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 )V( أثر برنامج إثرائي باس����تخدام خريطة الشكل
ف����ي تدريس م����ادة مناهج البح����ث العلمي على 
تنمية مهارات البحث العلمي التفكير الناقد لدى 

طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء
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أثر برنامج إثرائي باستخدام خريطة الشكل )V( في تدريس مادة مناهج 
البحث العلمي على تنمية مهارات البحث العلمي التفكير الناقد لدى طلبة 

كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء

الملخص:
هدفت �لدر��شة �إىل ��شتق�شاء �أثر برنامج �إثر�ئي با�شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف تدري�س مادة مناهج 
�لبح��ث �لعلمي لطلبة كلية �لعلوم �لرتبوية جامعة �لزرق��اء يف تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي و�لتفكري �لناقد 
مقارن��ة بالطريق��ة �العتيادية، و�قت�شرت �لدر��شة عل��ى �لطالبات �مل�شجالت ملادة مناه��ج �لبحث �لعلمي بلغ 
عدده��ن )78( طالب��ة، توزع��ن يف �شعبت��ن، مت �ختي��ار �إحد�هما كمجموع��ة جتريبية عدده��ا )40( طالبة 
در�ش��ن م��ادة مناهج �لبح��ث �لعلمي با�شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V(، و�الأخرى �شابطة عدده��ا )38( طالبة 
در�ش��ن بالطريقة �العتيادية. و�أظه��رت �لنتائج تفوق طالبات �ملجموعة �لتجريبي��ة على طالبات �ملجموعة 
�ل�شابط��ة، با�شتخد�م حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( بفارق ذي داللة �إح�شائية على م�شتوى �لداللة 
)P>0.05( يف �كت�ش��اب مه��ار�ت �لبح��ث �لعلمي و�لتفكري �لناق��د. ويف �شوء �لنتائج �أو�ش��ت �لدر��شة ب�شرورة 
تبن��ي ��شتخ��د�م خريطة �ل�شكل )V( يف تدري���س مناهج �لبحث �لعلمي، وتدريب �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س على 

��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف �لتدري�س �جلامعي.

�لكلمات �ملفتاحية: خريطة �ل�شكل )V(، مهار�ت �لبحث �لعلمي، مهار�ت �لتفكري �لناقد، مادة مناهج �لبحث 
�لعلمي.
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The Impact of an Enrichment Program Using (V) Shape Map 
to Teach Research Methods Course on Developing Scientific 
Research Skills and Critical Thinking Skills among Students 

of Educational Sciences - Zarqa University 

  

Abstract:

This study aimed to investigate the effect of an enrichment program 
based on using (V) shape map in teaching the Research Methods course on 
developing scientific research skills and critical thinking skills among students 
of the College of Educational Sciences at Zarqa University compared to the 
traditional method. The study was limited to female students registered in 
the Research Methods  course, who were 78 students, and distributed in two 
classes. One was randomly selected as the experimental group, consisting 
of 40 students who were taught by using the (V) shape map. The other 
class was the control group and consisted of  38 students; they were taught 
by using the traditional method. Using ANOVA analysis, the study results 
showed that experimental group members showed more improvement in 
their scientific and critical thinking skills than the control group members, 
which was statistically significant at (P<0.05).  In the light of these findings, 
the study concluded that it is important to use (V) shape map in the teaching 
of research methods course. Teaching staff members should also be given 
training on the use of (V) shape map in university instruction.

Keywords: (V) shape map, Scientific research skills, Critical thinking skills, 
Research Methods course.
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المقدمة:
ُيع��د �لبحث �لعلمي ومناهج��ه �لتطبيقية و�أ�شا�شياته �ملحور �الأ�شا�س من حم��اور تنمية �ملو�رد �لب�شرية، 
مبختل��ف تطلعاتها و�أهد�فها. فالتط��ور �القت�شادي و�الجتماعي يتطلب �لفهم �لعمي��ق ملناهج �لبحث �لعلمي، 

و�لتمكن من ��شتخد�م طر�ئقه وعملياته و�أدو�ته يف كل مرحلة من مر�حله �الإجر�ئية.
فالع��امل مير �لي��وم مبرحلة من �لتطور و�لتق��دم �ملعريف و�لتكنولوج��ي �أ�شبحت تاأخذ �ش��كل �النفجار، ما �أدى 
�إىل تغ��ري ج��ذري يف �أمناط �حلياة و�أ�شاليبه��ا، وبالتايل �إىل ظهور م�شكالت يحتاج حله��ا �إىل �ملزيد من �لتطور 
و�لتق��دم )�ل�ش��رع و�لزعب��ي، 2011(. ويتطل��ب ه��ذ� �لتط��ور و�لتغ��ري �ل�شريع �إىل ق��وى ب�شري��ة يتو�فر فيها 
�لتخ�ش���س �لعلم��ي و�لتكنولوجي. ونظرً� لكون �جلامع��ات ت�شكل قطاعًا هامًا يف �لعملي��ة �لتعليمية، وت�شطلع 
بدور �أ�شا�شي يف تنمية �ملجتمع وحتتل �أعلى قمة يف �لهرم �لتعليمي فاإن مهمة �لتدري�س �جلامعي يجب �أن يزود 
�لطلبة بذلك �لنوع من �خلرب�ت، �لتي ال متكنهم من فهم م�شكالت �ليوم فح�شب، بل ت�شاعدهم يف فهم وتف�شري 

موؤ�شر�ت �لغد، ومو�جهة م�شكالته �ملجهولة )�أبو تايه، 2007(.
لقد �أولت �جلامعات �الأردنية عناية خا�شة بالبحث �لعلمي، فاأ�شدرت �الأنظمة و�لتعليمات �خلا�شة بت�شجيعه 
و�لنهو���س ب��ه، ولنج��اح ذلك البد من �لتع��ّرف �إىل �لو�شائ��ل و�الأ�شاليب و�الآلي��ات �لتي تطبقه��ا معظم �لدول 
�لعاملي��ة �ملتقدم��ة الختيار م��ا ينا�شب ظروفنا �الجتماعي��ة و�القت�شادية و�لعلمية، من �أج��ل تطوير مو�ردنا 
�لب�شري��ة، م��ن خ��الل �لتدريب و�لتاأهي��ل �مل�شتم��ر، وحتديث �خلط��ط �لدر��شي��ة، و��شرت�تيجي��ات �لتدري�س، 
وتوجي��ه طاق��ات �لبح��ث �لعلمي وطلب��ة �لدر��ش��ات �لعليا للعمل عل��ى حل �مل�ش��كالت �حلقيقية �لت��ي تو�جه 
�ملجتم��ع و�أف��ر�ده. �إن عملي��ة �ختي��ار �مل�شكلة �لت��ي تتو�فر فيه��ا �خل�شائ�س �لالزم��ة الإجر�ء �لبح��ث ال ُيعد 
�أم��رً� �شه��اًل، وباالأخ���س بالن�شبة للباحثن �ملبتدئن من طلب��ة �جلامعات، ويتطلب ذلك جمه��ودً� علميا م�شنيًا 
ي�شتغ��رق وقتًا طويال، وتكثيفًا للجه��د �لعقلي و�لتفكري �لعلمي �ملنطقي ب�شتى �أنو�عه وم�شتوياته. لذلك �أ�شبح 
م��ن �ل�ش��رورة مبكان �أن يدرك �لطلب��ة �أهمية �ختيار وحتديد م�شكل��ة �لبحث ذ�ت �الأبع��اد و�مل�شامن �لقابلة 
للبح��ث، و�ل�ش��روط �لت��ي يج��ب �أن تتو�فر فيها كي تك��ون �شاحلة للبح��ث، وذلك من خالل حتدي��د عنا�شرها 
وظروفه��ا وخ�شائ�شه��ا و�لعو�م��ل �لت��ي �أدت �إىل حدوثها، وجميع ذل��ك يتم وفق خطو�ت �لبح��ث �لتي تتطلب 
�شياغ��ة �ل�ش��وؤ�ل �لرئي�ش��ي للم�شكلة، وجمموع��ة �الأ�شئل��ة �لفرعية �لتي تنبث��ق عنه لتحديد �أبع��اد �مل�شكلة 
و�لعو�م��ل )�ملتغري�ت( ذ�ت �ل�شلة بامل�شكلة، ويتم ذلك بو�شع قائمة من �حلقائق و�ملفاهيم و�ملبادئ �لتي ميكن 
�أن يبن��ى عليه��ا تف�ش��ري �مل�شكلة، وذلك باق��رت�ح �أدو�ت منا�شبة جلم��ع �حلقائق و�ملعلوم��ات و�لبيانات �خلا�شة 
بامل�شكل��ة، ويتطل��ب ذلك �أن يختار ع�ش��و هيئة �لتدري���س �ال�شرت�تيجية �أو �الأ�شلوب �ملنا�ش��ب لتحفيز �لطلبة 
للبحث و�لتحري و��شتق�شاء �ملعلومات و�لبيانات �لتي يتطلبها �إجر�ء �لبحث ومعرفة م�شادرها، و�لكيفية �لتي 
ميك��ن مبوجبه��ا �أن تتوف��ر، وما �لفائ��دة �لعلمية �لتي ميكن حتقيقه��ا جر�ء معاجلة �مل�شكل��ة �لبحثية �لتي مت 
�ختياره��ا. �إذ �إن للبحث �لعلم��ي بعد�ن: �الأول: بعد نظري يتمثل يف �إ�شافة حقائق ومعارف ومفاهيم جديدة 
م��ن �شاأنها �مل�شاعدة يف �لو�شول �إىل �حلقيقة و�لت��ي مبوجبها تتطور �لقو�نن و�لنظريات �لتي تف�شر �لظو�هر 
و�الأح��د�ث وحتكمه��ا، و�لث��اين: يتمث��ل بالبع��د �الإجر�ئي)�لتطبيق��ي( للنتائج �لت��ي ت�شتخل�س م��ن معاجلة 
�مل�ش��كالت و�أهميته��ا �لعملي��ة يف حتقيق �لفو�ئد �لتي يتطلبه��ا تطور �ملجتمع وفق �أ�ش���س علمية وح�شارية. يف 
 �شوء ذلك �ختار �لباحثون خريطة �ل�شكل )V( لتدري�س مادة مناهج �لبحث �لعلمي و�لذي قام جووين ونوفاك 
)Novak and Gowin, 1984( باقرت�حه��ا مل�شاع��دة �ملتعل��م يف �لربط بن �جلانب��ن �لنظري و�لتطبيقي 
فيم��ا يت�ش��ل بالتعامل مع م�شكلة �لبحث، وتقوم خريطة �ل�شكل )V( عل��ى �الب�شتومولوجيا �لبنائية. ويو�شح 

�ل�شكل )1( خريطة �ل�شكل V و�لعنا�شر �ملكونة لها.
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 V شكل )1(: مكونات خريطة ال�شكل�
امل�شدر: )الزعبي، 2003؛ خطايبة، 2005(.

ته��دف خريط��ة �ل�ش��كل )V( �إىل تطوي��ر عملي��ة  �لتعلم من خ��الل م�شاعدة �لطلب��ة على فهم بني��ة �ملعرفة، 
وعملي��ات �لعل��م و�لطر�ئق �لتي يتم من خاللها �إنتاج معرف��ة علمية جديدة. وتوؤكد خريطة �ل�شكل )V( على 
�لتفاعل �لن�شط بن جانبي �لعلم )�ملعرفة، و�لطريقة(. وتركز �نتباه �ملتعلم على �ملعرفة �لعلمية �لتي ميلكها 
و�لت��ي تع��د متطلب��ًا �شابقًا ملا �شيق��وم به بغر�س �حل�ش��ول على �مل�شكلة وحتديده��ا ب�شكل ي�شه��ل در��شتها، فاإن 
�لباح��ث ق��ام باالط��الع ودر��شة ما كتب يف �ملجال �ل��ذي يبحث فيه، ويتمثل يف خريط��ة �ل�شكل )V( باجلانب 
�لنظ��ري �أو �ملفاهيمي، فاالطالع على �لبحوث و�لدر��شات و�لنظري��ات و�لقو�عد و�ملبادئ ذ�ت �ل�شلة مبو�شوع 
�مل�شكل��ة �لت��ي �ختاره��ا للبحث يقوده �إىل ت�شخي���س �مل�شكلة �لتي ه��و ب�شدد در��شتها، من خ��الل �الطالع على 
�لكت��ب و�لدوري��ات �ملتخ�ش�ش��ة �لت��ي تقدم �حلقائ��ق و�لنظري��ات و�لتعميمات، وتك��ون معينًا خ�شب��ًا لتحديد 
�مل�شكل��ة، ومتكن��ه من �تخ��اذ مو�قف بناءة نح��و �الفرت��شات و�لتعميم��ات و�لنظريات، وذلك الإ�ش��د�ر �أحكام 
ب�شددها، و�تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بدر��شتها، ويلتقي جانبا خريطة �ل�شكل )V( معًا يف �الأ�شفل باالأحد�ث 
و�الأ�شياء، ويق�شد باالأحد�ث جمموعة �خلطو�ت و�الإجر�ء�ت �لتي يقوم بها �لطالب ب�شكل مت�شل�شل، م�شتعينا 
باجلانب��ن �ملعريف و�الإجر�ئي، �أم��ا �الأ�شياء فيق�شد بها جمموعة �الأدو�ت، و�مل��و�د �لتي ي�شتخدمها �لطالب يف 
جم��ع �لبيان��ات، و�ملعلومات حول �مل�شكلة �لتي هو ب�شدد در��شتها لالإجابة ع��ن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي �لذي يتو�شط 
�جلانبن �ملعريف و�الإجر�ئي، �إ�شافة �إىل جمموعة �الأ�شئلة �لفرعية �لتي تنبثق عن �شوؤ�ل �لدر��شة �لرئي�شي، 
�أم��ا �جلان��ب �الإجر�ئي فيت�شمن �الدع��اء�ت �ملعرفية �لتي متثل �فرت��شات �لبحث، وه��ي م�شلمات �أو معتقد�ت 
�أكادميي��ة يعر�شه��ا �لباح��ث لدعم وجهة نظره، وتعد حقائ��ق عامة �أو تعميمات م�شل��م ب�شحتها دون �حلاجة 
�إىل �إثباتها، �إ�شافة �إىل �لفر�شيات �لتي يتم �شياغتها ومتثل �إجابات حمتملة الأ�شئلة �لبحث، ويت�شمن كذلك 
�الإدع��اء�ت �لقيمي��ة، وتت�شمن �جلانب �لقيم��ي �أو �النفعايل الأ�شئل��ة �لبحث، بحيث تظه��ر �أهمية �لبحث من 
�لناحي��ة �لعلمي��ة و�ملجتمعية، كما تتعلق �أي�شًا باأه��د�ف �لبحث، �أما �لت�شجيالت فتتمث��ل مبجموعة �لبيانات 
و�ملعلوم��ات �لتي يجمعها �لباحث م��ن خالل �الأدو�ت �لتي ي�شتخدمها)��شتبان��ه، مالحظة، مقابلة �أو �ختبار(، 
وترتيبه��ا، وت�شجيله��ا، وجتميعه��ا يف جد�ول يف �ش��وء �ملتغري�ت �لت��ي ت�شمنتها م�شكلة �لبحث، ث��م ينتقل �إىل 
�لتحوي��الت و�ملق�ش��ود بها حتليل �لبيانات، ومعاجلته��ا �إح�شائيا، ومتثيلها يف ج��د�ول �أو ر�شوم بيانية)�أعمدة، 

منحنيات( متكنه من �الإجابه على �أ�شئلة �لدر��شة وتف�شريها.
لق��د ق��ام Novak وGowin�)1984( بتطوي��ر طريق��ة تعليمي��ة ت�شاع��د يف متثي��ل �لتفاع��ل ب��ن �ملفاهيم 
و�ملب��ادئ و�لنظري��ات م��ع مالحظ��ة �الأح��د�ث و�الأ�شي��اء، �إ�شاف��ة �إىل �خلط��و�ت �الإجر�ئية، م��ن حيث جمع 
�لبيان��ات وت�شجيلها وحتويلها وحتليلها و��شتخر�ج �لنتائج من خاللها، وُعرفت هذه �لطريقة بخريطة �ل�شكل 
)V( �لت��ي ته��دف �إىل تطوي��ر �لعملي��ة �لتعليمي��ة �لتعلمية من خالل رب��ط �جلانب �لنظ��ري باجلانب �لعملي 
�لتطبيق��ي، وترك��ز �نتباه �ملتعلم على ما ميلك م��ن بنية معرفية �شابقة و�لتي تعد متطلب��ًا �شابقًا ملا �شيقوم به 
م��ن �إج��ر�ء�ت حلل �ملوقف �مل�شكل �لذي يو�جهه م��ن خالل طرح �الأ�شئلة و�ختب��ار �لفر�شيات، وبناء �الأدو�ت 
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و�لت��ي م��ن خاللها يجم��ع �ملعلومات و�لبيان��ات و�ختب��ار �لفر�شي��ات، وُتظهر �مل�شار �ل��ذي ي�شلك��ه �ملتعلم بدءً� 
م��ن �ملعرف��ة �ل�شابق��ة �لتي ميتلكها و�ش��واًل �إىل �ملعرف��ة �جلديدة، من خالل �ل�ش��وؤ�ل �لرئي�ش��ي مل�شكلة �لبحث 
 و�الأ�شئلة �لفرعية �ملنبثقة عنه، مما يظهره �ل�شكل )V( على �أنه م�شروع بحث يهدف �إىل �إنتاج معرفة جديدة 

.)Passmore, 1998 لزعبي، 2004؛�(
ولق��د ق��ام عدد من �لباحث��ن با�شتخد�م خريطة �ل�ش��كل )V( يف �لتدري�س وحتدي��دً� يف �ملخترب�ت �ملدر�شية، 

.)V( وتبن ندرة �الأبحاث و�لدر��شات �لتي تعنى بالتدري�س �جلامعي، و�لتي ��شتخدمت خريطة �ل�شكل
ولقد �أجرى �أبو جاللة و�لقر�شي )2001( در��شة ال�شتق�شاء فاعلية ��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف خمترب 
�لفيزياء لطالبات �ل�شنة �لثالثة يف كلية �لرتبية بعربى – �شلطنة ُعمان، وتكونت عينة �لدر��شة من جمموعة 
جتربيي��ة در�ش��ت �لفيزياء با�شتخد�م خريطة �ل�شكل )V(، وجمموعة �شابط��ة در�شت بالطريقة �لتقليدية، 
و�أظه��رت �لنتائ��ج تفوق طالبات �ملجموعة �لتجريبي��ة يف �ختبار حت�شيل �ملفاهيم �لعلمي��ة، �أي�شًا يف �كت�شاب 
عمليات �لعلم على طالبات �ملجموعة �ل�شابطة، و�أو�شت �لدر��شة با�شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( للتدري�س يف 

خمترب�ت �لعلوم �جلامعية.
كما قام Nelson وEpps�)2002( من جامعة وي�شكن�شون بدر��شة هدفت �إىل ��شتق�شاء �أثر ��شتخد�م خريطة 
�ل�ش��كل )V( يف زي��ادة قدرة �ملعلمن �ملتدربن قب��ل �خلدمة على ممار�شة �ال�شتق�ش��اء �لعلمي، وخف�س �لتوتر 
و�لقل��ق لديه��م �أثن��اء ممار�شتهم ملهنة �لتعلي��م، وبلغت عينة �لدر��ش��ة )51( معلمًا متدربًا، �أنه��و� جميعا نف�س 
�لع��دد من �ل�شاعات �لتدريبية با�شتخد�م خر�ئط �ل�ش��كل )V( ملدة ف�شل در��شي، وتدريبهم ب�شكل مكثف على 
��شتخ��د�م هذه �خلر�ئط يف �لتدري���س، و�أظهرت �لنتائج وجود فروق ذ�ت دالله �إح�شائية بن �لت�شاميم �لتي 
�أعده��ا �أفر�د عين��ة �لدر��شة قبل �لتدريب، وتلك �لت�شاميم �لتي �أعدوها بعد �لتدريب، كما الحظ �لباحثون 
خ��الل مقابلة �أف��ر�د عينة �ملعلم��ن �ملتدربن، ومالحظ��ة �شلوكهم �أثناء تق��دمي �لت�شامي��م �ال�شتق�شائية �أن 

��شتخد�م خر�ئط �ل�شكل )V( �أ�شهم يف خف�س �لتوتر و�لقلق لديهم.
ويف �لدر��ش��ة �لت��ي �أجر�ه��ا �لزعب��ي )2004(، بعن��و�ن ��شتخ��د�م خر�ئ��ط �ل�ش��كل )V( لتدري���س �لفيزي��اء 
�لعملية لطلبة �ل�شنة �الأوىل يف جامعة �حل�شن بن طالل يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لعلمي و�لتح�شيل وتغيري 
�جتاهاته��م �لعلمي��ة. و�ختار �لباح��ث �شعبتن بطريقة ع�شو�ئي��ة �الأوىل جتريبية بلغ ع��دد �أفر�دها )16( 
طالب��ًا وطالبه در�ش��و� �لفيزياء �لعملية با�شتخ��د�م خريطة �ل�شكل )V(، و�الأخرى �شابط��ة بلغ عدد طلبتها 
)16( طالب��ًا وطالبة در�شو� بالطريقة �العتيادية. وخل�شت �لدر��شة �إىل تفوق  طلبة �ملجموعة �لتجريبية 
عل��ى طلبة �ملجموعة �ل�شابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفك��ري �لعلمي و�ختبار حت�شيل �ملفاهيم �لفيزيائية وعلى 
مقيا���س �الجتاه��ات �لعلمي��ة، و�أو�شى �لباح��ث با�شتخد�م خر�ئط �ل�ش��كل )V( يف تنفيذ �لتج��ارب �ملخربية 

.)V( وت�شمينها يف �الأدلة �ملخربية، وتدريب �أع�شاء هيئة �لتدري�س على ��شتخد�م خر�ئط �ل�شكل
كم��ا �أج��رى �لبلو�ش��ي )2004( در��ش��ة هدفت �إىل تق�ش��ي فاعلية ��شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( يف تدري�س 
�لعل��وم على �لتح�شي��ل، و�كت�شاب عمليات �لعلم ل��دى طلبة �ل�شف �لتا�شع يف منطقة �شم��ال �لباطنة، وتكونت 
عين��ة �لدر��ش��ة من جمموعت��ن جتريبية در�شت �لعل��وم با�شتخد�م خريط��ة �ل�شكل )V( ع��دد طلبتها )74( 
طالب��ة، و�أخ��رى �شابط��ة ع��دد طالباتها)73( طالب��ة در�ش��ن بالطريقة �لتقليدي��ة، و�أظه��رت �لنتائج تفوق 
طالب��ات �ملجموعة �لتجريبية على طالبات �ملجموعة �ل�شابطة عل��ى �ختبار �لتح�شيل، وكذلك على �كت�شاب 
مه��ار�ت �لعل��م، و�أو�شى �لباحث بعق��د دور�ت تدريبية للمعلمن و�مل�شرفن �لرتبوي��ن يف جمال تدري�س �لعلوم 

.)V( با�شتخد�م خر�ئط �ل�شكل
ويف در��ش��ة الأمب��و �شعيدي و�لبلو�شي )2006( هدفت �إىل قيا�س �أثر ��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف تدري�س 
�لعل��وم لطلبة �ل�شف �لتا�شع على �لتح�شيل، وتنمية �الجتاه��ات نحو مادة �لعلوم، وتكونت عينة �لدر��شة من 
 ،)V( طالبًا در�شو� م��ادة �لعلوم با�شتخد�م خريط��ة �ل�شكل )جمموعت��ن �الأوىل جتريبي��ة عدد طلبته��ا )65
و�لثاني��ة �شابط��ة بلغ ع��دد طلبتها)73( طالب��ًا در�شو� مادة �لعل��وم بالطريقة �العتيادي��ة، و�أظهرت �لنتائج 
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تفوق طلبة �ملجموعة �لتجريبية على طلبة �ملجموعة �ل�شابطة يف �لتح�شيل وتنمية �الجتاهات �لعلمية.
ويف در��ش��ة ق��ام بها Adeoye�)2017(  ال�شتق�ش��اء فعالية خر�ئط �لت�شارب خر�ئ��ط �ل�شكل )V( يف تعديل 
�ملفاهي��م �خلاطئ��ة ب��ن معلمات م��ا قبل �خلدم��ة. مت �ختيار �شبع��ة و�شبعون طالب��ًا ب�شكل ع�شو�ئ��ي من كلية 
�لرتبي��ة يف جامع��ة �إميانويل �أاليندي �لو�قع��ة يف مدينة �أويو، نيجرييا. ومت توزي��ع �لطلبة على جمموعتن 
ب�ش��كل ع�شو�ئ��ي. ومت تدري�س كل جمموع��ة بطريقة تدري���س. مت تطوير �ختبار متعدد �خلي��ار�ت مكون من 
20 عن�ش��ًر� لقيا�س �إجناز �لطالب قبل وبع��د �ملعاجلة، و�أ�شارت �لنتائج �إىل �أن كال �لطريقتن كانتا فعالتن يف 

تعديل �ملفاهيم �خلاطئة لدى �لطلبة.
وم��ن خالل ��شتعر��س �لدر��شات �ل�شابقة يالحظ �أن معظمها تناول ��شتخد�م خريطة �ل�شكل)V( يف تدري�س 
�لعل��وم �أو �لفيزي��اء يف �ملخت��رب�ت �ملدر�شية و�لذي يعد جم��ااًل للبحث و�لتق�شي. فخط��و�ت حمددة وو��شحة 
للخروج بنتائج وندرة �لدر��شات �لتي تناولت ��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( للمرحلة �جلامعية يف غري خمترب 
�لفيزي��اء و�لعلوم، وهذ� ما تتميز به هذه �لدر��شة عن �لدر��شات �الأخرى، وحتديدً� يف تدري�س مناهج �لبحث 
�لعلم��ي، �إ�شاف��ة �إىل �أن معظ��م �لدر��ش��ات تناولت �أث��ر ��شتخد�م خريط��ة �ل�ش��كل )V( يف �لتح�شيل، وتنمية 
 )V( مهار�ت �لتفكري �لعلمي، و�الجتاهات �لعلمية، يف حن تناولت هذه �لدر��شة �أثر ��شتخد�م خريطة �ل�شكل

يف تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي، ومهار�ت �لتفكري �لناقد.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

�إن �حلاج��ة �إىل �لدر��ش��ات و�لبح��وث �لعلمي��ة ت��زد�د يوم��ًا بع��د ي��وم، ويع��د �لبح��ث �لعلم��ي مبناهجه 
و�إجر�ء�ته بدءً� من حتديد �مل�شكلة، ومعرفة عنا�شرها، و�ختيار منهجية جمع �ملعلومات و�لبيانات، وحتليلها، 
و��شتخال���س �لنتائ��ج م��ن �أه��م �الأم��ور يف جميع �لعل��وم �لنظري��ة و�لتطبيقي��ة، كم��ا �أن �لتط��ور �القت�شادي 
و�الجتماعي يتطلب فهمًا عميقًا ملناهج �لبحث �لعلمي، و�لتمكن من ��شتخد�م كافة عنا�شره ومكوناته و�أدو�ته 

وتطبيقها، و�إدر�ك نوع �لبيانات و�ملعلومات �لتي تتطلبها �إجر�ء�ته �لبحثية و�أ�شاليب حتليلها. 
�إن للبح��ث �لعلم��ي بعد�ن؛ �الأول: نظ��ري يتمثل يف �إ�شافة حقائق، ومفاهيم، وتعميم��ات جديدة للو�شول �إىل 
�حلقيق��ة وتتح��ول �إىل قو�ن��ن ونظريات، و�لثاين: يتمثل بالبع��د �لتطبيقي للنتائج �لتي يت��م �لتو�شل �إليها، 
م��ن خ��الل معاجلة �مل�ش��كالت �لتي يتناوله��ا �لبحث �لعلم��ي، و�أهميتها يف حتقي��ق �لفو�ئد �لت��ي يتطلبها تطور 
�ملجتم��ع وبنائه وف��ق �أ�ش�س علمية وح�شارية، ومن ه��ذ� �ملنطلق فاإنه يتعن على �ملد�ر���س و�جلامعات �لرتكيز 
على �لطلبة، وتنمية مهار�ت �لتفكري �لعلمي لديهم، وتدريبهم على ممار�شته و��شتخد�مه يف حل �مل�شكات �لتي 
تو�جههم يف حياتهم، و�إعد�د �لكو�در �لعلمية و�لفنية �ملدربة، وتدريب �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�ملعلمن على 
��شتخ��د�م ��شرت�تيجيات ناجحة، لتدريب �لطلبة على مهار�ت �لبحث �لعلمي، وتوفري �لكتب و�ملر�جع �لعلمية 
�حلديث��ة، و�ملج��الت �لعلمي��ة يف �ملكتبات، و�ق��رت�ح بر�مج ثقافيه لطلب��ة �جلامعات و�ملد�ر���س تتناول �أهمية 
�لبح��ث �لعلم��ي، وقد ��شتخدم يف هذ� �لبحث برنامج �إثر�ئي لتدري��ب �لطلبة على مهار�ت �لبحث �لعلمي، وقد 

خل�شت هذه �لدر��شة �إىل �لت�شاوؤل �لرئي�شي �الآتي:
ما �أثر برنامج �إثر�ئي با�شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف تدري�س مادة مناهج �لبحث �لعلمي يف تنمية مهار�ت 

�لبحث �لعلمي، و�لتفكري �لناقد لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لزرقاء؟ 
أسئلة الدراسة الفرعية:

لقد �نبثق عن �شوؤ�ل �لدر��شة �لرئي�شي �الأ�شئلة �لفرعية �لتالية:
1 - م��ا �أث��ر برنام��ج �إثر�ئي با�شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( لتدري�س مادة مناهج �لبح��ث �لعلمي يف تنمية 

مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لزرقاء؟
2 - م��ا �أث��ر برنام��ج �إثر�ئي با�شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( لتدري�س مادة مناهج �لبح��ث �لعلمي يف تنمية 

مهار�ت �لتفكري �لناقد لدى طلبة كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لزرقاء؟
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فرضيات الدراسة:
يف �شوء �أ�شئلة �لدر��شة فقد �شيغت فر�شيات �لدر��شة على �لنحو �الآتي:

1 - ال يوج��د ف��رق ذو دالله �إح�شائية على م�شتوى �لدالل��ة )P>0.05( بن �ملتو�شطن �حل�شابين لعالمات 
طلب��ة جمموعت��ي �لدر��ش��ة �لتجريبي��ة و�ل�شابطة على �ختب��ار مه��ار�ت �لبحث �لعلمي ُيع��زى لطريقة 

�لتدري�س)خريطة �ل�شكل )V( و�لطر�ئق �العتيادية(.
2 - ال يوج��د ف��رق ذو داللة �إح�شائية على م�شتوى �لدالل��ة )P>0.05( بن �ملتو�شطن �حل�شابين لعالمات 
طلب��ة جمموعت��ي �لدر��شة �لتجريبي��ة و�ل�شابطة عل��ى �ختيار مه��ار�ت �لتفكري �لناقد ُيع��زى لطريقة 

�لتدري�س)خريطة �ل�شكل )V( و�لطريقة �العتيادية(.
حدود الدراسة ومحدداتها:

�قت�ش��رت هذه �لدر��شة على طلبة كلية �لعلوم �لرتبوي��ة يف جامعة �لزرقاء ق�شم معلم �ل�شف وجميعهن 
 م��ن �الإن��اث �للو�ت��ي �لتحق��ن مب��ادة مناه��ج �لبحث �لعلم��ي يف �لف�ش��ل �لدر��ش��ي �ل�شيفي م��ن �لع��ام �لدر��شي

)2017 /2018(  و�لبال��غ عدده��ن)78( طالب��ة، وذل��ك ال�شتق�شاء �أثر برنامج تدري�ش��ي با�شتخد�م خريطة 
�ل�ش��كل )V( لتدري���س مناه��ج �لبح��ث �لعلم��ي يف تنمية مه��ار�ت �لبحث �لعلمي ومه��ار�ت �لتفك��ري �لناقد، كما 
يتح��دد تعميم نتائج ه��ذه �لدر��شة على �خل�شائ�س �ل�شيكومرتي��ة الأدو�ت �لدر��شة من حيث �ل�شدق و�لثبات 

ودرجة �ل�شعوبة ومعامل �لتمييز.
أهمية الدراسة:

تكم��ن �الأهمي��ة �لنظري��ة له��ذه �لدر��ش��ة يف حد�ث��ة مو�شوعه��ا، ويف ��شتخد�مه��ا منوذجًا م��ن �لنماذج 
�حلديث��ة يف جم��ال �لتعل��م �لذي ينبث��ق عن �لفل�شف��ة �لبنائي��ة، ودر��شة تاأث��ريه على تنمية مه��ار�ت �لبحث 
�لعلمي، ومهار�ت �لتفكري �لناقد، حيث من �ملتوقع �أن ت�شاهم �لنتائج �لتي يتم �لتو�شل �إليها يف �إ�شافة جديدة 
للمعرف��ة �لعلمية. و�أن مو�ش��وع �لبحث �لعلمي، وحتديدً� �ختيار �مل�شكلة �لت��ي تتوفر فيها �خل�شائ�س �لالزمة 
الإج��ر�ء �لدر��ش��ة لي�س �أمرً� �شهاًل، وحتديدً� بالن�شبة للباحثن �ملبتدئن و�لتي تعد خطوة �أ�شا�شية يف �لبحث 
�لعلم��ي، وه��ذه �لعملي��ة تتم بتن��اول خطو�ت �لبحث �ل��ذي ت�شمنته خريط��ة �ل�ش��كل )V( بجانبيها �لنظري 
و�لتطبيق��ي م��ن حيث �لتحليل، وحتديد �لعنا�ش��ر، و�لظروف، و�خل�شائ�س، و�لعو�مل �لت��ي �أدت �إىل حدوثها، 
كما تتناول عمليات طرح �الأ�شئلة، وو�شع �لفر�شيات، و��شتخد�م �الأدو�ت، و�الأجهزة جلمع �لبيانات و�ملعلومات 
�لت��ي م��ن �شاأنها توفري تف�شري�ت ذكية للم�شكلة، كما �أن �لفائ��دة �ملتوقعة قد تعود على �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
ال�شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف �إعد�د �لبحث �لعلمي من قبل طلبتهم، و�إمكانيتهم يف تطبيق خريطة �ل�شكل 
)V( لتح�ش��ن قدرتهم على �لتخطي��ط،، و�لتحليل، و�لتقومي، وجمع �حلقائق، و�لبيان��ات، ومعاجلتها للخروج 
بنتائج الإجابات �أ�شئلة �لدر��شة و�ختبار �لفر�شيات. وقد تفيد نتائج هذه �لدر��شة �إد�ر�ت �جلامعات يف ر�شم 
�ل�شيا�ش��ات �ملتعلقة باأ�شالي��ب تدري�س �لبحث �لعلمي لطلبة �لبكالوريو�س، وطلب��ة �لدر��شات �لعليا، وللمعلمن 
�أي�ش��ًا يف وز�رة �لرتبي��ة و�لتعلي��م لتدريب �لطلب��ة على كتابة �لبحث �لعلم��ي، كما يتوقع �أن تق��ود نتائج هذه 
�لدر��ش��ة �إىل ت�شجي��ع �لباحثن �إىل �إجر�ء �ملزيد من �لدر��شات حول هذ� �ملو�ش��وع، نظرً� لندرة �لدر��شات يف 
�الأردن �لتي تبحث يف طر�ئق �لتدري�س �جلامعي وحتديدً� يف جمال �لبحث �لعلمي، ويلجاأ معظم �أع�شاء هيئة 

�لتدري�س �إىل ��شتخد�م طريقة �ملحا�شرة.
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مصطلحات الدراسة:
:)V( 1 - خريطة �ل�شكل

م��ن �ال�شرت�تيجي��ات  Novak وGowin�)1984( كا�شرت�تيجي��ة  م��ن قب��ل   )V( ل�ش��كل� �أُع��دت خريط��ة 
�لنظ��ري �جلانب��ن  ب��ن  �لرب��ط  عل��ى  �لطلب��ة  مل�شاع��دة  �لعل��وم  خمت��رب  يف  ال�شتخد�مه��ا  �ملعرفي��ة   ف��وق 

تعليمي��ة  �أد�ة  وتع��د  )�لعمل��ي(،  �لتطبيق��ي  و�جلان��ب  و�لنظري��ات(  و�ملب��ادئ  و�ملفاهي��م،  )�حلقائ��ق، 
 ته��دف �إىل �إدر�ك �لطال��ب للعالق��ات �لقائم��ة ب��ن �ملعرف��ة، و�ملنهجي��ة �مل�شتخدم��ة الإنت��اج ه��ذه �ملعرف��ة

)�لزعب��ي، 2004؛ �أب��و تايه، 2007(. والأغر��س هذه �لدر��شة ��شتخدم��ت كا�شرت�تيجية من قبل ع�شو هيئة 
�لتدري���س لتدري���س م��ادة مناه��ج �لبحث �لعلمي �لت��ي تت�شمن يف جانبيها وم��ا بينهما ونقط��ة �لتقاء �جلانبن 

جميع �لعنا�شر �الأ�شا�شية �لتي يت�شمنها �لبحث �لعملي كما يف �ل�شكل )1(.
- مهار�ت �لتفكري �لناقد:  2

ُيع��د �لتفك��ري �لناق��د نتاج  للمه��ار�ت �ملعرفية، ويت�شمن �لق��درة على �لتحقق م��ن �لوقائع ورده��ا �إىل �أ�شبابها 
�إ�شاف��ة �إىل �ال�شت��دالل، و�ال�شتنتاج، وتقومي �حلجج، و�لرب�هن، و�ملناق�ش��ات، وروؤية �لوجه �الآخر لالأحد�ث 
و�ملرون��ة يف تناولها )�ل�شيد، 1995(، ولقد �أ�شبح تنمية مه��ار�ت �لتفكري �لناقد غاية �أ�شا�شية، وهدفًا رئي�شيًا 
ت�شع��ى �ملناه��ج �حلديث��ة لتحقيق��ه، �إ�شاف��ة �إىل �أن تنمية مه��ار�ت �لتفكري �لناق��د ُيعد من �أه��د�ف �لتدري�س 
و�لتدريب على كتابة و�إعد�د �لبحث �لعلمي لدى �لطلبة الأنه يوؤدي �إىل تفكري �أكرث عمقًا يف �ملحتوى �ملعريف.

والأغر����س ه��ذه �لدر��شة مت ح�شر مهار�ت �لتفكري �لناقد بعد �الط��الع على عدد من �الختبار�ت �لتي تقي�س 
مهار�ت �لتفكري �لناقد على �لنحو �الآتي:

 �أ- �ال�شتدالل: ويت�شمن مهار�ت فرعية مثل: تق�شي �الأدلة، وتخمن �لبد�ئل، و�لتو�شل �إىل ��شتنتاجات.
 ب- �لتق��ومي: لقيا���س م�شد�قي��ة و�شح��ة �لعب��ار�ت، و�لتف�شري�ت �لت��ي ت�شف فه��م و�إدر�ك �لف��رد لتجاربه 

ومعتقد�ته، ويت�شمن تقييم �الدعاء�ت، وتقييم �حلجج.
�لتحلي��ل: حتدي��د �لعالقات ب��ن �ملفاهيم و�الأ�شئل��ة و�ملتغري�ت و�أثره��ا على �مل�شكل��ة، ويت�شمن �كت�شاف   ج- 

�حلجج و�الآر�ء وحتليلها.
- مهار�ت �لبحث �لعلمي:  3

ه��ي جمموع��ة �لعملي��ات و�الإجر�ء�ت �ملنظمة �لتي ته��دف �إىل �لتو�شل �إىل حلول مل�ش��كالت حمددة �أو �إجابة 
ع��ن ت�ش��اوؤالت معين��ة با�شتخد�م �الأ�شاليب �لعلمية �لت��ي ميكن من خاللها �لتو�ش��ل �إىل معرفة جديدة �أو حل 
للم�شكل��ة )ملحم، 2015(. والأغر��س هذه �لدر��شة تقا�س مه��ار�ت �لبحث �لعلمي بالعالمة �لتي يح�شل عليها 
�لطال��ب عل��ى �ختبار مهار�ت �لبح��ث �لعلمي �لتي ��شتملت على �شياغة عنا�شر �لبح��ث �لعلمي من �لعنو�ن �إىل 

�لتو�شيات.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

جمتمع �لدر��شة وعينتها:
تك��ون جمتم��ع �لدر��شة م��ن طلبة كلية �لعل��وم �لرتبوية يف جامع��ة �لزرقاء من تخ�ش�س معل��م �شف، وريا�س 
�الأطف��ال، و�ملكتب��ات وعددهم )508( ط��الب وطالبات، وُيعد م�شاق مناهج �لبحث �لعلم��ي من متطلبات �لكلية 
�الإجباري��ة. ومت �ختي��ار عين��ة �لدر��ش��ة بطريقة ق�شدية م��ن �لطالبات �لالت��ي �شجلن م��ادة مناهج �لبحث 
�لعلم��ي يف �لف�ش��ل �لدر��ش��ي �ل�شيفي للع��ام �جلامع��ي )2017/ 2018(، حيث بلغ عدده��ن )78( طالبة، ومت 
توزيعه��ن ع�شو�ئيًا �إىل �شعبتن مت �ختيار �إحد�هما بطريقة ع�شو�ئية كمجموعة جتريبية بلغ عدد �أفر�دها 

)40( طالبًا، و�الأخرى جمموعة �شابطة بلغ عدد �أفر�دها )38( طالبة.
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�أدو�ت �لدر��شة:
��شتخدم يف هذه �لدر��شة �أد�تان على �لنحو �الآتي:

1. �ختبار مهار�ت �لتفكري �لناقد:

�أُع��د ه��ذ� �الختب��ار لقيا���س م�شت��وى تنمي��ة مه��ار�ت �لتفك��ري �لناق��د ل��دى �أف��ر�د عين��ة �لدر��ش��ة، وق��د مت 
�الط��الع عل��ى جمموع��ة م��ن �الختب��ار�ت �لت��ي �أُعدت م��ن قب��ل �لباحث��ن لقيا���س مه��ار�ت �لتفك��ري �لناقد، 
 مث��ل: �ختب��ار كاليفورني��ا �ل��ذي مت �إع��د�ده لقيا���س مه��ار�ت �لتفك��ري �لناق��د �ل��ذي مت تعديل��ه و��شتخد�مه 
)�حليا�شات، 2005(، و�ال�شتفادة منه يف �إعد�د فقر�ت �الختبار �إ�شافة �إىل �ختبار و�ط�شون – جلي�شر �لذي 
ورد يف معظ��م �لدر��ش��ات �لت��ي تناولت مه��ار�ت �لتفكري �لناقد. وق��د �شيغت فقر�ت �الختب��ار يف �شوء حمتوى 
�لربنام��ج �الإثر�ئ��ي خلريطة �ل�ش��كل )V(، ومت ت�شمينه جمموعة �حلقائق، و�ملفاهي��م، و�ملبادئ ذ�ت �لعالقة 
بالبح��ث �لعلمي �إ�شاف��ة �إىل �جلانب �لتطبيقي من حيث �شياغة عنو�ن �لدر��ش��ة، و�ملقدمة، و�إعد�د �الأ�شئلة، 
و�لفر�شي��ات، و�أهمي��ة �لدر��شة، وطر�ئق �ختي��ار �لعينة، وحتديد �الأدو�ت و�لدر��ش��ات ذ�ت �ل�شلة و�ملعاجلة 
�الإح�شائية، و�ال�شتنتاجات، وتف�شريها، و�لتو�شيات، وتكونت �ل�شورة �الأولية من )42( فقرة من نوع �الختيار 
م��ن متعدد باأربعة بد�ئل وزع��ت على ثالث مهار�ت للتفكري �لناقد هي: �ال�شت��دالل، و�لتحليل، و�لتقومي، ومت 
تطبيقه على عينة ��شتطالعية من خارج عينة �لدر��شة بلغ عدد �أفر�دها )24( طالبًا وطالبة، وذلك الختبار 
و�ش��وح �الأ�شئل��ة وفهمها و�شياغتها وحتديد �ملطلوب منها. وللتاأكد من �شدق �الختبار ُعر�س على جمموعة من 
�أع�ش��اء هيئ��ة �لتدري�س يف تخ�ش�س عل��م �لنف�س �لرتبوي، و�ملناه��ج و�أ�شاليب �لتدري���س، و�لقيا�س و�لتقومي، 
وطل��ب �إليه��م �إبد�ء �آر�ئه��م فيما يتعل��ق بدقة �ل�شياغة وو�ش��وح �للغة وم��دى �نتماء �لفقر�ت ل��كل مهارة من 
�مله��ار�ت، و�إ�شاف��ة، وحذف، وتعديل، ما يرونه منا�شبًا، ويف �ش��وء مالحظات �ملحكمن �أ�شبح �الختبار ب�شورته 
�لنهائي��ة مت�شمن��ًا )30( فقرة وخ�ش�س لكل فقرة عالم��ة و�حدة حيث كانت �أعلى عالمة )30( و�أدنى عالمة 

)�شفر(.
كما ح�شبت درجة �ل�شعوبة ومعامل �لتمييز لفقر�ت �الختبار يف �شوء تطبيقه على �أفر�د �لعينة �ال�شتطالعية 
وبلغ��ت درج��ة �ل�شعوب��ة ب��ن )0.35 – 0.63( يف حن تر�وح معام��ل �لتمييز ب��ن )0.40 – 0.78(. وحل�شاب 
ثبات �الختبار يف �شوء تطبيقه على �لعينة �ال�شتطالعية با�شتخد�م طريقة )Test Retest(، وح�شب معامل 
�لثب��ات با�شتخد�م معادلة ك��ودر ريت�شارو�شون )KR-20(، وبلغ معامل �لثبات لفق��ر�ت �ال�شتدالل، و�لتحليل، 
و�لتق��ومي )0.82، 0.87، 0.89( بالرتتي��ب ولالختب��ار ككل )0.9( �أم��ا �لزمن �لالزم لالختب��ار فقد بلغ )35( 

دقيقة.
2. �ختبار مهار�ت �لبحث �لعلمي:

�أُعد هذ� �الختبار لقيا�س مدى تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى طلبة �لبكالوريو�س، وتت�شكل مهار�ت �لبحث 
�لعلم��ي �لت��ي يتوقع م��ن �لطلبة �كت�شابها، وذلك من خ��الل �لنظر �إىل �لبحث �لعلمي عل��ى �أنه نظام يتكون من 
مدخالت، وعمليات، وخمرجات، وتغذية ر�جعة، ولكل مكون من هذه �ملكونات �ملهار�ت �لتي تندرج حتته وعلى 

�لنحو �الآتي:
 �أ- �ملدخالت: وتت�شمن �ملهار�ت �لتالية:

حتديد �لفئة �مل�شتهدفة.  -
حتديد �الإمكانات �ملادية و�لب�شرية �ملتوفرة.  -

�شياغة �لعنو�ن و�ملقدمة.  -
�لت�شهيالت �الإد�رية و�لفنية.  -
�شياغة �الأ�شئلة و�لفر�شيات.  -

معرفة حدود �لدر��شة وحمدد�تها و�أهميتها و�أهد�فها.  -
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 ب- �لعمليات وت�شمل ما ياأتي:
�لقدرة على تطبيق �ملنهجية �لبحثية �لتي تتالءم مع طبيعة �مل�شكلة.  -

�آلية تطبيق �الأدو�ت �لبحثية، و�إجر�ء�ت جمع �لبيانات و�ملعلومات.  -
تفريغ �لبيانات وتبويبها وحتليلها، وما يتطلب ذلك من �إجر�ء�ت بحثية.  -

تف�شري �لنتائج و�شياغة �لتو�شيات.  -
�شعة �الطالع على �لدر��شات �ل�شابقة ذ�ت �ل�شلة.  -

 ج- �ملخرجات، وت�شمل:
دقه �لنتائج �لتي يتم �لتو�شل �إليها من خالل عملية حتليل �لبيانات.  -

�ال�شتنتاجات و�لتف�شري�ت �لتي توؤدي �إىل معاجلة �مل�شكالت �لبحثية.  -
�لتو�شيات و�ملقرتحات �لتي يقدمها �لباحث و�لتي تنبثق من �لنتائج �لتي تو�شل �إليها.  -

�الإ�شافة �ملعرفية �لتي قدمها للمعرفة �لعلمية.  -
 د- �لتغذية �لر�جعة، وت�شمل:

�لقدرة على تقييم ما تو�شل �إليه من نتائج وتف�شري�ت وتو�شيات.  -
�لقدرة على �إعادة �لنظر يف بع�س �لعنا�شر و�ملتغري�ت ومعاجلتها.  -

�ملرونة يف تقبل �لر�أي و�لر�أي �الآخر.  -
يف �ش��وء ذل��ك قام �لباحثون باإعد�د �ختب��ار مهار�ت �لبحث �لعلمي �شمن �ملكون��ات �الأربعة بحيث �ندرج حتت 
كل مك��ون جمموع��ة من �لفقر�ت �لت��ي تنتمي له وتكون �الختبار ب�شورته �الأولي��ة من )65( فقرة �ختيار من 
متع��دد باأربع��ة بد�ئل، وعر�س �الختيار عل��ى عينة من طلبة �جلامعة من خارج عين��ة �لدر��شة، وُطلب �إليهم 
ق��ر�ءة فقر�ت �الختي��ار، ونوق�شت �آر�وؤهم ومقرتحاته��م، و�أدخلت بع�س �لتعدي��الت، ومعظمها �إعادة �شياغة 
وت�شهي��ل �للغ��ة، ويف �شوء ذلك ُعر���س �الختبار على جمموعة من �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س تخ�ش�س علم نف�س 
ترب��وي، وقيا���س وتقومي ومناهج و�أ�شاليب تدري���س وطلب �إليهم �إبد�ء �آر�ئه��م يف �ل�شياغة ومالءمتها مل�شتوى 
�لطلب��ة، ومدى �ن�شج��ام �لفقر�ت مع �ملجاالت �لتي تنتمي �إليها ومدى مالءمة �لفق��رة مع �ملهارة �لتي تقي�شها، 
وق��د مت ح��ذف عدد من �لفقر�ت وت�شويب فقر�ت وبد�ئل وفق��ًا الأد�ء ومالحظات �ملحكمن. و�أ�شبح �الختبار 
يف �شورت��ه �لنهائي��ة مكونًا م��ن )50( فقرة �ختيار من متعدد باأربعة بد�ئل، خ�ش���س لكل فقرة �شائبة عالمة 

و�حدة، فكانت �أعلى عالمة لالختبار )50( درجة، و�أدنى عالمة �شفرً�.
وحل�ش��اب معامل �لثبات طبق �الختب��ار على عينة ��شتطالعية من خارج عين��ة �لدر��شة، وبا�شتخد�م طريقة 
�الختب��ار، و�إع��ادة �الختب��ار )Test Re Test(، كما بلغ معامل �لثب��ات با�شتخد�م معادلة ك��ودر ريت�شارد�شون 
)KR-20( )0.87( )20(، وح�شب��ت درج��ة �ل�شعوب��ة ومعام��ل �لتمييز لفق��ر�ت �الختب��ار، وتر�وحت درجة 
�ل�شعوبة على فقر�ت �الختيار)0.35 – 0،63( يف حن تر�وح معامل �لتميز بن )0.39 – 0.80(، وبلغ �لزمن 

�لذي ي�شتغرقه �الختبار بحدود )50( دقيقة.
ت�شميم �لدر��شة:

تعد هذه �لدر��شة من �لنوع �شبه �لتجريبي، حيث �ختري �أفر�د �لدر��شة ب�شكل ق�شدي، ومت توزيعهم ع�شو�ئيا 
على جمموعتن �خت��ريت �إحد�هما ع�شو�ئيًا جمموعة جتريبية و�الأخرى جمموعة �شابطة، وطبق �لربنامج 
�لتدري�ش��ي )خريط��ة �ل�ش��كل )V(( عل��ى طلبة �ملجموع��ة �لتجريبية، يف ح��ن مت تدري�س طلب��ة �ملجموعة 
�ل�شابط��ة م��ادة �لبحث �لعلمي بالطريق��ة �العتيادية، وطبق �ختبار مهار�ت �لتفك��ري �لناقد و�ختبار مهار�ت 

�لبحث �لعلمي قبلي وبعدي يف �شوء �لت�شميم �الآتي:
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GE  O1  O2      x      O1  O2

GC O1  O2       …..      O1  O2

�ملعاجل��ة �الإح�شائي��ة: لالإجابة ع��ن �أ�شئلة �لدر��ش��ة ح�شبت �ملتو�شط��ات �حل�شابية و�النحر�ف��ات �ملعيارية، 
و��شتخ��دم حتلي��ل �لتباين �الأح��ادي )ANOVA( للك�شف فيم��ا �إذ� كانت هناك فروق ذ�ت دالل��ة �إح�شائية 
عن��د م�شت��وى �لداللة )P>0.05( بن �ملتو�شط��ات �حل�شابية �لبعدية لعالمات طلب��ة �ملجموعتن �لتجريبية 

و�ل�شابطة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

قب��ل �الإجابة ع��ن �شوؤ�يل �لدر��شة مت �لتاأكد من تكافوؤ �ملجموعتن �لتجريبية و�ل�شابطة على �ختباري 
مه��ار�ت �لبح��ث �لعملي ومهار�ت �لتفك��ري �لناقد، لذلك ح�شب��ت �ملتو�شطات �حل�شابي��ة و�النحر�فات �ملعيارية 
لعالم��ات طلبة �ملجموعتن �لتجريبية و�ل�شابط��ة يف �ختباري مهار�ت �لبحث �لعلمي ومهار�ت �لتفكري �لناقد 

�لقبلين، يف بد�ية �لف�شل �لدر��شي �ل�شيفي للعام 2017 /2018 كما هو مبن يف �جلدول )1(.
جدول )1(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف االختبارين 

القبليني ملهارات البحث العلمي ومهارات التفكري الناقد

�الختبار �لقبلي ملهار�ت �لتفكري �لناقد�الختبار �لقبلي ملهار�ت �لبحث �لعملي�ملجموعة

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي
24.004.5515.234.073التجريبية
24.053.45615.533.33ال�شابطة

يظه��ر �جلدول )1( وجود ف��رق ظاهري بن �ملتو�شط��ن �حل�شابين لعالمات طالب��ات �ملجموعتن �لتجريبية 
و�ل�شابط��ة يف �ختب��ار مهار�ت �لبحث �لعلمي �لقبلي وبلغ �لف��رق )0.05(، كما يظهر �جلدول �أي�شًا وجود فرق 
ظاه��ري ب��ن �ملتو�شط��ن �حل�شابين لعالم��ات طلبة �ملجموعت��ن �لتجريبي��ة و�ل�شابطة على �ختب��ار مهار�ت 
�لتفك��ري �لناق��د �لقبلي وبلغ �لف��رق )0.3(، وللتحقق من داللة هذه �لفروق مت ��شتخ��د�م �ختبار )ت( فكانت 

�لنتائج كما يف �جلدول )2(.
جدول )2(: نتائج اختبار) ت ( للمقارنة بني املتو�شطني احل�شابيني لعالمات طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف 

االختبارين القبليني ملهارات البحث العلمي والتفكري الناقد

م�شتوى �لداللة قيمة ت�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لعدد�ملجموعة�الختبار

 مهارات البحث
العلمي

4024.004.553.7710.95التجريبية
3824.053.456ال�شابطة

 مهارات التفكري
الناقد

4015.234.0731.3670.72التجريبية
3815.233.33ال�شابطة

يتب��ن من �جلدول )2( عدم وجود فرق ذي دالل��ة �إح�شائية على م�شتوى �لداللة )P>0.05( بن �ملتو�شطن 
�حل�شابين لطالبات �ملجموعتن �لتجريبية و�ل�شابطة على �ختبار مهار�ت �لبحث �لعلمي �لقبلي، �إذ بلغت قيمة 
ت )3.771(، وبدالل��ة �إح�شائي��ة )0.95(. كما تبن من �جلدول نف�شه عدم وج��ود فرق ذي داللة �إح�شائية 
عل��ى م�شتوى �لدالل��ة )P>0.05( بن �ملجموعتن �لتجريبية و�ل�شابطة عل��ى �ختبار مهار�ت �لتفكري �لناقد 
�لقبل��ي،� �إذ بلغ��ت قيمة )ت( )1.367(، ومب�شتوى داللة )0.72(، مما ي�شري �إىل تكافوؤ �ملجموعتن �لتجريبية 
و�ل�شابط��ة قب��ل تطبيق �لربنامج �الإثر�ئي )خريطة �ل�شكل )v(( يف مه��ار�ت �لبحث �لعلمي ومهار�ت �لتفكري 

�لناقد.
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Ԁ  :لنتائج ذ�ت �لعالقة بال�شوؤ�ل �الأول�
ن���س �ل�ش��وؤ�ل �الأول عل��ى: م��ا �أثر �لربنام��ج �الإثر�ئي با�شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( لتدري�س م��ادة مناهج 

�لبحث �لعلمي يف تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى طلبة �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لزرقاء؟
ولالإجاب��ة عن هذ� �ل�شوؤ�ل ح�شب �ملتو�شطن �حل�شابين و�النحر�ف��ن �ملعيارين لعالمات طالبات �ملجموعتن 

�لتجريبية و�ل�شابطة يف �ختبار مهار�ت �لبحث �لعلمي �لبعدي كما يف �جلدول )3(.
جدول )3(: املتو�شطان احل�شابيان واالنحرافان املعياريان لعالمات طالبات جمموعتي الدرا�شة التجريبية وال�شابطة يف 

اختبار مهارات البحث العلمي البعدي

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لعدد�ملجموعة
4034.024.33التجريبية
3829.053.39ال�شابطة

يظهر من �جلدول )3( وجود فرق ظاهري بن �ملتو�شطن �حل�شابين لعالمات طالبات �ملجموعتن �لتجريبية 
و�ل�شابطة، وقد بلغ هذ� �لفرق )4.97( ل�شالح طلبة �ملجموعة �لتجريبية، وللتحقق فيما �إذ� كان هذ� �لفرق 
ذ� دالل��ة �إح�شائية على م�شتوى �لدالل��ة )P>0.05(، ��شتخدم حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( كما يف 

�جلدول )4(.
جدول)4(: نتائج حتليل التباين االأحادي لعالمات طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف اختبار مهارات البحث 

العلمي البعدي:

م�شتوى �لداللةفمتو�شط �ملربعاتدرجة �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
481.811481.8131.5980.000بني املجموعات

1158.877615.25اخلطاأ

1640.6877�ملجموع

يالح��ظ م��ن �جل��دول )4( وجود فرق ذي دالل��ة �إح�شائية على م�شت��وى �لدالل��ة )P>0.05( بن �ملتو�شطن 
�حل�شابي��ن يف �ختبار مهار�ت �لبحث �لعلمي �لبعدي حيث بلغت قيمة ف )31.598( مب�شتوى دالله )0.000( 
ول�شال��ح طالب��ات �ملجموع��ة �لتجريبي��ة، وهذ� يعني رف���س �لفر�شية �ل�شفري��ة �الأوىل �لت��ي تن�س على )ال 
يوج��د ف��رق ذو داللة �إح�شائية عل��ى م�شتوى �لدالل��ة )α=0.5( بن �ملتو�شطن �حل�شابي��ن لعالمات طالبات 

�ملجموعتن �لتجريبية و�ل�شابطة يف �ختيار مهار�ت �لبحث �لعلمي(.
وقب��ول �لفر�شي��ة �لبديل��ة مما ي�ش��ري �إىل �أن ��شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( يف تدري�س م��ادة مناهج �لبحث 
�لعلمي يوؤدي �إىل تنمية مهار�ت �لبحث �لعلمي لدى �لطلبة، وتوؤكد خريطة �ل�شكل )V( على �لتفاعل �لن�شط 
ب��ن جانبي �لعلم )�ملعريف وميثل �جلانب �لنظري(، و�لتطبيق��ي �لذي ميثل �جلانب �لعملي للنتائج �لتي تف�شر 
�لظو�ه��ر و�الأح��د�ث، وتركز �نتباه �ملتعلم على �مله��ار�ت �لبحثية و�ملعرفة �لعملية �لت��ي ميلكها، وتعد متطلبًا 
�شابق��ًا للت�ش��دي مل�شكلة �لبح��ث �لعلمي �لتي يو�جهها �لف��رد �ملتعلم، وتتمثل يف �الإجابة ع��ن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي 
�ل��ذي يق��ع بن �جلانبن �لنظري و�لتطبيقي خلريطة �ل�شكل )V( من خ��الل �ال�شتق�شاء و�لتحري �لتي يقوم 
به��ا �لطال��ب �أثن��اء تفك��ريه يف �الإجابة عن ه��ذه �الأ�شئلة، كما متثل �الأح��د�ث و�الأ�شياء �لت��ي تظهر يف نقطة 
�لتق��اء �جلانب��ن �أ�شفل �خلريط��ة، و�لتي تو�شح جمموعة �الإج��ر�ء�ت و�خلطو�ت �لتي يتبعه��ا �لفرد �ملتعلم، 
م�شتعين��ا باجلانب��ن �ملعريف و�الإجر�ئ��ي للح�شول على �إجابة ملجموع��ة �الأ�شئلة �لفرعية، م��ن خالل �ملعرفة 
�لعلمي��ة ذ�ت �لعالق��ة مب�شكلة �لبحث ومهار�ت �لبحث �لعلمي، �لتي تب��د�أ ب�شياغة �لعنو�ن  و�ملقدمة و�قرت�ح 
�لفر�شي��ات، وه��ي �الإجاب��ة �ملحتملة الأ�شئلة �لبحث �لت��ي يتم تدعيمها من خالل �الفرت��ش��ات �لتي تتمثل يف 
�الإدعاء�ت �ملعرفية و�لتي ال حتتاج �إىل �ختبار، ولكن توؤكد على دعم �لفر�شيات وتقود �إىل حتري و��شتق�شاء 
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متكن �ملتعلم من ربط ما مت تعلمه وتنميته من مهار�ت �لبحث �لعلمي، مع ما �شوف ي�شتخدمه من مهار�ت �أخرى 
جدي��دة، مث��ل ما يظه��ر يف �جلانب �لتطبيقي م��ن ت�شجيالت �لتي تتمث��ل يف �إ�شهامات �لف��رد �ملتعلم با�شتخد�م 
�مله��ار�ت �لبحثي��ة �لت��ي ميتلكه��ا يف �لقدرة عل��ى عر�س �لبيان��ات وحتليلها وتبويبه��ا وجدولتها ب�ش��كل متدرج 
ومت�شل�ش��ل للو�ش��ول �إىل �لنتائ��ج وتف�شريها من خ��الل مدلوالت �لبيانات �لت��ي تو�شل �إليها، من حي��ث �أ�شبابها 

و�أثارها وخ�شائ�شها و�الأ�شكال �لبيانية �لتي ��شتخدمها.
لذل��ك تع��د ��شرت�تيجي��ة ��شتخ��د�م خر�ئط �ل�شكل )V( م��ن ��شرت�تيجي��ات �لتعلم فوق �ملع��ريف، وتهدف �إىل 
�إدر�ك �لطال��ب للعالق��ات �لقائم��ة ب��ن �ملعرف��ة و�ملنهجي��ة �مل�شتخدم��ة يف �إنتاجه��ا و�لكاملة بينهم��ا، فيقوم 
�لطال��ب بتوظي��ف جمموعة م��ن مهار�ت �لبحث �لعلمي عن��د ت�شميمه �ل�شكل )V( من حي��ث �شياغة �الأ�شئلة، 
و�لفر�شيات، و�ختيار �الفرت��شات، و�الأدو�ت �ملنا�شبة، وتطبيقها، و�حل�شول على �لبيانات و�حلقائق وحتليلها 

وتبويبها و�إخ�شاعها للمعاجلة �الإح�شائية للح�شول على نتائج.
كل ذلك يعد ريا�شة فكرية مثرية ون�شاطا �إبد�عيا خالقا يظهر �ملهار�ت �لبحثية �لتي ميتلكها م�شممه ويج�شد 

معرفته �ل�شابقة ومو�طن �لقوة و�ل�شعف فيها من خالل تقومي خريطة �ل�شكل )V( �لتي �شممها.
Ԁ :لنتائج ذ�ت �لعالقة بال�شوؤ�ل �لثاين وتف�شريها�

ن���س �ل�ش��وؤ�ل �لثاين على: م��ا �أثر �لربنام��ج �الإثر�ئ��ي با�شتخد�م خريطة �ل�ش��كل)V( لتدري�س م��ادة مناهج 
�لبحث �لعلمي يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لناقد لدى طالبات كلية �لعلوم �لرتبوية يف جامعة �لزرقاء؟ 

ولالإجاب��ة عن هذ� �ل�شوؤ�ل ح�شب �ملتو�شطن �حل�شابين و�النحر�ف��ن �ملعيارين لعالمات طالبات �ملجموعتن 
�لتجريبية و�ل�شابطة على �ختبار مهار�ت �لتفكري �لناقد �لبعدي كما يف �جلدول )5(.

جدول )5(: املتو�شطان احل�شابيان واالنحرافان املعياريان لعالمات طالبات جمموعتي الدرا�شة التجريبية وال�شابطة يف 
اختبار مهارات التفكري الناقد البعدي

�النحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لعدد�ملجموعة
4024.772.63التجريبية

3820.502.52ال�شابطة

78�ملجموع

يالحظ من �جلدول )5( وجود فرق ظاهري بن �ملتو�شطن �حل�شابين لعالمات طلبة �ملجموعتن �لتجريبية 
و�ل�شابطة على �ختبار مهار�ت �لتفكري �لناقد �لبعدي، وقد بلغ هذ� �لفرق )4.27( ل�شالح طالبات �ملجموعة 
�لتجريبي��ة، وللتحق��ق فيم��ا �إذ� كان ه��ذ� �لف��رق ذ� دالل��ة �إح�شائي��ة عل��ى م�شت��وى �لدالل��ة )P>0.05( مت 

��شتخد�م حتليل �لتباين �الأحادي )ANOVA( كما يظهر يف �جلدول )6(.
جدول )6(: نتائج حتليل التباين االأحادي )ANOVA( لعالمات طالبات املجموعتني التجريبية وال�شابطة يف اختبار 

مهارات التفكري الناقد

م�شتوى �لداللةقيمة فمتو�شط �ملربعاتدرجة �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
356.1477356.1437.550.000بني املجموعات

728.47769.58داخل املجموعات

1084.6177�ملجموع

يتب��ن م��ن �جل��دول )6( وجود ف��رق ذي دالل��ة �إح�شائية عل��ى م�شتوى �لدالل��ة )P>0.05( ب��ن �ملتو�شطن 
�حل�شابي��ن يف �ختبار مه��ار�ت �لتفكري �لناقد �لبعدي، حيث بلغت في��ه ف )37.55( مب�شتوى داللة )0.000( 
ول�شال��ح طالبات �ملجموعة �لتجريبية، وهذ� يعني رف���س �لفر�شية �ل�شفرية �لتي تن�س على )ال يوجد فرق 
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ذو دالل��ة �إح�شائية على م�شت��وى �لداللة )P>0.05( بن �ملتو�شطن �حل�شابي��ن لعالمة طالبات �ملجموعتن 
�لتجريبي��ة و�ل�شابط��ة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لناقد �لبعدي( وقب��ول �لفر�شية �لبديلة، وهذ� ي�شري �إىل 
�أن ��شتخ��د�م خريط��ة �ل�شكل )V( يف تدري�س مناه��ج �لبحث �لعلمي يوؤدي �إىل تنمية مه��ار�ت �لتفكري �لناقد 
لدى �لطلبة و�لذي يعد نتاجا للمهار�ت �ملعرفية، ويت�شمن قدرة �لفرد على حل �مل�شكالت � �لتي تو�جهه وردها 
�إىل �أ�شبابه��ا، و�ال�شتنت��اج وتق��ومي �حلجج و�لرب�ه��ن، كما �أنه تفك��ري تاأملي يظهر فيه وعي مبه��ار�ت �لبحث 

و�ال�شتق�شاء، و�لتحري �لتي يتم �لتو�شل من خاللها �إىل ��شتنتاجات )Ennis، 1998؛ �ل�شيد، 1995(.
وه��ذ� يع��ود �إىل ��شتخ��د�م خريطة �ل�ش��كل )V( �لتي ته��يء �لبيئة �ملنا�شب��ة لتنمية مه��ار�ت �لتفكري �لناقد 
بجانبيه��ا �لنظ��ري و�الإجر�ئ��ي، �إ�شاف��ة �إىل �ل�ش��وؤ�ل �لرئي�ش��ي مل�شكلة �لبح��ث، و�لذي ينبث��ق عنه جمموعة 
م��ن �الأ�شئل��ة �لفرعية، و�لتي �شيجيب عنها �لطال��ب من خالل مرحلة �الأحد�ث و�الأ�شي��اء، وهي نقطة �لتقاء 
جانب��ي خريطة �ل�شكل )V( و�لتي متثل �الإجر�ء�ت �لت��ي يقوم بها �ملتعلم و�الأدو�ت �لتي ي�شتخدمها لالإجابة 
ع��ن �ل�ش��وؤ�ل �لرئي�شي، مما يك�شبه تعريف �مل�شكل��ة بدقة و�لعنا�شر �ملكونة لها، و��شت��دالل �ملعلومات، ومن ثم 
ح��ل �مل�شكل��ة و�حل�شول عل��ى ��شتنتاجات معقولة، وه��ي من �أبرز مه��ار�ت �لتفكري �لناقد، �لت��ي توجه �لطلبة 
للتفك��ري يف تفكريه��م �أي )فكر كي��ف تفكر( وهو تفكري تاأمل��ي، وت�شجيع �لطلبة على �حل��و�ر و�لنقا�س وتقبل 
�لر�أي و�لر�أي �الآخر )جر�د�ت، 2006(، لذلك تعد خريطة �ل�شكل )V( ��شرت�تيجية تعليمية توجه �لطالب 
ال�شتق�شاء م�شكلة وحلها، وحتليل �أي بحث علمي �إىل عنا�شره �الأ�شا�شية ونقده وتطويره، �أو تخطيط مل�شروع 
بح��ث وتنفي��ذه )Passmore, 2002; Nelson & Epps, 2002(.كما تتيح خريطة �ل�شكل )V( �لفر�شة 
للطلب��ة للتفكري بحرية وجم��ع �ملعلومات من م�شادر متعددة ومعاجلتها بطر�ئ��ق خمتلفة و��شتخال�س �لنتائج 
منها، وممار�شة مهار�ت �لبحث �لعلمي بطريقة منتظمة، بحيث ي�شبح �لطالب قادرً� على حتليل م�شكلة �لبحث 
�إىل عنا�شرها �لرئي�شية، و�قرت�ح �لفر�شيات و�ختبارها، ثم �لتو�شل �إىل �حلل �ل�شحيح، و�النتهاء �إىل �أحكام 
عامة ترتبط بحل �مل�شكلة �لبحثية، مما ي�شاعد يف تنمية مهار�ت �ال�شتدالل، و�لتحليل، و�لتقومي لدى �لطلبة 
م��ن خ��الل �إتاحة �لفر�شة لهم لدر��شة م�شكل��ة �لبحث ب�شكل معمق، وحتديد �ملعلوم��ات ذ�ت �ل�شلة باملو�شوع، 
ومعاجلته��ا، و�لتو�ش��ل �إىل �لنتائ��ج �لتي ت�شاعد يف �لو�ش��ول �إىل حل �مل�شكلة �لبحثية من خ��الل �الإجابة عن 

�الأ�شئلة �لتي تت�شمنها.
التوصيات:

يف �شوء �لنتائج يو�شي �لباحثون مبا يلي:
تبن��ي ��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف تدري�س مادة مناهج �لبحث �لعلمي ملختلف �لتخ�ش�شات �لعلمية،   -
و�الإن�شاني��ة، وملختلف �مل�شتوي��ات �لبكالوريو�س، �أو طلبة �لدر��شات �لعلي��ا، الأن �لدر��شة �أثبتت �أنها متثل 

خطة ممنهجة الإعد�د �لبحث �لعلمي.
تدري��ب �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س عل��ى ��شتخد�م خريطة �ل�ش��كل )V( يف تدري�س �لطلب��ة وتدريبهم على   -

�إعد�د �لبحث �لعلمي.
�إج��ر�ء مزيد م��ن �لدر��شات حول ��شتخد�م خريط��ة �ل�شكل )V( مقارنة با�شرت�تيجي��ات �أخرى ولفروع   -

معرفية �أخرى، ودر��شة متغري�ت تابعة غري �لتي بحثته هذه �لدر��شة وت�شاميم �أخرى جديدة. 
تبن��ي �الأ�شل��وب �لقائم على ��شتخد�م خريطة �ل�شكل )V( يف �خلطط �لدر��شية الأع�شاء هيئة �لتدري�س   -

�لذين �شيكلفون بتدري�س مادة مناهج �لبحث �لعلمي ملختلف �مل�شتويات و�لتخ�ش�شات.
�إث��ر�ء مكتبة �جلامعة بالكت��ب �لتي تدر�س مو�شوع خر�ئط �ل�ش��كل )V(  و�خلر�ئط �ملفاهيمية، �إ�شافة   -
�إىل �الأبح��اث و�لدر��شات م��ن ر�شائل ماج�شتري و�أطروحات دكتور�ه �ش��و�ء باللغة �الإجنليزية �أو �ملرتجم 

منها، وحتديدً�  ما كتبه نوفال وجووين حول �ملو�شوع.
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