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د، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم الخاصة، باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ور

  .لنيل درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر
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  تقديرشكر و
  

  .أجمعيند وعلى اله وصحبه الحمد هللا رب العالمين، والصالة و السالم على سيدنا محم
  

 بالشكر الجزيل للدكتور الفاضل زياد قباجة، الذي اشرف على هذه الرسالة منذ بدايتها، أتقدم
 على مواصلة و متابعة هذا اإلصرار بالعزيمة و وأمدنيفقد منحني الكثير من وقته وجهده، 

  .وما يبإشعاعها شعلة النور التي لم تبخل وأبقاهالعمل، بارك اهللا فيه 
  

كما أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على مناقشة 
  . وإبداء المالحظات القيمة التي أسهمت في إثرائهاالرسالة، 

  
  .   أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين لما أبدوه من مالحظات قيمةو
  
والى  حلحول، في مدينة  شمال الخليل التربية والتعليم إلى مكتب الجزيلبالشكر أتوجه كما

، لما قدموه لي من مساعدة  للبنين و مدرسة خاراس األساسية للبناتاألساسية صوريف ةمدرس
 .وتسهيالت لتطبيق هذه الدراسة وإتمامها

 
 إلى كل من قدم لي العون، وكل من كانت له مساهمة في إخراج هذه الرسالة شكرا أخرى،

  .ز الوجودإلى حي
  

 التقدير و عظيم  الشكر جميعا، أقدم جزيلإلى هؤالء

  
  محمد الحيح: الباحث

  

  
  



 ج   
 

  

 ملخص الدراسة
 

 في فهم استخدام إستراتيجية االستقصاء التأملي فعالية على التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة
 .االتجاهات العلميةتنمية لمفاهيم الفيزيائية ولسادس األساسي طلبة الصف ال

 
ت عينة الدراسة القصدية من طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة تكون

 70 طالب و80(طالبا وطالبة ) 150( التربية والتعليم شمال الخليل، حيث شملت ةلمديري
، انتظموا في أربع شعب بمدرستين في منطقة صوريف، من كل مدرسة شعبتان )طالبة

درست بطريقة االستقصاء (والثانية تجريبية) قة االعتياديةدرست بالطري(إحداهما ضابطة 
  ).التأملي

  
تكونت أدوات الدراسة من اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية و استبانة االتجاهات العلمية، وتم 
التحقق من صدقهما وثباتهما بالطرق المناسبة، حيث طبق اختبار فهم المفاهيم الفيزيائية و 

ات العلمية قبل المعالجة التجريبية و بعدها على أفراد المجموعتين، طبقت استبانة االتجاه
وتنمية االتجاهات العلمية، تم  ولتحديد اثر طريقة االستقصاء التأملي في فهم المفاهيم الفيزيائية،

) ANCOVA(استخدام المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية، وتحليل التغاير الثنائي
.  الفيزيائية، وتنمية االتجاهات العلميةمداء الطلبة في اختبار فهم المفاهيلمقارنة متوسطات أ

  :لة من النتائج أهمهاموقد خرجت الدراسة بج
  

 الفيزيائية تعزى إلى طريقة التدريس و موجود فروق دالة إحصائيا في فهم الطلبة للمفاهي
 مئيا في فهم الطلبة للمفاهي، وعدم وجود فروق دالة إحصاإستراتيجية االستقصاء التأمليلصالح 

الفيزيائية تعزى الى الجنس، و التفاعل بين المجموعة والجنس، ووجود فروق دالة إحصائيا 
إستراتيجية االستقصاء في تنمية االتجاهات العلمية تعزى إلى طريقة التدريس و لصالح 

 إلى الجنس، و ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا في تنمية االتجاهات العلمية تعزىالتأملي
  .التفاعل بين المجموعة والجنس

  
وبناء على النتائج أوصت الدراسة بضرورة توظيف هذه الطريقة في تدريس العلوم، وتأهيل 
المعلمين وتدريبهم على إستراتيجية االستقصاء التأملي، وإجراء المزيد من الدراسات 

  .في مباحث أخرىواألبحاث التي تتناول اثر إستراتيجية االستقصاء التأملي 



 د   
 

Abstract 
 
The study aimed at exploring the effects of using the reflective inquiry 
strategy on the sixth graders  understanding of  the concepts and 
development of  scientific  attitudes. 
 
A  sample  included  (150)  sixth  graders  (80 males and 70 females)  
from  among the  students of  four  classes  in two  of  the  governmental  
schools  in  north  Hebron  District. Two  of  the classes (the control) 
learned in the traditional method whereas  the other  two (the 
experimental group) learned  with reflective inquiry strategy. 
 
A physics-concept  understanding  test  and  a questionnaire of  scientific 
attitudes  were developed  by  the researcher  for  the purpose. Reliability  
and validity  were  achieved. A pre-test and  post-test were  performed  
using the  physics-concept  understanding  test  and  a questionnaire of  
scientific attitudes before and after the treatment  had completed. To  
measure  the  effects  of  reflective inquiry strategy, the means  and  
standard  deviations,  (ANCOVA) test, were used in this study. The 
results  show that : 
 
There are significant  differences  in  understanding  the  physics  
concepts due  to the method  of  teaching- in favor of   the reflective 
inquiry.  
There are no significant  differences  in  understanding  the  physics  
concepts due to gender, or  the interaction between  the group and gender. 
 
There are significant  differences in the development of  scientific 
attitudes due to the method  of  teaching- in favor of   the reflective 
inquiry. 
There are no significant  differences  in  development of  scientific 
attitudes due to  gender, or  the interaction between  the group and 
gender.  
 
In  the light  of the results of study, the study recommended the need to 
employ this method in teaching science. Service programs should train 
their student/ teachers  in using    reflective inquiry strategy. More studies 
should  be  conducted  to  investigate  the  effect  of  reflective inquiry 
strategy. 
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  الفصل األول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية الدراسة وأهميتها

   المقدمــة1.1

، االنفجاروقد أدى ذلك . المعرفي والتكنولوجيواالنفجار يمر العالم بمرحلة من التطور والتقدم 
وما نتج عنه من اكتشافات علمية هائلة، وتطبيقات تكنولوجية واسعة، إلى تغير جذري في أنماط 

وقد . أساليبها، وبالتالي إلى ظهور مشكالت يحتاج حلها إلى المزيد من التطور والتقدمالحياة و
أضافت تلك التطورات العلمية إلى الحضارة البشرية حصيلة ضخمة من المعرفة في مجاالت 

وقد جعلت المستقبل أشد قرباً إلينا من الماضي . كثيرة، وهذه الحصيلة تتزايد كمياً يوماً بعد يوم
  ). 2007، تايه أبو( تأثيراً على حاضرنا مما يحمله من تطورات ومشكالت جديدةوأكثر

  
فيها  التكنولوجي بقدر ما يتوافر ويتطلب هذا التغير قوى بشرية يتوافر فيها التخصص العلمي و

 أهم المراحل الدراسية  تشكلالمرحلة األساسيةنظراً لكون  .االنتباه والفهم واالستعداد للمستقبل
 البزود الطت يجب أن فيهالهرم التعليمي، فإن مهمة التدريس شكل قاعدة ل وتاة الطالبفي حي

ساعدهم على إدراك تبذلك النوع من الخبرات التي ال تمكنهم من فهم مشكالت اليوم فحسب، بل 
طرق  إذا ساعدت  إال يمكن أن يتحقق الهذا .وتفسير مؤشرات الغد ومواجهة مشكالته المجهولة

 ألن يتوقع التغيير وأن ه التوصل إلى المعلومات بنفسه وهيأتفي لتي يستخدمها الطالبالتدريس ا
  ).  2010، السالمات(ير يابتكارياً تجاه المشكالت التي يثيرها التغ يتصرف منطقياً و

  
العلوم  يشير األدب التربوي في مجال التربية العلمية وتدريس العلوم إلى تغير أهداف تدريسو 

حاولت  لتغيرات الحادثة في المجتمع، لذا فقد حدثت العديد من حركات اإلصالح التياستجابة ل
موجودة  فالعلوم ليست فقط حقائق علمية. أن تجعل التعلم والمدارس تعكس ما هو مهم للمجتمع

من  في الكتب إنما هي طريقة للتعلم حول العالم تتضمن مهارات عمليات العلم ليتمكن الطلبة
  ).Schwert, 2004(اتهم ونظرياتهم حول العالم، واستخدامها في الحياة العملية بناء استنتاج
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كثيرا ما يتساءل المعلمون عن أفضل األساليب مناسبة في تنفيذ درس ما  فمنهم من يرى لذلك 
 ألنه ال ينطبق ؛من أكثر األساليب فاعلية في تدريس مادة معينة  أسلوب المحاضرة يعتبرأنمثال 

  ,لموضوعات التي تتضمنها تلك المادة الدراسية بحيث نراه ال يناسب تنفيذ درس ماعلى جميع ا
ن الدرس الواحد يمكن أن أبينما قد يكون مناسب لتنفيذ درس أخر في مادة دراسية أخرى و

 وتختلف أساليب التدريس المستخدمة باختالف نظرة المعلمين .تستخدم فيه عدة أساليب مختلفة
فالمعلم الماهر والكفء هو الذي يفكر تفكيرا ، لسفة التربوية التي يؤمنون بها التعليم والفإلى

 العقبات التي يمكن أو ، مسبقا من حيث اختياره لألمثلة التي سوف يستخدمهاهعميقا في درس
جل إثارة دوافع الطلبة وإشراك أ كل ذلك من ،، وكيفية التغلب عليهاسه أثناء تطبيقه لدرمواجهتها

ن الذا ف .مكن من الطلبة في عملية التعلم وبالتالي تحقيق التفاعل الصفي المطلوباكبر عدد م
 نتيجة التكرار االقتصار في التدريس على أساليب الحفظ والتلقين، يؤدي إلى الملل لدى الطلبة،

 مستويات أرقى من التفكير وتدريب إلىواالستمرار على نمط واحد بل يجب نقل هذه األساليب 
 مرحلة حل إلىواالرتقاء بها  ى كشف المعلومات وتطوير تفكيرهم في تطبيقهاالطلبة عل

 وال سيما في هذا العصر الذي تعقدت ،مشكالت سلوكية متكاملة راهنة أو متوقعة في المستقبل
  .)2003 العبد اهللا،( المشكالت فيه
  

قة التقليدية، وأن لعل المعلمين رغم دعوتهم لتبني طرق تدريس بنائية يواصلون التعليم بالطري
وقد يعود السبب كما يرى . التغييرات الكبيرة في المناهج ال يقابلها تغيير يذكر في غرفة الصف

إلى أن المعلمين يحملون مفاهيم بديلة حول ) Hewson & Hewson, 1998(هيوسن وهيوسن 
 ممانعة )Tobin, 1990(ويفسر توبين . التعليم والتعلم تتعارض مع وجهة النظر البنائية

أن التغيير لن يحدث إال إذا غير المعلمون تصورهم لدورهم ودور : المعلمين للتغيير بقوله
ذلك أن فهم . ولذلك ظهرت الدعوة لدراسة اإلطار الفكري الذي يوجه سلوك المعلم. طلبتهم

تصور المعلمين لدورهم ودور طلبتهم ضروري إذا رغب صانعوا السياسة التربوية في تغيير 
يفهم مما سبق أنه يجب ). AAAS, 1993(التدريس التي يمارسها المعلمون بشكل عام طرق 

إعطاء الفرصة للطلبة للبناء على المعرفة السابقة وزيادة فرص التفاعالت االجتماعية مع طلبة 
آخرين ليتفاوضوا على المعرفة، وعلى المعلم تشجيع طلبته على النقاش والحوار والتفاوض 

علم تعاونياً، وعليه أيضاً مساعدة الطلبة على تطوير مهارة حل المشكلة وتطبيق االجتماعي والت
المعرفة في الحياة اليومية، وإعدادهم للمستقبل من خالل معرفتهم أكثر عن طبيعة العلم 

)Zeidler, et al; 2002.(  
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عية  ومن الجدير ذكره أن اختيار طريقة التدريس، يتوقف على مجموعة من العوامل مثل نو
المنهج، ومستوى النمو، وطبيعة العلم وخصائصه، واألهداف المطلوب تحقيقها حيث تأخذ 
طريقة التدريس في ضوء هذه العوامل األسلوب المبني على الكالم مثل المحاضرة، أو األسلوب 
المبني على العرض أو االكتشاف مثل االستقراء، أو األساليب المبنية على العمل مثل المشروع، 

وفي تدريس . أساليب معاصرة في التدريس مثل التعلم الذاتي والوسائل التكنولوجية الحديثةأو 
العلوم يقتضي التركيز على أساليب التدريس الفاعلة في تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة 
وممارسة طرق العلم وعملياته ألنه من خاللها يتعلم الطلبة كيف يفكرون ال كيف يحفظون المادة 

  .)2004زيتون، (عليمية بغير فهم وبدون قدرة على توظيفها في الحياة الت
  

 االستقصاء من المداخل الرئيسية التي من شأنها اإلسهام في تطوير البنية المعرفية ومن هنا فإن
للعلم والكشف عن األسرار المخبأة في هذا الكون األمر الذي يتفق مع مبادئ التربية العلمية 

 على اكتساب الطالب البحث واالستقصاء للوصول إلى المفاهيم والنظريات الحديثة حيث تقوم
  ).1988 نشوان،(العلنية

  
ويعتبر أسلوب االستقصاء احد األساليب المتبعة منذ القدم  فقد اعتمد عليه سقراط العتقاده بان 

        أفكاره موإعادة تنظي التعلم عملية يقوم بها المتعلم عن طريق االستيضاح والتساؤل واالختبار
  ).1990 العمري،(
 

وقد دعت العديد من المؤسسات المتخصصة في التربية إلى اعتماد التعلم باالستقصاء كطريقة 
نه في أفقد ورد في المعايير القومية األمريكية للتربية العملية . تدريس في مجال تدريس العلوم

مصممة على طريقة االستقصاء التي تتيح تدريس العلوم ال بد أن يندمج المتعلمون في البرامج ال
بل ) Hand-on(لهم التفاعل مع معلميهم و زمالئهم كما أنها تتيح لهم ليس فقط العمل بأيديهم 

يصبح تعلم العلوم عملية فاعلة يدويا و  و )مستويات تفكير عليا(أيضا ) Minds-on(وعقولهم 
 ).NRC, 1996(  ذهنيا 

  
االستقصاء من خالل النظرية البنائية االجتماعية، التي ظهرت في بينما ظهر االهتمام المعاصر ب

 أن اوليم كلباترك، الذين اعتبرو  وهارولد روج ويمجال التربية من خالل أفكار جون ديو
 نقل المعرفة للطلبة، وإنما إعطائهم الفرصة ىهدف التربية يجب إن ال يقصر دور المدرسة عل

 إلى المعلومات أو إعادة بنائها على أساس جديد، وفي هذا للبحث والتساؤل واالستفسار وصوال
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المجال تعد تنمية مهارات االستقصاء ومهارات التفكير من األهداف الرئيسة للعملية 
  ).1993 رمضان و عثمان،.(التربوية

  
أسلوب االستقصاء من أساليب التدريس الحديثة في مجال ) 2001(  واعتبر األحمد ويوسف

يم التي ساهمت بشكل كبير في تطوير البيئة المعرفية للعلم ألنه يمثل أسلوب عملي التربية والتعل
في تنمية البحث والتفكير والتحليل من اجل التوصل إلى االستنتاجات وإعطاء الحلول المناسبة 

  .األمر الذي يتفق مع مبادئ التربية العلمية الحديثة
  

الستقصاء هو مشاركة الطالب ومالحظة  أن الهدف من استخدام طريقة ا(2008)ويرى عزوز
تعاملهم مع اآلخرين ومع األدوات والعمل فرديا وجماعات والتعرف على الظواهر المألوفة 
واستكشاف العديد من محتويات الحياة واألرض، وإثارة تفكير الطلبة وزيادة قدرتهم في التعامل 

لى اكتساب المعلومات بطريقة مع المشكالت التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتدريبهم ع
  .  وظيفية تحقق األهداف

     
فيتعلم الفرد من خالل ،  المطروحةةلألسئل المناسبة اإلجابات إيجادفاالستقصاء عملية تتضمن 

  ويستخدم،، كالمعلومات والمعارف والمهارات العلميةالمختلفةهذه الطريقة جوانب التعلم 
ويعمل االستقصاء . مية مهارات البحث العلمي عند طالبهاالستقصاء عندما يهدف المعلم إلى تن

على مساعدة المتعلم في استخالص العالقات بين المفاهيم في فروض تسمى التعميمات، وفي 
االستقصاء يكون الطالب محوراً للعملية التعليمية، والمعلم محفزاً الطالب على البحث والتحقق 

 ).1997لشهراني وسعيد، ا(واالستقصاء عن طريق األسئلة المثيرة 
  
هم ما يميز هذه الطريقة عن غيرها من طرائق التدريس هو أنها تنقل الدافع للتعلم من كونه أ و

خارجيا ليصبح داخليا، وذلك من خالل األنشطة التي التي يقوم بها الطلبة، وبالتالي تساعدهم في 
لقائم على المشاركة االيجابية في االنتقال من التدريس القائم على الشرح والعرض إلى التدريس ا

  ).1993رمضان و عثمان، (مواقف حل المشكالت 
  

كما يأخذ المنحى االستقصائي هذه األهمية كونه من المداخل الرئيسة التي أفرزتها حركة المناهج 
الحديثة وأيدها مربو التربية الحديثة لسنوات عديدة، وما زالوا باعتبار ان عمليات  االستقصاء 

اس لتدريس العلوم حيث أصبحت عمليات االستقصاء عنوانا طبيعيا مألوفا بدراسة التربية  األس
  ). 1992عطا اهللا، (العملية 
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إن العلوم كمادة تدريسية في جوهرها المفاهيم العلمية األساسية، وأن دراسة البناء المعرفي ألي 
 أكثر ثباتاً واستقراراً من الحقائق موضوع علمي تبدأ بإيضاح المفاهيم المكون لهذا البناء، لكونها

وبالتالي كان التركيز على تدريس المفاهيم العلمية هو أحد أهداف التربية العلمية، حيث  الجزئية،
 لتكوين المبادئ والتعميمات وللتعلم  مهمةتعد المفاهيم لغة العلم ومفتاح المعرفة العلمية، وألنها

  ).2005 ياب،شال( اس وتعاملهم مع بعضهم البعضالذاتي وللتربية المستمرة، ولتفاهم الن

 

تأتي أهمية المفاهيم في تعلم العلوم باعتبارها مستمدة من طبيعة العلم وتاريخه والتي تكون 
منسجمة مع سياق التدريس من أجل الفهم، ويستمد شرعيته من الفلسفة البنائية، فالتعلم عملية 

ها بنيته المعرفية لتحقيق التكيف مع الضغوط بناء نشطة ومستمرة، يعدل المتعلم من خالل
  ).2005المفلح، (المعرفية التي يواجهها 

  
وفي  وتعد المفاهيم العلمية من أساسيات العلم والمعرفة العلمية التي تفيد في فهم هيكله العام

 وعن طريق المفاهيم يتم. انتقال أثر التعلم، وهي الوحدات البنائية للعلوم ومكونات لغتها
 تواصل بين األفراد داخل المجتمعات وخارجها، و لذا فإن أحد أهداف تدريس العلوم في جميعال

 مراحل التعليم المختلفة هي تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة وهذا يتطلب أسلوبا
كما . )2003 ،وآخرونالنجدي (تدريسياً مناسباً يتضمن سالمة تكوين المفاهيم واالحتفاظ بها 

العلوم هي  والوصول إلى المعرفة الجديدة، لذا فإن أولى مهام معلم عد المفاهيم طريقة للتفكيرت
للطلبة والتي  تدريس المفاهيم وأنماط التفكير التي تساعد على تكوينها، وتوسيع البنية المفاهيمية
م وفقاً لما التعل تعين الطالب على حل المشكالت التي يواجهها في حياته العملية، وهذا هو قمة

  ).1984نشوان، (أشار إليه جانييه 
  

أن الطالب يسلك سلوك العالم في بحثه وتوصله إلى النتائج ) Wittrock, 1985(ويرى وترك 
ووظيفة المعلم توليد الخبرات لدى طالبه عن طريق استشارتهم وتشكيكهم ومرورهم في خبرات 

 National Science Education وتوصلت المعايير الوطنية لتدريس العلوم.تعليمية

Standards )NRC, 1996(  إلى أنه يتم فهم المفاهيم واالحتفاظ بها من قبل التالميذ بشكل
فمن خالل توفير الفرص . أفضل عندما يتم تقديمها وشرحها بطرق ووسائل مختلفة ومتعددة

ج المفاهيم في المختلفة في عرض المفاهيم يحصل الطلبة على فرص إضافية لدم العديدة والطرق
  .المفاهيمية؛ وبالتالي فإننا بحاجة إلى اختيار وتوظيف طرق فعالة لتعليم العلوم بنيتهم
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ذلك إلى  وال تقتصر أهداف تدريس العلوم على تزويد الطلبة بالمعرفة العلمية فقط، بل تتعدى
واالتجاه  والدافععملية تحويل المعرفة إلى عمل وسلوك حياتي مفيد، ويلزم لذلك توفير االستعداد 

استراتيجياً  وتعد االتجاهات العلمية هدفاً). 1994الدمرداش، (نحو تعلم العلوم واكتساب معرفتها 
للسلوك يمكن  ؛ ويرجع ذلك إلى دورها كموجهات )2003النجدي وآخرون، (في التربية العلمية 

تثير لدى  كما. المتعلموناالعتماد عليها في التنبؤ بنوع السلوك العلمي الذي يقوم به األفراد 
والتفكير  المتعلم الرغبة والدافع لمتابعة دراسة العلوم، واستخدام المنهجية العلمية في البحث

زيتون  ويعرف. العلمي وتكوين العقلية العلمية للفرد المتعلم، إذ ال يستقيم التفكير العلمي بدونها
العلم، وذلك  و موضوع من موضوعاتاالتجاه العلمي بأنه محصلة استجابات الفرد نح) 1988(

 .من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضته له
 

التربوية إلى قدرة معلمي العلوم على لعب دور رئيسي في تنمية  وتشير الدراسات والبحوث
إال أن الواقع التربوي يشير إلى قلة اهتمام المعلمين بهذا الجانب  االتجاهات العلمية لدى الطلبة،

ويقترح المربون ومختصو تدريس العلوم . األنشطة الصفية أم تنفيذها جداني سواء في تخطيطالو
تدريسية مناسبة تجعل من الطالب محوراً ومشاركاً فاعالً في عملية تعلم  توظيف استراتيجيات
من التباين في االتجاهات العلمية يمكن  % ٢٠األدب التربوي إلى أن حوالي  العلوم؛ حيث يشير

استراتيجيات التدريس، وأن المعلم هو المفتاح الرئيس والعنصر الحاسم لنجاح  يعزى إلىأن 
التعلمية كلها، فتنمية االتجاهات العلمية ال تتم عن طريق عدد محدود من  العملية التعليمية

إلى توفير خبرات متعددة ومتنوعة ومستمرة تهدف إلى تنمية االتجاهات  الدروس وإنما تحتاج
  ).2006؛ عبداهللا، 1988زيتون ،(ة المرغوب

  
ولتحقيق ما سبق ال بد من استخدام كافة الطرق الواعدة بما في ذلك االستقصائية منها، والتي 
تمكن الطالب من البحث و التقصي بطريقة علمية صحيحة من خالل تحديد المشكلة والبحث في 

علمية المطلوبة، ومنها المختبر الحلول، والمفاضلة بينها، واختيار البديل األنسب للغاية ال
  ).2004زيتون، ( االستقصائي، والمناقشات االستقصائية، والمواجهة االستقصائية

  
في دفع الطلبة والتعمق في  ليةعاستراتيجية  االستقصاء التأملي فإلولذلك يرى الباحث أن 

ئية، وتنمية االتجاهات  العلمية والفيزيامالمنهاج العلمي بطريقة تعمل علي تحسين اكتساب المفاهي
تحديد (ت البحث للوصول إلي الغاية العلميةا أوال على مهار،العلمية لديهم، من خالل اعتمادها

، وثانيا التعليم )المشكلة، و وضع الفروض، واختيار الفرض األنسب، ثم الوصول إلى الحلول
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ن هذه المالحظة، هذا كله  العمل الذي قام به و توليد معنى مةوالتفكير التأملي من خالل مالحظ
  . يساعد الطلبة في اتخاذ القرارات الخاصة باإلجراء الذي تم تنفيذه

  
فالتعليم التأملي يشير إلى عملية التحليل النقدي التي يطور بها المعلم لدى طالبه مهارات التفكير 

للطلبة يقوم على المنطقي واتجاهات إصدار اإلحكام المبنية على الفكر والتأمل، حيث إنه بالنسبة 
 أكثر اوينتج التعليم التأملي طلبة تأمليين حيث يكونو. جانبين احدهما معرفي و األخر وجداني

استقاللية ومبادرة ونشاطا، وأكثر تحمال للمسؤولية الملقاة على عاتقهم وأكثر تعاونا وانسجاما 
  ).2004كنعان، (
  
 التبصر من خالل الخبرة، أو  هولتأمليالتعليم اعلى أن ) Farrell, 1998 (قد ورد في فريلو

انه مرآته تعكس خبرات الشخص، وثمن فكرة التعليم التأملي، من خالل اإلشارة إلى وجود 
عالقة موجبة من التأمل والتطور وافترضت ضرورة توجيه التطور الناتج عن عملية التأمل، 

اخل غرفة الصفية ومخرجاتها مما يؤدي إلى تحسين الممارسات التعليمية التعلمية التي تجري د
 .التعليمية

  
ويقدم التعليم التأملي فوائد عديدة أهمها، تنمية قدرات العقلية عند الطلبة من خالل تنشيط أذهانهم 

وأثرها االيجابي في زيادة . أثناء التأمل، وزيادة مقدرتهم على حل مشكالتهم العملية والعلمية
هم و قدرتهم على ضبط ممارساتهم وبالتالي تحقيق يرقة تفكفاعلية المعلمين التعليمية وتنظيم طري

  ).Schon, 1983( نتائج تعليمية مرغوب فيها
  

من العرض السابق تبين أهمية البحث عن طرق وأساليب تدريس جديدة، وسوف تحاول هذه 
الدراسة استخدام إستراتيجية االستقصاء التأملي في تنمية المفاهيم الفيزيائية لطلبة الصف 

لسادس األساسي و اتجاهاتهم العلمية، و االبتعاد عن الطرق التقليدية التي تركز على النص ا
  .الحرفي للنشاط العلمي

  
  
  
  
  

  


