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١٩/٣/٢٠٠٩ریخ قبول النشر : تا ؛ ٢٢/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
اثــــر اســــتخدام مــــدخل حــــل المشــــكالت فــــي تنمیــــة التفكیــــر الحــــالي معرفــــةیهــــدف البحــــث 

اقتصـــر االبتـــدائي فـــي مـــادة العلـــوم العامة،االســـتداللي والتحصـــیل لـــدى تلمیـــذات الصـــف الخـــامس 

تدائیـــة للبنـــات للعـــام البحـــث علـــى تلمیـــذات الصـــف الخـــامس فـــي مدرســـة (الزبیـــر بـــن العـــوام) االب

  .٢٠٠٨ -٢٠٠٧الدراسي 

ن، مجموعـــة تجریبیـــة ین المتكـــافئتیاســـتخدمت الباحثتـــان التصـــمیم التجریبـــي ذا المجمـــوعت

وفــــق مــــدخل حــــل المشــــكالت العلمیــــة ومجموعــــة ضــــابطة درســــت بالطریقــــة علــــى والتــــي درســــت 

تمــت بحــث، وقــد مجمــوعتي البــین وزعت مناصــفةتلمیــذة)٤٠االعتیادیــة، بلــغ حجــم عینــة البحــث (

المجمــوعتین فــي عــدد مــن المتغیــرات، كمــا أوكلــت الباحثتــان مهمــة تلمیــذات التكــافؤ بــین  راءاتإجــ

درسة المذكورة أنفا.التدریس لمعلمة مادة العلوم في الم

، المعلــمده تمــأع) و ١٩٩٦( يأعــده الغریــر التفكیــر االســتداللي الــذي اختبــاروقــد اســتخدمتا 

مة لمادة العلوم كما ءمالاألكثر ) فقرة من فقراته١٥( اختیاررة تم ) فق٥٠تكون من (م) ال٢٠٠٠(

مقیـــاس  قطبـــو  ،االختیـــار مـــن متعـــددنـــوع) فقـــرة مـــن ٢٠مـــن (تكـــوناختبـــار تحصـــیليتـــم إعـــداد

بعــد تــدریس  ابعــدیألتحصــیلي ختبــار االعلــى مجمــوعتي البحــث و ا وبعــدیاقبلیــالتفكیــر االســتداللي

الفرضــیات الصــفریة فیمــا قبــولمــن مــادة العلــوم ، أظهــرت النتــائج المــادة المقــررة مــن الجــزء األول

لـدى  عدا الفرضیة الصفریة األولى التي أظهرت وجـود فـرق دال إحصـائیا فـي التفكیـر االسـتداللي

مــن التوصـــیات بعضــاً ان ي ضــوء نتــائج البحــث قـــدمت الباحثتــ، وفـــتلمیــذات المجموعــة التجریبیــة

العلمیــــة فــــي تــــدریس مــــادة العلــــوم لــــدى تالمیــــذ المرحلــــة أهمهــــا اســــتخدام مــــدخل حــــل المشــــكالت 

أنـــواع  فــيوالمقترحــات كــان أهمهــا اقتــراح برنــامج لمــدخل حــل المشــكالت ومعرفــة أثــره االبتدائیــة 

.التفكیر األخرى 
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Abstract:
This Paper aims at Knowing the impact of using Introductory

problems Solution in the Achievement and development of Deductive
Thinking of Fifth Primary Female Pupils in General Sciences Subject..
The sample is limited to Zubair Bin Al- awam during the academic year
2007-2008.

The researchers used the experimental design of two equal groups
i.e. control group and experimental group. The control group was taught
by Introductory Scientific Problems Solving, while the experimental
group was taught by Traditional Method. The sample consists
of(40Female Pupils) who were distributed equally on the two groups
.Equality between the two groups with regard to the variables has been
achieved. The researchers have given permission to the teacher of the
subject in the school mentioned above to teach it.

The researchers have chosen Deductive Thinking Measurement
which has been prepared by (Al- Mualm,2000) and consists of (50) items.
Fifteen of these items have been chosen because they were more suitable
to the subject under analysis. An Achievement test consisting of (20)
multiple- choice items has also been chosen. The researchers have applied
the Deductive Thinking Measurement in the pre- and post- test on the two
groups of the research after teaching the prescribed material, viz. the first
part of the Sciences Subject. The results of the research have shown the
reliability of the null hypotheses except the first null hypothesis which
shows a statistical significant difference in deductive thinking for the
experimental group. Accordingly, the researches have put forward some
Recommendations and suggestions, the most important of which is a
program for Introductory Solving of Problems and knowing its influence
on other kinds of thinking.
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أھمیة البحث والحاجة إلیھ:
. انعكســت أثـــاره علــى مجمـــل نشـــاطات ســـریعا ومتنوعـــاَ یشــهد العـــالم تطــورا معرفیـــا وتقنیــا

ــیم ألنهــا أكثــر الحقــول  مــن هــذا التطــور فهــي التــي المســتفیدةالحیــاة منهــا مؤسســات التربیــة والتعل

ذه التطـورات لإلفـادة منهـا تستوعب أعدادا كبیرة من أفراد المجتمع الذین هم بحاجة إلـى اإللمـام بهـ

.في التطبیقات الحیاتیة والعملیة

یشـبه الثـورة ، كـان البـد مـن أن یحـدث مـاالمعرفیة والتقنیة المتالحقةوفي ضوء التطورات

لكــــي تتصـــــدى تدریســــها،طرائــــق وأســــالیبأو الحركــــة الشــــاملة فــــي تحــــدیث المنــــاهج الدراســــیة و 

عطــــــــــا تمــــــــــع (المجخدمــــــــــة اإلنســــــــــان و  فــــــــــيوالتكنلوجیــــــــــا العلــــــــــم  وجعــــــــــللمتطلبــــــــــات العصــــــــــر 

التربیة عملیـة مخططـة ومنتظمـة ومتكاملـة لهـذا لـم تكون أن وبما أنه ینبغي  .)٥٢،ص٢٠٠٢اهللا،

یعد التـدریس فًنـا فقـط كمـا كـان یعتقـد إلـى وقـت قریـب، بـل أصـبح علمـًا بمعنـى انـه یتطلـب معرفـة 

وعة(معرفیـة ومهاریـة ووجدانیـة) منظمة بأصوله وأسالیبه وكیفیة التخطیط له لكي یحقق أهـدافا متن

بدرجـة عالیـة مـن اإلتقــان، وتوجیهـه لیـتالءم مـع خصــائص المتعلمـین وأسـالیب تفكیـرهم لتشــجیعهم 

  ).٧،ص١٩٩٩محمد علي،على المشاركة الفعالة داخل الصف وفي الحیاة (

لهذا شهدت طرائق تدریس العلوم خالل العقود األخیرة تطورا كبیرا نتیجة التطور الحاصل 

فــي جمیــع مرافــق الحیــاة، ولكــي تســتطیع المؤسســات التربویــة مواكبــة هــذا التطــور كــان علیهــا أن 

تسعى من اجل إعداد جیل قادر على مواكبة هذا التطور وان یكون فعاال ومساهما في دفع عجلة 

التطور إلى األمـام لهـذا ظهـرت مـداخل جدیـدة لتـدریس العلـوم منهـا (مـدخل حـل المشـكالت) الـذي 

من المعلم جعل الطالب أثنـاء الـدرس فـي مواقـف صـعبة ومحیـرة تتحـدى تفكیـره ممـا یدفعـه یتطلب 

  ).٩٣، ص ٢٠٠٣األحمد ویوسف،الى االستفسار والتفكیر من اجل الوصول إلى حلول مقنعة(

ویتضــــمن مــــدخل حــــل المشــــكالت سلســــلة مــــن الخطــــوات منهــــا (إثــــارة المشــــكلة، وتحدیــــد 

الفــروض، والوصــول إلــى النتیجــة) وهــذه الخطــوات تســاعد ، وافتــراض الفــروض، واختبــارةالمشــكل

، وتشـجعهم علـى إیجـاد األشـیاء بأنفسـهم متبعـین بالمتعلمین في البحث والتنقیب والكشف والتجریـ

وســائل متنوعــة منهــا توجیــه األســئلة والمالحظــة والقــراءة والتفكیــر الــدقیق والتجریــب، ومــن فوائــده 

ة المشكالت التي تواجههم فـي دراسـتهم وفـي الحیـاة الیومیـة األخرى  تدریب المتعلمین على معالج

  . )١٥٨، ص٢٠٠١المقرم، (.بأسلوب علمي

لهــذا فقــد توجــه اهتمــام التربــویین إلــى الجانــب الفكــري للمــتعلم، أي تعلــیم التفكیــر كهــدف 

رئیس من خالل تنمیة مهارات العلم وعملیاته وحل المشكالت على نحو أكثر تخصصًا، لـذا شـهد 

قدان األخیران اهتمامًا متزایدًا في تبنـي هـدف التفكیـر فـي منـاهج العلـوم ویقصـد بـه اللفـظ الـذي الع

نســتخدمه عــادة للداللــة علــى النشــاط العقلــي عنــد اإلنســان وهــو العملیــة العقلیــة التــي تنــتج الفكــر 

وتســاعد علــى نقــل الواقــع المحســوس بصــورة معلومــات إلــى الــدماغ وربطهــا مــع معلومــات ســابقة 
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زونــة فیــه وتنــتج عــن تلــك األفكــار والحلــول، فــإذا كانــت عملیــة التفكیــر ســطحیة كانــت األفكــار مخ

عطا اهللا ،الناجمــة عنهــا هابطــة، أمــا إذا كــان التفكیــر عمیقــًا كانــت األفكــار المتولــدة عنهــا عمیقــة(

  ).١٦٧،ص٢٠٠٢

ـــم تفـــرض اســـتخدا ـــة ،فـــان طبیعـــة العل ـــى المعرفـــة بأشـــكالها المختلف م ولغـــرض الوصـــول إل

، لـذا فعنـدما لـم فـي البحـث والتقصـي عـن حقـائق المعرفـةالطریقة العلمیة ومهارات التفكیر العلمـي

فانه سیواجه كثیرًا  ؛مارسها فعلیاً لیالفكریة والعملیةیتمكن الطالب من امتالك المهارات أوالعملیات

  ).٢٧،ص٢٠٠٥القبیالت،من الصعوبات أثناء دراسته (

وده التطور یحتاج إلى تنمیة مهاراته وقدراته على التفكیر إن كل فرد یعیش في عصر یس

یشارك في بنـاء المجتمـع بفاعلیـة وذكـاء، إال أن هـذا لكي لكي یتمكن من العیش بحیویة وسالم، و 

منــاهج العلــوم وطرائــق تدریســها تنمیــة التفكیــر والعمــل علــى تطــویر  تتضــمنال یتحقــق إال إذا كلــه

  .ةوالعملیقدرات المتعلم العقلیة

إال أن تنمیـــة التفكیـــر وتـــدریب المتعلمـــین علیـــه لـــیس بـــاألمر الســـهل، وٕانمـــا یتطلـــب جهـــدًا 

مســـتمرًا وعمـــًال منظمـــًا ومخططـــًا بعنایـــة ودقـــة، كمـــا یتطلـــب األمـــر اســـتخدام الطرائـــق واألســـالیب 

والمــداخل العلمیــة التــي تســاعد علــى ذلــك منهــا مــدخل حــل المشــكالت، الــذي یــتلخص فــي وضــع 

للقیــام  همشـكلة أو ســؤال یتحـدى تفكیــره بدرجــة تناسـب نضــجه العقلـي ومــن ثـم توجیهــالطالـب أمــام 

بنشـــاط علمـــي مـــنظم أو تجربـــة علمیـــة یتوصـــل مـــن خاللهـــا إلـــى معرفـــة علمیـــة تســـاعده فـــي حـــل 

عطـــــا داخـــــل الصـــــف أو المختبر(علیـــــهالمشـــــكلة أو إیجـــــاد إجابـــــة صـــــحیحة للســـــؤال المطـــــروح 

ـــك مـــن خـــالل ربـــط ١٧٠،ص٢٠٠٢،اهللا ـــم بالعمـــل وتكامـــل الفكـــر مـــع الواقـــع، إن هـــذا )، وذل العل

الدراســـیة إلـــى مشـــكلة تثیـــر انتبـــاه التالمیـــذ  وعاتمكـــن المعلـــم مـــن تحویـــل اغلـــب الموضـــالمـــدخل یُ 

  ).٢٥،ص٢٠٠٣األحمد و حذام،( الدرسوتعمل على شدهم إلى 

علوم التي ینبغي أن یركز علیها منهج الاإلشارة هنا إلى أن إحدى مهارات التفكیر نویمك

الـــذي یتنـــاول حـــل المشـــكالت حـــًال ذهنیـــًا معتمـــدًا علـــى  لياالســـتدالوطرائـــق تدریســـه مهـــارة التفكیر 

تعتمد على وسائل متعددة تنتهي إلى لكنها الرموز، وهناك عملیات متنوعة ذات مستویات مختلفة 

  ).٣٨٩،ص١٩٨٨هرمز و إبراهیم،غایة محددة هي تكوین معاني ومفاهیم خاصة (

االستداللي احد المكونات النفسیة الالزمة علمیًا وٕانسانیا وینبغي اإلشارة هنا ویعد التفكیر

لـــذا نـــرى أن هنـــاك أبحاثـــًا تهـــتم بدراســـة إلـــى أن القـــدرة االســـتداللیة متداخلـــة مـــع القـــدرة المنطقیـــة،

وكان بیاجه قـد ،)٣ص ،٢٠٠٠ المعلم،التفكیر المنطقي وأخرى تهتم بدراسة التفكیر االستداللي (

وضـاع الجدیـدة علـیهم أو الصـور والمعـاني لألفـي مراحـل الطفولـة یحدث التعلمح بدقة كیف أوض

عن طریق االستدالل الذي یتم من خالل عملیة التنظـیم الـذاتي ولـیس مـن خـالل حفـظ واسـتظهار 

  .)٢٥٩-٢٥٧، ص ١٩٨٣ا وآخرون، زدغااإلجابات التي یلقیها المعلم على مسامع تالمیذه (
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ر االستداللي نمطًا مـن أنمـاط التفكیـر ویمثـل أساسـا هامـًا للتطـور المعرفـي التفكیلهذا یعد

واالرتقـــاء الفكـــري لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة فـــي اكتســـاب المعرفـــة وحـــل المشـــكالت فهـــو یـــرتبط بـــبعض 

وتعد مرحلة الدراسة االبتدائیة ،المتغیرات النفسیة والعقلیة والتربویة مثل الذكاء والتحصیل واإلبداع

تعلیم الطفل، وتشكل أساسا لجمیع مراحل التعلیم التي تأتي بعدها حیث یكون الطفـل اولى مراحل 

فإذا اجاد في تنمیة مهـارات التفكیـر فیها سریع التعلم وسهل التطبع بما یرید معلمه أن یدربه علیه

االستداللي لدیهم وهم ال یزالون في سنوات الحیاة األولى فإنهم سوف لـن یتخلـوا عنهـا فـي سـنوات 

.الدراسة والعمل الالحقة

لهــذا فقــد توجــه اهتمــام التربــویین وعلمــاء الــنفس نحــو هــذه المرحلــة الدراســیة وتــم صــیاغة 

التالمیـذ.إال أن تحقیـق أهـداف لـدى أهداف متعددة ومتنوعـة ینبغـي تحقیقهـا خـالل سـنوات الدراسـة 

مـــل لعـــل أبرزهـــا:العلـــوم خاصـــة یعتمـــد علـــى جملـــة مـــن العوا أهـــدافالمدرســـة االبتدائیـــة عامـــة و 

 أطرائق التدریس التي تعد متغیرا هاما في تحصیل التالمیذ وفي تنمیة التفكیر وعملیاتـه لـدیهم وبـد

قیاس كفاءة المعلم في قدرته على اختیار طرائق و أسالیب تدریس تالءم النضج العقلي لتالمذته، 

ة ذهــن المتعلمــین علــى وهــل لدیــه القــدرة فــي إثــار و تتناســب موضــوعات المــنهج الــذي یعطــى لهــم،

) قد نبه معلمـي العلـوم إلـى أن یركـزوا Brunerالتفكیر وممارسة عملیات التفكیر. و كان برونر (

جهــودهم خاصــة فــي الســنوات األخیــرة مــن مرحلــة الدراســة االبتدائیــة إلــى مســاعدة تالمیــذهم علــى 

الخطیب و أبو ستقصاء (التفكیر وفق المستوى الرمزي وذلك بتقدیم المواقف المناسبة للبحث و اال

  .)١١٥،ص ١٩٩٣سرحان ،

وهنــا تصــبح مســؤولیة معلــم العلــوم اختیــار المــدخل أو األســلوب المناســب لتنمیــة التفكیــر 

حیــث غالبــا مــا یعــزى ضــعف معرفــة التالمیــذ لقــدرتهم العقلیــة ومهــاراتهم إلــى المعلمــین الــذین قــاموا 

المعاصر الكفء هو الـذي یسـتطیع ان یختـار بتدریسهم في سنوات الدراسة االبتدائیة؛ لكن المعلم

مدخال تدریسیا یساعده في النهوض بمستوى تفكیر تالمذته مـن مرحلـة الركـود إلـى مرحلـة النضـج 

واإلبداع والقدرة على معالجة المعلومات والخبرات التي تقدم لهم بعد فهمها و تنظیمها لدمجها في 

والحیاتیـة.  ةم هـذه المـداخل فـي مواقـف الحیـاة العلمیـالبناء المعرفي لدیهم. و من ثم تعمیم اسـتخدا

"لمــدخل والبحــوث ذات العالقــة أن  ت) أثنــاء مراجعتــه لعــدد مــن الدارســا٢٠٠٤ولقــد أشــار زیتــون (

أهمیة في حیاة المتعلم و في زیادة مستوى تحصیله العلمـي علـى صـعید المسـتوى حل المشكالت"

ب منظما في تفكیره وعمله و من ثم قادرا على تحدید المعرفي لألهداف التربویة كذلك تجعل الطال

المشـكالت و تحلیلهـا إلـى عناصـرها الرئیسـة ومـن ثــم جمـع المعلومـات عنهـا لغـرض التوصـل إلــى 

زیتـون أفضل الحلول، وتعمیم الحلول على مواقف تعلیمیة أخرى سواء في المدرسة أو في الحیاة (

  ). ١٥٩،ص  ٢٠٠٤،



و وصف مهديمحمد مآرب 

٦

الباحثتین للقیام بهذه الدراسة حیث وقع االختیار علـى مـدخل وما تقدم ذكره هو الذي دفع

حــــل المشــــكالت كطریقــــة تــــدریس تتبــــع فــــي تــــدریس تلمیــــذات الصــــف الخــــامس االبتــــدائي لمــــادة 

إحـداث  يالعلوم(في العینة التجریبیـة للدراسـة) لغـرض التحقـق مـن "قابلیـة مـدخل حـل المشـكالت فـ

الســـتداللي" لكـــي یأخـــذ هـــذه البحـــث مكانتـــه بـــین تغیـــر علـــى تحصـــیل التلمیـــذات وعلـــى تفكیـــرهن ا

الدراسات سلبا أو إیجابا .

بما یأتي :بحثتتبلور أهمیة اللذا

إن تطبیق مدخل حل المشكالت في تدریس العلوم لتلمیذات الخامس االبتدائي ربما قـد یـوفر .أوالً 

ذات الصـلة بتعلـیم أسلوبًا تدریسیًا یساعد معلمي العلوم في تحقیق األهداف التربویة خاصـة 

التلمیذات كیف یفكرون ال كیف یحفظون.

یســـاعد هـــذا المـــدخل فـــي تنـــوع الوســـائل و األدوات واألنشـــطة الصـــفیة والالصـــفیة الالزمـــة .ثانیـــا

والضروریة لسیر الدرس والتي تعین معلمو العلوم في االنتقـال مـن طریقـة التـدریس التقلیدیـة 

إلى طرائق و أسالیب معاصرة. 

تنبه معلمي ومعلمات العلوم في المدرسة االبتدائیة  إلى وجود طرائق تـدریس معاصـرة غیـر .ثالثا

الطریقة التقلیدیة الموجودة والسائدة في اغلب مدارسنا االبتدائیة مما یعین المعلمین الراغبین 

في البحث عن طرائق تدریس جدیدة التباعها في تدریس العلوم. 

مشكلة البحث:
رفـــي والتقنـــي لـــم یكـــن محصـــورا فـــي مجـــال ضـــیق فقـــط بـــل شـــمل مجمـــل ان التطـــور المع

فلـم تعـد طرائـق ،جوانب الحیاة ومنهـا الجوانـب التربویـة خاصـة المنـاهج الدراسـیة وطرائـق تدریسـها

تعتمد على المحاضرة، والتلقین التـي مـن ابـرز عیوبهـا سـلبیة المـتعلم وٕالغـاء دافعیتـه التدریس التي

تخریج أجیال ل حالیاتفید قط على حفظ المعلومات وتكرارها لهذا فهي الالطالب قادرا ف تجعل فهي

مـنهج قادرین على مواكبة التطورات فكان ال بد من البحث عن مداخل جدیدة تستخدم فـي تـدریس 

خل حل المشكالت الذي ارتأت الباحثتان إلى امدهذه الالمدرسة االبتدائیة ومنها المقرر في علوم ال

تلمیــذات الخــامس االبتــدائي لمعرفــة قابلیتــه علــى رفــع مســتوى ل یس مــادة العلــومفــي تــدر  ااســتخدامه

البحـث فـي السـؤال تتحـدد مشـكلةلهـذا  .لـدیهنتفكیر االسـتدالليالالتحصیل الدراسي وعلى تنمیة 

ذات الخـامس االبتـدائي وتنمیـة یـاسـتخدام مـدخل حـل المشـكالت فـي تحصـیل تلم رما أثـاآلتي: 

دیهن في مادة العلوم ؟لالتفكیر االستداللي 
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:ھدف البحث 
یهــــدف البحــــث الحــــالي التعــــرف إلى:اثــــر اســــتخدام مــــدخل حــــل المشــــكالت فــــي تحصــــیل 

تلمیذات الصف الخامس االبتدائي و تنمیة التفكیر االستداللي لدیهن، و للتحقق من هدف البحث 

تم صیاغة الفرضیات اآلتیة:

فرضیات البحث 
بــین متوســط تحصــیل تلمیــذات  )٠.٠٥(إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة . ال یوجــد فــرق ذو داللــة١

ــــواتي درســــن بمــــدخل حــــل المشــــكالت و متوســــط تحصــــیل تلمیــــذات  المجموعــــة التجریبیــــة الل

المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطریقة االعتیادیة لمادة العلوم. 

ي درجـــات اختبـــار بـــین متوســـط )٠.٠٥(فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة د. ال یوجـــ٢

المجموعــة التجریبیــة اللــواتي درســن  بمــدخل  تاالســتداللي القبلــي والبعــدي لــدى تلمیــذا رالتفكیــ

حل المشكالت. 

بــین متوســطي درجــات اختیــار  )٠.٠٥(فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة  د. ال یوجــ٣

اللـواتي درسـن بالطریقـة التفكیر االستداللي  القبلي والبعدي لدى تلمیذات المجموعـة الضـابطة

االعتیادیة. 

بـــــین متوســـــط نمـــــو التفكیـــــر  )٠.٠٥(. ال یوجـــــد فـــــرق ذو داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة٤

االسـتداللي لـدى تلمیـذات المجموعـة التجریبیـة اللـواتي درسـن بمـدخل حـل المشـكالت ومتوسـط 

بالطریقة االعتیادیة.االستداللي لدى تلمیذات المجموعة الضابطة اللواتي درسن رنمو التفكی

حدود البحث:
یقتصر البحث الحالي على :

ـــة . ١ ـــدائي فـــي المـــدارس االبتدائیـــة بمركـــز محافظـــة نینـــوى (مدین تلمیـــذات الصـــف الخـــامس االبت

  ).٢٠٠٨ـ ٢٠٠٧الموصل للعام الدراسي 

  . ٢٠٠٨ـ  ٢٠٠٧الفصل الدراسي األول من العام الدراسي   .٢

علوم /الوحدة األولى /الفصل الثاني (الحیوانات).الجزء األول من كتاب ال .٣
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تحدید المصطلحات 
Contemporangمدخل حل المشكالت .أوالً  Problem Approach

waitehusenلقــد وضــع تعریفــا لهــذا المــدخل مــن قبــل & posheth)1985 فــي (

أســئلة دون إجابــة الموســوعة العالمیــة للتربیــة: وعــرف علــى انــه "نشــاطات فردیــة أو جماعیــة تبــدأ ب

مباشــرة لهــا ویســمح بمراجعــة أجوبــة األســئلة واســتخدام المفــاهیم والقــوانین العلمیــة فــي البحــث عــن 

  ).١٢،ص ٢٠٠٣األجوبة". (نقال من : أمین ،

) أنـه "عملیـة یسـتخدم فیهـا الطالـب معلوماتـه السـابقة مـن مفـاهیم و ٢٠٠٣وعرفـة (أمـین ،

م ینطـــوي علــى مشـــكلة تحتـــاج إلــى حـــل" .(أمـــین ،مهــارات لمواجهـــة موقــف غیـــر عـــادي فــي العلـــ

  ).١٣،ص ٢٠٠٣

) انــه "مجموعــة مــن اإلجــراءات العقلیــة التــي تــتم مــن إدراك BEST،1992كمــا عرفــه (

).p443-1992-bestالمشكلة وحتى الوصول إلى الهدف."(

) بأنه "ذلك المدخل الذي یعرض مشكلة أو عدة مشكالت مهمة ٢٠٠١كما عرفه المقرم (

اة التالمیذ و مجتمعهم لحثهم على التفكیر و البحث فیها و وضـع الحلـول المناسـبة لهـا، و في حی

).١٤٥،ص ٢٠٠١فیه تنظم الخبرات حول موضوع المشكلة".(المقرم ،

أمـــا التعریـــف اإلجرائـــي لمـــدخل حـــل المشـــكالت: هـــو منحـــى فـــي التـــدریس یتطلـــب تنـــاول 

یجعل التلمیذات یسـتخدمن مهـارات كثیـرة موضوع الدرس على شكل مشكلة أو سؤال علمي محیر 

في التفكیر  لغرض الوصول إلى اإلجابة  الصحیحة واستنتاج الحل. 

Inductiveالتفكیر االستداللي .ثانیا Thought:عرفه كال من

): بأنـه احـد أنمـاط التفكیـر الـذي یتطلـب اسـتخدام معلومـات ١٩٧٨عثمان و أبي حطب (

  ) ٢٤٨،ص ١٩٧٨تقاربیة. (عثمان و أبو حطب كثیرة بهدف الوصول إلى حلول 

): انه العملیـة التـي تهـدف الوصـول بـالمتعلم إلـى نتـائج معینـة تعتمـد علـى ١٩٩٦زیتون (

  )١٠٣،ص ١٩٩٦أساس من األدلة و الحقائق المناسبة والكافیة. (زیتون،

):هوعملیة تفكیـر تتضـمن وضـع الحقـائق و المعلومـات بطریقـة منظمـة ٢٠٠٠أبو جادو (

  )٤٦٦،ص ٢٠٠٠معالجتها بحیث تؤدي إلى استنتاج أو قرار أو حل مشكلة (أبو جادو،أو 

): عرفــه بأنــه احــد أنمــاط التفكیــر الــذي یتطلــب القــدرة علــى إدراك العالقــات ٢٠٠٣علــي (

بین األجزاء أو األمثلة للوصول إلـى الكـل، و هـذا مـا یعـرف بعملیـة االستقراء،واسـتخدام هـذا الكـل 

  )٦٦،ص ٢٠٠٣أو األمثلة وهذا ما یعرف بعملیة االستنباط .(علي،في مالحظة األجزاء

أما التعریف اإلجرائي التي وضعته الباحثتان للتفكیر االستداللي : هو نمط من التفكیر 

تلجأ الیه تلمیذة الصف الخامس االبتدائي في (عینة الدراسة)لغرض استنتاج المعلومات من 
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فقرات اختبار التفكیر االستداللي المعتمد في الدراسة مقدمات اولى وثانیة عند اإلجابة عن 

الحالیة، و الذي یضم عددًا من المواقف المتضمنة لعالقات منطقیة بین المقدمات و النتائج 

للوصول إلى حل المشكالت العلمیة .

:Achievementالتحصیل .ثالثا

تدائي من مادة العلوم ) بأنه:ناتج ماتتعلمه تلمیذة الصف الخامس االب٢٠٠٦عرفته محمد(

بعـــد تدریســـها بإحـــدى طرائـــق التـــدریس المعتمـــدة وتقـــاس بالدرجـــة الكلیـــة التـــي تحصـــل علیهـــا فـــي 

االختبار التحصیلي الذي أعدته الباحثة وطبقته بعد االنتهاء من تدریس وحدتین من مـادة العلـوم.   

  )  ١٣، ص٢٠٠٦(محمد، 

ى انه: مدى تذكر تلمیذات الصف الخـامس أما التعریف اإلجرائي فقد عرفته الباحثتان عل

االبتـدائي للمعلومــات فــي مـادة العلــوم وتطبیقهــا وذلــك مـن خــالل الدرجــة التـي یحصــلن علیهــا عنــد 

إجابتهن عن فقرات االختبار التحصیلي الذي أعدته الباحثتان.   

:الخلفیة النظریة
:حل المشكالتمدخلأوال. 

شــملت مجــاالت الحیــاة المتنوعــة ومنهــاوعــة التــي التطــورات المتالحقــة والمتنفــي إطــار

 ةتجاوز التربیفي  الذین رغبوامنالتربویین لدى ةكثیر ت میولخاصة، ظهر والتعلیممیدان التربیة 

اقتضـتها مجموعـة المعطیـات والشـروط التـي إلـى اسـتخدام مـداخل تعلیمیـة جدیـدةواللجوءالتقلیدیة 

. وقــد رأى هــؤالء المنظــرون أنــه قیمتهــا فــي االســتخدامتهــاوأدت إلیهــا، وأعطهــذه التطــورات رافقــت

اسـتخدام مـداخلالتقـدم فـي جمیـع مجـاالت الحیـاة المختلفـة، أصـبح لزامـًا بتغیـر الظـروف ونتیجـة

المسـتقبل، والـتالؤم متغیـرات مواجهـة یسـتطیعتكون قادرة على تكـوین جیـل جدیـد.جدیدة للتدریس

والقـدرة مذهلـة، فتتطلـب ممـن یعایشـها المرونـة واالنفتـاح،یستجد من تطورات تجري بسـرعة مع ما

حــل المشــكالتلیســتطیع ، علومــات والســعي للحصــول علیهــا مــن مصــادر موثوقــةعلــى تجدیــد الم

سلســـلة مـــن االختراعـــات واإلبـــداعات التـــي تســـهم فـــي تشـــكیل ، وابتكـــار الجدیـــد فـــيالتــي تواجهـــه

الخضـوع واإلذعـان للظـروف الراهنـة والطارئـة لمسـتقبله، بـدًال مـن مجـرداإلنسان لمحیطة، ورسـمه

).١٥٠، ص ٢٠٠٣ (زیتون،

تالئــم هــذه التغییــرات منهــا وضــع نمــاذجوقــد حــاول الكثیــر مــن التربــویین وعلمــاء الــنفس

ســـكنر أمثـــالالتــرابطیینعلمــاء الــنفس مــن جـــون دیــوي، و  هــؤالء مــنو  (مــدخل حــل المشــكالت)

اقتراحـات لوصـف ماقدمـه جـورج بولیـا مـنضافة إلىباإلكوهلر  التعلماء الجشطمن وثورندایك و 

  ).٤٠، ص١٩٨٩(المغیرة ،مدخل حل المشكالت
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یقصد بمدخل حل المشكالت: انه نشاط تعلیمي یواجه فیه المتعلم بمشكلة ما فیسعى إلى 

إیجاد حل لها وعلیه أن یقوم بخطوات مرتبة فـي نسـق یماثـل خطـوات الطریقـة العلمیـة فـي البحـث 

لتي تشمل عددا من القدرات والمهارات العلمیة، وهـذه الخطـوات تعكـس مهـارات التفكیـر والتفكیر وا

).١٧١_١٧٠ص،٢٠٠٢،في حل مشكالت معینة تواجه المتعلم(عطا اهللا

یتطلـب مـن  يیعد هذا النمط التعلیمي من أعلى المستویات التعلیمیة في هرمیة جانیه الذ

كیـر. ویفسـر جانیـه تعلـم حـل المشـكالت بأنـه القـدرة علـى داخلیـة تـدعى التف تالمتعلم قیامه بعملیـا

استخدام المبادىء والقواعد التي تؤدي بالمتعلم إلى الحل المطلوب فعندما یقـوم الفـرد بحـل مشـكلة 

استخدم في حل  يما یكون قد تعلم مبدأ وانه قام بأداء جدید أكثر تقدما من تعلم المبدأ السابق الذ

ذا المبـــــدأ مـــــن انـــــدماج مبـــــدأین أو أكثـــــر مـــــن المبـــــادىء البســـــیطة تلـــــك المشـــــكلة، وقـــــد یتكـــــون هـــــ

  ). ٣٧، ص٢٠٠١السابقة(سعادة وٕابراهیم،

إذ یــرى جانیــه أن حــل المشــكالت یتضــمن عملیــات عقلیــة وتعلیمیــة، یكتشــف المــتعلم مــن 

خاللها مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلمة سابقا والتي یمكن للمـتعلم أن یطبقهـا للوصـول إلـى 

  ).١٥٠، ص٢٠٠٤مشكالت جدیدة غیر مألوفة. (زیتون ،-حل

تكمــن أهمیتــه فــي حیــث ،فــي تــدریس العلــوممهمــةالقائــطر المــن هــذا المــدخل لهــذا یعــد

علــى البحــث والتنقیــب والتســاؤل إلیجــاد حــل المــتعلموهــي تشــجیع ا؛حققهــیاألهــداف التربویــة التــي

و بدایـــة الطریـــق للتعـــرف ،شـــاط العلمـــيقمـــة النویمثـــل هـــذا.للمشـــكلة أو الموقـــف الـــذي یواجهـــه

 اتمــد هــذیعو . یقتــرب مــن صــفات العــالمأنــه أيعنــد المــتعلمالجدیــدةالحقــائق والمفــاهیمكتشــاف وا

تدفعـــه للتفكیـــر والبحـــث والتســـاؤل لحـــل هـــذه فـــي موقـــف أو مشـــكلهمـــتعلم علـــى وضـــع المـــدخلال

:المشكلة

الشمسیة فانه یمكن اسـتخدام طریقـة بتدریس كواكب ألمجموعه كان المعلم یقوم إذافمثال :

لماذا ال تسقط كواكب ألمجموعـه :تساؤل حول هذا الموضوع مثالحل المشكالت عن طریق إثارة

فهـــذا التســـاؤل یثیـــر اهتمـــام التالمیـــذ فیـــدفعهم إلـــى البحـــث ؟ بعضبـــصـــطدم یبعضـــهایالشمســـیة و 

ي حـــل المشـــكلة التـــي فـــ متعلمـــینونجـــاح ال، والمشـــكلةأ عـــن الســـؤالحـــل والتنقیـــب للوصـــول إلـــى

 همعلى مواجهة ومعالجة القضـایا والمشـكالت التـي قـد تـواجهتجعلهم قادرینأثناء الدرستواجههم

.في حیاتهم ألیومیه

إال أن هذا النـوع مـن الـتعلم یتطلـب شـروطا خاصـة بـالمتعلم كقدرتـه علـى تـذكر المبـادىء 

للحــل الصــحیح كمـا یتطلــب أیضــا واسـتدعائها وقدرتــه علـى اســتخدامها بشــكل یـؤدي إلــى الوصـول 

شــروطا خاصــة بــالموقف التعلیمــي كتــوافر محتــوى تعلیمــي مناســب وٕارشــاد المــتعلم وتوجیــه تفكیــره 

نحو االتجاه الصحیح للحـل وتزویـده بالتغذیـة الراجعـة أو التعزیـز المناسـب كلمـا انتقـل المـتعلم فـي 

 ).٣٨، ص٢٠٠١ٕابــراهیم،الحــل مــن خطــوة إلــى أخــرى حتــى یتوصــل إلــى الحــل المطلوب(ســعادة و 
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 تســوغاحــل المشــكالت نتیجــة لعــدد مــن األســس والماســتخدام مــدخلشــاع فــي ضــوء مــا تقــدم فقــد

) بما یأتي: ١٩٩٥( التي لخصها زیتون

یوجــد لــدى المــتعلم التعلـیم والتــي تقتضــي وتســتلزم أنهـذا المــدخل یتماشــى مــع طبیعــة عملیــة .١

وٕاثارتــه لمشــكله علمیــه وم لهــذه ألطریقــههــدف أو غــرض یســعى لتحقیقــه فاســتخدام معلــم العلــ

للبحــث والتفكیــر المتعلمــینیكــون بمثابــة الغــرض أو الهــدف الــذي یــدفع.كمـدخل للــدرس مــثال

.ومتابعة النشاط العلمي لتحقیق هذا الهدف

نمـي فـي یالـذي یـؤدي إلـى أنتشـابه مـع مواقـف البحـث العلمـي یحل المشـكالت و مدخلتفق ی.٢

والتفكیــر البحــث العلمــي وتــدریبهم علــي خطــوات علمیــة فــي البحــث التقصــي و روح المتعلمــین

.وملعلفي تدریس ابحد ذاته هدف أساسيوهذا ،يالعلم

العلمیـــة أو لمعلومـــاتالـــتعلم ســـواء المتعلقـــة باحـــل المشـــكالت وظیفیـــة أوجـــهیحقـــق مـــدخل.٣

المعرفـة لى ع لعلیهم أن یشجعوا طلبتهم للحصو العلوم يوعلیه فان معلم.المهارات المختلفة

حـــل مـــدخل یـــتم فـــي مواقـــف تعلیمیـــة عـــن طریـــق )ومهـــاراتاً طرقـــ( لـــمالعلمیـــة وعملیـــات الع

. وبهذا تكون األهداف التربویة المحققة لیست معرفیة فقط بل مهاریة أیضا.المشكالت

فـي إطـار واحـد فالمعرفـة العلمیـة هـي )وطریقـةمادةَ (مابین العلم تجمع طریقة حل المشكالت.٤

لـــذلك یحـــاول المعلـــم اســـتخدام هـــذه الطریقـــة .ونتیجـــة فـــي نفـــس الوقـــتكر المعرفـــةلتـــذوســـیلة 

 العلــمیتحقــق العلمــي واالستقصــاء وبــذلك ب البحــثســلو أ اتبــاعلمســاعدة الطلبــة فــي وتطبیقهــا

َة.وطریقةَ ماد

هالذاتي في التعلیم فهي تتطلب اعتمادالمتعلم على أساس نشاط یعتمد مدخل حل المشكالت .٥

أثنـاء تحصـیله الدراسـي فـي الذاتي في تقدیم حلول للمشـكالت العلمیـة المطروحـةعلى نشاطه

دافعـا وتشـویقا وحماسـا للمشـاركة فـي دراسـة وهـذا یولـد لدیـهالصف والمختبر أو ورشة العمـل؛

).٢٠٤-٢٠٣، ص١٩٩٥.(زیتون، العلوم

مراحل مدخل حل المشكالت العلمیة : 

تبدأ بـ:  يعلمي والتیتضمن هذا المدخل خطوات التفكیر ال

اإلحساس بوجود مشكلة و تحدیدها: .١

تعرف المشكلة: بأنها هي حالة یشعر فیها المتعلمون بأنهم أمام موقف قد یكون مجرد 

سؤال یجهلون اإلجابة عنه أو أنهم غیر واثقین من اإلجابة الصحیحة. 

ـــار المشـــكل ـــم فـــي هـــذه الخطـــوة هـــو اختی مســـتوى نضـــج  التـــي تناســـب  ةویكـــون دور المعل

طبیعـة المشـكلة علـى تحدیـد الطالـبمسـاعدة بالمتعلمین والمرتبطة بالمـادة الدراسـیة. ویقـوم المعلـم

ولفهـم المشـكلة یوجـه .معبرًا عنها في ضوء ما سوف یكون قادرًا على عمله عنـدما یحـل المشـكلة
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مطلـوب حلـه فـي ومـا هـو الالمعلم عدة أسئلة مثل: هل یمكنك توضیح المشكلة بأسلوبك الخاص؟

وسـوف غامضـة أو غیـر موجـودةمعلوماتالمعطاة فیها؟ أم هل هناك المعلوماتالمشكلة ؟ وما 

للوصــول إلــى الحــل؟ هــل یمكنــك إیجــاد عالقــة بــین المطلــوب حلــه والمعطیــات فــي تحتــاج إلیهــا

  ؟إلیكال تزال المشكلة كما بدت لك في البدایة أم أنها أصبحت أكثر ألفة بالنسبةالمشكلة ؟ هل

  فرض الفروض: .٢

وهي التصورات التي یضعها المتعلمون بإرشاد المعلم لحل المشكلة، وهي الخطوة الفعالة 

في التفكیر وخطة الدراسة، وتتم نتیجة المالحظة والتجریب واإلطالع على المراجع والمناقشة 

واألسئلة وغیرها. 

تحقیق الفروض: .٣

واحدًا  تلو أخر، حتى یصل المتعلمون الى الحل، ومعناها تجریب الفروض و اختبارها

إلى أحكام عامة مرتبطة بتلك المشكلة.لباختیار أقربها للمنطق والصحة أو الوصو 

الوصول إلى أحكام عامة (التطبیق):. ٤

أي تحقیق الحلول و األحكام التي تم التوصل إلیها للتأكد من صحتها.

  ).١٤٦-١٤٥،ص٢٠٠٣) (علي،محمد السید،١٣٩،ص٢٠٠٢(جامل،

یعمـل  ا) أن هذا المدخل في التعلیم یـوفر للمـتعلم موقفـا حقیقیـ٢٠٠١ویرى قطامي ونایفة(

فیــه بهــدف الوصــول إلــى حالــة اتــزان معرفــي. وتعتبــر حالــة االتــزان المعرفــي حالــة دافعیــة یســعى 

ثــم فــإن المــتعلم إلــى تحقیقهــا. وتــتم هــذه الحالــة عنــد وصــوله إلــى حــل أو إجابــة أو اكتشــاف، ومــن 

دافعیة المتعلم تعمل على استمرار نشاطه الذهني وصیانته حتى یصل إلى الهدف وهـو: الفهـم أو 

الحــــل أو الخــــالص مــــن التــــوتر، وذلــــك بإكمــــال المعرفــــة الناقصــــة لدیــــه فیمــــا یتعلــــق بالمشــــكلة."     

  ).٦٢، ص٢٠٠١(قطامي ونایفة، 

عــة غرضــهم منهــا تــدریب لهــذا یتطلــب تــدریس العلــوم أن یخطــط المعلمــون مشــكالت متنو 

طالبهــم علــى التعامــل مــع القضــایا المختلفــة، وٕان مواجهــة المشــكالت العلمیــة یتطلــب مــن الطلبــة 

تحلیلها، والعمل المنظم للتغلب علیها بإجراء الخطوات اآلتیة :

تحدید طبیعة المشكلة، وتحلیلها إلى أجزاء بحیث یسهل تناولها وٕایجاد حلول لها.. ١

قیق، ویتضــــمن تحدیــــد الوســــائل البیئیــــة المتــــوفرة فــــي بیئــــة المــــتعلم، والمهــــارات التخطــــیط الــــد. ٢

المطلوبة، والزمن الالزم.

جمع المعلومات وتحدید مصادرها وكیفیة الحصول علیها.. ٣
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جمع وتولید األفكار للتعامل معها، وحصر الخیارات المتوفرة.. ٤

أسس موضوعیة.تقییم األفكار المقترحة والخیارات المتاحة وفق  .٥

اختیار الحل المالئم واختباره تمهیدًا لقبوله واعتماده.  .٦

ویجـــري التـــدریب علـــى مـــدخل حـــل المشـــكالت بصـــورة جماعیـــة أو فردیـــة، أو مـــن خـــالل 

العمــل التعــاوني بــروح الفریــق؛ ألنــه یكســب المــتعلم مهــارة اإلصــغاء إلــى اآلخــرین واحتــرام آرائهــم 

، وهكـــذا فـــإن المعلمـــین یتفـــاعلون مـــع طالبهـــم بعـــد تقســـیمهم إلـــى ونقـــدها ومناقشـــتهم بهـــا لتقویمهـــا

مجموعــات. وهــذا اإلجــراء یــزودهم بتغذیــة راجعــة ویشــجعهم علــى اإلبــداع، وذلــك لیحققــوا مجموعــة 

من األهداف من أبرزها:

تدریبهم على مواجهة مشكالت الحیاة.-

تنمیة روح االبتكار واإلبداع لدیهم.-

تنمیة ثقتهم بأنفسهم.-

تربیتهم على االستقاللیة في العمل.-

، انترنیت)٢٠٠٨تدریبهم على مهارات صنع القرارات.(طافش، -

ثانیا:التفكیر االستداللي :
یعــد التفكیــر ســمة مــن الســمات التــي تمیــز اإلنســان مــن غیــره مــن الكائنــات األخــرى، وهــو 

البشـري وتشـعب عملیاتـه، ویـتم مفهوم تعددت أبعاده واختلفـت حولـه اآلراء ممـا یعكـس تعقـد العقـل 

التفكیــر مــن خــالل سلســلة مــن النشــاطات العقلیــة التــي یقــوم بهــا الــدماغ عنــدما یتعــرض لمثیــر یــتم 

اســتقباله مــن خــالل واحــدة أو أكثــر مــن الحــواس الخمــس المعروفــة، ویتضــمن التفكیــر البحــث عــن 

و الخبــرة التــي یمــر بهــا معنــى، ویتطلــب التوصــل إلیــه تــأمًال وٕامعــان النظــر فــي مكونــات الموقــف أ

ومن خالله یتعامل اإلنسان مع األشـیاء التـي تحـیط بـه فـي بیئتـه، كمـا أنـه فـي الوقـت ذاتـه الفرد.

 تیعالج المواقف التي تواجهه بدون إجراء فعل ظاهري، فالتفكیر سـلوك یسـتخدم األفكـار والتمثـیال

أو تصورها أو تخیلها.الرمزیة لألشیاء واألحداث غیر الحاضرة أي التي یمكن تذكرها 

ویســتخدم اإلنســان عملیــة التفكیــر عنــدما یواجــه ســؤاًال أو یشــعر بوجــود مشــكلة تصــادفه، 

والعالقة بین التفكیر والمشكلة متداخلة حیث إنهما وجهان لعملة واحدة، فـالتفكیر ال یحـدث إّال إذا 

ا السـتكمال الـنقص أو كانت توجد مشكلة یشعر بها اإلنسان وتؤثر فیه وتحتـاج إلـى تقـدیم حـل لهـ

إزالة التعارض والتناقض مما یؤدي في النهایة إلى غلق ما هو ناقص في الموقف وحل أو تسویة 

المشكلة.

والتفكیر فریضة أرسى أسسها اإلسالم ورسخ مهاراتها فـي عقـول أبنائـه، فلـیس هنـاك دیـن 

عنــدما یخاطــب القــرآن أعطــى العقــل والتفكیــر مســاحة كبیــرة مــن االهتمــام مثــل الــدین اإلســالمي و 
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الكریم اإلنسان المسلم فإنه یركز على عقله ووعیه وتفكیره، وألهمیة التفكیر لإلنسان المسلم وردت 

یتــذكرون.. إلــخ) مــرات عدیــدة فــي –یعقلــون –یبصــرون –كلمــة تفكیــر أو مرادافاتهــا (یتفكــرون 

القرآن الكریم.

شـــكلة أو اتخـــاذ قـــرار عـــن طریـــق ویعـــد االســـتدالل العملیـــة العقلیـــة التـــي تســـتهدف حـــل م

الرمـــوز والخبـــرات الســـابقة، وهـــو عملیـــة تفكیـــر لكنهـــا تتضـــمن الوصـــول إلـــى نتیجـــة مـــن مقـــدمات 

معلومــة، وهــذا مــا یمیــز االســتدالل عــن غیــره مــن ضــروب التفكیــر، فالجدیــد فیــه هــو االنتقــال مــن 

ـــ ـــة العلیـــا كالت ـــوم إلـــى مجهـــول، واالســـتدالل یعنـــي تـــدخل العملیـــات العقلی ذكر والتخیـــل والفهـــم معل

ـــد والتعمـــیم واالســـتنتاج التخطـــیط والتمییـــز والتعلیـــل والنقـــد. وفـــي جـــوهر االســـتدالل إدراك  والتجدی

العالقـات ففــي التــذكر والتخیــل إدراك عالقـات بــین خبــرات ماضــیة وخبـرات حاضــرة وبــین الخبــرات 

، ١٩٨٥ج. (راجــح،الحاضــرة بعضــها وبعــض؛ أمــا االســتنتاج فهــو إدراك عالقــة بــین مقــدمات ونتــائ

  ). ٣٣٨-٣٣٧ص

وقــد اتســع نطــاق االهتمــام بتنمیــة مهــارات التفكیــر االســتداللي منــذ الســبعینات مــن القــرن 

التوصـیات دعـوة  هابـرز هـذالدراسات العلیمة، ومن خالل عقد العدید من المؤتمرات،العشرین من

فوف الدراســیة المختلفــة البــاحثین لتــدریب الطــالب علــى المهــارات االســتداللیة فــي الصــالعدیــد مــن

تكـون  أنة ابتداء من المرحلـة االبتدائیـة شـریطة یالدراسالمناهجمن اٌ المهارات جزءوان تكون هذه

ـــــــب اســـــــتدالال ت بســـــــیطة القضـــــــایا التـــــــي ـــــــومحسوســـــــةیفكـــــــرون بهـــــــا تتطل ـــــــةفـــــــي تل .ك المرحل

)Robregm,1997&(Creven,1983;Fitzgerald,1996;Ben-Chain ولكن هـذا الیعنـي ،

المهـارات الوجهـة المهارات االستداللیة تتم بشكل جید مطلقًا دون تدریب مسبق أو توجیـه لهـذه أن

التفكیـر االسـتداللي سـتطیعیالصحیحة فاألفراد بطبیعة الحال یتفاوتون في قدراتهم، فالبعض منهم 

القــــرارات واتخــــاذ واســــتخدام مبــــادئ المنطــــق بشــــكل ســــلیم، فیكــــون تفكیــــرهم فــــي حــــل المشــــكالت 

ما مویذكر هوربان اكریدولن بالرغم ) ١٩٩٥ضوعیًا ال ذاتیًا، منطقیًا یخلو من التناقض(راجح، مو 

مشــكالتنا بســهولة إال إن المهــارات المهــارات االســتداللیة مــن دور مــؤثر فــي حیاتنــا وتجــاوز هتؤدیــ

ــم تنــل قــدر  ,Horbin.(البــاحثین كافیــا مــن الدراســة واالهتمــام مــن قبــل ااالســتداللیة ل 1989&

Acredoleانترنیت) ٢٠٠٣(العتیبي، ن). نقال ع ،

وحري بالذكر أن التفكیر االستداللي یتضمن المهارات الفرعیة اآلتیة: 

االستقراء: یشـیر إلـى األداء العقلـي المعرفـي الـذي یتمیـز باسـتنتاج القاعـدة العامـة مـن جزیئاتهـا -

ایا الخاصة إلى القضیة العامة. وحاالتها الفردیة، حیث یتقدم المتعلم بوساطتها من القض

االســتنباط: وهــو یشــیر إلــى األداء العقلــي المعرفــي الــذي یتمیــز باســتنباط األجــزاء مــن القاعــدة -

العامة حیث یتقدم المتعلم بوساطتها من القضایا العامة الى القضایا الخاصة.
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على مقدمات بةمترتجدیدةطتها استخالص نتیجة ااالستنتاج: هو العملیة التي یتم بوس-

وبیانات تم مالحظتها.

مـــن كـــل مـــا تقـــدم نســـتنتج أن االســـتدالل عملیـــة تفكیـــر أو أداة لحـــل المشـــكالت تتضـــمن 

مقــدمات معلومـــة أي انــه ینتقـــل مــن المعلـــوم إلـــى  ىالوصــول إلـــى نتیجــة مـــن خــالل االعتمـــاد علـــ

تتضمن: مالمجهول وفي الوقت نفسه هو صورة من صور التعل

ختیار الخبرات السـابقة أو البحـث بطـرق منظمـة عـن معلومـات جدیـدة تـرتبط باألهـداف التـي ا.١

یرید المعلم الوصول إلیها أثناء الدرس.

إدراك العالقة بین األشیاء و المعاني و المفاهیم المختلفة التي تطرح أثناء الدرس..٢

المالءمة الفرضیة بین الوسائل و الغایات..٣

تبصار.الفهم و االس.٤

  )٢٥١،ص  ٢٠٠٢القدرة على االستدالل التي تتصل اتصاال وثیقا بالذكاء.(الرشدان ونعیم ،.٥

الدراسات السابقة
الدراسات التي تناولت حل المشكالت العلمیة : .أوالً 

): ١٩٨٣دراسة جراغ ( .١

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى اثر استخدام األسلوب العلمي(حل المشكالت) في تـدریس

موضــوع الكهربــاء لعینــة مــن طلبــة الصــف األول ثــانوي لمعرفــة اثــر هــذا األســلوب علــى التحصــیل 

اختیرت عینة الدراسة من طلبة  اثنتي عشرة مدرسة ثانویة بمعدل ثالث مدارس  تجریبیة و ثالث 

مدارس ضابطة .اعد الباحث اختیارا تحصیلیًا و أجرى علیه معامالت الصـدق و الثبـات و إیجـاد 

ل الصعوبة و التمیز. و طبقه قبلیا و بعـد انتهـاء التجربـة علـى أفـراد المجمـوعتین (الضـابطة معام

و لمصـلحة طلبـة  نواالعتیادیة).أظهرت النتائج وجـود فـرق معنـوي بـین معـدالت طلبـة المجمـوعتی

)٦٨ -٥٧، ص١٩٨٣المجموعة التجریبیة(جراغ،

  ):٢٠٠٣دراسة أمین ( .٢

ـــى اثـــر  اســـتخدام نمطـــین مـــن حـــل المشـــكلة بمســـاعدة المـــدرس هـــدف الدراســـة التعـــرف إل

والحاســوب فــي تنمیــة المفــاهیم  الفیزیائیــة  لــدى طــالب الرابــع فیزیــاء بكلیــة التربیــة  و كــذلك تنمیــة 

) طالبــا و طالبــة علــى ثــالث مجموعــات ٣١تفكیــرهم الناقــد، وزعــت عینــة الدراســة البــالغ عــددها (

ة. درس طلبــة المجموعــة التجریبیــة  األولــى نمــط حــل متكافئــة اثنتــین تجــریبیتین و الثالثــة ضــابط

الثانیـة  درسـت نمـط حـل المشـكلة بمسـاعدة  ةالمشكلة بمساعدة المدرس ،بینمـا المجموعـة التجریبیـ

الحاسوب، و لتحقیق هدف البحث تطلب وجود أداتین األولى  اختبار تحصیلي  و الثانیة اختبار 
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عاملـة النتـائج إحصـائیا باسـتخدام تحلیـل التبـاین األحـادي التفكیر الناقد . بعـد تطبیـق التجربـة تـم م

ودنكن أوضحت النتائج  وجود فرق ذي داللة معنویة في تنمیة المفـاهیم الفیزیائیـة L.s.pواختبار

و هناك فرق ذو داللة معنویة في تنمیة التفكیـر الناقـد لمصـلحة  نلمصلحة المجموعتین التجریبیتی

،أ_ب)٢٠٠٣ا.(أمین ،أیض نالمجموعتین التجریبیتی

  )٢٠٠٧دراسة المنصور( .٣

هـدفت الدراسـة إلــى كشـف العالقـة بــین بعـض أسـالیب التفكیــر السـائدة و بـین األداء علــى 

مقیاس حل المشكالت لدى عینـة مـن تالمـذة الصـف السـادس األساسـي تكونـت عینـة الدراسـة مـن 

عــد اإلجــراءات اإلحصــائیة ) تلمیــذة مــن مــدارس دمشــق الرســمیة طبــق علــیهم المقیــاس  و ب١٥٥(

تبین انه ال توجد هناك عالقة ارتباط ذات داللـة معنویـة بـین أسـالیب التفكیـر المسـتخدمة مـن قبـل 

التالمیــذ و مســتوى األداء علــى مقیــاس حــل المشــكالت.و لــیس هنــاك عالقــة ارتبــاط بینهمــا تعــزى 

)٤٥٥-٤١٧،ص٢٠٠٧لمتغیر الجنس (المنصور،

,Dogruدراسة. ٤ 2008

الدراسة إلى استخدام طریقة حل المشكالت مع طلبة قسم إعداد معلمـي العلـوم فـي  هدفت

Gazi)جامعة university)

) طالب وطالبة من كلیـة التربیـة/ قسـم إعـداد معلـم العلـوم ١٠٢تكونت عینة الدراسة من (

. وزعــت عینــة الدراســة علــى مجمــوعتین:٢٠٠٣ -٢٠٠٤فــي المدرســة االبتدائیــة للعــام الدراســي 

األولــى تجریبیــة تــم تــدریس طلبتهــا بطریقــة حــل المشــكالت بینمــا اســتخدمت الطریقــة التقلیدیــة فــي 

تدریس طلبة المجموعة الضـابطة. لغـرض التاكـد مـن أهـداف الدراسـة احتـاج الباحـث إلـى األدوات 

لمیــة : قیــاس االتجــاه نحــو مشــاكل البیئــة العاااآلتیــة:أوال اختبــار تحصــیلي للمعلومــات البیئیــة وثانیــ

وكالهما من إعداد الباحث، وثالثا اختبار المهارات العلمیة العملیة كـان مـن إعـداد بـاحثین آخـرین 

لتحلیــل النتــائج إحصــائیا (spss)تــم الحصــول علــى معامــل الثبــات لهــم. اســتخدم الباحــث حقیبــة 

وكـذلك الطلبـة للمعلومـات البیئیـة؛ لفـي تحصـی ةحیث أشارت الى تفوق  طلبة المجموعة التجریبی

كانـت اتجاهــاتهم أكثــر ایجابیــة نحــو مشــاكل البیئــة العالمیــة وكــان إتقــانهم للمهــارات العملیــة أفضــل 

,Internet ،(Dogruمن طلبة المجموعة الضابطة.  ( 2008
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الدراسات التي تناولت التفكیر االستداللي:.ثانیا
  ):١٩٩١دراسة علي و ثامر ( .١

ین التفكیـــر االســـتداللي  و التحصـــیل الدراســـي لـــدى هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــ

قــام  الباحثــان بإعــداد  ١٩٨٩_١٩٨٨طلبـة الرابــع اإلعــدادي فـي مــادة  الریاضــیات للعــام الدراسـي 

مقیاس للتفكیر االستداللي و بعد إجراء معامالت الصدق والثبـات طبـق علـى أفـراد عینـة الدراسـة. 

لنتائج منها (معامل ارتباط بیرسون إلیجاد العالقة بین استخدم الباحثان وسائل إحصائیة  لمعرفة ا

التفكیــر االســتداللي و معــدل تحصــیل الطلبــة فــي مــادة الریاضــیات، و االختیــار التــائي، أظهــرت 

النتائج وجود عالقة موجبة ضعیفة بین التفكیر االستداللي والتحصیل فـي مـادة الریاضـیات.(علي 

  ). ٨٢-٧١، ص ١٩٩١وثامر،

  ):٢٠٠٣دراسة العتیبي (. ٢

هدفت الدراسة  إلـى معرفـة فاعلیـة برنـامج مقتـرح  لتنمیـة مهـارات التفكیـر االسـتداللي مـن 

) دقیقــة  ٤٥) جلســات بواقــع جلســتین أســبوعیا ومــدة الجلســة الواحــدة (٩إعــداد الباحــث تكــون مــن (

منطقي ،و المماثلة ، و طبقت فیه أسالیب  تدریبیة في (إدراك العالقات ، و التعمیم ، و القیاس ال

االستدالل ألسببي ، و المناقشة، والتغذیة الراجعـة، و الواجبـات  المنزلیـة) و كـان الباحـث قـد تأكـد 

من صدق و ثبات  األدوات المستخدمة، تكونـت عینـة  الدراسـة مـن طـالب الصـف األول الثـانوي 

) ١٢ابطة تكونـت مـن () طالبـًا ، و مجموعـة ضـ١١قسموا إلى مجموعتین  تجریبیـة تكونـت مـن (

طالبـــــًا. طبـــــق علـــــى أفـــــراد المجمـــــوعتین بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن الجلســـــات اختبـــــار مهـــــارات التفكیـــــر 

ـــــائج الدراسات.اســـــتخدم الباحـــــث األســـــالیب  االســـــتداللي(إعداد محمـــــد المفتـــــي) و للتحقـــــق مـــــن نت

میــع  وتنـي) و اختبــار (ویلكوكسـون)وقد أظهـرت النتـائج تحقـق  ج-اإلحصـائیة وهـي (اختبـار مـان

فروض الدراسة باستثناء فرٍض ینص على وجود فروق دالة إحصائیة بین القیاس ألبعدي والقیاس 

الالحــق فــي مهــارات التفكیــر االســتداللي لــدى المجموعــة التجریبیــة لمصــلحة القیــاس الالحــق فقــد 

تقراء تحقق جزئیـا فـي مهـارة (االسـتنباط) بینمـا كانـت الفـروق دالـة إحصـائیة بالنسـبة لمهـارتي االسـ

  ).١٥١_١٤٧،ص٢٠٠٣واالستنتاج(العتیبي ،

  ):٢٠٠٤دراسة المولى ( .٣

هـــــدفت الدراســـــة التعـــــرف إلـــــى فاعلیـــــة طریقتـــــي القیـــــاس واالســـــتقرار فـــــي تنمیـــــة التفكیـــــر 

االستداللي لتالمیذ الصف السادس االبتدائي ،وأجرى التكافؤ بین مجموعتین الدراسة فـي (المعـدل 

ــــالعــــام للصــــف الخــــامس، والعمــــر ال ــــذكاء،  ى، والمســــتو يزمن ــــار ال التعلیمــــي للوالدین،ودرجــــة اختب

ودرجـــات االختبـــار القبلـــي للتفكیـــر االســـتداللي أمـــا األداة المســـتخدمة فهـــي اختبـــار قیـــاس التفكیـــر 
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متعـدد. و بعـد تطبیـق  ن) فقـرة بصـیغة االختیـار مـ٢٨االستداللي الذي أعده الباحث وتكـون مـن (

یا وأظهرت النتائج فاعلیة الطریقتین في تنمیة التفكیر االستداللي األداة ثم معالجة البیانات إحصائ

عنــد إجــراء المقارنــة بــین االختبــارین القبلــي وألبعــدي لكــن بــین الطــریقتین ال یوجــد فــرق ذو داللــة 

،أ_ب)        ٢٠٠٤معنویة.(المولى، 

مؤشرات من الدراسات السابقة 

ف إلـى معرفــة أثـر اســتخدام حـل المشــكالت اشـتركت الدراسـات المعروضــة سـابقا فــي أنهـا تهــد.١

مقارنــة بــأفراد مجموعــات ضــابطة تــم التــدریس لهــا بالطریقــة  ةمــع أفــراد فــي مجموعــات تجریبیــ

التقلیدیــــــــة؛ علــــــــى متغیــــــــرات تابعــــــــة متنوعــــــــة منهــــــــا تنمیــــــــة المفــــــــاهیم الفیزیاویــــــــة كمــــــــا فــــــــي 

) ١٩٨٣اع، ) والتحصــیل الدراســي لموضــوعات الكهربــاء مثــل دراســة(الجز ٢٠٠٣دراســة(أمین،

)، وأخیـــرا فـــي ٢٠٠٧ولمعرفـــة أداء التالمیـــذ علـــى مقیـــاس حـــل المشـــكالت كدراسة(المنصـــور، 

,Dogru)دراســــة   لمعرفــــة تحصــــیل الطلبــــة للمعلومــــات البیئیــــة واتجاهــــاتهم نحــــو (2008

مشكالت البیئة العالمیة ودرجة أدائهم للمهارات العلمیة العملیة .

االسـتداللي فقـد اشـتركت فـي أنهـا تهـدف إلـى تنمیـة التفكیـر أما الدراسات التي تناولت التفكیر.٢

) أمــــــا (دراســــــة علــــــي ٢٠٠٤) و(دراســــــة المــــــولى ٢٠٠٣االســــــتداللي مثــــــل (دراســــــة العتیبــــــي 

) فكانت تهدف إلـى معرفـة العالقـة بـین التفكیـر االسـتداللي والتحصـیل العلمـي .١٩٩١وثامر

حل المشكالت في تحصیل تلمیذات أما البحث الحالي فیهدف إلى معرفة اثر استخدام مدخل

الصف الخامس االبتدائي وتنمیة التفكیر االستداللي لدیهن. 

لقد اختلفت وتنوعت العینـات واألدوات والوسـائل اإلحصـائیة التـي اعتمـدت فـي هـذه الدراسـات .٣

وفقا للمتغیرات المقررة. 



…لصف الخامستلمیذات اتحصیل اثر استخدام مدخل حل المشكالت في 

١٩

ت البحث اجراءإ
التصمیم التجریبي للبحث :

لتصــمیم التجریبــي ذا المجمــوعتین المتكافئتین(المجموعــة التجریبیــة اســتخدمت الباحثتــان ا

الواحــدة والمجموعــة الضــابطة الواحــدة) وعلیــه ســوف تتعــرض المجموعــة التجریبیــة لمتغیــر مســتقل 

فســوف تتعــرض للمتغیــر المســتقل المتمثــل  ةیتمثــل بمــدخل حــل المشــكالت،اماالمجموعة الضــابط

ــــة االعتیادیــــة،ثم معرفــــة تأثی ــــي المتغیــــرین التابعین(االســــتدالل العلمــــي والتحصــــیل بالطریق رهمــــا ف

-العلمي) وكما مبین أدناه:

علــى تحدیــد تــأثیرات المتغیــرات الدخیلــة (غیــر التجریبیــة) بهــدف  نرصــت الباحثتــاوقــد ح

الوصول إلى نتائج دقیقة. 

:. مجتمع البحث و عینتھثانیا
مثلـت تلمیـذات الصـف الخـامس االبتـدائي مجتمعـا للبحـث الحـالي و للصـعوبة البالغـة فــي 

زائیـة منهـا تسـمى (العینـة) وقـد تـم أفرادها اكتفت الباحثتین بدراسة خواص مجموعة ج عدراسة جمی

اختیــار تلمیــذات مدرســة الزبیــر بــن العــوام للبنــات فــي منطقــة حــي العامــل /الســاحل األیمــن، عینــة 

للدراسة و بصورة قصدیه، بسبب قربها من سكن إحـدى البـاحثتین لتسـهل متابعـة إجـراءات تطبیـق 

ع البــاحثتین، هــذا فضــال الــى وجــود البحــث وإلبــداء إدارة المدرســة ومعلمــة مــادة العلــوم تعاونهــا مــ

خمسة صفوف للخامس االبتدائي مما یسهل االختیار العشوائي لعینة البحث(صـفوف، وتلمیـذات) 

لهـــذا بعـــد الســـحب العشـــوائي تمثـــل شـــعبة (ب) (المجموعـــة التجریبیـــة) للبحـــث والتـــي تـــدرس وفـــق 

التــي ســوف تــدرس مــدخل حــل المشــكالت، أمــا شــعبة (أ) فتمثــل (المجموعــة الضــابطة) للبحــث و

باستخدام الطریقة التقلیدیة.

:. تكافؤ مجموعتین البحثثالثا
وحرصا من الباحثتین على زیادة ضـبط المتغیـرات التـي قـد تـؤثر فـي سـیر التجربـة و دقـة 

النتــائج التــي تــتمخض عنهــا تــم إجــراء التكــافؤ بــین أفــراد مجمــوعتي البحــث إحصــائیا بــالمتغیرات 

اآلتیة:

يالمجموعة   التجریبیة           اختبار قبلي           مدخل حل المشكالت            اختبار بعد

و التحصیل العلمي)       يلتفكیر االستدالل(التفكیر االستداللي)                       (ا

الطریقة االعتیادیة             اختبار بعدي           يالمجموعة   الضابطة           اختبار قبل

و التحصیل العلمي) ي(التفكیر االستداللي)                        (التفكیر االستدالل
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، المعـــدل العـــام ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٦الرابـــع االبتـــدائي للعـــام الدراســـي  فلصـــ(درجـــة العلـــوم ل

لــدرجات التلمیــذات فــي الصــف الرابــع االبتــدائي لجمیــع المــواد الدراســیة، العمــر الزمنــي للتلمیــذات 

محســوبا باألشــهر ، درجــة الــذكاء، درجــات االختبــار القبلــي لمقیــاس االســتدالل العلمــي ، المســتوى 

توى التعلیمــي لألمهــات)، وقــد أظهــرت عملیــة التكــافؤ عــدم وجــود فــرق دال التعلیمــي لآلبــاء ، المســ

) یوضـحان ٢) وجـدول رقـم (١إحصائیا بین مجموعتي البحث في المتغیرات كافة، والجـدول رقـم (

  ذلك. 

  )١(جدول ال

-t ماألوساط الحسابیة وقی test) بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیرات(

محسوبا باألشهر،  يوم، المعدل العام للمواد الدراسیة، العمر الزمنالتكافؤ،درجة العل

الذكاء،االختبار القبلي لالستدالل

  العددالمجموعةالمتغیر
المتوسط

الحسابي

االنحراف

يالمعیار 

مستوىالقیمة التائیة

الداللة ةالجدولیالمحسوبة

درجة العلوم
٢٠٩.٦٥٠.٣٨٢التجریبیة

٠.٢٠٤  

٢.٠٩٣

غیر 

دال

عند 

٠.٠٥  

٢٠٩.٧٠.٢١٥الضابطة

المعدل العام

للمواد الدراسیة

٢٠٩٣.١٥٦.٦٩٠التجریبیة
٠.٥١٩  

٢٠٩٤.٢٥.٧٤٥الضابطة

يالعمر الزمن

محسوبا باألشهر

٢٠١٢١.٨٩.٧٥٢التجریبیة
٠.٩٨٣  

٢٠٨.١٢٤٩.٠٤٧الضابطة

  الذكاء
٢٠٤١.٩١٠.١٠٤التجریبیة

٠.٠٩٦  
٢٠٤٢.٢٨,٩٦٥الضابطة

االختبار

القبلي لالستدالل

٢٠١٠.٠٥٥.٥٢٣التجریبیة
٠.٥٨٧  

٢٠١٠.٠٥٥.٦٣١الضابطة

  )٢(جدول ال

متغیري  ينتائج اختبار مربع كاي لداللة الفرق بین المجموعتین ف

لآلباء واألمهات يالمستوى التعلیم

المجموعةالمتغیر
ابتدائیة

فما دون
ثانویة

معهد أو

جامعة

مستوىقیمة مربع كأي

  ةالجدولیالمحسوبة  الدالة

المستوى التعلیمي

لآلباء

٤١٠٦التجریبیة
غیر دال  ٥.٩٩  ٤

٠.٩٩عند
٤١٢٤الضابطة

المستوى التعلیمي                                                  

لألمهات

١٠٦٤التجریبیة
٥.٩٩  ١  

٩٧٤الضابطة
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:شملت المستلزمات إعداد ما یأتيمستلزمات تطبیق التجربة: .رابعا

الخطط التدریسیة الیومیة:  .أ

بعد االتفاق علـى الموضـوعات التـي وقـع علیهـا االختیـار فـي تطبیـق اجـراءت البحـث مـن 

نمــوذجین مــن الخطــط لــنفس الجــزء األول لكتــاب العلــوم فــي الصــف الخــامس االبتــدائي تــم إعــداد 

الموضـــوعات إحـــداهما وفـــق مـــدخل حـــل المشـــكالت و األخـــرى وفـــق الطریقـــة االعتیادیـــة لتـــدریس 

العلوم في المدرسة االبتدائیة ومن ثم تم عرض نموذجین من الخطط على عدد من المحكمین من 

المحكمین ) وفي ضوء آراء ١ذوي االختصاص في طرائق التدریس و في القیاس و التقویم (ملحق

أجریت التعدیالت الالزمة عندها أصبحت الخطط جاهزة للتطبیق. 

إعداد اختبار التفكیر االستداللي: . ب

لغرض قیاس التفكیر االستداللي لدى تلمیذات عینة البحث وبعد اإلطـالع علـى األدبیـات 

د فـــي دراســـته )كـــان قـــد اعتمـــ٢٠٠٠التربویـــة التـــي تناولـــت التفكیـــر االســـتداللي. وجـــد أن (المعلـــم، 

لــدى  ي) (قیــاس التفكیــر االســتدالل١٩٩٦اختبــار(الغریري،  ىللحصــول علــى درجــة الماجســتیر علــ

تالمیـذ الصـف الســادس االبتـدائي فـي محافظــة نینـوى) هـي مــن الرسـائل التـي تفــي بـالغرض. لكــن 

لــى ) فقــرة. ارتــأت الباحثتــان و فــي ضــوء أراء المحكمــین إلــى اختــزال العــدد إ٥٠مجمــوع الفقــرات (

أكثــر الفقــرات ذات الصــلة بمــادة العلــوم وأجریــت تعــدیالت علــى  ى) فقــرة. فقــد تــم التركیــز علــ١٥(

لجنة المحكمین وفي ضوء ارئهم وتوجیهـاتهم وضـعت  ىبعض الفقرات. بعدها عرض المقیاس عل

  ). ١الصیغة النهائیة لمقیاس التفكیر االستداللي الذي طبق في هذا البحث (ملحق 

لبحث (االختبار ألتحصیلي):أداة ا. خامسا
لغـــرض التحقـــق  مـــن هـــدف البحـــث و معرفـــة اثـــر اســـتخدام مـــدخل حـــل المشـــكالت علـــى 

التحصــــیل الدراســــي لتلمیــــذات عینــــة البحــــث تــــم إعــــداد اختبــــار الموضــــوعات الدراســــیة مــــن نــــوع  

)عرضـت فقراتـه علـى لجنـة المحكمـین ٢) فقرة (ملحق، ٢٠االختیار من متعدد و بلغ عدد فقراته (

للتحقق من صدقه الظاهري .

تطبیق اختباري (التحصیل و االستدالل)على عینة استطالعیة  .سادسا
تــم تطبیــق االختبــارین علــى عینــة اســتطالعیة مــن نفــس المدرســة لكــن لیســت مــن طالبــات 

عینة الدراسة لغرض تحدید ما یأتي: 

تحدید زمن اإلجابة لكل اختیار.  .١

لتمیز لالختیار ألتحصیلي في مادة العلوم.إیجاد معامل الصعوبة و ا .٢
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معرفة درجة تعلیمات فقرات االختبارین.  .٣

لغرض إیجاد ثبات االختبار ألتحصیلي. .٤

ثبات االختبار: 
استخدمت الباحثتان طریقة التجزئة النصفیة فـي حسـاب ثبـات اختبـار التفكیـر االسـتداللي 

یـق المقیـاس علـى العینـة االسـتطالعیة وبعـد تصـحیح كأداة للبحث الحـالي إذ قامتـا بتطب مالمستخد

المقیاس وتقسیمه إلى فقرات زوجیة واخرى فردیـة كـال علـى حـده، وحسـاب معامـل ارتبـاط بیرسـون 

) وهــي قیمـــة ٠,٧٨بــین درجــات أفــراد العینــة علــى جــزأي االختبـــار بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط (

عالیة ویعد ذلك مؤشرا داال على ثبات االداة  

تطبیق التجربة: . ابعاس
 ىبعــد لقــاءات مكــررة بــین معلمــة العلــوم فــي مدرســة الزبیــر بــن العــوام للبنــات لتــدریبها علــ

كیفیــة التــدریس بمــدخل حــل المشــكالت، و مــا یطلــب منهــا مــن اجــراءت لغــرض نجــاح التجربــة ـ 

ــــوالي ابتــــداًء مــــن ( ــــالخطط التدریســــیة الیومیــــة بشــــكل مت یــــوم )و انتهــــاًء ب٢١/١٠/٢٠٠٧زودت ب

ثم زودت بأوراق االختبارین ألتحصیلي و االستداللي بما یالئم عدد التلمیذات.  ١٨/١١/٢٠٠٧

الوسائل اإلحصائیة:. ثامنا
ألجل معالجة البیانات الواردة في البحث استعانت الباحثتان بالوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

بین متوسطي درجات المجموعتین االختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن داللة الفروق. ١

التجریبیة والضابطة.

ـــین متوســـطي درجـــات كـــل  .٢ ـــة الفـــروق ب ـــین متـــرابطتین للكشـــف عـــن دالل االختبـــار التـــائي لعینت

مجموعة من المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبارین القبلي والبعدي.

والضـابطة فـي مسـتوى تعلـیم مربع كأي للكشف عـن داللـة الفـروق بـین المجمـوعتین التجریبیـة .٣

اآلباء واألمهات.

معامـــل ارتبـــاط بیرســـون لحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین فقـــرات االختبـــار الفردیـــة والزوجیـــة فـــي . ٤

  )٢٠٠٠) (عودة والخلیلي١٩٩١حساب الثبات .(الروسان وآخرون 
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عرض النتائج و تفسیرھا
علیهــا بعــد  ةلیـة و النتــائج المترتبــفیمـا یــأتي أهــم البیانــات التـي توصــلت إلیهــا الدراســة الحا

معاملتها إحصائیا باستخدام الوسائل اإلحصائیة المالئمة .

بــین متوســط درجــات تلمیــذات  )٠.٠٥(الیوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة . أوال

المجموعــــة التجریبیــــة اللــــواتي درســــن بمــــدخل حــــل المشــــكالت و متوســــط درجــــات تلمیــــذات 

ة اللواتي درسن بالطریقـة االعتیادیـة فـي االختبـار ألتحصـیلي تـم اسـتخدام المجموعة الضابط

tاختبار ( - test)٣) لعینتین مستقلتین  و لغرض توضیح النتائج درجت البیانات في الجدول.(  

  )٣جدول (ال

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسط درجات تلمیذات المجموعتین في االختبار 

ألتحصیلي

موعتي مج

الدراسة
االنحراف المعیاريالمتوسط  العدد

tقیمة

المحسوبة

tقیمة 

  ةالجدولی

  ٥.٢٠٧  ١٥.٥٥  ٢٠  التجریبیة
٢.٠٩٣  ٠.٤٣٤  

٢٠١٥.٢٥٣.٨٨١الضابطة

الجدولیــة و بهــذا تقبــل tالمحســوبیة اقــل مــن قیمــة tیتضــح مــن الجــدول أعــاله إن قیمــة 

الفرضیة الصفریة االولى.

) بــین متوســطي درجــات اختبــار ٠،٠٥د فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة(الیوجــ.ثانیــا

ـــر االســـتدالل القبلـــي و ألبعـــدي لـــدى تلمیـــذات المجموعـــة التجریبیـــة  اللـــواتي درســـن  يالتفكی

-t)بمـدخل حـل المشـكالت، ولغـرض التأكـد مـن صـحة الفرضـیة تـم اسـتخدام اختبـار ( test

  .)٤ج في جدول (لعینة مستقلة واحدة و درجت النتائ

  )٤جدول (ال

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسطي درجات اختبار التفكیر االستداللي القبلي 

والبعدي لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة

االنحراف المعیاريالمتوسط  العدداالختبار
tقیمة

المحسوبة

tقیمة 

  ةالجدولی

  ١٠.٠٥  ٢٠  القبلي
٢.٠٩٣  ٤.٢٣٢  ١.٧٢٦  

٢٠١١.٧البعدي

الجدولیة وهذا یعني رفض tالمحسوبة اكبر من قیمةtیتضح من الجدول أعاله أن قیمة 

الفرضیة الصفریة الثانیة.
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) بـین متوسـطي درجـات اختیـار ٠,٠٥ال یوجد فـرق ذو داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (.ثالثا

لمجموعــة الضــابطة ثــم اســتخدام اختبــار التفكیـر االســتداللي القبلــي و ألبعــدي لــدى تلمیـذات ا

)testt   .)٥)لعینة مستقلة واحدة و درجت النتائج في الجدول (-

  )٥جدول (ال

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسطي درجات اختبار التفكیر االستداللي القبلي 

والبعدي لدى تلمیذات المجموعة الضابطة

راف المعیارياالنحالمتوسط  العدداالختبار
tقیمة

المحسوبة

tقیمة 

  ةالجدولی

  ١٠.٠٥  ٢٠  القبلي
٢.٠٩٣  ٢.٠٤٢  ٢.٦٢٧  

٢٠١١.٧البعدي

الجدولیــة و بهــذا تقبــل tالمحســوبیة اقــل مــن قیمــة tیتضــح مــن الجــدول أعــاله أن قیمــة 

الفرضیة الصفریة الثالثة.

ـــة .رابعـــا ـــد مســـتوى دالل ـــة إحصـــائیة عن ـــین متوســـط نمـــو التفكیـــر  )٠.٠٥(الیوجـــد فـــرق ذو دالل ب

لــــدى تلمیــــذات المجموعــــة التجریبیــــة اللــــواتي درســــن بمــــدخل حــــل المشــــكالت  ياالســــتدالل

ومتوسط نمو التفكیر االستداللي لدى تلمیذات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بالطریقة 

tاالعتیادیــة، تــم اســتخدام اختبــار( - testلعینتــین مســتقلتین و لغــرض توضــیح النتــائج (

  ).٦درجت البیانات في جدول(

  )٦جدول (ال

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین متوسط درجات نمو التفكیر االستداللي لدى تلمیذات 

المجموعتین التجریبیة والضابطة

مجموعتي 

الدراسة
االنحراف المعیاريالمتوسط  العدد

tقیمة

المحسوبة

tقیمة 

  ةالجدولی

  ٣.٢٧٣  ١١.٧  ٢٠  التجریبیة
٢.٠٩٣  ٠.٠٢  

٢٠١١.٦٥١.٧٢٦الضابطة

الجدولیــة و بهــذا تقبــل tالمحســوبیة اقــل مــن قیمــة tیتضــح مــن الجــدول أعــاله أن قیمــة 

الفرضیة الصفریة الرابعة. 
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تفسیر النتائج
أوضـــحت النتـــائج اإلحصـــائیة أن فروقـــا ذات داللـــة معنویـــة بـــدت بـــین متوســـطي درجـــات 

االستداللي (القبلي وألبعدي) وهذه النتیجة ترجعها الباحثتان إلى فاعلیـة  رالتلمیذات الختبار التفكی

طریقــة التــدریس (مــدخل حــل المشــكالت)التي اســتخدمت فــي تــدریس تلمیــذات المجموعــة التجریبیــة 

حیث أن قیام معلمة العلوم بمساعدة التلمیذات على تحدید مشكلة موضوع الدرس و من ثم إیجـاد 

فعـت مـن قـدرة التلمیـذات علـى االسـتنتاج لكـن النتـائج اإلحصـائیة لـم تشـیر الحلول لتلـك المشـكلة ر 

ــــات  ــــة معنویــــة فــــي اختبــــار التفكیــــر االســــتداللي بــــین متوســــطي درجــــات طالب ــــى فــــرق ذي دالل إل

المجموعة  التجریبیة و الضابطة و كذلك بالنسبة لنتـائج فعالیـة مـدخل المشـكالت علـى التحصـیل 

فـي  تداللة إحصائیة و إذا عدنا  إلى متوسطي درجات التلمیـذاالدراسي  حیث لم یظهر فرق ذو 

 ٥٥المجموعتین لم یظهر إال فرق بسیط حیث بلغ متوسط درجات تلمیـذات المجموعـة التجریبیـة (

) درجــــــة وهـــــــذه ١٥، ٢٥) درجــــــة ومتوســــــط درجــــــة التلمیــــــذات فــــــي المجموعــــــة الضــــــابطة (١٥،

في مادة العلوم، وتتفق نتائج  هذا البحث مع المتوسطات تبین أن المستوى العلمي للتلمیذات جید

) حیث أظهرت النتائج فعالیة طریقتي القیاس و االسـتقراء فـي تنمیـة ٢٠٠٤نتائج دراسة (المولى، 

) ٢٠٠٣التفكیر االستداللي عند إجراء المقارنة بین الطریقتین و كذلك في نتائج دراسـة (العتیبـي ،

بعـدي و لمصـلحة نتـائج االختبـار ألبعـدي علـى اثـر تطبیـق ظهر الفرق بین االختبارین القبلـي و أل

) فقــد أشـــارت ١٩٩١برنــامج لتنمیــة مهــارات التفكیــر االســتداللي، أمــا فــي دراســة (علــي و ثــامر ،

نتائج الدراسة إلى وجود عالقة موجبة بین التفكیر االستداللي و التحصیل في مادة الریاضیات.

ماطــــــًا مــــــن حــــــل المشــــــكالت مثــــــل دراســــــة وكانــــــت نتــــــائج الدراســــــات التــــــي اســــــتخدمت أن

) فقـــد أظهـــرت الوســـائل اإلحصـــائیة فعالیـــة أنمـــاط حـــل ١٩٨٣) و دراســـة (جـــزاع،٢٠٠٣(األمـــین،

المشكالت المستخدمة في الدراسـتین حیـث كـان لهـا أثـٌر فاعـل فـي تنمیـة المفـاهیم الفیزیائیـة و فـي 

خل حــل المشــكالت المطبــق فــي تنمیــة التفكیــر الناقــد، تشــیر نتــائج البحــث الحــالي إلــى فاعلیــة مــد

المجموعــة التجریبیــة ویعــود ذلــك الـى تحدیــد المشــكالت العلمیــة بصــورة دقیقــة مــن  تتـدریس تلمیــذا

قبل التلمیذات، ووضع الحقائق والمعلومات العلمیة بطریقة منظمـة یسـهل معالجتهـا بحیـث تسـاعد 

حیحة وٕانتـــاج أفكـــار التلمیـــذات فـــي معالجـــة تلـــك المعلومـــات لغـــرض التوصـــل إلـــى اســـتنتاجات صـــ

جدیدة. 
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االستنتاجات: 
في ضوء نتائج البحث الحالي توصلت الباحثتان إلى االستنتاجات اآلتیة: 

حل المشكالت في تنمیة التفكیر االستداللي لدى تلمیذات عینة البحث. لفاعلیة مدخ. ١

متوســـط درجـــات لـــم یظهـــر فـــرق بـــین التلمیـــذات فـــي المجموعـــة التجریبیـــة و الضـــابطة إال أن .٢

المجموعة التجریبیة جاء أفضل. 

التوصیات: 
وفي ضوء النتائج توصي الباحثتان بما یأتي: 

استخدام مدخل حل المشكالت في تدریس العلوم لتالمیذ الدراسة االبتدائیة. . ١

تاج تـــدریب معلمـــي العلـــوم فـــي المـــدارس االبتدائیـــة علـــى كیفیـــة مســـاعدة التالمیـــذ علـــى االســـتن. ٢

العلمي من خالل موضوعات العلوم. 

التنــوع فــي الطرائــق لتــدریس العلــوم فــي المدرســة االبتدائیــة خاصــة المــداخل الحدیثــة للتــدریس  .٣

والمطورة. 

المقترحات:
استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثتان ما یأتي:

وتنمیة التفكیـر اإلبـداعي لـدى دراسة مقارنة ألثر استخدام مدخل حل المشكالت في التحصیل . ١

طلبة اإلعدادیة(ذكورا وٕاناثا) في مادة األحیاء. 

بناء برنامج لمـدخل حـل المشـكالت اإلبـداعي و معرفـة أثـره علـى التفكیـر (العلمـي، اإلبـداعي،  .٢

االستداللي) لدى طلبة المرحلة المتوسطة. 
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المصادر:
طرائق التدریس منهج،اسلوب، وسـیلة"،  ):"٢٠٠٣األحمد، ردینه عثمان وحذام عثمان یوسف(.١

دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان.

،دار المسیرة للنشر والتوزیـع  ١)، علم النفس التربوي،ط٢٠٠٠أبو جادو، صالح محمد علي،(.٢

والطباعة، عمان.

) ، التفكیــر: دراســات نفســیة ، مكتبــة االنجلــو ١٩٧٨ابــو حطــب ، فــؤاد وعثمــان، ســید احمــد، (.٣

لقاهرة.المصریة ،ا

، دار الفكـر ٢)، اسـالیب تعلـیم العلـوم والریاضـیات، ط٢٠٠٢البكري،أمل وعفـاف الكسـواني، (.٤

االردن. -للطباعة والنشر والتوزیع، عمان

ـــرحمن عبـــد الســـالم،(.٥ ـــد ال ـــدریس العامـــة،ط٢٠٠٢جامل،عب ـــاهج للنشـــر ٣)،طـــرق الت ، دار المن

األردن.-، عمانعوالتوزی

اثر استخدام االسلوب العلمي في مستوى التحصیل العلمـي )، دراسة ١٩٨٣جراغ، عبد اهللا، (.٦

،جامعــة  ٢، العــدد ٣للطلبــة (اول ثــانوي) فــي الكویــت، المجلــة العربیــة للبحــوث التربویة،مجلــد 

الدول العربیة ، تونس.

) تعلیم التفكیر، مدارس الرواد، الریاض.١٩٩٩ألحارثي، إبراهیم احمد مسلم(.٧

) دور المعلـم فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر ١٩٩٣بـو سـرحان(الخطیب، احمد حامد وعبد عـودة أ.٨

)، مسقط، سلطنة عمان.٩لدى الطالب، مجلة رسالة التربیة، عدد(

.، أصول علم النفس، دار المعارف، القاهرة)١٩٨٥(عزت  ،راجح.٩

، الشـروق للنشـر و التوزیـع ١، علـم الـنفس التربـوي،ط٢٠٠٢الرشدان ،عبد اهللا ونعـیم جعنینـي،.١٠

دن.األر -،عمان

) مبــــــادىء القیــــــاس والتقــــــویم وتطبیقاتــــــه التربویــــــة ١٩٩٢الروســــــان، ســــــلیم ســــــالمة وآخــــــرون(.١١

،جمعیة عمال المطابع التعاونیة، عمان. ١واالنسانیة، ط

لـدى  ي)" عالقـة التفكیـر االسـتدالل١٩٩٣الزوبعي، عبد الجلیل إبراهیم ووهیب مجید الكبیسي(.١٢

التربویة والنفسیة، جامعة بغداد، بغداد.طلبة الجامعة ببعض المتغیرات"، مركز البحوث 

، دار الشروق للنشر والتوزیـع، ١) أسالیب التدریس الجامعي، ط١٩٩٥زیتون، عایش محمود(.١٣

عمان. 

رؤیـــــــة معاصـــــــرة لطـــــــرق التعلـــــــیم -اســـــــتراتیجیات التـــــــدریس) ، ٢٠٠٣(،حســـــــنزیتـــــــون،.١٤

.الكتب،القاهرة،مصر،عالم١والتعلم.ط

، ع، دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــ١تـــدریس العلـــوم، ط) أســـالیب٢٠٠٤زیتـــون، عـــایش محمـــود(.١٥

االردن.-عمان
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ـــد اهللا محمـــد ایـــراهیم(.١٦ ) المـــنهج المدرســـي فـــي القـــرن الحـــادي ٢٠٠١ســـعادة، جـــودة احمـــد وعب

والعشرین، مكتبة الفالح، الكویت.

)، أثـــر اســـتخدام المناشـــط الالصـــفیة فـــي تـــدریس علـــم ١٩٩٠صـــباریني، محمـــد وفكتـــور بلـــه،(.١٧

)، األردن.١)، عدد(٣رسالة المعلم، مجلد (األحیاء، مجلة

)، حــــل المشــــكالت أســــلوب ممیــــز لتعلــــیم مهــــارات التفكیر،االنترنــــت، ٢٠٠٨طــــافش،محمود(.١٨

http://hikmehschool.com/makalat_a12.htm

ــــد بــــن نــــاهس محمــــد(.١٩ مج مقتــــرح لتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر ):"فاعلیــــة برنــــا٢٠٠٣العتیبــــي، خال

ـــة الثانویـــة"، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة  االســـتداللي لـــدى عینـــة مـــن طـــالب المرحل

التربیـــــــــــة، جامعـــــــــــة الملـــــــــــك ســـــــــــعود، نقـــــــــــال مـــــــــــن منتـــــــــــدیات مكتـــــــــــوم لشـــــــــــبكة االنترنـــــــــــت، 

http://seifpsy.maktoobblog.com

، دار المســیرة للنشــر والتوزیــع ) طــرق وأســالیب تــدریس العلــوم٢٠٠٢عطــا اهللا، میشــیل كامــل(.٢٠

والطباعة، عمان.

،دار المســـیرة للنشـــر و ١)، التربیـــة العلمیـــة و تـــدریس العلـــوم ،ط٢٠٠٣علـــي ،محمـــد الســـید (.٢١

األردن.  -التوزیع و الطباعة ،عمان

، ترجمة علي حسین حجـاج ١)، نظریات التعلم دراسة مقارنة، ط١٩٨٣غازدا،جورج وآخرون(.٢٢

الم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب، الكویت.وعطیة محمود ، سلسلة ع

) أسـالیب تـدریس العلـوم فـي المرحلـة االساسـیة ومرحلـة ریـاض ٢٠٠٥القبیالت، راجي عیسى(.٢٣

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان.١االطفال، ط

)، ٣٢) أنمـــوذج التـــدریب علـــى التفكیـــر، مجلـــة رســـالة المعلـــم، مجلـــد(١٩٩١قطـــامي، یوســـف(.٢٤

).٢، ١العددان(

، دار الشـــروق للنشـــر ٢) نمـــاذج التـــدریس الصـــفي،ط١٩٩٨قطـــامي، یوســـف ونایفـــة قطـــامي(.٢٥

والتوزیع، عمان.

، دار الشــــــروق للنشــــــر ١) ســــــیكولوجیةالتدریس، ط٢٠٠١قطــــــامي، یوســــــف ونایفــــــة قطــــــامي(.٢٦

والتوزیع، عمان.

حصیل تلمیذات )، اثر استخدام طریقة االستكشاف الموجه في ت٢٠٠٦محمد، بشرى خمیس (.٢٧

ـــــة  ـــــدیهن ، كلی ـــــة االســـــتطالع العلمـــــي ل ـــــوم وتنمی ـــــي مـــــادة العل ـــــدائي ف الصـــــف الخـــــامس االبت

التربیةاالساسیة ، جامعة الموصل، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

)، أثــر اســتخدام انمــوذج رایجلــوث وخــرائط المفــاهیم فــي اكتســاب ١٩٩٩محمــد علــي، ســوالف،(.٢٨

اهیم فــي مــادة االحیــاء، (اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة)، طالبــات الصــف الرابــع الثــانوي للمفــ

جامعة بغداد، كلیة التربیة، بغداد. 
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)، قیــاس التفكــر االســتداللي لــدى تالمیــذ الصــف الســادس ٢٠٠٠المعلــم ،قــیس محمــد علــي،(.٢٩

االبتدائي في محافظة نینوى، كلیة التربیة ، جامعة الموصل،(رسالة ماجستیر غیر منشورة).

، الریاض.جامعة الملك سعود،طرق تدریس الریاضیات )١٩٨٩(هللا بن عثمان عبداالمغیرة،.٣٠

،الشــروق للنشــر و ١)، طــرق تــدریس العلــوم المبــادئ واألهــداف،ط٢٠٠١المقرم،ســعد خلیفــة ،(.٣١

األردن.–التوزیع،عمان 

)، فاعلیـــة طریقتـــي القیـــاس واالســـتقراء فـــي تنمیـــة ٢٠٠٤المولى،زیــاد عبـــد االلـــه عبـــد الـــرزاق،(.٣٢

ـــر ـــة االســـالمیة ، كلیـــة التفكی ـــدائي فـــي مـــادة التربی ـــذ الصـــف الســـادس االبت االســـتداللي لتالمی

التربیةاالساسیة ، جامعة الموصل، (رسالة ماجستیر غیر منشورة). 

والمراهقـة، دار  ة)،علم النفس التكویني الطفولـ١٩٨٨هرمز، صباح حنا ویوسف حنا ابراهیم،(.٣٣

وصل. الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل، الم

34. Dogru, Mustafa,(2008),” The Application of Problem Solving Method

on Science teacher Trainees on the Solution of the Environmental

Problems” Journal of Environmental & Science Education,2008,3(1),

9-18.

35. Hayes, J.R. (1989). The Complete Problem Solver. 2nd Edition.

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

36. 36. Richard E. (1992). Thinking, Problem Solving, Cognition. (Second

edition). New York: Freeman. (M)
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أسماء الخبراء الذین تم استشارتهم في أدوات البحث اإلجرائیة

اسم الخبیر  ت
التخصص

لدقیقا

االختبار

التحصیلي

اختبار التفكیر

االستداللي

الخطط 

التدریسیة

XXXطرائق تدریس عامةا.د. فاضل خلیل إبراهیم.١

XXتقنیات تربویةا.م.د.موفق حیاوي علي.٢

XXعلم النفس التربويا.م.د.كامل عبد الحمید.٣

XXXطرائق تدریس الریاضیاتا.م.د. ایناس یونس العزو.٤

Xتقنیات تربویةم.د. باسمة جمیل توشي.٥

XXXطرائق تدریس علوم الحیاةم.د. هیفاءهاشم البزاز.٦

XXXطرائق تدریس علوم الحیاةم.د. أمل فتاح زیدان.٧

XXطرائق تدریس علوم الحیاةم.هالة أدیب داؤد.٨

XXXطرائق تدریس علوم الحیاةم.م. امیرمحمود طه  .٩
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  )٢( قملحال

االختبار ألتحصیلي بصیغته النهائیة في مادة العلوم لتلمیذات الصف الخامس االبتدائي

ضعي دائرة حول الحرف الذي یدل على اإلجابة الصـحیحة  مـن االختیـارات الموجـودة بـین 

  األقواس :

باع).الضأ. العصافیر،  ب. األغنام ، ج.(لحومها في مجتمعنا:  من الحیوانات التي تؤكل .١

الجرادة). ج. دودة األرض ب. البط ، أ.(   یوجد العمود الفقري في:.٢

عمود فقري). ج. ریش  ، ب.   أجنحة  ،أ.(   تتشابه الحیوانات الفقریة بأن لها:.٣

الجمال). ج.  األغنام ب.   األبقار، -(ا   مثل: تیغطي الشعر أجسام بعض الثدییا.٤

خمسة مناطق). ج.أربعة مناطق،  ب.طق، ثالثة منا أ.( من: تیتكون جسم الثدییا.٥

الرئات).-األكیاس الهوائیة   ج  ب. الغالصم أ.(  األوكسجین بواسطة: ةتتنفس الحیوانات الثدیی.٦

خمسة مجموعات). ج.أربعة مجموعات  ب.ثالثة مجموعات  أ.(  تقسم الحیوانات الفقریة إلى:.٧

الحمام). ج. الدجاج، ب.  لعصافیر،ا أ.( ال تستطیع بعض أنواع الطیور من الطیران مثل:.٨

شكل الرأس).ج.نوع الغذاء،   ب. بیئة الطیر،أ.( یعتمد شكل المنقار في الطیور على:.٩

الصقر). ج.   العصافیر،ب.   البط ، أ.(  من الطیور التي تستطیع السباحة:.١٠

، تثـــدییاالب.، تالبرمائیـــاأ.( ومـــة فـــي بعـــض أنـــواع الفقریـــات مثـــل:تكـــون األطـــراف قصـــیرة أو معد.١١

الزواحف).ج.

السلحفاة). ج.الثعبان   ،  ب.أبو بریص   ،  أ.(  من أمثلة الزواحف عدیمة األطراف:.١٢

التمساح). ج.السلحفاة ،    ب.الثعبان   ،  أ.(   تعیش بعض أنواع الزواحف في الصحراء مثل:.١٣

ــــى ظهــــر بعــــض الزواحــــف صــــندوق عظمــــي مثــــل:.١٤ ــــاء،   ب.الســــحلیة ،    أ.(  یوجــــد عل  ج. الحرب

السلحفاة).

معدومة). ج. صغیرة ، ب.كبیرة ،    أ.( تكون عیون الضفادع :.١٥

األوكســجین المــذاب فــي المــاء،  ب.أوكســجین الهــواء الجــوي، أ.تتــنفس الضــفادع الصــغیرة(أبو ذنیبة):(.١٦

كالهما). ج.

).ال وجود له ج.حرا طلیقا من الخلف، ب.حرا طلیقا من األمام، أ.(  یكون اللسان في الضفادع:.١٧

األوكسـجین المـذاب فـي المـاء،  ب.أوكسـجین الهـواء الجـوي،  أ.األسـماك فـي تـنفس:( متساعد الخیاشی.١٨

كالهما). ج.

تحتـوي علــى  ج.تتـنفس بالخیاشـیم،    ب.تعــیش فـي المـاء،   أ.( تعتبـر األسـماك مـن الفقریـات ألنهـا:.١٩

عظام).

الحركـة  ج.الوقـوف فـي المـاء، .بالسـباحة فـي المـاء،  أ.وجود الزعانف في األسماك تساعدها فـي: (.٢٠

خارج الماء).
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مقیاس التفكیر االستداللي بصیغته النهائیة

السماء تمطر إذا كانت ملیئة بالغیوم، والیوم السماء تمطر،إذن: -١

السماء صافیة.-ج     السماء ملیئة بالغبار. -ب     السماء ملیئة بالغیوم.-  أ

إذن عمر:ن العبور یعرض نفسه للخطر، وعمر یصل داره دائما بسالممن ال یعبر الشارع من أماك -٢

ال یحترم اإلشارة الضوئیة.-ال یعبر الشارع من أماكن العبور. ج-یعبر الشارع من أماكن العبور. ب-أ

لو تغذیت بصورة جیدة لم أصاب بأي مرض، وبما أنني مصاب بفقر الدم فال بد أنني -٣

تغذیت سریعا.  -ج       تغذیت جیدا. -ب        لم أتغذى جیدا. -أ  

إن األطفال الذین یلقحون ضد مرض شلل األطفال لن یصابوا به، فاطمة مصابة بمرض شلل األطفال، إذن:  - ٤

فاطمة ملقحة ضد مرض الشلل. -فاطمة مصابة بمرض الحصبة. ج-فاطمة غیر ملقحة ضد مرض الشلل. ب- أ  

لذا فإن الحمضیات تحتوي على فیتامین: Cمن الحمضیات الغنیة بفیتامینالبرتقال واللیمون والنارنج -٥

).D(-ج           ).C(-ب            ).B(-أ  

كل الحیوانات تموت وكل النباتات تموت إذن: -٦

كل الكائنات الحیة تموت.  -ج  بعض النباتات تموت. -ب   .تبعض الحیوانات تمو  -أ 

غیر سعید.  -ج     قد یتألم. -ب   ال یتألم. -أ   سان؛ إذن سمیر:كل إنسان یتألم وسمیر إن-٧

إن التالمیذ المتفوقین ال یغیبون عن المدرسة وخالد یغیب كثیرا عن المدرسة. إذن خالد سوف یكون. -٨

ضعیفا في دراسته.-ج            مجتهدا.-ب          متفوقا.-أ  

البحار مالحة. لذا فإنالمیاه المالحة غیر صالحة للشرب. میاه-٩

میاه البحار غیر صالحة للشرب. - ج  المیاه المالحة صالحة للشرب. - ب میاه البحار صالحة للشرب. - أ  

كل رسوم محمد رسوم حیوانات ورسوم عباس نباتات وهذا رسم حصان. إذن هذا الرسم یعود إلى: -١٠

  د. عباس ومحم -ج           محمد. -ب           عباس. -أ  

جمیع السوائل لیس لها شكل ثابت، والماء من السوائل إذن: -١١

لون المـاء یتغیـر مـن إنـاء -شكل الماء ال یتغیر من إناء إلى آخر. ج-شكل الماء یتغیر من إناء إلى أخر. ب-أ

إلى آخر.

:إذا استیقظ التلمیذ مبكرا فإنه ال یتأخر عن الدوام وخالد تلمیذ استیقظ مبكرا إذن خالد-١٢

سیتأخر عن الدوام.  -ج   سیصل في الوقت المحدد إلى الدوام. -ب    لم یذهب إلى الدوام. -أ 

كل األسماك تعیش في الماء، ومعظم األسماك تبیض. إذن: -١٣

كل الحیوانات التي تعیش في الماء تبیض. -كل الحیوانات التي تعیش في الماء تسمى أسماك.ب-أ 

التي تعیش في الماء تبیض.بعض الحیوانات -ج       

كل األمراض تؤدي إلى ضعف الجسم، واإلسهال مرض، إذن اإلسهال: -١٤

یؤدي إلى ضعف الجسم. -ج      ال یصیب اإلنسان. -ب   ال یؤدي إلى ضعف الجسم. -أ   

یجلس ولید إلى یسار محمد ویجلس خالد إلى یسار ولید، إذن الذي یجلس في الوسط هو: -١٥

ولید. -ج               خالد. -ب                  .محمد -أ 
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الخطط التدریسیة

باستخدام إستراتیجیة حل المشكالت العلمیة في مادة العلومنموذج خطة تدریسیة

الشعبة:تصنیف الكائنات الحیة من حیث الشكل-الموضوع:

الیوم:الخامس االبتدائي:الصف

التاریخ:المدرسة :

من المتوقع في نهایة الدرس أن تكون التلمیذة قادرة على أن :األغراض السلوكیة :

٠تتعرف على عدة اجسام غیر حیة محیطة بها -١

٠تحدد اوجه التشابه و االختالف فیما بینها  -٢

 ٠بر عدد ممكن من االجسام غیر الحیة المتشابهة و المختلفةتقوم بجمع اك -٣

  ٠تمیز االجسام المنتظمة عن غیر المنتظمة -٤

خطوات سیر الدرس :

) دقائق٥المفدمة : (التمهید): (.اوالً 

نتحــدث بشــي مــن االختصــار عــن الكائنــات مــن حولنــا كمــا مــر ذكــره فــي الــدروس الســابقة مـــن 

وكائنـات غیـر حیـة ومـا یمیـز كـل نـف مـن الكائنـات مـن كائنـات حیـةومـا تتضـمنه  االولـى الوحدة

  ٠عن االخر

) دقیقة ٢٠العرض (. ثانیاً 

  . )١تجربة رقم (

تصــنیف الكائنــات غیــر الحیــة مــن حیــث الشــكل الــى صــنفین منتظمــة وغیــر :الهــدف مــن التجربــة

  ٠منتظمة 

:االدوات المستعملة

داخـل غرفـة الصـف أو مكـن مـن األشـیاء الموجـودةتوصي المعلمة التلمیـذات بـإخراج اكبـر عـدد م

التــي ترتــدیها مــن ماســكات الشــعر و الســاعات و الممحــاة والمبــراة والقلــم والمســطرة حتــى األشــیاء

  ٠الخ  ٠٠٠

:اإلجراءات العلمیة

بتقســیم تلمیــذات الصــف إلــى عــدة مجــامیع علــى أن الیزیــد علــى خمــس أو ســت تقــوم المعلمــة.١

٠مجموعات

ن أفــراد كــل مجموعــة ، عــرض مالــدیهم مــن أشــیاء أمــامهم علــى الرحلــة فــي تطلــب المعلمــة مــ.٢

٠حالة عدم توفر مناضد او مختبر خاص 
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األشــیاء الموجــودة أمــامكم مختلفــة بالشــكل الــى كــم قســم یمكــن :توجــه المعلمــة الســؤال اآلتــي.٣

تقسیمها؟ 

٠اجراءاتهمتترك التلمیذات فترة من الزمن إلجراء التصنیف وتنتقل فیما بینهم لتتابع.٤

مــن خــالل التقســیمات المتنوعــة تتوصــل المعلمــة مــع التلمیــذات الــى تقســیم هــذه االشــیاء مــن .٥

٠ناحیة الشكل الى مجموعتین أجسام منتظمة الشكل وأجسام غیر منتظمة الشكل 

٠تطلب المعلمة من إحدى التلمیذات الجیدات أن تقوم بتقسیم السبورة والكتابة علیها .٦

لمیـذات عـن نمـاذج أخـرى غیـر موجـودة أمـامهم لكنهـا موجـودة فـي البیـت مـع تسأل المعلمة الت.٧

٠كتابة اسمها على السبورة تحت أي قسم تنتهي الیة

هنـــا تتوصـــل المعلمـــة مـــع التلمیـــذات إلـــى أن كـــل مـــاموجود فـــي البیئـــة (المدرســـة ، البیــــت ، .٨

الشـكل مـةمن كائنـات غیـر حیـة یقـع ضـمن هـذین الصـنفین (كائنـات غیـر حیـة منتظالشارع)

وكائنات غیر حیة غیر منتظمة الشكل)

تطلب المعلمة من تلمیذاتها تثبیت األشـیاء المـذكورة علـى السـبورة داخـل الجـدول الموجـود فـي .٩

الكتاب

) دقائق ٥( التلخیص.ثالثاً 

یتضمن التلخیص إعادة النقاط الرئیسیة للموضوع بصورة مختصرة وسریعة والتي سبق تناولها من 

  ٠مة /الباحثةفبل المعل

  )٨(لتقویمرابعًا. ا

اذكرن بعض األجسام غیر الحیة المحیطة بكن ؟. ١س

هل األقسام غیر الحیة مختلفة ام متشابهة ؟. ٢س

هل تستطعن فصل األجسام غیر الحیة المتشابهة عن المختلفة ؟ ٣س

إلى كم قسم یمكن تقسیم األجسام غیر الحیة من ناحیة الشكل ؟. ٤س

) دقیقة٢ب البیئي (الواج.خامساً 

أجسام غیر حیـة وجلبهـا وتجهیز عدةتطلب المعلمة من التلمیذات قراءة الموضوع التالي

معهم 



…لصف الخامستلمیذات اتحصیل اثر استخدام مدخل حل المشكالت في 

٣٥

نموذج خطة تدریسیة بالطریقة االعتیادیة في مادة العلوم

الشعبة:.تصنیف الكائنات الحیة من حیث الشكل:الموضوع

الیوم:الخامس االبتدائي:الصف

یخ:التار المدرسة :

من المتوقع في نهایة الدرس ان تكون التلمیذة قادرة على ان :األغراض السلوكیة :

٠تتعرف على عدة أجسام غیر حیة محیطة بها -١

٠تحدد أوجه التشابه و االختالف فیما بینها  -٢

 ٠تقوم بجمع اكبر عدد ممكن من األجسام غیر الحیة المتشابهة و المختلفة -٣

  ٠المنتظمة عن غیر المنتظمةتمیز األجسام  -٤

الوسائل التعلیمیة : السبورة و الطباشیر وبعض األجسام غیر الحیة في داخل الصف .

خطوات سیر الدرس :

) دقائق٥المقدمة (التمهید): (.أوالً 

نتحــدث بشــي مــن االختصــار عــن الكائنــات مــن حولنــا كمــا مــر ذكــره فــي الــدروس الســابقة مـــن 

وكائنـات غیـر حیـة ومـا یمیـز كـل نـف مـن الكائنـات كائنـات حیـةنه مـن وحدة االولـى ومـا تتضـمال

  ٠عن االخر

) دقیقة ٢٠العرض :(. ثانیا

یتضمن عرض الدرس اإلجابة على عدة تساؤالت وكما یأتي :

ـــر الحیـــة المحیطـــة بكـــن داخـــل غرفـــة الصـــف ؟ فتجیـــب . ١س عـــددن بعـــض أســـماء األشـــیاء غی

قلــم والمســطرة والممحــاة والمبــراة والرحلــة هــي أجســام التلمیــذات عــن الســؤال بــأن الســبورة وال

وال تنتقل دون أن یحركها اإلنسان . ىغیر حیة وهي التتنفس وال تتغذ

فتجیــب التلمیــذات بأنهــا مختلفــة كیــف تختلــف هــذه األجســام غیــر الحیــة مــن حیــث الشــكل ؟. ٢س

رة كمــــا أن فـــي الشــــكل فالســـبورة تشــــبه المســــطرة إال أن المســـطرة اصــــغر حجمــــا مـــن الســــبو 

الممحــاة تشــبه المبــراة إال أن الممحــاة یمكــن طیهــا أمــا المبــراة فــال یمكــن طیهــا ألنهــا صــلبة 

وهنـا تجیــب إحــدى الطالبــات بــان هــذه األجسـام جمیعهــا مختلفــة الن منهــا مــاهو منــتظم فــي 

الشكل أما البعض األخر فهو غیر منتظم وهنا تبدأ التلمیذات بإعطاء األمثلة المتنوعة هنا 

تقل المعلمة لطرح سؤال آخر.تن

تجیــب التلمیــذات هــل تســتطعن جمــع األجســام غیــر الحیــة الموجــودة داخــل غرفــة الصــف؟ .٣س 

الصف.باإلیجاب و یبدأن بجمع أشیاء غیر حیة متنوعة موجودة في غرفة



و وصف مهديمحمد مآرب 

٣٦

فـــیقمن أریــد مـــنكن أن تقـــومن بفصـــل األجســام المختلفـــة فـــي الشـــكل عــن المتشـــابهة منهـــا ؟ .٤س

وهنــا ســتظهر بعــض األخطــاء فتقــوم المعلمــة بإرشــادهن إلــى الفصــل ین األجســامبالفصــل بــ

الصــائب لألجســام ،وصــوال إلــى االســتنتاج النهــائي بــان األجســام تــم تقســیمها إلــى صــنفین 

رئیسین هما أجسام منتظمة وأجسام غیر منتظمة الشكل .

) دقائق ٥التلخیص: (.ثالثاً 

یة للموضــوع بصـورة مختصـرة وســریعة والتـي ســبق یتضـمن التلخـیص إعــادة النقـاط الرئیسـ

  ٠تناولها من فبل المعلمة /الباحثة

  )٨( التقویم:.رابعاً 

اذكرن بعض األجسام غیر الحیة المحیطة بكن ؟. ١س

هل األقسام غیر الحیة مختلفة أم متشابهة ؟. ٢س

هل تستطعن فصل األجسام غیر الحیة المتشابهة عن المختلفة ؟ ٣س

قسم یمكن تقسیم األجسام غیر الحیة من ناحیة الشكل ؟إلى كم . ٤س

) دقیقة٢الواجب البیتي :(.خامساً 

أجســـام غیـــر حیـــة وتجهیـــز عـــدةتطلـــب المعلمـــة مـــن التلمیـــذات قـــراءة الموضـــوع التـــالي

وجلبها معهن .


