان قيام الجوب باألنشجة االستنصائية المخت فنة قنق مننحهم ال (5

 وتنقيم االقلة , مما اثر بشكل اي ابي ع ى البناا المعرفي لقيهم .
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االفكار المخت فة التي تم الحصول ع يها من مرح ة استن  وتحقينق العوقناا بينهنا ان الربج بين  (6
 ساعقهم ع ى توليق افكاراء اخر   قيقة .

ان مناقشننة االنشننجة االستنصننائية المخت فننة سنناعقا الجننوب ع ننى تبنناقل اجراا واالفكننار فنني  ننو  (7
 ا اق  الى انتا  المعرفة لقيهم مالمشكوا والنضايا المخت فة محل , كما اق  الى تجوير تعاوني 

ان التنمنننل فننني مراحنننل االستنصننناا وتننننويم الح نننول المنترحنننة ل مشنننك ة , اق  النننى تجنننوير منننا وراا  (8
 المعرفة لق  الجوب , وةلك من خول اعجائهم فرصة ل تفكير في التفكير .

جرح الم موعة الت ريبية في  وب اق من اهتماماا جاالستنصاا القور   بننموة ان التقريس  (9
 ومن ثم محاولة تفسيرها . الظواهر الع مية التي تحقث في حياتهم اليوميةاسئ ة متنوعة حول 

التننني تننننم بهنننا عنننرض ت ننننك جريننننة ال, و  خجنننواا انمنننوة  االستنصنننناا النننقور  ن جبيعنننة إ (10
 لجنوبةب  ابنحٍو فعال في  ن السهمالتي تضمنها المتنوعة  االستنصائية , واألنشجةالخجواا 

 . ارتفاع التحصيل وساعق ةلك ع ى
 .(  2012وان هةه النتي ة اتفنا مع نتي ة البع ي   

 التفكير المنظومي :
بينننننا النتننننائج تفننننول الم موعننننة الت ريبيننننة التنننني ق رسننننا وفننننناء ألنمننننوة  االستنصنننناا الننننقور  ع ننننى 

ب الصنننف الم موعنننة الضنننابجة التننني ق رسنننا وفنننناء ل جريننننة االعتياقينننة فننني التفكينننر المنظنننومي  لنننق  جنننو
 , ويمكن تفسير ةلك كما ي ي :الخامس الع مي االحيائي 

قبل الجوب سناعقهم ع نى تح ينل المحتنو  واقراك العوقناا ان صياغة اسئ ة مفتوحة النهاية من  (1
 بين المفاهيم المخت فة .

التنني تسنناعق فنني اال ابننة ع ننى االسننئ ة سنناهما فنني ان ممارسننة الجننوب لعم ينناا الع ننم المخت فننة  (2
معنننناء ل وصننننول الننننى  يتكننننوين نظننننرة شننننام ة ل محتننننو  وبالتننننالي اسننننتخقام التفكننننر التح ي نننني والتركيبنننن

المعنارف وبياننناا  قيننقة وهنةا بننقوره قعننم صنياغة اسننئ ة  قيننقة لنم تجننرح فنني المرح نة السننابنة مننن 
 خول اي اق عوقاا  قيقة بين المع وماا والبياناا .

ان توليق افكار  قيقة تم من خول تقارس االفكار والمع وماا التي تم التوصل اليهنا والنربج بينهنا  (3
 ب ع ى اقراك العوقاا بين ت ك االفكار والمع وماا .ساعق الجوقق 

المناقشنننة ال ماعينننة بنننين الجنننوب سننناعقهم ع نننى تننننويم المعنننارف التننني توصنننل اليهنننا منننن خنننول  (4
 قشة االستنتا اا وتباقل الخبراا , ومنا اجرااالحواراا المخت فة وتباقل 

تع مهنم فني كنل مرح نة منن المراحنل التنمل فيما تم ان ا ه في المراحل السابنة ساعقهم ع نى تننويم  (5
 المخت فة ساعق الجوب في تنشيج ققراتهم الةهنية .
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والتس سنننل النننة   عرضنننا فيننن: سننناعقا المتع منننين ع نننى  االستنصننناا النننقور  ان جبيعننة خجنننواا  (6
تح ينننل المحتنننو  المعرفننني واقراك العوقننناا بنننين المفننناهيم المخت فنننة واعننناقة تركيبهنننا بمروننننة واخينننراء 

 اق  الى تنمية مهاراا التفكير المنظومي . تنويمها مما
ان ممارسنننة الجنننوب ل ت نننارب واالنشنننجة االستنصنننائية المخت فنننة , سننناعق ع نننى اثنننارة تفكينننرهم فننني  (7

 المنظوماا الحياتية المخت فة , لكون الجالب هو الة  توصل الى المعرفة ال قيقة .
وال ننننقاول  والكتننننب والمصنننناقران اسننننتخقام مصنننناقر مخت فننننة ل معرفننننة تتمثننننل بننننالم وا الع ميننننة  (8

المحتو  وهةا بقوره اق  النى تجنوير في يقة غير متوفرة قالى مفاهيم   جوبو : الوالمخججاا 
 المساعقة في الرؤية الشام ة ل مواقف المخت فة قبل تنييمها . من ثم, و منظوماتهم المعرفية 

( اال  2015( , و   ع نني  2014( , و    اعنق  2013وهنةه النتي نة اتفننا مننع كنل منن نتننائج   مهننا  
  انها اخت فا عنها بالمتغير المستنل حيث اشتم ا القراسة الحالية ع ى انموة  االستنصاا القور  .

 االستنتاجات ::  اً ثالث
 وفناء لنتائج البحث الحالي تم التوصل الى االستنتا اا :

جنوب الصنف الخنامس  ان التقريس وفناء ألنموة  االستنصاا النقور  سناهم فني رفنع تحصنيل (1
 الع مي االحيائي .

رفننع مسنتو  جننوب الصنف الخننامس ان التنقريس وفننناء ألنمنوة  االستنصنناا النقور  سنناهم فني  (2
 .مهاراا التفكير المنظومي الع مي االحيائي في 

امكانيننة اسننتخقام انمننوة  االستنصنناا الننقور  فنني تننقريس منناقة ع ننم االحينناا ل مرح ننة الثانويننة  (3
 .المقارس احة في باإلمكاناا المت

 رابعُا : التوصيات :
 في ضوا نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما ينا :

 استخقام انموة  االستنصاا القور  من قبل المقرسين . (1
اقامنننة قوراا تقريبينننة ل مقرسنننين تركننن  ع نننى االت اهننناا الحقيثنننة فننني تنننقريس الع نننوم ومنننن ضنننمنها  (2

 انموة  االستنصاا القور  .
 المنظومي لق  الجوب في ماقة االحياا ول مراحل المخت فة .ضرورة تنمية مهاراا التفكير  (3
ضنننرورة تضنننمين الكتننناب المقرسننني بنسنننئ ة تننننيس مهننناراا التفكينننر الع ينننا ومنهنننا مهننناراا التفكينننر  (4

 المنظومي .
االستنصنننائية المخت فنننة , منننع ضنننرورة كنننون االمث نننة  باألنشنننجةضنننرورة تضنننمين الكتننناب المقرسننني  (5

 االحيائية من قاخل البيئة العراقية لكي يتسنى ل جوب استخقامها ومشاهقتها .
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 : المقترحات : خامسًا 
إ ننننراا قراسنننناا تستنصنننني عننننن لثننننر التننننقريس بننننانموة  االستنصنننناا الننننقور  فنننني متغيننننراا اخننننر   (1

عن ينننة , والتفكينننر الناقنننق , التفكينننر االبننقاعي , التفكينننر البصنننر  , النننةكاااا المتعنننقة , الكالقافعيننة 
 , تعقيل التصوراا البقي ة ل مفاهيم االحيائية  ئيةاكتساب المفاهيم االحيا

إ ننننراا قراسنننناا تستنصنننني عننننن لثننننر انمننننوة  االستنصنننناا الننننقور  ل مرح ننننة االبتقائيننننة , المرح ننننة  (2
 عي وخصوصاء المواق العم ي .المتوسجة , التقريس ال ام

 مواق اخر  كالفي ياا والكيمياا  ا راا قراساا تستنصي اثر انموة  االستنصاا القور  في (3
 قمج مهاراا التفكير المنظومي ضمن المحتو  القراسي .ب التقريس إ راا قراساا تستنصي لثر (4
المنظنومي , ومنق   ي ضنوا مهناراا التفكينرإ راا قراساا وصفية تتضمن تح يل كتب االحيناا فن (5

 امتوك المقرسين لهةه المهاراا .
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Abstract 
The aim of the current research is to know the effect of the cyclic inquiry 

model on the achievement of students of the fifth grade of biological science and 

their systemic thinking. In order to verify this, the researcher formulated two null 

hypotheses: 

1) There was no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average scores of the experimental group (who will study 

the cyclic inquiry  model) and the average of the control group (who will study 

in the traditional) in the achievement test. 

2) There was no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the average score of the students of the experimental group 

(who will study the cyclic inquiry model) and the average score of the control 

group (who will study in the traditional) in the systemic thinking test. 

The research identifies the students of the fifth grade of biomedical science in 

the day schools of the Directorate of Education of Qadisiyah and the biology of the 

first four chapters of the book for the academic year (2016 - 2017). 

The partial experimental design (experimental group and control group) was 

selected, with a post-test of achievement and systematic thinking. The number of 

students in the fifth academic class was 74 students with random access to two 

groups (35) for the control group and (36) for the experimental group. Statistically 

because they are absent in their ranks. The research groups were computed in 

variables (age, previous achievement, intelligence, systemic thinking). 

The researcher prepared the first two tools, which consisted of the achievement 

test, which consisted of (40) experimental item, with (35) experimental tests of the 

type of multiple choice with four alternatives, and (5) items of the objective. The 

accuracy and validity of the content of the instrument was verified. The coefficient of 

difficulty and discrimination was also extracted. The efficiency of the substitutions of 

the objective test sheets was extracted. The coefficient of difficulty and the force of 

the characteristic of the compartments were extracted. The Reliability coefficient was 

found by using the Alpha Cronbach equation (0.84) (0.87), and between the 

researcher and the teacher of the objective (0.86). The second tool consisted of the 

test of systemic thinking, which consisted of (36) experimental item divided into four 



II 
 

skills according to the classification of  ( Said & Mohammed , 2006 ) is the skill of 

understanding the systemic relations, the skill of system analysis, the skill of system 

installation and the skill of evaluating the system, (9) From the type of multiple 

choice to each skill. The reliability of the construction was verified. The coefficient 

of difficulty and discrimination was studied and the effectiveness of the wrong 

alternatives was found. The Reliability coefficient was found using the Alpha 

Cronbach  equation (0.87). 

The experiment was applied in the first semester of the academic year (2016 - 

2017) and lasted for 8 weeks. The data were analyzed and processed using the SPSS 

and Microsoft Excel using the t-test for two independent samples, Point Biserial, 

and the effect size . The results reached: 

1) The students of the experimental group surpassed the students of the control 

group in the achievement test. 

2) The students of the experimental group are superior to the students of the 

control group Systemic thinking . 

In the light of the conclusions reached, the researcher came up with a set of 

conclusions, recommendations and proposals. 
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