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البحث :ملخص 
أثـــر اســـتخدام طریقـــة حـــل المشـــكالت فـــي تنمیـــة التفكیـــر التعـــرف علـــى اســـتهدف البحـــث 

البحـث، واقتصـرب الصف السـادس فـي الثانویـات اإلسـالمیة االستداللي في مادة الفقه لدى طال

  م .  ٢٠١٠ –٢٠٠٩ة ، وللعام الدراسيمن ثانویة الحدباء اإلسالمیطالب الصف السادس على 

، )قبلـي وبعـدي(التصمیم التجریبـي ذا المجموعـة الواحـدة وذات اختبـارین  ثاستعمل الباح

طالبـا ،  )٣٤(ودرست أفراد المجموعة مادة الفقه بطریقة حل المشكالت . بلغ حجـم عینـة البحـث 

وتــم تــدریس الطــالب مــن قبـــل مــدرس المــادة نفســه . وبعــد اإلطـــالع علــى محتــوى مــنهج الصـــف 

)حــل المشــكالت(لباحــث خطتــین لموضــوع واحــد إحــداهما بطریقــة الســادس فــي مــادة الفقــه ، أعــد ا

واألخرى بالطریقة االعتیادیة ، وعرضـهما للمحكمـین وبعـد قبولهمـا اعـد الباحـث وبمسـاعدة مـدرس 

.المادة الخطط على وفق طریقة حل المشكالت لباقي المواضیع 

ن صـالحیته عرضـه كما أعد الباحث اختبارا لقیـاس التفكیـر االسـتداللي ولغـرض التأكـد مـ

على مجموعة من المحكمین للتعرف على الصدق الظاهري له ، ثم طبقـه علـى عینـة اسـتطالعیة 

(معامــل ارتبــاط بقصــد التعــرف علــى آلیــة تطبیقــه للعینــة الفعلیــة واســتخراج معامــل ثباتــه بواســطة

ســــب ، وبــــذلك یعــــد االختبــــار ذا ثبــــات منا )٠.٨٤(، حیــــث بلــــغ بعــــد إعــــادة االختبــــار )بیرســــون

ألغراض البحث .

، أجـــرى الباحـــث اختبـــارًا بعـــدیًا ثمانیـــة أســـابیع ویومـــانوبعـــد إنهـــاء التجربـــة التـــي اســـتمرت

لــدى أفــراد المجموعــة ، وبعــد معالجــة البیانــات إحصــائیًا أظهــرت للكشــف عــن التفكیــر االســتداللي

االختبــار بــین متوســط درجــات ٠,٠٥النتــائج وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

القبلــي فــي التفكیــر االســتداللي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة والتــي درســت باســتخدام طریقــة حــل 

وفـي ضـوء نتـائج ،المشكالت ، وبین متوسـط درجـاتهم فـي االختبـار ألبعـدي لتفكیـرهم االسـتداللي

تعمـــیم اســـتخدام طریقـــة حـــل المشـــكالت لجمیـــعمجموعـــة توصـــیات منهـــا البحـــث أوصـــى الباحـــث

وامتدادًا لهـذا البحـث وتكملـة لـه اقتـرح الباحـث إجـراء دراسـة أخـرى لكـال ،صفوف المرحلة الثانویة

.الجنسین لمعرفة اثر متغیر الجنس في التفكیر االستداللي في مادة الفقه والمواد األخرى
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Abstract:
The research aims at knowing the impact of using problem –

solving method on developing inductive thinking in Figh by Sixth
secondary class pupils in Islamic schools . The research is limited to the
sixth secondary class pupils in Al.Hadbaa Islamic school for the academic
year 2009 – 2010 .

The researcher used the experimental design with one group to
have (pre – and post tests) . The sample , studied Figh using the proposed
strategy , was (34) students . The researcher taught by himself . After
reviewing the content of Figh for sixth secondary class , the researcher
made two daily plans for the same subject , one is the proposed method
and the other is traditional and were shown to a panel of experts . After
acceptance ,the researcher with the help of the subject made the plans
according to problem – solving method for the rest of the subjects .

The researcher made a tool to measure inductive thinking and to
verify the tool , presenting it to a panel of experts to know surface
reliability and applied on a pilot sample to know the mechanism of its
application on the experimental sample and extract stability factor using
(Pearson Conjunction Factor). The post – test reached (0.84). thus proved
suitable for research .

After ending the experiment that lasted (8 weeks and two days) ,
the researcher made a post test to reveal inductive thinking for the group .
After the statistical analysis of data , the results showed statistically
significant difference at the level of (0.05) between the averages of
pretest in inductive thinking for the experimental group using the
proposed method and their average in post test for their inductive
thinking .

Given these findings , the researcher made a number of
recommenda. trons for example : the use of this method for Islamic
secondary school classes . As a completion, the researcher suggests
initiating another research on both sexes to know the effect of sex
variable on inductive thinking in Figh subject .
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مشكلة البحث:
من خالل االطالع على األدبیات فـي المجـال التربـوي یؤكـد علمـاء التربیـة وعلمـاء الـنفس 

ف الــذي یعیشــه الطالــب أن یكــون الموقــف التعلیمــي الــذي یجــري فــي غرفــة الصــف مشــابها للموقــ

خارج جدران القاعة الدراسیة كي تنتقل آثار تدریبه وتعلمه لما سیواجهه في المجتمع.  

على الواقع الفعلي ، وسماعه أراء األسـاتذة )المحدود(إال أن الباحث ومن خالل اطالعه 

إال بالطریقـة التقلیدیـة في طرائق التدریس ، أن التـدریس السـائد فـي المـدارس ال تجـري فـي الغالـب 

التي یكون المدرس هو محور العملیة التعلیمیة ویتلقى المتعلم المعلومات مباشـرة ، دون أن یكـون 

له األثر في إضافة أو انتقاد أو إعطاء مثال أو حل لمشكلة . 

وهنالـك طرائـق یمكــن القـول أنهـا تالئــم بـل قـد ال نكــون متطـرفین إن قلنـا كأنمــا هـي كانــت

خصیصــا لمثــل هكــذا مــواد دراســیة ، كمــا هــي الحــال فــي طریقــة حــل المشــكالت فــي تــدریس مــادة 

الفقــه ، إذ أن مــادة الفقــه بشــكل خــاص والفقــه بشــكل عــام قــد وجــود لحــل مشــاكل المجتمــع ، فهــي 

أنـه )یعتقـد الباحـث(أحكام یبین للفرد ماله ومـا علیـه ، فِلـَم ال یـدرس هـذه المـادة علـى النحـو الـذي 

سبها .ینا

كما ال یغیب عن ذهن المتلقي ما للتفكیر ، وخاصـة االسـتداللي منهـا أهمیـة بالغـة ، كمـا 

قـــائًال : أحسســت بوجـــود مشـــكلة حقیقیـــة لــدى الممـــارس التربـــوي فـــي  )٢٠٠٤أبـــو جـــادو ، (یــذكر 

مـن أالهتمام بموضوع التفكیر لدى الطلبة في المواقف التعلیمیة في غرفـة الصـف . وقـد الحظـت 

خالل الزیارات الكثیرة التي قمت بها بحكم طبیعة عملي في العدیـد مـن األقطـار العربیـة أن هنـاك 

قصــــورا كبیــــرا فــــي مجــــال تنمیــــة القــــدرة علــــى التفكیــــر  لــــدى الطلبــــة فــــي المواقــــف التعلیمیــــة لحــــل 

  . )١٧ – ١٦، ص  ٢٠٠٤أبو جادو ، (المشكالت 

فــي مختلـف دول العــالم مــن وجـود أزمــة حقیقیــة ویضـیف قــائال : فـي حــین یشــكو المربـون 

بین طلبـتهم ، یسـتطیعون مالحظتهـا سـواء فـي المواقـف التعلیمیـة ، أم فـي مواقـف الحیـاة بمختلـف 

أشــكالها وصـــورها ، تتمثـــل فــي تـــدني قـــدرتهم علــى التفكیـــر ، وممـــا یزیــد األمـــور تعقیـــدا أن الـــنظم 

ر فـي معظـم دول العـالم مازالـت تركـز علـى تلقـین التربویة التقلیدیة التي تسیطر علـى مقالیـد األمـو 

المادة الدراسیة وحفظها ، األمر الذي حول طلبة المدارس إلـى حاویـات ضـخمة لحفـظ المعلومـات 

  . )٢٥٧، ص  ٢٠٠٤أبو جادو ، (واسترجاعها عند الحاجة إلیها 

ریقـــة حـــل لســـائر مـــا تقـــدم تحـــدد مشـــكلة البحـــث فـــي الســـؤال اآلتـــي : مـــا أثـــر اســـتخدام ط

المشكالت في تنمیة التفكیر االستداللي في مادة الفقه لـدى طـالب الصـف السـادس فـي الثانویـات 

اإلسالمیة ؟
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أھمیة البحث والحاجة إلیھ 
تهــتم الــدول جمیعــا بالتربیــة مــن اجــل التنمیــة والنهــوض بالحیــاة علــى مســتوى الفــرد وعلــى 

حقــق أهــداف تنمیــة المجتمــع المتوقعــة وأهــدافها المنشــودة مســتوى المجتمــع ، وال یمكــن للتربیــة أن ت

علـى عناصـر أساسـیة ویعتمـد ذلـكإال بنجاح العملیة التربویة وفاعلیتها في مؤسسـاتها المختلفـة ، 

تجاهاتـه ، واهي : المعلم بصفاته العلمیة والمهنیة والشخصیة . والطالب : بقدراتـه العقلیـة ومیولـه 

اســتعداداته ، وأدائــه . والمنــاهج الدراســیة : بمــا تتضــمن مــن أهــداف و ، وطموحاتــه ، وتطلعاتــه ، 

  . )٥١، ص  ٢٠٠٣، أ  –الفتالوي (وتقویم ومحتوى تعلیمي وخبرات وأنشطة

تتضمن العملیة التعلیمیة محاور أساسیة تبدأ بتحدید أهداف التعلیم والتخطیط له ، ومـن و         

هــا المــدرس والمدرســة لتحقیــق هــذه األهــداف وبعــد ذلــك ثــم تحدیــد الوســائل وأوجــه النشــاط التــي یتبع

یـــة الالزمـــة الســـتمرار الـــتعلم تقـــویم مـــا تـــم تنفیـــذه فـــي ضـــوء هـــذه األهـــداف لتحدیـــد الخطـــوات التال

  . )٩، ص  ٢٠٠٦ألعبادي ، (

ویالحــظ علــى عملیــة الــتعلم فــي مختلــف العصــور أنهــا فــي تغییــر مســتمر فكــل فتــرة زمنیــة 

وفي كل مرة ینتقلون من مرحلة تعلم إلى أخرى ، تعلم یختلف عن أي فترة أخرى تتمیز بنوع من ال

فــي أنــواع التعلــیم الســابقة ، فعنــدما كــان التعلــیم نــواقص وســلبیاتأفضــل منهــا ، وذلــك الكتشــافهم 

یعتمــد علــى التلقــین والشــرح رأوا أنهــم قــد أهملــوا عامــل التفكیــر وهكــذا تتابعــت أألفكــار واآلراء بحثــا 

  . )٣١، ص  ٢٠٠٥سلیمان ، (م أفضل عن تعل

، ه متكــامال وبطاقاتــه وقدراتــه كلهــاوٕان هــدف التربیــة اإلســالمیة الشــامل هــو اإلنســان بكیانــ

وهي بذلك تعنـى بالجانـب العقلـي والروحـي والجسـدي والخلقـي والجمـالي ، وهـي عنـدما تتعهـد تلـك 

ا فـي حركـة نموهـا وتناسـقها بحیـث یصـبح الجوانب بالتربیة فإنها تستهدف فـي الوقـت نفسـه تكاملهـ

  . )٤٤، ص  ٢٠٠١ألشمري (ظرة شمولیة لألمور في الحیاة اإلنسان ذا ن

إلخـالص فـي أدائهـا هـي أهـم صـفاته واوجـب واوٕان مقدرة المعلـم علـى حمـل أمانـة التعلـیم 

اهللا ســـبحانه واجباتـــه ، ومعلـــم التربیـــة اإلســـالمیة ألـــزم النـــاس بـــذلك ألنـــه یحمـــل فـــي صـــدره كتـــاب 

وفـي تقصـیره فـي ، فؤاده فـیلهج بهمـا لسـانه فصـیحا واضـحا )(وتعالى ، وتنیر سنة رسول اهللا 

  . )٧ص،٢٠٠١ساده خطر عظیم على الناشئة(أبو الهیجاء، تأدیة واجبه ضرر كبیر وفي ف

والتعلـیم ، وترى الفلسفة للتربیة الحدیثة ضرورة أن یكون المتعلم إیجابیا أثناء عملیـة الـتعلم

وأنــه یجــب أن یبحــث عــن المعرفــة بنفســه ویكتشــفها ، وأن دور المعلــم هنــا هــو التشــجیع والتوجیــه 

واإلرشــاد ، وتصــمیم المواقــف المناســبة ، مــن خــالل اســتخدامه لطرائــق تدریســیة تقــوم علــى البحــث 

، ص ٢٠٠٢جامــل ، (واالستقصــاء منهــا طریقــة الوحــدات وطریقــة المشــروعات وحــل المشــكالت 

١٢٣ – ١٢٢ . (  
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ویعد نمط التعلم بطریقة حل المشـكالت مـن أرقـى أنمـاط الـتعلم مـن وجهـة نظـر " جانییـه " 

ویتطلــب هــذا النــوع مــن الــتعلم قیــام المــتعلم بعملیــات خاصــة تــدعى التفكیــر . كمــا أن هــذا الــنمط 

عینـة . وعنـدما یستخدم المبادئ والتنسیق فیما بینهـا لبلـوغ هـدف معـین یظهـر علـى شـكل مشـكلة م

یحل المـتعلم المشـكلة یكـون قـد تعلـم بصـورة أفضـل مـن نمـط تعلـم القواعـد والمبـادئ بصـورة أخـرى 

  .  ) ٢١٤، ص  ٢٠٠٠السكران ، (

ـــدریس التقلیدیـــة  ـــى طرائـــق الت ـــز االهتمـــام عل ـــة(إن تركی ـــل بفـــرض نمـــط )اإللقائی التـــي تتمث

مالءمتهـا إلمكانـاتهم ومیـولهم وحاجـاتهم تعلیمي واحـد علـى جمیـع الطلبـة بغـض النظـر عـن مـدى

الزال ســـائدا فـــي مدارســـنا ، أمـــا الطرائـــق التدریســـیة التـــي تتوافـــق واألهـــداف العامـــة للتربیـــة كتفریـــد 

التعلیم والتعلم بالممارسة والمشاركة الفعالة ال تزال تعـاني مـن جهـل تـام بهـا والنظـرة القاصـرة إلیهـا 

  .  )٩٢ – ٩١، ص  ٢٠٠٣أ ، –الفتالوي (

وٕاذا كنـــا نـــؤمن بـــأن المـــدرس یجـــب أن یكـــون صـــاحب مهنـــة لهـــا أصـــولها ومحـــدداتها فـــي 

ممارسته لها یجب أن یصل إلى مستوى معـین مـن الـتمكن مـن مهاراتهـا ، فهـذا یعنـي أن المـدرس 

یجــب أن یكــون أداؤه معبــرا عــن أســلوب إعــداده )بمعناهــا العملــي(حینمــا یمــارس عملیــة التــدریس 

  .  )٩، ص  ٢٠٠٢جامل ، (هذا العمل لممارسة 

إن براعة المدرس فـي صـیاغة الموقـف المشـكل بطریقـة سـهلة میسـرة تالئـم طبیعـة األبنیـة 

المعرفیــة الموجــودة لــدى الطلبــة ، ســیجعله قــادرا علــى ترســیخ فهــم الطلبــة لهــذه المواقــف المشــكلة ، 

ه النظریـة فـي تولیـد اكبـر عـدد ممكـن مـن وبالتالي تمكنـه مـن اسـتخدام التقنیـات التـي تضـمنتها هـذ

  . )٢٨٩، ص  ٢٠٠٤أبو جادو ، (الحلول لهذه النظریة 

ونخلـــص ممـــا ســـبق إلـــى أن عملیـــة التـــدریس ، نظـــام مـــن األعمـــال المخطـــط لهـــا بهـــدف 

إحداث عملیة نمو المتعلم في جوانب الشخصیة المختلفة : العقلیة والمهاریة والوجدانیة .    

حث ھدف الب
أثــر اســتخدام طریقــة حــل المشــكالت فــي تنمیــة یهــدف البحــث الحــالي إلــى التعــرف علــى " 

."ب الصف السادس في الثانویات اإلسالمیة التفكیر االستداللي في مادة الفقه لدى طال

:فرضیات البحث
هدف البحث ساق الباحث الفرضیة الصفریة اآلتیة :ولتحقیق 

بـین متوسـط درجـات االختبـار  ٠,٠٥ذو داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة ال یوجد فـرق

القبلــي فــي التفكیــر االســتداللي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة والتــي درســت باســتخدام طریقــة حــل 

المشكالت ، وبین متوسط درجاتهم في االختبار ألبعدي لتفكیرهم االستداللي .
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حدود البحث 
دس الثـانوي مـن مدرسـة ثانویـة الحـدباء اإلسـالمیة فـي محافظـة عینة مـن طـالب الصـف السـا-١

نینوى .

. ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي -٢

 )الفقه(المواضیع الخاصة من الكتاب المنهجي المقرر -٣

تحدید المصطلحات
وعلـى وفـق  سیتم تحدید المصطلحات األساسیة التي سـترد فـي البحـث اصـطالحًا وٕاجرائیـاً 

التسلسل الزمني وعلى النحو اآلتي :

أوال : طریقة حل المشكالت 

بأنها النشاط واإلجراءات التي یقـوم بهـا المـتعلم عنـد مواجهتـه موقفـا  )٢٠٠٣(عرفتها ألشمري -

مشكال ، للتغلب على الصعوبات التي تحول دون توصله إلى حل . ویتضـمن حـدود الطریقـة 

إثـارة مشـكلة تنبـع مـن حیـاة الطالـب أو بیئتـه وتتصـل بمـا یدرسـه فـي ومراحلها التي تقوم على

مادته الدراسیة .

كــل صــعوبة أو عــائق یعیــق الطالــب مــن الوصــول إلــى هــدف یــَود  )٢٠٠٠(عرفهــا الســكران -

بلوغه ، أي أنها حیرة تضع الطالب في موقف تساؤٍل حـول تنفیـذ القـرار أو أألمـر ، أو الشـك 

. )١٤٨، ص  ٢٠٠٠السكران ، (لب منه حال مقبوًال في قضیة ما یجهلها وتتط

: هـــي إثـــارة مشـــكلة تثیـــر اهتمـــام الطلبـــة وتســـتهوي انتبـــاههم  )١٩٩٢(عرفهـــا أألمـــین وخلـــف -

وتتصـــل بحاجـــاتهم ، وتـــدفعهم إلـــى التفكیـــر والدراســـة والبحـــث عـــن حـــل علمـــي لهـــذه المشـــكلة 

  . )٩٤، ص  ١٩٩٢أألمین وخلف ، (

ة فــي التفكیــر العلمــي تقــوم علــى المالحظــة الواعیــة والتجریــب طریقــ )١٩٨٤(عرفهــا القــاعود -

ومــن الكــل إلــى )االســتقراء(وجمــع المعلومــات بحیــث یــتم االنتقــال فیهــا مــن الجــزء إلــى الكــل 

. )٤٧، ص  ١٩٨٤القاعود ، (من أجل الوصول إلى حل مقبول )أالستنتاج(الجزء 

، رس طالبـه فـي حالـة شـك وارتبـاكالمـد: یضـع أما التعریف اإلجرائي لطریقـة حـل المشـكالت-

ـــدرس ، لینمـــي  ـــرة وتـــردد ، مـــن خـــالل طـــرح تســـاؤل أو عـــرض موقـــف یعالجـــه مـــادة ال أو حی

تفكیرهم االستداللي من خـالل بحـثهم عـن الحلـول الممكنـة للخـروج مـن حالـة الشـك والتـردد ثـم 

یتابع الدرس على وفق خطوات طریقة حل المشكالت . 
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لي :: التفكیر االستدال ثانیا

ــــــو جــــــادو - ــــــائق والمعلومــــــات          )٢٠٠٠(عرفــــــه أب ــــــر تتضــــــمن وضــــــع الحق ــــــة تفكی : هــــــو عملی

أبــو جــادو ، (بطریقــة منظمــة أو معالجتهــا بحیــث تــؤدي إلــى اســتنتاج أو قــرار أو حــل مشــكلة 

. )٤٦٦، ص  ٢٠٠٢

: بأنه الكشف عن العالقات المختلفة بـین األشـیاء للتوصـل  )٢٠٠٢(عرفه الهیشان وملكاوي -

إلـــى نتـــائج صـــحیحة فـــي الموضـــوع المـــراد بحثـــه ، وكلمـــا كانـــت المعلومـــات شـــاملة ومحیطـــة 

بالموضوع من جمیع جوانبه قبل إصدار الحكم علیـه كـان التفكیـر سـلیما ومعینـا للتوصـل إلـى 

).٢٠٣، ص  ٢٠٠٢الهیشان وملكاوي ، (نتائج أدق وأحكم 

ب القـدرة علـى إدراك العالقـات بـین : بأنه احـد أنمـاط التفكیـر الـذي یتطلـ )٢٠٠٣(عرفه علي -

األجــزاء أو األمثلــة للوصــول إلــى الكــل ، وهــذا مــا یعــرف بعملیــة االســتقراء ، أو اســتخدام هــذا 

، ص  ٢٠٠٣علـي ، (الكل في مالحظة األجزاء أو األمثلة وهذا ما یعـرف بعملیـة االسـتنباط 

٦٦( .

تفكیر الـذي یلجـأ إلیـه الطالـب عنـد هو نمط من الأما التعریف اإلجرائي للتفكیر االستداللي :-

تصدیه لمشكلة في الموقـف التعلیمـي وذلـك السـتنتاج حقـائق مفصـلة مـن مقـدمات وعمومیـات 

یستند إلى المنطق واالستدالل للتوصل إلى الحلول المناسبة للمشكالت المعروضة أو األسئلة 

.المطروحة في الدرس ، بقصد تجاوزها أو حلها

  سابقة   خلفیة نظریة ودراسات
أوال : طریقة حل المشكالت

ماھیة الطریقة :
Johnالمراحـــل التـــي حـــددها جـــون دیـــوي (تعـــد Dewey( مـــن أوائـــل المحـــاوالت التـــي

أرســت قواعــد أساســیة لحــل المشــكالت بطریقــة إبداعیــة ، حیــث اجتــذبت هــذه النظریــة منــذ نشــأتها 

یولون اهتماما أكبر بالعملیات المعرفیة التي عددا كبیرا من المهتمین بموضوع اإلبداع ، وجعلتهم

یمكن أن تسهم في إنتاج حلول أصیلة للمشكالت . وربما یعزى االفتتان بهذه العملیات إلى حقیقة 

أنهــا لعبــت دورا حاســمًا فــي حــل المشــكالت وتولیــد األفكــار ، واألهــم مــن ذلــك أن هــذه العملیــات 

یـــــة تولیـــــد الحلـــــول األصـــــیلة للمشـــــكالت الجدیـــــدة بطبیعتهـــــا العامـــــة وفـــــرت آلیـــــة جذابـــــة لفهـــــم كیف

)Mumford : et al ;1994()Wesberg , 1993(١.

)٤٧، ص  ٢٠٠٤نقال عن (أبو جادو ،   ١
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أمـــا بالنســـبة لتحقیـــق األهـــداف التعلیمیـــة المنشـــودة فیقـــع علـــى المـــدرس عـــبٌء هائـــل فـــي 

تحقیقها من خالل تطبیق طـرق وأسـالیب تدریسـیة ووسـائل تعلیمیـة مناسـبة وتهیئـة مواقـف تعلیمیـة 

–والجســمي  –العقلــي (یــدة ومثیــرة تحفــز طلبتــه وتنمــي شخصــیاتهم فــي جمیــع مجــاالت النمــو ج

  . )٥١، ص  ٢٠٠٣الفتالوي ، ()واالجتماعي–والوجداني 

أن الحلـــول الجدیـــدة وغیـــر العادیــة للمشـــكالت هـــي فـــي الواقـــع  )٢٠٠٢جـــروان ، (ویــذكر 

ون ناضــجة ، وغیــر كافیــة حتــى تبلــغ الــذروة نتاجــات عملیــة تطوریــة تتــدرج مــن بــدایات قــد ال تكــ

  .)٣٨، ص  ٢٠٠٢جروان ، (بالوصل إلى الحل 

إن الخبـــرة الســـابقة هـــي األســـاس التـــي تنطلـــق منهـــا جمیـــع المحـــاوالت لحـــل المشـــكالت ، 

فعندما یقوم األفراد بعمل لحل مشكلة مـا فـإن عملهـم یكـون مبنیـا علـى نـوع مـن المزاوجـة بـین تلـك 

Wesberg(عارفهم السابقة المشكلة وم , 1993 , pp. 148-176(*.

األسس التي ینبغي مراعاتھا عند اختیار المشكلة :
أن تكون للمشكلة فائدة تربویة كبرى تساهم في بلوغ بعض أهداف الدراسات االجتماعیة .-١

ورغبة .أن ترتبط المشكلة بحیاة الطلبة ارتباطا وثیقا بحیث یقبلون علیها بحماس -٢

أن تكون المشكالت متنوعة بحیث تنبع من مصادر مختلفة .-٣

أن تراعي المشكالت قدرات الطالب وٕامكانات المدرسة والبیئة .-٤

أن تراعـــي الفتـــرة الزمنیـــة لدراســـة المشـــكالت بحیـــث یـــتمكن الطلبـــة مـــن إكمالهـــا ضـــمن المـــدة -٥

. )١٤٨، ص  ٢٠٠٠السكران ، (المحددة 

وعیوبھا مزایا طریقة حل المشكالت
هناك الكثیر من الفوائد والمزایا التي یمكن تحقیقهـا مـن هـذه الطریقـة والتـي یمكـن إیجازهـا 

بما یلي : 

تعمل على إثارة انتباه الطلبة والتالمیذ ، وتوجیه تفكیرهم باتجاه المشكلة من أجل إیجاد الحل - أ

المناسب . 

المعلــم وذلــك مــن خــالل التوجیهــات واإلرشــادات تعـزز العالقــة وتقــوي الثقــة مــا بــین التالمیـذ و - ب

التي یقدمها لهم .

تلعب دورا كبیرا في تدریب الطلبة والتالمیذ على حل المشاكل والمواقف التي تواجههم. -ج

تعمل على تنمیة القدرات التحلیلیة واالستنتاجیة للطلبة والتالمیذ .  -د

 ، ٣٧، ص  ٢٠٠٤نقال عن (أبو جادو. (  
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مـــل الجمـــاعي والتعـــاون فیمـــا بیـــنهم مـــن أجـــل تلعـــب دورا كبیـــرا فـــي تـــدریب التالمیـــذ علـــى الع -هــــ

مواجهة المواقف والمشاكل المثارة .

أألحمــد ویوســف ، (تــدفع التالمیــذ وتزیــد مــن رغبــتهم فــي البحــث والتحلیــل وجمــع المعلومــات  -ز

  . )٩٨ – ٩٧، ص  ٢٠٠٣

:أما العیوب التي یمكن أن تظهر في طریقة حل المشكالت 

صعوبة تحقیقها .-١

أو المادة العلمیة التي یمكن أن یمتلكها الطالب عند استخدام هذه الطریقة .قلة المعلومات-٢

قد ال یوفق المعلم في اختیار المشكلة اختیـارا حسـنا ، وقـد ال یسـتطیع تحدیـدها بشـكل یـتالءم -٣

مع نضج التالمیذ .

. )١٤٠،  ٢٠٠٢جامل ، (تحتاج إلى إمكانات وتتطلب معلما مدربا بكفاءة عالیة -٤

جاح طریقة حل المشكالت : عوامل ن
أن تكون المشكلة نابعة من حیاة الطلبة انفسهم .-١

أن تكون المشكلة متحدیة لتفكیر الطلبة .-٢

أن تكون المشكلة ذات معنى ولها أهمیتها في المجتمع .-٣

أن تكون المشكلة متالئمة مع مستوى نضج الطلبة ، فال هي سهلة وال هي صعبة .-٤

وسائلها متوافرا لدى الطلبة . أن تكون مصادر المعرفة و -٥

أن یكون المعلم ملما بالمشكلة من جمیع جوانبها حتى یستطیع توجیه الطلبة الوجهـة السـلیمة -٦

.

) .١٥٢، ص  ٢٠٠٠السكران ، (أن یسود جو العمل روح المحبة والتعاون العلمي -٧

خطوات التدریس بطریقة حل المشكالت 
كون دور المعلـم فـي هـذه الخطـوة هـو اختیـار المشـكلة اإلحساس بوجود مشكلة وتحدیدها : وی-١

التي یناسب مستوى نضج التالمیذ والمرتبطة بالمادة الدراسیة .

فــرض الفــروض : وهــو التصــورات التــي یضــع المتعلمــین بإرشــاد المعلــم لحــل المشــكلة وهــي -٢

الع علـى الخطوة الفعالة فـي التفكیـر وخطـة الدراسـة ، وتـتم نتیجـة المالحظـة والتجریـب واالطـ

المراجع والمناقشة واألسئلة وغیرها . 

تحقیــــق الفــــروض : ومعناهــــا تجریــــب الفــــروض واختیارهــــا واحــــد بعــــد اآلخــــر ، حتــــى یصــــل -٣

المتعلمون للحل ، باختیار أقربها للمنطق والصحة أو الوصول إلى أحكام عامة مرتبطة بتلك 

المشكلة .
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ــ)التطبیــق(الوصــول إلــى أحكــام عامــة -٤ ول واألحكــام التــي تــم التوصــل إلیهــا : أي تحقیــق الحل

. )١٤٠ – ١٣٩، ص  ٢٠٠٢جامل ، (للتأكد من صحتها 

ویمكن القول أن أسلوب مـن یتصـدى للتعلـیم یمكـن أن یكـون لـه مالمحـه فـي تطبیـق هـذه 

الطریقــة ، فلربمــا أكثــر مــن شــخص ینــوي تطبیــق الطریقــة فــي تــدریس نفــس المــادة أو حتــى نفــس 

د احدهم لم یقم بما قام به اآلخرون بحذافیره .. الموضوع ، إال أننا قد نج

كما ویستصعب البعض إخضاع طریقة حل المشكالت لتـدریس كثیـر مـن المـواد الدراسـیة 

أي إمكانیـــة –قـــدمت نموذجـــا لتـــدریس القـــرآن الكـــریم بهـــذه الطریقـــة  )٢٠٠٣ألشـــمري ، (، إال أن 

.–تطبیقها في تدریس القرآن الكریم 

مـن سـورة الملـك بطریقـة حـل المشـكالت : المشـكلة التـي  )٥ - ١(ت مدخل لتدریس اآلیا

یمكن أن یثیرها المدرس لآلیة األولى " لو اقتربت الشمس من األرض نصف المسافة التي بینهمـا 

اآلن فماذا یمكن أن یحدث ؟؟ " وأالجابات المحتملة :  

یختل نظام الكون ویتغیر .-

ترتفع درجة الحرارة إلى الضعف .-

أكثر الناس .یموت-

تموت أكثر النباتات والحیوانات البریة .-

تتبخر غالبیة میاه البحار . -

تكثر األمطار في بعض المناطق وتكون مهلكة .-

یرتفع سطح البحار وربما تغرق األرض .-

لو لم یكن ثمة موت ماذا یمكن أن یحدث للناس على (–لآلیة الثانیة –والمشكلة الثانیة 

بات المحتملة :  جاإلاو  )األرض ؟

یزداد عدد السكان ازدیادا هائال ..-

یكثر كبار السن الذین ال یقومون بأي عمل ..-

یعاني كثیر من الناس من الجوع ..-

تزداد الجرائم بسبب الفقر ..-

)٢١١، ص  ٢٠٠٣ألشمري ، (تكثر الحروب بین األمم ..          -

ثانیا : التفكیر االستداللي 
ر المتسارع الدائم ، جعل القائمین على التربیة والمهتمین بمعالجة القضایا التغیی إن       

یواكب التغییرات المختلفة ویتفاعل معها بایجابیة ،  أناالجتماعیة والذین یریدون لمجتمعهم 

عبر للنشءطرق واضحة المعالم تساعدهم على تنمیة القدرة الفكریة إلیجادویفكرون بجدیة 
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ا نتغیرات التي تعترض سبیلهم ، من هلیصبحوا قادرین على التفاعل مع الم–المتعاقبةاألجیال

الطلبة  أذهانانطلقت فكرة االنتقال بالتعلیم من النمط التقلیدي الذي یعتمد على التلقین وحشو 

نمط  إلىاالمتحان إجراءبقدر هائل من المعلومات والمعارف التي یطلب تذكرها واستظهارها عند 

منح الطلبة القدر الكافي من االعتماد على ذاته في التعلم والتفاعل مع المحیط  لىإیدعو آخر

 أنبعض العلماء یرى  أنوغیر ثابتة وسریعة التحول ، حتى  ةالذي یعیش فیه كون الحقائق متغیر 

تخرج من المطابع في كتاب مطبوع ولذا یجب  أنتتطور قبل  أوكثیرا من الحقائق تتبدل وتتغیر 

المتغیرات هذه بما یملك من قدرة عقلیة إدراكاالهتمام على تنشئة جیل قادر على ینصب  أن

  .)٤٠٣ص ، ٢٠٠٠، وقطاميقطامي(لتعامل معها وا وتفكیر یؤهله لالستدالل

أھمیة التفكیر االستداللي :
ه من دورا بارزا ومؤثرا في توسیع المالحظة لدى الفرد ، وتمكیناالستداللي یؤدي التفكیر 

،العالقات  إدراك إلىد یستنألنهالفعالیات في مستوى رفیع من مستویات التنظیم المعرفي ،  أداء

ثالثة بشكل عام تنقسم إلى مهارات التفكیر و  ،لإلنسانارتباطا وثیقا بالنشاط العلمي ویرتبط 

مستویات رئیسة هي :

الستقراء ، واالستدالل .واالستنتاج ، وامنها :و  األساسیةالعملیات المعرفیة  -١

.أالبتكاري، والتفكیر الناقد ، والتفكیر حل المشكالتومنها : العملیات المعرفیة العلیا  -٢

  . )٥٤،ص ١٩٩٣رمضان وفاروق ، (التفكیر من اجل التفكیر منهاما وراء العملیات و  -٣

مكنا من المستوى الذي فانه یكون متآخر إلىوعلیه فان الفرد عندما ینتقل من مستوى 

یؤدي  أنقبله فعندما یكون في مستوى التفكیر الناقد أي في المستوى الثاني فانه یستطیع 

.والتي منها التفكیر االستداللياألساسیةالعملیات المعرفیة 

في الوقت الحاضر إلیهنسعى  أننعد تعلیم التفكیر هدفا عاما ، ویجب  أنیجب  إذن        

هتمام نحو تعلیم الطلبة التفكیر لمساعدتهم في معالجة المسائل والقضایا وصعوبات وان یتجه اال

، وان على المدرسین تداللالتعلیم التي تواجههم في المدرسة وخارجها وتنمیة قدراتهم على االس

 )٤١١ص ، ٢٠٠٠وقطامي، قطامي(التفكیر عند الطلبة أسالیبوالمعلمین العمل على تطویر 

.

االستداللي من منظور إسالمي التفكیر 
عدة مسالك لتوجیه التفكیر االستداللي المقصود فالحروف لقد وردت في القرآن الكریم 

المتقطعة في أوائل بعض السور ، واألقسام العظیمة في أوائل بعض السور أو في منتهاها ، كل 

يء وتكراره على نسق واحد قد ذلك للفت االنتباه إلى الشيء المألوف المتكرر ؛ ألن إلف الش
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یكون حجابا وغشاوة تحجب تركیز التفكیر واالنتباه إلیه ، فدعا القرآن الكریم إلى التأمل والتفكیر 

حتى في أألمور المألوفة والمشاهد المتكررة لیتدرب العقل على تركیز التفكیر وتوجیه االنتباه 

َأَفال َینُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل َكْیَف (ة الغاشیة ألقصدي إلى كل ما حولنا . فمثال قوله تعالى في سور 

) َوإَِلى اَألْرِض َكْیَف ١٩) َوإَِلى اْلِجَباِل َكْیَف ُنِصَبْت (١٨) َوإَِلى السََّماء َكْیَف ُرِفَعْت (١٧ُخِلَقْت (

فإن إلف الناس لهذه المشاهد أنساهم التفكیر في عظمتها .  )٢٠ – ١٧الغاشیة ( ))٢٠ُسِطَحْت (

الهیشان وملكاوي ، (ما فیها من إبداع وٕاتقان دال على عظمة الخالق ووجوب توحیده وعبودیته و 

  .  )٢٠١ – ٢٠٠، ص  ٢٠٠٢

دراسات سابقة 
ُتعدُّ الدراسات السابقة من المجاالت المهمة في البحوث التربویة ألسباب كثیرة منها ، 

ظر فیها دراسیًا ، لتوظیفها في الدراسات الالحقة معرفة نتائج السابقین وٕاجراءاتهم ، ومن ثم الن

لیستمر التواصل والتكامل في البناء التربوي ، رامیًا االختصار في الوقت والجهد .           

وتسهیًال لمراجعة تلك الدراسات ، تم تقسیمها على قسمین ، وعلى النحو اآلتي : ـ  

المشكالت .الدراسات التي تناولت استخدام طریقة حل –أ 
:)٢٠٠٦(دراسة الضاحي -١

اثر استخدام طریقة حل المشكالت في تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مادة (

)التاریخ ومیلهم نحوها

ولتحقیق هدف البحث فقد صیغت أجریت الدراسة في العراق ، في مدینة الموصل ، 

بین متوسط درجات المجموعة إحصائیةیوجد فرق ذو داللة  التین صفریتین مفادهما : الفرضی

التجریبیة التي درست باستخدام طریقة حل المشكالت ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي 

واعتمد في المیل نحو المواضیع التاریخیة .و درست بالطریقة التقلیدیة في التحصیل الدراسي 

تجریبیة تم تدریسها بطریقة حل ماإحداهالباحث التصمیم التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین 

) ٦٢تكونت عینة البحث من (و ضابطة تم تدریسها بالطریقة التقلیدیة . واألخرىالمشكالت 

من تالمیذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة الكفاءات قصدیهتلمیذا تم اختیارهم بصورة 

یذًا لكل مجموعة . وقد كافأ ) تلم٣١مجموعتین بطریقة عشوائیة بواقع ( إلىللبنین وزعوا  األولى

ر ، و شهلمتغیرات هي : (العمر الزمني بالالباحث المجموعتین قبل بدء التجربة في عدد من ا

لآلباءالتحصیل في مادة التاریخ ، التحصیل الدراسي العام ، الذكاء ، المستوى التعلیمي 

ة الالزمة لكلتا الباحث مجموعتي البحث بنفسه واعد الخطط التدریسی رسدو  ) .واألمهات

ولغرض قیاس المتغیرات التابعة في البحث أسبوعا) ١٢المجموعتین واستغرقت مدة التجربة (
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) فقرة والثانیة لقیاس ٣٦ختبار تحصیل في مادة التاریخ مكون من (إحداهما ال:أداتیناعد 

هي (بدرجة كل فقرة ثالثة بدائلوأمام) فقرة ٣٣المیول نحو المواضیع التاریخیة مكونة من (

كبیرة ، بدرجة متوسطة ، بدرجة قلیلة) . 

مؤشرات بإیجادالبحث وصالحیتهما للقیاس قام الباحث أداتيالتحقق من سالمة وألجل

باستخدام الصدق الظاهري من خالل عرضها على مجموعة من المحكمین لألداتینالصدق 

–) باستخدام معادلة كیورد ٠.٨١( ألتحصیليفبلغ معامل ثبات االختبار األداتینوحسب ثبات 

) ٠.٨٢التطبیق ( إعادة) في حین بلغ معامل الثبات لمقیاس المیول بطریقة ٢٠ریتشاردیسون (

أداتيبیق ن وتمت معالجة البیانات التي حصل علیها الباحث من تطاویعد هذان العامالن جید

tتائي (على المجموعتین بعد انتهاء التجربة باستخدام االختبار الالبحث - test لعینتین (

في  أثرهماالمقارنة بین طریقة حل المشكالت والطریقة التقلیدیة من حیث إلیجادمستقلتین وذلك 

الصف ، في تحصیل تالمیذإحصائیةوجود فرق ذي داللة النتائج فأظهرتلتابعین المتغیرین ا

.نحو المواضیع التاریخیة  هممیولو 

ملة من التوصیات منها االعتماد على طریقة حل وفي ضوء النتائج قدم الباحث ج

المزید من الدراسات الالحقة في مجال طرائق إجراءواقترح ، المشكالت في تدریس مادة التاریخ 

، الملخص) ٢٠٠٦الضاحي ، (تدریس االجتماعیات 

:)٢٠٠٩(دراسة المولى والخفاجي -٢
الصف الخامس االبتدائي وتنمیة أثر استخدام مدخل حل المشكالت في تحصیل تلمیذات (

)التفكیر االستداللي لدیهن

وكانت الدراسة في مادة العلوم ، وأجریت في العراق ، في مدینة الموصل ، ولتحقیق 

هدف البحث استخدمت الباحثتان في دراستهما التصمیم التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین 

تلمیذة للمجموعة التجریبیة والتي درست وفق  )٢٠(تلمیذة بواقع  )٤٠وبلغت حجم العینتین (

تلمیذة للمجموعة الضابطة والتي درست وفق الطریقة االعتیادیة  )٢٠(مدخل حل المشكالت ، و 

فقرة  )٥٠(والمتكون من  )١٩٩٦(، وقد استخدمتا اختبار التفكیر االستداللي الذي أعده الغریري 

ر مالءمة مع أغراض البحث ، كما أعدتا اختبارا فقرة لكونها أكث )١٥(إال أنهما اختارتا منها 

فقرة ، وتناول الباحث أربع وسائل إحصائیة في مجمل أغراضه وهي  )٢٠(تحصیلیا متكونا من 

االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، واالختبار التائي لعینتین مترابطین ، ومربع كاي ، ومعامل 

ین وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات ارتباط بیرسون ، وبعد تطبیق االختبارین تب

اختبار التفكیر االستداللي بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة ، وعدم وجود فروق دالة 

في متوسط تنمیة التفكیر االستداللي لدى أي من المجموعتین على وجه االستقالل ، كما لم 
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ت التحصیل لدى المجموعتین ، وفي ضوء تتوقفا على فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجا

نتائج البحث قدمت الباحثتان بعضا من التوصیات أهمها استخدام مدخل حل المشكالت العلمیة 

في تدریس مادة العلوم لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة واقترحتا برنامج لمدخل حل المشكالت 

  . )٢٦ -  ١، ص  ٢٠٠٩، يوالخفاجالمولى (ومعرفة أثره في أنواع التفكیر األخرى . 

الدراسات التي تناولت التفكیر االستداللي كمتغیر مقاس :-ب
:)٢٠٠٣(دراسة العتیبي -١
المرحلة الثانویة بمدینة فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة التفكیر االستداللي لدى عینة من طالب(

)الریاض

الریاض ، وقد تكونت الدراسة أجریت الدراسة في المملكة العربیة السعودیة  ، في مدینة

 )١١(من طالب الصف األول الثانوي ، قسموا إلى مجموعتین ، مجموعة تجریبیة تكونت من 

طالبا ، وقد طبق الباحث اختبار الذكاء المصور  )١٢(طالبا ، ومجموعة ضابطة تكونت من 

وبرنامج )لمفتيإعداد محمد ا(واختبار مهارات التفكیر االستداللي )إعداد احمد زكي صالح(

جلسات بواقع جلستین أسبوعیا  )٩(یتكون من )إعداد الباحث(تنمیة مهارات التفكیر االستداللي 

دقیقة ، طبقت فیه أسالیب تدریبیة هي : إدراك العالقات ، والتعمیم  )٤٥(، مدة الجلسة الواحدة 

التغذیة الراجعة ، والواجبات ، والقیاس المنطقي ، والمماثلة ، واالستدالل السببي ، والمناقشة ، و 

وقد تحقق من صدق وثبات األدوات المستخدمة في هذه الدراسة ، وأظهرت النتائج بعد )المنزلیة

)ویلكوكسون(واختبار )وتنى–اختبار مان (استخدام األسالیب اإلحصائیة الالبارامتریة وهي : 

وجود فروق ذات داللة تحقق جمیع فروض الدراسة عدا الفرض الثالث الذي ینص على " 

إحصائیة بین القیاس ألبعدي والقیاس الالحق في مهارات التفكیر االستداللي لدى المجموعة 

التجریبیة لصالح القیاس الالحق بعد مضي شهر من انتهاء التدریب " فقد تحقق جزئیا حیث لم 

بالنسبة لمهارتي تكن هناك فروق دالة بالنسبة لمهارات االستنباط ، بینما كانت الفروق دالة

،  )٢٠٠٣(العتیبي (االستقراء واالستنتاج لصالح الالحق بعد مضي شهر من انتهاء التدریب . 

  . )١٥١ – ١٤٧ص 
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:)٢٠٠٧(دراسة الخزرجي -٢
اثر استعمال المجمعات التعلیمیة وفرق التعلم في تنمیة التفكیر االستداللي في مادة التاریخ (

لمعلمات)لدى طالبات معهد إعداد ا

صفریة فرضیات ثالث وضع الباحث أجریت الدراسة في العراق ، في مدینة بغداد ، وقد

طالبات معـاهـد إعداد المعلمات فـي محـافظـة بغداد و اقتصر البحث على :،للتحقق من الهدف

ار اخت، و الفصـول الثـالثة األولـى مـن كتاب التاریـخ األوربـي الحـدیث  وعلى،  ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥

معهد إعداد كما اختار الضبط الجزئي واالختبار ألبعدي تصمیمًا للبحث ، التصمیم التجریبي ذا

ثالث شعب في الصف الرابع عشوائیاً المعلمات في المنصور عینة عشوائیة للبحث ، وتم اختیار

) ٩٩وبلـغت عینة البحث (، مع مجموعتین تجریبیتین . الضابطة، إحداها تمثل المجموعة

) طالبـة فـي كـل مجموعة وأجرى بینهما تكافؤ فـي المتغیرات العـمر الزمني ، ٣٣البـة وبواقع (ط

مجمعات تعلیمیة كمستلزمات للبحث  )٨تم إعداد (و الـذكـاء ، درجات مادة التاریخ للعام السابق. 

النهائي وعرضها على الخبراء للتحقق من صدقها ومالءمتها ، واعد اختبار للتفكیر االستداللي 

)t-testواستعمل االختبار التائي (له صدقه وثباته ومعامل الصعوبة والقوة التمییزیة وتأكد من

كوسائل إحصائیة لمعالجة البیانات البحث، وتم التوصل إلى النتائج التالیة : 

ت بتقنیة المجمعات التعلیمیة على تفوق طالبات المجموعة التجریبیة األولى التي درس -١

  ٠موعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة  المج

تفوق المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست بأسلوب فرق التعلم على المجموعة الضابطة  -٢

  ٠التي درست بالطریقة االعتیادیة 

تفوق المجموعة التجریبیة األولى التي درست بتقنیة المجمعات التعلیمیة على المجموعة  -٣

 ٠لثانیة التي درست بأسلوب فرق التعلم التجریبیة ا

إدخال تقنیة المجمعات وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بتوصیات عدة منها 

التعلیمیة واستراتیجیة فرق التعلم ضمن مفرادت مادة طرائق التدریس في معاهد إعداد المعلمین 

ت التعلیمیة وفرق التعلم في أجراء بحوث أخرى لمعرفة اثر المجمعا، اقترح الباحث،والمعلمات

ملي والتحصیل ومیولهم نحو مادة التاریخ أمتغیرات أخرى كالتفكیر اإلبداعي والناقد والت

الخزرجي ، ( ٠ ظر االعتبارنواالتجاهات، وعلى مراحل دراسیة أخرى متخذًا متغیر الجنس ب

.)، ملخص البحث ٢٠٠٧
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:)٢٠٠٨(دراسة الزعوري -٣
ثانوي في مادة راتیجیة هیلداتابا في تنمیة التفكیر االستداللي لطلبة األولأثر استخدام إست(

)الجغرافیة

ولتحقیق أجریت الدراسة في الیمن في محافظة لحج ، واتبع الباحث التصمیم التجریبي  

مجموعة من اإلجراءات ، اتخذ الباحث، و فرضیات صفریة خمس البحث وضع الباحث هدف

للبحث ، وٕاجراء عملیات التكافؤ ار العینة وتحدید التصمیم التجریبيتأتي في مقدمتها اختی

للمجموعات األربع عینة البحث ، فضال عن إعداد اإلحصائیة والضبط الداخلي للعوامل الداخلیة

هیلدا تـابا والطریقة التقلیدیة ، وٕاعداد اختبار التفكیر سیة الخاصة باستراتیجیـةاالخطط الدر 

التجربة فصال دراسیا كامال ، قام الباحث خاللها بتدریس استمرت مدةوقد ، االستداللي

طلبة . وباستخدام عدد الطبق اختبار التفكیر االستداللي على توبعد.المجموعات األربع بنفسه

:النتائج وعلى النحو اآلتي إلىمن الوسائل اإلحصائیة لمعرفة الفروق توصل البحث

تابا اللتین درستا باستخدام استراتیجیة هیلدا)إناث –ذكور (تین المجموعتین التجریبیتفوق -١

)للتین درستاا إناث –ذكور(الضابطتین على المجموعتینفي تنمیة التفكیر االستداللي

.بالطریقة التقلیدیة في تنمیة التفكیر االستداللي

لد تابا في تنمیةالتي درست باستخدام استراتیجیة هی )ذكور(المجموعة التجریبیة تفوق -٢

في التي درست بالطریقة التقلیدیة )ذكور(على المجموعة الضابطة التفكیر االستداللي

.تنمیة التفكیر االستداللي

التي درست باستخدام استراتیجیة هیلد تابا في تنمیة)إناث(المجموعة التجریبیة تفوق -٣

تنمیة التي درست بالطریقة التقلیدیة في)إناث(التفكیر االستداللي على المجموعة الضابطة 

.التفكیر االستداللي

اللتین )إناث –ذكور (ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیتین ال توجد فروق -٤

.باستخدام استراتیجیة هیلد تابا في تنمیة التفكیر االستدالليدرستا

اللتین )إناث - ذكور (ین الضابطتین ذات داللة إحصائیة بین المجموعتال توجد فروق -٥

.التقلیدیة في تنمیة التفكیر االستدالليدرستا بالطریقة

إمكانیة استخدام استراتیجیة أهمها الباحث إلى مجموعة من االستنتاجاتوبذلك توصل

وما یتوفر فیها من ممیزات ساعدت على التعلم مقارنة هیلدا تابا التعلیمیة لما لها من أثر فعال

في مقدمتها وعرض مجموعة من التوصیات.التفكیر االستدالليبالطریقة التقلیدیة في تنمیة

من فوائد استراتیجیة هیلدا تابا التعلیمیة في تدریس الجغرافیة في المرحلة الثانویة لما لهااستخدام

ن ضمنها مالمقترحاتجملة من و  ،كبیرة في التحصیل و تنمیة التفكیر وتنظیم المادة العلمیة
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تنمیة دراسات مماثلة تتناول أثر االستراتیجیة في متغیرات أخرى مثل تنمیة التفكیر الناقد ،إجراء

)ملخص الرسالة )٢٠٠٨( الزعوري(.تنمیة التفكیر اإلبداعيالتفكیر العلمي ،

:)٢٠٠٩(دراسة الباوي وصبري  -٤
ستداللي والتحصیل العلمي لدى طالب نموذجي سكمان ورایجلوث في التفكیر االاستخدام اأثر (

)الصف الخامس العلمي في مادة الفیزیاء

 انولتحقیق هدف البحث اختار الباحثأجریت الدراسة في العراق ، في مدینة الموصل ، 

) طالبًا من طالب ٩٩( هاعشوائیًا عینة من مركز محافظة نینوى مدینة الموصل بلغ حجم

) طالبًا لكل من ٣٣لشهید عدنان خیر اهللا للبنین بواقع (الصف الخامس العلمي في ثانویة ا

العمر (المجموعتین التجربتین والمجموعة الضابطة كوفئت مجموعات البحث الثالث في متغیرات 

التفكیر و  ،التحصیل الدراسي لألبوین و  للطلبةالتحصیل، و الذكاء ، و  رو بالشهمحسوبا 

في ضمن كل منهما ثالث فرضیات رئیستینتینضیتین صفریر ، ووضع الباحثان ف)االستداللي

من  ااختبارات للتحصیل العلمي والتفكیر االستداللي وتحقق اناعد الباحثو  صفریة فرعیة ،

صدقهما وثباتهما ومعامل الصعوبة والتمییز لفقراتهما أضافة إلى فعالیة البدائل الخاطئة ألسئلة 

)ANOVA(تحلیل التباین باستخدامة واظهرت المعالجة االحصائی.االختیار من متعدد

) في المقارنات المتعددة ما یأتي:Tukeyوطریقة توكي (

وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات التفكیر االستداللي في مجموعات البحث الثالث .١

بین متوسطات درجات التفكیر االستداللي إحصائیةاّال ان هذه الفروق لم تكن ذات داللة ،

التي درست باستخدام انموذج سكمان والمجموعة التجریبیة الثانیة  األولىلتجریبیة للمجموعة ا

بین إحصائیةانموذج رایجلوث. بینما كانت الفروق ذات داللة التي درست باستخدام

والمجموعة التجریبیة  األولىمتوسطات درجات التفكیـر االستداللي للمجموعة التجریبیة 

.تینالتجریبیتینولمصلحة المجموعالضابطةالثانیة مقارنة بالمجموعة 

،وجود فروق معنویة بین متوسطات درجات التحصیل العلمي بین مجموعات البحث الثالث .٢

بین متوسطات درجات التحصیل العلمي إحصائیةاّال ان هذه الفروق لم تكن ذات داللة 

مجموعة التجریبیة الثانیة التي درست باستخدام انموذج سكمان وال األولىللمجموعة التجریبیة 

ایضًا بین إحصائیةانموذج رایجلوث. ولم تكن الفروق ذات داللة التي درست باستخدام

التي درست باستخدام  األولىمتوسطات درجات التحصیل العلمي للمجموعة التجریبیة 

انموذج سكمان والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة. بینما كانت الفروق

بین متوسطات درجات التحصیل العلمي للمجموعة التجریبیة الثانیة إحصائیةذات داللة 
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التي درست باستخدام انموذج رایجلوث والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة 

ولمصلحة المجموعة التجریبیة الثانیة.

بتوصیات عدة منها: انوفي ضوء نتائج البحث اوصى الباحث

ادخال النماذج التدریسیة وبضمنها انموذجي سكمان ورایجلوث في مفردات مقرر ضرورة

طرائق تدریس العلوم وحث المعلمین على االهتمام بتعلیم التفكیر وال سیما التفكیر 

االستداللي.

لمعرفة اثر انموذجي سكمان ورایجلوث في أخرىاجراء بحوث ا إلى ذلك فقد اقترحإضافة

متخذًا متغیر أخرىوالتفكیر الناقد وعلى مراحل دراسیة اإلبداعيكیر كالتفأخرىمتغیرات 

.)، ملخص البحث  ٢٠٠٩، الباوي وصبري(الجنس بنظر االعتبار.

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة : 
اشتركت الدراستین السابقتین ضمن المحور األول في كون طریقة حل المشكالت تمثل -١

ما ، وقد اتفقت هذه الدراسة كذلك على استخدام الطریقة نفسها إال أن المتغیر المستقل فیه

احدهما تجریبیة واألخرى ( نالدراستین استخدمتا في تصمیمها المجموعتین المتكافئتی

وانفرد الباحث في الدراسة الحالیة في تصمیمه بالمجموعة الواحدة لعدة أسباب في )ضابطة

ر تصمیما تجریبیا یناسب بحثه ، كما أن المدارس مقدمتها : انه یحق للباحث أن یختا

غیر متكافئة (اإلسالمیة في مدینة الموصل قلیلة من حیث العدد وغیر متشابه في مواصفتها 

وخاصة في متغیر الجنس إذ أن هناك مدارس للذكور ومدارس لإلناث )في بعض المتغیرات

وسطة واإلعدادیة ومنها مرحلة ، والنظام الدراسي إذا أن منها مقسمة إلى مرحلتین المت

كما أن هناك اختالف في عدد الطالب في المدارس .  )الثانویة(مدمجة بنظام واحد واحدة 

اشتركت الدراستان السابقتان ضمن المحور األول في كون طریقة حل المشكالت تمثل -٢

المیذ في تحصیل تالمتغیر المستقل فیهما، وهدفت أوالهما إلى الكشف عن اثر الطریقة 

، اما الدراسة الثانیة فقد هدفت إلى الصف السادس االبتدائي في مادة التاریخ ومیلهم نحوها

في تحصیل تلمیذات الصف الخامس االبتدائي وتنمیة التفكیر االستداللي الكشف عن اثرها 

. و هدف البحث الحالي هو الكشف عن اثر طریقة حل المشكالت في التفكیر لدیهن

لي في مادة الفقه في المرحلة الثانویة .االستدال

:لي كمتغیر مقاس ، وفیه الدراساتوالدراسات في المحور الثاني تناولت التفكیر االستدال-٣

،اثر استعمال المجمعات التعلیمیة وفرق التعلم، والثانیة : فاعلیة برنامج مقترح األولى : (

أثر إستخدام إنموذجي سكمان لرابعة : ، وار استخدام إستراتیجیة هیلداتاباأثوالثالثة : 
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، وهذه الدراسات جمیعها ضمن هذا المحور حاولت كشف فاعلیة واثر هذه )ورایجلوث

الطرائق واالستراتیجیات على التفكیر االستداللي ، كما كان هو الهدف في هذه الدراسة . 

لدراسات السابقة كما تباینت الوسائل االحصائیة المستخدمة في االبحاث المشارة الیها في ا-٤

واختلفت في االدوات ، وحجم العینة بما اقتضى واقع الحال في كل دراسة .

ھمنھجیة البحث وإجراءات
انتهج الباحث المنهج التجریبي وتناول جملة من االجراءات التي تطلبها البحث وكما یاتي 

:

التصمیم التجریبي :-١
)قبلي وبعدي(لتجریبي الذي یستخدم مجموعة واحدة واختبارین اتبع الباحث التصمیم ا

ویتضمن هذا التصمیم استخدام مجموعة واحدة من األفراد بحیث یجري تطبیق اختبار قبلي 

علیهم ثم یتم تعریضهم للمعالجة المطلوبة ومن ثم یصار إلى تطبیق اختبار بعدي ویرمز لهذا 

لیه سوف یجري الباحث اختبارا قبلیا ألفراد . وع )٢١٤،  ٢٠٠٤عدس ، ()OXO(التصمیم 

)خطوات الدرس حسب طریقة حل المشكالت(المجموعة للتفكیر االستداللي قبل البدء بالتجربة 

ارین وكما مبین في الشكل  االتي:، وقیاس داللة الفروق بین االختبواختبارا بعدیا

بعدي للتفكیر االستداللياختبارالت تدریس بطریقة حل المشكاختبار قبلي للتفكیر االستداللي 

مجتمع البحث وعینتھ :-٢
مثل طالب الصف السادس االعدادي من المدارس اإلسالمیة مجتمعا للبحث ، 

ولصعوبة االحاطة بكل أفراد العینة ارتأى الباحث دراسة عینة من تلك المجتمع والمتمثلة في 

ثانویة الحدباء اإلسالمیة في منطقة النبي شیت طالب الصف السادس االعدادي من مدرسة 

طالبا ، وكان لتعاون ادارة المدرسة ومدرسیها الفضل الكبیر في اتمام العمل  )٣٤(والبالغ عددهم 

والتواصل المثمر إلنجاز هذا البحث .

مستلزمات تطبیق التجربة : -٣
-وشملت هذه المستلزمات جملة من األمور وكما یأتي :

اعتمد الباحث المواضیع المقررة في المنهج لمادة الفقه اإلسالمي المادة الدراسیة :تحدید -أ

بعد االتفاق مع مدرس المادة ، وتناول الدروس المتبقیة للفصل الدراسي الثاني ، علما ان 
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كونه نهایة المرحلة االعدادیة مما یؤدي  )الوزاري(الصف السادس یخضع لإلمتحان الشامل 

عن الدوام في فترة قبل الصفوف األخرى للتفرغ لمراجعة المواد الدراسیة .إلى انقطاعهم

بعد أن تم االتفاق مع مدرس المادة على الموضوعات اعداد الخطط التدریسیة الیومیة : - ب

التي سیتم تدریس الطلبة على وفق طریقة حل المشكالت ، صاغ الباحث نموذجا من الخطة 

فق طریقة حل المشكالت ، وذلك لعرضها لعدد من لموضوع " حد السارق " على و 

لیتسنى لهم الوقوف على مدى مالءمة الطریقة في التدریس ومن ثم بیانهم لمدى )١(المحكمین

صالحیة الخطة ، وفي ضوء آرائهم وتوجیهات تم اجراء التعدیالت التي رؤوها مناسبة ، 

واضیع من قبل مدرس المادة وعلى ضوئها تم صیاغة الخطط التدریسیة األخرى لباقي الم

بالتعاون مع الباحث . 

بعد اطالع الباحث لمجموعة من الدراسات التي تناولت اعداد اختبار التفكیر االستداللي : -ج

عمار (التفكیر االستداللي ، وجد ان هذه الدراسات تختلف في المادة الدراسیة كما في دراسة 

المولى (افیا ، أو المرحلة العمریة كما في دراسة إذ ركزت الدراسة على مادة الجغر  )٢٠٠٦، 

إذ كانت في المرحلة االبتدائیة . وبعد عدم عثوره اختبارا یناسب عینته من ناحیة  )٢٠٠٤، 

فقرة موزع على  )٢٠(العمر والمادة الدراسیة ، صاغ اختبارا للتفكیر االستداللي مؤلف من 

، ولكل عالمة أصاب  )×(أو  )√(المة اربع مجاالت ، وكل فقرة یضع الطالب امامها ع

الطالب فیها درجة واحدة ، ثم یستدل على سبب وضعه لتلك العالمة ویتراوح درجة االستدالل 

حسب قوة االستدالل عنده ، بذلك یصبح درجة االشارة الصائبة واحدة زائدا  )٤ – ١(من 

، وتكون الدرجة درجة االستدالل اربع درجات فبذلك یصبح درجة كل فقرة خمس درجات 

اسماء المحكمین للخطط التدریسیة  ١

أ.د فاضل خلیل ابراهیم               طرائق تدریس عامة         كلیة التربیة االساسیة

أ.م.د خشمان حسن علي              علم النفس التربوي           كلیة التربیة االساسیة

أ.م.د احمد محمد نوري               علم النفس التربوي           كلیة التربیة االساسیة     

أ.م فتحي طه مشعل               طرائق تدریس اللغة العربیة      كلیة التربیة االساسیة

م.د ظافر خضر                      الفقه االسالمي                   كلیة التربیة االساسیة

كلیة التربیة االساسیةم.د ایاد محمد حامد                    الفقه االسالمي             

م.د سیف اسماعیل الطائي       طرائق تدریس اللغة العربیة            كلیة التربیة 

م.م. زیاد عبداالله عبدالرزاق   طرائق تدریس التربیة االسالمیة       كلیة التربیة 

كلیة التربیة االساسیةم.م. خولة احمد سعید          طرائق تدریس التربیة االسالمیة         

مع مناقشة مجموعة من مدرسي المادة في المدرسة التي اجریت فیها التطبیق
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، وأبدى المحكمون الموافقة ویساوي مائة درجة ، وتم عرضه للمحكمین )٢٠×  ٥(الكلیة 

على االختبار دون تغییر أو تبدیل في فقراته ، وبذلك حصل الصدق الظاهري لألداة .

التطبیق االستطالعي الختبار التفكیر االستداللي : -٤
للصف )اعدادیة الغزالني للدراسات اإلسالمیة(ة استطالعیة اجرى الباحث االختبار لعین

 ١٤(،  واعاد االختبار ألفراد العینة انفسه بعد مضي  ١/٢٠١٠/ ٥السادس یوم الثالثاء الموافق 

. وكان سبب اختیار هذا الصف وهذه المرحلة  ١/٢٠١٠/  ١٩في یوم الثالثاء الموافق )یوما

المواد الدراسیة ، وكان الباحث یرمي من وراء هذا االختبار مظنة تقارب االعمار والمستویات و 

عدة امور منها :

لمعرفة مدى وضوح الفقرات والمراد من األسئلة وطریقة اإلجابة علیها من قبل الطالب .-١

تحدید الزمن الالزم لإلجابة .-٢

مدى صعوبة فقرات االختبار  .-٣

لبیان ثبات االختبار .-٤

-ه یذكر الباحث ما یلي :ولبیان تحقق المراد من عدم

ألن الباحث هو من (تبین ان المراد من االختبار واضح إلى حد كبیر ، إذ ان الباحث شرح -١

للطلبة كیف یتم قراءة األسئلة وآلیة الجواب )اجرى االختبار بنفسه على العینة االستطالعیة

.علیها قرابة دقیقتین ، وبعدها بدأ الطلبة بالجواب ودون معرقالت تذكر

وباقي  )٤٠(دقیقة وبقي طالب واحد فقط إلى الدقیقة  )١٩(أنهى الطالب االول اإلجابة بعد -٢

الطلبة كانت اجاباتهم تتراوح بین هذین الوقتین ، مما دل على كفایة الدرس الواحد للجواب 

على االختبار .

لمئویة ) : بأنه النسبة ا١٩٨٣األلوسي وخان ، (بالنسبة لصعوبة الفقرات والتي عرفه -٣

، تراوحات  )١٥٣، ص  ١٩٨٣األلوسي وخان ، (للمجیبین على الفقرة اجابة صحیحة 

في اسهل  )٠.٦٨(في اصعب فقرة ، و  )٠.٣٣(الصحة في اإلجابات على الفقرات ما بین 

فقرة ، ویعد هذا المعامالن وما بینهما من معامالت مقبوال ألغراض البحث .

متوسط درجات العینة اإلستطالعیة في االختبار االول من نتیجة اجابات الطالب تبین ان -٤

، وبلغ معامل الثبات بین  )٤٨.١(، وبعد اعادة االختبار كانت متوسط درجاتهم  )٤٥.٦(

بإستخدام معامل ارتباط بیرسون ویعد هذا المعامل مقبوال ألغراض  )٠.٨٤(االختبارین 

البحث .

المحكمین انفسهم للخطة ، كانوا محكمین لألداة
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  ي :إجراء االختبار القبلي للتفكیر االستدالل -٥
لغرض التحقق من هدف البحث ومعرفة أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة 

أجرى التفكیر االستداللي في مادة الفقه لدى طلبة الصف السادس في الثانویات اإلسالمیة 

وأظهرت ، ١٦/٢/٢٠١٠الباحث اختبارا قبلیا للتفكیر االستداللي الذي اعده ، یوم الثالثاء الموافق 

درجة .  )٤٦(نتیجة تصحیح االختبار ان متوسط التفكیر االستداللي لدى أفراد العینة یبلغ 

تطبیق التجربة : -٦
بعد أكثر من لقاء في الفصل الدراسي االول بین الباحث وٕادارة المدرسة ومدرس مادة 

ت العمل وآلیته الفقه وتوضیح ما یطمح إلیه الباحث من تطبیق تجربته للعینة ، وشرح خطوا

وكیفیة تطبیق الطریقة ، اتفق الباحث مع مدرس المادة على البدء في العمل مع بدایة الفصل 

الدراسي الثاني ، وكان الیوم االول من بدء التجربة باالختبار القبلي للتفكیر االستداللي یوم 

یوما  )٥٨(لتجربة ، وبواقع ثالث دروس في االسبوع ، واستمرت ا ١٦/٢/٢٠١٠الثالثاء الموافق 

. بواقع ثمانیة أسابیع ویومین ، إال انه انقطع  ١٥/٤/٢٠١٠وانتهت في یوم الخمیس الموافق 

الطلبة عن الدوام لمدة اسبوع ألجل االنتخابات للبرلمان العراقي ، وكان ذلك من یوم االربعاء 

  . ١٠/٣/٢٠١٠واستؤنف الدوام یوم االربعاء الموافق  ٣/٣/٢٠١٠الموافق 

إجراء االختبار البعدي للتفكیر االستداللي :-٧
لغرض التحقق من هدف البحث ومعرفة أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة 

أجرى التفكیر االستداللي في مادة الفقه لدى طلبة الصف السادس في الثانویات اإلسالمیة 

،  ٢٠١٠/ ١٥/٤، یوم الخمیس الموافق الباحث اختبارا بعدیا للتفكیر االستداللي الذي اعده 

وأظهرت نتیجة تصحیح االختبار ان متوسط التفكیر االستداللي لدى أفراد العینة یبلغ 

درجة . )٥٣.٥٨٨٢(

:اإلحصائیةالوسائل -٨
للكشف عن داللة الفروق في التنمیة. )القلبي والبعدي(تبار التائي لدرجتي أفراد العینةاالخ -١

  )٦٥، ص  ١٩٩٧  أبو شعیشع ،(

معامل اتباط بیرسون لحساب معامل ارتباط اختبارین متتالیین للعینة االستطالعیة .              -٢

  )٩٤، ص  ١٩٩٧أبو شعیشع ،  (

معامل صعوبة الفقرات  -٣

وة التمییزیة لفقرات التفكیر االستدالليالق -٤
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عرض النتائج وتفسیرھا 
لتجربـــة یعـــرض الباحـــث النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا البحـــث علـــى وفـــق هدفـــه فـــي نهایـــة ا

وفرضــــیته مــــن خــــالل الموازنــــة بــــین درجــــات طــــالب مجموعــــة البحــــث للتفكیــــر االســــتداللي بــــین 

-االختبارین القبلي والبعدي ، ویفسر النتائج التي توصل إلیها البحث وكما یأتي :

عرض النتائج أوال.
أظهــــرت النتــــائج أن متوســــطات درجــــات )أفــــراد العینــــة(ابــــات الطــــالب بعــــد تصــــحیح اج

،  )٥٣.٥٨٨٢(درجـــة ، أمــا متوســـط درجــات االختبـــار ألبعــدي كـــان  )٤٦(االختبــار القبلـــي كــان 

لعینـــة )t-test(ولمعرفـــة داللـــة الفـــروق إحصـــائیًا بـــین هـــذین المتوســـطین اســـتعمل الباحـــث اختبـــار

والـذي اظهـره النتـائج موضـح بحسـب مـا للكشف عن التنمیةواحدة وذات اختبارین القبلي والبعدي

  )١(ورد في الجدول 

  )١(الجدول 

لعینة واحدة وذات اختبارین القبلي والبعدي للكشف عن داللة الفروق في )t-test(نتائج اختبار

التفكیر االستداللي

االختبار
متوسط 

الدرجات

متوسط 

  الفروق

مجموع مربعات 

انحرافات الفروق

ة التائیةالقیم
مستوى الداللة

الجدولیةالمحسوبة

  ٤٦  القبلي

١.٦٩٧  ٦.٩٦٤٢  ١٣٣٢.٢٣٢٦  ٧.٥٨٨٢  

دالة احصائیا 

عند مستوى 

  ٠.٠٥داللة 
  ٥٣.٥٨٨٢  ألبعدي

وبـــذلك الجدولیـــة )t(المحســـوبة اكبـــر مـــن قیمـــة )t(یتضـــح مـــن الجـــدول اعـــاله ان قیمـــة 

القائلة : الفرضیة الصفریةترفض

بـین متوسـط درجـات االختبـار  ٠,٠٥ال یوجد فـرق ذو داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة 

القبلــي فــي التفكیــر االســتداللي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة والتــي درســت باســتخدام طریقــة حــل 

ل الفرضــیة وتقبــالمشــكالت ، وبــین متوســط درجــاتهم فــي االختبــار ألبعــدي لتفكیــرهم االســتداللي . 

القائلة :البدیلة

بــین متوســط درجــات االختبـــار  ٠,٠٥یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســـتوى داللــة 

القبلــي فــي التفكیــر االســتداللي لــدى أفــراد المجموعــة التجریبیــة والتــي درســت باســتخدام طریقــة حــل 

ولمصـلحة االختبـار المشكالت ، وبین متوسط درجاتهم فـي االختبـار ألبعـدي لتفكیـرهم االسـتداللي 

ألبعدي . 

كما الحظ الباحث في درجات الطلبة التحسن وارتفاع الدرجـة لجمیـع الطلبـة فـي االختبـار 

،  ٤٨(ألبعدي ، سوى في أربع حاالت ، اثنین من الطلبة احتفظوا بنفس الدرجة وكانت درجاتهما 
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ي عمــا كــان علیــه وكلیهمــا كــان ، واثنــین مــن الطلبــة انخفضــت درجاتهمــا فــي االختبــار ألبعــد )٥٤

 )٤٠(وأصــبحت فــي االختبــار ألبعــدي  )٤٦(درجــات ، إذ كانــت درجــة احــدهما  )٦(االنخفــاض بـــ 

، ومـــن خـــالل  )٤٨(وأصـــبحت فـــي االختبـــار ألبعـــدي  )٥٤(ودرجـــة اآلخـــر فـــي االختبـــار القبلـــي 

مـا اإلجابـة إلـى مالحظة إجابتیهما تبـین أن التفكیـر فـي االسـتدالل مـن الـنص قـد آخرهمـا عـن إتما

نهایــة الوقــت وأقــدما علــى تســلیم أوراق اإلجابــة مــع مــن ســلم ورقتــه مــن زمالئهــم ، ویــذكر الباحــث 

ـــائج( ـــه النت ـــد ، أو حســـب مـــا أظهرت ـــد اســـتفادوا مـــن التفكیـــر )وحســـب مـــا یعتق ـــع الطلبـــة ق أن جمی

االنخفاض االستداللي باستخدام هذه الطریقة ، حتى اللذین انخفضت درجاتهما ، وذلك ألن سبب

لم یكون خطأ في طریقة التفكیر ، بل الزیادة في التمعن ضـیع بعـض الوقـت ممـا حـال دون إتمـام 

اإلجابة .

ثانیا : تفسیر النتیجة
أوضحت النتیجة أن فروقا ذات داللة معنویة ظهرت بین االختبارین القبلي والبعـدي لـدى 

ن االختبــارین للطریقـة التــي اتبعــه المــدرس فــي أفـراد العینــة ، وعــزى الباحــث ذلـك الفــارق النــاجم بــی

، إذ أن الطالــب فــي الطریقــة االعتیادیــة غالبــا مــا )طریقــة حــل المشــكالت(تــدریس المــادة لطالبــه 

یكــون مســتمعا للمــدرس دون مشــاركة تــذكر ، أمــا فــي طریقــة حــل المشــكالت فیكــون موقفــه حیــال 

لمخــرج مــن حالــة شــك انتابــه ، وبــذلك المشــكلة المعروضــة علیــه فــي الــدرس باحــث یریــد أن یجــد ا

یســهل علیــه عملیــة الفهــم واالســتیعاب ، وال شــك أن اإلنســان إذا تعلــم طریقــة لحــل مشــكلة معینــة 

، وكان مالحظته إلـى ي حل مشاكل مماثلة في مواقف أخرىوتمرس علیها ، فإنه سیستفاد منها ف

األسباب والنتائج والخیوط المتصلة بینهما بعمق أكثر .

في كـون طریقـة حـل المشـكالت  )٢٠٠٩(دراسة المولى والخفاجي هذه النتیجة مع  وافقت

تنمــي التفكیــر االســتداللي لــدى الطلبــة وتبقــي أثــرا فعــال فــي هــذا االتجــاه ، كمــا وافقــت النتیجــة مــع 

وان كــان المتغیــر المقــاس فـي الدراســة هــو التحصــیل والمیــول ، واتفقــت  )٢٠٠٦(دراسـة الضــاحي 

خرى من الدراسات على كون بعض الطرائق تكون أثرها فعاال فـي تنمیـة التفكیـر مع المجموعة األ

.)طریقة حل المشكالت(االستداللي وضمن هذا البحث كانت الطریقة هي 



…أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة التفكیر االستداللي في مادة الفقه 

١٩٢

االستنتاجات :
-البحث الحالي یمكن استنتاج ما یأتي :في ضوء نتائج 

اإلســالمیة فــي مــادة الفقــه یســهم فــي إن اســتخدام طریقــة حــل المشــكالت لــدى طــالب الثانویــة -١

زیادة تفكیرهم االستداللي . 

أدى اســتخدام طریقــة حــل المشــكالت إلــى تفاعــل الطــالب االیجــابي ، وكســر حــواجز التقییــد -٢

والخجل وعمل على المشاركة النشطة طوال مدة الدرس .

التوصیات
-في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته یوصي الباحث بما یأتي :

م اســــتخدام طریقــــة حــــل المشــــكالت لجمیــــع صــــفوف االعــــدادیات اإلســــالمیة ، وخاصــــة تعمــــی-١

الصف السادس .

إقامة دورات تدریبیة للمدرسین والمدرسات على كیفیة استخدام طریقـة حـل المشـكالت ، وآلیـة -٢

المادة الدراسیة بشكل عام ومع موضوع الدرس بشكل خاص.توظیف خطوات الطریقة مع

خدام طریقـة حـل المشـكالت ، التفـاق االعدادیات اإلسالمیة على اسـتحث مدرسي ومدرسات -٣

نتـــائج البحـــوث علـــى أثرهـــا االیجـــابي ، وهـــي مفیـــدة وخاصـــة فـــي دروس الفقـــه ، والمواریـــث ، 

والتشریع اإلسالمي .

المقترحات 
-استكماالً  للبحث الحالي وبهدف فتح آفاق مستقبلیة لبحوث أخرى یقترح الباحث ما یأتي :

راء دراســـة مماثلـــة للدراســـة الحالیـــة لكـــال الجنســـین لمعرفـــة اثـــر متغیـــر الجـــنس فـــي التفكیـــر إجـــ-١

االستداللي في مادة الفقه . 

إجراء دراسة تهدف إلى التعرف على " اثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة التفكیـر -٢

فــي  )ول الفقــهأصــول الــدین ، وأصــ(االســتداللي لــدى طلبــة الثانویــات اإلســالمیة فــي مــادتي 

المرحلة اإلعدادیة  " .

أنــواع إجــراء دراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى اثــر اســتخدام طریقــة حــل المشــكالت فــي تنمیــة-٣

ـــل  ـــداعي المتقـــارب (أخـــرى مـــن التفكیـــر مث ـــأملي ، والتفكیـــر اإلب ـــر الت ـــر الناقـــد ، والتفكی التفكی

.)والمتباعد ، والتفكیر العلمي
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قائمة المصادر والمراجع
رآن الكریم الق

، دار المسیرة للنشر  ١، طعلم النفس التربوي  )٢٠٠٠(أبو جادو ، د . صالح محمد علي -١

األردن .  –والتوزیع ، عمان 

تطبیقات عملیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي باستخدام نظریة الحل أالبتكاري )٢٠٠٤(ــــــــــــــــ  -٢

األردن . -، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزیع ١، ط للمشكالت 

جامعة بنها ، د. –، كلیة اآلداب اإلحصاء للعلوم السلوكیة )١٩٩٧(أبو شعیشع ، السید -٣

.ط ، بدون ناشر 

مـنهج ـ أسـلوب (طرائق التدریس )٢٠٠٣(األحمد ، د. ردینة عثمان و حذام عثمان یوسف -٤

األردن . -، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان  ٢ط  )ـ وسیلة

، كلیة أصول تدریس المواد االجتماعیة  )١٩٩٢(مین ، شكر محمود ونعیم عبداهللا خلف أأل-٥

التربیة ، جامعة بغداد .

، جامعــة علـم نفــس الطفولــة والمراهقــة )١٩٨٣(االلوسـي ، جمــال حسـین وأمیــة علـي خــان -٦

بغداد . 

أثــــر إســــتخدام إنمــــوذجي ســــكمان ،  )٢٠٠٩(  وعــــد نجــــاة صــــبريو ماجــــدة إبــــراهیم البــــاوي ، -٧

ورایجلوث في التفكیر االستداللي والتحصیل العلمي لدى طـالب الصـف الخـامس العلمـي فـي 

، نقــــــــــــــال عــــــــــــــنمركــــــــــــــز المنشــــــــــــــاوي للدراســــــــــــــات والبحــــــــــــــوث، مــــــــــــــادة الفیزیــــــــــــــاء

http://go.microsoft.com/fwlik/?Linktd=69157

ــذ وتخطــیط  )٢٠٠٢(جامــل ، عبــدالرحمن عبدالســالم -٨ ــدریس العامــة ومهــارات تنفی طــرق الت

األردن . -، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان  ٣، ط عملیة التدریس 

مفهومـه ـ معـاییره ـ مكوناتـه ـ نظریاتـه ـ خصائصـه ـ (اإلبـداع  )٢٠٠٢(جـروان ، فتحـي -٩

األردن . -، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان  ١، ط )مراحله ـ قیاسه ـ تدریبه

اثـر اسـتعمال المجمعـات التعلیمیـة وفـرق الـتعلم  )٢٠٠٧( حیدر خزعـل نـزال، جير الخز - ١٠

، المعلمــات فــي مــادة التــاریخ إعــدادلــدى طالبــات معهــد فــي تنمیــة التفكیــر االســتداللي 

أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ابن رشد .

طرائق تدریس التربیـة اإلسـالمیة)٢٠٠١(الخوالدة ، ناصر أحمد و یحیى إسماعیل عید - ١١

األردن . -، دار حنین للنشر والتوزیع ، عمان  ١، ط 

طریقـــــة االســـــتقرائیة فـــــي لوفـــــاروق الســـــید عثمـــــان . " مـــــدى فاعلیـــــة ارمضـــــان ، صـــــالح ، - ١٢

التحصــیل الدراســي وتنمیــة بعــض مكونــات التفكیــر الریاضــي لــدى طــالب كلیــة التربیــة " ، 

. ١٩٩٣،  ٢٨، العدد مجلة اتحاد الجامعات العربیة
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لطلبـة التفكیر االستدالليأثر استخدام إستراتیجیة هیلداتابا في تنمیة )٢٠٠٨(الزعوري - ١٣

معـة عـدن ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، الـیمن ، جا،ثانوي في مادة الجغرافیة األول

موقع عن كلیة التربیة ، نقال

http://go.microsoft.com/fwlik/?Linktd=69157

ــــي جــــواد ألشــــمري - ١٤ ــــة  )٢٠٠٣(الســــاموك ، أ.د ســــعدون محمــــود وهــــدى عل ــــاهج التربی من

، دار المناهج للنشر والتوزیع ، عمان ـ األردن. ١ط ، اإلسالمیة وأسالیب تطویرها

" األسـباب والحلـول " ضعف التحصیل الطالبـي المدرسـي )٢٠١٠(سبیتان ، فتحي ذیاب - ١٥

األردن . –، دار الجنادریة للنشر والتوزیع ، عمان  ١ط 

، دار  ٢، ط أســـالیب تـــدریس الدراســـات االجتماعیـــة،  )٢٠٠٠(الســـكران ، د . محمـــد - ١٦

أألردن .  –، عمان الشروق

، )أسسه ـ استراتیجیاته ـ تطبیقاته(التعلم التعاوني ) ٢٠٠٥(سلیمان ، د . سناء محمـد - ١٧

، عالم الكتب ، القاهرة ـ مصر .  ١ط 

تقویم كتب التربیة اإلسالمیة للمرحلة اإلعدادیـة )٢٠٠١(ألشمري ، د . هدى علي جواد - ١٨

، أطروحـة دكتـوراه ، كلیـة التربیـة ـ وعة لهـافي العراق في ضوء األهداف التربویة الموض

ابن الرشد ، جامعة بغداد . 

ـــ - ١٩ ــدریس التربیــة اإلســالمیة )٢٠٠٣(ـــــــــــــ ، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع ،  ١، ط طــرق ت

األردن . -عمان 

تنظیمـه –المنهاج " بنـاؤه  )٢٠٠٩(عاشور ، راتب قاسم و عبدالرحیم عوض أبو الهیجاء - ٢٠

األردن . –الجنادریة للنشر والتوزیع ، عمان، دار  ١تطبیقاته العملیة " ، ط–ته نظریا–

ـــارات المدرســـیة )٢٠٠٦(ألعبـــادي ، رائـــد خلیـــل - ٢١ ، مكتبـــة المجتمـــع العربـــي ١، ط االختب

األردن . -للنشر والتوزیع ، عمان 

لتفكیـر فاعلیـة برنـامج مقتـرح لتنمیـة مهـارات ا )٢٠٠٣(العتیبي ، خالد بن نـاهس محمـد - ٢٢

، رسالة ماجستیر غیر من طالب المرحلة الثانویة بمدینة الریاض االستداللي لدى عینة 

س ، نقــال عــن رســالة الخلــیج منشــورة ، جامعــة الملــك ســعود ، كلیــة التربیــة ، قســم علــم الــنف

.١٥١ –١٤٧المملكة العربیة السعودیة،ص–الریاض)ملخصات رسائل(العربي

، ، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزیـــعســـیات البحـــث التربـــويأسا )٢٠٠٤(، عبـــدالرحمن عـــدس- ٢٣

األردن . –عمان 

، دار المسـیرة للنشـر  ١، طالتربیة العملیة وتـدریس العلـوم )٢٠٠٣(علي ، محمد السید - ٢٤

األردن .  –والتوزیع ، عمان 
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" أثر استخدام الوسائط الفائقة في تدریس  )٢٠٠٦( هعبداإللحارص عبدالجابر عمار ، - ٢٥

یــا علــى تنمیــة بعــض المفــاهیم والتفكیــر االســتداللي لــدى طــالب الصــف األول الجغراف

" رسالة ماجستیر غیر منشـورة " ، كلیة التربیة بسوهاج، الثانوي " :جامعة جنوب الوادي

 ،mailharesgeo_-E٢٠٠٦@yahoo.com

، ط )المفهوم والتـدریب وأالداء(كفایات التدریس  )٢٠٠٣(كاظم ، سهیلة محسن الفتالوي- ٢٦

األردن . -، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان  ١

-، دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع ، عمـــان  ١، ط المـــدخل إلـــى التـــدریس)٢٠٠٣(ـــــــــــــــــ - ٢٧

األردن .

)المشـكالت والتقلیدیـةحـل (أثـر طریقتـي تـدریس ،  )١٩٨٤(القاعود ، إبراهیم عبدالقادر -٢٨

وجنس المتعلم في تحصیل طلبة الصف األول الثانوي واحتفاظهم في مادة الجغرافیا فـي 

، رسالة ماجستیر ، أربد : جامعة الیرموك .أألردن 

. ٢٠٠٠، عمان ، . سیكولوجیة التعلم الصفيقطامي ، یوسف ، ونایفة قطامي - ٢٩

، ر الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزیــع، دااسـیةاألستعلـیم التفكیـر للمرحلـة ، نایفـة . قطـامي- ٣٠

. ١٩٩٨،  األردن

فاعلیة طریقتي القیاس واالستقراء في تنمیـة  )٢٠٠٤(المولى ، زیاد عبداإلله عبـدالرزاق - ٣١

ــة اإلســالمیة ،  ــي مــادة التربی ــدائي ف ــر االســتداللي لتالمیــذ الصــف الســادس االبت التفكی

رسالة ماجستیر غیر منشورة " .جامعة الموصل ، كلیة التربیة األساسیة ، "

أثر استخدام مدخل ( )٢٠٠٩(المولى ، مآرب محمد احمد ووصف مهدي یونس الخفاجي - ٣٢

حل المشكالت في تحصیل تلمیذات الصف الخـامس االبتـدائي وتنمیـة التفكیـر االسـتداللي 

عـدد ، المجلـد الثـامن ، المجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة / جامعـة الموصـل ، )لدیهن

)٣٦ – ١ص (الرابع 

مــــنهج القــــرآن الكــــریم فــــي تنمیــــة التفكیــــر  )٢٠٠٢(الهشــــان ، محمــــود ومحمــــد ملكــــاوي ، - ٣٣

 ١٨، المجلـد )سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیـة(مجلة ابحاث الیرموك االسـتداللي ، 

  . ٢٠٨ – ١٩١، ص  ٢، العدد 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

التدریسیةصالحیة الخطةراء المحكمین في مدى استبانه آ

جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة

الـتربیـة الخاصة
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المحترم……………………………………………………حضرة 

-تحیة طیبة :

السـتداللي أثـر اسـتخدام طریقـة حـل المشـكالت فـي تنمیـة التفكیـر ایروم الباحث دراسة 

، ومـن متطلبـات هـذه الدراسـة ات اإلسـالمیةالصف السادس فـي الثانویـفي مادة الفقه لدى طالب

طریقــة حــل (البحــث ، حیــث تــدرس باســتخدام  ةمجموعــلتــدریسإعــداد الخطــط التدریســیة الالزمــة 

ویقصــــد بطریقـــة حــــل المشـــكالت ؛ " حالــــة شــــك وارتبـــاك یرافقهــــا تـــردد وحیــــرة یتعمــــد )المشـــكالت

ـــة المـــدرس إدخالهـــا إلـــى ذهـــن الطالـــب فـــي مـــادة الـــدرس لیحـــاول الطالـــب الخـــروج مـــن هـــذه الحال

القناعــة بالحــل فــي نهایــة الــدرس . بــالحلول الممكنــة ویجــري اختبــار صــحة الحلــول إلــى أن یصــل

ونظــرًا لمــا نعهـــده  فــیكم مـــن خبــرة ودرایــة فـــي هــذا المجـــال ، یــود الباحــث االســـتفادة مــن خبـــراتكم 

مدة التجربة إن شاء التدریسیة والتي سیتم تطبیقها خاللومالحظاتكم في صالحیة نموذج الخطة

اهللا العلي القدیر .

ولكم جزیل الشكر واالمتنان

الباحث

محمـود محمـد عبـد الكـریم آل كنه
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

أنموذج لخطة تدریسیة باستخدام طریقة حل المشكالت 

                      الفقه                - المادة :-الیوم :

)للثانویات اإلسالمیة(السادس اإلعدادي -الصف:-التاریخ :

  )٩٩ -  ٩٨:  ص(حد السارق -الموضوع :

-األهداف السلوكیة / جعل الطالب قادرًا على أن :

یعرف السارق شرعا .-١

یذكر اركان السرقة .-٢

المال المسروق .یعدد الشروط الواجب توفرها في-٣

یعدد الشروط الواجب توفرها في السارق . -٤

.)المختار ، النصاب ، الحرز ،  الشبهة(یفرق بین المعاني الواردة في الموضوع ومنها -٥

یستدل على حكم السارق في الكتاب والسنة .-٦

یمیز بعض المسروقات التي ال تأخذ حكم السرقة وال تطبق علیها حكم السارق .-٧

–الطبشور األبیض والملون –السبورة الطبشوریة -التعلیمیة :الوسائل 

-خطوات الدرس :

-أوًال : التمهید :

یمهــد المــدرس بإعــادة ســریعة للــدرس الســابق إذ كــان الموضــوع عــن بــاب القــذف ، فیعیــد   

ابرز النقاط التي تم الحدیث عنها مع طرح بعض األسئلة ومنها :

ماذا یعني القذف ؟-١

حكم القذف ؟ما-٢

ما الشروط الواجب توفرها في القاذف كي تنطبق علیه حكم القذف ؟ -٣

حــد (وبعــد تلقــي اإلجابــات مــن الطــالب ، والتعقیــب علیهــا ، یــذكر المــدرس عنــوان الــدرس الحــالي 

، ویـــذكر ان االســـالم بنظامـــه الكامـــل لـــم یتـــرك مشـــكلة مـــن مشـــاكل الحیـــاة إال وبـــین لهـــا )الســـرقة

وسنتناول موضوع حد السرقة في هذا الدرس .الحلول المناسبة

-ثانیًا : العرض : 

-یبدأ المدرس بتناول موضوع الدرس من خالل اتباع الخطوات اآلتیة :

-تعریف المشكلة وتحدیدها : :الخطوة األولى



…أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة التفكیر االستداللي في مادة الفقه 

١٩٨

یسرق لماذا (والمشكلة التي سوف یدور الدرس حولها عبارة عن مشكلتین متداخلتین وهما 

. ویكون المدخل للعرض بقـول المـدرس : ذكرنـا فـي )السارق ؟ وكیف یعالج االسالم حالة السرقة

-بدایة الدرس ان االسالم نظام متكامل ، وأتساءل :

* لماذا ُیْقَطُع ید السارق ؟ 

* أال یكون هذا الذي ُقِطَع یده عالة على المجتمع ؟

لشيء المسروق ؟ * ألیس ید اإلنسان في االسالم اثمن من ا

هذه مجموعة من األسئلة من منكم یجیبني على هذه األسئلة .

إقتــراح فرضـــیات الحــل مـــن خـــالل االجابــات المتوقعـــة مـــن الطلبــة علـــى ســـؤال :الخطـــوة الثانیـــة 

المدرس ، ویدون المدرس أإلجابات على اللوحة بشكل مختصر .

شاءون في أي مكان یریدون وال یخـافون طالب : یقطع ید السارق كي یأمن الناس ، ویضعوا ما ی

السراق على بضائعهم وممتلكاتهم .

طالب آخر : ید السارق ید عابثة یجب ان تقطع كي ال تعیث في االرض الفساد .

طالـب آخـر : یقطــع یـد الســارق كـي یعتبـر النــاس ، فكلمـا رآه أحــد ینـوي السـرقة خشــي علـى نفســه 

من أن تقطع یده .

نـاس إلـى امـوال كـي یعیشـوا مـن خاللهـا ، وعنـدما یعلمـون أن هـذه االمـوال طالب آخـر : یحتـاج ال

سوف لن تكتسب من السرقة سوف یضطرون إلى امتهان وظائف یفیدوا المجتمـع ویسـتفیدوا منهـا 

  هم .

-التأكد من صحة المقترحات :الخطوة الثالثة :

كـن مـن شـروط اقامـة الحـد فیه شـيء مـن الصـحة ، ول)ویشیر إلى جوابه(في إجابة زمیلكم أألول

–في حرز مثله -. ماذا یعني هذا الكالم )في حرز مثله(ان یكون المال المسروق 

* طالب : ان یكون المال المسروق في حوزة صاحب المال .

* طالب آخر : ان یكون المال المسروق ذا قیمة واهمیة عند صاحبه .

  له .* طالب آخر :  أن یطالب صاحب المال السارق بما

المدرس : ان یكون المال المسروق موضوع أو مخبأ في مكان معد لمثل لهذا النوع من المال في 

عرف المجتمع فـال یجـوز علـى سـبیل المثـال ان یخـبء الفـرد الـذهب فـي االصـطبل المكـان المعـد 

لتربیة الحیوانات ، وان سرق السارق الذهب من األصطبل فال یقطع یده وذلك إلعـدام تـوفر شـرط 

الحرز . وعلیه فال یجوز ان یوضع المال في أي مكان دون حرص صاحبه علیه. 

إجابــة موفقــة ، إذ أن اهللا ســبحانه وتعــالى یقــول )ویشــیر إلــى جوابــه(إجابــة زمــیلكم ألثــاني

ولكـم فــي القصـاص حیــاة یـا أولــي األلبــاب ، فجعـل الحــق سـبحانه حیــاة المجتمـع بالقصــاص علــى 

عــًا لكثیــر مــن العــابثین ، ولــو رجعنــا إلــى تاریخنــا فــي عهــد الخلفــاء الراشــدین الجــاني كــي یكــون راد
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الثالثة التي استمرت ثالثون عاما وكانوا یحكمون مشارق االرض ومغاربها لم یقطع ید سوى ستة 

سارقین ، ألن الرادع كان قویا .

نهما لم یبتعدا عن سـر إجابة موفقة كذلك ، أل)ویشیر إلى جوابهما(إجابة زمیالكم ألثالث والرابع 

الحكمة التي استودعها الحق سبحانه في احكامه التي قد یخفى علینـا منهـا الكثیـر وقـد نقـف علـى 

شيء یسیر منها .

التأكـد مـن صـحة المقترحـات وذلـك مـن خـالل سـرد حقـائق وقـرائن تـدعم الحلـول الخطوة الرابعـة : 

ة النعمان وبعض المالحـدة ، حـین قـالوا لـه: المقدمة ، كالمحاججة التي درات بین أإلمام أبو حنیف

ما بال ید حین تعتدى علیها وتقطع ظلما ، تقتصون من المعتدي وتأخذ منه الدیة المبالغ الطائلة 

كي یؤمَِّن الذي قطع یده ظلما على حیاته ، وحین تسرق الید نفسها ربع دینار تقطـع !!!! فأجـاب 

ویقسـم االسـالم مـا خانـت هانـت ، عـز االمانـة اغالهـا .األمام : لما كانت امینة كانـت ثمینـة ، ول

االیادي إلى اربعة اصناف : 

علــى رجــل احجــم عــن اعطائــه للنبــي یــده )(* یــد عاملــة : یحترمهــا االســالم وقــال المصــطفى 

ورفعهــا إلــى االعلــى وقــال نعــم الیــد الیــد )(للمصــافحة ألنهــا قــد اخشوشــنة مــن العمــل فأخــذ یــده 

یر الطعام طعام داود إذ انه كان یأكل مما صنعته یده .العاملة ، وقال خ

* ید عاطلة : یعلمها االسالم ویقدم لها ما یساعدها على االنخراط في میادین العمل والكسب .

* ید عاجزة : یرعاها االسالم ویأخذ على عاتقه كفالته ، ویحث الناس عل رعایتها .

على اموال الناس وحقوقهم .* وید عابثة : یقطعها االسالم ألنها تمتد 

تفسیر المعلومات وتنظیمها : مـن خـالل الوقـوف علـى ضـوابط وشـروط اقامـة الخطوة الخامسة :

فال قطع للصبي الـذي لـم یـدرك -حد السرقة ، إذ یشترط في اقامة الحد للسارق أن یكون : بالغا 

، -مضـــطر ان ســـرق فـــال قطـــع لل –، مختـــارا -فـــال قطـــع لفاقـــد العقـــل ان ســـرق -، عـــاقال -

فــال قطــع فــي الشــيء التافــه الــذي ال قیمــت لــه –ویشــترط فــي المــال المســروق أن یكــون : نصــابًا 

فال قطع على من سرق مـال تعـارف النـاس علـى أن –، وفي حرز مثله -وفیما یزهد الناس فیه 

تبه أو ظـن إذ ال قطـع علـى مـن اشـ–، وال شبهة فیـه -ال یضعوا مثل هذا المال في هذا المكان 

-في أن المال یعود له ولیس ألحد سواه 

االسـتنتاج والوصـول إلـى قـرار أو حـل للمشـكلة ، وذلـك مـن خـالل ذكـر جملـة الخطوة السادسـة : 

من الحقائق منها :

ان في قطع ید السارق مصلحة للمجتمع إذ ان خالق البشر سبحانه یعلم ما یصلح خلقه ممـا -١

یفسدهم .

كما ال تقتطع یده ما لم )البلوغ والعقل واالختیار(ینطبق علیه الشروط ال تقطع ید السارق ما-٢

.)النصاب والحرز وبلوغ النصاب(ینطبق على المال المسروق شروطه 
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ال تقطع ید السارق ما لم تثبت علیه جریمة السرقة باإلقرار أو شهود العدول .-٣

یسـرى وٕان عـاد تقطـع یـده الیسـرى تقطع الید الیمنى في السرقة األولى وٕان عـاد تقطـع رجلـه ال-٤

وٕان عاد تقطع رجله الیمنى .

یندب لقاضي المسلمین التعریض له بالرجوع عن اقراره كأن یقول للمتهم " ما إخالك سرقت " -٥

، ألن القطع عقوبة هللا تعالى فیقبل فیه الرجوع .

-ثالثا : الخالصة :

ضـــوع والتـــي منهــا : شـــروط الســـارق ، یعیــد المـــدرس ابــرز النقـــاط التـــي تــم طرحهـــا فــي المو 

وشروط المسروق ، وعقوبـة السـارق ، وبعـض الحكـم مـن هـذه العقوبـة ، وكیفیـة تنفیـذ الحكـم علـى 

السارق .

-رابعًا : التقویم :

-یقوم المدرس طالبه من خالل طرح بعض األسئلة مثل :

ماذا یعني السارق شرعا ؟ -١

ما هي اركان السرقة . -٢

هل هناك شروط یجب توفرها في المال المسروق ؟ -٣

من یعدد الشروط الواجب توفرها في السارق ؟ -٤

.)المختار ، النصاب ، الحرز ، الشبهة(ماذا نعني بالمصطلحات اآلتیة :  -٥

ماهو الدلیل على حكم السارق في الكتاب والسنة . -٦

ها حكم السارق .هل هناك مسروقات ال تأخذ حكم السرقة وال تطبق علی -٧

-خامسا : الخاتمة :

حــــد قـــاطع المــــرور فــــي (یوصـــي المــــدرس الطـــالب أن یحضــــروا موضـــوع الــــدرس القـــادم 

ویعیــدوا قــراءة موضــوع الــدرس الحــالي لیترســخ فــي أذهــانهم المعلومــات التــي ســمعوها فــي )الطریــق

المحاضرة  .
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

ول مدى صالحیة أداة البحثاستبانة أراء المحكمین ح

جامعة الموصل / كلیة التربیة األساسیة

التربیـة الخاصة

حضرة .................................................................. المحترم

اثــر اســتخدام طریقــة حــل المشــكالت فــي تنمیــة التفكیــر االســتداللي (یــروم الباحــث دراســة 

. ویتطلـب البحـث أداة لقیـاس التفكیـر االسـتداللي )اإلسالمیة في مادة الفقـهلدى طالب الثانویات

لــدى أفــراد العینــة ، لــذا أعــد الباحــث أداة لقیــاس التفكیــر االســتداللي ، واألداة علــى شــكل مجموعــة 

من الحقائق والمعلومات یتم االسـتفادة منهـا لكشـف حقـائق أكثـر عمقـا وترابطـا ، لتـتم معرفـة مـدى 

فـیكم مـن خبـرة ودرایـة فـي هـذا –الباحـث –ونظـرا لمـا یعهـده  ٠السـتداللي لـدى الطـالب التفكیر ا

المجال ، یرجو إبداء رأیكم حـول مـدى صـالحیة األداة مـن عـدمها واقتـراح التعـدیالت التـي ترونهـا 

بأنـــه نمـــط مـــن التفكیـــر الـــذي یلجـــأ إلیـــه (علمـــا أن التفكیـــر االســـتداللي یمكـــن تعریفـــه :  ٠مناســـبة

وذلــك الســتنتاج حقــائق مفصــلة مــن مقــدمات وعمومیــات یســتند إلــى المنطــق واالســتدالل  الطالــب

للتوصــل إلــى الحلــول المناســبة للمشــكالت المعروضــة أو األســئلة المطروحــة ، بقصــد تجاوزهــا أو 

.)حلها

الباحـث

محمـود محمـد عبـد الكـریم آل كنه
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اختبار التفكیر االستداللي

الصف والشعبة : أالسم :       

الموالید :       /       /

عزیزي الطالب : 

أقرأ النصوص اآلتیة ثـم الحـظ الفقـرات التـي تـرد بعـدها ومـدى موافقتهـا للنقطـة التـي تنتسـب 

أمــام )×(وعالمــة أمــام الفقــرة التــي تنطبــق علیهــا أحكــام فــي الحــدیث ، )(إلیهــا ، وأشــر بعالمــة 

العبـــارة التــــي ال تنطبــــق علیهــــا تلــــك األحكــــام ، ثــــم بـــین ســــبب وضــــعك لتلــــك اإلشــــارة مــــن خــــالل 

االستدالل للفقرات الصحیحة لصحتها والفقرات الخاطئة لسبب خطئها وكما مبین في المثالین مـن 

النقطة األولى :

:ونستدل من الحدیث " المسلم مرآة أخیه ")(قال رسول اهللا  -١

ألخیـه المسـلم )السلبیات مـع االیجابیـات(: أن المسلم یجب أن یعكس الصورة الحقیقیة  )١(مثال 

. كما تعكس المرآة لنا الصورة .

الســبب : ألننــا نســتخدم المــرآة المســتویة التــي تعكــس األجســام كمــا هــي دون تكبیــر أو تصــغیر أو 

تحریف .

قـة لـه بـاآلخرین ، ألننـا فـي المـرآة نـرى أنفسـنا : أن المسلم یالحـظ أخطـاء نفسـه وال عال )٢(مثال 

وال نرى اآلخرین .

الســبب : نحــن نــرى أنفســنا فــي المــرآة ، ولكــن المطلــوب فــي الحــدیث أن نكــون نحــن مــرآة آلخــرین 

لیروا أنفسهم من خاللنا .

نحن نركز على السلبیات في عكسنا لصور إخواننا ، ألننـا عنـدما ننظـر إلـى المـرآة نحـاول أن  -أ

نجد العیوب فینا ونصلحها .

السبب : ....................................................................................

ــــه ، ألن  -ب ــــر المســــلم ، وٕان كــــان جــــاره أو قریب ال ینبغــــي أو ال یشــــترط للمســــلم أن ینصــــح غی

الحدیث خاص بالمسلم .

........................................................السبب : ............................

ننصح المسلم عنـدما یكـون لوحـده ، أو أمـام اآلخـرین ، ألننـا نـرى المـرآة عنـدما نكـون لوحـدنا  -ج

أو أمام اآلخرین .

السبب : ....................................................................................

عندما ینصحنا أخ في اهللا ال نضجر ، كما أننا ال نضجر عندما ننظر إلى المرآة . -د

السبب : ....................................................................................

نحن بحاجة دائمة إلى النصح ، كحاجتنا الدائمة إلى المرآة لتصحیح الخلل الذي فینا . -هـ
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سبب : ....................................................................................ال

یجب أن نعكس الصورة مباشرة وال نمتنع عن عكس الصورة ألي سـبب كـان ، ألن المـرآة ال  –و 

تمتنع عن عكس الصورة .

...............................السبب : .....................................................

عــن أنـــس بـــن مالـــك رضـــي اهللا عنـــه قـــال : كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ، أحســـن   -٢

یا أبا عمیر الناس ُخلقًا ، وكان لي أخ یقال له : أبو عمیر ، وهو فطیم ، كان إذا جاءنا ، قال :

) . ونستدل من الحدیث :؟ النغیر كان یلعب به (طائر یشبه العصفور، ما فعل النغیر

كان یالطف أبا عمیر .)(علینا أن نالطف كل طفل نراه ، ألن الرسول  -أ

السبب : ....................................................................................

ینهه .أقر لعب أبا عمیر بالطائر ولم )(جواز اللعب وحبس الطیور ، ألن الرسول  -ب

السبب : ....................................................................................

كنى الطفل أبا عمیر ولم یغیر اسمه .)(جواز تسمیة الطفل بكنیة ، ألن النبي  –ج 

..............السبب : ......................................................................

جـواز صــید أنـواع الطیــور فـي أمــاكن وأوقـات أو هیــأت مختلفـة ، ألن امتالكهــا ممـا ال بــأس  –د  

ألبي عمیر .)(فیه وأقره النبي 

السبب : ....................................................................................

" إنمــا النــاس كاإلبــل المئــة، وال یكــاد أن یوجــد فیهــا ســلم: قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه و  -٣

. ونستدل من الحدیث :راحلة" 

أن الناس یشبهون اإلبل في بعض صفاتهم ، كالتجمع والتجمهر مثلما تكون اإلبل في قوافل  -أ

...السبب : .................................................................................

من بین كل مئة جمل یكاد أن یكون واحدة فقط تصلح للحمل وان تعتمد علیها في السفر . -ب

السبب : ....................................................................................

  ٪ . ٢تتواجد في كل )القیادة األصیلة(ُجِبَل الناس على أن یقودهم آخرین ، وٕان صفة  -ج

السبب : ....................................................................................

أن من الناس من یعتمد على نفسه ، ومنهم مـن یعتمـد علـى غیـره ، ومـنهم مـن یعتمـد النـاس  –د 

علیه ، وأعدادهم أو نسبهم في المجتمع سواء .

.............................................................السبب : .......................

.)صبر الناس وتحملهم أعباء السفر(في الحدیث هو )(أن مراد النبي  -هـ

السبب : ....................................................................................

.لین لقیادة المجتمع ونسبة وجودهمأعداد الناس المؤهفي الحدیث على)(أن مراد النبي -و
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السبب : ....................................................................................

مـا مـن مسـلمین «عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیـه وسـلم؛ قـال: -٤

. ونستدل من الحدیث :»والمقتول في النار التقیا بأسیافهما؛ إال كان القاتل

مصیرهما النار .)(إن المقاتلین باغیان ، لذا جعل النبي  -أ

السبب : ....................................................................................

خر لذا یستحق النار .لو ارتقى احد الفئتین إلى درجة اإلیمان لما تقاتل مع الطرف اآل -ب

السبب : ....................................................................................

) فالـذي ال یعفـوا وال یصـفح ویخـالف قـول ١٠٩البقـرة ()َفاْعُفوْا َواْصـَفُحواْ (یقول الحق سبحانه  -ج

الحق سبحانه یستحق النار .

.......................................................................السبب : .............

القاتل والمقتول في النار كي ال یقتتل المسلمین ویخافوا من النار .)(یقول النبي  -د

السبب : ....................................................................................

ح معنى الحدیث ألن فیه ظلم ألحد الطرفین أال وهو المقتول .ال یص -و

السبب : ....................................................................................


