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ملخص البحث :
وي ومعرفة أثره في تنمیة االستطالع العلمي لـدى طلبـة یهدف البحث إلى بناء برنامج ترب

المرحلــة المتوســطة فــي مركــز محافظــة نینــوى ، ولتحقیــق أهــداف البحــث وضــع الباحــث فرضــیتین 

صفریتین واختار تصمیم المجموعتین المتكافئتین كتصمیم تجریبي تم بعدها تحدید مجتمع البحث 

) حیــــث ٢٠٠٢العلمــــي الــــذي أعــــده (الجبــــوري واختیــــار عینتــــه ، تــــم اعتمــــاد مقیــــاس االســــتطالع 

استخرج صدقه وثباته واستنادا علـى مكونـات المقیـاس قـام الباحـث ببنـاء برنـامج تربـوي تحقـق مـن 

صدقه وصالحیته في تنمیة االستطالع العلمي مـن خـالل عرضـه علـى مجموعـة مـن الخبـراء فـي 

ـــامج واســـت ـــة للبرن ـــم عـــرض المجموعـــة التجریبی ـــنفس التربـــوي ث ـــم ال خدم الباحـــث معامـــل ارتبـــاط عل

بیرسون واختبار(ت) كوسائل إحصائیة إذ أظهرت النتـائج وجـود فـرق دال فـي مسـتوى االسـتطالع 

العلمــي بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة ولصــالح االختبــار ألبعــدي 

عـــدي لمقیـــاس االســـتطالع ووجـــود فـــرق دال بـــین المجموعـــة الضـــابطة والتجریبیـــة فـــي االختبـــار ألب

المجموعــة التجریبیــة وضــع الباحــث علــى أساســها لمصــلحة) و ٠.٠٥العلمــي عنــد مســتوى داللــة (
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Abstract:
This research aims at building up an educational Programme in

addition to knowing its impact on improving the scientific curiosity of

students at the intermediate level. To achieve the aims of the research, the

researcher imposed two null hypotheses. He then chose the design of the
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two equivalent groups as an experimental design. After that, the

community of the research is defined and its sample is chosen. The

research depended upon the scientific curiosity test, which is made by

(Al_Gubori 2002) where its adequacy and validity are extracted.

According to the forms of the test, the researcher builds up an educational

Programme. He checked its validity and its adequacy by presenting it to a

group of educational psychological experts, then presenting the

experimental groups of the Programme. The researcher also used the

Pearson correlation factor and T_ Test as statistical means. The findings

show that there is a statistical difference which denotes the level of the

scientific curiosity between the pre and post tests and for the benefit of

the post test, on the basis of the distinction between the control and

experimental groups in the post test of the scientific curiosity at the level

of (0,05) and for the benefit of experimental groups, The researcher put

some suggestions and recommendations.

مشكلة البحث:
فـــي ظـــل التطـــورات والتغیـــرات الحدیثـــة فـــي المجـــاالت العلمیـــة والتربویـــة واالجتماعیـــة فـــي 

أنظمة الدول المتقدمة بسبب اهتماماتها بالعلم وطریقة إیصاله إلى المتعلم الذي أصبح هـو محـور 

ة والتدریبیة وتغیر العملیة التعلیمیة ، سعت األنظمة المتقدمة إلى اإلسراع في بناء البرامج التعلیمی

مناهجهــا بمــا یــتالءم مــع مجمــل المتغیــرات اآلنیــة والمعاصــرة ، ومــن جهــة أخــرى تغیــرت أهــداف 

تدریس العلـوم والمعـارف مـن التركیـز علـى الجانـب المعرفـي للمـتعلم إلـى االهتمـام بجوانبـه العلمیـة 

مال للجوانب الشخصـیة والنفسیة والثقافیة كافة وبذلك أصبحت مسألة اكتساب المعلومات جانبا مك

األخرى للمتعلم فقد وضـعت األنظمـة الحدیثـة مناهجهـا وفـق مـنهج النشـاط الـذي یسـعى إلـى جعـل 

  ).١١، ٢٠٠١الحیلة، (المتعلم عنصرا فعاال في اإلحاطة بالمعلومات وٕانتاجها ال متلقیا لها 

لمـــین فـــي دلــت مـــؤثرات األدبیـــات التربویـــة والبحـــوث والدراســـات علـــى فاعلیـــة إشـــراك المتع

مخرجـــات العملیـــة التعلیمیـــة ، فضـــال عـــن أن زیـــارات الباحـــث إلـــى عـــدد مـــن المـــدارس المتوســـطة 

أظهرت اهتماما واضحا في تحفیظ التالمیذ للمعلومات  واستظهارها على حساب الجوانب األخرى 

مــــن تنمیــــة التفكیــــر العلمــــي  وحســــب االســــتطالع العلمــــي عنــــد المتعلمــــین وغیرهــــا مــــن المهــــارات  

خـــرى، یضـــاف إلـــى ذلـــك عـــدم إلمـــام المتعلمـــین باألســـالیب الحدیثـــة للحصـــول علـــى المعلومـــات األ
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والـذي قــد یعـزى عجــز المنظومـة التعلیمیــة عــن إثـارة حــب االسـتطالع العلمــي لـدى المتعلمــین لقلــة 

األدوات والوسائل التي تركز على ذلك وعلیه یسعى البحث العلمي إلى اإلجابة عن السؤال اآلتـي 

في تنمیة االستطالع العلمي لدى طالب الثاني المتوسط؟ ربوير برنامج تما اث:

أھمیة البحث: 
للعلم دور كبیر في حیاتنا المعاصرة  فلم یعد هناك میدان من میادین الحیاة لم یسهم فیـه 

م العلم بنصیب كبیر فالتقدم العلمي الهائل كمًا وكیفاً  أدى إلى ثورة جذریة في عالمنا المعاصر فل

یعــد مــا هــو حقیقــة بــاألمس حقیقــة الیــوم فكــم مــن األفكــار والمعتقــدات التــي كانــت ســائدة ردحــا مــن 

الـــزمن أصـــبحت اآلن فـــي طـــي النســـیان لقـــد اثـــر هـــذا التطـــور العلمـــي علـــى نظرتنـــا إلـــى المدرســـة  

ومناهجهــا فبـــد إن كــان ینظـــر إلـــى المــنهج الدراســـي كونــه مجموعـــة مـــن المعلومــات التـــي تكســـبها 

للمتعلمین بقصد إعدادهم للحیاة من خالل التقدیم الجاهز للمعلومات ، أصبح ینظـر إلـى المدرسة

المنهج كونه مجموعة خبرات تهیؤها المدرسة للمتعلمـین داخلهـا خارجهـا بمـا یسـاعدهم علـى النمـو 

الشامل بالشكل الذي یؤدي إلى تعدیل سلوكهم وتحقیق األهداف المنشودة

  ).١٩، ١٩٩٠(الوكیل،

قیمة العلم الحقیقیة ال تكمن في كونه مجموعة من الحقائق والمعلومات بل هـو مـنهج إن     

وطریقــة تفكیــر وأســـلوب مــنظم ومبــرمج لرؤیـــة األشــیاء وفهـــم العــالم مــن حولنـــا (كــاظم وآخـــرون ، 

١٠، ١٩٨١. (  

إن مــن ابــرز التأكیــدات التــي خرجــت بهــا التربیــة ومازالــت هــو إشــراك المــتعلم فــي الموقــف 

_ ألتعلمـــي إُذ أن بقـــاء المـــتعلم مســـتقبال للمعلومـــات فقـــط دون قـــدرة علـــى التفاعـــل معهـــا التعلیمـــي

) لذلك صارت ٩١، ٢٠٠٠یؤدي إلى التراجع السلبي وعدم حدوث التعلم بشكل فعال (السامرائي، 

ـــة  ـــاء الحضـــاري وعـــامال فعـــاال فـــي إحـــداث التغیـــرات االجتماعی ـــة أداة مهمـــة مـــن أدوات البن التربی

ة والثقافیة في العالم فهي تعد الفرد للحیاة كي یسهم في بناء مجتمعه والنهوض بـه فـي واالقتصادی

میادینه كافة من خالل توفیر فرص مالئمة لنموه نموا متكامال في جمیع نواحي شخصیته (محمـد 

) ولمـا كانـت المدرسـة هــي میـدان التربیـة فــي تحقیـق أهـدافها لــذلك صـار لزامـا علیهــا ٢، ٢٠٠٦، 

ن مــا یــدرس فیهــا لــیس هــو المصــدر الوحیــد للمعرفــة ، بــل هــي مــنظم لهــا مــن مصــادر أن تعــي أ

متعــددة تحــت إشـــراف مدرســیها حیــث علـــیهم إن یعلمــوا طلبــتهم كیـــف یتعلمــون ویشــجعونهم علـــى 

االستفسار والمقارنة واالبتكار واإلبداع ، وتوجیههم لتطویر قدراتهم ومهاراتهم وهذا یتطلب تكـریس 

لجهــــد وتنویــــع البـــــرامج لتحدیــــد حاجــــات المتعلمـــــین واســــتثارتهم علــــى الـــــتعلم مزیــــد مــــن الوقـــــت وا

ومساعدتهم على التعلم الذاتي والحصول على المعرفة بأنفسـهم لیتمكنـوا مـن الـتعلم المسـتمر حتـى 
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بعد تخرجهم من المدرسة وهـذا یتطلـب تـدریبهم علـى التفكیـر واالسـتقالل فـي التعـرف (أبـو شـیخه، 

٧٣، ١٩٨٣. (  

) انـــه یقـــع علـــى عـــاتق المـــدرس مســـؤولیة النهـــوض بمســـتویات ١٩٩٣لخطیـــب (ویشـــیر ا

التفكیــر المختلفــة وترجمــة جمیــع البــرامج والخطــط إلــى نــواتج وواقــع ملمــوس وهــو الــذي یقــود أفكــار 

الطلبة دون تقلید أو محاكاة  بـل حـثهم علـى اسـتطالع ألمعرفـه واسـتخدام تفكیـرهم مـن خـالل إثـارة 

  ).١١٦، ١٩٩٣تطالع العلمي لدیهم (الخطیب، دافعیتهم باستثارة االس

) فیؤكد على أن تـدریس العلـوم ینمـي التفكیـر العلمـي لـدى الطلبـة ألنـه ١٩٩٤أما زیتون (

یتیح أمامه ممارسة طرائق العلم وعملیاته ومهارات التقصي واالكتشاف فهـم یسـلكون سـلوك العـالم 

  ).١٣٦،  ١٩٩٤الصغیر في بحثه وتوصله إلى النتائج (زیتون، 

أن ذلك ینمي القـدرة علـى حـل المشـكالت ویزیـد مـن ثقـة المتعلمـین بأنفسـهم كمـا یزیـد مـن 

  ).٧، ٢٠٠٦دافعیتهم ألنه یسمح بقدر كبیر من حب االستطالع (محمد ،

Harty(یؤكد كل من and Beal إن حب االستطالع یمكن لن یفسـر بوصـفه للمـتعلم  (

والعالقـات المتناقضـة أي أن حـب االسـتطالع یفـرز واستعداده للبحث عن المجهول وحل المفاهیم

ویثــار وینبـــه نتیجـــة للدهشـــة والشـــك والتعقیــد والحیـــرة واالرتبـــاك والتنـــاقض المعرفـــي ، واالســـتطالع 

العلمي واحد من مكونات المجال الوجداني واالنفعالي ومن األهداف المرغوبة التـي تسـعى التربیـة 

عامل مؤثر بالنسبة لتعلیم المتعلمین وحافز لهم على البحث إلى تحقیقها في تدریس العلوم ، وانه 

  ).٧٧،  ١٩٨٨عن المجهول (زیتون، 

وجاء تأكید حب االستطالع المتمثل بالرغبة في الحصول على المعلومات واالستكشافات 

والتعــرف علــى الجدیــد فــي الكثیــر مــن المــؤتمرات والنــدوات كمــا أكــدت علیــة المشــروعات فــي دول 

وع تافیلـد والمشـروع الیابـاني بهـدف إكسـاب الطلبـة االتجاهـات العلمیـة مثـل المالحظـة العالم كمشر 

  ) .٣٠٧، ١٩٨٩طالع  ودقة التعبیر (نشوان، والموضوعیة والصدق وحب االست

) أن إحدى الوظـائف األساسـیة فـي التعلـیم هـي كیفیـة رعایـة ١٩٩١(وأضاف االزیرجاوي 

تعلم وٕابـداع لـدى الطلبـة مـن خـالل اختیـار موضـوعات حب االستطالع واستثارته وتنمیته لتحقیق

  ).٦٤، ١٩٩١وٕاتباع طرائق وبرامج تثیر حب االستطالع العلمي (االزیرجاوي ،

) أن حب االسـتطالع العلمـي یسـاعد الطالـب فـي تعلـم العلـوم فهـو ٢٠٠٣ویرى ألحارثي (

عنــدما یعنــى الطالــب الــذي یجعــل الطالــب یثیــر األســئلة وهــو الــذي یجعلــه یالحــظ األحــداث بدقــه و 

  ).٣٨، ٢٠٠٣بمراقبته أمر ما فانه یتعلم أكثر ویتذكر ما تعلمه(ألحارثي، 

هذا وقد أكدت الكثیر من الدراسات والبحوث على أهمیة االسـتطالع العلمـي وتـأثیره علـى 

:Whisihجوانــب عدیــدة فــي المــتعلم فــي كــل مراحــل تعلمــه ، حیــث أشــار (وتســت ) فــي 1985
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العلمي أهمیتـه فـي عملیـة الـتعلم ، وان مـن كـان لدیـه اسـتطالع عـال كانـت لـه دراسته لالستطالع 

).Whisih‘1985‘5753ألقدره على المعرفة واالنجاز(

) إلى أن هناك عالقة قویـة بـین حـب االسـتطالع Garcia ١٩٧٨كما توصل (كار تشیا 

سـته إْذ أشـار إلـى إن في درا ١٩٨٩والتحصیل فهو یؤدي إلى التحصیل المرتفع وأكد كذلك القزاز 

ــتعلم (القــزاز،  ــتعلم إْذ یعــد عــامال أساســیا لل  )٧٢، ١٩٨٩لالســتطالع العلمــي أهمیــة فــي عملیــة ال

وفي ضوء ما تقدم تبرز أهمیة البحث من خالل:

بنــاء برنــامج للتــدریب علــى تنمیــة االســتطالع العلمــي والــذي قــد یفــتح أفقــًاُ◌ فــي مجــال إعــداد -١

البرامج وتطویرها.

حلــة الدراســة المتوســطة ضــمن مرحلــة التعلــیم األساســي والتــي تعــد المتعلمــین نحــو أهمیــة مر -٢

مجاالت التخصص العلمي.

یأتي البحث انسجاما مع ما أوصت بـه النـدوات واألدبیـات والدراسـات فـي مجـال االسـتطالع -٣

العلمي.

یهدف البحث إلى أھداف البحث: 

طلبة المرحلة المتوسطة.بناء برنامج تربوي لتنمیة االستطالع العلمي لدى-١

معرفة اثر البرنامج التربوي في تنمیة االستطالع العلمي لدى أفراد المجموعة التجریبیة.-٢

فرضیات البحث:
ال یوجد فرق ذو داللة إحصـائیة بـین متوسـط درجـات أفـراد المجموعـة التجریبیـة فـي االختبـار  -١

س االستطالع العلمي.القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار ألبعدي على مقیا

ال یوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط  -٢

درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي على مقیاس االستطالع العلمي.

حدود البحث:
 فــي ٢٠٠٧/٢٠٠٨یقتصــر البحــث علــى طــالب الصــف الثــاني المتوســط للعــام الدراســي 

مركز محافظة نینوى .
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تحدید المصطلحات:
أوالً:البرنامج

,Goodعرفــه كــود(- : بأنه"مجموعــة مــن الــدروس والخبــرات المخططــة التــي یكتســبها )1973

).Good، 157،1973الطلبة تحت إشراف المدرسة" (

): بأنـــه" مجموعـــة أنشـــطة تســـتهدف تغییـــر الفـــرد علـــى نحـــو مـــا ١٩٧٨عرفـــه هنـــدام وجـــابر(-

فــه إلــى مــا لدیــه ویمكنــه مــن أن یــؤدي مهــارات لــم یكــن قــادرا علــى أدائهــا بدونــه لیضــیف معر 

).١٢١، ١٩٧٨ویساعده على النمو واالستبصار(هندام وجابر،

): بأنه"خطــة تصــمیم لتحســین العملیــة التربویــة تســتهدف تزویــد الطلبــة ١٩٨٢عرفــه الســعدي (-

).٢١، ١٩٨٢"(السعدي،منتجبخبرات واسعة علیه أن ینتفعوا بها في موضوعات أخرى من ال

): بأنــه" عبــارة عــن مــزیج متــداخل مــن مجــاالت النشــاطات والتفــاعالت ١٩٩٦عرفــه العتیبــي(-

والخبـــرات التـــي یمـــر بهـــا أعضـــاء الجماعـــة بصـــفتهم أفـــراد أعضـــاء فـــي جماعـــة تســـاعد فـــي 

).١٣، ١٩٩٦تطویرهم ونموهم بدنیا وعقلیا ونفسیا واجتماعیا وهو وسیلة ولیس غایة" (العتیبي ،

ثانیاً: االستطالع العلمي
,Webterعرفه ویبتر (- ,Webter(بأنه"میل موجه نحو األسئلة المعرفیة")1973 1973, 279).

)بأنـه" الرغبـة فـي معرفـة كـل شـيء عـن الظـواهر التـي یالحظهـا وال یقتنـع بـالردود ١٩٧٧عرفه الـدیب (-

  ).١٢٤، ١٩٧٧یئته"(الدیب، الغامضة عن أسئلته، فضال عن ذلك یتمیز بالشغب بمعرفة ب

) بأنه "میـل المـتعلم  نحـو األشـیاء أو الموضـوعات الغامضـة أو الغریبـة أو المعقـدة ١٩٨٩عرفه القزاز( - 

).١٩٨٩،٤٣في بیئته فیحاول اكتشافها أو التعرف الیها رغبة منه في تعلمها"(القزاز، 

ــــدلمان (- Edelmanعرفــــه ای , ــــت" ) بأنــــه "ســــلوك اكتشــــافي ذو اتجــــا1997 ه معــــین وثاب

)Edelman , 1997,p1.(

رغبــــة طــــالب الصــــف الثــــاني المتوســــط فــــي التحــــري عــــن األشــــیاء ":ویعرفــــه الباحــــث إجرائیــــًا -

ومســـببات الظـــواهر الطبیعیـــة فـــي بیئتهمـــا وبوســـاطة أجهـــزة األعـــالم أو أي وســـائل متاحـــة لهـــم 

سـتجابته علمـا أن فقـرات بأسلوب استكشافي ویتمثل بالدرجة الكلیة التي یحرزهـا كـل مـنهم فـي ا

مقیاس االستطالع العلمي المستخدم في البحث"



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٢٨

خلفیة نظریة ودراسات سابقة
خلفیة نظریة:

لقد بدأ البحث النفسي في موضوع حب االسـتطالع مـع تجـارب كـوهلر علـى القـردة والتـي 

جهــود طبقــت بعــد ذلــك معملیــا علــى الحیوانــات واألطفــال الصــغار حیــث تركــز البحــث أوال علــى ال

التي بذلت لفهم طبیعة حب االستطالع بوصفه شكال من أشكال الدافعیة وعلى خصـائص المثیـر 

).١٩٩٢،٣٠٥الخارجي الذي یثیر االنتباه القوي وحب االستطالع (عباده،

وتعد الدوافع من أهم العوامل التي تسهم في التربیة بوجه عام والتعلم بوجه خاص فالتعلم 

م علـــى دوافـــع المتعلمـــین وحاجـــاتهم إذا كـــان موضـــوع الـــدرس مشـــبعا لهـــذه النـــاجح هـــو الـــتعلم القـــائ

الدوافع فان عملیة الـتعلم تصـبح أقـوى وأكثـر حیویـة لـذلك ینبغـي أن یوجـه نشـاط المتعلمـین بحیـث 

  ).١٠٣، ١٩٨١تشبع الحاجات الناشئة لدیهم (موسى ،

علـــى زیـــادة والدافعیـــة تشـــكل عنصـــرا أساســـیا مـــن عناصـــر التـــدریس ال ســـیما أنهـــا تعمـــل

ویــرى .فاعلیتهــا والمســاهمة إلــى درجــة كبیــرة فــي تحقیــق األهــداف المرجــوة منهــا لــدى المتعلمــین

Keller(كیلر  أن من األسباب الرئیسة التي تكمـن وراء فشـل عملیـة التـدریس هـو غیـاب )1987

ة ربما یعزى الدافعیة لدى المتعلمین نحو تعلم محتوى أو خبرة ما، كما یرى كیلر أن غیاب الدافعی

إلــى عوامــل منهــا عــدم إثــارة هــذه الدافعیــة ممــا ال یــؤدي إلــى تنــامي الرغبــة فــي االســتطالع العلمــي 

)، ویرى كثیر من الباحثین أن إتاحة فرصة للطالب لیستطلعوا ویستكشـفوا ٢٤١، ٢٠٠٢(الزغول،

vidlerویشــیر فــدلر (هــو أهــم جانــب فــي تعزیــز دافعیــتهم للــتعلم . ا لــم تكــن )إلــى انــه إذ1977,

البیئة الدراسیة متغیرة وتنوعه فإنها ستكون مملة وتبعث على التسرب منها ولذلك ینبغـي أن یكـون 

في البیئة الدراسیة نوع من التجدیـد والتغییـر باسـتمرار لتثیـر فـي الطـالب حـب االسـتطالع والرغبـة 

ـــة أن اإلنســـان بطب ) .١٤، ٢٠٠٠فـــي االستكشـــاف(الخلیفي، ـــه محـــب وتشـــیر األبحـــاث الحدیث یعت

لالســــتطالع ومــــدفوع لالستكشــــاف والمــــدرس معنــــي بتنظــــیم حــــب االســــتطالع واالستكشــــاف لــــدى 

الطالب في مواقف منظمة وعلى وفق مواد وخبرا ملبیة لذلك وان حب االستطالع والتساؤل یمكن 

تطویره عند الطـالب فـي أي مرحلـة عمریـة لمـا یوجـد لـدیهم مـن اسـتعداد طبیعـي لـذلك ولكـي یلبـى 

لــدافع لــدى الطلبــة ینبغــي تقــدیم مواجهــات ذهنیــة محیــرة یبــدأ الطالــب فیهــا بالتقصــي والتحقــق هــذا ا

ولــذلك فــان أي مــادة غامضــة أو مربكــة أو غیــر معروفــة یمكــن أن تكــون مــادة ذات قیمــة لتــدریب 

المتعلم على التساؤل ولن الهـدف النهـائي لهـذا الـتعلم هـو إبـداع معرفـة جدیـدة وذلـك بتبنـي مواقـف 

). إن إشـباع الحاجـات المتصـلة ٢٠٢، ١٩٨٩(قطامي ،جهة لهذه األفكار ومحاولة اكتشافهاالموا

بـالمیول واالسـتطالع واالسـتمتاع ال یقـوي دورهـا بوصـفها دوافـع للمتعلمـین وحـدهم وٕانمـا للمدرســین 

ي أیضا كما انه یبین أن لدى المتعلمین القدرة على اتخاذ القرارات بنشاطهم متى هیأنا الموقف الذ

یوفر لهم الدافع المناسب فـي صـورة حـب االسـتطالع العلمـي أو التحـدي أو االسـتمتاع (الیونسـكو 
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واالستطالع العلمي من االتجاهات التي تثیر البحث وتدفع المتعلم إلى مزیـد مـن  ).٥٦، ١٩٨٤،

ولـه فـي النشاط والتعلم فیزداد اكتسابه للمعرفة والفهم لكثیر من األشیاء واألحداث والظـواهر مـن ح

البیئــــة كمــــا تســــاعد المواقــــف المشــــكلة واألحــــداث المتناقضــــة علــــى تنمیــــة حــــب االســــتطالع لــــدى 

). ویحــدث االســتطالع عنــدما یوجــه األفــراد اهتمــامهم وانتبــاههم ١٥٤، ١٩٨٧المتعلمــین (كــاظم، 

إلى شيء ما ویشعرون تلقائیا بالرغبة أكثر منه فإنهم:

شاف للمواد واألحداث .یستخدمون أكثر من حاسة للتحري واالستك-١

یطرحون مجموعة أسئلة حول الشيء أو الحدث.-٢

  ).   ١٦٧، ١٩٩٧یبدون اهتماما بمعطیات التجریب (البغدادي ، -٣

ولقـد تناولــت الدراسـات عــدة خصـائص لألشــخاص الـذین یتمیــزون بـدافع حــب االســتطالع 

أكـــد مـــن األشـــیاء ، أهمهـــا أنهـــم : نشـــیطون، فضـــولیون ، متحمســـون ، خیـــالیون ، میـــالون إلـــى الت

قلقون ، كما أنهم یستجیبون ایجابیا للعناصر الغریبة والغامضة والمعقـدة والمتناقضـة أو المجهولـة 

في البیئة یفحصون بدقه األشیاء المحیطـة بهـم ولـدیهم الجـرأة فـي القیـام باألعمـال المعقـدة والرغبـة 

  ).٣٠٦، ١٩٩٢في تحدي المخاطر(عبادة ،

تطالع أمـــر مهـــم غـــب التعلـــیم ویبـــدو أن اثـــر البیـــت والبیئـــة لـــذلك فـــان رعایـــة حـــب االســـ

المنزلیــة ال یقـــل عــن اثـــر ألمدرســه والبیئـــة الصــفیة ومـــن اجــل أن یوظـــف هــذا الـــدافع لیوجــه نحـــو 

تحقیــق أهــداف الــتعلم البــد أن یتخــذ المنــزل والمجتمــع المحلــي مواقــف ســویة مــن المدرســة بوصــفها 

یجـب تـوفیر جـو تعلیمـي مفعـم بـاألمن والحریـة فـي بیئـة مؤسسة تربویة من الناحیة األولـى وكـذلك 

المدرسة والصف عن طریق تقبل أفكـار الطـالب ورعایتهـا دون تهكـم أو سـخریة وعـن طریـق عـدم 

  ).١٥١، ١٩٨٤اللجوء إلى العقاب البدني في الصف (توق، 

دراسات سابقة:
Metz)دراســة میتــز (-١ , تخدام طریقتــي هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى اثــر اســ:1976

االستقصــاء والطریقــة االعتیادیــة فــي حــب االســتطالع واتجاهــات التالمیــذ فــي مــادة العلــوم ، 

موزعین علـى صـفوف الثالـث والرابـع والخـامس االبتـدائي وقـد ) تلمیذ٢٠٠تكونت العینة من (

قســمت العینــة إلــى مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة واســتخدم الباحــث مقیاســا مــن نــوع المقــاییس 

اللفظیة واختبار لقیـاس االسـتطالع وقـد أظهـرت النتـائج أن التالمیـذ الـذین درسـوا بطریقـة غیر

االستقصـــاء كـــانوا أكثـــر فاعلیـــة فـــي مجـــال االســـتطالع العلمـــي مقارنـــة بمـــن درســـوا بالطریقـــة 

).Metz,1976,p123االعتیادیة(

نــاظرة فــي هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى اثــر اســتخدام الم):Smith,1980دراســة ســمیث(-٢

ــتعلم تكونــت عینــة الدراســة مــن ( ) ٨٤تحصــیل التالمیــذ وحــب االســتطالع واتجاهــاتهم نحــو ال
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تلمیـــذًا قســـمت العینـــة إلـــى ثـــالث مجموعـــات األولـــى درســـت بطریقـــة المنـــاظرة ودرســـت الثانیـــة 

بأسلوب المجموعات التعاونیة بـدون منـاظرة والثالثـة درسـت باسـتخدام أسـلوب الـتعلم المسـتقل، 

باحث اختبارات تقیس التحصیل وحب االستطالع واالتجاه لدى المجموعات الثالث .اعد ال

أظهــرت النتــائج وجــود اثــر ایجــابي ألســلوب المنــاظرة فــي تحصــیل التالمیــذ وحــبهم لالســتطالع 

.Smith,1980,p3018واتجاهاتهم نحو التعلم( (

اســتخدام إســتراتیجیتین هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى اثــر ):٢٠٠١دراســة عبــداهللا والبــزاز(-٣

للــتعلم التعــاوني الكتســاب طــالب الصــف األول المتوســط للمفــاهیم العلمیــة وتنمیــة االســتطالع 

) طالبــا ٣٠) طالبــا توزعــوا إلــى ثــالث مجــامیع بواقــع (٩٠العلمــي لــدیهم ، تكونــت العینــة مــن(

L(لكـــل مجموعـــة درســـت األولـــى بطریقـــة مبـــاراة العـــاب المجـــامیع والثانیـــة بإســـتراتیجیة T(

والثالثـــــة بالطریقـــــة االعتیادیـــــة ن اســـــتخدم الباحثـــــان أداتـــــین ألغـــــراض البحـــــث وهمـــــا مقیـــــاس 

االســـتطالع العلمـــي واختبـــار تحصـــیلي واســـتخدموا معامـــل االرتبـــاط بیرســـون وتحلیـــل التبـــاین 

ـــائج  ـــین متـــرابطتین كوســـائل إحصـــائیة وقـــد توصـــلوا إلـــى النت األحـــادي واالختبـــار التـــائي لعینت

یوجد فـرق دال إحصـائیا بـین مجموعـات الدراسـة الـثالث الكتسـاب المفـاهیم العلمیـة ال  اآلتیة:

إال أن هنــاك فــرق دال إحصــائیا فــي نمــو االســتطالع العلمــي للمجموعــة التجریبیــة الثانیــة ولــم 

یكــــن هنــــاك فــــرق دال إحصــــائیا فــــي نمــــو االســــتطالع العلمــــي بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة 

  ).٨٧-٨٥، ٢٠٠١والضابطة (عبداهللا والبزاز،

ــدر (-٤ هــدفت الدراســة إلــى التعــرف الــى اثــر اســتخدام أســلوبین مــن خــرائط ):٢٠٠٢دراســة حی

المفـــاهیم للتحصـــیل الدراســـي واالســـتطالع العلمـــي لطـــالب الصـــف األول المتوســـط فـــي مـــادة 

) طالبـا مـوزعین بالتسـاوي علـى مجمـوعتي البحـث حیـث درسـت ٦٠العلوم تكونت العینة من (

لى بأسـلوب خـرائط المفـاهیم فـي حـین درسـت المجموعـة الثانیـة بأسـلوب خـرائط المجموعة األو 

المفــاهیم الجــاهزة ، اســتخدم الباحــث أداتــین ألغــراض البحــث وهمــا اختبــار تحصــیلي ومقیــاس 

)، ٢٠االستطالع العلمي ، ثـم اسـتخدم معامـل ارتبـاط بیرسـون ومعادلـة (كـودر ریتشـارد سـون 

ة وبعد جمع البیانات وتحلیلها إحصائیا توصـل الباحـث إلـى واالختبار التائي كوسائل إحصائی

وجــود فـــرق دال إحصـــائیا بـــین متوســـط درجــات تحصـــیل طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة األولـــى 

وتوسـط طلـب المجموعـة التجریبیـة الثانیـة فــي التحصـیل ولصـالح المجموعـة التجریبیـة األولــى 

عـــة التجریبیـــة األولـــى وتوســـط ووجـــود فـــرق دال إحصـــائیا بـــین متوســـط درجـــات طـــالب المجو 

درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة فـــي االســـتطالع العلمـــي ولصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة 

  ).٣٢٢،  ٢٠٠٢األولى (حیدر،

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اثـر اسـتخدام األلعـاب التعلیمیـة ):٢٠٠٣دراسة البهـادلي (-٥

كیمیاء وتنمیة االستطالع العلمي لدیهم في تحصیل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة ال
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) طالبا وقد قسمت العینة إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة درست على ٥٩تكونت العینة من (

وفق األلعاب التعلیمیة في حین درست المجموعة الثانیة الضابطة بالطریقـة االعتیادیـة ، اعـد 

) فقـــــرة ومقیـــــاس ٣٠الباحـــــث أداتـــــین إلغـــــراض البحـــــث همـــــا اختبـــــار تحصـــــیلي مكـــــون مـــــن(

) فقــــرة أیضــــا وبعــــد جمــــع البیانــــات وتحلیلهــــا إحصــــائیا ٣٠االســــتطالع العلمــــي مكــــون مــــن (

) بـین ٠.٠٥باستخدام االختبار التائي أظهرت النتائج وجـود فـرق دال إحصـائیا عنـد مسـتوى (

متوســـطي درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة بالتحصـــیل ولمصـــلحة 

) بـــین متوســـط درجـــات ٠.٠٥جریبیـــة ووجـــود فـــرق دال إحصـــائیا عنـــد مســـتوى (المجموعـــة الت

طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة والمجموعـــة الضـــابطة فـــي مقیـــاس االســـتطالع العلمـــي ولصـــالح 

  هـ) .-،ج ٢٠٠٣المجموعة التجریبیة (البهادلي، 

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :
دام طریقـــة أو أكثـــر فــي تنمیـــة االســـتطالع هــدفت اغلـــب الدراســـات إلــى معرفـــة اثـــر اســتخ

ودراســـة  ٢٠٠٢) ودراســـة حیـــدر ٢٠٠١العلمـــي كمـــا فـــي دراســـة میتـــز وســـمیث وعبـــداهللا والبـــزاز (

وعلیه فان الدراسة الحالیـة تتفـق مـع جمیعهـا فـي هـدف تنمیـة االسـتطالع العلمـي  ٢٠٠٣البهادلي 

وتختلف عنها في أنها استخدمت برنامجا تربویا .

م التجریبــي فقــد تباینــت الدراســات فــي ذلــك ففــي الوقــت الــذي اســتخدمت دراســة أمــا التصــمی

میتـــز مجموعـــة ضـــابطة وأخـــرى تجریبیـــة اســـتخدمت دراســـة حیـــدر مجمـــوعتین تجـــریبیتین ودراســـة 

عبداهللا والبزاز ودراسة سمیث ثالث مجموعات في حین اتفقت الدراسة الحلیة مـع دراسـة میتـز فـي 

) ٩٠-٥٩تجریبیـة واألخـرى ضـابطة أمـا حجـم العینـة فتـراوح بـین (استخدامها لمجموعتین احدهما

) طالبــا وقــد طبقــت دراســة میتــز ٦٠فــي الدراســات الســابقة فــي حــین كانــت عینــة الدراســة الحالیــة (

وسـمیث علـى المرحلـة االبتدائیـة فـي حـین كانـت لـدى عبـداهللا والبـزاز وحیـدر والبهـادلي علـى طلبــة 

فقت مع الدراسة الحالیة.المرحلة المتوسطة وبذلك فقد ات

أما األداة الخاصة باالستطالع العلمي فقد تنوعت األدوات التي استعملها الباحثون فمنهم 

مــن قــام بإعـــداد أداة مثــل میتــز والبهـــادلي واســتخدم آخــرون أدوات جـــاهزة كدراســة حیــدر وعبـــداهللا 

  اهزة.  والبزاز وجاءت الدراسة الحالیة متفة مع األخیرین في استخدام أداة ج

أمــا الوســـائل اإلحصــائیة لهـــذه الدراســـات فــیمكن حصـــرها بتحلیـــل التبــاین، معامـــل ارتبـــاط 

في حـین سیسـتخدم الباحـث معامـل ارتبـاط  ٢٠بیرسون ، االختبار التائي ومعادلة كودرریتشارسون

بیرسون واالختبار التائي. 
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إجراءات البحث:
التصمیم التجریبي:-١

میم المالئــم للبحــث ذا أهمیــة كبیــرة ألنــه یضــمن للباحــث دراســة بعــد االختیــار الــدقیق للتصــ

جیـــدة للمشـــكلة ومـــا یترتـــب علیهـــا لإلجابـــة علـــى الفرضـــیات المطروحـــة للدراســـة والتأكـــد مـــن هـــذه 

  ).٣٥٩،  ٢٠٠٠الفرضیات التي یتوصل إلیها (ملحم، 

ئـــة وعلیـــه اعتمـــد الباحـــث التصـــمیم التجریبـــي الـــذي یطلـــق علیـــه مـــنهج المجموعـــة المتكاف

  ).٣٦٤، ١٩٨٥لغرض تحقیق هدف البحث(فان دالین، 

التصمیم التجریبي

اختبار بعديالمتغیر المستقلاختبار قبليالمجموعة

التجریبیة
االستطالع العلمي

البرنامج التربوي
االستطالع العلمي

--------الضابطة

تعـــرض للبرنـــامج ومـــن متطلبـــات هـــذا التصـــمیم مجموعتـــان متكافئتـــان إحـــداهما تجریبیـــة ت

التربوي في حین تبقى األخرى بدون التعرض ألي متغیر.

مجتمع البحث وعینتھ:-٢
مجتمع البحث: أ. 

یشــتمل مجتمــع البحــث علــى الطــالب الــذكور فــي الصــف الثــاني المتوســط المنتظمــین 

  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨بالدوام وفي مركز محافظة نینوى للعام الدراسي 

عینة البحث: ب. 
باحث متوسطة عامر عبداهللا الواقعة في حي الشـرطة ومتوسـطة فـتح الفتـوح التـي اختار ال

تقع في نفس الحـي لضـمان التجـانس بـین المدرسـتین وقربهمـا مـن محـل عمـل الباحـث فضـال عـن 

ـــار شـــعبة فـــي  تعـــاون إدارتـــي المتوســـطتین مـــع الباحـــث وتطـــابق وقـــت الـــدوام فیهمـــا وقـــد تـــم اختی

(ب) كمجموعــة تجریبیــة ومثلهــا شــعبة (ب) فــي متوســطة فــتح متوســطة عــامر عبــداهللا وهــي شــعبة

) طالبـــًا وعـــدد أفـــراد ٣٤الفتـــوح كمجموعـــة ضـــابطة  حیـــث بلـــغ عـــدد أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة (

) طالبًا.٦٤) طالبا وبذلك بلغ عدد أفراد العینة (٣٠المجموعة الضابطة(

تكافؤ مجموعتي البحث:-٣
حـــث مكافـــأة مجمـــوعتي البحـــث (المجوعـــة التجریبیـــة مـــن متطلبـــات التصـــمیم التجریبـــي للب

وقام الباحث بمكافأة  ).٩٤، ١٩٨١والمجموعة الضابطة) في بعض المتغیرات (الزوبعي والغنام، 

المجموعتین بالمتغیرات اآلتیة:
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درجة الذكاء :أ. 
تم تطبیق اختبـار (رافـن) للـذكاء علـى المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة والمقـنن والمطبـق 

  ).٦٤، ٢٠٠٣)(الجرجري ،١٩٨٣،١٠لى البیئة العراقیة ومن إعداد (الدباغ ،ع

وقد قام الباحث باستخدام االختبار التـائي وأظهـرت النتـائج عـدم وجـود فـرق دال إحصـائیا 

بــــــین متوســــــط درجــــــات المجمــــــوعتین فــــــي متغیــــــر الــــــذكاء، إْذ كانــــــت القیمــــــة التائیــــــة المحســــــوبة 

) والـــــذي یشـــــیر إلـــــى تكـــــافؤ ٠.٠٥لیـــــة عنـــــد مســـــتوى()وهـــــي اقـــــل مـــــن قیمـــــة (ت) الجدو ٠.٠٠٤(

) یوضح ذلك ١المجموعتین والجدول (

  )١الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المجموعتین في الذكاء

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي
االنحراف المعیاري

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٤٣٣.٢٩٤١٦.٣٥٥٧٦التجریبیة
غیر دال٠.٠٤١.٩٩٩

٣٠٣٣.٣٠٠٠٤.٦٦٢٠٣الضابطة

العمر الزمني للطالب محسوبا باألشھر ب. 
بعـــد أن حصـــل الباحـــث علـــى البیانـــات الخاصـــة بأعمـــار أفـــراد العینـــة مـــن إدارة المدرســـة 

االختبار وتحویل أعمارهم محسوبة باألشهر، حیث تم بعدها حساب المتوسط الحسابي وباستخدام 

التائي لعینتین مستقلتین، تبین أن المجموعتین متكافئتان إحصائیا في متوسـط العمـر إْذ لـم تظهـر 

) یوضح ذلك٢) والجدول (٦٢)ودرجة حریة(٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة(

  ) ٢جدول (ال

الزمنينتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المجموعتین في متغیر العمر 

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي
االنحراف المعیاري

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٤١٦٢.٦٣١٢.٧١٣٩التجریبیة
غیر دال١.١٨١١.٩٩٩

٣٠١٦١.٩١٣٢.١٦٤٥الضابطة

التكافؤ في االختبار القبلي:-ج
متغیـر االسـتطالع العلمـي فـاجري اختبـارا قام الباحث بالتحقق من تكافؤ المجمـوعتین فـي 

قبلیـــا للمجمـــوعتین ولتحقیـــق ذلـــك اعتمـــد الباحـــث علـــى درجـــات أفـــراد المجمـــوعتین علـــى مقیاســــا 

لالســتطالع العلمــي الــذي تــم تطبیقــه علــى المجمــوعتین قبــل البــدء بالبرنــامج وباســتخدام االختبــار 

فـرق دال إحصـائیا بـین متوسـط درجـات التائي لعینتین مستقلتین ، أظهرت النتائج انـه لـیس هنـاك 
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)وهــي اقــل مــن ٠.٩٣٧٩المجمــوعتین فــي هــذا المتغیــر اْذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (

) ویشیر ذلك إلى تكافؤ المجموعتین فـي االختبـار القبلـي ٠.٠٥القیمة الجدولیة عند مستوى داللة(

) یوضح ذلك٣لالستطالع العلمي والجدول (

  )٣جدول (ال

ختبار التائي لتكافؤ المجموعتین في االختبار القبلي لمتغیر االستطالع العلمياال

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي
االنحراف المعیاري

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٤٦٠.٧٥٤.٤٥٧التجریبیة
غیر دال٠.٩٣٧١.٩٩٩

٣٠٥٩.٣٠٥.٣٤٤الضابطة

حث:أدوات الب -٤
أوال: مقیاس االستطالع العلمي 

:وصف المقیاس  

) لقیـــاس االســـتطالع العلمـــي لـــدى طلبـــة الصـــف الثـــاني ٢٠٠٢اعـــد المقیـــاس (الجبـــوري،

Campbellالمتوسط وقد اعتمد (الجبوري) مقیاس كامبل  ) منطلقا وأساسا والـذي ترجمـه (1971

) فقـرة مصـنفة فـي سـبع ٤٠یـاس مـن () والمعد لطلبـة المرحلـة األساسـیة ویتـألف المق١٩٩٦(زیتون

مجاالت تغطي الجوانـب واألبعـاد الرئیسـیة لالسـتطالع العلمـي وقـد كـان مقیـاس االسـتجابة لفقـرات 

ولتهیئـــة المقیـــاس  ).٨٥، ٢٠٠٢المقیـــاس ثالثیـــًا بســـلم تقـــدیري (دائمـــا، أحیانـــا، نـــادرا) (الجبـــوري، 

للتطبیق مَر باإلجراءات اآلتیة:

الصدق الظاهري: -أ

و الصـــدق الـــذي یتعـــرف علـــى مـــدى قیـــاس االختبـــار للغـــرض الـــذي وضـــع مـــن اجلـــه وهـــ 

فصـدق االختبـار یتعلـق بالهـدف الـذي یبنـى االختبـار مـن اجلـه  ).٤٤، ١٩٨١ظاهریا (الزوبعـي، 

  ).١٩٠، ٢٠٠٠(عالم ، 

ولغــرض التأكــد مــن الصــدق الظــاهري للمقیــاس عــرض الباحــث المقیــاس علــى لجنــة مــن 

) ویعــد االختبــار صــادقا ظاهریــا إذا كــان ١الملحــق(*وم التربویــة والنفســیة الخبــراء فــي میــدان العلــ

یبــدو صــالحا فــي ظــاهره وبصــورة مبدئیــة مــن خــالل النظــر إلــى عنوانــه وتعلیماتــه والوظیفــة التــي 

أ.م. د. خشمان حسن علي       علم النفس التربوي *

أ.م. د. احمد محمد نوري          علم النفس التربوي

أ.م. د. أنور قاسم یحیى            علم النفس التربوي

أ.م. د. ذكرى یوسف جمیل       علم النفس التربوي

بارك          علم النفس التربويمم.د سلیمان سعید
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٣٥

وقد حصـل المقیـاس بفقراتـه جمیعـا علـى اتفـاق الخبـراء  ).١١٠،  ١٩٨٩یقیسها (سماره وآخرون، 

  %) للفقرات.١٠٠-٨٠وبنسبة تتراوح بین (

الصدق المنطقي: -ب

تم التحقق من هذا الصدق بإعطاء تعریف دقیق للظـاهرة المدروسـة التـي یقیسـها المقیـاس 

ـــــــــل المنطقـــــــــي لفقـــــــــرات المقیـــــــــاس بحیـــــــــث تفضـــــــــي الجوانـــــــــب المهمـــــــــة لهـــــــــذه الظـــــــــاهرة              بالتحلی

)Allen & Yan : 1979 P : المقیاس الذي یمثل حیث أن المقیاس الصادق منطقیا هو ).96

  ).٦٨١، ١٩٧٠المبادئ المراد دراستها تمثیال دقیقا (الغریب، 

ثبات المقیاس: -ج

قــــام الباحــــث بالتأكــــد مــــن ثبــــات المقیــــاس وذلــــك بطریقــــة إعــــادة االختبــــار بفتــــرة تجــــاوزت 

) طالبــــًا وتحــــت نفــــس ٣٠األســــبوعین بــــین التطبیقــــین األول والثــــاني وعلــــى نفــــس العینــــة البالغــــة (

)وهـــذا یعـــد ثباتـــا جیـــدا ٠.٨٣ف وبعـــد تطبیـــق معادلـــة ارتبـــاط بیرســـون بلـــغ معامـــل الثبـــات (الظـــرو 

  ).١٢٠،  ١٩٨٩(سماره وآخرون، 

تمیز الفقرات: -د

تــم تطبیــق المقیــاس علــى عینــة اســتطالعیة ثــم جــرى ترتیــب االســتمارات تنازلیــا وقســمت 

) طالبـا لكــل ٥٠لـدنیا بواقـع (%) تمثـل ا٥٠%) تمثـل الفئـة العلیـا و(٥٠الـدرجات إلـى فئتـین همـا (

) طالــب وباســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین الختبــار داللــة الفــرق بــین ١٠٠فئــة بواقــع (

ـــــا والـــــدنیا تبـــــین أن القیمـــــة التائیـــــة المحســـــوبة تتـــــراوح بـــــین ( -٢.٧١درجـــــات المجمـــــوعتین العلی

) ٢٨) ودرجـة حریـة (٠.٠٥() عنـد مسـتوى داللـة ٢.٠٤٨)وعند مقارنتها بالقیمة الجدولیـة (٣.٤٣

) حیـث ٤٠، ٣٩،  ٣٤،  ٣١، ٢٢،  ١٤، ٤،١١وجد أن اغلب الفقرات ممیزة مـا عـدا الفقـرات (

وجــد أن قیمتهــا التائیــة المحســوبة اقــل مــن القیمــة الجدولیــة وبــذلك أصــبح المقیــاس جــاهزا للتطبیــق 

  ).٢(ملحق 

تصحیح المقیاس: .هـ

ل فقـــرة مـــن الفقـــرات ثالثـــة بـــدائل لالســـتجابة اعتمـــد الباحـــث مقیاســـا جـــاهزا وضـــع أمـــام كـــ

(دائما، أحیانـا، نـادرا) وتـم تحدیـد ثـالث درجـات للبـدیل دائمـا ودرجتـان للبـدیل أحیانـا ودرجـة واحـدة 

) درجة .٩٦-٣٢للبدیل نادرا وبذلك تراوحت درجة المقیاس الكلیة (

ثانیا :البرنامج التربوي:
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البحـث الحـالي والتعـرف علـى اثـر هـذا البرنـامج فـي یعد بناء البرنامج التربوي من أهداف

تنمیـــة االســـتطالع العلمـــي لـــدى أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة لـــذلك حـــاول الباحـــث اختیـــار مكونـــات 

البرنــامج المناســبة لتحقیــق أهــداف بحثــه مــن خــالل االطــالع علــى مجموعــة مــن البــرامج التربویــة 

اد البرنامج على وفق الخطوات اآلتیة :والتعلیمیة والتدریبیة واإلرشادیة وقد جرى إعد

للبرنامج التربوي هدف عام واحد هـو تنمیـة االسـتطالع العلمـي لـدى :الهدف العام للبرنامج  -١

أفراد عینة البحث .

ــامج  -٢ ) موقفــًا مســتندا علــى ١٢قــام الباحــث بإعــداد برنــامج مكــون مــن (:إعــداد مواقــف البرن

واقــف وتتضــمن كــل موقــف مــن مواقــف البرنــامج علــى مكونــات المقیــاس فــي إعــداد هــذه الم

المكـــون األساســـي للموقـــف واألســـئلة والمناقشـــات ثـــم التقـــویم األولـــي لمـــا یبدیـــه األفـــراد مـــن 

قناعات.

) إال أن أفضــل وســیلة الســتخراج الصــدق الظــاهري ١٩٩٨یشــیر (عــودة، صــدق البرنــامج : -٣

ل فقــرات البرنــامج للمهــارات المــراد هــو قیــام عــدد مــن الخبــراء والمختصــین بتقــدیر مــدى تمثیــ

). وعلیه استند الباحث على الصدق الظاهري حیـث تـم عـرض ٢٧٠، ١٩٩٨تنمیتها(عودة، 

مكونــات البرنــامج علــى مجموعــة مــن المختصــین فــي علــم الــنفس التربــوي (الهــامش الســابق) 

ي وقـــد مرفقـــا بنســـخة مـــن المقیـــاس لبیـــان مالئمـــة مواقـــف البرنـــامج لتنمیـــة االســـتطالع العلمـــ

حصل البرنامج على اتفاق الخبراء بعد األخذ بمالحظاتهم حول التعدیالت المقترحـة فیـه بمـا 

یؤشر توجهات ایجابیة عملیة للبرنامج .

طالبــا قبـل تطبیقــه علــى ) ٢٠م الباحــث بتجربــة البرنـامج علــى (قـا التجربــة األولیــة للبرنــامج: -٤

العینة األساسیة وبمدة أسبوع وذلك للتحقق من :

مدى وضوح مواقف البرنامج ومالئمتها للطلبة. -أ

) دقیقة.٤٥الوقت المالئم للتطبیق لكل موقف ووجد أن الوقت الالزم نحو( -ب

التعرف على الصعوبات التي یمكن أن یواجهها الباحث أثناء التطبیق إلیجاد الحلول الالزمة  -ج

  لها .

  ).٣اهزا للتطبیق األساسي (ملحق كیفیة اإلعداد لكل جلسة وبذلك أصبح البرنامج ج -د

وهي عملیة التطبیـق النهـائي للبرنـامج التربـوي وقـد قـام الباحـث التجربة األساسیة للبرنامج : -٥

ـــامج بتـــاریخ  ـــالتطبیق النهـــائي للبرن ـــة  ٢/٣/٢٠٠٨ب ولمـــدة ســـتة أســـابیع  ١٣/٤/٢٠٠٨ولغای

قیــة للبنــین وقــد اعــد وبواقــع جلســتین أســبوعیا فــي احــد صــفوف متوســطة عــامر عبــداهللا التطبی

الجدول حسب األوقات التي خصصتها إدارة المدرسة.

الوسائل اإلحصائیة : -٦
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النسبة المئویة لحساب نسبة اتفاق الخبراء .-١

معامل ارتباط بیرسون الستخراج الثبات .-٢

االختبار التائي لعینتین مستقلتین لغرض حساب :-٣

تكافؤ المجموعات .-٤

مجموعتین .معرفة داللة الفروق بین ال-٥

االختبار التائي لعینة واحدة لمعرفة داللة الفرق في متوسط درجات أفـراد المجموعـة التجریبیـة -٦

)١٩٩٨،١٤٥بین االختبارین القبلي والبعدي .              (عودة ،

وباســــــتخدام )spssوقـــــد جـــــرت المعـــــاالت اإلحصـــــائیة باســـــتخدام الحقیبـــــة اإلحصـــــائیة (

الحاسوب.  

مناقشتھا : عرض النتائج و
فیما یأتي عرض للنتائج التي توصل إلیها الباحث في ضوء أهداف البحث وفرضیاته مع 

مناقشة هذه النتائج على وفق الترتیب اآلتي :

الهـــــدف األول :(بنـــــاء برنـــــامج تربـــــوي لتنمیـــــة االســـــتطالع العلمـــــي لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة 

برنـــامج التـــي تـــم عرضـــها ضـــمن ألمتوســـطه) وقـــد تحقـــق هـــذا الهـــدف مـــن خـــالل إجـــراءات بنـــاء ال

إجراءات البحث .

الهـــدف الثـــاني :(معرفـــة اثـــر البرنـــامج التربـــوي فـــي تنمیـــة االســـتطالع العلمـــي لـــدى أفـــراد 

المجموعة التجریبیة) لتحقیق هذا الهدف قام الباحث بالتحقق من الفرضیة األولى الموضوعة لهذا 

ـــین متوســـط درجـــا ـــة إحصـــائیة ب ـــة فـــي الغـــرض(ال یوجـــد فـــرق ذو دالل ت أفـــراد المجموعـــة التجریبی

االختبار القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار ألبعدي على مقیاس االستطالع العلمي) .

لغرض التحقق من هذه الفرضیة استخرج الباحث المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري 

ئي لعینتـین متـرابطتین لدرجات المجموعة التجریبیة لالختبارین القبلي والبعدي وطبق االختبـار التـا

  ).٤وكما مدرجة في الجدول (
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  )٤جدول (ال

القیمة التائیة بین االختبارین القبلي والبعدي لالستطالع العلمي لطالب المجموعة التجریبیة     

العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي
الفرق

االنحراف 

المعیاري 

لمتوسط الفرق

القیمة التائیة

الداللة
الجدولیةالمحسوبة

القبلي
٣٤

٦٠.٧٥
١٣.٧٥٠٥.٦٥٦١٣.٧٥٢.٠٣٩٩

٠.٠٥

دال ٧٤.٥ألبعدي

) وهي اكبر من ١٣.٧٥) إن القیمة التائیة المحسوبة بلغت (٤یتضح من الجدول (

) وهذا یعني وجود ٣٣) ودرجة حریة (٠.٠٥) بمستوى داللة (٢.٠٣٩٩القیمة الجدولیة البالغة (

د تعزى هذه النتیجة إلى فاعلیة البرنامج التربوي في إعطاء حریة للطلبة فرق دال إحصائیا وق

للتعبیر عن آرائهم وٕاثارة دافعیتهم نحو استكشاف الحقائق العلمیة وتنمیة روح البحث واالستقصاء 

باستخدام الوسائل المتاحة التي وجه البرنامج إلى استغاللها االستغالل األمثل للوصول إلى 

العلمیة ضمن التوجهات والرغبات الذاتیة للطلبة .جوهر الحقائق 

أما الفرضیة الثاني والتي تنص على انه (ال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات 

المجموعة التجریبیة ودرجات المجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي على مقیاس االستطالع 

متوسط النمو االستطالع العلمي عند العلمي) ولعرض التحقق من هذه الفرضیة استخرج الباحث

المجموعتین التجریبیة والضابطة ثم طبق االختبار التائي لعینتین مستقلتین وكما في (الجدول 

٥.(  

  )٥جدول (ال

القیمة التائیة لنمو االستطالع العلمي لدى المجموعتین التجریبیة والضابطة

العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف المعیاري 

لفرقل

القیمة التائیة
الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٤١٣.٧٥٥.٦٥٦التجریبیة
١٠.٦٨٢.٠٠٠

٠.٠٥

دال ٣٠٠.٣٤.٠٦٩٦الضابطة

إحصائیا وبذلك ترفض الفرضیة وتقبل الفرضیة وجود فرق دال )٥یتضح من (الجدول 

ة التفاعل مع مكوناته مما حاول البدیلة وقد یعزى هذا الفرق إلى اثر البرنامج الذي أتاح فرص

الباحث أن یضمنه من مواقف إثرائیة ترتبط بالمنهج الدراسي الذي یدرسه الطلبة في المدرسة 

فضال عما قد یكون قد تحقق من حریة وأمان في أن هذا ال یدخل ضمن أجواء االمتحانات 

بة العلمیة مع توفیر المدرسیة التقلیدیة والتركیز على جوانب تنمویة على صعید شخصیة الطل

فرص التساؤل والبحث والتحري ضمن معطیات مواقف البرنامج .
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االستنتاجات والتوصیات والمقترحات
أوال: االستنتاجات 

إمكانیة استثارة الرغبة لدى الطالب في التحري واالستقصاء والتفاعل.-١

حاجة الطلبة إلى برامج خالل األنشطة الدراسیة تسند هذه األنشطة .-٢

عدم تغلیب الممارسات التدریسیة على حساب البناء التربوي للطلبة .-٣

ثانیاً : التوصیات 
التركیز على إثارة دافعیة التالمیذ وتنمیة حب االستطالع العلمي لدیهم .-١

توجیه وحدة التجهیز في مدیریة التربیة في رفد المختبرات المدرسیة بكل ما هو جدید كلما -٢

أمكن ذلك.

لمقترحات ثالثاً: ا
دراسة اثر هذا البرنامج في تنمیة االستطالع العلمي في المرحلة اإلعدادیة.-١

دراسة اثر برنامج تربوي على تعدیل األفكار ألالعقالنیة لدى الطلبة في المرحلة اإلعدادیة. -٢

المصادر والمراجع 
أوالً: المصادر العربیة:

، ٢مجلة رسالة المعلم، العدد):"الدور المتغیر للمعلم " ١٩٨٣أبو شیخه، عیسى(-١

  ).٢٤المجلد(

):" أساسیات علم النفس التربوي" ، الطبعة األولى، دار ١٩٨١االزیرجاوي، فاضل محسن(-٢

الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل.

): "األنشطة المفتوحة النهائیة إلكساب تلمیذ المدرسة االبتدائیة ١٩٩٧البغدادي، محمد رضا(-٣

حد من خالل مهارات عملیات التفكیر أثناء العمل"، كلیة التربیة للعلوم المفهوم العلمي الوا

) قطر.٢٦)السنة (١٢١والثقافة، العدد(

): "اثر استخدام األلعاب التعلیمیة في التحصیل ٢٠٠٣البهادلي ، محمد إبراهیم عاشور(-٤

، كلیة وحب االستطالع العلمي لطلبة الثاني المتوسط في مادة الكیمیاء" ، جامعة بغداد 

التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة.

): " اثر استخدام أنموذج دائرة التعلم في اكتساب ٢٠٠٠الجبوري، عزیز محمد علي (-٥

المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة االستطالع العلمي لدى طالب الصف الثاني المتوسط" ، جامعة 

الموصل ، كلیة التربیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة.
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):" اثر برنامج تعلیمي لتنمیة الشكلي لدى طلبة ٢٠٠٣ي، خشمان حسن علي(الجر جر -٦

المرحلة اإلعدادیة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة.  

): "تدریس العلوم بأسلوب حل المشكالت٢٠٠٣ألحارثي، إبراهیم احمد مسلم(-٧

الریاض.، المكتبة الشعریة، ٢(النظرة والتطبیق)، ط

): "اثر استخدام أسلوبین في تقدیم خرائط المفاهیم في التحصیل ٢٠٠٠حیدر، عرب حسن(-٨

).٣٤الدراسي واالستطالع العلمي لطالب الصق األول المتوسط" ، مجلة كلیة المعلمین ، (

، دار المیسرة ١): "التصمیم التعلیمي نظریة وممارسه"، ط١٩٩٩الحیلة، محمد محمود(-٩

، عمان، األردن.للنشر والتوزیع

):" دور المعلم في تنمیة مهارات التفكیر ١٩٩٣الخطیب، احمد حامد وعودة أبو سرحان (-١٠

، مسقط عمان. ٩لدى الطالب " مجلة رسالة التربیة ، العدد

) : "عالقة مهارات التعلم والدافع المعرفي في التحصیل الدراسي ٢٠٠٠الخلیفي ، سبیكة (-١١

تربیة جامعة قطر"، مجلة مركز البحوث التربویة ، لدى عینة من طالبات كلیة ال

،السنة التاسعة، قطر.١٧العدد

): : "تدریس العلوم والتربیة العلمیة " دار ١٩٧٧الدیب، فتحي وٕابراهیم بسیوني عمیره(-١٢

المعارف للنشر والتوزیع ، القاهرة.

لكتاب للنشر ، دار ا١): "مبادئ علم النفس التربوي " ،ط٢٠٠٢الزغول، عماد عبدالرحیم (-١٣

والتوزیع ، اإلمارات العربیة المتحدة .

): " مناهج البحث في التربیة" ١٩٨١الزوبعي ، عبدالجلیل إبراهیم ومحمد احمد الغنام(-١٤

مطبعة جامعة بغداد.

):" االختبارات والمقاییس النفسیة " دار الكتب للطباعة والنشر جامعة ١٩٨١ــــ وآخرون(-١٥

الموصل.

): " االتجاهات والمیول العلمیة" دار عمان للنشر، األردن.١٩٨٨زیتون، عایش(-١٦

، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن.٢) " أسالیب تدریس العلوم " ط١٩٩٤ـــــ، (-١٧

): " استراتیجیات وأسالیب التدریس المتبعة لدى أعضاء ٢٠٠٠السامرائي،مهدي صالح(-١٨

 ١، العدد٢٠داد" المجلة العربیة للتربیة" ، المجلد الهیئات التدریسیة في كلیات التربیة في بغ

.

): " بناء برنامج لتنمیة التفكیر الناقد في تدریس ١٩٨٢السعدي ، عبدالقادر سلیمان (-١٩

الجغرافیة للمرحلة اإلعدادیة " جامعة عین شمس ، القاهرة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة.

، ، دار الفكر ٢التربیة " طالتقویم في): " مبادئ القیاس و ١٩٨٩عزیز وآخرون (سماره،-٢٠

عمان ، األردن.
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): " دافع حب االستطالع وعالقاته بقدرات وسمات ١٩٩٢عبادة، احمد عبداللطیف(-٢١

االبتكاریة في ضوء بعض متغیرات البیئة األسریة لدى عینة من تالمیذ مرحلة التعلیم 

، السنة األولى، قطر. ٢٢العدد االبتدائي بدولة البحرین" ، مجلة مركز البحوث التربویة ،

) : " اثر استخدام استرتیجیتین للتعلم ٢٠٠١عبداهللا، عبدالرزاق یاسین وهیفاء هاشم والبزاز(-٢٢

التعاوني في اكتساب طالب الصف األول المتوسط المفاهیم العلمیة وتنمیة االستطالع 

تربیة، الجامعة المستنصریة، العلمي لدیهم" ، المؤتمر القطري األول للعلوم التربویة ، كلیة ال

بغداد، العراق.

): " تصمیم برنامج تعلیمي في النشاط التمثیلي لتطویر مفهوم ١٩٩٦العتیبي، عالء شاكر(-٢٣

الذات لدى طلبة الثانویة " كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه غیر 

منشورة.

قویم التربوي والنفسي، أساسیاته ): " القیاس والت٢٠٠٠عالم، صالح الدین محمود(-٢٤

، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة.١وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة " ط

): " اإلحصاء الباحث في التربیة والعلوم اإلنسانیة " دار الفكر ١٩٩٨عودة، احمد سلیمان(-٢٥

للنشر والتوزیع، عمان.

مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة.) : " مبادئ القیاس والتقویم "، ١٩٧٧الغریب ، رمزیة (-٢٦

): " ترجمة محمد نبیل نوفل وآخرون" مناهج البحث في التربیة ١٩٨٥فان دالین، دیو بولد (-٢٧

، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة. ٢وعلم النفس" ، ط

): " السلوك االستكشافي  وعالقته ببعض المتغیرات لدى تالمیذ ١٩٨٩القزاز، محفوظ (-٢٨

س االبتدائي في محافظة نینوى " كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه الصف الساد

غیر منشورة.

، عمان ، األردن . ١) : " سیكولوجیة التعلم الصفي " ، ط١٩٨٩قطامي ، یوسف (-٢٩

): " تدریس العلوم " ، دار النهضة العربیة للنشر ، ١٩٨١كاظم ، احمد خیري وآخرون (-٣٠

القاهرة .

): " اثر استخدام طریقة االستكشاف الموجه في تحصیل ٢٠٠٦شرى خمیس(محمد، ب-٣١

تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم وتنمیة االستطالع العلمي لدیهَن "، كلیة 

التربیة األساسیة، جامعة الموصل، رسالة ماجستیر غیر منشورة.

، دار المیسرة  ١علم النفس " ط) : " مناهج البحث في التربیة و ٢٠٠٠ملحم، سامي محمد (-٣٢

للنشر والتوزیع والطباعة، عمان.

): " علم النفس التربوي " ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٨١موسى، عبداهللا عبدالحي(-٣٣

القاهرة.
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، دار الفرقان للنشر والطباعة، ١): " الجدید في تعلیم العلوم "، ط١٩٨٩نشوان، یعقوب (-٣٤

عمان، األردن.

): " المناهج ، أسسها، تخطیطها، ١٩٧٨یحیى حداد وجابر عبدالحمید جابر(هندام ،-٣٥

، دار النهضة العربیة ، القاهرة. ١تقویمها" ، ط

): " االتجاهات الحدیثة في تخطیط ١٩٩٩الوكیل، حلمي احمد ومحمود حسین بشیر(-٣٦

وتطویر مناهج المرحلة األولى" مطابع قبس التجاریة، الكویت.

): " مرشد الیونسكو لمدرسي العلوم "، ترجمة إبراهیم حافظ، مكتب ١٩٨٤الیونسكو (-٣٧

مطبوعات الیونسكو، صدر عن منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة.
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  )١( ملحقال

استبیان آراء الخبراء حول صالحیة فقرات مقیاس االستطالع العلمي

جامعة الموصل/ كلیة التربیة األساسیة

قسم ریاض األطفال 

استبیان آراء الخبراء

حضرة األستاذ الفاضل 

ینوي الباحث القیام بدراسة تهدف إلى معرفة اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي لدى 

طلبة المرحلة المتوسطة ، والذي یتطلب وجود أداة لقیاس االستطالع العلمي لدیهم ، وعلیه یضع 

) والذي اعتمد مقیاس ٢٠٠٢یاس االستطالع العلمي الذي أعده (الجبوري ،الباحث بین أیدیكم مق



ثابت محمد خضیر

٤٣

) ویعرف االستطالع العلمي على انه الرغبة في معرفة كل شيء عن Campbell(كامبل 

الظواهر التي یمر بها وال یقتنع بالردود الغامضة عن أسئلته ،فضال عن تمیزه بالشغف بمعرفة 

بیئته).

خبرة ودرایة واطالع یضع الباحث بین أیدیكم هذا المقیاس لالستئناس ونظرا لما تتمتعون به من

بآرائكم السدیدة واإلفادة من خبرتكم .

لذا یرجى االطالع على الفقرات وٕابداء رأیكم حول صالحیتها والتعدیالت التي تقترحونها شاكرا 

تعاونكم البناء خدمة ألهداف البحث العلمي 

مع التقدیر

الباحث

مقیاس االستطالع العلمي 

صالحةالفقراتت
غیر 

صالحة
المالحظات

المجموعة األولى: هل تعجبت یوما أو تساءلت

لماذا تزداد سرعة األجسام الساقطة؟ -أ

لماذا تحتوي القنبلة الهیدروجینیة على كمیة هائلة من الطاقة؟ -ب

١-
ارغب في سماع جوانب خاصة أكثر لمضامین هذه 

األسئلة

یمكن أن انظم إلى نادي علمي لإلجابة عن تساؤالتي -٢



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٤٤

صالحةالفقراتت
غیر 

صالحة
المالحظات

االستطالعیة (فضول العلمي حول هذه األسئلة 

٣-
أسئلة اشعر بالسرور في محاولتي تقصي اإلجابة عن 

علمیة مثل هذه األسئلة

٤-
بعد قراءة قصة عن حیاة عالم سال مثل هذه األسئلة 

فتني أفكر أن أكون عالما

٥-

اشعر بان اإلجابة عن األسئلة العلمیة التي تبدأ ب: 

لماذا ، وماذا وكیف، حول القضایا العلمیة أمر مهم 

بالنسبة لي 

ا أو تساءلت:المجموعة الثانیة: هل تعجبت یوم

لماذا األرض لها مغناطیسیة؟ -ج

كیف تتكون البراكین؟ -د

٦-
ارغب في محاولة اإلجابة عن سؤال واحد من هذه 

األسئلة 

٧-
أفكر في طرح عدة أسئلة مهمة حول الموضوع في 

المناقشات التي تدور حول هذه األسئلة

٨-
اشعر بالرضا من طرح أسئلة حول مثل هذه 

وعاتالموض

٩-

بعد رؤیة فلم یتحدث حول مثل هذه المسائل ، فاني 

أتحدث لزمالئي عن األفكار التي وردت في الفلم حول 

هذه األسئلة

١٠ -
اعتبرها خبرة قیمة إلجراء تجارب علمیة لإلجابة على 

أسئلة مثل هذه األسئلة أو مثیالتها

١١ -
لة ، یؤثر اشعر بان فضولي العلمي حول مثل هذه األسئ

على آمالي وأمنیاتي في الحیاة

المجموعة الثالثة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

المجهر)؟(كیف یعمل المیكروسكوب  -هـ 

كیف ینبض قلبك؟ -و

أحب أن استمع إلى برنامج إذاعي یقدم معلومات ١٢



ثابت محمد خضیر

٤٥

صالحةالفقراتت
غیر 

صالحة
المالحظات

وتفسیرات علمیة حول هذه الموضوعات. 

١٣ -
شاف اإلجابات عن مثل استمتع بإجراء التجارب الكت

هذه األسئلة

١٤ -

ارغب القراءة على نطاق واسع ،حول هذه الموضوعات 

إلشباع فضولي العلمي حول األسئلة العلمیة ألمشابهه 

لهذه األسئلة

١٥ -
أحاول أن أجد أصدقاء یشاركونني اهتمامي الكتشاف 

اإلجابات عن مثل هذه األسئلة.

١٦ -
ئلة من هذا النوع فأنني أحاول أن عندما اعثر على أس

أفتش عن جمیع التفسیرات المحتملة لهذه األسئلة

المجموعة الرابعة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

كیف یعمل التلفزیون؟ -ز

كیف تبقى األقمار الصناعیة بالفضاء؟ -ح

١٧ -
ارغب أن أقوم بتجارب بسیطة الكتشاف األجوبة عن 

ئلةسؤال واحد من هذه األس

١٨ -
یمكن أن اعتبرها هوایة لي الستقصاء اإلجابة عن واحد 

من هذه األسئلة 

١٩ -
ارغب في رؤیة برنامج تلفزیوني یساعدني في توفیر مثل 

هذه األسئلة

٢٠ -
اشعر بالرغبة المستمرة لفهم التفسیرات العلمیة لمثل هذه 

األسئلة.

٢١ -
ئلة ذات قیمة كبیرة لي اعتبر اإلجابة عن مثل هذه األس

شخصیا

٢٢ -
أحاول باستمرار إیجاد ما إذا كان الفضول (االستفسار) 

العلمي یقود إلى اكتشافات علمیة محددة

المجموعة الخامسة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

ط لماذا تحدث الهزة األرضیة؟ 

كیف تحدث الریاح وما الذي یحركها؟ -ي
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٤٦

صالحةالفقراتت
غیر 

صالحة
المالحظات

٢٣ -
علومات لإلجابة عن مثل هذه ارغب في جمع الم

األسئلة.

٢٤ -
اشعر بان لدى أشیاء أقولها في مناقشة حول هذه 

الموضوعات لمحاولة اإلجابة عن مثل هذه األسئلة

اشعر بأنني اهتم اهتماما كبیر في أسئلة من هذا النوع.-٢٥

٢٦ -

عندما اسمع أسئلة مثل هذه األسئلة غیر المفسرة، فإنني 

ل أن احصل على معلومات الكتشافات اإلجابة أحاو 

الواضحة عن هذه األسئلة.

٢٧ -
أحاول الحصول على المواد واألجهزة العلمیة إلشباع 

فضولي العلمي حول مثل هذه األسئلة

المجموعة السادسة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

كیف یتنفس السمك في الماء؟ -ك

؟كیف تعمل العقاقیر الطبیة-ل

٢٨ -
هذه األسئلة تثیر اهتمامي وفضولي لمحاولة اكتشاف 

اإلجابة عن مثل هذه األسئلة

٢٩ -
ارغب برؤیة برنامج تلفزیوني یتضمن إعطائي معلومات 

تساعدني في تفسیر مثل هذه األسئلة.

٣٠ -
اشعر بالسرور واالرتیاح بانضمامي إلى مجموعة تناقش 

أسئلة مثل هذه األسئلة.

٣١ -
ارغب تلقائیا في قراءة الكتب والمجالت والمقاالت 

المنشورة الكتشاف اإلجابة عن مثل هذه األسئلة.

٣٢ -
إن عملیة استكشاف (استقصاء) األفكار حول مثل هذه 

األسئلة تعتبر مهمة بالنسبة لي .

٣٣ -

بعد رؤیة برنامج تلفزیوني حول مثل هذه األسئلة اشعر 

األفكار الواردة في البرنامج مع زمالئي بالرغبة لمناقشة 

معظم الوقت.



ثابت محمد خضیر

٤٧

صالحةالفقراتت
غیر 

صالحة
المالحظات

المجموعة السابعة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

مم تتكون الذرات والجزیئات؟ -م

لماذا تحترق بعض األشیاء؟  -ن

٣٤ -
اهتم باالستمتاع حول التطبیقات العلمیة الخاصة لواحد 

من هذه األسئلة.

٣٥ -
إلجابة عن سؤال واحد من هذه اشعر تلقائیا لتقصي ا

األسئلة.

٣٦ -
اشعر بالسرور واالرتیاح في القراءة عن موضوعات 

مشابهة لهذه األسئلة.

٣٧ -
یمكنني الذهاب في رحلة علمیة میدانیة الستقصاء 

اإلجابة عن سؤال واحد من هذه األسئلة

٣٨ -
اعتبر حاجاتي لمعرفة اإلجابات عن مثل هذه األسئلة 

مرًا مهما بالنسبة لي .أ

٣٩ -
ارغب الذهاب إلى اجتماعات الكتشاف اإلجابات عن 

مثل هذه األسئلة.

٤٠ -
بعد قراءتي لقصة حیاة عالم، فإنني ارغب في إجراء 

البحوث والدراسات لإلجابة عن مثل هذه األسئلة.



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٤٨

  )٢ملحق (ال

مقیاس االستطالع العلمي بصیغته النهائیة

  زي الطالب عزی

بین یدیك مقیاس االستطالع العلمي والمطلوب منك قراءة المجامیع السبع و االجابه عن 

أسئلة كل مجموعة بأحد البدائل أآلتیة (دائما ، أحیانا ، نادرا) .

إن فقرات المقیاس وأسئلته لیست امتحانا له إجابات صحیحة أو خاطئة والمطلوب منك 

مام كل سؤال وتحت البدیل الذي یعبر عن رغبتك في االستطالع عزیزي الطالب أن تضع إشارة أ

العلمي فإذا كانت تنطبق علیك بشكل تام فضع عالمة() تحت البدیل (دائما) وٕاذا كانت تعبر 

عن رأیك في بعض األوقات فضع العالمة تحت (أحیانا) وٕاذا لم تكن تعبر عن رأیك فضعها 

تحت (نادرا).

مالحظة:

سم وان المعلومات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقطال داعي لذكر اال

شاكرا تعاونكم معي

الباحث



ثابت محمد خضیر

٤٩

مقیاس االستطالع العلمي 

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

المجموعة األولى: هل تعجبت یوما أو تساءلت

لماذا تزداد سرعة األجسام الساقطة؟ -أ

على كمیة هائلة من الطاقة؟لماذا تحتوي القنبلة الهیدروجینیة  -ب

١-
ارغب في سماع جوانب خاصة أكثر لمضامین هذه 

األسئلة

٢-
یمكن أن انظم إلى نادي علمي لإلجابة عن تساؤالتي 

االستطالعیة (فضول العلمي حول هذه األسئلة 

٣-
اشعر بالسرور في محاولتي تقصي اإلجابة عن أسئلة 

علمیة مثل هذه األسئلة

٤-

اشعر بان اإلجابة عن األسئلة العلمیة التي تبدأ ب: 

لماذا ، وماذا وكیف، حول القضایا العلمیة أمر مهم 

بالنسبة لي 

المجموعة الثانیة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

لماذا األرض لها مغناطیسیة؟ -ج

كیف تتكون البراكین؟ -د

٥-
ارغب في محاولة اإلجابة عن سؤال واحد من هذه

األسئلة 

٦-
أفكر في طرح عدة أسئلة مهمة حول الموضوع في 

المناقشات التي تدور حول هذه األسئلة

٧-
اشعر بالرضا من طرح أسئلة حول مثل هذه 

الموضوعات

٨-

بعد رؤیة فلم یتحدث حول مثل هذه المسائل ، فاني 

أتحدث لزمالئي عن األفكار التي وردت في الفلم حول 

سئلةهذه األ

٩-
اعتبرها خبرة قیمة إلجراء تجارب علمیة لإلجابة على 

أسئلة مثل هذه األسئلة أو مثیالتها

المجموعة الثالثة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

المجهر)؟(كیف یعمل المیكروسكوب  -هـ 



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٥٠

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

كیف ینبض قلبك؟-و

١٠ -
أحب أن استمع إلى برنامج إذاعي یقدم معلومات 

میة حول هذه الموضوعات. وتفسیرات عل

١١ -
استمتع بإجراء التجارب الكتشاف اإلجابات عن مثل 

هذه األسئلة

١٢ -

ارغب القراءة على نطاق واسع ،حول هذه الموضوعات 

إلشباع فضولي العلمي حول األسئلة العلمیة ألمشابهه 

لهذه األسئلة

١٣ -
اول أن عندما اعثر على أسئلة من هذا النوع فأنني أح

أفتش عن جمیع التفسیرات المحتملة لهذه األسئلة

المجموعة الرابعة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

كیف یعمل التلفزیون؟ -ز

كیف تبقى األقمار الصناعیة بالفضاء؟ -ح

١٤ -
ارغب أن أقوم بتجارب بسیطة الكتشاف األجوبة عن 

سؤال واحد من هذه األسئلة

١٥ -
برنامج تلفزیوني یساعدني في توفیر مثل ارغب في رؤیة 

هذه األسئلة

١٦ -
اشعر بالرغبة المستمرة لفهم التفسیرات العلمیة لمثل هذه 

األسئلة.

١٧ -
اعتبر اإلجابة عن مثل هذه األسئلة ذات قیمة كبیرة لي 

شخصیا

١٨ -
أحاول باستمرار إیجاد ما إذا كان الفضول (االستفسار) 

إلى اكتشافات علمیة محددةالعلمي یقود 

المجموعة الخامسة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

ط لماذا تحدث الهزة األرضیة؟ 

كیف تحدث الریاح وما الذي یحركها؟ -ي

ارغب في جمع المعلومات لإلجابة عن مثل هذه األسئلة.-١٩

٢٠ -
اشعر بان لدى أشیاء أقولها في مناقشة حول هذه 

حاولة اإلجابة عن مثل هذه األسئلةالموضوعات لم
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٥١

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

اشعر بأنني اهتم اهتماما كبیر في أسئلة من هذا النوع.-٢١

٢٢ -

عندما اسمع أسئلة مثل هذه األسئلة غیر المفسرة، فإنني 

أحاول أن احصل على معلومات الكتشافات اإلجابة 

الواضحة عن هذه األسئلة.

٢٣ -
جهزة العلمیة إلشباع أحاول الحصول على المواد واأل

فضولي العلمي حول مثل هذه األسئلة

المجموعة السادسة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

كیف یتنفس السمك في الماء؟ -ك

كیف تعمل العقاقیر الطبیة؟-ل

٢٤ -
هذه األسئلة تثیر اهتمامي وفضولي لمحاولة اكتشاف 

اإلجابة عن مثل هذه األسئلة

٢٥ -
برنامج تلفزیوني یتضمن إعطائي معلومات ارغب برؤیة

تساعدني في تفسیر مثل هذه األسئلة.

٢٦ -
اشعر بالسرور واالرتیاح بانضمامي إلى مجموعة تناقش 

أسئلة مثل هذه األسئلة.

٢٧ -
ارغب تلقائیا في قراءة الكتب والمجالت والمقاالت 

المنشورة الكتشاف اإلجابة عن مثل هذه األسئلة.

٢٨ -
إن عملیة استكشاف (استقصاء) األفكار حول مثل هذه 

األسئلة تعتبر مهمة بالنسبة لي .

٢٩ -

بعد رؤیة برنامج تلفزیوني حول مثل هذه األسئلة اشعر 

بالرغبة لمناقشة األفكار الواردة في البرنامج مع زمالئي 

معظم الوقت.

المجموعة السابعة: هل تعجبت یوما أو تساءلت:

مم تتكون الذرات والجزیئات؟ -م

لماذا تحترق بعض األشیاء؟  -ن

٣٠ -
اهتم باالستمتاع حول التطبیقات العلمیة الخاصة لواحد 

من هذه األسئلة.

٣١ -
اشعر بالسرور واالرتیاح في القراءة عن موضوعات 

مشابهة لهذه األسئلة.



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٥٢

نادراً أحیاناً دائماً الفقراتت

٣٢ -
یمكنني الذهاب في رحلة علمیة میدانیة الستقصاء 

اإلجابة عن سؤال واحد من هذه األسئلة

٣٣ -
اعتبر حاجاتي لمعرفة اإلجابات عن مثل هذه األسئلة 

أمرًا مهما بالنسبة لي .

٣٤ -
بعد قراءتي لقصة حیاة عالم، فإنني ارغب في إجراء 

البحوث والدراسات لإلجابة عن مثل هذه األسئلة.



ثابت محمد خضیر

٥٣

  )٣ملحق (ال

نامج التربوي لتنمیة حب االستطالع العلمينموذج من البر 

یقوم الباحث بالتعریف بنفسه والتعرف على أفراد المجموعة ومن ثم إیضاح الجلسة األولى:-

جملة أمور للطلبة هي:

یهدف الباحث من اللقاءات إلى معرفة موقف الطلبة من األحداث والحقائق العلمیة الجدیدة -١

والغریبة.

تلف األفراد في مواقفهم من هذه األحداث.من الطبیعي أن یخ-٢

أن االختالف لیس سلبیا وٕانما حالة طبیعیة یمكن تجاوزها والتغلب علیها بالنشاط.-٣

ستحترم جمیع اآلراء أثناء النقاش.-٤

انو اللقاءات سوف لن تؤثر على أفراد المجموعة وال سیر دروسهم .-٥

لیة علمیة في فهم المواقف.أن اللقاءات مفیدة للطلبة إذ تدربهم على طرائق عق-٦

القوى التي تقف وراء االستكشافات العلمیة.الجلسة الثانیة: -

الهدف : تعریف الطلبة بوجود قوى متعددة تقف وراء االستكشافات العلمیة ، وغالبا ما یكون *

األفراد جزءا من هذه القوى معتمدین على االستبصار العلمي (أي تفعیل عمل العقل في رُدیة 

هذه األحداث).

تمر في حیاة كل إنسان أحداث كثیرة تؤثر بشكل كبیر في حیاته ومسیرتها ودعونا الموقف:*

نأخذ الحدث الذي قد تعرف علیه أغلبكم  أو جمیعكم ذلك هو ما حدث لنیوتن، حیث كان 

یجلس نیوتن تحت شجرة تفاح في حدیقة یتأمل وأثناء جلوسه سقطت تفاحة من الشجرة أمامه 

ثار ذلك انتباهه حیث لم یسرع إلى أكلها بل تساءل لماذا سقطت التفاحة إلى األسفل ولم فأ

تصعد إلى األعلى فبدأ یفكر وسیتبصر في ذلك فقاده ذلك التفكیر إلى الوصول إلى قوانین 

قصاصات ورقیة ویطلب منهم اإلجابة إلى السؤال بعدها یوزع الباحثثم، األرضیةالجاذبیة 

كر حادثة مرت بك وأثارت السؤال في ذهنك)  بعدها یتم جمع األوراق وقراءتها (اذ اآلتي :

وكتابة المواقف على السبورة دون ذكر األسماء ویبوب هذه الحوادث مع المواقف ویتحدث 

الباحث مستفسرا كیف حصلت هذه الحوادث البد من قوى تمثل األسباب وراءها  فیطلب منهم 

وتحلیلها ثم یكلفهم في نهایة النقاش والجلسة االستمرار البحث في أسباب هذه الحوادث

بالتفكیر في الحوادث ومحاولة البحث فیها لمناقشتها في الجلسة التالیة.

مناقشة ما یجلبه الطلبة من أفكار تخص الجلسة السابقة ومناقشتها بإسهاب ثم الجلسة الثالثة:-

التمهید للجلسة الحالیة.



…اثر برنامج تربوي في تنمیة االستطالع العلمي 

٥٤

بآلیات البحث عن مسببات بعض الظواهر الطبیعیة كالبراكین والزالزل تعریف الطلبة الهدف:* 

وتحدید ظاهرة تسونامي كمثال لتك الظواهر.

في اندنوسیا وهي واحدة من الدول جنوب شرق آسیا حدثت ظاهرة طبیعیة تعد من الموقف:*

من الناس اكبر الكوارث الطبیعیة تلك هي ظاهرة تسونامي والتي راح ضحیتها مئات اآلالف 

وتشرد عشرات اآلالف وقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام العالم بأسره ،وعلیه فهناك الكثیر من 

الظواهر الطبیعیة على هذا النحو فلو أردنا أن نعرف مسببات هذه الظاهرة یقول الباحث ما 

رض والشيء بالشيء یذكر انه زلزال في اهي برأیك أسباب هذه الظاهرة والظواهر المشابهة ؟

البحر ، ویوزع علیهم قصاصات لكتابة األسباب حسب معرفتهم ویناقش هذه الظاهرة 

باختصار مع مناقشة أرائهم التي كتبوها ، ثم یطلب منهم البحث عن هذه الظاهرة وأسبابها 

وماهیتها كواجب للمحاضرة التي تلیها مستعینین بالكتب والمجالت والصحف  واالنترنت التي 

.الظاهرة ومناقشة ذلك في الجلسة التي تلیها كتبت جمیعها عن 


