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 شكر وعرفان
  

الشكر الجزيل والحمد الكثير هللا القدير الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل  

  المتواضع



   

  أحمد دوقة: الدآتور عود إلى الخبير واألستاذ الفضل آل الفضل ي

 المشرف الوحيد على هذا العمل الذي أعطانا من وقته الكثير وأسد لنا 

  .الطريق القويم

  آما أتقدم بالشكر والثناء على من ساعدنا في القيام بالتجارب من طلبتي

  :و األساتذة  األعزاء خاصا بالذآر آل من

  ذير، آتفي عزوز، بن حميدة عبد اهللا شحام عبد الحميد، حمريط الن

  
  

  
  عمور عمر
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  داءــــــــهاإل
  

  أهدي مثرة عملي املتواضع هذا
  .إىل أيب عيسى رمحه اهللا

  .إىل أعز فتاة أخيت رزيقة رمحة اهللا عليها
  ".نبع الطيب" أم اخلري نسأل اهللا أن يطيل عمرها ويوفقنا لرد مجيل صنعها : إىل أمي 

  :شقيقايتإىل أشقائي و
  .وزوجه وأوالده " املورد السخي والفرات العذب" األب واألخ والصاحب : حممد 

  .أنعم اهللا عليه الصحة والعافية، وزوجه وأوالده: محاين 
  .حفظه وستره اهللا، وزوجه وأوالده: عمر

  .وفقهما اهللا إىل كل مافيه خري، وجعلهما من الصاحلني: أمحد واخلري 
  .اهللا من العابدات التائبات، وبارك هلن يف الزوج والولدجعلهن :عقيلة وعائشة

  .لوغريت أمحد رمحه اهللا : إىل روح زميلي األستاذ
جماهدي، ضياف، : إىل اهليئة التدريسية بقسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا جبامعة حممد بوضياف باملسيلة

  ..... ، حديدي، مشطر، ختاشبرو، ناصر باي،ركزة، ميمون،امساعيلي،بودربالة، فكرون
  .إىل طالب أساتذة وعمال جامعة حممد بوضياف باملسيلة

  .إىل أخي وزميلي األستاذ خالد جوادي
  .خليل جوادي،معمري عبد الكرمي ،عمار بن لقريشي، قارة مولود: إىل السادة األعزاء
  .لعيد فاضلي محدي نور الدين، فريد حالب، الزيتوين وفريد بن يطو، ا: إىل رفقاء الدرب

  .امحد دهلوم  ،كمال الربضي.غالب عزيز .غريب عبد الكرمي: إىل زمالئي األساتذة خارج الوطن
عطاء اهللا أمحد، شنايت أمحد، عزيز دادي، لعيس إمساعيل، زردومي، زبدي نصر : إىل زمالئي يف خمتلف اجلامعات

لوكيا اهلامشي، بوداود عبد اليمني، الدين، رضا مسعودي ،عباس بن حيي، حسان هشام، سليمان بومدين، 
بوعالق حممد، بوطاف مسعود، عمور السالمي، حممد ارزقي بركان، بلعريب الطيب، خياطي عبد القادر،بكاي 

  ....ميلود،بن عكي حممد أكلي، بن تومي،جابر نصر الدين،بشري معمرية،قريشي عبد الكرمي
  

  
  عمور عمر
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   البحثةـمقدم
  .حدهما معرفي واآلخر سلوكيأأساسيين تجاهين ا يتأرجح التعلم بين 

وال يمكننا من تحديد مفهومه بصورة دقيقة ما لم نتطرق ونناقش هذين االتجاهين، 

البناء المعرفي للفرد، وهنا يقول رفي يرون بأن التعلم مرتبط بشكل كبير بفأصحاب االتجاه المع

عقود ينظرون للتعلم بوصفه ضل علماء النفس لعدة ): "315: 1995،فتحي مصطفى الزيات(

الناتج عن الممارسة ومع تزايد سيادة االتجاه المعرفي لم ينكر علماء تغييرا في السلوك المالحظ 

أو القابل للمالحظة لكنهم يرون أن هذا النفس المعرفي أن التعلم هو تغيير في السلوك المالحظ 

 من حيث كم المعرفة، أو المعلومات التغير ناتج عن التغير في معرفة الفرد أو بنائه المعرفي

  ."وكيفية تنظيمها

الداخلية التي ال يمكن مالحظتها بل العصبية مما سبق نقول أن التعلم هو تلك العمليات 

  .يستدل على حدوثها

أما االتجاه الثاني فينظر للتعلم على أساس أنه تعديل في السلوك عن طريق الخبرة 

التعلم ناتج عن ممارسة اإلنسان ): "12: 1989،ه محجوبوجي(والمران وفي هذا الصدد يؤكد 

 يتم تصحيحه وهذا ما نطلق عليه أ أو وقوع الفرد في خط، أو المالحظة،للتدريب والتكرار

  ".بمحاولة الخطأ والصواب

يظل التعلم عملية نفرض وجودها ألننا ال نراها بل نستدل عليها من خالل ذلك لكن مع و

  .األداء

لتفكير العلمي البد أن يكون عن بصيرة اوم التعلم يعود أساسا إلى أن تعلم إن تطرقنا لمفه

وأسس واضحة ذلك أن التعلم الذي يحدث فجأة ال يمكننا أن نسميه تعلما، كما أن التعلم الذي 

دليلنا في ذلك هو أننا ب خاطئين ال يمكننا أيضا أن نصفه بالتعلم ويكون عن ممارسة وتدري

  .ول في تصحيح التعلم إذا ما تم بصورة خاطئةنبذل جهدا ووقتا أط

  :نمية قدرات التفكير اتجاهان أيضالقد تبلور في األدب التربوي المتعلق بت

  .ينحو إلى تصميم برامج خاصة لتنمية التفكير: األول

  . المنهجعبرينحو إلى تنمية قدرات التفكير : والثاني
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أو بمعنى تدريس العلوم من أجل مسارعة فاالتجاه األول يعتمد أوال على تسريع التفكير 

حيث يعتمد هذا ) CASE(نمو قدرات التفكير العلمي الذي طبق في بريطانيا باسم برنامج 

مفاده أنه إذا تمكنا من تنمية قدرات التفكير في مجال العلوم فإن ضمني المشروع على اقتراض 

  .األمر ينجر بعد ذلك إلى مجاالت عدة

المعروف باسم ) 1995(ج مهارات التفكير الذي ظهر في أمريكا عام أما ثانيا فنجد برنام

)THINKING SKILLS ( أي تنمية قدرات التفكير في المراحل االبتدائية األولى والتركيز على

  .التعلم الذاتي

أما االتجاه الثاني فيحاول دمج مهارات التفكير عبر المناهج الدراسية المشكلة للمرحلة 

  . آخر تتكامل المناهج والمواد في تنمية قدرات التفكير العلمي لدى الطالب بمعنى،التعليمية

التفكير العلمي أمر مؤكد وبالغ األهمية بل بات مجاال خصبا من مجاالت قدرات إن تعلم 

البحوث التربوية في عالم اليوم مما حدا بالنظم التعليمية التي تسعى إلى تطوير نفسها أن تعنى 

ة والالزمة للمتعلمين، لكن المناهج الدراسية اليوم تلمح إلى ضرورة تنمية بالمهارات األساسي

مهارات التفكير لكنها إشارات ال تتجاوز الكلمات إلى التنفيذ وال يكاد يكون هناك دليل واحد 

 مما التعلمية/ميةيية التعلملر قدراته في العي التفكير العلمي لدى الطالب وتطوى ينمكيفيوضح 

 وفي هذا اإلطار نحاول أن نرى هل لممارسة التجربة ،فتوحا لكثير من االجتهاداتترك الباب م

العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة من أثر إيجابي في تنمية قدرات التفكير العلمي لدى عينة 

 وذلك من خالل تتبع نظري جاء في حدود أربعة ،من تالميذ وتلميذات السنة األولى متوسط

المتغير المستقل المتمثل في التجارب يتناول ضرورة الدراسة بداية من فصل فصول أملتها 

العلمية إلى كيفية تذليل صعوبة تدريس مادة علوم الطبيعة والحياة بالمرحلة المتوسطة في فصل 

ثاني، أما الفصل الثالث فحاول اإلحاطة بالمتغير التابع في الدراسة من خالل التطرق إلى 

 فعنون ،ه في حين جاء الفصل الرابع لمحاولة الربط بين متغيري الدراسةأنواعه وسبل تطوير

بالتجارب العلمية وعالقتها بالتفكير العلمي في محاولة لإلجابة عن التساؤل المطروح على األقل 

  .الشق النظريفي 

الميداني تطرقنا فيه إلى منهجية ب الثاني معنونا الجانبوتدعيما للدراسة النظرية جاء 

  . وبعدها جاء عرض النتائج وتفسيرها في فصل أخير،ث واإلجراءات الميدانيةالبح
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

  :إشكالية البحثية النظرية و الخلف-1
يعتبر التفكير والذكاء وغيرهما من المناشط العقلية األخرى من القدرات المتداخلة التي 
يصعب الفصل بينها، رغم أن التفكير أكثر المصطلحات ذيوعا بين العامة والخاصة على حد 

  .اسسواء باعتباره أمرا مألوفا يمارسه كل الن

لكن التفكير في معناه العام ما هو إال الوظيفة الذهنية التي يصنع بها الفرد المعنى 
مستخلصا إياه من الخبرة، وهنا نؤكد أن التفكير إذا ما أردناه أن يكون بالخصوص علميا 
وسليما البد من التدرب عليه، شأنه في ذلك شأن كافة القدرات العقلية أو الحركية المرغوبة 

يستطيع الفرد أن ينمي قدرته على : "...)66: 2002، العيسوي(، وفي هذا الشأن يقول األخرى
إذا عود نفسه على االلتزام بمبادئ التفكير السليم واتباع خطواته بحيث ... التفكير العلمي

، "يمارس هذا األسلوب في جميع أوجه نشاطه، وأن يتبعه في حل مشكالته مهما كانت صغيرة
تاج إلى من يأخذ بيده على األقل من خالل إثارة الرغبة لديه ويتجلى ذلك لكن التلميذ يح

بالمؤسسة التربوية من خالل جملة من النشاطات كالتجارب العلمية التي يبدأ تلميذ السنة األولى 
متوسط في ممارستها، هذه األخيرة تشجع التعلم الذاتي ذلك أن التلميذ يتعلم فقط إذا عمل 

  .وجرب بنفسه

ل بعض المربين أنه لضمان حدوث التعلم فالبد من شعور المتعلم بحاجته إلى شيء ويقو
  .ما، ومالحظته لشيء ما، وقيامه بنشاط لعمل شيء ما وتحقيقه لهدفه بالحصول على شيء ما

بمعنى آخر أنه عندما ال يتولد الشعور بالحاجة إلى التحصيل والمعرفة وإلى البحث 
  )73: 1996رمضان القذافي، (". أبداواالستكشاف فلن يحدث التعلم

وتأكيدا لما سبق يصبح نشاط المتعلم ضروريا للتعلم، وعليه يجب أن يجرب وأن يالحظ 
  .وأن يسأل ويناقش حتى يستطيع إتقان ما تعلمه

إن االتجاه المعاصر في طرائق التدريس اليوم هو اتجاه أسلوب التعليم الذاتي الذي يركز 
فالمتعلم كان ومازال .ي للمتعلم باعتباره محور العملية التعليمية والتربويةعلى تنمية الدور الحيو

وسيظل محور العملية التعليمية إذا ما ُأشرك دائما في ذلك، لكن ما نراه ال يعكس ذلك تماما، 
فكثيرا ما يلجأ معلمو اليوم إلى إعطاء معلومات نظرية ال تتعدى أوجه االستفادة منها حجرة 

  .الدراسة
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

اء عليه شهدت المدرسة الجزائرية مؤخرا تحوالت نوعية في مجال مقاربات التدريس وبن
فتم االنتقال من مقاربة التدريس باألهداف إلى مقاربة بيداغوجيا الكفاءات، هذه األخيرة امتدادا 

  .للمقاربة األولى ولكنها تستند إلى قاعدة ذهبية مفادها قليل من المعارف كثير من المهارات

ا التوجه الجديد يسهل عملية تكيف الفرد مع المحيط بكل أبعاده المهنية إن هذ
  ).2006محمد بوعالق،(واالجتماعية واالقتصادية

لقد أصبح من أهداف التربية الحديثة تعليم التالميذ كيف يفكرون، ويستدلون، وكيف 
ياتي خارج يجابهون مشكالت حياتهم؛ ليحلوها ال في المدرسة وحدها وإنما في الواقع الح

 المخبري لمهي لب العالمدرسة وذلك عن طريق جملة من النشاطات كالتجارب العلمية التي 
لمادة علوم الطبيعة والحياة في المرحلة المتوسطة وعليه جاءت هذه الدراسة لتجيب عن سؤال 

  : جوهري هو

فكير  هل تنمي ممارسة التجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة قدرات الت-

  العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط؟

 التفكير العلمي قدرة معقدة ومكونة من عدة قدرات جزئية متمثلة في تحديد ما دامو

 وتفسيرها ثم تعميم النتائج وجب طرح التساؤالت الفرعية اختبارها،المشكلة واختيار الفروض و

  :اآلتية

 تحديـد   قدرة علوم الطبيعة والحياة   في مادة    التجارب العلمية   تنمي ممارسة  ـ هل 1س

  ؟المشكالت لدى تالميذ السنة األولى متوسط

 اختيار  قدرة في مادة علوم الطبيعة والحياة     التجارب العلمية     ممارسة يـ هل تنم  2س

  الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط ؟

اختبـار  ة  قـدر  في مادة علوم الطبيعـة والحيـاة      التجارب العلمية     ممارسة يـ هل تنم  3س

  الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط ؟

رة تفسير  قد في مادة علوم الطبيعة والحياة    التجارب العلمية     ممارسة يـ هل تنم  4س

  الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط ؟
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

رة تعمـيم   قد في مادة علوم الطبيعة والحياة     التجارب العلمية     ممارسة ـ هل تنمي  5س

  .؟ متوسطسنة األولىالنتائج لدى تالميذ ال

     

  : فرضيات البحث-2

مادامت التربية الحديثة تنص على ضرورة تدريب الطالب على التفكير العلمي السليم 
 الحقيقة نلكي يصبحوا قادرين بأنفسهم على التمييز بين اليقين ومجرد االحتماالت، وبي

 فإن من )67: 1999يسوي،الع(  األهواء الذاتية وبين الموضوعية والواقعيةنوالدعاية، وبي
واجب المدرسة تنمية مهارات التفكير العلمي للطالب من خالل عرض الدروس على صورة 
مشكالت تتحدى تفكير التالميذ وتعمل على قرع قدراتهم العقلية وعلى إطالق عقالها وبذلك 

ناهيك على تساعد التلميذ على أن يبذل بنفسه وأن يستخلص النتائج والحقائق بمجهود ذاتي،هذا 
  .أن التلميذ يتعلم فقط إذا استطاع أن يعمل ويجرب بنفسه

   :الفرضية العامةـ 2-1

  :انطالقا من طرحنا لمشكلة البحث يمكننا صياغة الفرضية العامة على النحو التالي 

إذا كان النظام التربوي يهدف إلى تنمية شخصية المتعلم من جميع الجوانب باعتبارها 

ذلك يستلزم القدرة على التفكير العلمي على أنها قدرة نامية تتأثر بالظروف كال متكامال فان 

البيئية عامة، والتربوية منها بصفة خاصة، وهذا يستلزم التأكد من وجودها ونموها من جهة، 

  .وعالقتها بالتجارب العلمية كنشاط تربوي من جهة أخرى

  : وبناء على ذلك نفترض مايلي

 قـدرات التفكيـر    في مادة علوم الطبيعة والحياةب العلميةف ـ تنمي ممارسة التجار 

  .العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط 
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

  : ـ الفرضيات الجزئية2-2

 قـدرة تحديـد      في مادة علوم الطبيعة والحيـاة      ـ تنمي ممارسة التجارب العلمية    1ف

  .المشكالت لدى تالميذ السنة األولى متوسط

قـدرة اختيـار    في مادة علوم الطبيعة والحيـاة       علمية  ـ تنمي ممارسة التجارب ال    2ف

  .الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط

قـدرة اختبـار    في مادة علوم الطبيعة والحيـاة       ـ تنمي ممارسة التجارب العلمية      3ف

  .الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط

قـدرة تفـسير     في مادة علوم الطبيعة والحيـاة     ـ تنمي ممارسة التجارب العلمية      4ف

  .الفروض لدى تالميذ السنة األولى متوسط

 قدرة التعميم لدى     في مادة علوم الطبيعة والحياة     ـ تنمي ممارسة التجارب العلمية    5ف

  .   تالميذ السنة األولى متوسط

  : ـ أسباب اختيار البحث3

خـالل   ويتجلى ذلك من     ،علمية كانت والزالت محل بحث واهتمام     تإن العملية التعليمية ال   

 عهد قريب كانت العملية تهـتم بالجانـب         ى وإل ،األبحاث والدراسات ونظريات التعلم المختلفة    

 كلـه علـى     ا وهـذ  ،حشو أذهان المتعلمين بكم هائل من المعلومات والمعارف       ب وذلكالمعرفي  

حساب شخصية المتعلم بأبعادها المختلفة مما جعل النظر في المشكالت والظـواهر المختلفـة              

  .التفكير الخرافي بعيكتسي طا

باحثين فـي عمليـة     المنظرين و الومع مرور الزمن وتعقد ظواهر الحياة المختلفة وبروز         

 ترجمـت   مما أدى إلـى الذين ركزوا في دراساتهم على القدرات العقلية للمتعلم وتنميتها  ،  التعلم

تلفـة وظهـور    نتائج أبحاثهم إلى تغيرات متعاقبة في المناهج التربوية وطرائق التـدريس المخ           

  .تخصصات التعلم المختلفة
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

وباعتبار الجزائر ليست في معزل عن العالم فقد تأثرت كغيرها من الدول بهذه التغيرات              

 تركيزها على إنتاج أفراد يحملون الكم الهائـل مـن المعـارف لـسد               ال من فبد. واإلصالحات

ـ  ،د المفكر المنـتج   أصبحت تهتم بإنتاج الفر   . حاجيات البالد المختلفة في شتى الميادين       ر المبتك

 فـرد ينظـر فـي       ، والتطورات الحاصلة في العالم    ،القادر على التكيف في الظروف المختلفة     

 إلى التكيف وحل المـشكالت      ل ليص ،الظواهر والمشكالت نظرة علمية ويفكر فيها تفكيرا علميا       

  .المختلفة وكشف أسباب الظواهر المختلفة

 أما عن األسـباب العمليـة التطبيقيـة         البحثا لهذا   اختيارنمن أسباب   وكل ما سبق يعد     

  :جزها فيما يليوفن

مـن   المساهمة في ما يطرأ على هـذا القطـاع           خدمة لقطاع التربية والتعليم و     تقديمـ  

 مختلفة ومتعاقبة فأردنا أن نثري هذه اإلصالحات بهذا العمل المتواضـع ومبـرزين              إصالحات

  .الستعانة به في تنمية القدرات العقلية للمتعلمأهمية التجارب العلمية كنشاط تعلمي ل

, لتجارب العلمية أثناء تدريسهم للعلـوم     يغفلون عن ا  األساتذة  يرى المفتشون أن بعض     ـ  

مستعيضين عنها بوسائل أخرى كالصور أو المخططات والمجسمات معتقدين أنها وسائل بديلة            

أو قلـة الوسـائل أو غيـاب        لتحقيق األهداف المسطرة لدروسهم ومتذرعين بـضيق الوقـت          

 .ك على نمو التفكير لدى التالميذفلهذا أردنا إبراز تأثير ذل, المختبرات

علـى وجـه   بـاحثين بهـذا الموضـوع و   ال اهتمام ندرةعلى  استقصائنا األولي  أسفرـ  

 دراسة  أينجد  بدليل أننا لم     ،ندرة اهتمامهم بالتفكير في التعلم أو كقدرة عقلية جزئية        الخصوص  

 إدراجها كنشاط مهم فـي بـرامج المـواد          م رغ ، بين التفكير العلمي والتجارب العلمية     ربطت

 .العلمية

 علـى فقـط   مقتصر   دور التجارب العلمية     نأـ يعتقد الكثير من مدرسي المواد العلمية        

 . الجوانب األخرىن مهملي،تنمية المهارات الحركية والحسية

 خاصـة مـع نقـص       ،رقل العمل التجريبي   يع الذي االنضباط في المخابر    عدم ـ إشكالية 

  . وقلة تدريبهم وتكوينهم،الوسائل ونقص أعوان المخابر
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

  :بحثالأهمية  ـ 4
 ومن نوع المشكالت    جهة،يستمد هذا البحث أهميته من طبيعة الموضوع الذي يتناوله من           

  .التي يطرحها للتمحيص والتقصي من جهة أخرى

ليمية العلوم الطبيعية ودور نشاطاتها فـي نمـو   الموضوع الذي نتناوله تربوي يتعلق بتع   ف

فكير العلمي لدى   التفكير وباألخص دور التجارب العلمية باعتبارها متغير مستقل على تنمية الت          

هل ينمو التفكير العلمي لدى تالميذ السنة أولى متوسط من خالل           تالميذ المتوسط بعبارة أخرى     

  .إجراء وممارسة التجارب العلمية؟

راسات السابقة على دراسة القدرات العقلية ومن بينها التفكير ومنهـا دراسـة             ركزت الد 

عايش زيتون وآخرون، حيث أكدوا على أهمية إتبـاع اسـتراتيجيات تعليميـة تقـوم علـى                 

 إلى تفاعل الطفل ضمن الـصف، وكـذلك         في النهاية يؤدي   األمر الذي    االستكشاف والتجربة،   

 أن تجد تفكيرا استقرائيا واستنباطيا يـستند إلـى          بفال تستغر . ..زيادة قدراته وإمكاناته العقلية   

  .عملية االستدالل المنطقي

كذلك دراسة احمد حامد منصور بعنوان اثر تدريس وحدة المجموعات باستخدام الوسائل            

رسالة  (     التكنولوجية للتعلم على التفكير االبتكاري لتالميذ الصف األول بالمرحلة اإلعدادية         

القـاهرة، الجهـاز    » التفكير فنا والقـدرة علمـا     «و دراسة حامد عبد العزيز العبد       ) ر  ماجستي

  .1986المركزي للكتب الجامعة والمدرسة والوسائل التعليمية 

  : النقاط التاليةيمكننا حصر أهمية دراستنا فيعموما 

  .حث في دور التجارب العلمية في تنمية التفكير العلمينبـ 

 .لتجارب كنشاط تعلمي في عملية التعلم خاصة في مادة العلومبيرة لاألهمية الكـ إظهار

ية كبيرة لـدور المـتعلم فـي الـتعلم          ـ بما أن اإلصالحات التربوية الجديدة تولي أهم       

واكتساب الخبرات وبالتالي تنمية قدراته يأتي موضوع البحث لترسيخ هذه الوجهة التربوية حتى             

  .وإن كانت تتمحور حول زاوية معينة
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

ـ يأتي هذا البحث كعمل متواضع يوضع بين يدي رجال التربية والتعليم وخاصة أساتذة 

  . منه نظريا وتطبيقيااالستفادةآملين المواد العلمية 

ـ تكمن أهمية البحث أيضا في جانبه النظري بما يحتويه من معلومـات مـستقاة مـن                 

  .مراجع عديدة وتلخيص لجهود الباحثين

الضوء على دور التجارب العلمية في نمو التفكير العلمي لتالميذ           هذا البحث يسلط     إنـ  

، قصد إعـدادهم     بأساليب البحث العلمي في عقولهم     التعليم المتوسط، وغرس مهارات التجريب    

  .سؤولياتهم تجاه أمتهم ورفع همتهاإعدادا علميا مستقبليا لتحمل م

  :البحثأهداف  ـ 5
التفكير العلمي في النقاط دورها في تنمية مية ومثل أهداف دراسة موضوع التجارب العلتت

  :التالية

  .إبراز دور التجربة العلمية في تنمية التفكير العلميـ 

  .ـ محاولة الكشف والتعرف على مجموع المهارات المشكلة للتفكير العلمي

 .ـ محاولة الكشف عن قدرات التفكير العلمي األكثر تأثرا بالتجربة العلمية

 .داني لمهارات التفكير العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسطـ القياس المي

 .ـ إثبات نمو التفكير العلمي ـ بتأثير التجارب العلمية ـ إحصائيا

  .ـ التدرب على اإلجراءات الميدانية في مجال البحوث والدراسات اإلنسانية

راسات النفسية ـ التمكن من استعمال المنهج التجريبي بوصفه أهم المناهج في مجال الد

  .  التربوية

ح أهمية أحد النشاطات المسطرة في يرغبة في المساهمة في إثراء المكتبة، وتوضالـ 

  . أال وهو نشاط التجريب »الطبيعة والحياة  منهاج علوم«المنهاج 
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 الـدراســـة النظرية

  

  :البحثـ مفاهيم  6
ال يكاد يخلو أي مجال بحثي من إشكاليات المصطلح و المفهـوم ال لـشيء سـوى ألن      

للمصطلحات تأثيرات نادرا ما يقدر الناس أبعادها ويولونها ما تستحقه من االهتمام،وتتصل تلك             "

التأثيرات بالجوانب الفكرية العامة ألن المصطلح هو صورة مكثفة للعالقات العضوية القائمـة             

 بين العقل و اللغة ، و تتصل أيضا بالظواهر المعرفية ألن المصطلحات في كل علم من العلوم                

 هي بمثابة النواة المركزية التي يمتد بها مجال اإلشعاع المعرفي ويترسخ بها االستقطاب الفكري    

عبـد اهللا   ("ولذلك كانت المصطلحات أولى قنوات االتصال بين مجاالت العلوم البـشرية          

  ).126 :1994المسدي عبد السالم،(نقال عن) 90 :2005قلي،

و المفاهيم األساسية التي وردت فـي بحثنـا         سنحاول تحديد بعض المصطلحات      وعليه  

  :على النحو اآلتي

     : التجارب العلميةمفهوم ـ 1.6  

  :)1993( منجد اللغة واإلعالمحسب : المعني اللغويـ 1.1.6

: ونقـول  وامتَحنتَـه،  اخْتبرته َمن: المَجرب وامتَحنَه، اختبره:  َوتجرَبة ً  ،تَََجِريبا َ ,َجرَب 

  ٌ  ةونَزو َم:ٌ ةَبرَج مَماِهَرَد

  :االصطالحي المعنى ـ 2.1.6 

 مالحظة مقصودة تحت ظروف محكومة، يقوم       " بأنها ) Bevridge(  بيفريدج يقول عنها 

: 2000رجاء وحيـد دويـدري،    ("بها الباحث الختبار الفرض والحصول على العالقات السببية         

224.(  

ثم ....لتي ال دخل للباحث في وقوعها بمعنى الخبرة        الواقعة ا   فيعتبرها برنارد  كلود بينما

أطلق اسم التجارب على الوقائع التي تكسبنا معرفة األشياء معرفة تجريبية وهذا علـى سـبيل                

  .التوسع وتشخيص المعنى
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

الواقع، أو هي حوار بين الباحث والواقع الميداني، يجيب فيهـا            ى سؤال يوجه إل   كما أنها 
احث، ورغم ما ينطوي هذا الواقع من تعقيـد وتنـوع، إال أن المـنهج               هذا الواقع عن أسئلة الب    

  .العلمي يعمل على تنظيم المالحظات والمشاهدات عبر ظروف موضوعية دقيقة محدودة

 تتـوخى   افالتجربة أداة لصنع مالحظات مضبوطة للكشف عن ظاهرة مـا أو تفـسيره            
والنتيجة أو المتغير التـابع أو أنهـا       الكشف عن العالقة بين نوعين من العوامل، العامل السببي          
  . تثبت وجود هذه العالقة وتبرهن عليها، فهي وسيلة لإلثبات

تتميز عن التجربة، فهـي التجريـب   : )Control experiment(  :التجربة المضبوطةـ 
بعينه إذ أن شرط التجريب هو التحكم وممارسة اإلرادة في عمليـة البحـث، وهـو مـصطلح          

 هـو   )Experimentation(التجريـب   « : إلى أن   )Chapin( ن، ويذهب شابن    يستعمله المنهجيي 
 ويتحقق التحكم في نظره بوساطة اختيار بعـض الحـاالت أو            ،مالحظة تحت ظروف محكمة   
  )224: 2000 رجاء وحيد دويدري،(»بواسطة تطويع بعض العوامل 

ـ   نشاط عملي يقوم فيه الطالب بدراسة مشكلة معينـة        : التجربة العلمية ـ    سـلفا   م ال يعل
نتائجها أو حلها، ويخطط بنفسه نشاط التجريب القائم على أساس المالحظـة الدقيقـة وفـرض               
الفروض أو الحلول المحتملة للمشكلة، واختبار صحة هذه الفروض للوصول إلى حل للمشكلة،             

  .وهذه جميعا خطوات الطريقة العلمية في البحث وأسلوب حل المشكالت

نشاط تطبيقي يتضمن تجـارب وقياسـات       :  ي المناهج المدرسية  التجربة العلمية ف  ـ  
يؤديها المتعلم بالممارسة العملية، تسمح له باالستخدام األمثل لألجهزة واألجهـزة التكنولوجيـة             

  .واألدوات وتدوين المالحظات والتعبير عن طريق المخططات واستخالص النتائج

  .وف محكمةمالحظة تحت ظر:  )Chapin( التجريب حسب شابن ـ 

التفرغ للبحث وبذل الجهود وممارسة التجارب واالختبار، بغيـة          هو: إجراء التجريب ـ  
الوصول إلى الوقائع التي يتمكن ـ الذهن ـ بمساعدة االستدالل من أن يستخلص منه معرفة أو   

  : علما، هذا ونشير إلى أن

 الرغم مـن أنهـا      التجربة ال تمثل جميع خطوات وجوانب البحث العلمي المتعددة، على         

  .  تعتبر شكال هاما من أشكال النشاط العلمي
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 الـدراســـة النظرية

 العلميـة   بالممارسـة  تطبقي يتضمن تجارب وقياسات يؤديهـا        طنشا :لعلميةاالتجربةـ  

 واألدوات وتـدوين    التكنولوجيـة  تسمح له باالستخدام األمثـل لألجهـزة واألجهـزة           المتعلم،

  .النتائجالمالحظات والتعبير عن طريق المخططات واستخالص 

 من تصميم تركيـب تجريبـي       واختبارها تطبيقية الكتساب معارف     وسيلة : التجربة ـ

  ).95: 2003وزارة التربية الوطنية، (ألجهزة معينة

  :ماهية العلوم الطبيعية ـ 2.6

كما جاء في   . يقصد بالعلوم الطبيعية الفيزياء والكيمياء واألحياء والفلك والهندسة الوراثية         

أن العلوم تعنـي الفيزيـاء      : العلوم المبادئ واألهداف لصاحبه سعيد خليفة المقرم      كتاب تدريس   

الدراسـة العلميـة    : والكيمياء وعلم الحياة والفلك، وعليه يمكن القول أن العلوم الطبيعية تعنـي           

للظواهر الطبيعية من حيث مسبباتها وكيفية حدوثها، وطـرق قياسـها واسـتخالص النتـائج               

 أو كيميائية، أو تتعلـق بعلـم األحيـاء       ةة بها سواء كانت هذه الظواهر فيزيائي      والقوانين المتعلق 

  .والفلك

  :التفكير  ـ مفهوم 3.6

حتى يتم فهم هذه الظاهرة الذهنية البد من تحليل مفاهيمها وهذه الظاهرة يمكـن لمـسها                

 المعرفيون  وقد واجه علماء النفس   . طريق نتائجها وما يظهره اإلنسان في المواقف المختلفة       عن  

صعوبة في فهم أنماط وأساليب التفكير، مما تطلب دراسة طويلة أخذت جهدا ووقتا طويال مـن                

  .الباحثين في المجاالت البحثية المختلفة

ويمثل التفكير اعقد نوع من أشكال السلوك اإلنساني، فهو يأتي فـي أعلـى مـستويات                

سان عن غيره من المخلوقـات، وهـذا        النشاط العقلي، كما يعتبر من الخصائص التي تميز اإلن        

  . السلوك ناتج عن تراكيب الدماغ لديه تعقيده مقارنة مع تركيبه البسيط عند الحيوان
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 وتعدد اتجاهاته حسب مـا وفـره األدب        ه تعدد تعريفا ت   ىوأدى هذا التعقيد في التفكير إل     

  :النفسي التربوي ومنها اآلتي

    العرب البن منظورجاء في لسان:  التعريف اللغوي- 1.3.6

 في  دوقد حكى ابن در ي    : الفَكر والِفكر إعمال الخاطر في الشيء، قال سيبويه       : ـ فكـر 

، أفكر فيه »وقد فكر في الشيء الخ  « قوله ءكالفكر وقد فكر في الشي: والِفكرةُ . جمعه أفكارا

ومن العـرب   . لتفكيرالتفكر أيما ا  : كثير الفكر، وعن الليث   : وتفكر بمعنى، ورجل فكير و فيكر     

  .الفكر الفكرة، والمصدر الفَكر بالفتح: من يقول

 ( أفـصح قال والفتح فيه    . حاجة  فيه يقال ليس في هذا األمر فكر أي ليس له        : قال يعقوب 

  ) . من الِفكر أفصحأي الفَكر 

 وهـو   «: قال اهللا عز وجـل    . من صفات اهللا عز وجل العليم والعالم والعالم       : ـ علـم 

 فهو اهللا العالم بما كان وبما »عالم الغيوب «:  وقال» عالم الغيب والشهادة «, »ليم الخالق الع

 عالما بما كـان وبمـا       ليكون قبل كونه، وبما يكون بعد وقبل أن يكون، لم يزل عالما، وال يزا             

  .يكون، وال تخفى عليه خافية في األرض أو السماء سبحانه وتعالى، أحاط علمه بجميع األشياء

ُ  عالمُ  وعليمُ  من قوم علمـاء،           . نقيض الجهل، علم علما وعلُم هو نفسه      : موالعل ورجلُُ

  .وتقول عِلم وفِقه أي تعلم وتفقه، أي ساد العلم والفقهاء والعالم والعالمة

  . ومن هنا يتضح أن التفكير العلمي هو إعمال الخاطر في الشيء بأسلوب علمي

  : ـ التعريف االصطالحي2.3.6
  نوردها حـسب    العلماء  لجملة من  ريفا عدة تع  هناك: ـ التفكيـــــــر  1.2.3.6

  :كما يلي ) 14-13 :2001،ينايفة قطام(

  .» بأنه ما يحدث عندما يحل شخص ما مشكلة «:  مMaye ( 1930( ـ يعرفه ماير 

بعد اكتساب معرفة ما، أو انه      ,  عملية معرفية معقدة   «:  برسيسن بأنه  اـ وتعرفه باربار  

   .»نظمة تهدف إلى إكساب الفرد المعرفة عملية م
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التفكير مهارة علمية يمارس بها الذكاء نشاطه        «:  أن  )Debono( ويفترض دي بونو    ـ  

اعتمادا على الخبرة أو هو اكتشاف منير أو متبصر أو متأن للخبرة من أجـل التوصـل إلـى                   

  .»الهدف

ماالت ودراسة اإلمكانيات تجريب االحت « : بأنه )John Bareel(  ليويعرفه جون بارـ 

   .»ال ندري ما العمل  عندما

عمليات عقلية معرفية لالستجابات «:  بأنه )Robert Solso(  سولسو تويعرفه روبرـ 

   »للمعلومات الجديدة بعد معالجات معقدة تشمل التخيل والتعليل وإصدار األحكام وحل المشكالت

التفكير مهم جدا في حياتنا « :د علـى أن  فأك )Jonathan Baron( أما جوناثان بارون  -

اليومية ألنه يساعد في التخطيط لألهداف الفردية والعمل على تحقيقها أو حل مـشكلة مـا، أو                 

  . »معرفة ماذا نعتقد أو نأخذ من غيرنا أو نترك 

فهم األساس المشترك للمعرفة واألبنيـة   « : انه )Russel Lee( وافترض راسل لي ـ 

  . »س النظام واالنضباط التقليدية الثقافية في أس

التفكير هو أداة لمعالجـة المـشاكل    «: فيفترض أن)John Dwey(  :أما جون ديويـ 

  .»  والتغلب عليها وتبسطها 

وقد أكد مجدي حبيب على أن التفكير بوجه عام ال يتم إال إذا سبقته مشكلة تتحدى عقـل                  

  . هالفرد وتحرك مشاعره وتحفز دوافع

 عملية عقلية معرفية وجدانية عليا      «:  حبيب فيقدم تعريف للتفكير على انه      أما مجدي ـ  

تبنى وتؤسس على محصلة العمليات النفسية األخرى كاإلدراك واإلحـساس والتخيـل وكـذلك              

العمليات العقلية كالتذكر والتجريد والتعميم والتمييز والمقارنة واالستدالل وكلمـا اتجهنـا مـن            

  .  »ن التفكير أكثر تعقيداالمحسوس إلى المجرد كا
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  : ـ التفكير العلمي 2.2.3.6

  )64 :1984،تركي رابح(للتفكير العلمي نوردها كما جاءت في  هناك عدة تعاريف

  :على النحو التالي

  ." النشاط العقلي الذي يرمي إلى حل مشكلة ما " هوالتفكير العلمي 

واجه اإلنسان مشكلة أو يعترض طريقه  الحالة العقلية التي تنشا عنه عندما ي" أيضا وهو

  ".عائق ما 

 ذلك المجهود الذهني الذي يقوم به اإلنسان الكتشاف الروابط "وعرف كذلك بأنه 

  ".والعالقات بين أعمالنا وما يعقبها من نتائج 

  .» النظر في األشياء من اجل الوصول إلى حكم سديد إعمال «  :هوو

 هو نوع « :التفكير العلمي بأنه ) 1963 ( ومنير كاملسرحان يعرف الدمرداش ـ 

 ويدعو األفراد إلى أن يستخدموا عيونهم وآذانهم ،التفكير الذي يقوم على الواقع والمشاهدة 

وسائر حواسهم في الوصول إلى الحقيقة ويقيمون نتائجهم وأحكامهم وآراءهم على أساس واقعي 

   .»بدال من إقامته على األوهام 

 ذلك النوع من التفكير الذي يحاول أن يجرد اإلنسان من الميول «: انهكما يعرفانه على 

 ل على أساس التحقق بحيث ال يقبمواألهواء وتأثير االنفعال الجامح والعاطفة الشديدة، وهو يقو

اإلنسان رأيا وال يصل إلى حكم إال إذا كان لديه الدليل على صحته وسالمته مستخدما في ذلك 

دقيقة والتجارب الحاسمة ومستعينا بالمنطق السليم واالستدالل الذي يقبله أساليب المشاهدة ال

  .»العقل 

التفكير الذي يرتبط بالمنهج الذي يمارسه «: أما إبراهيم وجيه فيعرف التفكير العلمي بأنه

  .»العلماء في الوصول إلى حلول لمشكالتهم العلمية
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التفكير الذي يؤسس على  «: بأنه فيعرف التفكير العلمي ) 1972( احمد زكي صالح أما

  .»المالحظة والمشاهدة الدقيقة 

وبذلك يتفق كل من إبراهيم وجيه واحمد زكي صالح والدمرداش سرحان ومنير كامل 

  الخ... للتفكير يصلح لجميع المواقف التعليمية االجتماعيةجعلى أن التفكير العلمي هو منه

الدراسية الطبيعية العلمية بل يمتد إلى  إن التفكير العلمي ليس قاصرا على المواد 

غيرها، كما انه ليس قاصرا على طالب التخصصات العلمية أو العلماء التجريبيين وحدهم، فهو 

  .منهج حياة يمكن أن يفيد منه كل األفراد في كل التخصصات وفي كل زمان أو مكان

فل بالعديد من  انه بالرغم من أن األدبيات تح )13-12: محمد ماهر الجمال(ويرى 

إال أن هذا المفهوم يعاني من خلط واضح في تحديد طبيعته  ؛الكتابات عن التفكير العلمي

 حيث يعتبره البعض مرادفا للتفكير المنطقي، بينما يخلط البعض بينه وبين الطريقة ،ومكوناته

ل بدرجة قريبة  بل أن بعض الكتابات تلمح إلى أن التفكير العلمي يتص  العلمية أو أدبيات العلم

والطريقة ،  العمليات العلمية، التفكير النقدي، حل المشكالت:أو هو مرادف لمصطلحات مثل

وبرغم إلقاء هذه الكتابات لبعض الضوء على مكونات التفكير العلمي ووضع مقاييس ، العلمية

  . وى اتفاق جزئي حول هذه المكوناتهذه الكتابات الختباره فانه لم يكن هناك س

بعد دراسة  » J.P.Herring « جهب آخرون إلى ربط الذكاء بالتفكير فقد بين هرنويذ 

شاملة للتعاريف المختلفة أن بعض مفاهيم الذكاء تؤكد عملية التفكير وما تنطوي عليه من 

للذكاء على انه القدرة على  »  « Termanاستدالل استقرائي واستنباطي ومن أمثلة ذلك تعريف 

 للذكاء »Binet« وتعريف بينيه ،لتعليقات أو بمعنى آخر االستقراء واالستنباطتجريد العالقات وا

 وتعريف ميومان, على انه القدرة على الفهم واالبتكار والتوجيه الهادف للسلوك والنقد الذاتي

Meumann"للذكاء على انه االستعداد العام للتفكير االستداللي االبتكاري اإلنتاجي .  
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  :ف اإلجرائي للتفكير العلميالتعري ـ 3.3.6

   : تعريفا إجرائيا للتفكير العلمي فحواه انه» Gunn «وجن   » Stewart «يقدم ستيوارت 

 في  »Deductive « واالستنباطي»Inductuve« نمط من التفكير يستخدم االستدالل االستقرائي«

  .»تطبيق مفاهيم ومبادئ لحل مشكالت متماثلة 

التفكير العلمي عملية «  :نخلص إلى التعريف اإلجرائي التاليومن التعاريف السابقة 

 باستخدام خمسة قدرات اإلنسان حل المشكالت التي تواجه إلىعقلية عليا وسلوك إنساني يهدف 

 تعميم النتائج على وأخيرا، اختيار الفروض واختبار صحتها ثم تفسيرها اإلشكاليةهي تحديد 

   .»المواقف المماثلة 

  :العالقة ذات ات السابقة ـ الدراس7
تعتبر خطوة مراجعة الدراسات السابقة من أهم المراحل المعينة على حل مشكلة البحث 

لما لها من إسهامات في التوجيه أو التخطيط أو ضبط المتغيرات كما أن الباحث يمكن أن 

  . اإلثبات والنفيويوظفها في الحكم والمقارنة، أ

 على إثر القيام به أفاق جديدة للبحث، تد هو ما تفرعهذا كله ألن البحث العلمي الجي

  . دواليكافينطلق باحث على أنقاض ما توصل إليه سابقه، وهكذ

وعلى الرغم من ما يمكن أن يجنى من الدراسات السابقة ذات العالقة إال أننا لم نعثر 

جربة العلمية التي تناولت بوجه الخصوص أثر الت- في حدود مقدرتنا– من الدراسات دعلى العدي

 التفكير العلمي لدى  قدراتباعتبارها المتغير المستقل في بحثنا وعلى المهارات المتناولة وتنمية

ومن جهة أخرى ال ،  من جهةاطالب المرحلة المتوسطة باعتبارها المتحول التابع، هذ

ت العلمية  الذي خص التفكير العلمي لكنه بعيد عن الدراساالنظريننكروجود الكثير من التراث 

 بالرغم من ذلك سنورد بعض الدراسات السابقة ذات العالقة التي استطعنا نولك، التطبيقية

 أهم النتائج زالحصول عليها محاولين ذكر أهم الخطوات العلمية والمنهجية المتبعة، وإبرا
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هذه عن المتوصل إليها في هذه الدراسات لنورد في األخير أهم النقاط التي انفردت بها دراستنا 

  .غيرها

  

  : ـ اليونسكو1.7

 على التجارب العلمية والتفاعالت الحاصلة على  » اليونسكو«ركز مشروع العلم للجميع 

والتركيز على , األحداث والقضايا البيئية في الحياة اليومية التي يكون لها تأثير على السلوك

عايش (ممارسات التطبيقيةالتي تتعلق بالاألحداث الكونية الطبيعية والقضايا األخالقية 

  ).108 :1999زيتون،

 سوف تركز على 21 ولقد اتضح من خالل هذا المشروع أن التربية العلمية في القرن -

  .وطرق العلماء في البحث والتفكير، أمرين هما عمليات العلم

  :وفيما يلي بعض الدراسات لبعض العلماء

  : )Muller et al 1999( دراسة ميلر ـ 2.7

 فريق العمل وحل المشكلة واالتصال وبعض من عمليات العلم األخرى قويمت ت استهدف

وأن العمل ، في مشاكل المعامل بكلية الكيمياء، وكان من نتائجها تطور في األنشطة العملية

خلق مجموعات عمل ديناميكية وإيجابية أثناء قيام يو، العملي يسهم في زيادة التحصيل للطالب

  .ربالطالب بإجراء التجا

  : )Thail .1999 (دراسة تيل  ـ 3.7

 استهدفت بيان دور األنشطة الممارسة في المدارس الثانوية العلمية بإندونيسيا على 

ة في مقرر الفيزياء وكان من نتائجها اإلسهام في عملي طرق الممارسة ال علىتدريب المعلمين

  .تعديل سلوكيات الطالب نحو استخدام التجارب العلمية
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  :)Petersen .2000( راسة بترسوند ـ 4.7

 المتتابعة التي اتهدف إلى استخدام مدخل المشروع التجريبي في مقررات البيولوجي 

ة، وتشير ييدرسها الطالب في الكليات العلمية، وأشتمل على التمارين و التطبيقات العلمية والبيئ

  .ستخدم في تدريس العلومالنتائج إلى مساعدة الطالب على تطور المهارات المتفاعلة التي ت

   :)  Ramey م ـ 1999 (دراسة رامي  ـ 5.6

تهدف إلى دراسة العوامل التي تؤثر على تدريس العلوم لمعلمي المرحلة االبتدائية، 

س يدرت نجاحوتشير نتائج الدراسة إلى االهتمام بالتجارب العلمية والتي يكون لها التأثير على

التأكيد على و ل ويكون لها تأثير على دروس العلوماستخدام ورش العمالعلوم ومقررات 

التطبيقات العلمية، وتوصي الدراسة بتدريب معلمي المدارس االبتدائية وتطوير أدائهم المهني 

  .من ناحية المعلومات، التي تساعد المعلم على تدريس مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية

ألنشطة ودورها الفعال في اكتساب أكبر قدر  العلوم على أهمية استخدام ااويؤكد معلمو

 من تعليم العلوم وان أمن الخبرات التربوية، وتعتبر األنشطة العلمية والتطبيقية جزءا ال يتجز

 األساس في اكتساب مهارات عمليات العلم والتفكير العلمي،إذن التجريب ماالتجريب والعمل ه

 فهم طبيعة العلم وعملياته في إلىترجع أهميته له أهمية كبيرة من خالل األنشطة العلمية حيث 

  .حل المشكالت

  :دراسة بوقطاية مراد ـ 6.7

جامعة  ـ تحت إشراف الدكتور بدر الدين عامود, بوقطاية مرادالباحث دراسة 

 دور التعلم في  «:تحت عنوان، النمولنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علم النفس ـ الجزائر

  .م1983سنة  »يذ الطور الثالث من المدرسة األساسية المرحلة المتوسطةنمو التفكير عند تالم

إن مستوى التفكير لدى التالميذ الذين  «: وقد حاولت هذه الدراسة إثبات الفرضية التالية

يدرسون وفق برامج المدرسة األساسية هو أعلى من مستوى التفكير لدى أقرانهم الذين يتعلمون 

  .»وفق البرامج القديمة

كدليل للحكم على مستوى »  المخطط الداخلي لألفعال «ثبات هذه الفرضية وباعتبارإل

 »الحصان والبيدق«: ـ المعروف ب » بونوماريوف« استخدم الباحث اختبار ،نمو تفكير الفرد
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 حيث يتألف من رقعة صغيرة قوامها تسعة مربعات وتستخدم فيه ،وهو يشبه لعبة الشطرنج

 لقياس » Chronomètre«  مزمان حصان وثالثة بيادق باإلضافة إلىبعض أحجار الشطرنج كال

علما أن هذا االختبار .  لكل مسألة من مسائل االختبارهالوقت الذي يستغرقه المفحوص في حل

 على ، يجتازها المفحوص الواحدة تلو األخرى،يطرح في شكل إشكاليات متدرجة في الصعوبة

أي عن . ذا عجز عن ذلك يقدم له على المستوى الحسيوإ ›المجرد‹الذهنيمستويين المستوى 

كما أن تطبيق هذا االختبار يمر بمرحلتين أساسيتين هما ، طريق استخدامه للرقعة واألحجار

  .وتتمثل في شرح شروط اللعبة وقواعدها بشكل جماعي المرحلة التعليمية،

ة أنواع من المسائل أما المرحلة الثانية فتتضمن مسائل االختبار وهنا نميز بين ثالث

  .متدرجة في الصعوبة

  .يتطلب من المفحوص نقل الحصان مرتين فقط لقتل البيدق:  النوع األول

  . يتضمن المسائل التي يستوجب حلها نقل الحصان ثالث مرات لقتل البيدق:النوع الثاني

  .يدقلب مرات لقتل اأربعةويتضمن المسائل التي تستوجب نقل الحصان : النوع الثالث

 ولما كان   ،عينة البحث وألن فرضية البحث تحدد شروط العينة وخصائصهاأما بالنسبة ل 

الهدف من دراسة الباحث الوقوف على ما تقدمه مضامين التعليم األساسي في طوره الثالث 

على صعيد التفكير عند التالميذ الذين يتعلمون وفقها فقد عين الباحث مجموعتين األولى ضابطة 

 تلميذا يؤلفون أحد أقسام السنة الثانية من 42تتألف المجموعة الضابطة من  ة تجريبية،والثاني

 الباحث بصورة ا واختاره، المختلطة الكائنة ببلدية حسين داي والية الجزائر»ليفي«تكميلية 

   .اإناث) 25( واذكور) 17( عشوائية

ام السنة الثامنة من تكميلية  تلميذا يؤلفون أحد أقس39أما المجموعة التجريبية فتتألف من 

الربوة الحمراء المختلطة المتعددة التقنيات وهي إحدى المدارس التي طبقت فيها الممارسة 

 وتم أيضا ، هذه المدرسة في بلدية حسين داي والية الجزائرع وتق،األساسية المتعددة التقنيات

  . اإناث) 23(  واذكور) 16( سحب هذه العينة بصورة عشوائية

   : يوضح ذلكجدول التاليالو

  .يلخص توزيع أفراد العينتين حسب نمطي التفكير : )01 (جدول رقم ال
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  النمط     المجموع التفكير الذهني التفكير الحسي

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العينة

 100 42 38.09 16 61.90 26 الضابطة

 100 39 58.97 23 41.02 16 التجريبية

   39  42 جموعالم

  

  

 عن تباين في الفروق في نمطي التفكير الحسي والذهني عند كل من ليكشف الجدو

 لصالح المجموعة 16 مقابل 23 ففي نمط التفكير الذهني،المجموعتين التجريبية والضابطة

 16 مقابل 26: ـ مقابل التفكير الحسي ب % 38.09مقابل  % 58.97التجريبية أو بنسبة 

  . %41.02مقابل  %61.90 :موعة الضابطة أيلصالح المج

 فرق جوهري؟  الفرق بين العينتينل هذاوالسؤال الذي طرحه الباحث على نفسه هو ه

  :وبعد حسابه وجد أن) ت( وإلثبات ذلك استعمل التحليل اإلحصائي وطبق المعادلة

 هناك  يبين انه ليس0.05وبتطبيقه بمستوى ثقة  . 2.38=  و ت  الجدولية  1.92= ت 

   %.95 أي 0.05ج العينتين عند مستوى الثقة ئفرق جوهري بين نتا

أرجع الباحث نتائج دراسته تلك إلى مضمون البرامج المقررة في الطور الثالث قد و

ويبدو أن هذا المبرر منطقي حيث . بالنسبة للمجموعة التجريبية فهي حديثة العهد وقيد التجربة

  .ا إال بعد مرور سنوات طويلة وتتبع مستمرال يمكن الحكم على نتائج عمل م

إن ما يهمنا في هذه الدراسة ليس نتائجها فحسب، بل هو موضوعها بصفة عامة 

فمن حيث اإلشكالية . وحتى إشكاليتها وفرضيتها لنحاول أن نقارنها بدراستنا, ووسائلها

والذي المتغير الثاني  أما  أكثر تحديدا على مستوى المتغير المستقل،والمتغيرين تبدو دراستنا

ا جوهريا من حيث المفهوم اإلجرائي ننا لمسنا فرقنشترك فيه مع الباحث من حيث التسمية أل

في الدراسة الميدانية التي بينت انه يقصد نوعين من التفكير وهما التفكير المجرد التفكير العلمي 
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 كما يمكن القول .سة مهارات متغير التفكير العلمي إلى خمنا قسمنافي حين أنوالتفكير الحسي 

نه يعتمد على المشاهدة الأن التفكير العلمي يبدو اقرب إلى النوع الثاني وهو التفكير الحسي، 

 دالة  وجود فروق عدمالحسية والممارسة العملية إلثبات الحقائق، وقد أفضت هذه الدراسة إلى

هل بعد مرور أكثر من : نقولوهنا ضابطة  عن المجموعة التجريبية المجموعة الإحصائيا تميز

    ؟ سنة من التطبيق واكتساب الخبرة تصبح نتائج هذا االختبار ذات داللة20

  . كما أن هذه الدراسة بينت أن المنهج التجريبي هو األنسب لدراسة قدرة التفكير ـ 

  

  

  :دراسة الدكتور رفعت محمود بهجات محمد ـ 7.7

: 2003رفعت بهجات محمد،(» التفكير العلميالتعلم االستراتيجي مدخل مقترح لحفز « 

8 -11.(  

مناهج العلوم الطبيعية بالمرحلة االبتدائية تسعى إلى إعداد  أن دراستهال  هذهجاء في

 لذا فإن هدف تنمية المهارات ،المتعلم في ضوء التطورات التكنولوجية التي يشهدها هذا العصر

 Scientific« يمهارات التفكير العلمو»  Study Skills«العقلية تضم مهارات الدراسة 

Thinking Skills« والتي تؤثر في حياة التلميذ داخل ،الذي يعد من أهداف تدريس العلوم المهمة 

  .هذا العالم التكنولوجي المعقد

ومن هنا ونظرا ألهمية السياق التعاوني ومهارات الدراسة في تنمية الفهم العميق 

 ونظرا لوجود مشكالت ،ير العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وتنمية التفك،للمعرفة العلمية

، لذا فإن هذه الدراسة استهدفت دمج مهارات الدراسة ... مختلفة تحول دون تحقيق هذا الهدف

 مدخل التعلم التعاوني القائم على  «:مع خطوات التعليم التعاوني في مدخل واحد جديد هو

تجريب استخدام أثر هذا المدخل في تنمية مهارات التفكير  واستهدف أيضا »مهارات الدراسة 

 أثناء دراسة وحدة بناء الكائن ،العلمي والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس ابتدائي

   .الحي
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 الـدراســـة النظرية

  : هونه أرادت هذه الدراسة اإلجابة علذيوالسؤال الرئيسي ا

الدراسة في تنمية مهارات ـ ما أثر استخدام مدخل التعلم التعاوني القائم على مهارات 

  .التفكير العلمي والتحصيل األكاديمي لدى تالميذ الصف الخامس ابتدائي؟

  : وقد قسم الباحث هذا التساؤل إلى تساؤالت فرعية هي

لتالميذ  يمكن استخدامها في تدريس العلوم التي » Study Skills«ما مهارات الدراسة ـ 

  .الصف الخامس ابتدائي؟

  

المقررة على تالميذ الصف الخامس ، عادة صياغة وحدة بناء الكائن الحيكيف يمكن إـ 

  ؟  في ضوء المعايير العلمية لمدخل التعلم التعاوني القائم على مهارات الدراسة، االبتدائي

القائم على مهارات الدراسة في تنمية ، ما فعالية استخدام مدخل التعلم التعاونيـ 

   الصف الخامس ابتدائي؟التحصيل األكاديمي لدى تالميذ

ما فعالية استخدام مدخل التعلم التعاوني القائم على مهارات الدراسة في تنمية مهارات ـ 

  التفكير العلمي لدى تالميذ الصف الخامس ابتدائي؟

  :  مايليةبدرا ست  )13: 2003رفعت بهجات محمد،(وقد استهدف

ي تقوم بدور مهم في تعليم التلميذ الت»  « Study Skills تحديد قائمة مهارات الدراسةـ 

  .كيف يتعلم وكيف يفكر

 ومدخل مهارات الدراسة لتطوير ، الدمج بين خطوات مدخل االستقصاء التعاونيـ

  .خل جديد للتعلم التعاوني القائم على مهارات الدراسة يتم بتقويمه واختباره علميادم

ى تالميذ الصف الخامس  المقررة عل » بناء الكائن الحي«إعادة  صياغة وحدة ـ 

  . القائم على مهارات الدراسة، في ضوء المعايير العلمية لمدخل التعلم التعاوني،ابتدائي
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القائم على مهارات الدراسة في تنمية التحصيل ،  اختبار فعالية التعلم التعاونيـ

  .األكاديمي، لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي أثناء تدرس العلوم

 القائم على مهارات الدراسة في تنمية مهارات ،ية مدخل التعلم التعاونياختبار فعالـ 

  .لدى تالميذ الصف الخامس ابتدائي أثناء تدرس العلوم، التفكير العلمي

   : التاليةعتباراتاال في ) 14: 2003رفعت بهجات محمد،( وهذا وتكمن أهمية دراسة 

 التالميذ من الفصول غير المتجانسة استخدام التعلم التعاوني في مواجهة التنوع بينـ  

  .ومن ثمة مقابلة حاجاتهم الفردية

ربط التعلم التعاوني بالتعلم المباشر حتى يستفيد التلميذ من تفاعل األقران في تنمية ـ 

  . والمهارات العقلية،المفاهيم العلمية

لتلميذ، الذي ـ توظيف التعليم التعاوني في نقل مركز العملية التعليمية من المعلم إلى ا

  .تتاح له حرية الفحص، والتجريب واالستقصاء، وممارسة مهارات التفكير العلمي

 بطيء ـمتوسط « بين جميع طوائف التعلم » Afair Share «ـ تحقيق المشاركة العادلة

  . في درس العلوم وبين الذكور واإلناث من ناحية أخرى» ـ سريع

ات مدخل االستقصاء التعاوني، حتى يصبح ـ استخدام مهارات الدراسة في تعديل خطو

  .» Strategic Learner « ثقة بذاته، وتقوى ذاكرته ويصبح متعلما استراتيجياأكثرالتلميذ 

وتنظيم وتلخيص وربط  مهارات معالجة وتكامل «ـ استخدام مهارات الدراسة 

 المتضمنة في وحدة  في إكساب التلميذ الفهم الصحيح للمفاهيم والعالقات والمبادئ»المعلومات 

  .بناء الكائن الحي

 في حل » التفكير العلمي والدراسة «ـ تدريب التلميذ على استخدام المهارات العقلية 

  .في وحدة بناء الكائن الحي المشكالت العلمية المتضمنة،

ـ تدريب التلميذ على استخدام مهارات الدراسة في تنفيذ ما يكلف به من واجبات 

  .وتطبيقات منزلية
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ـ تزويد مخططي مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية بمجموعة من األفكار والمبادئ التي 

  . يمكن االستفادة منها في بناء مناهج إلثارة التفكير العلمي لدى التالميذ

ـ تقديم دليل علمي لوحدة مقترحة لتدريب تالميذ المرحلة االبتدائية على استخدام 

  .لذاتي والتعلم مدى الحياةمهارات الدراسة، في التعلم ا

 » التعلم االستراتيجي«ـ فتح الطريق أمام دراسات أخرى الستخدام مهارات الدراسة 

  .في بناء مناهج العلوم بالمدرسة االبتدائية

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي للبحث على مجموعتين ،إحداهما وقد 

.  مدخل التعلم التعاوني القائم على مهارات الدراسةتدرس وحدة بناء الكائن الحي باستخدام

واألخرى ضابطة تدرس وحدة بناء الكائن الحي بالطريقة التقليدية، وكان الغرض من هذا 

المنهج تحديد اثر مدخل التعلم التعاوني القائم على مهارات الدراسة في تنمية التحصيل الدراسي 

   )47: 2003رفعت بهجات محمد،. (ة ابتدائيوالتفكير العلمي لدى تالميذ السنة الخامس

 كما استخدم أيضا المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات الخاصة بالتعلم التعاوني،

  .ومهارات الدراسة

استخدم الباحث ثالث مجموعات، المجموعة األولى استطالعية تتكون أما عن العينة فقد 

مدرسة ناصر االبتدائية المختلطة علما أنها من ثالثين تلميذا من تالميذ السنة الخامسة ب

 والمجموعة ،استخدمت في التجربة االستطالعية ألدوات البحث لتحديد ثبات وصدق كل أداة

 البحرية« ولمدرسة أخرى » الخامس« تلميذا يدرسون في نفس الصف 30التجريبية تكونت من 

لحي باستخدام التعلم التعاوني  علما أن هذه المجموعة درست وحدة بناء الكائن ا،»المختلطة

 أما المجموعة الثالثة فهي المجموعة الضابطة وكان عدد أفرادها ،القائم على مهارات الدراسة

وهذه المجموعة درست وحدة بناء   لمدينة قنا،» البحرية « يدرسون بنفس المدرسة 30أيضا 

  .الكائن الحي باستخدام الطريقة التقليدية

  :استخدم الباحث ثالث أدواتقد فأدوات البحث أما عن 

  .ـ وحدة بناء الكائن الحي المصاغة في ضوء معايير المدخل المقترح
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تحديد الهدف من االختبار وأبعاد :  والذي مر بعدة خطوات أولهاألتحصيليـ االختبار 

االختبار ثم صياغة مفرداته ثم تجريبه على تالميذ العينة االستطالعية لتحديد الزمن المناسب 

، » كورد ريتشاردسون«قد استعمل الباحث معادلة .0.84 إلىلتطبيقه ومعامل ثباته الذي وصل 

ثم قام بحساب معامل صدق االختبار باستخدام مجموعة من المحكمين حيث أصبح هذا االختبار 

  .0.84 =  √0.72 فقرة ثم قام بحساب الصدق الذاتي، حيث وجد 32مكونا من 

كان الهدف منه قياس مهارات التفكير العلمي المتضمنة في و :اختبار التفكير العلمي

وحدة بناء الكائن الحي وقد استخدم الباحث المحتوى العلمي لوحدة بناء الكائن الحي المقررة 

 مفردة من نوع االختبار من متعدد 40على تالميذ السنة الخامسة ابتدائي، وتكون المقياس من 

هولة مفرداته طبق الباحث االختبار على العينة ولحساب ثبات وصدق هذا االختبار وس

 وليعرف أن 0.84وجد أن معامل ثباته  » ألفا كرونباخ «وباستخدام معادلة , االستطالعية

 = √ 0.84االختبار صادق عرضه على مجموعة من المحكمين ووجد أن معامل صدقه الذاتي 

من الذي استغرقه كل فرد من وليعرف الزمن الالزم لتطبيق االختبار قام برصد الز. 0.91

  . دقيقة45وبحساب متوسط زمن اإلجابة وجد انه يساوي  أفراد العينة االستطالعية في اإلجابة،

  : كاآلتيةأجاب الباحث في النهاية على التساؤالت التي طرحها في اإلشكالي

قد مهارة و ) 52: ( ـ حدد مهارات الدراسة التي يمكن استخدامها في تدريس العلوم بـ

مهارة إتباع التوجيهات، مهارة المراجعة والتلخيص، مهارة جمع «: صنفها إلى ثمانية أقسام هي

 بعد أن عرضها على مجموعة »مهارات إدارة الموقف األكاديمي  المعلومات، أساليب الدراسة،

   %.50: من المحكمين حيث حصلت على نسبة موافقة تقدر بـ

التي تناولت التعليم التعاوني، ومهارات الدراسة ـ باإلطالع على البحوث والكتابات 

  . استطاع إعادة صياغة وحدة بناء الكائن الحي

ما فيما يخص فعالية استخدام مدخل التعلم التعاوني، في تنمية التحصيل الدراسي فقد أـ 

عن  % ) 81 بنسبة 25.92.الحظ الباحث ارتفاع متوسط تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية 

ووجد أن هناك فروقا ذات دالة  % ) 63 بنسبة 20.16( تحصيل المجموعة الضابطة متوسط 

          بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين حيث كانت قيمة0.01إحصائيا عند مستوى 
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 وذلك لصالح المجموعة التجريبية وبالتالي تفوق مدخل التعلم التعاوني القائم على 5.01= ت 

  .راسة على الطريقة التقليدية في تطوير التحصيل الدراسيمهارات الد

ما عن التساؤل الرابع والمتمثل في فعالية استخدام مدخل التعلم التعاوني في تنمية أ

 وهي 2.28= التفكير العلمي فقد وجد أن هناك فروق دالة بالنسبة لتحديد المشكالت حيث  ت 

  .0.05دالة عند المستوى 

 وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 2.4= ار الفروض حيث  ت كذلك بالنسبة الختي
 وهي قيمة دالة 2.02=  وكذلك بالنسبة الختبار الفروض حيث كانت قيمة ت 0.05الثقة 

= ذلك الحال أيضا بالنسبة لتفسير الفروض حيث كانت قيمة ت.0.05إحصائيا عند المستوى 
  .0.05 وهي أيضا قيمة دالة إحصائيا عند المستوى 2.28

وبالتالي .  وهي قيمة غير دالة إحصائيا 1.84=  بالنسبة للتعميم فقد كانت قيمة ت أما
  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

  »عالقة مدخل التعلم التعاوني بالتحصيل والتفكير العلمي« انطالقا من نتائج هذه الدراسة

  :والدراسات السابقة األخرى يمكن القول

وصي بضرورة تعلم التالميذ أساليب ومهارات التفكير العلمي الذي ـ إن هذه الدراسة ت
  .ينعكس عليهم في تحصيلهم الدراسي ويمكنهم من حل المشكالت التي تقف عائقا في حياتهم

ـ تتشابه هذه الدراسة مع البحث الذي نحن بصدده من حيث طبيعة المتغير المستقل 
اسة، والذي يقابله في بحثنا التجارب العلمية التي وهو التعلم التعاوني القائم على مهارات الدر

 المشكالت، وحلالعلمية  وسيلة للتعلم والتحصيل فهي إحدى وسائل كسب المعرفة يه بقدر ما
  . هي مثير ة للتفكير العلمي ومنمية له و

 لدراستنا بمثابة المحك الذي سيثبت ويدعم نتائج دراستنا ةـ تعتبر هذه الدراسة بالنسب
  .ر التدريس بالتجارب في مقابل التدريس بالوسائل األخرى على نمو التفكير العلميحول أث

كما  ـ تمدنا هذه الدراسة والدراسات األخرى بالمنهج المناسب إلثبات إشكالية بحثنا،
تمدنا أيضا بالطرق واألدوات المناسبة الختبار التفكير العلمي ،كمقياس التفكير العلمي وطرق 

اس ثباته وقياس الزمن الالزم لتطبيقه و كيفية تصنيف المقياس وكذا تفسير قياس صدقه، وقي
  .نتائجه وطرق المعالجة اإلحصائية
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 الفصل التمهيدي التعريف  بالبحث 
 الـدراســـة النظرية

  .ـ يمدنا البحث أيضا بالطريقة المناسبة الختيار العينة، وحجمها المناسب وأنواعها

ر وأخيرا يمكن القول انطالقا من نتائج هذه الدراسة التي أثبتت علميا وتجريبيا األث
اإليجابي، لطريقة التعلم التعاوني باستخدام مهارات الدراسة كوسيلة تعلم في زيادة التحصيل من 
جهة و كانت ذات فاعلية في تنمية مهارات التفكير العلمي من جهة أخرى، فهل التجارب 
العلمية المستخدمة في التدريس األكاديمي أيضا يمكنها أن تحدث األثر نفسه وتنمي مهارات 

كير العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط ؟ ذلك هو السؤال الذي سوف نحاول اإلجابة التف
 . عليه من خالل دراستنا هذه
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

  :تمهيد * 
 يخلو منهاج لتدريس العلوم الطبيعية من التجارب العلمية انطالقا مـن المرحلـة              دال يكا 

االبتدائية إلى غاية التعليم الجامعي، ولكن االختالف يكمن في درجة تركيزها، والحجم الساعي             

ة إلنجاح الهدف المنشود منها في خلـق أفـراد يفكـرون            الممنوح لها وكذا الوسائل الضروري    

ويحصلون ما هو مقرر عليهم من أهداف تعليمية، إذ تعتبر التجربة في العلوم البرهان الحقيقي               

  .على صدق فرضية ما، واألرضية الصلبة والحجة الدامغة لتدعيم النظرية

لى المحسوس، ومن اجل هذا     كما أنها الخطوة الرئيسية في نقل التعلم من الفكر المجرد، إ          

ارتأينا أن تتعرض لهذا الموضوع بوصفه المتغير المستقل من خالل تطـور التجربـة عبـر                

التاريخ، ومكانتها في نظريات التعلم مع إبراز أهميتها وتصميمها، والتعرف على مراحل المنهج  

  . ةالتجريبي في التعليم المتوسط كمنهاج إلصالح المنظومة التربوية الجزائري
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

  ):يالمخبر(ـ نظرة تاريخية لتطور العمل التجريبي  1
وفي العلم جدلية قائمة بين النظريـة       , إن التربية العلمية ينبغي لها أن تعكس طبيعة العلم        

هذا األخير الـذي  , والتجربة مردها إلى الجدلية الفلسفية بين المذهب العقالني والمنهج التجريبي  

  :ومن ابرز ممثلي هذا المنهج ما يلي,  إال من خالل التجربة الحسيةكيدريرى بان العالم ال 

 أن إخضاع الفكر للتجربة هـو أسـاس العلـم           ىإذ ير ) 1704ـ  1632(ـ جون لوك    

  .فالتجربة محك الصدق في العلم فمنها المنطلق واليها المنتهى

محاولة إلدخال    «:من خالل مقالة في العلوم اإلنسانية     ): 1772ـ  1711(ـ دافيد هيوم    

 أن  و, حيث يرى أن كل فكرة تمثـل انطباعـا يـسبقها           »المنهج التجريبي في القضايا الخلقية      

  .االنطباع منطلق أساسي وليس للعلم سوى اكتشاف العالقات الموجودة بين األشياء

التجربة هي المنطلـق والعـالم فـي        : إذ يرى أن   )1616 -1561(ـ فرانسيس بيكون    

والعلـم  , وهو يسخر هذه السببية لحاجته وميولـه      , ال باألسباب المادية الفاعلة    إ ىالطبيعة ال يعن  

   .يعتمد على االستقراء

حيث كان العمل التجريبـي     , 19 وبداية القرن    18وظهرت في الجزء األخير من القرن       

يتم عن طريق العروض التجريبية أثناء المحاضرات أو حضورهم في حصص خاصة بـرزت              

باإلضافة إلى , ة الن التكاليف كانت تقتطع من رسوم الطلبة الملتحقين بالتجربة      في المدن الجامعي  

أن المحاضرات تستوعب اكبر عدد من الطلبـة وتحتـاج إلـى اقـل كميـة مـن األجهـزة                    

  )15 :2001دون، جيفري.(والمواد

ن   يـس فـي جامعـة ج    ) liebug(تم إدخال مقررات المختبر ألول مرة من قبـل لبـيج            

)giesen(  قبل ايتون   و من )Eton(     في معهد بوليتيكنيك)polyteknik (   م   1970مينري )جيفري 

  ).16 :2001دون،

م في ألمانيا   1824كان أول إجراء للتجارب الفردية من قبل الطالب بدأ في مادة الكيمياء             

  .تبعتها الواليات المتحدة و اسكتلندا و بريطانيا
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

م 1860 إنجلتـرا امعة اكسفورد فـي     مختبر في مادة الفيزياء بج    ال حصص   ى أول توكان

 م ويرجـع هـذا التطـور        1868م وفي الكلية الملكية في لندن     1866والكلية الجامعية في لندن     

أول )  MIT(لقد كان معهد مساتشوستس للتقانة . األخير إلى الظهور المتأخر لتخصص الفيزياء

 " E.C.Pikering  حيث أعد بيكـرينج 1869 كمتطلب دراسي سنة يمعهد يدخل العمل المخبر

.                                                          م1873أول دليل للتجارب في الفيزياء سنة "

أما في بريطانيا فيعزى إدخال التعليم المخبـرى فـي مـادة األحيـاء إلـى تـأثيرات                  

ستون الجنوبية و لبرنامجـه الـصيفي   في الكلية النظامية للعلوم في كينج"  T.H.hixlyهكسلى"

   )17 :2001دون، جيفري. .( م1871وبرنامجه الصيفي األول لمعلمي العلوم 

  :العوامل المؤدية إلى ظهور العمل التجريبي ـ 2
  :ظهر نتيجة لنوعين من الضغوط هي

  .ـ مطالبة الطالب بالعمل التجريبي الذي واجهه المعلمون خارج الجامعات

 الكيمياء إلى عمل مؤسسي يتطلب      تفعندما تطور , يب في مجال البحوث   الحاجة للتدر ـ  

باحثين يتمتعون بخبرات عملية ذات مستوى عال والقـدرة علـى القيـام بـاإلجراءات               

فـيظن أن حاجـة     , التجريبية المعقدة و أصبح الطلب على موظفين مالئمين أمرا ملحـا          

 Kardعكس رأى كاردويل . بيالصناعات أحد الضغوط في نشوء التعلم المخبري التجري

Welle1972   مناسبين و معـروفين     ن الحاجة على فيزيائيين و كيميائيي     ه الذي اقتصر هذ 

  .فلها تأثير ضئيل في العمل المخبري) التقنية(أما حاجة التقانة 

التغير الرئيسي هو ذلك التطور الكبير الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية و المتمثـل               

واليوم من النادر جـدا أن نجـد      . لعملي لجميع الطالب خاصة في المعاهد التقنية      في المشروع ا  

  )18 :2001دون، جيفري. .(مقرر للعلوم من دون مشروع عملي يشكل جزءا أساسيا فيه

تجمع أهم نظريات الـتعلم علـى أن          :مكانة التجربة في نظريات التعلم ـ 3

حيث يـرى    , يسهم به في بناء معرفته    , شطدى عندما يوضع المتعلم في وضع ن      أجالتعلم يكون   

وعب مـن  أفان نقل المعاينة أتم و ,  العلم من اإلفهامماألمثال الحسية تقد " العالمة ابن خلدون أن   

  ".نقل الخبر
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

   :النظرية السلوكية ـ 1.3

تحصل المعرفة العلمية عندما يثار فضول المتعلم عن طريق أسئلة يتولى بنفسه اإلجابة             

  ).مثير      استجابة ( ر الصور النمطية عنها في إطا

  :  ـ النظرية الجشطالتية2.3

بعد أن يعي   ) هنا(وظرف مكان   ) اآلن(التعلم يتم بالتجربة الشخصية خالل ظرف زمان        

  ).الشكل(, وسلوكه) المضمون(المتعلم اإلشكال المطروح بين مطلبه 

  ):علم النفس المعرفي (  ـ النظرية المعرفية3.3

رته الشخصية السابقة في إطار تفاعل متبادل بينه وبـين الوسـط            بلمتعلم على خ   يعتمد ا 

  . ويحدد بناء المعرفةتالمحيط ،يتجاوز اإلشكاليا

لكن األعمال  , إن هذه النظريات لم تكن تقصد األعمال التطبيقية في العلوم بصفة خاصة           

ته يمكـن اعتبارهـا حالـة       التطبيقية من حيث هي نشاط يشارك فيه المتعلم في بناء معرفته بذا           

  .خاصة تنطبق عليها نظريات التعلم المشار إليها

  : ـ أهداف التجارب العلمية واألعمال التطبيقية 4
  :أهداف التجارب العلمية ـ 1.4

 إلى الوصول بالمتعلم لتحقيـق      ايجب أن تهدف التجربة التعليمية عند تصميمها وإجرائه       

  : التاليةةاألهداف التعليمي

  . صحة نظرية ما ـ إثبات 

  .ـ تطبيق معلومات درسها ويريد التحقق منها 

  .ـ اختبار قدراته على أداء مهارة ما 

  .ـ اإلجابة على أسئلة تهمه 

 الطلبـة باكتـشاف     قيام المدرسية   ة أهداف التجارب التعليمي    بين  أن نضع من   عال نستطي  

  ي تعريفهم بالحقائق المعروفة بل يكف, أشياء ومعلومات وحقائق جديدة لم يسبقهم غيرهم إليها
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

 ة من البداية إلى أن التجارب التعليمية في حيـا         أوإدراكها، ويجب أن يعرف الطالب ويهي     

  :اإلنسان تصل في نهايتها إلى إحدى النتائج التالية

  .ـ النجاح في تحقيق األهداف التي صممت التجربة لتحقيقها

عويد المتعلم على دراسة أسباب الفشل      وهنا البد من ت   , ـ الفشل في تحقيق تلك التجارب     

  . للتغلب عليها عند إعادة إجراء التجربة

-160 :1999بشير عبد الحليم الكلوب،   .(ـ قد تؤدي التجربة إلى اكتشاف أشياء جديدة       

161.(  

  :أهداف األعمال التطبيقية ـ 2.4

 هتظهرأما  ك  لقد أجمع األساتذة على أن لألعمال التطبيقية مكانة أساسية في المناهج وذل           

دراسة مقارنة لمناهج الكيمياء ومحتويات تدريسها في مستويات مختلفة من مرحلة االبتدائي إلى             

  .في بالد كثيرة من العالم, التعليم العالي

 لبالنظر إلى تكلفته وعدم دقة غاياته وصعوبة تقويمه ال يزا         ,  فعالية هذا التدريس   كما أن 

 بعد إطالعه على واحد وتسعين مقاال       » دومون «ستاذ  ولقد أحصى األ  , يكتنفها بعض الغموض  

 وتسعا وخمسين مرة ورد فيها ذكر أهدافا ة تسعمائ,» م 1983 م ـ  1969 «نشرت بين سنتي 

 وأربعين هدفا، منها خمسة عشر هدفا       يةفي ثمان , لألعمال التطبيقية بصورة صريحة أو ضمنية     

  :يت باألولوية عند األساتذة وهيظح

  . التعامل بكفاءة مع األجهزة والمعدات والمواد الكيميائيةأي, اقات التجريبيةـ تنمية الحذ

  .بما في ذلك افتراض الفرضيات والتأكد من صحتها, ـ تنمية كفاءات البحث عن الحلول

 القدرة على التكيف مع األوضاع الجديدة بما يـستلزم          أي,ـ تنمية روح المبادرة العلمية    

  .رة وتجديدمن أخذ لقرار وتنظيم ومباد

والدقة فـي وصـف     , ة واالنتباه فوالتطلع إلى المعر  , ـ تقوية روح االنضباط في العمل     

  .األحداث والتفكير الشخصي والمثابرة

ـ إدماج الطالب ـ بأعلى قدر ممكن ـ في التجربة بالسماح له بتنظيم بـرامج عمليـة     

  .شكال المطروحلكي يحل اإل

  .ة ومشافهةـ تعليم طريقة إيصال المعلومات كتاب
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 ولالفصل األ التجارب العلمية
 الـدراســـة النظرية

والحكـم عليهـا وتنميـة قدرتـه علـى          , ـ تعويد الطالب على قراءة النتائج التجريبية      

  .االستنتاج

من إدراك المفـاهيم عـن طريـق         " يالحدث الفيزيائ " ـ تمكين الطالب بوضعه إزاء      

  .التجربة

  .ـ تعويد الطالب على المالحظة التجريبية الموضوعية

عتماد على النفس في طريقة حل المسائل والتعبير عن         ـ تنمية األصالة واالستقالل واال    

  .والقدرة على القيام بالتجريب, الرأي

  .ـ تنمية اإلحساس بضرورة الدقة في تحديد النتائج ومجال الخطأ فيها

ـ تنمية الوعي بمسؤوليات العلم وبالخدمات التي يقدمها للقطاع االقتصادي واالجتماعي           

  .لحياة اليوميةفي مختلف مجاالت ا, والصناعي

  .ـ إيناس الطلبة باستعمال األجهزة الحديثة وطرق القياس لجمع المعطيات التجريبية

  .ـ تدريب الطلبة على المنهج التجريبي بتلقينهم المبادئ والمواقف للقيام بعمل تجريبي

  . ـ تنمية االهتمام بالعلم بصفة عامة، أو بدراسة موضوع بصفة خاصة

  :علميةأهمية التجارب ال ـ 5
  : تطور العلومسالتجربة أسا ـ 1.5

وهو خبير اليونسكو لتقنيات التعليم  فـي        ) 160-159: 1999عبد الحليم الكلوب،  ( يرى

كانت العالمة المميزة للعلم منذ مولده هي التجربة، فالبد         ... معرض حديثه عن التجارب العلمية    

من ثمة فان تدريس العلـوم يـصبح        من أن يحمل العلم هذه العالمة، لكي ينجح ويكون فعاال، و          

  .مسخا للعملية إذا اقتصر على استخدام السبورة والتلقين

بالتركيز على إتاحـة    , وقد أخذ هذا االتجاه يشمل جميع مواد المنهاج من علمية وإنسانية           

بـشكل  , الفرصة أمام المتعلم لتطبيق المفاهيم والمبادئ والنظريات التي يتعلمها تطبيقـا عمليـا       

إلى إكساب ذلك المتعلم خبرات ومهارات عملية ذات ارتباط بواقـع الحيـاة ومتطلبـات               يؤدي  

 والتعليم يقاس بالمردود السلوكي لمكتسبات المتعلم       ممواقفها المختلفة وحيث أن نجاح عملية التعل      

من خالل هذه العملية، بمقدار ما يستطيع توظيفه من معلومات وخبرات في تحسين تلك الحياة،               
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 لنا من استخدام التجارب كأسلوب متطور للتعليم، والتركيز على تنميته كاتجاه للتعلم عن              فال بد 

  .طريق العمل

 و أفضل بكثير لنم، إن تعلم األشياء في الحياة عن طريق العمل  «: "فرويد" وهنا يقول 

  .»المتعلم من تعلمها عن طريق األلفاظ 

م الفيصل في صحة النظريـات وتـاريخ        تعتبر التجربة أساس لتطور العلوم ألنها الحك       

   فكم من نظريات سقطت لعدم استيعابها أحداثا تجريبية ،العلوم خير شاهد على ذلك

   ـ التجربة موقف نشط 2.5

أنها مساءلة دائما للطبيعة لمعرفة إجابتها فهي تتعدى المالحظة الـسلبية لألحـداث             أي   

  .هالمحاولة التأثير فيها عن طريق تغيير ظروف توليد

   ـ التجربة معيار تقدير وحسم 3.5

أنها تمكن من اختيار الحل األفضل من بين جملة االحتماالت التي يرجحهـا             أي     

  .العقل، وهي تسهل بذلك ترتيب العالم الفيزيائي بصفة اصح وأدق

   ـ التجربة في العلم ليست بالمعطى المباشر 4.5

دة والبداهة الحسية ما هـو إال مظهـر         هشامن عالم ال  أفلقد تبين بعد جهود علماء أكابر ب       

خادع للحس، وظالل ينبغي إزالتها للولوج في عالم ينطبق عليه وصف الحسية الحقة بأنها عالم               

  .الحقيقة

   ـ التجربة ليست بالحدث المفرد 5.5

  ئة عن نفيها االصطفائي لكل ما يتعلق بفردية الحدث المدرسشفالموضوعية فيها نا 

  .» إذ ال تصح معرفة إال بواسطة نظرية «فة العلمية  ـ وال بالمعر6.5

وال مجموعة من األحداث المتفرقة ـ إنه نتاج عمل فكر  , فالعلم ليس حشدا من القوانين 

وتعتبر النظرية أسـاس المعرفـة      ...اإلنسان المبدع بواسطة أفكار ومفاهيم اختارها بكل حرية       

  : العلمية إذ هي
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تيب عقالني، لها وتأويل للمعطيات، وتجاوز لفهم المعطى        تصنيف للنتائج التجريبية ،وتر   

والتحدث عن الفكر يقود دوما إلى      , فكل علم هو علم بموجود    . الحسي المباشر ،وتنبؤ بالمجهول   

 أن تكون أداة اهتداء فهـي علـى         حوالتجربة إن كانت ال تصل    ... التحدث عن العالم المحسوس   

  .ظرياتأداة فحص وتمحيص واعتراض دائم للن األقل

  

  

  

  :بناء العلم تمثيال مبسطا بالمخطط التالي) دومون . أ(  ويمثل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النتائج  األحداث الملحوظة

بحث , ارب مبسطةتج
 عن العوامل المؤثرة

  تجارب أخرى

  عالقات هذه العوامل  النتائج المنظورة

 مفاهيم  الفرضيات
  التحليل
  اإلبداع

  فرضيات أخرى, مفاهيم, تجارب
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  . يمثل مخطط دومون للتجارب العلمية):01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  : تصميم التجارب العلمية ـ 6
وقد تـتم هـذه     ,  تأتى التجارب العلمية على شكلين من النشاط الفردي منه و الجماعي           

أو في بعض الوحدات الفنية المتخصصة داخل المؤسسات        ,  داخل المختبرات بأنواعها   التجارب

أن جميع أنواع التجارب البد وان تخضع لتقنية من          إال, أو على الطبيعة في أي مكان     , التعليمية

  : العمل تساعد على إنجاحها وتسهل عمليات إجرائها وهي

  . تحقيقهاـ تحديد األهداف التعليمية والسلوكية المراد 

  . المتوقعة من إجراء التجربةجـ تصور النتائ

  . التجربةءـ تحديد األدوات والمواد الالزمة إلجرا

  .ـ المكان المناسب للعمل الذي يهيئ بيئة تعليمية مناسبة لظروف العمل

  ).طريقة العرض ( ـ األساليب التي يجب اتباعها أثناء تنفيذ التجربة 

عليه القيـام بالتجربـة     , ستتم من قبل المعلم وعدد من الطلبة       التجربة   تإذا كان : مالحظة

وصـالحية كـل مـن       لوحده دون وجود الطالب للتأكد من قدراته على إجراء التجربة بنجاح          

أي سـالمة الطـالب عنـد       , كما يجب االهتمام بالنواحي األمنية    , األدوات والمواد المستخدمة  

  )161-160: 1999عبد الحليم الكلوب،.( العمل

  : ـ أنواع التجارب العلمية7
  : ـ التجارب حسب األدب التربوي 1.7

يفرز األدب التربوي العلمي ثالثة أنواع من التجارب العلمية التي يمكن توظيفهـا فـي               

  .درس العلوم
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يقوم فيها الطلبة بدراسة ظاهرة أو حدث ما يتوصلون إلى          : ـ التجارب الوصفية   1.1.7

, استخدام األرقام لوصف سمة أو أكثر من سـمات الظـاهرة          وعة ب تباستنتاجات وصفية غير م   

دراسة تفاعل كيميائي بين حمض مركز وعنصر النحاس بوجود الحرارة ودراسة قـدرة             : مثل

  .المغناطيس على جذب المواد الحديدية

  

  
ـ , لتجارب الوصفية تختلف عن ا:ـ التجارب الكمية   2.1.7 ن االسـتنتاجات التـي   ي أف

وتقدير زمن سـقوط جـسم      , مثل دراسة األوزان والحجوم   , يرافقها األرقام يتوصل إليها الطلبة    
  .الخ ...وكمية الدبابيس التي يجذبها المغناطيس, سقوطا حرا

  : ـ التجارب الضابطة 3.1.7
ولكي ندرس هذه الظاهرة    , يؤثر في اغلب األحيان في مشكلة أو ظاهرة أكثر من متغير           

, ولمعرفة تأثيرها في المـشكلة أو الظـاهرة       . القات بينها ينبغي أن نتعرف على المتغيرات والع     
ويسمى المتغيـر   , يلزم التحكم بهذه المتغيرات وضبطها عن طريق تثبيتها ما عدا متغيرين منها           

أما المتغير اآلخر الذي يظهر أثر المتغير المستقل فيه فهو          . المراد معرفة أثره بالمتغير المستقل    
  )353: 2001ل عطااهللا،ميشيل كما ( .المتغير التابع

  :يقسم الدمرداش سرحان ومنير كامل التجارب العلمية إلى  ـ 2.7
 تلك التجارب التي يجربها المدرس أمام تالميذه، لكي يشاهدوا          :تجارب العرض ـ   1.27

بأنفسهم النتائج المترتبة عليها، وبذلك تخرج الدراسة من حيـز األلفـاظ إلـى حيـز العمـل                  
  .يمان التالميذ بما يدرسونه أو تقدمه المدرسة من حقائق علميةوالمشاهدة، ويزداد إ

 وهي التجارب التي يجريها التالميذ بأنفسهم داخـل المعمـل      : ـ تجارب المعمل 2.2.7
 ويحول المدرس التجربة إلى عمل آلي إلثبات حقائق علمية، تتوقف قيمتهـا علـى               -المختبر-

 بل للشعور بالمشكلة وفرض الفروض إلثبـات         فحسب ةمدى ماتتيحه لهم من فرص ال للمشاهد      
  .صحتها، وتصميم التجارب الالزمة الختبار هذه الصحة

  :أنواع التجارب حسب المنهاج المدرسي ـ 3.7
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 هفيها يقل عمل التالميذ ومشاركتهم فيهـا وتظهـر هـذ          : ـ التجربة التوضيحية   1.3.7
في هذه المرحلـة تقتـضي دراسـة        المشاركة كتحقيق أثناء عرض األستاذ لهذه التجربة ألنها         

وصفية تقتصر على وصف التجربة أي تكون للتجربة في هذه الحالة قيمتها الوصفية التي لهـا                
أهمية في اكتساب المعارف الستخالص مختلف العالقات التي تتوقف عليها الظـاهرة الممثلـة              

  في التركيب التجريبيبالتجربة التوضيحية وذلك بتغيير العوامل المختلفة التي يمكن أن تحدث 

  ).145: 2003وزارة التربية الوطنية، ( 

 هي التجربة التي تعطي التلميذ فرصا أكثر لكي يعمل بنفـسه            :ـ تجربة التالميذ   2.3.7
أثناء التجريب وبالتالي فهو يستطيع أن يركز كل اهتماماته عند إنجازها وهذا مـا يـسمح لـه                  

ي يتعامل التلميذ بنفسه مع التجربة لكـي يـتمكن مـن          باستعمال كل نشاطاته الذهنية والعملية أ     
 »والـشارع   , المنزل,  المدرسة «مالحظة ووصف الظواهر المختلفة المرتبطة بحياته اليومية        

  .علميا

 يمكن إنجاز تجارب مكملة في المخبر إلى جانـب إنجـاز            :األعمال المخبرية ـ  3.3.7
ودور األسـتاذ   ,  والتكنولوجية ةم الفيزيائي وتجارب التالميذ في درس العلو    , التجارب التوضيحية 

وإعطائهم الحرية الختيار وانتقـاء     , هنا هو مساعدة التالميذ على الفهم واإلجابة على التساؤالت        
ويكون التلميـذ فـي     , األجهزة واألدوات المناسبة إلنجاز وتحقيق التجربة في األعمال المخبرية        

وذلك بالتفاعـل   , لتعلم الذاتي بكل حركية ونشاط    هذه الحالة كباحث ضمن المجموعة ليتسنى له ا       
مع المجموعة إلبداء رأيه في اختيار وانتقاء الوسائل وكيفية استعمال وتصميم وإنجاز التجربـة              
ثم مناقشة النتائج المحصل عليها وإقناع زمالئه وهذا يؤهله إلى العمل فـي إطـار الجماعـة                 

لمعارف وتنظيمها أثناء إنجـاز التجـارب فـي         والتمكن من اكتساب العمليات الفكرية كتثبيت ا      
. األعمال المخبرية ومهارات يدوية كالقياس والتوصيل وضبط األجهـزة ورسـم المخططـات            

  ).145: 2003وزارة التربية الوطنية،(

  :استراتيجيات العمل المخبري ـ 8
ارس  توليد األفكار بالضرورة هي مرحلة اإلبداع والحدس إال انه البد من تد            ةأن مرحل  

ربطها األفكار التي تتصل بالخطوات العقالنية وحاجة هذه األخيرة لألهداف العامة والمتوسطة و           
بالخطط التعليمية مع حاجتها للفحص من حيث موثوقيتها وقابليتها للتطبيق وقد سـميت طـرق               

  :بـالتنظيم هذه 
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  : الموجهة) التدريبات ( ـ التمرينات  1.8
يقترحها المعلم وينفذها الطالب وتوصـف بـاإلجراءات        حيث تعرف بأنها األنشطة التي      

ويمكن استعمالها في تقـديم خبـرات       ,  المعروفة سلفا  ة التعليمي تالتجريبية التفصيلية واإلنتاجيا  
إن ألفة المواد العلمية مثـل األجهـزة واألدوات المخبريـة والمـواد             . حسية للمفاهيم المجردة  

 للطالب بفعالية ثم يأتي التركيـز علـى         با بهذا األسلو   واألعضاء الحية يمكن تحقيقه    ةالكيميائي
  .تأويل البيانات والتوصل إلى االستنتاجات 

  

  :ويشتغل الطالب في التمرينات الموجهة بالخطوات التالية

  .مخبريالـ تقديم للتجربة من خالل بعض أشكال النشاط قبل 

  .ـ القيام بالتجربة باتباع خطوات وإجراءات مكتوبة بعناية

  .كتابة تقرير للتجربة وتقديمه للتقويمـ 

سهولة إيجاد أمثلة لها في الـدوريات والمراجـع العلميـة           ب ةـ تتميز التمرينات الموجه   

لكن هذا اإلجراء يمكن أن يتسبب في       . وسهولة دمجها بقليل من التعديل في مقرر موجود       

  :مشكالت تعليمية لألسباب التالية

  .  دون هدف صريحاـ قد تكون األمثلة إجراء تجريبي

  .ض الذي يقترحه المكيفرـ قد يستعمل المثال من مؤلفه لغرض يختلف عن الغ
ـ غياب األهداف يجعل األمر صعبا على الطالب فتظهر كأنها كتـاب طـبخ أو عمـل          

  ).73-72: 2001جيفري دون،. ( وصفي في غياب سبب واضح للنشاط

  : االستقصاءات التجريبية– 2.8 
وطرق   المشرف و تشمل عناصر تسمح للطالب باختيار اإلجراءات        توضع عادة من قبل   

رض المبادرات  بعتحليل البيانات و تمتاز نشاطاتها بأنها أطول من سابقتها حيث تسمح للطالب             
و يتمتـع الطالـب     , يالشخصية في إ نجاز المهمة و تطوير قدراته في مجال االستقصاء العلم           

  :لمثا, تبالحرية في اختيار عدد من االحتماال
 .دراسة نوع من بكتيريا من بين مجموعةـ 
 .تحضير مركب من عدة مركباتـ 
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 يمكن حلها جزئيا أو كليا في حدود الوقـت          و, اختيار مشكلة من بين عدد من المشكالت      
 :ولهذه اإلستراتيجية عرضان رئيسيان. واألجهزة المتاحة

ـ ,  إعطاء الطلبة فرصة لممارسة مهارة االستقصاء المختلفة       –  التخطـيط القتـراح     لمث
برنامج تجريبي لحل مشكلة و في هذه الحالة تعتبر الممارسة المتكررة مساهمة في تطوير أيـة                

 إن العمل االستقصائي الذي يشمل حـل        -.كفاءة سواء كانت مهارات يدوية أو مهارات معرفية       
جيفـري  ( اختيارها المشكلة المفرد أكثر دافعية خصوصا إذا أحس الطالب بملكية المشكلة أثناء        

  ).89-87: 2001دون ،

  

  : المشروعات البحثية- 3.8
 و تشمل الجلسات العملية في هذا النموذج فصل دراسي كامل أو سنة دراسـية حيـث                
   تتصف المشكلة بالحدة و األصالة يحددها عضو هيئة التدريس أو عـضو مجموعـة البحـث               

وجه االستراتيجية في هذه الفئة نحو تحقيق       يختارها الطالب ثم يتابعها على أساس تشاوري و ت        و
 األسلوبية و االستقصائية ودمجها في نـشاط متماسـك           و التكامل بين مختلف المهارات اليدوية    

  ).72: 2001جيفري دون ،. ( يهدف إلى عناصر بحثية و أنشطة نمائية واقعية

  :االحتياطات األمنية أثناء إجراء التجارب العلمية ـ 9
 فيما يلي بعض احتياطات األمان      د نور ل المخبري، معطاء التي تصاحب ال   للحد من األخ   

  .ناء تدريسه لكل من الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أثالتي ينبغ أن يراعيها معلم العلوم في

   :حتياطات األمان الخاصة بالفيزياء ـ إ1.9
 قبل اختباره يئـ عدم القبض على أي جهاز كهربائي بعد توصيله بمصدر التيار الكهربا     

  .شرارةبظهر اليد أوال للتأكد من عدم وجود 
ـ عدم اإلمساك بأي جهاز كهربائي بعد استخدامه مباشرة ألن معظم األجهزة الكهربائية             

  .تسخن أثناء االستخدام
 بسلك التوصيل فقد يتـسبب هـذا فـي          -الوشيعة-ـ عدم العبث بتوصيل قطبي المركم     

  .ارتفاع درجة حرارة السلك
  . إذ تنشأعن ذلك صدمات كهربائية مؤلمة،حذر التام من لمس طرفي الملف الثانويـ ال
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ـ خلع الترمومترات وأنابيب التوصيل من السدادات ذات الثقوب بمجرد االنتهـاء مـن              
  .استعمالها

  :حتياطات األمان الخاصة بالكيمياء والبيولوجيا  ـ إ2.9
  . بتوجيه خاص من المعلم إالة التالميذ أية مواد كيميائيقـ أن ال يتذو

 لصب السوائل والمحاليل مـن زجاجـات        ةـ أن يتدرب التالميذ على الطريقة الصحيح      
  . السوائل في أنابيب االختبارظفح

 ،ـ أن يحذر التالميذ من إرجاع فضالت السوائل والمحاليل والمواد إلى زجاجات الحفظ            
  .الطاوالت إبدال أغطية هذه الزجاجات أو وضع هذه األغطية فوق أو

ـ توجيه التالميذ إلى الحذر التام عند استخدام األحماض والقلويات المركزة وغيرها من             

  .المواد اآلكلة كي ال تنسكب على الجلد والمالبس

ينبغـي  , الكحول واإليثير والبنزين  : ـ عند استخدام سوائل متطايرة قابلة لالشتعال مثل       
  .أو على طاولة العرض) المختبر ( ل التأكد من عدم وجود لهب مكشوف داخل المعم

ـ أن يحذر المعلم تالميذه من تقريب وجوههم من فوهات أنابيب االختبار التي يجـري               
  .كما يحذرهم من توجيه فوهاتها نحو زمالئهم, تسخين محتوياتها

 ,أسـفله ـ أن يكون تسخين أنابيب االختبار المحتوية على سوائل من أعلى السائل إلـى    
لبخار الذي يتولد تحت عمود السائل في انفجار الجزء السفلي من األنبوبـة             وإال تسبب ا  

  .ومن ثمة تناثر السائل منها

 بل  ،ـ عند الكشف عن رائحة غاز ينبغي عدم تقريب األنف من فوهة جهاز توليد الغاز              
  .اتيلوح باليد فوق الفوهة لكي تصل إلى األنف كمية قليلة من الغاز

 أو  ،لغازات التجارب التي تتولد منها غازات سامة أو خانقـة         ـ أن تجري داخل خزانة ا     
  .تستخدم فيها مواد سهلة االشتعال

  . منفذ لبخار يتصاعد من ماء يغلي في غاليةدـ التأكد من وجو

 قـ عند تحضير غاز يجمع فوق سطح الماء ينبغي فصل أنبوبة التوصـيل مـن دور               
 الماء من   عوذلك لكي ال يندف   , اء اللهب التحضير فور االنتهاء من تحضير الغاز وقبل إطف       

  . كسره وتناثر محتوياتهإلىق مما يؤدي رالحوض إلى الدو
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الفوسفور األبيض ينبغي   : ـ عند التعامل مع بعض العوامل ذات الخطورة الخاصة مثل         
الحذر من ترك أية قطعة منه في أية آنية أو على المنضدة ألنه سريع االشتعال وإذا ترك   

  .عل بعد مدةفي الجو اشت

التجـارب الخاصـة    : مثل, ـ عدم إجراء بعض التجارب إطالقا في المعمل لخطورتها        
إذ أنه إذا كان الهالوجين بكمية زائدة فانه يتكون ثالـث        . بتفاعل االمونيا مع الهولوجينات   

  . مفرقعة خطيرة جداةوهو ماد, هاليد النتروجين

  .تشريح أو أمواس التشريحـ الحذر عند استخدام الحوافي المدببة كإبرة ال

ـ غسل العينات المحفوظة في الفورمالين جيدا بالماء قبل استخدامها بأربعة وعـشرين             
 ،وينبغي استخدام الملقط أو قفاز مطاطي في إخراج هذه العينات من زجاجـات الحفـظ              , ساعة

ـ   . (وينبغي أن تكون التهوية كافية داخل حجرة الدراسة في أثناء ذلك           : 2003ي ، محمد السيد عل
122-123 .(  

  :مراحل المنهج التجريبي في التعليم المتوسط ـ 10
منعنا من أن يكون لنا رأي حول مـسائل ال          تإن الروح العلمية    ...«: يقول غاستن باشلر  

المشاكل في  أن  فقبل كل شيء تجب معرفة      ,وحول مسائل ال نعرف صياغتها بوضوح       , نفهمها
 يهـو الـذ    وعلى وجه الدقة فإن هذا اإلحساس بالمشكل      , هاالحياة العلمية ال تطرح نفسها بنفس     
 إن كل معرفة بالنسبة إلى العالم هي جواب عن سؤال فإذا لم             .يطرح طابع الروح العلمية الحقة    

: 2003وزارة التربيـة الوطنيـة،    .(  »....يكن سؤال فإنه ال يمكن أن تكون هنا كمعرفة علمية         
05.(  

تة قابلة للتطبيق أمـام مـسألة علميـة إذ يكفـي            ال توجد وصفة سحرية أو خطوات ثاب      

  : واهم هذه المراحلون المنهج التجريبينكمو هذا , االنطالق من التجربة للوصول إلى الحقيقة

 بداية بالمالحظة نطرح مجموعة من األسـئلة        : الظاهرة المراد دراستها   يدحدت – 1.10

  .ألسئلةلها صلة بظاهرة ما للوصول إلى اإلجابة المطابقة لهذه ا

 هي إجابة مفترضة قابلة للتأكيد تحت التحفظ بالتجربة أو المعلومات           : الفرضية - 2.10

  .القبلية أو األحداث المالحظة
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 ضـروري للتأكـد مـن       هو المرحلة التي تجري في المخبر و        هو : التجريب – 3.10
يرها فـي   فالتجريب يعمل على تجسيد الظاهرة و وصفها و تفـس         , صالحية الفرضية أو تنفيذها   

: 2003وزارة التربية الوطنيـة،   ( هي حسب شروط معينة قبل الدراسة و للتجريب ثالثة أطوار       
147.(  

, إن اختيار العوامل و دقة المالحظة ضروريا ن في التجربة          :ـ عملية اإلنجاز  1.3.10

  .حيث يجب أن تأخذ المالحظة بعين االعتبار كل التغيرات التي تطرأ على التجربة

 تسجل المالحظات آنيا و تدريجيا بكل دقة ونزاهة وعدم :جيل المالحظات ـ تس 2.3.10

, وتقدم التسجيالت على شكل كيفي    , إهمال الشروط والعوامل التي بإمكانها التأثير على التجربة       

  .يرياض, يبيان, يكم

عني إجـراء تحليـل للحـوادث المالحظـة و تجميـع      ي :لمالحظات ـ تحليل ا 3.3.10

  .ة فيما بينها لتسهيل صياغة نتيجة صحيحة و دقيقةالمالحظات المرتبط

 و عليه يمكن أن تحكم على صالحية فرضية أو ، انتهى التجريب: ـ االستنتاج 4.3.10

  ).بيان الحوادث المالحظة تجريبيا (فاالستنتاج هو العرض الذي يرتكز على وضوح , أخرى

  .أي احتمال تقبل نوال يمكن أ، النتيجة مؤسسة على الحوادث التجريبية

ـ 5.3.10 إن تعدد التجارب يؤدي إلى نفس النتيجة أو إجراء تجارب مماثلـة  :  التعميم 

  . هذا ما يدعى بالتعميم،ؤدي إلى نفس النتيجةيمن طرف عدة مجربين 

  صياغته على شكل قاعـدة ن يمكو,التعميم ال يكون صحيحا إال في سياق األحداث الثابتة   
استقراء داخلي يمكن االعتماد عليه في اكتساب معـارف جديـدة           التعميم هو    و  قانون ومبدأ أ أو

  ). 148: 2003وزارة التربية الوطنية،. ( باستمرار و دون انقطاع

  :نماذج من تجارب السنة األولى متوسط ـ 4.10
  : ـ نماذج من تجارب مادة الفيزياء1.4.10

( ول المائي حـسب  المحل)خصائص المحاليل المذابة : ( لتجربة األولى  ـ ا 1.1.4.10
  ).85-84: 2003لمهدي بن بتقة وآخرون،
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  .كتلة من المادة المذابة فيه+ حجم من الماء : مذاب أي هو+ مذيب :  هو

إذا مزجنا قليال من السكر مع كمية من الماء مع التحريك فـان الـسكر يـذوب                 : مثال

  .          المذاق ونتحصل على محلول مائي حلو،ويختفي

  .يوضح تجربة نسبة المادة المذابة: ) 02 ( رقمالشكل

  
  

  وزن المحلول  وزن الماء  وزن السكر

  :اإلشكالية

   ـ هل اختفاء السكر عن العين معناه انه اصبح غير موجود في المحلول؟1

   ـ هل السكر يحافظ على كتلته بعد الذوبان في المحلول؟2

  :التجربة

اه أن السكر اختفى عـن العـين لكنـه     ـ إذا تذوقنا المحلول نجده حلوا، وهذا معن 1

  .موجود في المحلول

   ـ هل السكر يحافظ على كتلته بعد الذوبان في المحلول ؟2

  :العمل

  ). 1ك( ـ نزن كمية من الماء مع إهمال كتلة الوعاء ونسمي كتلتها 

  ). 2ك( ـ نزن كمية السكر ونسمي كتلتها 

  ). 3ك( ي كتلته ـ نمزج السكر مع الماء ونزن المحلول الحلو ونسم

  ). 2ك( فنجد كتلة السكر)  3ك( من كتلة المحلول )1ك( ـ نطرح كتلة الماء 

  : المالحظة

  كتلة المحلول ـ كتلة الماء ومنه   = كتلة السكر :  نالحظ أن

  .كتلة السكر+ كتلة الماء = كتلة المحلول 
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  : االستنتاج

  أن كتلة المذاب تبقى محفوظة في المحلول ـ 

اء المذاب على العين معناه أن حبيباته استقرت في فجـوات صـغيرة بـين               ـ أن اختف  

  .حبيبات الماء

  ) تحوالت المادة : (  ـ التجربة الثانية2.1.4.10
  )28: 2003لمهدي بن بتقة وآخرون،. ( أن المادة تتحول من سائلة إلى غازية بالتبخر

  بخار ماء      بالتبخير       ماء :   مثال

  ة ما غازية إلى سائلة ؟هل تتحول ماد

  ح ماء ؟بهل يمكن لبخار الماء أن يص

  

  

  :التجربة

نضع كمية من الماء في إناء ثم نضعها فوق مصدر حراري مدة معينة حتـى الغليـان                 

  والتبخر، ثم نقرب غطاء باردا من فوهة اإلناء 

  . يوضح عملية التكاثف: )03 ( رقمالشكل

 
  لى الغطاء  نالحظ تشكل قطرات ماء ع:المالحظة
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 أن قطرات الماء تشكلت من تجمع بخار الماء الصاعد أثنـاء التقائـه بـسطح                :التفسير
  . درجة حرارتهضنخفااأي عند  الغطاء البارد،

  . درجة حرارتهض يمكن لبخار الماء أن يصبح ماء عندما تنخف:االستنتاج

      بخار الماء   
بالتكاثف

  ماء            

دة من سائلة إلى غازية ويمكن أن تتحول التحول العكسي، من غازية            تتحول الما : التعميم
  .فإلى سائلة ونسمي العملية بالمتكاث

  :نماذج من تجارب العلوم ـ 2.4.10

  : ـ التجربة األولى1.2.4.10
  . إظهار وجود النشاء في النبات األخضر:الهدف من التجربة

 وتحضر  ،في أصيص به تربة مسقية     يستعمل نبات الجيرانيوم الذي نما       :تحضير العينات 
  .راق من هذا النبات كما هو مبين في الشكلوثالث أ

  .لضوء  لمعرضة كليا ) 1( الورقة 

  .مغطاة كليا بغطاء اسود ) 2( الورقة 

  .مغطاة جزئيا بغطاء اسود ) 3( الورقة 

   .يوضح بداية التجربة ) :04 ( رقمالشكل

  
  :خطوات التجربة

  :التالي  لها كما هو مبين في الشكلننزع األوراق ونعامـ 
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  . عن النشاءفيوضح خطوات الكش ) : 05(الشكل رقم

  

    
  

   تحول إلى حوض به ماء اليود   تنقل إلى حوض به كحول ساخن   األوراق الثالثة في ماء مغلي

  .ـ تغمر في حوض به ماء مغلي لبعض الدقائق

تفقد لونهـا تـدريجيا ويتلـون        دقائق حيث    10ـ تنقل إلى حوض آخر به كحول لمدة         

  .الكحول باللون األخضر

  . ساعة½ـ تتحول إلى حوض به ماء اليود لمدة 

  .الباردـ تنزع من الحوض وتغسل بالماء

  

  

  

  :  نتائج التجربة

 .يوضح نتائج التجربة الثانية) : 06(الشكل رقم 

  3الورقة   2الورقة   1الورقة 

      
ظهور بقع بنفسجية على 

  لورقةسطح نصل ا

عدم ظهور البقع الزرقاء 

  البنفسجية على الورقة

ظهور البقع الزرقاء البنفسجية 

في الجزء المعرض للضوء 

  فقط في الورقة
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   . )1( ـ ظهور بقع بنفسجية على سطح نصل الورقة 

   . ) 2( ـ عدم ظهور البقع الزرقاء البنفسجية على الورقة 

  .  ) 3(  المعرض للضوء فقط في الورقة ـ ظهور البقع الزرقاء البنفسجية في الجزء

  :االستنتاج

 تدعى هذه العملية بالتركيب ،يركب النبات المعرض للضوء مواد عضوية مثل النشاء

وماء ) CO2(الضوئي ويتطلب حدوثها وجود اليخضـور والضوء وثاني أكسيد الكربون 

  .وأمالح معدنية 

  

  

  

  

  

  

  
  :التجربة الثانية ـ 2.2.4.10

لكـريم حامـد،مخلوف     ( . إظهار عملية التخمر في محلول سكري      :لتجربةالهدف من ا  
  ).68-67: 2003بلقرين ،

  :خطوات التجربة
  .ـ في قارورة زجاجية نضع كمية من محلول سكري دافئ

  ).خميرة الجعة ( ـ تزرع فيه الخميرة 
 ـ تسد القارورة بسدادة مطاطية يمر من خاللها أنبوب زجاجي للتوصيل بإناء زجاجي

  .به ماء الجير
  .الحظ الشكل. ـ ننكس أنبوب اختبار مملوء بالماء على أنبوب التوصيل
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  .يوضح التركيب التجريبي لحدوث التخمر في  محلول سكري) : 07(الشكل رقم 

  : بعد مدة زمنية يالحظ ما يلي:المالحظة

وبة  ـ ظهور فوران على سطح المحلول السكري وانطالق تفاعالت غازية عبر أنب1
  .التوصيل تظهر على مستوى أنبوب االختبار المنكس

  .ـ تعكر رائق الكلس سبب الفقاعات الغازية

  . ـ شم رائحة كحولية عند نزع السدادة المطاطية2

  . ـ نقص كمية المحلول السكري3

  :التفسير
،أما الرائحة الكحولية )CO2( ـ تعكر ماء الجير يدل على أن الفقاعات الغازية هي لغاز

  .ي دليل على تحويل الخميرة للسكر إلى كحول إيثيلي للحصول على الطاقةفه
  

  :االستنتاج
 فحولته إلى ،)O2(في غياب غاز األكسجين ) السكر(استعملت الخميرة المادة الغذائية 
وذلك بغرض الحصول على الطاقة ) CO2(بون ركحول مع انطالق غاز ثاني أكسيد الكا

  .الالزمة لنشاطها كالتكاثر

  : جزئيةةـخالص *
وفي نهاية هذا الفصل تتضح لنا أهمية التجارب العلمية وتنوعها بتنوع طرائق التدريس   

ومواضيع الدراسة ، كما تقرره نظريات التعلم ويفرزه األدب التربوي ، بل وهذا ما يميز التعليم 

  ).ريقة غير المباشرةبالط(عن التعليم بالمراسلة ) وجود المعلم والمتعلم في نفس الموقع(المباشر 
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إذ يالحظ ان من نقائص التعليم بالمراسلة والتعليم التقليدي صعوبة األداء التجريبي  

فبالتجربة العملية يحس الطالب بالتكاملية بين النظرية والممارسة العملية وبين النشاط اليدوي 

  .والنشاط الذهني 

أساسي في تدريس العلوم ، خاصة وبالتالي فإنه من المسلم به أن العمل التجريبي جزء  

إذا أردنا تنمية المهارات العلمية ، وعليه يجب فتح المخابر لتعليم العلوم وتجهيزها مع تعيين 

  .أعوان الصيانة لها مهما كانت التحديات المادية 

  

 
 



   

  

  

 
  

  

  

 
 

  تعليمية العلوم الطبيعية والتجربة
  

  . متهيد* 
 . ـ تطور العلوم الطبيعية 1
 .غايات واألهداف العامة لتدريس العلوم  ـ ال2
 . ـ األهداف العامة من تدريس العلوم الطبيعية وفق صنافة بلوم3
 . ـ مثال تطبيقي عن أهداف تدريس العلوم4
 . ـ أهداف تدريس العلوم حسب املناهج اجلزائرية5
  . ـ  كفايات معلم العلوم6
 . ـ طرائق تدريس العلوم7
  . ـ حمتوى منهاج العلوم8
  .خالصة جزئية*
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 :تمهيد* 
بعد تطرقنا للتجربة والتجربة العلمية مفهوما وتطورها التاريخي باإلضافة إلى أهدافها  

معزولة , وتصميمها ال بد من التطرق للعلوم الطبيعية ألنه ال يمكن أن نتكلم عن هذه األخيرة

ية والعلوم الطبيعية باعتبارها كما انه ال يمكن الفصل بين التجارب العلم, عن التجارب العلمية

إحدى أهم وسائل تحقيق غايات وأهداف العلوم الطبيعية وسنوجز في هذا الفصل ) التجارب(

 العلوم الطبيعية باإلضافة إلى غاياتها وأهداف تدريسها وتطورها التاريخي زيادة على تطور

  .لوم وكذا طرق تدريسها، ومحتوى منهاج العطرق تدريسها ولمحة عن معلمها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   
         

  

- 56 -  

  :الفصل الثاين تعليمية العلوم الطبيعية
 الـدراســـة النظرية

  :تطور العلوم الطبيعية ـ 1
  : لدى الطبيعيين األوائل والمتأخرين ـ 1.1

لقد ظهر في القرن السادس قبل الميالد فالسفة اهتموا بالطبيعة واتجهوا إليها ولم يكـن                

 ويصعب الـتحكم    ، فقد كانت أمامهم ظواهر طبيعية صعبة الفهم       ،اهتمامهم منصبا على اإلنسان   

  .توجيههافيها و

وانقسم الفالسفة الطبيعيين إلى قسمين، الطبيعيين األوائل الذين وجهـوا عنـايتهم نحـو               
االهتمام بالعالم الخارجي ومحاولة تفسيره مستخدمين في ذلك الطبيعة نفـسها ويتمثـل هـؤالء       
الطبيعيين األوائل فيما عرف بالفكر الفلـسفي القـديم بالمدرسـة الملطيـة وهـم طـاليس و                  

تجددت محاولته على يد المدرسة الفيتاغورية مـستخدمين فـي          ثم  , دريس وآنكسيمانس إنكسمن
إبراهيم مـصطفى إبـراهيم       ( تفسيراتهم المنهج الرياضي حتى أصبح الوجود لديهم عدد ونغم        

،2000 :107.(  

تقـدم  , وعندما شعر الفالسفة في ذلك بصعوبة الوصول إلى تفسير الطبيعة وظواهرهـا            

ثم الطبيعيين المتأخرين الذين حاولوا التوفيق بين هـذه  , مدرسة االيلية وهرقليطس  لهذه المهمة ال  

اآلراء وآراء أقرانهم من الطبيعيين األوائل في البحث عن المبدأ األول لألشـياء حتـى يمكـن                 

وتكاشفها وتخلخلها وبقية الظواهر وتصدى لهذه المحاولة كل        , تفسير اتصال الجواهر وانفصالها   

  .ليس وديموقرطيس وآنكساجوراسمن أبنادوق

اتجهت هذه المدارس الثالثة األثيونية والفيثاغورسية والذرية نحو محاولة تفسير الظواهر          
  ).111-108: 2000إبراهيم مصطفى إبراهيم  ، ( .ومعرفة تركيب المادة

 ويمكن القول أن فلسفته هي ثمرة للمـد         ،طاليس هو أول من بدأ طريق الفلسفة الطويل       " 

 حيث بدأ لونا جديدا من التفكير يختلف عن تيار الفكر البشري الـذي              ،كري الذي في عصره   الف

 وإليه تنسب نظرية أن كل شيء يتكون مـن المـاء فقـد أدرك هـذا                 ،كان سائدا حتى عصره   

الفيلسوف أن الماء ضروري لكل الكائنات الحية وإن كانت هذه الحقيقة معروفة عند المصريين              

﴿أولم ير الذين كفـروا أن الـسماوات واألرض    :تعالى القرآن الكريم في قولهالقدماء ثم أقرها 

  ).30سورة األنبياء اآلية (﴾  َحي أفال يؤمنون شيءٍَِِ لَّكانتا رتقا ففتقناهما َوَجعلْناَ مَن الماِء كُ
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يفسر به التغيرات المختلفة التـي تطـرأ        , كان طاليس يريد أن يصل إلى مبدأ أول مادي        

  .ةواهر الطبيعيعلى الظ

 فالمـاء يتحـول     ، يذكر طاليس أنه رأى بنفسه كيف تبدأ تحوالت الماء لتعود إلى الماء            

  .بفعل الحرارة إلى بخار ثم يعود ليتساقط على هيئة مطر

, عن الكون مشتقة من صانع الفخار «ثم قدم آنكسمندريس نظرية أكثر وضوحا وتفصيال 

في هذا المضمار أن األشياء تبلغ مـن التعـدد والتنـوع             وقال   ،ودور النار في إحداث الحرارة    

 ولهذا رأى أن األشياء كلها ترجـع فـي          ،درجة يستحيل معها أن ترد إلى مبدأ معين أو محدد         

) الالمحدود والالمعـين أو الالنهـائي     ( وتعنى   Apeirenاألصل إلى مبدأ مطلق أسماه األبيرون       

ائي أو هو عبارة عن مادة حية صـدرت عنهـا            البد Chaosوفسر بعد ذلك بأنه فرع من العماء        

 ،فقد كان الكسمندريس يعتقد أن أصل العالم مادة ال شكل لها والنهاية وال حدود             . جميع األشياء 

ورأى انكسندريس أن المبدأ    ). الالمتناهي(وهي فكرية عقلية تصورية ألنه جعل علة هذه المادة          

 ورأى أيضا أن الهواء هـو هـذا         ،ءا محددا األول الذي صدرت عنه األشياء البد أن يكون مبد        

  .  لما له أهمية فالتنفس والحياة مرتبطان اشد االرتباط،المبدأ

وننتقل اآلن إلى فيلسوف آخر ترك تأثيره شرقا وغربا حتـى اليـوم بفلـسفة التغييـر                  

 والصيرورة التي قال بها وهو هيراقليطس الذي رأى أن النار هي المبدأ األول الذي تصدر عنه               

واألشـياء فـي    »  وانه لوال التغير لم يكن شيء فان االستقرار موت وعدم          ،األشياء وترجع إليه  

 فلوال المرض لما اشتهينا     ،والتغير صراع بين األضداد ليحل بعضها محل البعض       «تغير متصل 

  .»الصحة ولوال العمل لما نعمنا بالراحة

وأن األعداد هي مفتاح مهـم      ،  لعالموإذا كان الفيثاغورثيون يعتبرون العدد المبدأ األول ل        

في فهم الكون فإن أبناد وقليس قال بنظرية العناصر األربعة والتي يتكون منها الكـون بنـسب                 

متفاوتة وباتصال هذه المكونات وانفصالها تتكون الكائنات وتختلف صفاتها باختالف هذه النسب            

مع وتفترق بقوتي الحب والكراهيـة       التي تجت  ،وهذه العناصر هي التراب والماء والهواء والنار      

  .في اإلنسان
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 ، وفي قوله بنظرية الـشبيه     ،في نقده لفكرة الضرورة اآللية    ) انكساجوراس(وتبدو أهمية    

يدرك الشبيه بسبب تجانس األجزاء مع الكل وفي قوله بأهمية العقل بسبب الحركة الموجودة في               

ل للقسمة وهو بذلك أول من تكلم عن الثنائية         األشياء فالعقل متميز عن المادة ألنه بسيط غير قاب        

 فهو فيلسوف يقع    ، وأول فيلسوف استطاع أن يميز بين العقل والمادة        ،الفلسفية بين العقل والمادة   

 مرحلة االهتمام بالمادة ومرحلة االهتمام بالعقل وبتعبيـر آخـر مرحلـة             ،بين مرحلتين هامتين  

  .ناالهتمام بالطبيعة ومرحلة االهتمام باإلنسا

بل واعتبر العلم الطبيعي هـو      ،  واهتم أرسطو بالعلم الطبيعي أكثر مما اهتم به أفالطون         

  . وكان يعني بالفيزياء و نمو الكائن الحي وكيفيته،مفتاح فهم العالم

فـبعض األشـياء توجـد      . أن طبيعة الشيء عند أرسطو هي غايته التي من اجلها وجد           

  . رىبالطبيعة والبعض اآلخر باألسباب األخ

  :  بدايات علم الطبيعة الحديث  ـ 2.1
.  ولم تتوقف حتـى اآلن     16 وبدايات القرن    15بدأت النهضة العلمية والفنية إبان القرن        

فمع هذه البدايات األولى بدأ العلماء والمفكرون األوربيون يتحـررون مـن تعـاليم الكنيـسة                
 وبدأت محاوالت فهم أسـرارها      ،سمهاالكاثوليكية المتشددة وبالتقرب من الطبيعة ولدراستها ور      

 فقد بدأ عصر االنفتاح الروحي والفكري       ،يقية راسخة طدون التقيد بأفكار سابقة ومعطيات دوجما     
 ويسير بسرعة هائلة نحو امتالك نواصي الطبيعة بـصفة خاصـة            ،والعقلي الحر يأخذ مجراه   

  ).115-111: 2000إبراهيم مصطفى إبراهيم  ، ( .والعلم بصفة عامة

  :تدريس العلومالعامة لهداف األغايات و ـ ال2
: 2001،عفاف الكشواني، أمل البكري (و  ) 94-76: 1999،عايش زيتون (يجمع كل من     

-12: 2001سعد خليفـة المقـرم،   (و )37-34 :2002وآخرون، نبيل عبد الهادي  (و  ) 44-88

  اط  المواليةعلى أن تدريس العلوم يهدف إلى تحقيق جملة من األهداف نوردها في النق)14

حقائق، مفاهيم، مبادئ، قوانين،  (: ـ مساعدة الطلبة على اكتساب المعرفة العلمية 1.2

والمعرفة العلمية هي نتاج التفكير والبحث العلمي، يتوصل إليها الباحثون عن طريق            ). نظريات

ـ ، والبحث التجريبي ولهذا اعتبرت هدفا رئيسيا في تدريس العلوم        ،المالحظة والتقصي  ساعدة  لم
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الطلبة في انتسابها بصورة وظيفية والبد لها أن تؤدي إلى تعديل السلوك أو التفكير أو وجـدان                 

   .الطالب

وكتطبيق تربوي في تدريس العلوم ينبغي على معلم العلوم عند تدريسه للمعرفة العلميـة           

  :مارساته العلمية بأشكالها المختلفة أن يراعي االعتبارات التربوية العلمية التالية في سلوكه وم

  . ـ تدريس المعرفة العلمية بصورة وظيفية وذات معنى لحياة الطالب 

  . ـ أن تكون المعرفة العلمية مناسبة لنمو الطالب ولنضجه بيولوجيا وفكريا 

  . ـ اعتبار المعرفة العلمية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها 

  .لية  ـ تدريس المعرفة العلمية على أساس العمليات العق

 ـ االهتمام بالكيف والعمق المعلوماتي ال في التوسع األفقي في الكمية التـي تغطيهـا               

  .المقررات الدراسية

ـ ربط أشكال المعرفة العلمية ببعضها وتدريسها بشكل يوضـح تـرابط مـستوياتها              

  .وتكاملها مما يسهل فهمها واستيعابها 

  :ه ـ مساعدة الطلبة على التفكير العلمي وتنميت2.2

يؤكد التربويون والمعلمون على أن أحد أهداف تدريس العلوم هو تعليم الطلبـة كيـف                

 ولـذلك البـد أن يركـز        ،ال كيف يحفظون المقررات والمناهج الدراسية دون فهمها       ،  يفكرون

تدريس العلوم على مساعدة الطلبة على اكتساب األسلوب العلمي في التفكير أو الطريقة العلمية              

  . بمعنى تعلم التفكير،لتفكيرفي البحث وا

  :  ـ مساعدة الطلبة على اكتساب عمليات العلم 3.2

يؤكد التربويون في التربية العلمية على اكتساب الطلبة عمليات العلم بحيث يكون هـدفا               

وعمليات العلم تتكامـل مـع طـرق العلـم     ) Mekhael 1991 Barker(رئيسيا في تدريس العلوم 

  .البحث والتفكير العلمي في ) الطريقة العلمية(

وعليه تعرف عمليات العلم بأنها مجموعة من القدرات والعمليات العقلية الخاصة الالزمة             

 إلـى   Brunerشير برونر   يو ) م 1991زيتون  (لتطبيق طرق العلم والتفكير العلمي بشكل صحيح        
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لمة ومهارات عقليـة     قدرات متع  Gagne بينما يسميها جانييه     ،هذه العمليات بأنها عادات تعليمية    

  .ويؤكد بأن عمليات العلم هي أساس التقصي واالكتشاف العلمي

  

  :وهي تتميز بعدد من الخصائص يلخصها جانييه كما يلي 

لفهم ) وحتى األفراد والطلبة    (ـ أنها عمليات تتضمن مهارات محددة يستخدمها العلماء         

  .الظواهر الكونية والوجود 

  .ا أو التدريب عليها ـ سلوكيات محددة يمكن تعلمه

  .ـ عمليات يمكن تعميمها وتعلمها في الحياة 

   :ينوتقسم عمليات العلم إلى نوع

تأتي في قاعدة هرم تعلم العمليات مجموعة       ) بسيطة نسبيا    ( عمليات العلم األساسية  ـ  

  :من العمليات وهي 

سـبابها   انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر واألحداث بغية اكتـشاف أ          :المالحظة •
 وبالتالي تحتاج إلى    ،) الطالب  ( وقوانينها وهي تتطلب تخطيطا واعيا من قبل الفرد         

 باستخدام حواسه المختلفة واالسـتعانة      ،تدريبات عقلية البد للطالب من التدرب عليها        
  بأدوات وأجهزة علمية 

  يهدف إلى تدريب الطلبة على استخدام أدوات ووسـائل القيـاس المختلفـة             :القياس   •
والدقة في دراسة العلوم وتدريسها وتتضمن مهـارات يدويـة كاسـتخدام األجهـزة              

  .واألدوات العلمية

 ويتضمن قيام الطلبة بتصنيف المعلومات والبيانات التي تم جمعهـا إلـى             :التصنيف   •
  .فئات أو مجموعات معينة اعتمادا على خواص ومعايير مشتركة بينها 

  .عقلية يتم فيها االنتقال من العام إلى الخاص عملية ) : االستنباط ( االستنتاج  •

  . هي عملية عقلية يتم فيها االنتقال من الخاص إلى العام :االستقراء  •

 عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة تعتمـد علـى األدلـة       :االسـتدالل    •
  .والحقائق المناسبة 
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علوماتـه الـسابقة للتنبـؤ       عملية عقلية تتضمن قدرة الطالب على استخدام م        :التنبؤ   •

  .بحدوث ظاهرة في المستقبل 

  .استخدام األرقام  •

  .استخدام العالقات المكانية والزمانية •

 . تتضمن مساعدة نقل الطالب ألفكاره ومعلوماته ونتائجه العلمية لآلخرين :االتصال  •

 :ـ عمليات العلم المتكاملة 

 .تفسير البيانات  •

  .التعريفات اإلجرائية  •

  .غيرات ضبط المت •

  .فرض الفرضيات  •

يعتبر أعلى عمليات العلم و أكثرها تقدما ألنها تتـضمن عمليـات العلـم            : التجريب •

  . جميعها األساسية والمتكاملة

  .مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات العلمية المناسبة •

  .مساعدة الطلبة على اكتساب االتجاهات العلمية وتنميتها •

  .لميول العلمية وتنميتهامساعدة الطلبة على اكتساب ا •

  .االهتمام بالنشاط المخبر ونشاطاته العلمية المرافقة  •

هـداف  صنافة بلـوم لأل   األهداف العامة من تدريس العلوم الطبيعية وفق         -3

  :التربوية 
لقد ذكر األدب التربوي النفسي تطبيقات عديدة لألهداف التعليمية التي يمكن االسـتفادة              

 والتي وضعها في ثـالث      Bloom  تصنيف بلوم  هو ولعل أكثرها انتشارا     ،منها في تدريس العلوم   
ونحن هنا بصدد ذكرها واالستفادة منها في تـدريس         ). م1999عايش زيتون   (مجاالت رئيسية   

 كما وردت في مقـال       وهي في مرحلة التعليم األساسي     ،العلوم وهي مصنفة في ثالث مجاالت     
همزة ( ممثلة في   من إعداد خليفة الشرميطي     )  وبيولوجيا فيزياء(بعنوان تعليمية اإليقاظ العلمي     

  ).175-173: 1992وصل ،
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  :في المجال المعرفي  ـ 1.3

ويتم ذلك باستغالل التكوين العلمي في      : ـ إدراك األحداث والظواهر التي تحيط بالمتعلم        

  .يا  وفي تعويده البحث عن تفسير الظواهر وحده تفسيرا علم،حل مشاكل الحياة اليومية 

ـ التعرف على جسمه واكتشاف وظائف األعضاء واألجهزة التي يتـألف منهـا حتـى              

مـن  . يتمكن من المحافظة عليها ويتحاشى ما يضره ويقدر على تطبيق قواعد الصحة والوقاية              

  .خالل التغذية المتوازنة

 بحيـث يـتمكن مـن إدراك        ،ـ التعرف على الكائنات الحية وعالقتها ببعضها البعض         

  .ا في حياته وتأثيره فيها وتأثره بها دوره

فيتجنب القضاء على أي كـائن      ,ـ التعرف على بيئته وكيفية تعايش الكائنات الحية فيها          

انجراف التربة عند القـضاء علـى       (قبل تقييم النتيجة الناجمة عن ذلك       ) حيواني أو نباتي  (منها  

  .حتى يهتدي إلى المحافظة على سالمة البيئة...) النبات

وخاصة مـا يتـصل     : التبصر بالظواهر الفيزيائية وكيفية تعايش الكائنات الحية فيها         ـ  

 وهذا التبصر غاية    ،منها بالحياة فيدرك أن الشيء يوجد بذاته بل إن هناك أسباب علمية كامنة              

  .معرفية تتمثل في إقامة عالقة سببية تجعله يتخذ موقفا علميا أمام التطبيق العلمي 

لثروات الطبيعية الموجودة بمحيطه وفوائدها فيتجنب إهـدار الطاقـة          ـ التعرف على ا   

والمواد األولية ويدرك أن نقص هذه الثروات أو نفاذها يؤثر على حياته وعلى حياة الكائنـات                

  .الحية المتواجدة في بيئته 

  :   ـ في المجال النفسي الحركي  2.3 

 سـلوك يكتـسب اثـر التـدريب          فحص األشياء ومعاينتها مع مراعاة السالمة ، وهو        

والممارسة الواعية الناجمة عن ميل الطفل الطبيعي لحب االطالع قصد التعرف على الـشيء              

  .المجهول والوقوف على خصائصه مع مراعاة قواعد السالمة 

بحيث يصبح الطفل قادرا على     :استخدام األجهزة استخداما صحيحا مع مراعاة سالمتها        
 مصدر  ، محار ير    ،موازين  ( سائل المستخدمة بطريقة ذكية وناجعة      السيطرة على استخدام الو   
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مع صيانتها والمحافظة عليها نظرا لشعوره      ....)  لوازم الكهرباء    ، مكبرات   ، مجهر   ،الحرارة  
-173: 1992همزة وصـل ،   ( بأهميتها ودورها في إنجاز المهمات سواء بالنسبة له أو لغيره         

175.(  

  

   :ـ في المجال الوجداني 3.3
المالحظة العلمية الدقيقة وااللتزام بكل ما يستوجب وجود األدلة الكافية التي برهن على              

 ، وهي من الطرق المعينة على بناء المفاهيم العلمية وتوظيفها لحل مشكل مـا               ،صحة التفكير   
المالحظـة العلميـة منظمـة      .وكل مالحظة هي إدراك موجه بسؤال أو انشغال عاطفي وحيرة         

 ،البحث عن عالقة نسبية     ( دف إلى إقامة عالقة ثابتة مستقلة عن الوضعية أو الحدث           بمقياس يه 
 دورة صنف معين عن طريق عمليات تصنيف من حيث الخاصيات في الـشكل              ،تصميم منظم 

  ).والهيكلة والتنظيم

والمالحظة تهدف إلى تطبيق إحدى هذه المقاييس على وضعية محسوسة ومن هنا فهـي              
 كترجمة المالحظة إلى تعبير أو      ،قديم الحجج الكافية التي تدل على صحة تفكيره       تلزم المالحظ بت  

 وأنه إذا أستعمل عدة مالحظين نفس المقياس على نفس الظـاهرة أو             ،مخطط في شكل إبالغي   
  .الحدث فالنتيجة تكون واحدة

 ويقصد به إتباع مسار علمي      ،  ـ توخي التمشي العلمي عند معالجة المسائل المطروحة       
الظاهرة مالحظة واعية ووضـع اقتراحـات        عند تناول مشكل بالبحث باستشعاره أو مالحظة      

واختيارها عن طريق التجربة ثم معاينة نتائجها وتأويلها وهكذا يتجاوز المتعلم الموقف المقـام              
  .على المشاهدة العفوية إلى الموقف الرافض لكل مسلك جاهز 

   الصعوبات التي تعترض سبيله ـ وضع خطط إلنجاز مشاريع نفعية وتذليل

وتوخي تمشي علمي صحيح تمرسـه بالوسـائل        ,إن إقدام الطفل على المالحظة العلمية       
واألجهزة والتفكير عند غيابها في االستعاضة عنها بما يمكن تهيئته باستغالل مـا يتـوفر فـي                 

تربيـة  , متابعة نمـو نباتـات      ( المحيط يمكنه من تصور مشاريع نفعية تنجز بصورة فردية          
أو في نطاق المجموعة بهذا التصرف يستيقظ المتعلم إلـى بيئتـه والـى اإلمكانيـات                ) حيوان

المتوفرة بها فيتفاعل معها في نشاط حقيقي قاعدته الحاجة الملحة التـي تـستجيب الهتماماتـه                
 مكتسبا في نفس الوقت معـارف       ،فيضع الخطة وينجز المشروع معبرا عن ذاته مكتشفا للعالم          

  دة ناجمة عن تجربة شخصية جدي
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إلى جانب الناحية العلميـة التـي       : ـ احترام آراء الغير ومناقشتها على أساس صحتها         
تتمثل في صحة المعلومات التي تؤكدها التجربة فإن لهذا الهدف بعدا تربويا يتمثل في احتـرام                

لحـوار تبعـا    آراء الغير ومناقشتها دون تحيز أو تعصب وهو ما يمكن تـسميته بأخالقيـات ا              
   ).175-173: 1992همزة وصل ، ( .لمقاييس مضبوطة تم االتفاق عليها

  :  كمثال تطبيقي على أهداف تدريس العلومالمجهر المركب درسـ 4
  ) :المعرفة العلمية (  ـ مساعدة التالميذ على اكتساب معلومات 1.4

ي الصغر والتي تؤثر في     يزخر عالمنا الذي نعيش فيه بماليين الكائنات الحية المتناهية ف          
 ويبلغ قطر بعض هـذه    ، وهذه الكائنات ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة       ،حياتنا بالنفع أو الضرر   

وقد أزيح الستار عن هذا العلم الغريب       )  من المليمتر    1/1000( الكائنات حوالي واحد ميكرون     
  .في بداية القرن السابع عشر حين اكتشف أول مجهر في العالم 

 ،د ظهور المجهر من أهم االختراعات في تاريخ البشرية عامة وعلم األحياء خاصة            ويع 
 ،فبواسطته تقدم علم األحياء تقدما ملحوظا فأمكن دراسة العديد من الكائنـات الحيـة الدقيقـة               

وأصبح المجهـر   الخلية   كما تم اكتشاف وحدة بناء الكائن الحي وهي          ،ودراسة تركيبها الداخلي  
مة في معاهدنا الدراسية العلمية للكائنات الحية الدقيقة ودراسة شكلها الظاهري           اآلن ضرورة الز  

  .وتركيبها الداخلي وحركتها 

وبفضل العلماء أمكن تطوير المجهر إلى أنـواع ولكـن البـد مـن معرفـة مـساحة                   
  .الميكروسكوب وأجزائه واستخداماته

  : ـ مساعدة التالميذ على المهارات العلمية المناسبة  2.4
استخدام المجهر في فحص الكائنات الحية الموجودة في قطرة ماء مطر أو مـاء                 

  :راكد وذلك بوضعها على شريحة زجاجية ثم تتبع الخطوات التالية

  .ـ أدر القرص المعدني حتى تقابل العدسة الشيئية الصغرى العدسة العينية
 إلى أن يضاء مجـال      ـ أنظر خالل العدسة العينية ثم حرك المرآة تجاه مصدر الضوء          

  .المجهر أيضا إضاءة كافية مناسبة 
  .ـ ضع الشريحة الزجاجية التي سبق تحضيرها على المائدة وثبتها بالضاغطين 

ـ حرك الضابط المكبر لتحريك األنبوبة المجهرية إلى أعلـى واسـفل حتـى يظهـر                
  .ثم حرك الضابط الدقيق حتى يصبح التحضير أوضح ما يمكن , التحضير
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ك القرص المعدني حتى تستبدل الشيئين الصغرى بالكبرى، ثم حـرك الـضابط             ـ حر 
  .الدقيق لرؤية التحضير بوضوح مع مالحظة وضع غطاء على الشريحة

ـ بعد االنتهاء من الفحص ارفع الشريحة من مكانها ثم نضف المجهـر وضـعه فـي                 
  ).76-71: 2001سعد خليفة المقرم،( صندوقه الخاص

  

  :ميذ على األسلوب العلمي في التفكير ـ مساعدة التال3.4

بعد ذلك يمكن استخدام األسلوب العلمي في التفكير وذلك عن طريـق رسـم الجهـاز                 

وتوضيح أجزائه جزءا عن طريق رسمه من قبل الطلبة لكي يستطيعوا باألسلوب العلمي معرفة              

 المعرفـة   تلك األجزاء وأماكن وجودها ورقة أهمية كل جزء على حدى حتى يتوصـلوا إلـى              

  .الكاملة بالتفكير السليم

  : ـ مساعدة التالميذ على اكتساب االتجاهات العلمية وتنميتها 4.4

 وينـاقش معهـم بعـض       ،يعرض المعلم بعض األفالم التي تتعلق بموضوع المجهـر           

 وكيف يستفيد منه اإلنسان في التمييز بين الخاليا         ،التفاصيل الدقيقة في تركيب أماكنها بالضبط       

, عرفة المجهول وتأثير هذه المعرفة على شخصية الطالب ومدى تقبلهم لفهم هذا الموضوع              وم

  . ويحاول ذلك باهتمام كبير 

  : ـ مساعدة التالميذ على اكتساب الميول العلمية وتنميتها 5.4

وذلك عن طريق معرفة وفهم الطالب لهذا الموضوع وأهميته الخاصة ومـستقبلهم وان              

 ، عن طريق التمييز بين الخلية كوحدة أساسية لبناء الكائن الحي تحت المجهر         يروا ذلك بأنفسهم  

والتركيب الدقيق للخلية النباتية والحيوانية مع دراسة مقارنة بينهما فعن طريق شد انتباه الطالب              

واهتمامهم على كسب هذه االهتمامات لالستفادة وجعل الطالب يقومون بفحص كل من الخليتين             

  .هتمام والميول في توضيح تركيبها وأجزائها تحت المجهز ورسمها عن طريق اال

 : ـ مساعدة التالميذ على تذوق العلم وتقدير العلماء 6.4

فمن البديهي أن   , يناقش المعلم مع التالميذ جهود بعض العلماء في تطور الميكروسكوب          

م وكان أول من    1691لي عام   التشريح الدقيق للكائنات الحية لم يبدأ إال مع اختراع المجهر حوا          
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استعمل المجهر في البحث العلمي هو العالم الهولندي أنتوني قان كيفنهوك فقد فحص به كثيـرا                

  .من الكائنات الصغيرة 

م أن يميز في قطعة من الفلين عددا من الحجـرات          1665عام  ) روبرت هوك (واستطاع   

د اكثر من قرن ونصف ظل فيهمـا        م أي بع  1833 وفي عام    ،الصغيرة أطلق عليها اسم الخاليا    

 وفي عام   ،أن للخلية جسما صغيرا يسمى النواة     ) ريبوت براون ( كشف   ،الكشف المجهري خامال  

م 1839 وفي عـام     ،أن الخاليا هي الوحدات التركيبية في جسم النبات         ) شاليدن(م بين   1839

ليـة،ولكن العـالم    فكان لهذين العالمين الفضل في إرساء نظريـة الخ    ،طبق شتان على الحيوان   

 واستعمل كلمة بروتوبالزما في     ،)برنكجة(م ما توصل إليه     1846أكد عام   ) فون فول (المشهور  

وبفضل هؤالء العلماء وأعمالهم    ) العلمي  ( الميدان العلمي فكان له الفضل في شيوع هذا االسم          

لبحـث والمعرفـة     واتسعت آفاقه ومجاالته لم تعد محدودة بل ساعدت على ا          ،القديرة تقدم العلم  

سـعد  (  فلوالهم لتأخر العلم كثيرا    ،ولذلك وجب ذكرهم بالتقدير لما قدموه من خدمات للبشرية          

  ).76-71: 2001خليفة المقرم،

  :التقويم  ـ 7.4

بعد ذلك يأتي دور التقويم بحيث يكون شامال من جميع االتجاهات واألشياء لمعرفة مدى               

تفادة من هذه العملية لدى التالميذ عن طريق إعطاء بعـض           ما تحقق من العملية التعليمية واالس     

  :األسئلة للطالب

  .ـ ماهي المميزات العامة للمجهر 

  ).االسطوانة (  األنبوبة المجهرية ، المرآة،ـ اذكر ما تعرفه عن مكثف الضوء

  .ـ صف المجهر المركب بالرسم مع كتابة البيانات على األجزاء

استخدم الميكروسكوب الذي أمامك فـي الكـشف   ). ـ بأ  (ـ أمام كل متعلم شريحتان 

  .عن الشريحة

  ـ ما اثر اكتشاف الميكروسكوب وفائدته لإلنسان ؟

  .ـ مناقشة المتعلم فيما يعمل وفيما يكتب 

  .ـ مالحظة سلوك المتعلم في أثناء التعلم 
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  ):الكفايات المستهدفة:(أهداف تدريس العلوم حسب المناهج الجزائرية -5
إلمكان التكلم عن أهداف تدريس العلوم حسب المناهج الجزائرية وذلك من خالل            كان با  

اعتماد هذه المناهج على التدريس باألهداف ـ المقاربة باألهداف ـ ولكن مـع اإلصـالحات     

الجديدة اعتمدت مقاربة جديدة وهي المقاربة بالكفاءات فنجد أنفسنا ملـزمين ومجبـرين علـى               

وبـاألخص  ,  وخاصة مناهج العلوم   ،فة من خالل تصميم هذه المناهج     التطرق للكفايات المستهد  

  .عينة بحثنا وهي السنة األولى متوسط

وزارة التربيـة   (  ونوجز هذه الكفايات كما جاءت في مناهج السنة األولى متوسط حسب          

  : كاآلتي)39: 2003الوطنية،

يـف المعـارف    الوصول بالتلميذ إلـى توظ تعرف بأنها: الكفاءات المستهدفة  ـ  1.5

المكتسبة في العملية التعليمية التعلمية قصد التعرف على مـشكل يعترضـه واتخـاذ الموقـف       

  : هيولها عدة أنواع.المناسب لحله عقليا ومنطقيا في حينه 

  : ـ كفاءات متعلقة ببناء المفاهيم 1.1.5

  :عند نهاية هذه السنة يكون المتعلم قادرا على * 

  .نية الفيزيولوجية ـ الوعي بجسمه من حيث الب

  ..) .. أزهار ، بذور ،أغذية ( ـ تطبيق معايير التصنيف في وضعية جديدة 

  .ـ التوصل إلى مستوى تفسيري لمفهوم حلقة الحياة 

  .ـ تتبع مراحل وتطور ونمو الجنين 

  .ـ التعرف على وحدة العضوية والعالم الحي 

  .ـ فهم وتفسير المعنى الحيوي للوظائف 

  :ءات متعلقة بالمجال المنهجي ـ كفا 2.1.5

  :ـ عند نهاية السنة يكون المتعلم قادرا على  •
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  .ـ تنظيم معطيات الستخراج عالقات في وضعيات جديدة 

  .ـ استخراج إشكالية علمية انطالقا من العالقة بين المعطيات العلمية الجديدة 

  .ـ إصدار فرضيات ذات عالقة باإلشكالية المطروحة واختيارها 

  .تقاء مرجع ووثائق ذات صلة بالموضوع محل الدراسة والبحث ـ ان

  .ـ التحلي بالدقة والسببية في معالجة وضعيات جديدة 

  ـ حوصلة وإعادة تنظيم المعلومات التي جمعها من خالل الوصف والتحليل والتجريد 

  :ـ كفاءات متعلقة بالمجال التطبيقي  3.1.5

  : على  عند نهاية السنة يكون المتعلم قادرا

  .ـ االستعمال العلمي الدقيق للوسائل

  .ـ إنجاز وتخطيط بعض التراكيب التجريبية

  ـ تحقيق مشاريع ذات طابع علمي 

  .ـ تطبيق المكتسبات المعرفية في تحقيق بعض اإلنجازات

  :  ـ كفاءات متعلقة باالتصال 4.1.5

  : عند نهاية السنة يكون المتعلم قادرا على 

  .علمية الصحيحة في التعبير وتفسير الظواهر المتعلقة بالحياة ـ استعمال اللغة ال

  .ـ تحرير نص علمي انطالقا من وضعية ما 

  .ـ قراءة وتحليل جدول ومنحنى ورسم بياني ومخططات علمية 

  : ـ كفاءات متعلقة بالمجال الوجداني 5.1.5

  :عند نهاية هذه السنة يكون المتعلم قادرا على  •

  .ه من خالل تجسيد وتطبيق القواعد الصحية ـ االهتمام بصحة جسم

  .ـ نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع 

  .ـ التحلي بمواقف إيجابية تجاه نفسه ومحيطه 
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  .ـ تقدير وتثمين عمل زمالئه ضمن فوج العمل

  .ـ تقبل الرأي المخالف 

  .ـ تنمية روح التضامن والمسؤولية ضمن فوج العمل 

  : والتكنولوجيا وملمح المتعلم ـ العلوم الفيزيائية 2.5

انطالقا من أبعاد مادة العلوم الفيزيائية واالتصال وتأثيراتها علـى المجـاالت المختلفـة          

وزارة  ( .للحياة يمكن اشتقاق الملمح العام للمتعلم عند تدريس هذه المادة في التعليم المتوسـط             

   )70-69: 2003التربية الوطنية،

علمية ضرورية للحياة في العالم المعاصـر وكـذا توسـيعها           ـ تمكين المتعلم من ثقافة      

  . وإثارة المواهب لدى المتعلم،الستغالل التوثيق المناسب وإيقاظ االهتمام العلمي

  :ـ تمكين المتعلم من طرق علمية  فيزيائية تساعده على 

مواجهة المشكالت في الحياة اليومية والتعامل معها في حدود تضمن احترام البيئـة              •

  المجتمع و

  .مواصلة الدراسة أو التوجه إلى التكوين  المهني والتمهين •

  .التدريب على عملية  إنجاز المشاريع التكنولوجية •

حتى يستطيع االندماج في الحياة العـصرية ومـسايرة         ،استعمال التكنولوجيا الحديثة   •

  .التطور العلمي التقني والتكنولوجي

 حتى يتمكن  من التعرف على كيفيـة         ،متعلمإدخال البعد التاريخي في العلوم لدى ال       •

ومساهمة العلماء في تطويها وتوظيفهـا فـي بنـاء العلـوم            ،ظهور األفكار العلمية  

  .والتكنولوجيات الحديثة والتعرف ببعض مشاهير العلماء

  .تمكين المتعلم من منهج التفكير العلمي •

ت كالـصناعات   تمكين المتعلم من معارف كيميائية قابلة للتطبيق في عـدة مجـاال            •

  ..... وفهم الوسط البيئي والصناعات الغذائية الفالحية،المعدنية

  .تمكين المتعلم من معارف ومهارات في اإلعالم اآللي •

  : كفايات معلم العلوم-6
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إال أن  , على الرغم من أن نجاح عملية تدريس العلوم تتوقف على كثير مـن العوامـل               

لى أن معلم العلوم هو حجـر الزاويـة فـي العمليـة             المختصين في التربية العلمية يؤكدون ع     

 التعلميـة كلهـا فأحـسن المنـاهج والكتـب           -والمفتاح الرئيسي في العملية التعليمية    , التربوية

  قد ال تحقق أهدافها ما لم يكن معلم العلوم. والنشاطات والبرامج المدرسية أهميتها،والمقررات

ـ        اإلعداد) جيد( تكلم عـن معلـم العلـوم مـن حيـث           ونهدف في هذا العنصر إلـى ال

  ...وكتاباته  ومهاراته التدريسية,إعداده

  : إعداد معلم العلوم-1.6

لتحقيق دور فاعل مميز لمعلم العلوم في تدريس هذه المادة فان ذلـك يتطلـب تكوينـه                  

وإعداده إعدادا جيدا قبل وأثناء الخدمة لمواجهة الواقع التعليمـي واالقتـصادي واالجتمـاعي              

والتحديات المستقبلية في هذا العصر والقرن القادم من جهة أخـرى وهـذا             ،  في من جهة  والثقا

يتطلب من الجامعات ومؤسسات إعداد المعلمين األخرى أن تقوم بسياساتها وبرامجها الدراسية            

وتعديلها لتواكب التطورات والتغيرات الحديثة المستمرة وبالتالي تالئم متطلبات الواقع والقـرن            

هذا ويرد في األدب التربوي بعض االتجاهات العالمية المعاصرة فـي إعـداد             . يش فيه الذي نع 

  ):225-222: 1999عايش زيتون،(المعلم ومنها حسب 

  .الذي يركز على الجانب المعرفي في إعداد المعلم : ـ اإلعداد التقليدي

مهارات التي  ـ اإلعداد الذي يركز على المتعلم ويركز هذا االتجاه على إكساب المعلم ال            

والوجدانية واالجتماعية  ) العقلية  ( تمكنه من مساعدة المتعلم على تنمية حاجاته المعرفية         

  .والجسمية 

  .ـ اإلعداد الذي يركز على المعلم ونمط شخصيته وأساليب تفكيره واهتماماته 

ـ اإلعداد الذي يركز على الدور االجتماعي للمعلم وذلك لتمكينه مـن القيـام بواجبـه                

  .االجتماعي في تنمية مجتمعه 

ـ اإلعداد الذي يؤكد على مبدأ التكامل في برامج إعداد المعلمين فـي كـل الجوانـب                 

  .السابقة
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 إال انه يوجد اتفاق     ،هذا وعلى الرغم من االختالفات السابقة في اتجاهات اعداد المعلمين          

تجمع علـى ضـرورة احتـواء       عام بين التربويين على المعالم الرئيسية لعملية اإلعداد والتي          

  :برنامج اعداد معلم العلوم على ثالثة مجاالت رئيسية هي

ـ اإلعداد العلمي األكاديمي التخصصي ويشمل المواد الدراسية العلمية التخصصية التي           

  .تقع في مجال تخصصه تدريسه

  .علمية ويتضمن هذا المجال الجوانب التربوية والنفسية والتربوية وال: ـ اإلعداد المهني 

  .ـ اإلعداد الثقافي العام

 بعض االعتبارات األساسية التـي ينبغـي    Ratledgeولضمان اإلعداد الجيد يقترح روتلج 

  :توافرها في برامج إعداد معلمي العلوم وهي

  . ـ يمتلك معلم العلوم العمق والشمول في موضوع مادة العلوم أو التخصص العلمي

  .يعة العلم وبنيته ـ يدرك تاريخ العلم وفلسفته وطب

مناسبا للمرحلة التعلمية التي سيدرس فيهـا       ) التخصص العلمي (ـ يكون اإلعداد العلمي     

  .معلم العلوم

  .ـ يشتمل اإلعداد على خبرات تعليمية في طرق البحث واالستقصاء

  .ـ يتدرب معلم العلوم على طرق وأساليب تدريس العلوم 

  .ئل االتصال المختلفةـ يمتلك قدرة واستعداد أكاديمي في وسا

مع التأكيد علـى الدراسـات      , ـ تكون لديه خلفية مناسبة في العلوم التربوية بشكل عام         

  .اإلنسانية واالجتماعية بشكل خاص

  .ـ يدرك تاريخ التربية وفلسفتها وعلم االجتماع التربوي

  .ـ يعرف سيكولوجية الطفل المراهق وسيكولوجية التعلم 

  . والنمو المهني المستمر ـ يتابع برامج التطور 

  :ـ الكفايات التعلمية لمعلم العلوم  2.6
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) معلم العلوم   ( القدرة أو القدرات التي يحتاجها      : تعرف الكفاية في تدريس العلوم بأنها       

  لتمكنه من القيام بعمله بكفاءة وفاعلية واقتدار وبمستوى معين من األداء

  : هي معلم العلوم والكفايات التعلمية التي يجب أن يمتلكها

وذلك ألجل تقييمه وتطبيق نظريـات      : للطلبة) النمو العقلي   ( تحديد الفروق التفكيرية    ـ  

  .التعلم في تدريس العلوم

  .اكتساب عمليات العلم أو مهارات التفكير العلمي ـ 

  .امتالك مهارات التدريس وهي التخطيط والتنفيذ والتقويمـ 

   )234: 1999عايش زيتون، ( .مخطط مهارات التدريسيوضح  ) :08(الشكل رقم 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

مهارات التدريس
 التقومي التخطيط

ذ التنف

 مهارات عرض الدرس

 صياغة وتوجيه األسئلة

تصنيف األسئلة الصفية

إثارة الدافعية

 األهداف التعليمية

تحليل خصائص 

تحليل 

 تخطيط التدريس

التقويم 

التقويم 

التقويم 

التعزيز

 مهارات االتصال

استراتيجيات إدارة 

مشكالت إدارة الصف
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  . تصميم وتطوير نشاطات تجريبية علمية ـ 

  .امتالك مهارات وتقنيات مخبرية علمية ـ 

  .تحديد واختيار استراتيجيات تدريس العلوم المناسبة ـ 

  . وتوجيهها امتالك فن طرح االسئلةـ 

  .تصميم وتخطيط تدريس العلوم ـ 

  .تحديد واختيار وبناء الوسائل والتقنيات التعليمية ـ 

  .تنظيم وادارة مركز ـ الصف والمخابر ـ تعلم العلوم ـ 

  .تقييم تعلم الطلبة ـ 

  : العلوم دريسق تائ ـ طر7
األكثـر فاعليـة     متعددة ومتنوعة في هذا المجال والبد من اختيار الطرق           طرائقهناك  

) م1986زيتـون   (وتشير الكثير من الدراسات وبالذات دراسة        ونجاعة في تفعيل دور الطلبة،    

إلى انه يوجد ارتباط بين طريقة التدريس من ناحية وتفعيل دور الطلبة من ناحية ثانيـة داخـل           

تخدم  وفيما يلي عرض ألهم الطرق التي يمكن أن تـس          ،الصف وزيادة التحصيل من ناحية ثالثة     

: 1999،عـايش زيتـون   (في تدريس مادة العلوم وهذا بعد جمعها في كل من المراجع التاليـة              

ــل البكري(و ) 136 ــشواني، أم ــاف الك ــادي (و ) 76-61: 2001،عف ــد اله ــل عب  نبي

  ):171-156: 2001سعد خليفة المقرم،(و )55-2002:46وآخرون،

  : )Honkezطريقة هونكز ( ـ الطريقة األولى  1.7

ة تركز على المختبر والتجارب العلمية وتشير إلى أهمية ارتباط النظريـات            وهي طريق 

واألفكار والمعلومات بالتجارب المخبرية العلمية فهذه الطريقة بحد ذاتها تركز علـى اإلعـداد              

الشامل والوافي للمختبر بصفته يعد المرجعية التي يستفيد من خاللها ويربط مـا هـو نظـري                 

  .بالناحية العلمية

لك فان هذه الطريقة ترى بان للمختبر أهمية وفوائد عديدة في تشكيل وبناء المعارف              ولذ

  .القائمة على الربط واالستنتاج والتحليل
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  : ويمكن القول أن هذه الطريقة تركز على المبادئ التالية

ـ باستخدام التجارب العلمية والمختبرات يمكن أن نوفر الفرصة للـتعلم عـن طريـق               

 بـدل  ،أكيد يؤدي ذلك إلى اكتساب المعرفة العلمية التي تتميز بالواقعيـة والعمليـة   وبالت،  العمل

 كما يعد المختبر من أساسيات تعلم مادة العلوم والسـيما انـه             ،االعتماد على الخبرات المنقولة   

  :فعلى سبيل المثال. بالتجربة نصل إلى البرهان اليقين والى نتائج يصعب التشكيك بها

 ويبقى هذا مجرد فكرة لـدى       ،العلوم لطلبته بان غاز النيتروجين غاز سام      قد يفسر معلم    

ووضع ) N2( ولكن إذا قام المعلم المذكور بتجربة مخبرية حضر من خاللها مادة غاز              ،التالميذ

 اكائن حي في مكان يوجد فيه الغاز وتسبب ذلك بفقدان حياة الكائن الحي فان ذلك يكون مبرهن                

  . سامن هذا الغازأ باومثبت

 ،وبذلك يكون عن طريق التجربة قد اكسب الخبرات العلمية الحسية بـصورة مباشـرة             

  .وساهم في بقاء المادة العلمية المتعلمة واالحتفاظ بها

ـ إكساب مهارات علمية مناسبة ويتمثل ذلك في كيفية استخدام األدوات المخبرية بمهارة             

يتمثل ذلك في كتابة عمل الرسـوم البيانيـة         أيضا واكتساب مهارات أكاديمية تعليمية مناسبة و      

  .وكتابة التقارير المخبرية بصورة جيدة

ويمكن أيضا أن يكتسب المتعلم المهارات االجتماعية التي تتمثل في تعاون الطلبـة مـع               

  بعضهم البعض 

  .ـ تشكيل االتجاهات والميول وتقدير جهود الباحثين في مجاالت متعددة 

لطالب أن يشكل مجموعة عاملة من خالل تفاعله مـع المـادة            ـ إن هذه الطريقة تتيح ل     

  .وهذا ال يتأتى إال من خالل التجارب

  ):بوستير ودورة التعلم(تدريس العلوم بالمنحنى البياني كطريقة : الطريقة الثانية -2.7

هذه الطريقة تركز على مادة بناء العلوم من خالل التفاعل الذي يتم بين المعلم من ناحية                

طلبة من ناحية ثانية ومفادها بأنها تقوم على عمليات الحوار والنقاش التي من خاللها نستطيع               وال

  .أن نحدد   الخطوط العامة لتدريس مادة العلوم
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  : فعلى سبيل المثال

 ولهذا يمكن أن يسأل بعـض       ،قد تطرح أسئلة تدور حول انطفاء النار إذا فقد األكسجين         

 وتكمـن   ، والبعض اآلخر يدلي بإجابات حول هذا الموضـوع        ،ةالطلبة لماذا تحدث هذه الظاهر    

وظيفة المعلم في تحديد إجابات الطلبة وتشكيلها بحيث تصبح مجموعة من الخطوط العريـضة              

 ولهذا فإن طريقة بوستر تقوم على تشكيل المعارف وعلى بنائها مـن خـالل               ،التي يستند إليها  

لمين والمعلم ويمكن أن نثبت ذلك عن طريق إجراء  عمليات النقاش والحوار التي تدور بين المتع      

 من خالل عرض ما سبق يمكن أن نوضح ذلـك بـالنموذج             ،مجموعة من التجارب اإلجرائية   

  :التالي

  .يوضح مخطط بوستير ودورة التعلم) :09(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  :إن طريقة بوستر تقوم على مبادئ أساسية ست هي

ضير مجموعة من األسئلة تتعلق بصورة مباشـرة بـصلب          هذه الطريقة تستدعي تح   ـ  

  .الموضوع

تحتوي األسئلة على مصطلحات تتعلق بصلب الموضوع حتى يمكن للمعلم والمـتعلم            ـ  

  .اإللمام بها ويمكن لهم تعريف هذه المصطلحات

على المعلم أن يحدد الخطوات اإلجرائية التي تكون متسلسلة ومترابطـة ومتماسـكة             ـ  

  .لك إلى بناء مستوى معرفي مفاهيمي متعلق بطبيعة المادةبحيث يؤدي ذ

 .على المعلم في هذه الطريقة أن يستخدم التقويم التكوينيـ 

على المعلم أيضا أن يحدد الترابط النظري والعملي اإلجرائي حتى يـشكل نموذجـا              ـ  

  .معرفيا للمادة التي طرحت

النقاش والحوار حول 

 تثبيت عن طريق التجارب

  

 خطوط عريضة تفكير حول الظاهرة
  )تصنيف اإلجابات ( 
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بة حتى يتـسنى لهـم اإللمـام        هذه الطريقة تقوم أيضا على إعطاء أوراق عمل للطل        ـ  

 .بالطريقة بشكل تام

  )دورة التعلم:( الطريقة الثالثة ـ 3.7

نعني بها طرح مواضيع من مادة العلوم قي المنهاج بفترات متقطعة وبالتـالي أن هـذه                

الطريقة تقوم على طرح مواضيع مختلفة بأوقات مختلفة تتعلق بمادة العلوم بحيث تترابط المادة              

ولهذا البد أن يكـون لـدورة الـتعلم         ،  لظروف البيئية الفيزيائية التي تحيط بالطفل     المطروحة با 

  . ارتباط وثيق في تشكيل معارف الطالب

ولهذه الدورة أهمية في تشكيل المفاهيم للطلبة لذلك تشير البحوث والدراسـات أن لهـذه               

  :هي)52-50: 2002نبيل عبد الهادي وآخرون،(الطريقة عدة فوائد تكمن في ستة نقاط حسب 

  .ـ تتيح الفرصة للفرد المتعلم أن يتفاعل تفاعال إيجابيا في عملية التعلم

 وهذا يستند إلـى اشـتراك       ،ـ لهذه الطريقة أهمية في ربط ما هو نظري بما هو عملي           

  .الطالب في التعلم الصحيح

نا من  ـ إن هذه الطريقة تهيئ الفرصة للتعليم على أدوات وأجهزة وتقنيات ولذلك البد ل             

  .تشكيل المعارف بصورة إيجابية

كمـا تـؤدي فـي       ،ـ أن هذه الطريقة تلبي حاجات الطلبة وتزيد في مستوى اهتماماتهم          

  .الحصيلة النهائية لزيادة مستواهم المعرفي

  .ـ هذه الطريقة مناسبة لجميع الطلبة بجميع مستوياتهم

ف نتيجة للنشاطات التـي     تتيح الفرصة أمامهم ليمارسوا العلم ويكتشفوا بعض المعار       ـ  

  .يقومون بها

من خالل ما سبق نجد أن لهذه الطريقة أهمية في تفعيل مستوى الطلبة وجعلهم قـادرين                

  .على التعرف على بعض المشكالت والظواهر التي لها عالقة بعملية التفكير في مادة العلوم

  :تعليم العلوم بطريقة االستكشاف واالستقصاء:الطريقة الرابعة ـ 4.7
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بع طرق  تتإن التغيرات التي حدثت في مطلع هذا القرن على الصعيد العلمي فرضت أن              

 هذه الطرق ممثلة بتفعيـل دور الطالـب للتعـرف علـى األسـباب               ،علمية متطورة ومتنوعة  

  . والمسببات وعالقاتها بالنتائج

الـذي  ولهذا فإن طريقة االستكشاف واالستقصاء تعد من طرق التفكير المنطقي الناجح            

يؤدي في المحصلة النهائية إلى تشكيل مجموعة من المعارف التي يكون لها دور هام في بنـاء                 

  .المعارف لدى المتعلم

وتعرف طريقة االستكشاف واالستقصاء بأنها تلك الطريقة التي تقـوم علـى خطـوات              

  .إجرائية متسلسلة مترابطة تؤدي لزيادة المستوى المعرفي العلمي لدى الطلبة

  :ر بعض الدراسات أن هذه الطريقة تقوم على أربعة مرتكزاتوتشي

  .طرح ظاهرة واضحة ومفهومة لدى المتعلمـ 

طرح تساؤالت وأسئلة عديدة مترابطة بهذه الظاهرة ومترابطـة بمـستوى التفكيـر             ـ  

  .المنطقي لدى المتعلم

  .جعل المتعلم يقترح الحلول المناسبة حول هذه الظاهرةـ 

م هذه الحلول وجعل اإلجابات النموذجية كخطوط عريضة من خاللها          على المعلم تقيي  ـ  

 .تكتشف قدرات الطالب وإمكاناتهم

 :على ضوء ما سبق يمكن أن نطرح النموذج اآلتي

  .يوضح جوهر عملية االستكشاف) :10(الشكل رقم 

  

  

كتشاف يوضح النموذج السابق لنا كيفية تفعيل دور المدرس للطالب عن طريق عملية اال            

: 2002نبيل عبد الهادي وآخـرون،    (فوائد هذه الطريقة بالنسبة للطالب حسب        و   واالستقصاء،

  :تتمثل في) 53-54

  .زيادة المستوى المعرفي لديهـ 

مجموعة ظواهر 
 متعددة

 أسئلة تدور حول هذه
 تعلم وتعليم ذاتيإجابات  الظواهر
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  .تفعيل دورة التعلم داخل الصفـ 

  .تشكيل سلوك علمي لدى الطالبـ 

  

  :وتشير الدراسات أن هذه الطريقة تمتاز بست نقاط عن الطرق األخرى

  .محور أساسي في عملية التدريس) الطالب(يصبح الفردـ 

  .تنمي لدى الطالب مهارات التقصي واالستكشاف واالستدالل والتجريبـ 

  .تنمي لدى الطالب الثقة بالنفس  واإلنجازـ 

  .تهتم هذه الطريقة بتنمية المهارات الفكريةـ 

  .تؤكد على أهمية استمرارية التعلم الذاتيـ 

  .ة يكون لها أهمية في تحقيق األهداف بسرعة وبفعاليةهذه الطريقـ 

  :افة إلى ما ورد ذكره فقد برزت أربع مصوغات لتفعيل طريقة االستكشافضباإل

o                القوة الفعالية العقلية أي أن المتعلم يستطيع من خالل هذه الطريقة رفـع قدراتـه

  .العقلية يربط األسباب بالمسببات

o زيادة  الحوافز الداخلية  هذه الطريقة يمكنمن خالل: إثارة الحافز الداخلي.  

o تعلم فن االستقصاء واالستكشاف.  

o زيادة قدرة الطالب على التخزين واالسترجاع. 

  :وأشار العلماء أن لهذه الطريقة عدة سلبيات 

  .ـ إن هذه الطريقة تتطلب عدم مراعاة الفروق الفردية 

  .ذا ما قورنت بالطرق األخرىـ طبيعة التقصي واالكتشاف تتطلب زمن طويل نسبيا إ

ـ تحتاج هذه الطريقة إلى قدرة فائقة من معلم العلوم لعرض وإثارة التفكيـر الخـاص                

  .بالتقصي واالكتشاف 

  ـ احتمال تسرب اليأس إلى نفس الطالب في حالة فشله في الوصول إلى النتيجة 

  تعلم العلوم بأسلوب حل المشكالت : الطريقة الخامسة  ـ 5.7
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ه الطريقة من الطرق التي يتم التركيز عليها في تدريس العلوم وهذه بحد ذاتهـا               تعد هذ 

كما أنها تهدف إلى تشجيع الطلبـة علـى البحـث           ،تساعد الطلبة على إيجاد الحلول والمواقف     

 والتجريب كما تساعدهم على إيجاد األشياء بأنفسهم وان الفرق الجـوهري            ،والتنقيب والتساؤل   

 يعرض المعلم علـى الطالـب       ،الت وطريقة االستكشاف أن في األولى       بين طريقة حل المشك   

 بينما في الطريقة الثانية يقوم على طرح بعض المواقف          ،بعض الظواهر الواضحة نسبيا لديهم      

  .الغامضة نسبيا لدى الطلبة والتي تتطلب منهم جهدا ال بأس به في التفكير 

تكشاف وربط األسباب بالمسببات بشكل     ولهذا فان هذه الطريقة تقوم على التقصي واالس       

إن .  ويجعل من الطلبة قادرين على الربط واالستنتاج بـصورة علميـة           ، وبشكل دقيق  ،واضح

المتتبع لهذه الطريقة يجدها تعطي الطالب اإلطار العام الذي يجعله قادرا علـى بنـاء ميولـه                 

  ريسي الذي يتم بهذه الطريقة؟ ما هو األسلوب التد. واتجاهاته وآرائه وأفكاره نحو مشكلة معينة

 إلى أن لهذه الطريقة     ،تشير الدراسات في مجال أساليب التدريس المختلفة في الجامعات        

  ):57-55: 2002نبيل عبد الهادي وآخرون،(مرتكزات تقوم عليها منها

فعلى سبيل المثال قد يطرح     ،ـ طرح قضية تثير التساؤل حول الظاهرة المراد دراستها          

لنفترض عدم وجود مادة األكسجين في البحار فمـاذا يحـدث للكائنـات              :اليالسؤال الت 

  .الحية؟

 ولنفترض انه طلب للمتخصصين في مجال الكيمياء أن يعملـوا علـى إيجـاد مـادة                

  .ماهي الطرق التي يستخدمونها في إيجاد هذه المادة ؟. األكسجين 

  .مع مواقف البحث العلمي ـ تكليف الطلبة باإلجابة على هذه المشكلة بأساليب تتفق 

  .ـ وضع نماذج محددة إلجابات الطلبة 

  .ـ تجمع الحلول التي قدمها الطلبة وتصنيفها

 روبرت جانيه أن حل المشكالت تتضمن عمليات عقلية وأكاديمية           وفي هذا المجال يرى   

  .تعليمية يكتشف الطالب من خاللها حلوال للمشكالت 
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ن التعلم اإلشاري الذي يعد لديه من ابسط أنواع التعلم          يربط جانيه بي  : على سبيل المثال    

  :وحل المشكالت فيطرح المثال التالي 

 علل لماذا يحدث ذلـك ؟       ،إذا وضعت الجنادب وهي من الحشرات في الماء فإنها تموت         

  .هذا بحاجة إلى تفسير منطقي عقلي للوصول إلى القواعد 

هذا نجد ميجر يعرف المشكلة بأنها سؤال       فاختيار المشكلة يعد من أهم ركائز التدريس ول       

 ولهذا البد للطالب أن يحس بهذه المشكلة والبد أن تكـون            ،محير ال بد من تحديد اإلجابة عليه      

ولذلك فان عملية التدريس بحل المـشكالت تقـوم علـى           ... المشكلة في مستوى تفكير المتعلم      

  :النقاط التالية 

  .ـ الشعور بالمشكلة 

   .ـ تحديد المشكلة

  .ـ جمع البيانات 

  .ـ وضع الفروض الواضحة 

  .ـ اختبار الفروض 

  .ـ الوصول إلى حل مناسب 

  . ولذلك فإننا نرى أن هذه الطريقة يمكن أن يكون لها فعالية لزيادة تفعيل التعلم 

  :منهاج العلومفي المحتوى  ـ 8

منهـاج إلـى   وأولها تأثرا باألهداف التـي يرمـي ال  ،المحتوى هو  أحد عناصر المنهاج  

 والتي يتم تنظيمها على نحو      ، المعارف التي يقع عليها االختيار     «:ويعرف المحتوى بأنه  , تحقيقها

وهـو مجموعـة    . »سواء كانت هذه المعارف مفـاهيم أو حقـائق أو أفكـار أساسـية             . معين

 اختيـار الخبـرات     ،ويرافق اختيار المحتوى  . الموضوعات التي يتضمنها مقرر دراسي معين     

مية التي تستهدف اكتساب المتعلمين األنماط السلوكية المرغوبة من معلومـات ومهـارات         التعلي

أما الخبرة فهي حصيلة ما يكتسبه المتعلـم نتيجــة تفاعلــه مـع             ،  ومفاهيم واتجاهات وقيم  

  . الموقف التعليمي
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-57: 2002نبيل عبد الهادي وآخـرون،    (وهناك نوعان من المحتوى أورداهما كل من        

  :هما) 43-41: 2001مل البكري وعفاف الكشواني،أ(و ) 58

  .محتوى يركز على المعارف والحقائقـ 

  .محتوى يركز على المهاراتـ 

والمحتوى الذي يركز على المعارف والحقائق يناسب أطفال مراحل الطفولـة المبكـرة             

الذي يركـز   أما المحتوى   . وبيئتها،  والنباتات, حيث يهتم أطفال هذه المرحلة بأسماء الحيوانات      

 فهو يركز على التجارب البسيطة والمهارات  - يناسب أيضا أطفال هذه المرحلة     -على المهارات 

، وللمحتـوى   ربط الحذاء ومهارة تنظيف األسنان وغيرها من المهارات       ،  كمهارات فك األزرار  

  .الخ ... خطوات ومعايير

  : ـ خطوات اختيار المحتوى 1.8

,  وهي أول عملية في اختيار محتويات المنهاج:سيةاختيار الموضوعات الرئي ـ  1.1.8

  .ويجب أن تتناسب هذه الموضوعات مع األهداف

 وتعد هذه األفكـار هـي   :اختيار األفكار الرئيسية التي تحتويها الموضوعات ـ  2.1.8

وبالتالي يجب أن تحتوي على المعلومات الكافيـة بالنـسبة          . األساسيات التي تبنى عليها المادة    

  .وتعديلها إذا لزم األمر،ويجب اختيار هذه األفكار في مواقف تعليمية مختلفة, للمتعلم

 وعـادة تختـار   :اختيار المادة الخاصة لكل فكرة رئيسية في ضوء األهداف ـ  3.1.8

وتراعـي  ،  المادة التي ترتبط بأكبر عدد من األهداف والتي تتمشى مع ميول واهتمام الطـالب             

 إضافة إلـى اإلمكانـات      ،ترتبط بمشكالت حياتهم وتنمي قدراتهم     و ،مستواهم وخبراتهم السابقة  

  .المادية المتاحة والتي هي أحد شروط التفصيل في اختيار المادة

 وإنمـا   ،إن عملية اختيار المحتوى ليست عملية عفوية تخضع لوجهة نظر شخص محدد           

ى محتوى المنهـاج     ويجب أن ال يبق    ،تتطلب هذه العملية فريقا كامال من المختصين في المنهاج        
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 في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي وما يـصاحبه مـن           ، وإنما يجب تغييره باستمرار    ،ثابتا

  .بحوث ودراسات

  

  

  

  :معايير اختيار المحتوى ـ 2.8

أمل البكـري وعفـاف     ( حسب    تتطلب عملية اختيار المحتوى معايير عدة يمكن إتباعها       

  :كما يلي)60-59: 2001الكشواني،

ألن العملية التعليميـة تـسعى لتحقيـق        ،  ن يكون المحتوى مرتبطا باألهداف    ـ أ  1.2.8

 لذا يجب أن يكون     ،أهداف محددة ومحتوى المنهاج هو أحد الوسائل الهامة لتحقيق هذه األهداف          

  المحتوى عبارة عن ترجمة صادقة لألهداف حتى يتسنى تحقيقها بصورة كاملة 

عنـد  . عي والثقافي الذي يعيش فيه المتعلمـون      ـ أن يكون مالئما للواقع االجتما      2.2.8

 وبالصورة التي   ،اختيار المحتوى ينبغي أن نختار المعارف التي تفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم          

 وينبغـي   ،يكونوا فيها قادرين على التفاعل بإيجابية مع حياتهم االجتماعية والثقافية المـستجدة           

  .ومشكالتهاالهتمام عند تصحيح المحتوى بحاجات المجتمع 

 ،ـ أن يكون منسجما مع ما توصل إليه علم نفس الطفل من مبـادئ ونظريـات                3.2.8

 حيث ينبغي أن يتم اختيـار المحتـوى بـشكل           ،وان يضع في اعتباره خصائص الطفل النمائية      

  . ومراحل التطور العقلي لديهم ،يتناسب مع مستوى التفكير عند األطفال

ه وعمقه ويقصد بالشمول أن يحتوي علـى جميـع        ـ أن يكون متوازنا في شمول      4.2.8

أما العمق فينبغي تناول المحتوى ألساسـيات المـادة كالمبـادئ والمفـاهيم             . مجاالت المعرفة 

 وربطها بغيرها من العمليات العقلية إلـى نحـو          ، وتطبيقها بطريقة مفهومة   ،واألفكار األساسية 

  . يمكن من تطبيقها في مواقف جديدة
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 المحتوى ميول واحتياجات التالميذ وقيمهم الن االهتمـام بميـول           ـ أن يراعي   5.2.8

 لـذا   ، وييسر عملية الـتعلم    ،واحتياجات التالميذ يولد لديهم الدافع لإلقبال على دراسة المحتوى        

 ،يجب أن يراعي مصمم المحتوى احتياجات الطفل الفيزيولوجية والحاجة إلى الحب واالحتـرام            

 ،كما يجب االهتمام بالقيم التي تنبثق مـن فلـسفة المجتمـع           ... بواالستقالل والحاجة إلى اللع   

  .وفلسفة التربية

ـ أن يكون المحتوى صحيحا وذا أهمية ويقصد بـصحة المحتـوى أن يكـون                6.2.8

 والمحتوى يعد صادقا إذا كانت المعارف التي يحتويها حديثة وصحيحة مـن الناحيـة               ،صادقا

أما أهمية المحتـوى    .  وقابلة للتطبيق في مجاالت متنوعة     ،ها وأساسية بالنسبة للمادة نفس    ،العلمية

  . فيقصد بها قيمة المحتوى للمتعلم وللمجتمع على حد السواء

  :تنظيم المحتوى  ـ 3.8

 تأتى مرحلة تنظيم هذا المحتوى      ،بعد أن يتم اختيار المحتوى في ضوء المعايير السابقة          

  .  اعتبارات ومبادئ ويراعى في هذا التنظيم

  :اعتبارات تحديد المحتوى  ـ 1.3.8

التي تضمنها كل موضوع وفروع هـذه  ) المحورية( ـ تحديد األفكار الرئيسية  1.1.3.8

  .األفكار 

 ،ويهتم بتنظيم المـادة المناسـبة لهـذه األفكـار    :  ـ التنظيم المنطقي للمادة  2.1.3.8

 ومن المعلوم إلى    ،لمجردوالتسلسل في إعطاء الخبرات بحيث تنتقل األفكار من المحسوس إلى ا          

 ومن القريب إلى البعيد كما ينبغي مراعاة التتابع في تنظيم           ، ومن البسيط إلى المركب    ،المجهول

 ثم االنتقـال إلـى      ، أي أن يتم البدء باألفكار التي تمثل خلفية ادراكية للتالميذ          ،األفكار الرئيسية 

  .األفكار التي تبنى على أساس هذه الخلفية

 فالمتعلم في المفهـوم الحـديث هـو    ،تنظيم السيكولوجي والنمائي للمتعلم ـ ال 3.1.3.8

 كما ينبغي   ،محور العملية التربوية وعند وضع المحتوى يجب االهتمام بالمراحل النمائية للمتعلم          

حتـى يـتمكن    ،  االهتمام بمفاهيم النضج والميول واالستعدادات والفروق الفردية بين المتعلمين        



   
         

  

- 84 -  

  :الفصل الثاين تعليمية العلوم الطبيعية
 الـدراســـة النظرية

 ، ذه المراحل  ه عطاء المهارات والخبرات والمعرفة المناسبة لكل مرحلة من       واضع المنهاج من إ   

  .ويجب أن يراعي التوازن بين التنظيم المنطقي للمادة والتنظيم السيكولوجي للمتعلم

 ـ التنظيم للمهارات الحقائق وهو التنظيم القائم على العمل والنشاط والتجارب  4.1.3.8

الطرح قبل مهارة القسمة والتدريب على مهارة العمل المخبـري          العلمية كالتعلم مهارة الجمع و    

  .ومهارة الكتابة والرسم وغيرها 

  

  :لتنظيمامبادئ  ـ 2.3.8 

  .ـ التتابع بحيث تكون كل خبرة مبنية على الخبرات السابقة لها  1.2.3.8

  .ـ االستمرار ويعني وجود عالقة مستمرة بين عناصر المحتوى الرئيسة  2.2.3.8

ـ التكامل والعمل على إيجاد عالقة اتصال بين عناصـر المحتـوى وبـين               3.2.3.8

  .الخبرات التعليمية 

  .ـ التراكم ويهتم بتنظيم الخبرات التعليمية بحيث يفرز بعضها البعض اآلخر  4.2.3.8

ـ التوازن والهدف منه تحقيق التوازن بين التنظيم المنطقي للمادة والتنظـيم             5.2.3.8 

  . للمتعلم السيكولوجي 

ـ التمركز أي أن هناك نقطة ارتكاز يتمركز حولهـا المحتـوى والخبـرات               6.2.3.8

  .التعليمية 
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  :الفصل الثاين تعليمية العلوم الطبيعية
 الـدراســـة النظرية

  

  

  

  :جزئيةخـالصة * 
صفوة القول تعليمية العلوم الطبيعية تعني التطرق إلى دراسة الظواهر الطبيعية، سـواء              

ة علميـة تـستند إلـى األسـلوب     دراس... كانت بيولوجية، فيزيائية، أو كيمياء وهندسة وراثية   

، ثم فرض الفروض إلى إختبار هذه الفـروض         )الظاهرة اإلشكالية (العلمي، أي طرح اإلشكالية     

بطرق ووسائل شتى، ومن بينها وأهمها عملية التجريب كنشاط علمي الختبار صحة الفروض،             

 تفـسير الفـروض     باإلضافة إلى أنه نشاط علمي حقل ممارسته هو تعليمية العلوم الطبيعية؛ ثم           

من بين الغايات واألهداف العامة     ) عام(وهذا ألجل تحقيق غاية وهدف      . وصوال إلى التعميمات  

من تدريس العلوم الطبيعية المذكورة سابقا، وهذا الهدف يتمثل في تنمية الروح العلميـة لـدى                

  .التلميذ

ـ              ا بخـصائص   ويجب أن يتم اختيار محتوى العلوم الطبيعية وفق معايير يتعلـق أغلبه

المرحلة السنية والمرحلة التعليمية اللتين ينتمي اليهما التلميذ، أيضا يجب مراعاة البيئـة التـي               

وحتى يتم استيعاب هذا المحتوى يجب إتباع طرائق عدة في تدريس العلوم الطبيعية             . ينتمي إليها 

ايـات واألهـداف    واستعمال الكثير من الوسائل البيداغوجية وخاصة عملية التجريب لتحقيق الغ         

  .المذكورة في هذا الفصل

  



  

  

 
  

  

  

  

  

  التفــكـــير العلــمي
    

  متهيد    *
 . ـ مراحل تطور الفكر البشري 1
  . ـ جوانب التفكري العلمي2
 . ـ مسات التفكري العلمي3
  . ـ خطوات التفكري العلمي4
  . ـ مكونات التفكري العلمي5
  .فكري ـ دور املؤسسات التربوية يف تنمية الت6
  . ـ عقبات التفكري العلمي7

  .خالصة جزئية*
*  
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 ثالثالفصل ال التفكري العلمي
 ــة النظريةالـدراسـ

 :تمهيـــد 
فـي البحـث وكـذا      )  المستقل(بعد التطرق إلى التجربة العلمية بوصفها المتغير األول         

والمتمثل في التفكيـر العلمـي      ) التابع(تعليمية العلوم في فصل مستقل نعرج إلى المتغير الثاني          

من نموه ، حيث يعتبر التفكير أعقد نوع مـن أشـكال الـسلوك              الذي تريد هذه الدراسة التأكد      

اإلنساني ، فهو يأتي في أعلى مستويات النشاط العقلي، كما يعتبر من أهم الخصائص التي تميز                

  . اإلنسان عن غيره من المخلوقات 

فأدى , وهذا السلوك ناتج عن تركيب الدماغ لديه مقارنة مع تركيبه البسيط عند الحيوان              

التعقيد في التفكير إلى تعدد تعريفاته وتعدد اتجاهاته وتصنيفاته التي نذكر من بينها التفكيـر         هذا  

العلمي الذي ركز عليه بحثنا من خالل التعرض إلى مراحل تطور التفكير العلمي ، ثم التطرق                

را إلى جوانبه و سماته وخطواته إضافة إلى مكوناته ودور المؤسسات التربوية في تنميته  وأخي              

  . العقبات التي تقف حائال في وجه التفكير العلمي 
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  : ـ مراحل تطور الفكر البشري1
الواقع أن تفكير اإلنسان مر بمراحل متعددة عبر العصور التاريخية وهناك كثيـر مـن               

 كونت ومن   وغستأ و, ثر بنتي رالمفكرين الذين وصفوا هذه المراحل من أمثال جون ديوي وآ         

  :)19: محمد عبد الرحمن العيسوي( نجد حسب لهذه المراح

   )Animistic Thinking(  ـ مرحلة التفكير اإلحيائي 1.1

وكل شيء يتحـرك    , ياء كانت تتحرك حركة ذاتية    شوفيها أن الناس كانوا يعتقدون أن األ      

روح خاصـة بـه     , وهو بمعزل عن األشياء األخرى وفي كل شيء توجد قوى حيوية تحركه           

  .في هذه المرحلة نسب اإلنسان إلى الجمادات الحياة واألرواح,  الن لها روحافالشجرة تتحرك

   ـ مرحلة التفاعل2.1

 وهـو   ، في الكون وعرف انه من الصعب تحديد صفات الجزء         ةوهنا رأى اإلنسان وحد   

 ولقد تبلورت هذه النظرية على يد أينشتاين و أصـبحت نظريـة            ،مستقل عن الكل الذي يحتويه    

أمـا     . فالشيء اليفهم إال في ضوء عالقته مع األشياء األخرى         Relativityالنسبية  معروفة باسم   

 Theological فقد قسم التفكير إلى مراحل ثالثة هي المرحلـة الالهوتيـة             Conteأوغست كونت   

وهي التي   Positivism والمرحلة الوضعية أو العلمية الحديثة       Metaphysicalوالمرحلة الميتافيزيقية   

  .لمرحلتين السابقتين وتقوم على أساس المالحظة والتجربة والتصنيف للحقائق فقطتلغي ا

صرة تنحـدر مـن مرحلـة       ان مظاهر التفكير الخرافي المع    أويرى الكثير من الباحثين     

ولذلك نسب لألشياء أرواحـا     , به فيها اإلنسان العالم بذاته    ي ش التفكير اإلحيائي تلك المرحلة الت    

  .كروحه

نا نلمس بعض مظاهر هذه النزعة اإلحيائية التي اتسم بها تفكيـر اإلنـسان              بل أننا مازل  

بـل أن   , األول في سلوك االطفال الذين ينسبون الحياة إلى كثير من الجمادات كاللعب والـدمى             

ـ       داإلنسان الراشد الكبير يرتد عن     لي فـيلعن األشـياء     و مواقف الشدة بتفكيره إلى المستوى الطف

  .ه عليها فيحطمها أو يقبلها أو يداعبهاالجامدة ويصب جام غضب
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 ــة النظريةالـدراسـ

 :جوانب التفكير العلمي ـ 2
يصعب علينا تقسيم النشاط العلمي إلى خطوات وإنما االوفق أن نميز فيه نواحي، وابرز              

األولى ما نسميه بالناحية الوضعية والثانية ما نسميه بالناحيـة          . هذه النواحي ناحيتان أساسيتان   

 ولقد سارت هاتان الناحيتان باستمرار في نشاط مزدوج كانت نتيجته مـا             التفسيرية أو النظرية،  

ومنذ قديم الزمان واإلنسان يالحـظ ويبحـث عـن تفـسير            . توصلنا إليه حتى اليوم من العلوم     

لمالحظاته هذه في نفس الوقت، وقد الحظ الناس منذ األزل مثال أن الشمس تشرق كل يوم من                 

حظوا تغير أوجه القمر كل شهر، وغير ذلك من الظواهر          الشرق وتغرب في الغرب، وكذلك ال     

وقد كان من بين هؤالء مجموعة سألت نفسها لماذا تشرق الشمس؟ ولمـاذا تغـرب؟               . الطبيعية

وهكذا من هذه األمثلة وغيرها يتـضح       ... وأين تشرق؟ وأين تغرب؟ ولماذا تتغير أوجه القمر؟       

والجانب الثـاني   , تلخص في القيام بالمالحظات   جانبا التفكير العلمي الجانب االول الوضعي وي      

   .يتلخص في المحاوالت المنهجية لتفسير هذه المالحظات

  : ـ الجانب الوضعي1.2

ال يقتصر الجانب الوضعي في العلم على مجرد المالحظات األصلية التي يسعى الباحث             

 هذه المالحظـات    بل يشمل أيضا جميع الخطوات السابقة والالحقة للحصول على        , إلى تسجيلها 

كما يـشمل   , مما يستخدم فيه الخبرة السابقة فتشمل في علم النفس مثال إعداد المقاييس وتطبيقها            

ويستعين علم النفس في ذلك     , خطط البحث وطرق تسجيل المالحظات وطرق عرضها وتحليلها       

لمركزيـة  فطرق التوزيع التكراري ومقاييس النزعة ا     , بالطبع بالعلوم الرياضية كعلم اإلحصاء    

واالرتباط والتحليل اإلحصائي بكافة أنواعه ما هي إال أشكال وطرق لعرض           , ومقاييس التشتت 

  المالحظات وتحليلها حتى تسهل قراءة المعاني المختلفة فيهـا ويـسهل إدراك العالقـات بـين              

 اختيار العينـة التـي تجـرى عليهـا          دوكذلك يتضمن الجانب الوضعي طريقة تحدي     , جزئيا ته 

حظات حتى يمكن التعميم من هذه العينة إلى األفراد اآلخرين الذين لم تجر عليهم المالحظة               المال

ومنها وعلى أساسها يمكنه أن يـصل       , كل هذه النواحي يتضمنها الجانب الوضعي للعلم      فوهكذا  

محمد عماد الـدين إسـماعيل       (.إلى فهم الظواهر وتفسيرها وهو ما يختص به الجانب النظري         

1978 :61-62(  
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 ثالثالفصل ال التفكري العلمي
 ــة النظريةالـدراسـ

  ):التفسيري (  ـ الجانب النظري2.2

ال نستطيع دائما أن نصل إلى حلول للقضايا العلمية ببساطة عـن طريـق المالحظـة                

فالكثير من الظواهر يبدو بعيد الصلة بالعالقات التي تقـع تحـت المالحظـة              , والقياس المباشر 

كما أن مـشكلة    ,  تفسيرها بحيث يتعذر االعتماد على هذا الطريق السهل المباشر في        , المباشرة

إقامة العالقات بين الظواهر التي تبدو بعيدة الصلة بعضها ببعض هي في أساسـها مـشكلة ال                 

تحل عن طريق المالحظة المباشرة لذلك كان البد في جميع العلوم الحديثة من إقامة النظريات               

إال أنها ال يمكن    , باشرةوالمبادئ التفسيرية التي وان كانت تقوم أساسا على ما جمع بالخبرة الم           

ففي كل علم إذن البد من أن نفرق بين الحقائق الوضعية مـن ناحيـة               , أن تعتبر قاصرة عليها   

أي نفرق بين المالحظة والقياس من ناحية وبـين تفـسير           , والحقائق التفسيرية من ناحية أخرى    

   .)62: 1978محمد عماد الدين إسماعيل ( من ناحية أخرى قياساتلاهذه المالحظات و 

 : ـ سمات التفكير العلمي3
مجموعة السمات والخصائص التي يتميز بها التفكير العلمـي عـن           " فؤاد زكرياء "يحدد  

سائر أنماط التفكير اإلنساني مؤكدا اتخاذ هذه   الخصائص مقياسا لمدى علمية أي نـوع مـن                  

  :كاآلتي) 19-18: محمد ماهر الجمال(التفكير يقوم به اإلنسان أوردها 

  : ـ التراكمية1.3

فكل نظريـة   , يصف مصطلح التراكمية الطريقة التي يتطور بها العلم ويعلو بها صرحه          

والوضع الذي يقبله العلماء في أي عصر هو الوضـع          , علمية جديدة تحل محل النظرية القديمة     

هم العالم  وتصبح النظرية العلمية السابقة شيئا تاريخيا ال ت       , الذي يمثل حالة العلم في ذلك العصر      

  .نفسه بقدر ما تهم مؤرخ العلم

حيـث ال تكـف     ,  نسبية اأنه, وتكشف سمة التراكمية عن خاصية أساسية للحقيقة العلمية       

ومهما بدا في أي وقت أن العلم قد وصل في موضوع معين إلـى              , الحقيقة العلمية عن التطور   

  . جديديض عنه برأيع ويست مستقر، فإن التطور سرعان ما يتجاوز الرأيرأي
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 ــة النظريةالـدراسـ

الرأسي واألفقي وفي االتجاه    , ويسير التراكم الذي تتسم به المعرفة العلمية في االتجاهين        

وبعـد  , الرأسي يعود العلم إلى بحث نفس الظواهر التي سبق له بحثها ولكن من منظور جديـد               

يـادين  أما في االتجاه األفقي فينحو العلم إلى التوسع واالمتـداد إلـى م            , كشف أبعاد جديدة فيها   

ذلك ألن العلم بنطاق محدود من الظواهر كان يعتقد أنها وحدها الخاضعة لقواعد البحث              , جديدة

  .بينما كانت هناك ميادين كثيرة تعد أعقد أو أقدس من أن يتناولها العلم, العلمي

  ):المنهجية( التنظيم-2.3

ال يمثـل إال قـدرا      لتفكير العلمي   ا, طإال أن نم  , برغم أن عقل اإلنسان يعمل بال انقطاع      

ذلك ألن العقل اإلنساني في جزء   كبيـر مـن            , ضئيال من هذا التفكير الذي يعمل دون توقف       

, وإنما يسير بطريقة أقرب إلـى التلقائيـة أو العفويـة          , نشاطه ال يعمل بطريقة منهجية منظمة     

وكثيرا ما يكون نشاطه مجـرد رد فعـل علـى المواقـف التـي تواجهـه دون تخطـيط أو                     

في حين أن التنظيم من أهم سـمات        , وتتداعى األفكار في الذهن حرة طليقة من أي تنظيم        .رتدبي

, وإنما يتم ترتيبهـا بطريقـة محـددة       , حيث ال تترك األفكار تسير حرة طليقة      , التفكير العلمي 

مع بذل جهد مقصود من أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن للطريقة التي يتم             , وتنظيمها عن وعي  

  .التفكير بها

والتعود , ويتطلب الوصول إلى هذا التنظيم التغلب على كثير من العادات اليومية الشائعة           

وكلها أمور تحتاج   , ز العقل في الموضوع المبحوث    يعلى إخضاع التفكير لإلرادة الواعية وترك     

وبقدر ما كان العلم تنظيم لطريقـة التفكيـر أو          . إلى مران خاص وتصقلها الممارسة المستمرة     

أي أننا في العلم ال نقتصر , فإنه في ذات الوقت تنظيم للعالم الخارجي     ,  الممارسة العقلية  ألسلوب

ذلك ألن هذا العالم مليء بالحوادث , على تنظيم حياتنا الداخلية فحسب بل أيضا العالم المحيط بنا         

وقـائع  المتشابكة والمتداخلة وعلينا في العلم أن نستخلص من هذا التشابك والتعقيد مجموعـة ال             

  .التي تهمنا في ميداننا الخاص

بينما يمثل الترابط الـذي     , ويعتبر المنهج العلمي المظهر الرئيسي لسمة التنظيم في العلم        

تتصف به القضايا العلمية مظهر آخر للتنظيم العلمي حيث ال يكتفي العلم بحقائق مفككة وإنمـا                

كل قضية فيه إلى فهم األخريات       فهم    إلى نسقا محكما يؤدي  , يحرص على أن يكون من قضاياه     

دمج فيهـا   توال تضاف كل حقيقة علمية جديدة إلى الحقائق الموجودة إضافة خارجية فحسب بل              

  .بحيث تكون معها كال موحدا
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  : ـ السببية3.3
ال يكون النشاط العقلي لإلنسان علما بالمعنى الصحيح إال إذا اسـتهدف فهـم الظـواهر      

مفهومة بالمعنى العلمي لهذه الكلمة إال إذا تم التوصل إلى معرفـة            وال تكون الظاهرة    , وتعليلها
ويهدف هذا البحث عن األسباب إلى إرضاء الميل النظري لدى اإلنسان والذي يتمثـل              , أسبابها

ليل كل شيء فضال عن أن معرفة أسباب الظـواهر تمكـن مـن              عفي نزوعه إلى البحث عن ت     
ائج عملية أنجح بكثير من تلك التـي نـصل إليهـا            التحكم فيها على نحو أفضل وتوصل إلى نت       

  )20: محمد ماهر الجمال. (بالخبرة والممارسة

  : ـ الشمولية واليقين4.3
تتسم المعرفة العلمية بأنها شاملة بمعنى أنها تسري على جميـع أمثلـة الظـاهرة فـي                 

 عامة أو قانون    وبذلك تتحول التجربة الفردية الخاصة على يد العلم إلى قضية         , صورتها الفردية 
على أن شمولية العلم كما تسري على الظواهر التي يبحثها فإنها تسري على العقول التي               , شامل

حيث تفرض الحقيقة نفسها على الجميع بمجرد ظهورها وال يبقـى فيهـا مجـال               , تتلقى العلم 
ر التـي   فيكون العلم شامال بمعنى أن قضاياه تنطبق على جميع الظواه         , للخالف بين فرد وآخر   

  .كما أن هذه القضايا تصدق في نظر أي عقل يلم بها, يبحثها

ولما كانت الحقيقة العلمية قابلة ألن تنقل إلى كل الذين تتوافر لديهم القدرة العقلية على فهمهـا                 
مما يضفي على الحقيقة العلمية سـمة       , فإنها تصبح بمجرد ظهورها ملكا للجميع     , واالقتناع بها 

, تبط في ميدان العلم ارتباطا وثيقا بطابع الشمول الذي تتسم به القضايا العلميـة             التي تر , اليقينية
حيث البد لكل عقل أن يكون على يقين من تلك الحقيقة التي تفرض نفسها عليه بأدلة وبـراهين                  

  .ال يمكن تفنيدها

  : ـ الدقة والتجريد5.3
ها أو استخدام قضايا يـشوبها      يعتبر من غير المقبول في العلم ترك عبارات دون تحديد دقيق ل           

  .الغموض

حيث يتبين من دراسـة     , ولتحقيق صفة الدقة هذه يلجأ العلم إلى استخدام لغة الرياضيات         
تطور العلم أنه كلما انتقل إلى مرحلة أدق أصبح من المحتم عليه استخدام الصيغ الرياضية على                

 هذا الواقع وتتيح لـه فهمـا        وتكسب هذه الصفة اإلنسان مزيدا من السيطرة على       , نطاق أوسع 
  )21:محمد ماهر الجمال. (أفضل لقوانينه الموضوعية
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  :  ـ التكامل6.3

وجمع المعلومات المتعلقة بهـا     , إن إحساس الشخص بالمشكلة وقدرته على تحديدها بدقة       

 وتطبيـق   ،واستنتاج العالقات ,  ورؤية العالقات بين الحقائق المعطاة     ،من مصادرها الموثوق بها   

 كل ذلك يتم في إطار عمليات عقلية تعتمد علـى           ،االستنتاجات وتقويمها في مواقف أخرى    هذه  

الصدق والموضوعية والرغبة في المعرفة وعدم التسرع في إصدار األحكـام وغيرهـا مـن               

: 1986فتحي الديب،(وهذه كلها جوانب أو عمليات علمية متكاملة        . الصفات التي يتميز بها العلم    

ومعنى هـذا أن    . تتابع بترتيب معين  " خطوات" لها ال يعني أنها تستخدم وفق     إن كان تكام  ) 148

 ، أو مجرد إبرازها وتحديـدها     ،التفكير العلمي ال يعني الوقوف عند مجرد اإلحساس بالمشكالت        

ولكنه إلى جانب ذلك يتضمن الرغبة لدى الشخص الـذي يمارسـه إلـى اسـتمرار البحـث                  

 ،بعـضها بهر العالقات التي تربط عناصـر الموقـف          من أجل الوصول إلى جو     ،واالستقصاء

 فـإن   ،وبعبارة أخـرى  . لتصبح ذات معنى وذات قدرة على اقتراح الحلول أو تفسير المواقف          

التفكير العلمي يتضمن عمليات تحليل وتمييز وتنظيم وتقويم لكل العناصر التـي لهـا عالقـة                

  .بالموقف

   : ـ البعد اإلنساني7.3

فالتفكير العلمي ال يحدث مستقال   , ة التفكير ذاتها  يلبعد اإلنساني لعمل  صية با اترتبط هذه الخ  

ومن هنا كان ضروريا أن نتـصور       , إنما هو في حقيقة األمر نتاج لنشاطه العقلي       , عن اإلنسان 

أهمية توفر صفات معينة في الشخص الذي يستطيع أن يمارس عملية التفكير العلمـي بكفـاءة                

  :كن أن نشير بوجه خاص إلى ما يليومن هذه الصفات يم. وفاعلية

  . قدرة الشخص على النظرة الموضوعية إلى األمور-

  . قدرة الشخص على الرؤية الواضحة والشاملة-

  . قدرة الشخص على توظيف ما لديه من خبرات-

 تمتع الشخص بصحة عقلية ونفسية تجعله قادرا على رؤية أحداث الحياة وظواهرهـا              -

  .بواقعية
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نستطيع ان نحلل التفكير العلمي إلى الخطوات التالية برأي : التفكير العلمي ـ خطوات  4
  ):90-89: 1963الدمرداش سرحان ومنير كامل، (

  :موقف مثيرالـ الشعور بالمشكلة أو  1.4
فالتفكير العلمي يبدأ باإلحساس بالمشكلة أو صعوبة أو موقف غير مـألوف يثيـر فـي                

فشعور باستور مثال بمـشكلة انتـشار الحمـى         , الة التوتر الباحث رغبة في حل المشكلة أو إز      
الفحمية وما ترتب عليها من خسائر اقتصادية هو الذي حفزه على التفكير فـي دراسـة ذلـك                  

فيتساءل عن طبيعتها   . ر العالم ظاهرة غير مألوفة    ظ المشكلة عندما تستدعي ن    أوقد تنش , المرض
 لمـا   ،سر اختالف صفات نباتات البـازالء      فلوال تساؤل مندل عن      ،ويحاول أن يكتشف سرها   

 .اكتشف قوانين الوراثة

  : المشكلة تحديدـ  2.4
وتحليلها إلى عناصرها وتقـدير     , وتتضمن هذه الخطوة تقليب المشكلة على كل وجوهها       

وفي بعض األحيـان قـد      , وتحديد العناصر الهامة التي يتناولها الباحث والتفكير      , قيمة كل منها  
 كما حدث في حالة باستور الذي كان قد نجح في           ،ص السابقة لتحديد المشكلة   تكفي خبرات الشخ  

األمر الذي سهل عليه مهمة تحديد المـشكلة        , إكساب الدجاج مناعة ضد مرض كوليرا الدجاج      
  .-انتشار الحمى الفحمية-الجديدة

أما في بعض المواقف األخرى فقد يضطر الباحث إلى جمع المزيـد مـن المعلومـات                
  .  حول المشكلة قبل أن يتمكن من تحديدهاالدقيقة

  :ـ فرض الفروض 3.4
يـضع الفـروض المختلفـة      , بعد أن يلم الباحث بكل العناصر الهامة للمشكلة وتحديدها        

 أو هو فكرة يحتمل الفرد أنها ستوصله إلى حل          ، والفرض ما هو إال حل محتمل للمشكلة       ،لحلها
لخراف مناعة ضد مرض الحمى الفحميـة إذا مـا          فاعتقاد باستور انه يمكن إكساب ا     . المشكلة

 وقد أثبتت التجارب التي أجراهـا  ، هذا االعتقاد يسمى فرضا،حقنت بلقاح واق من هذا المرض  
أما في حالة مرض الحمى الصفراء فقد كان هنالك اكثر من تعليل            ،  بعد ذلك صحة ذلك الفرض    

ضع الفروض باالستعانة بتجربتـه     النتقال المرض من المريض إلى السليم ويصل العالم إلى و         
أقـو  «فقد اسـتطاع    .  كما تلعب المخيلة والبصيرة دورا هاما في هذه الخطوة         ،وخبراته السابقة 

 قبـل أن يتحقـق       التي يتكون منها جزيء الماء      أن يرى ببصيرته النافذة تلك الجزئيات      »جادر
 .العلماء من وجودها بزمان طويل
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  :احتماال ـ اختبار صحة الفروض األكثر 4.4

, وهذا يؤدي إلى إسقاط بعض الفروض     , في هذه الخطوة يناقش الباحث صحة كل فرض       

 استبعد احتما ل انتقـال  ، بعد أن جمع مالحظاته »ريد «فقد رأينا أن  . والتمسك بالبعض اآلخر 

 ،المرض عن طريق مخالطة السليم بالمريض أو عن طريق لمس أدوات المريض ومالبـسه               

 ،ثم وضع هذه الفرض موضع االختبار       ،  ل انتقال المرض بواسطة البعوض      واخذ يرجع احتما  

 . فأجرى تجربته المشهودة الدقيقة التي أثبتت بها صحة الفروض 

  :  ـ الوصول إلى النتيجة وتطبيق الحل5.4

والخطوة األخيرة هي الوصول إلى النتيجة المدعمة بالحقائق واألدلة الكافية ثم استخدامها            

والنتيجة التي توصل إليها العالم قـد       , واالستفادة منها في حل مشكالت جديدة     , كلةفي حل المش  

 ).قانونا ( أو ) نظرية ( تسمى 

وينبغي أن نتذكر أن تحديد خطوات التفكير العلمي على النحو السابق إنما هو محاولـة               

ـ    ي الذ ضوقد يحدث قي كثير من األحيان أن يؤدي الفر        . للتبسيط ى ظهـور    نحاول اختباره إل

مما يدعو بدور إلى القيام بمزيد مع المالحظات        ،  مشكلة جديدة داخل إطار المشكلة التي نبحثها      

 وغير ذلك من التعقيدات التي تجعل الفـصل         ، وتعديل النظريات القائمة   ،وفرض فروض جديدة  

  . بين خطوات التفكير العلمي أمرا غير عملي

  :مكونات التفكير العلمي ـ 5

نات التفكير العلمي فيمكن أن نشير إلى أن نتائج أبحـاث عـدد مـن               أما من حيث مكو   

) 235-232: 2002محمود عبد الحليم المنسي وإبراهيم وجيه وأحمد صـالح،        (العلماء،فحسب  

  :هذه القدرات في Dunker م 1945 " دنكر"حدد 

  .ـ إدراك العالقات وإقامة الفروض الصحيحة على أساس

  .ئم الموقف اكثر فاكثرـ االهتمام بتعديل الفروض لتال

  .ـ اختبار صحة الفروض على ضوء معرفة خصائصها الوظيفية

  .ـ تعميم النتائج والحلول إلى مواقف أخرى مختلفة
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  :قدرات التفكير العلمي بما يلي Thomson)  م 1959( ويحدد طومسون   

  .ـ معرفة المشكلة وتحديدها تحديدا واضحا

  .اخل اإلطار العلمي للميدان الذي يرتبطـ فحص الوقائع الخاصة بالمشكلة د

  . ـ تحليل المشكلة ووضع خطة لدراستها على أساس عدد من الفروض المقترحة

  .ـ اختبار الفروض بقصد الوصول إلى نتيجة نهائية محددة

وهناك عدد آخر من العلماء الذين حددوا مكونات التفكير العلمي تتفق في مجملهـا مـع                

عور بالمشكلة وتحديدها يقوم الفـرد بفحـص الوقـائع          ش نلحظ أن بعد ال    المكونات السابقة ولكن  

المتعلقة بالمشكلة والتي على أساسها يتم تحديد المشكلة وصياغة فروضها والتحقق فيما تتفق في              

  :جوهرها على الخطوات التي حددها جون ديوي والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

  .ـ الشعور بمشكلة معينة وتحديدها

  .البيانات المتصلة بالمشكلةـ جمع 

  .ار انسبهايـ تكوين الفروض وأخت

  .ـ الوصول إلى نتيجة معينة اوحل للمشكلة

 في أمريكا في كتابها السنوي السادس       "NSSe"وتقدم الجمعية القومية للدراسات التربوية        

 كل مـن    واألربعين تحليال للعناصر الرئيسية لعملية التفكير العلمي يشتمل على خطوات ذكرها          

   :في) 235-232: 2002محمود عبد الحليم المنسي وإبراهيم وجيه وأحمد صالح،(

  . ـ الشعور بالمشكلة

  .ـ تعريف المشكلة أو تحديدها

  .ـ اختيار انسب الفروض

  .ـ اختبار الفروض بواسطة التجريب أو بأي وسيلة أخرى

  . واختبار فروض أخرى،ـ قبول الفرض مؤقتا أو رفضه

  . حلـ الوصول إلى
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ويرى المؤلف أن القوائم السابقة برغم شمولها لمعظم الجوانب األساسـية فـي عمليـة               

التفكير العلمي إال أنها تصور هذه العملية كأنها مجموعة من الخطوات الثابتة التي يجب المرور               

  .بها كاملة وبتتابع معين من اجل الوصول إلى حل مشكلة ما

  :  قدرات حل المشكلة فيCheri Wiliam)  م1975(وتحدد شيري وليامز   

  .ـ تحديد المشكلة

  .ـ وضع الفروض

  .ـ جمع المعلومات و اإلحصائيات

  .ـ تفسير المعلومات

  .ـ تحليل المعلومات

  ).التقويم(ـ تعديالت النواتج 

, وفي ضوء العرض السابق آلراء بعض العلماء والباحثين في مكونات التفكير العلمـي            

  :ح أن معظمهم يشترك في بعض النقاط وهيوما بينهم من اختالف يتض

  .ـ الدقة في تحديد المشكلة

  .ـ اختيار الفروض على أساس مشكلة محددة

  .ـ اختبار صحة الفروض

  .ـ التفسير

  .ـ التعميم
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ومن ثم يمكن أن نفترض أن هذه القدرات تمثل في مجموعها الصورة التي يكون عليها               

وسنعرض كل منهـا    . ا وان نمط التفكير العلمي يتكون منها      ا سليم يالفرد عندما يفكر تفكيرا علم    

  :بشيء من التفصيل

  :ـ تحديد المشكلة 1.5

وتتمثل في القدرة على إدراك الجوانب ذات األهمية في المشكلة المطروحة والتمييز بين               

  .األسئلة التي تشير إليها وتحديد أية هذه األسئلة يعبر عن المشكلة تعبيرا دقيقا

  :تيار الفروضـ اخ 2.5

 إدراك ما   ،ويتمثل في القدرة على التمييز بين عدد من الفروض المقترحة لحل مشاكل ما              

  .إذا كان الفرض يمكن أن نأخذ به على ضوء الوقائع المعينة التي تمثل موضوع المشكلة أم ال

  : اختبار صحة الفروض ـ3.5

كن استخدامها الختبار صـحة     ويتمثل في القدرة على التمييز بن عدد من الطرق التي يم            

  .وتحديد أيها يصلح الختبار الفرض وأيها ال يصلح, فرض

  : ـ التفسير4.5

ويتمثل في قدرة الفرد على معرفة العالقات بين وقائع معينة تملى عليه ونتائج مـستمدة                 

  .أم البحيث يمكن أن يحدد ما إذا كانت هذه النتائج ـ تتبع بدرجة معقولة الوقائع المعينة , منها

  :ـ التعميم 5.5

ويتمثل في القدرة على تحديد درجة انطباق نتيجة ما أو صفة ما على موقف معـين أو                 

 أو بعـضها أو عـدم       ، وتحديد مدى شمولها للموقف أو الجماعة كلها أو الغالبية         ،جماعة معينة 

 وإبـراهيم   محمود عبد الحليم المنـسي     (.انطباقها عليها بالمرة أو عدم معرفة المرء عنها شيئا        

  )236: 2002وجيه وأحمد صالح،
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  :دور المؤسسات التربوية في تنمية التفكير ـ 6

تقع مهمة تنمية التفكير العلمي على كاهل كافة مؤسسات المجتمع بـدءا مـن التربيـة                  

 وتـشعبا إلـى المؤسـسات الثقافيـة والـسياسية           ،وامتدادا إلى المؤسسات التعليمية   , األسرية

  .واالقتصادية

وتنقل لـه كافـة المعـارف       , تعتبر األسرة أولى المؤسسات التربوية التي تتلقى الطفل       و

 ومن ثمة كان لها دور بالغ األهمية باالرتفاع         ،والمهارات واالتجاهات والقيم التي تسود المجتمع     

  .بمستوى تفكيرهم مع تنمية نمط التفكير العلمي لديهم

 الصدد على أهمية تهيئة الجو النفسي المالئـم         ولقد أكدت نتائج الدراسات العلمية في هذا        

وتـدريبهم علـى    , واالستماع إليهم , وذلك عن طريق اتساع صدور اآلباء لألبناء      , داخل األسرة 

  .بعض المسؤوليات واتخاذ القرارات

كما أشارت دراسات علمية أخرى إلى أهمية أسئلة األطفال في تنمية معلومـات الطفـل         

 واستخدام األفكار   ، وتنمية معلوماته في مختلف ميادين المعرفة      ،حيط به والعالم الم , عن الطبيعة 

كما أنها تسهم في تنمية ذكـاء       , واآلراء المجردة التي ال يمكنه أن يصل إلى استخدامها بمفرده         

 كما تنمي عنده االنتباه والمالحظة وجمع البيانـات         ،وحبه لالستطالع والكشف والتثقيف   , الطفل

 وتدريبه علـى اسـتخدام بعـض        ،غويةلن تنمية شخصية الطفل وقدرته ال     والمعلومات فضال ع  

  . وإثراء خياله بما يسهم في النهاية في تنمية قدرته على التفكير،المصطلحات والمفاهيم الجديدة

  : دور المدرسة في تنمية التفكيرـ1.6

ناهجه في  م التعليم ومؤسساته القسط األكبر من مهمة إرساء قواعد العلم وم          ظويقع على ن  

التفكير وذلك حين ينقل الثقل في العملية التعليمية من مجرد التركيز على الذاكرة إلى التفكيـر                

  . ومن التسليم إلى الحوار،ومن التقبل إلى التخيل

 ومن الحقائق الثابتة المطلقة إلـى المعرفـة   ،ومن الحل الوحيد إلى إمكانية وجود البدائل   

  .القابلة للتطوير
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 تفوق ما كانت عليه من قبـل        ، المسؤولية الملقاة على عاتق المدرسة اآلن      ومن هنا كانت  

 وإنما أصبح منوط بها تغييـر       ،ولم تعد مهمة المدرسة تقتصر على تعليم أنواع المعارف العقلية         

 وأن تيسر لهم اكتـساب عـادات القـراءة          ،وتعليمهم طريقة التفكير الصحيحة   , اتجاهات أبنائها 

  .تعلم الذاتيومهارات ال, واإلطالع

ومما نالحظه ان التعليم أصبح ال يسير في اتجاه تحسين المعرفة والمهارات والقيم التي              

نتقـال مـن    بقدر ما يهيئ الطـالب لال     , تساعد الطلبة بان يحيوا حياة أكثر إنتاجية في المجتمع        

كيـر  وإذا كان التسلسل الهرمي المبسط لمهارات التف      . مستوى دراسي إلى مستوى دراسي أعلى     

يمكن أن يسير من مجرد استرجاع معلومات إلى فهم المفاهيم والمبادئ إلى حل المشكلة فـان                

 وهـو قـدرة     ،هذا المستوى يتضمن تطبيق المفاهيم والمبادئ لحل مشكلة ما تفكيرا اسـتنباطيا           

 على العكس من التركيز على المستوى االول الذي         ،عزيزة المنال وكفاءة عالية ومرغوب فيها     

 ولتحسين دور   ، وهو ال يعطي فردا منتجا للمجتمع      ،هار واسترجاع المعارف  ظعلى االست يركز  

المؤسسات التعليمية في تنمية التفكير العلمي لدى أبنائنا ـ خاصة بالمنهج التجريبي ـ يمكـن    

  :تقديم المقترحات التالية

نه هذا النمط   ـ ال يمكن تنمية التفكير العلمي لدى التالميذ ما لم يدرك معلموهم ك            1.1.6

 بل يجب على المعلم ان يكون نموذجا حيـا أمـام            ،من أنماط التفكير ومكوناته وأساليب تنميته     

 وينبغي تدريب المعلمين على إنتاج أسئلة ذات مستويات مرتفعة          ،تالميذه للتفكير بطريقة علمية   

  :ومفيدة من التفكير

ن يقدم من ثالثة أوجـه حـسب        أن هذا التدريب يمكن ا    ) 32-31: محمد ماهر الجمال  ( يشير  

  :وهي"  Farley"فارلي 

ـ التركيز على تشجيع المعلمين على ان يسألوا أسئلة تحتاج إلـى التفـسير والتأويـل                

  .والترجمة

  ).تطبيق وتحليل حسب مصنفة بلوم(ـ التأكيد على األسئلة التي تتطلب تفكيرا تقاربيا  
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  ).التركيب والتقويم حسب مصنفة بلوم(ديا ـ التأكيد على األسئلة التي تتطلب تفكيرا تباع

ـ يقع على عاتق المؤسسات التعليمية مهمة نشر الثقافة العلميـة سـواء داخـل                2.1.6

والتي من أهم أهدافها أن يتخذ اإلنسان لنفسه المنهج ،  أسوارها أو خارجها في البيئة المحيطة بها      

جـان   و سـتيوارت  :كما يقول  ر العلمي  الن التفكي  ،العلمي لحل مشاكله حتى في الحياة اليومية      

Stewart &Gunn :» بل انه قابـل للتطبيـق فـي كـل أوجـه      ،ليس مخاضا أو رهينة للعلم فقط 

  ).33-32:محمد ماهر الجمال.(»الحياة

 ـ لما كان الهم الذي يتم غالبا من خالل توضيح تركيب مادة ما أو ربط عنصر  3.1.6

 فان استثارة وتنمية الدافع للمعرفة والفهم يصبح مـن          ،نههو محور التفكير والغاية م    , ما بسياقه 

  :ومن مظاهر هذا الدافع, أهم أهداف العملية التعليمية

ـ الدافع للسعي نحو المنطقية واالتساق وعدم التناقض بين األفكـار والمعلومـات مـع       

  .بعضها البعض باختزال التنافر المعرفي والوصول إلى التآلف

دما يشعر الفرد بأي نقص أو خطا يزيد ذلك         نفع: ة للمشكالت يساسـ قدرة الفرد على الح    

  .ويحتاج لعمل شيء معين إلزالة هذا التوتر فيبدأ بالبحث والتقصي, من توتره

مجموعة األنشطة التي يقوم بها الفرد في اتجاه االحاطة بعناصر          : ـ السلوك االستكشافي  

  .حيث البناء والوظيفة معاالموضوع وعالقة كل عنصر بالعناصر األخرى وذلك من 

ويتضمن االستجابة للعناصر الجديدة أو الغريبة أو المتعارضـة أو          : ـ حب االستطالع  

وأسـئلة التالميـذ    . اه ومحاولة استكشافها وتناولها وفحص    ،الغامضة في البيئة والتحرك نحوها    

المعلـم   بـل علـى      ،تعبير عن حب استطالعهم للمعرفة وبمثابة جوع عقلي فال يجب تثبيطها          

  .تشجيعها وتنمية هذا االتجاه

 ـ ينبغي على المدرسة ان تهتم بتعليم التالميذ طرق معالجة الوقـائع الخارجيـة    4.1.6

واالستعداد لتقبل الواقع الخارجي وتنمية روح النقد البناء لدى التالميذ عن طريـق             , بذهن متفتح 

 Heiss وهذا تماشيا مع ما قرره هيز        ، والتعليق على إجابات الزمالء    ،إتاحة الفرصة إلبداء الرأي   

األمانـة  ،  من أن العناصر المشتركة لالتجاه العلمي هو التحرر من االنحياز والنزعـة النقديـة             
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 وحـب   ، القابلية لتغيير الرأي حـال اكتـشاف دليـل جديـد           ،الفكرية اإليمان بالسبب والنتيجة   

  .االستطالع

,  بين طالبه هو اإلرشاد والتوجيـه  ـ لما كان الغرض األساسي من وجود المعلم 5.1.6

ن من المهم إعالمه وتوعيته بأهمية تعليم طالبه سلوك حل المـشكلة مـشوبا بالـصبغة                افقد ك 

 وجمع البيانات   ،وتعليمهم خطوات االستدالل والتدريب عليه من تحديد إلبعاد المشكلة        , التوجيهية

 الحلول والتحقق مـن صـحة        وفرض الفروض واقتراح الحلول المؤقتة ومناقشة      ،والمعلومات

 كما ينبغي تدريبهم على دقة المالحظة وتجميع كل ما يقع تحت الحواس من وقائع              ،الحل النهائي 

  .ومعطيات سواء كانت مالحظة عابرة أم منظمة

  :دور وسائل اإلعالم في تنمية التفكير العلمي ـ 2.6

رق ووسائل االتـصال    ت المتجددة وط  اتقدم وسائل اإلعالم األدوات الجديدة والموضوع     

  إلى االنترنت ...إلى المجلة والصحيفة... المختلفة ـ من الراديو

 ونشر حقائقها على نطاق جماهيري      ،ويقع على عاتق وسائل اإلعالم مهمة تبسيط العلوم       

وكيف يصلون إلى   , وتفسير الطريق أو المنهج الذي يتناول به العلماء ومشكالتهم العلمية         , واسع

كون مسارات البحث العلمي مغرقة في األكاديمية بعيدة عن مجاالت اهتمام الناس            حلها حتى ال ت   

  .وأساليب حل مشكالتهم في الحياة اليومية

وهنا يكمن دور وسائل اإلعالم في تنمية التفكير العلمي الذي يتوقـف علـى مـضمون                

 العلمي لو أنهـا     وتسهم وسائل اإلعالم بقدر كبير في تنمية التفكير       .ومحتوى الرسالة اإلعالمية  

اهتمت في خريطة برامجها بتقديم حصص تبرز نماذج من الشخصيات العلمية ومشوار حياتها             

: مثل تهميش حمودة بن ساعي بنفس قدر االهتمام الذي توليه إلبراز حياة الفئات األخرى مثـل               

  .الخ ...الفنانين والرياضيين

حيث يشير الواقـع     عالم العلمي وفي هذا المجال تجدراالشارة إلى ضرورة االهتمام باإل       

ى بنسبة  ظ وتحديد بثها في أوقات التح     ،إلى قلة المساحة المخصصة للبرامج ذات التوجه العلمي       

كما يشير الواقع إلى قلة الصحف والمجالت العلمية ذات االهتمامات          .أو استماع مرتفعة   مشاهدة

  . ا ومجلتها التقدم العلميمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأنشطته: العلمية المختلفة مثل
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  :دور المؤسسات الدينية في تنمية التفكير العلمي ـ 3.6

 ودور مهم في تنمية التفكير العلمي ومحاربة        يل ثق ئيقع على عاتق المؤسسات الدينية عب     

الخرافة ويحتل الدين ومصادره وقيمه األخالقية ومؤسساته مكانة رفيعة في منظومة المعرفـة             

 وإذا كان التفكير والتأمل   والتدبر في الكون          ،إلنساني لتحقيق هدف خلق اإلنسان    وتنمية الفكر ا  

  .أساس هام لتعميق إيمان اإلنسان

 فـإن هـذا ال يـدفعنا إلنكـار االسـتقراء            ،وإذا كان من ركائز اإليمان اإليمان بالغيب      

 كـل    وهو موضـع   ، ألنها طرق للوصول إلى التأصيل العلمي      ،والتجريب واإلحصاء والقياس  

  .ترحيب من الخالق باعتبارها طريق لزيادة اإليمان

إن عقيدة المؤمن في الغيب أنـه       : " ويعتبر قول عباس محمود العقاد الدليل القاطع لذلك       

 فهو ليس ضد العقل ولكنـه  ، ولكنه ال يناقض العقل وال يلغيه،يئ يعلمه اهللا وال يعلمه اإلنسان   ش

   )89: عباس محمود العقاد (....".فوق عقل اإلنسان

كما أننا كمسلمين إذا تصفحنا قرآننا نجده مليئا باآليات الدالة على التفكير والبحث   في                

, ونجد كثيرا من علماء الدين ألفوا كتبـا       , الطبيعة ومعرفة عظمة الخالق فيها بمنهج علمي دقيق       

  ..."أفال يتدبرون" ... أو ..."  أفال يتفكرون...«:فهم آيات القرآن ومخاطبة ربنا لنا

  .الخ ..."  أفال يعقلون"...أو 

 أبي الحسن الندوي في لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيـرهم ؟            بل أرجع أحد الكتاب وهو    

سبب تأخر المسلمين إلى ابتعادهم عن المنهج العلمي في التفكير وبالتالي ابتعادهم عن التفكيـر               

اإلسـالم  : كتـاب , كفاح دين : الي في كتبه خاصة منها     وقد ساند هذه الفكرة محمد الغز      ،العلمي

وكـذلك الـدكتور يوسـف      , معركة المصحف في العالم اإلسـالمي     :  كتاب ،والطاقات المعطلة 

  .الرسول والعلم: القرضاوي في كتابه

ومن المسلم به أن اإليمان بالغيب وبالقدر خيره وشره ال يدفع اإلنـسان إلـى التوكـل                 

وقد أوجز الضمير الشعبي هـذه القـضية فـي          .  وعدم إعمال الفكر   والركون والدعة والخمول  

  ".العبد في التفكير والرب في التدبير: "مقولة
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لذلك وجب على أئمة المساجد ورموز الدعوة اإلسالمية إلى إشعار المسلمين بالبحث عن             

أساليب وصيغ جديدة للحياة ولمواجهة التحديات التي يطرحهـا العـصر الحـديث واالرتقـاء               

بالمستوى العلمي إلى الوفاء باحتياجات الناس المعرفية والروحية ومواكبة ما يزخر به العـالم              

  . اليوم من أحداث   ويطرأ عليه من تطورات وتغيرات

, وهذا مدخل أساسي للتفكير العلمـي     , كما ينبغي عليه مواجهة الخرافة والتفكير الخرافي      

شـمس اهللا   :  كتاب المستشرقة األلمانية هونكـة     أنظر. الذي أشتهر به المسلمون في أيام عزهم      

ـ ،».تسطع على الغرب صلى اهللا عليـه    وذلك من خالل نشر الدين الصحيح كما فهمه محمد 

وسلم ـ وأصحابه وتنمية النزعة النقدية وتحكيم العقل والتحرر من التعصب للمذهب والعشيرة  

  .وكلها مداخل أساسية لتنمية التفكير العلمي

  :لتفكير العلميعقبات اـ 7

  : ـ األسطورة والخرافة 1.7

         .ظلت األسطورة تحتل المكان الذي للعلم اآلن طوال الجزء األكبر من تاريخ البشرية

را متكامال  يوترجع أسباب انتشار الفكر األسطوري إلى أنه كان يقدم في إطار بدائي تفس            

 ،اعتنقتها إلى الحياة الطبيعيـة والعـالم      فاألساطير القديمة تعبر عن نظرة الشعوب التي        . للعالم

وتقدم تفسيرا يتالءم مع مستوى هذه الشعوب ويرضيها إرضاء تاما وهي فضال عن ذلك تجمع               

 بحيث يبدوا العالم    ،بين الطبيعة واإلنسان في وحدة واحدة يزول فيها الحد الفاصل بين هذا وذاك            

ئيسية من سمات الفكر غير الناضج فـي         وهي سمة ر   ،متالئما مع غايات اإلنسان محققا ألمانيه     

   )56: 1977فؤاد زكريا، (.عصور طفولة البشرية

  : ـ الخضوع للسلطة2.7

والذي نخضع له بناء على إيماننا بأنه هـو الكلمـة           , السلطة هي المصدر الذي ال يناقش     
  .وبان معرفته تسمو على معرفتنا, النهائية

ولكنه أسلوب يـنم علـى العجـز        , والخضوع للسلطة أسلوب مريح في حل المشكالت      
 ومن هنا فان العصور التي كانت السلطة فيها المصدر األخير في            ،واالفتقار إلى الروح الخالقة   

 ومن أهم عناصر الـسلطة مـن        ،شؤون العلم والفكر كانت عصورا متخلفة خلت من كل إبداع         
  .حيث هي عقبة تقف في وجه التفكير العلمي



 
 

- 105 -  

 ثالثالفصل ال التفكري العلمي
 ــة النظريةالـدراسـ

  :الشهرة ـ 1.2.7
أي سلطة تنمو في أذهان الناس إذا كان صدر عن شخص اشتهر بينهم بالخبرة يكتسي الر

 تماما كما أن المـال يجلـب        ، والواقع أن الشهرة تجلب المزيد من الشهرة       ،والدراية في ميدانه  
حتـى  ,  فيكفي أن يشتهر إنسان لسبب قد ال يكون له عالقة مباشـرة بكفاءتـه  ،الكثير من المال 

 بحيث تتابع الجماهير أخباره وتتلقـى كلماتـه         ،وذه وسلطته على الناس   يحدث تأثير تراكمي لنف   
  .وتزيد عليها تفسيرات وتأويالت تعطيها قيمة ال تكون جديرة بها أصال

    :الرغبة والتمني ـ 2.2.7
 وعلى العكس من ذلـك      ،يميل الناس إلى تصديق ما يرغبون فيه أو ما يتمنون أن يحدث           

 ، وهكذا كانت النظرية الفلكية الجديـدة      ،غباتهم أو يحبط أمانيهم   فانهم يحاربون بشدة ما يصدم ر     
التي تجعل من األرض مجرد كوكب في المجموعة الشمسية يدور حول مركز هذه المجموعـة               

 كانت هذه النظرية تلقى مقاومة شديدة في أيام عصر النهـضة األوربيـة ألنهـا               ،وهي الشمس 
ره أهم الكائنات التي تعيش في أهـم كوكـب فـي             باعتبا ،تقضي على المكانة المميزة لإلنسان    

 وكان من أهـم أسـباب سـلطة         ،دور حوله كل األجرام السماوية    تبل في المركز الذي     . الكون
أنهـا ترضـي    , النظرية القديمة التي ظلت الكثير من العقول ترفض التخلي عنها زمنا طـويال            

ف أن رجال الكنيسة في أيـام        ومن المعرو  ،غرور اإلنسان وتستجيب ألمنية عزيزة من أمانيه      
 السماء ـ ألول مرة ـ بعين   او كانوا يرفضون النظر في منظاره المقرب الجديد لكي يرولجالي

 إذ كانوا يخشون أن تؤدي هذه النظرة إلى هدم          ،أقوى من العين البشرية العادية عشرات المرات      
  )87: 1977يا،فؤاد زكر (.عالم عزيز مألوف ارتاحوا إليه واكتسبوا مكانتهم فيه

  : االنتشار  ـ 3.2.7
فان صفة االنتشار تعبـر علـى       , إذا كانت صفة القدم تعبر االمتداد الطويل في الزمان          

 وكلمـا زاد    ،فالرأي يكتسب سلطة أكبر إذا كان شائعا بين الناس        , االمتداد العرضي بين الناس   
 إلى كل من يعترض علـى       والحجة التي توجه دائما   , عدد القائلين به كان من الصعب مقاومته      

  .هل ستكون أحكم من كل هؤالء الناس ؟: رأي شائع بين الناس هي
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  :   القدم ـ 4.2.7
فاآلراء الموروثة عن األجداد يعتقد أن لها قيمـة         , أول السلطة هو أن يكون الرأي قديما      

عتقاد بـان    ويرتكز هذا العنصر على اال     ،وأنها تفوق اآلراء التي يقول بها المعاصرون      , خاصة
 ومن هنا فهو مبني بطريقة تخمينية ـ على نظرة  ، تكمن في القدماء،الحكمة كلها والمعرفة كلها

 وان مراحلـه الماضـية أعلـى        ،إلى التاريخ تفترض أن هذا التاريخ يسير في طريق التدهور         
  مستوى من مراحله الحاضرة 

  : ـ إنكار قدرة العقل3.7
, ب اإلنسان بقوى أخرى غير العقل قد يسميها الخيال        في مجال الشعر والفن واألدب يهي       

 ألن المنطـق  ،ويؤمن ـ عن حق ـ بان هذه القوى هي التي توجهه في هذا المجال  , أو الحدس
 ولكن المـشكلة    ،العقلي الدقيق يعجز عن األخذ بيدنا حينما نكون بصدد إبداع عمل فني أو أدبي             

 ،قوى تصلح مرشد لنا في ميدان المعرفة ذاتـه        هي أن بعض المفكرين يعتقدون أن أمثال هذه ال        
 ومثل هذا التفكيـر كـان وال        ، أو يجعلون له مادة ثانوية     ،وينكرون قدرة العقل في هذا الميدان     

  . يزال عقبة في طريق تقدم العلم

  :  ـ التعصب4.7
التعصب هو اعتقاد باطل بان المرء يحتكر لنفسه الحقيقة أو الفضيلة وبان غيره يفتقرون                

 ومن هنا فان التعصب الذي يتخذ شكل تحمـس          ، ومن ثم فهم دائما مخطئون أو خاطؤون       ،ليهاإ
 يتضمن في واقع األمـر بعـدا        ، والعقيدة التي يعتقدها   ،زائد للرأي الذي يقول به الشخص نفسه      

 فحين أكون متعصبا ال أكتفي بان انطوي على ذاتـي           ،ا معينا من اآلخرين   فل موق ثفهو يم . آخر
وهكذا . بل ينبغي أيضا أن أستبعد فضائل اآلخرين أنكرها و أهاجمها          ،ا كل الفضائل  وأنسب إليه 

  ).97-96: 1977فؤاد زكريا،(فالمتعصب يؤكد ذاته من خالل هدم اآلخرين 

  : ـ اإلعالم المضلل5.7

 إذ أن   ،اإلعالم المضلل عقبة كبرى تقف في وجه التفكير العلمي في عالمنـا المعاصـر             

  . ال تتلون أو يتغير تفسيرها وفقا للمعايير ،يعترف إال بحقيقة واحدةالتفكير العلمي ال 

 أو  ،وصحيح أن وسائل اإلعالم تضلل عندما يكون األمـر متعلـق بمـصالح سياسـية              

 ولكن هذا الميدان حيوي والتزييف فيه       ، وال تلجأ كثيرا إلى التضليل في بقية الميادين        ،اقتصادية

ير اإلنسان ألنه أوال يحول بين النـاس وبـين فهـم أنفـسهم              يؤثر تأثيرا كبيرا على طريقة تفك     
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واالهم من كل ذلك كله انه يعـودهم علـى االستـسالم للمغالطـات            , ومجتمعهم بطريقة علمية  

ويسلبهم القدرة على مقاومتها ومن ثم فانه ينتزع من اإلنسان أهم ملكة يحتاج إليها لكي يفكـر                 

  .تساؤلواعني بها ملكة النقد وال, تفكيرا علميا

  : ـ الجمود والعيش على الماضي6.7

غالبا ما يستقر االعتقاد على أن الماضي الحضاري أو التعلق بالتراث يمكن أن يـسجل               

 والوحيدة التي تستطيع أن تخلـص المجتمـع مـن آفـات             ،أوانه الوسيلة الناجعة   نتائج إيجابية 

  .وسلبيات طبعته خالل فترة طويلة من االنحطاط والتخلف

واالعتماد على الماضي   . هيضي هو المصدر فهو األصل الذي يجب االعتماد عل        ن الما إ

 أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية       »علمية«ال يكون بالخضوع لما ورد فيه من أسس وقواعد          

  .ومن آراء وعادات وتقاليد ومبادئ نهضت فوقها كلها الحضارة القديمة

 وتفـوق دائمـا آراء      ،بتأثيرهـا وبقواهـا   فاآلراء الموروثة عن األجداد تحتفظ دائمـا        

 فلماذا إذن ال    ،التاريخ الذي نعتز به ونعمل على إحيائه      .. لقد صنع األجداد تاريخا   . المعاصرين

  .عتمد حكم األجدادن

واألمـر البـد أن   . بيد أن كل قديم ال يعني أبدا بصوابه وليس كل قديم جدير بان يتبـع              

  ! البد من أن تشرح بوضوح يحتمل شيئا من الوهم أو السطحية التي

األجيال القديمة التي يقال بأنها تمثل شيخوخة البشرية        : وفي هذا الصدد يقول باكون بأن       
,  تقابلها األجيال المعاصرة التي يقال بأنها تمثل طفولة بـشرية          ،وحكمتها المثالية التي ال تخطئ    

فاألجيال القديمـة   .  هذا التصور   في الحكمة بينما تقوم الحقيقة على غير       » القاصرة   «أو األجيال 
ومـن ثـم فـان الخبـرة         عاشت في فترة زمنية لم تكن البشرية قد اكتسبت فيها تجارب كافية           

 وحكمة أصبحت ثابتـة     » درسا   « بينما اكتسب الجيل المعاصر خبرة و        ،والحكمة تظل محدودة  
مـا تمثـل األجيـال      إذن فاألجيال القديمة هي التي تمثل طفولة البـشرية بين         , ومستقرة وأكيدة 

  ).94: حسن ملحم (! وليس العكس كما يمكن أن يقال ،المعاصرة شيخوخة البشرية
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 والبـد أن تـضفي إسـتثناءات        ، ال يعتبر قاعدة ضابطة وحتمية     » باكون   «بيد أن رأي    

 - كمـا ذكرنـا   -غير الذي يهمنا استنتاجه هو أن قدم الرأي ليس دليل على صـوابه            , مختلفة

ء حضارية قديمة غالبا ما أخطأت واحتاجت قرونا من التقدم العلمي مـن اجـل        خاصة وان آرا  

  .إعادة النظر فيها أو تصحيحها

وان الكواكـب أو    . فقد اعتقد في عصور قديمة أن األرض ثابتة وتمثل مركز الكـون             

  . عكس ذلك االعتقاد» كوبرنيكوس «النجوم تدور حولها حتى اثبت 

حتى اسـتطاع   . الماء والهواء والنار والتراب   : اصر األربعة ولقد اعتقد زمنا بنظرية العن    

أكد بان كل عنـصر مـن العناصـر         , الفوا زيه إثبات بطالن ما قد اعتبر حقيقة علمية مطلقة         

  .األربعة المذكورة إنما يتألف في الواقع من مجموعة من العناصر

التخلـف بكـل     وهو اإلطار الذي يؤكـد       ،إن التعلق بالماضي سبيل مباشر نحو الجمود      

 لتغطية حاضر يفتقر إلى كـل شـيء؟         »شرعية« اال يعد هذا السبيل وسيلة       ،أسبابه وسماته لها  

 »تعويض« شخصيته المعاصرة وأراد البحث عن       »مكونات«ولماذا ال يكون الجيل الجديد قد فقد        

   هذا الشيء الذي لم يجده إال في ماضيه البعيد؟،لها

عة انتشار األفكار الفاسدة بـين أصـحاب العقـول          بيد أن ما يدعو إلى الدهشة هو سر       

 وهكذا تنتشر األفكار    ، أو أولئك الذين يجد الجهل لديهم قسطا وافرا ومرتعا         ، أو الساذجة  ةطيسبال

وتصبح عادات من صميم حياة األفراد ال يستطيعون االستغناء عنها ويـدافعون         باعتبارها عقائد 

كثر يعود إلى أولئك الذين يتبعون األفكار الطفيليـة         وما يحجز التفكير ا   . سةاعنها بضراوة وشر  

 ألنهم يجدون األمن والراحة     ،ولمجرد أن يصبحوا مع اآلخرين تحاشيا للعزلة      ,  أو فهم  مدون عل 

 وكمثال على   ، ناهيك إذا كان المتبوع من المشهورين      ، ويشعرون أنهم مثل اآلخرين    ،في التبعية 

معات أوربا الوسطى معتبـرة إياهـا الماضـي          أر سطو على مجت    »شهرة«ذلك فرض الكنيسة    

 والخطأ يمنع ويحجز المنطـق      أ،ومن هنا فالتبعية خط   ! العريق الذي يجب أن يتبع بال مراجعة        

  . ويفرض عليه إطارا من الصحة،أو العقل
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  : ـ االلتزام الثقافي7.7

ليست ظاهرة االلتزام الثقافي بجديدة على العلـم وال تعـد مـن اختـراع المجتمعـات                 

 وحتى لو أردنا أن نقبل بان النهضة العلمية تعود جذورها إلى الحـضارة اليونانيـة         ،المعاصرة

  .وحدها فان هذه الحضارة قد فرضت نوعا من االلتزام

فالنظام الذي أكد على االنفصال االجتماعي طبقيا ما بين أحرار وعبيد قـد حـتم علـى               

ن يتفق مع مفهوم طبقة األحـرار للعـالم         المفكرين وعلماء طبقة األحرار أن يلتزموا بخط معي       

طبقة العبيد هذا الخط الذي منـع   قسمة الروحي العقالني الذي يقابله العالم المادي الذي هو من

مي مما أدى إلى االقتصار على العلم النظري وحده وهكذا كان علم أرسـطو علـم                لالتطبيق الع 

أو دعـوة   ,  الطبقي أو الـسياسي    إذ لو افترضنا خروج أحدهم عن خطه      ...أفالطون أو سقراط  

 وال صـبح العقـاب      ،لنهضت ثورة ضده أو ضد دعوتـه      , أحدهم إلى الخروج عن ذلك الخط     

  .ضرورة حتى ولو اكتفي بطرده طبقيا

وفي القرون الوسطى حيث ورثت الكنيسة هذا االلتزام باإلرث اليوناني وفرضـته مـع              

وج عن هذا االلتزام ينتهي بالتكفير والمحاكمة       ألم يكن الخر  ... ةتعاليم رجاالتها الدينية المصلحي   

  !والحرق ؟

ألم يؤدي االلتزام في الحضارة اليونانية إلى إيقاف التطور العلمي؟ وااللتزام في القرون             

   ألم يؤدي هو اآلخر إلى االنحطاط العلمي وليس مجرد وقف التطور؟،الوسطى

 ألـم   ، حين انعتق الفكر وتحـرر     ،وحين لم يعد بعد التزام بعد انقضاء االستبداد الكنسي        

  !تظهر هذه النهضة العلمية الرائعة في أوربا؟

أما المجتمعات المعاصرة فالبد أن نعطيها تصنيفا اكثر واقعية يتفـق واأليـديولوجيات             

 فقد انعقد الفكر في أوربا الغربيـة مـسايرا          ، رغم بدء عصر االندحار اإليديولوجي     ،المسيطرة

 أعادت له مزاياه اإلنسانية التـي يـأتي فـي     ،لتي رفعت من شان الفرد    الديمقراطيات السياسة ا  

  ...طليعتها الفكر والعقل والمنطق
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ولم تكن أوربا الشرقية تخرج من اإلقطاعية واستبداد الكنيسة فيها حتى تدخل تـدريجيا              

ل في ظل األيديولوجية الماركسية التي أقرت خطا في االلتزام ال يمكن الحياد عنه ولو اسـتعم               

 رائدها فـي ذلـك االتحـاد        ،فقد اتخذت األنظمة الماركسية   ! في ذلك أسلوب العنف أو القهر       

 ونجحت في هذا    ،نظرة علمية تتفق والبحث عن العظمة والمجد أو السباق نحو القوة          , السوفياتي

  بيد أنها فشلت فشال ذريعا في األطر العلمية األخرى فلم ينهض الميدان التقني فيها إال               ،اإلطار

  .فاستقلت في الميدان العسكري وفشلت في الميدان التقني, استثناء

فجعلت من االحتجـاج    ,  وخاصة األنظمة العربية   ،أما األنظمة السياسية في العالم الثالث     

 ولقد شجع االعتماد علـى وحدانيـة        ،باإلرث االستعماري أنشودة تتذرع بها في كل المناسبات       

شتطت كثيرا في قطاع العلم والمعرفة حتى لم يعد المفكرون          الحزب دعوات األنظمة السياسية فا    

 وإذا ما استطاع بعضهم إعطاء ما يود ،يستطيعون االستلهام من غير إيديولوجية الحزب والنظام    

  .دون االلتصاق باأليديولوجية ال صبح مرتدا خارجا حتى على الوطنية

انه عقبة  .  أثره في الميدان العلمي     لنا سلبية االلتزام و    انولهذا فان التجربة والواقع تبرز    

 وخاصة مجتمعاتنا العربية التي ما انفك العديد منهـا          ،أثبتت أخطارها على المجتمعات اإلنسانية    

على التخلف الـذي مـا انفـك يوصـف بأنـه ارث             ...يسير ملتزما مؤكدا على وقف التطور     

  .استعماري

  :  ـ فقدان القاعدة العلمية 8.7

 من أسباب وقف التفكيـر      توفيما لو كان  ....فقدان القاعدة العلمية  البد من التساؤل حول     

,  وقـدرتها وكفايتهـا    ،فقضية اإلطارات العلمية  . العلمي أم هو نتيجة النعدام هذا التفكير العلمي       

 ولن نجد لها حـال مناسـبا علـى          ، مجتمعات العالم الثالث   » صيرورة   «تلعب دورا حاسما في     

  )101: محسن ملح (.المدى القريب أبدا

والواقع أن هذا التخلف ليس ماديا الن هناك مجتمعات غنية تماما بمواردها وبالتالي فهو              

والتطور ال يقوم   .  هذا اإلنسان الذي يظل يقبع خلف التطور والتخلف معا         ،متعلق باإلنسان وحده  
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ر  هؤالء الذين تدفعهم ضر وف مختلفة إلى النفو        ،إال على العلم وبواسطة أصحاب االختصاص     

والتضحية بها من اجل مجتمعات أخرى متطورة تقدم لهم كـل           .. والنزوح بعيدا عن مجتمعاتهم   

 عكس مجتمعاتهم األصلية المتخلفة التي قليال ما تـوفر لهـم الـشروط              ،أسباب الحياة األفضل  

وهكذا يفـر أولئـك المتعلمـون       . الضرورية من اجل ذلك النوع من الحياة الذي يصبون إليها         

م العلوم التي يفترض انهم قد اكتسبوها من اجل ردهـا لمـصلحة مجتمعـاتهم               مصطحبين معه 

  .األصلية

أو انهم يـساعدون علـى      . وهكذا يساهم هؤالء المتعلمون في منع تطبيق القاعدة العلمية        

منذ نـشأته   ...وهذا يؤثر في العلم والتفكير العلمي     ،  تخريب ما قد نشا منها حتى الوقت الحاضر       

لقاعدة العلمية القائمة غالبا في المجتمعات التي قـام فيهـا تكـوين أولئـك               رغم انه يدعم في ا    

هذا الذي يعني تأكيد التمركز العلمي ومنع انتقاله أو هجرته إلى مجتمعات أخـرى              ! المتعلمين  

 ،اما النتيجة المباشرة لهذا النزوح العلمي من مجتمعات العالم الثالـث المتخلفـة            . هي أولى به  

تمعات المتطورة علميا فتتلخص في إقامة شرخ خطير في المجتمـع الـدولي             وتمركزه في المج  

  .المعاصر
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 ثالثالفصل ال التفكري العلمي
 ــة النظريةالـدراسـ

  :جزئيـةة ـخالص* 
وفي ختام هذا الفصل يمكننا القول أن التفكير العلمي سلوك إنساني وعملية عقلية عليـا               

 التي  من شأنها ان ترفع من قيمة اإلنسان ويتم بمقتضاه تفسير أي ظاهرة بالكشف عن األسباب              

أدت إلى حدوثها على هذا النحو ولكن هذا ال يتأتى إال بالدراسة الجيدة للظاهرة ، ويتسم التفكير                 

التراكمية، والتنظيم والسببية، والـشمولية واليقـين، والدقـة والتجريـد،           : العلمي بسمات هي  

وفـرض  والتكامل، والبعد اإلنساني كما ان له خطوات تتمثل في الشعور بالمشكلة وتحديـدها              

الفروض واختبار صحتها ثم الوصول إلى النتائج وتطبيق الحلول، كما يتميز بوجود مكونات ال              

تكاد تختلف في جوهرها عن الخطوات، ومن عقبات التفكير العلمي التي تنتشر فـي األوسـاط                

االجتماعية األسطورة والخرافة، والخضوع للسلطة بشتى أشـكالها، وإنكـار قـدرة العقـل،              

واإلعالم المضلل والجمود والعيش على الماضي، وااللتزام الثقافي وأخيرا فقـدان           والتعصب،  

  .    القاعدة العلمية

  

 

  



  

  

 
  

  
 
  

 
 

  التجارب العلمية وعالقتها بالتفكير العلمي
  

  
  متهيد*

 . ـاالجتاهات  العلمية ووسائل تنميتها عند األطفال1
  .علمي ـ اعتبارات تتعلق بتنمية القدرة على التفكري ال2
  . ـاملدخل التجرييب كإحدى أساليب تدريس العلوم اليت تسهم يف تنمية التفكري العلمي3
  . ـ النظرية املعرفية عند بياجيه4
  . ـ تكيف التلميذ يف املرحلة السنية مع الوضع اجلديد5
  . ـ منو البنية املعرفية يف هذه املرحلة السنية 6
  .ومراحل التفكري العلمي  ـ مقارنة بني مراحل التجربة العلمية 7
  . ـ مثال تطبيقي عن ارتباط التجربة العلمية بالتفكري العلمي حسب املراحل8
  . ـ استخدام الطريقة العلمية يف التدريس 9

 . ـ مناذج لتعليم التفكري10
   .خالصة جزئية*
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 :تمهيد* 
مـشكلة البحـث،    بعد تطرقنا للتجارب العلمية والتفكير العلمي كمتغيرين أساسيين فـي             

وعمال بمنهجية البحث العلمي التي تحتم الربط بين المتغيرين األساسيين بفصل مستقل ، كـان               

البد من البحث عن العالقة بين هذين المتغيرين بالرجوع إلى النظريات التربوية والنفسية، ومن              

  .ة لألطفال ونموهاأبرزها النظرية المعرفية لجون بياجيه التي أسهبت في دراسة العمليات العقلي

 وكذلك مقارنة بين مراحل التجربة العلمية ومراحل التفكير العلمي مع إبراز أوجه الشبه               

واالختالف بينهما، وتحديد االتجاهات العلمية ووسائل تنميتها عنـد األطفـال خاصـة أطفـال               

لتفكيـر،  سنة، كما سنتعرض إلى بعض النماذج العالمية لتنميـة ا ) 15 ـ  12(المرحلة السنية 

  .كنموذج فروبل وبستالوتزي
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  :  ـ االتجاهات العلمية ووسائل تنميتها عند االطفال1
ة العلمية في التفكير في حل المشكالت       قإلى بعض الوسائل التي تعنى بالطري     نتطرق هنا   

 السـتخدام    وبعبارة أخرى الوسائل التي تجعل له رغبة واستعداد        ،التي تواجه التلميذ في حياته    

  .هذه الطريقة لكي يصبح له اتجاه علمي

 أو التهيؤ العقلي الذي يتكون عند صاحبه نتيجة لخبراتـه           ستعداد ذلك اال  تجاهويقصد باال 

ويتميز , نا ذا طابع خاص إزاء األشخاص أو األشياء أو اآلراء         يويجعله يسلك سلوكا مع   , السابقة

 من دراسة األسلوب الذي يتبعه العالم عندما يفكر          ويمكن ،االتجاه عادة بدرجة معقولة من الثبات     

ن نحدد االتجاهات التي توجه سلوكه في كل خطوة من خطوات هذا التفكير فيمـا            أتفكيرا علميا   

  :يلي

  . عن المسببات الحقيقية للظواهر التي تحدثثـ يبح

  .ـ شغوف بدراسة ما يقع تحت حسه وبصره

  .ـ يكون واسع األفق العقلي

  . وعلى البيانات التي يحصل عليها، يحكم على قيمة طرق البحث والخططنأـ يستطيع 

: 1963الدمرداش سرحان ومنير كامل،     . (ـ يبني آراءه وأحكامه على أساس أدلة كافية       

144(  

الدمرداش سرحان  (ويمكن تنمية االتجاهات العلمية عند التالميذ بالوسائل التالية يضيف          

  ):158-152: 1963ومنير كامل، 

  .عرض القصص العلميةـ 

 وخاصة التجارب التـي تـسمح بمناقـشة النتـائج           ،ـ استغالل فترات الدراسة العلمية    

  .وتفسرها للوصول إلى مدى كفاية األدلة إلصدار األحكام أو تعليقها أو تعديلها

  . مناقشة الخرافات والمعتقدات البالية ونقدهاـ

  .عند التالميذـ انتهاز الفرص المناسبة لتنمية بعض االتجاهات 

  

  : ـ اعتبارات تتعلق بتنمية القدرة على التفكير العلمي2
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تشير نتائج البحوث التربوية والنفسية إلى انه يمكن تنمية قدرات التالميذ علـى التفكيـر             

حيث انه لم يعد مجرد مصطلح له معنى غير محدد أو معنى غامض وإنما ترجم إلـى                 , العلمي

القـدرة علـى رؤيـة      ( عليها وقياس نموهم في هذه المهارات        همتدريب يمكن, مهارات سلوكية 

 دقة المالحظة وجمع البيانـات مـن مـصادر          ، فرض الفروض المناسبة   ،المشكالت وتحديدها 

يرهـا مـن    غ و ،تطبيق النتائج في مواقف التعميم    ،  تصميم التجارب واستنتاج العالقات   , متعددة

نه ال  أولقد أوضحت الكثير من الدراسات      ،  ه وطرقه العمليات العقلية ذات العالقة لفهم العلم بمادت      

, توجد فروق ذات داللة بين البنين والبنات من حيث إمكانية تعلمهم واستخدامهم للتفكير العلمي             

 ،وهذا أمر له داللته التربوية في مجتمع يتطلع إلى تنمية هذا النوع من التفكير لدى جميع أفراده                

  .ت البشرية المتاحة لهلكي يمكن االستفادة من كل الطاقا

 يجب أن تبدأ    ،يرى الفكر التربوي المعاصر أن عملية التدريب على تنمية التفكير العلمي          

 وأن يصبح ذلك عمال متكامال مع العملية التربوية في كـل            ،مع الطفل منذ مراحل تعلمه األولى     

كائن حي نشط    ألن الطفل بطبيعته     ،)22-21: 1963الدمرداش سرحان ومنير كامل،     (مراحلها  

ومن خالل تفاعله يكتـسب خبـرات       , يسعى للمعرفة ويتمتع بقدرة فائقة على   حب االستطالع         

متكاملة وذات معنى ال تنفصل فيها المعلومات عـن المهـارات أو القـيم أو طـرق التفكيـر                   

 وهي بـذلك تـصبح      ،فالطفل في تعلمه يمثل كل هذه الجوانب في مواقف متكاملة         , واالتجاهات

 وأن التعلم ال يكون وظيفيا أو ذا معنى إال إذا كان أساسه الفهـم وإدراك                ،نى بالنسبة له  ذات مع 

توقـع للتالميـذ أن     نفكيـف إذن    ،  المعاني الحقيقية وهذا الفهم ال يحدث عن طريق التفكير فقط         

  . يكتسبوا خبرات تربوية إذا هم لم يفهموا ما يكتسبون من خبرات

ير عن غيرها من جوانب الخبرة هي في حقيقة األمـر           إن أي محاولة لفصل عملية التفك     

  . وتجعله شيئا ليس ذا معنى وخاليا من المضمون الوظيفي،عملية مصطنعة تفقد التعلم توازنه

حد أساليب تدريس العلوم التي تسهم فـي تنميـة التفكيـر    أ ك: ـ المدخل التجريبي 3

  :العلمي
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 ،ون تجريب يفقدها أهـم مقوماتهـا       العلوم ودارسوها أن تدريس العلوم د      ايجمع مدرسو 
  ):187-186: 2002عادل أبو العز سالمة، (وللمدخل التجريبي مميزات عديدة منها حسب 

  .ـ التجريب يتيح الفرصة الكتساب الخبرات الحسية
  .ـ يفيد في التدريب على استخدام األجهزة والمختبرات العلمية

  . ة وتركيبها من مكوناتهاـ يتيح الفرصة للتلميذ للتدرب على تصميم األجهز
  .ـ يتيح الفرصة للتلميذ ألن يتدرب على بعض الصعوبات العملية

 ، فعمليـة  التفكير العلمي في تصميم التجارب والتوصل إلى النتائج        على ـ يتعود التالميذ  
التجريب في تدريس العلوم تجعل من التلميذ يكتسب خطوات التفكير العلمـي بطريقـة              

طوات التفكير العلمي تتفق وخطوات المنهج التجريبي في تـدريس          تلقائية وخاصة أن خ   
  .العلوم

ـ يسهم التجريب في تنمية بعض االتجاهات العلمية المرغوب فيها مثل االحتكـام إلـى             
  . والدقة الموضوعية،التجريب العملي قبل االعتقاد بصحة فكرة ما 

  :وتنقسم الدروس العملية إلى نوعين

  :ـ دروس عملية كشفية
هي الدروس التي يقوم بها التالميذ للوصول إلى حل مشكلة أو التعرف علـى حقيقـة                و

وعادة ما تبدأ هـذه الـدروس       ،  جديدة أو الكشف عن مبدأ أو قانون عن طريق القيام بالتجارب          
 وإجراء ما يرونه مناسبا من      ،بمشكلة يثيرها المعلم ويترك حرية التخطيط للتالميذ لحل المشكلة        

 وأحيانا يبدأ المعلم في مناقشة تالميذه في أسلوب حل المـشكلة للتوصـل   ،شكلةتجارب لحل الم 
 وعرض نتائجها وإذا لم تتوفر      ، ثم يترك لهم الفرصة للقيام بهذه التجارب       ،إلى اقتراح التجارب  

 ،األجهزة أو الوقت لقيام كل تلميذ بجميع التجارب يلجأ إلى تقسيم التالميذ إلى عدة مجموعـات               
 وأهـم   ،ووجدانية) مهارية  ( ه تحقيق عدة أهداف سواء معرفية أو حسية حركية          وهذا من شأن  

  .درة التفكير العلميقهذه األهداف هي تنمية االتجاه العلمي وتنمية مهارات 

  

  

  : ـ التدريبات العملية

 ومـع   ،وتتجلى في التدريبات على استخدام األجهزة أو إجراء بعض التجارب الكيميائية          

 الفرصة أمام التالميذ للتخطيط لمثل هذه التجارب والتدريبات واختيار أسـلوب            أنه يمكن إتاحة  
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ي بعض التجارب التي تتضمن ذكـر الخطـوات         حوالقيام بها إال أن الكتب المدرسية عادة ما ت        

  )188: 2002عادل أبو العز سالمة، ( .نتائجالل يسجية ت وكيفتلميذالتي ينبغي أن يقوم بها ال

  :فية عند بياجيه  ـ النظرية المعر4
 إال انه في القديم     ،إن االهتمام بدراسة الطفولة ليس أمرا جديدا في كتابات الباحثين         

  .الخ ... وطرق عالجها، وعلى الوقاية من األمراض،كان ينصب على الجانب الصحي

 وزادت فـي التخـصص   ،قدم البحث العلمي وتنوع وسائله تعـددت الدراسـات    وبت

لماء منصبا على نواحي أخرى من حياة الطفل كدراسة السلوك          واصبح نشاط الع  , والعمق

حـد  أ ) 1980 ـ  Jean Piaget: 1896(ويعتبر العالم السويسري جون بياجيه ،الخ...والتفكير

 وال يمكن بأي حال     ، إذ ركز اهتمامه على النمو المعرفي العقلي عند الطفل         ،هؤالء العلماء 

ستخدام التجارب العلمية على نمو قدرة التفكيـر        من األحوال المرور إلى البحث في تأثير ا       

 خاصة  ، في جانب النمو المعرفي    ،دون التطرق إلى خصائص هذه المرحلة السنية      , العلمي

  )55: موريس شاربل.(عند بياجيه

  : ـ مظاهر النمو عند الطفل حسب بياجيه1.4

هـي اكتمـال    ,  تهدف إلى غاية واحـدة      التي تغيراتالالنمو سلسلة متتابعة متماسكة من      

 بـل   ، وال خبط عشواء   ، وهو بهذا المعنى ال يحدث فجأة      ،النضج ومدى استمراره وبدء انحداره    

، يتطور بانتظام خطوة اثر خطوة، ويسفر في تطوره عن صفات عامة تحـدد ميـدان أبحاثـه                

  :وللنمو مظهران رئيسيان هما

 نتيجة لنمو طولـه     ونقصد به نمو الطفل في الشكل والوزن والتكوين       : ـ النمو التكويني  

فالفرد ينموا ككل في مظهره الخارجي العام وينموا داخليا تبعا لنمو أعضائه      , وعرضه وارتفاعه 

  .المختلفة

ونعني به نمو الوظائف الجسمية والعقلية واالجتماعية لتساير تطـور          : ـ النمو الوظيفي  

  .حياة الفرد واتساع نطاق بيئته
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جموعة من األهداف منها معرفـة مراحـل النمـو          وتهدف الدراسة العلمية للنمو إلى م     

المختلفة وتأثيرها في سيكولوجيا العمليات العقلية، كالتفكير والتذكر والتخيل، ومراحل تطورها           

  .من الطفولة إلى الرشد، ونواحي تشابهها واختالفها  في كل سنة من سنين الحياة

تعليميـة مـن حيـث إدراك       كما تفيد دراسة علم النفس المدرسين في جميع المراحل ال          

الفروق الفردية بين التالميذ، وأنهم يختلفون في قدراتهم ووظائفهم العقلية والجسمية واالنفعاليـة             

  )09: سهير كامل أحمد... (واالجتماعية

إن العينة التي طبقت عليها التجربة في هذا البحث، هي مجموعة من تالميذ السنة األولى               

سنة، ويتميز األفـراد فـي هـذه المرحلـة     ) 15 ـ  12(هم بين والذين تتراوح أعمار, متوسط

  .الخ ...العمرية بمجموعة من الخصائص العامة التي تساير نموهم الجسمي والحركي والعقلي

وفي هذه المرحلة حسب علماء النفس الطفل والمراهق يتضاءل السلوك الطفلي، وذلـك             

لمراهقة، التي تبـدأ معهـا المظـاهر        لخروج الطفل من مرحلة الطفولة، والدخول في مرحلة ا        

الجسمية والفزيولوجية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية والدينية واألخالقية الخاصة بـالمراهق          

  :في الظهور والبروز ونوجز هذه المظاهر فيما يلي

وتزول مالمـح  , يستمر نمو الجسم خاصة في الطول والوزن:  ـ النمو الجسمي 1.1.4

شكل الوجه كما يزداد نمو العضالت وصالبة العظام ويظهر بوضوح الفـرق            فيتغير  , الطفولة

: عبد الرحمان الوافي وزيان سـعيد     (بين الجنسين في هذه المرحلة العمرية في الطول والوزن          

  :والجدول التالي يبين ذلك).51

يوضح متوسط أطوال وأوزان األطفال في هذه المرحلـة العمريـة           ) :02(الجدول رقم   

  ):51: 1978نماء للنشر والتوزيع، شركة اإل(

 متوسط الوزن بالكلغ  متوسط الطول بالسنتمتر 
 العمر بالسنة

 إناث ذكور إناث ذكور
10 131 129 27 25.5 
11 135 135 29 29 
12 142 143 33 32.5 
13 145 146 37 36.5 
14 151 150 41 40.5 
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15 158 156 45 43.5 
في الطول والوزن في هـذه المرحلـة يتفـق والتغيـرات            إن تفوق اإلناث على الذكور      

  .األساسية للنمو عند كل من الجنسين

هر عند اإلناث في ظوتظهر الزيادة في الوزن عند الذكور في بناء النسيج العضلي بينما ت        

  .زيادة نسبة الشحوم

زيولوجيا ها مـا وهـو   ي ويحدث في هذه المرحلة تغيرا ف: ـ النمو الفزيولوجي 2.1.4

 كما ينموا حجم القلب مع       له،  وتبرز المظاهر المرافقة   ،حيث تنمو الغدد الجنسية   , بلوغ الجنسي ال

  .الزيادة في ضغط الدم

تظهر في هذه المرحلة االنفعاالت العنيفة التـي ال يـستطيع   :  ـ النمو االنفعالي 3.1.4

 حيث يسعى المراهـق     ،المراهق غالبا التحكم فيها أو السيطرة عليها لتذبذبه ولتناقضه االنفعالي         

 وقد ينتابه الخجل أو الشعور بالذنب لنقص        ،لتحقيق استقالله االنفعالي لرسم شخصيته المستقبلية     

  ).52: عبد الرحمان الوافي وزيان سعيد. (الثقة في نفسه

ي تبـدأ تتالشـى   تنا تخطو خطوات تطور عديدة حأما فيما يتعلق بنمو الشخصية فان األ 

ـ  ح ويبدأ اإل  ،دفاع عن الطفل ضد بيئته األسرية     التي تعمل لل  " نااأل" يفرض " أنا: "الل التدريجي ل

  .به الطفل نفسه عن العالم المحيط به

تبقي تنشئة المراهق مستمرة في البيـت والمدرسـة رغـم    :  ـ النمو االجتماعي 4.1.4

مـو لديـه     ويزداد تعلمه واكتسابه قيم ومعايير وأخالق المجتمع وين        ،انتمائه إلى جماعة الرفاق   

  .الوعي االجتماعي والمسؤولية االجتماعية

 فيبـدأ فـي     ، لرغبات اآلخرين وألدوارهم بالنسبة لـدوره      فهماوفي هذه المرحلة يزداد     

 واكتساب السلوك الذي يساعد على االندماج ،تصحيح فكرته عن نفسه ويبدأ إحساسه بآراء الغير     

لو انه ال يهتم باللعب الجماعي المـنظم         و ،عب الجماعي ل ففي هذه المرحلة يحب ال     ،في الجماعة 

  ) 113: سهير كامل أحمد. (إال في نهاية هذه المرحلة

 لنمو األعضاء التناسلية    ، يستيقظ في هذه المرحلة الدافع الجنسي      : النمو الجنسي  -5.1.4

  . وفي نهاية المرحلة يميل إلى الجنس اآلخر،ثم تظهر لديه الميول الجنسية المثلية
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, تفكيـر , تـذكر ( في هذه المرحلة تتفتح كـل القـوى العقليـة           :  العقلي  النمو -6.1.4

 ويتميز الطفل في هذه المرحلة بحب االستطالع وكثرة األسئلة واإلصرار على            ،)الخ  ....تخيل

 ويؤدي ذلك إلى حصوله على كم من المعلومات المتنوعـة           ،الحصول على إجابات لهذه األسئلة    

  . وربط األسباب بالنتائج، المرحلة قادر على التفكير المنطقي كما أن الطفل في هذه،والعديدة

 على أن يحفظ الطفل حفظـا آليـا         ،ويرى علماء التربية وعلماء النفس إن الفكرة القديمة       

 ، ويجب االعتماد على البحث والتفكيـر ،كثيرا من المواد الدراسية في هذه المرحلة فكرة خاطئة  

 ومـصادر   ، الطفل للعمل والتكرار عـن طريـق ميولـه          وعلى تحفيز  ،وعلى الذاكرة المنطقية  

  .التشويق لديه

 والتفكير المجـرد هـو      ،دةولذلك يستطيع أن يفكر تفكيرا مجردا وان كان بصورة محد         

  .التفكير المعتمد على المدركات الكلية أو المفاهيم العامة

 التجريبية   ودراسته ، هي نظرية جون بياجيه    ،وأهم النظريات التي عالجت النمو المعرفي     

 ، وهي من اكثر النظريات التي ربطت النمو العقلي المعرفي بـالتعليم           ،القاعدة األساسية العلمية  

. كما تعتبر هذه النظرية األساس لفهم وتوضيح ديناميكيات النمو خاصة الحسي الحركي الذهني            

كيف في نظـره     ويشمل الت  ،م إال في ظل مفهوم التكيف     هيف كما يرى بياجيه بان النمو الذهني ال      

  .)Accommodation (والتالؤم) Assimilation(عمليتا االستيعاب: عمليتين أساسيتين هما

ة لمعرفة التأثير علـى     يساسألاويالحظ بياجيه أن أفعال وأعمال الشخص تعتبر الوسيلة         

وبعبارة أخرى تـشمل أفعـال      , كما تكون األعمال القاعدة المادية لنمو الذكاء      , العالم الخارجي 

  .لطفل وظيفة تكيفية بين الطفل والبيئةا

  :  ـ العمليات المعرفية األساسية عند بياجيه2.4

مـن  ) النمـو العقلـي   ( نظر إلى النمو المعرفي   , عندما وضع بياجيه فرضيات نظريته    

  :منظورين اثنين هما

لدى والذي يشير إلى حالة التفكير التي توجد        ): البناء المعرفي   ( ـ البيئة العقلية    1.2.4

 وتتغيـر مـع     ،وهي عبارة عن خصائص منظمة للذكاء     ،  الفرد في مرحلة ما من مراحل نموه      

  . وتتطور من خالل التفاعل مع البيئة،النمو العمري
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 وتشير إلى العمليات التي يلجأ إليها الفرد عند تفاعلـه مـع             :ـ الوظائف العقلية  2.2.4

وهي ,  وتمثل ماهية الذكاء  ،نشاط العقلي  وهي خصائص عامة لل    ،مثيرات البيئة التي يتعامل معها    

  .فهي موروثة, ثابتة ال تتغير عند اإلنسان

 وهما أساس التركيـب  ،وهناك وظيفتان عقليتان أساسيتان ثابتتان ال تتغيران بتغير العمر   

  .المعلوماتي في البناء المعرفي

لعقلية في وتعني نزعة الفرد إلى ترتيب وتنسيق العمليات ا: Organizationـ التنظيم   

  .أنظمة كلية متناسقة ومتكاملة

 وهي نزعة الفرد إلى التالؤم والتآلف مع البيئة التي يعـيش            :Adabtationـ التكيف   

ويحـدث  ,  فالطالب الجديد يبقى في حالة عدم اتزان حتى يتكيف مع متغيرات قسمه الجديد             ،فيها

  :التكيف عند الفرد من خالل عمليتين أساسيتين هما

ويعني به نزعة الفرد إلى أن يدمج أمورا من العالم الخارجي في بنائه العقلي               :ـ التمثيل 

بمعنـى  : ن يغير الفرد من صورة الشيء لتتناسب مع ما يعرفـه          أ ك ،أو التركيب الموجود لديه   

  .بما يتناسب مع البناء المعرفي عند الفرد) الخبرات الجديدة ( تغيير ودمج المثيرات البيئية 

 كـان   ،هي نزعة الفرد ألن يغير استجاباته لتتالءم مع البيئة المحيطة به          و: ـ االستيعاب 

حداث تغيير أو تعديل في     إ بمعنى   ،يغير الفرد من تراكيبه المعرفية العقلية ليواجه متطلبات البيئة        

  .البناء المعرفي بما يتناسب مع المثيرات الخارجية

  :  ـ مراحل التطور العقلي عند بياجيه3.4

 اعتبارات أساسية ذكرها بياجيه يجب االنتباه إليها عند الحديث عن مراحـل             هناك أربعة 

  :وهي, التطور العقلي

 وفترة تحصيل   Formationـ تتألف كل مرحلة من المراحل األربعة من فترة تشكيل           

Attainment ,         وتتميز فترة التحصيل بالتنظيم المضطرد للعمليات العقلية في المرحلة المعينة، 

  .نقطة االنطالق لتشكيل المرحلة التي تليهاكما تكون 



 

- 123 -  

 الـدراســـة النظرية رابعالفصل ال التفكري العلميعالقتها بالتجارب العلمية و 

 ونقطـة   ،ـ كل مرحلة من المراحل تكون في نفس الوقت فترة تحصيل لتلك المرحلـة             

  .البداية للمرحلة التي تليها

ت ال يتغير إال أن سن تحصيل المرحلة يتغير إلى حد ما باثـ أن ترتيب ظهور المراحل     

لحضارية والثقافية وهذا يعنـي أن المراحـل التـي          والتدريب والعوامل ا  , حسب تأثير الدوافع  

  .تشكل حدودا جامدة غير قابلة للتغير وضعها بياجيه لتحديد الفترات ال

, ضطراد من مرحلة سابقة إلى مرحلة الحقة حسب قانون يشبه قانون التكامل           ـ يسير اإل  

  .بمعنى أن األبنية السابقة تصبح جزءا ال يتجزأ من األبنية الالحقة

مع التركيز علـى المرحـة      ,  نقاط شكل يلي خصائص تلك المراحل األربعة على        وفيما

  :األخيرة لعالقتها بمتغير البحث وهو التفكير العلمي

  

  

  ): سنة 2من الوالدة ـ (  ـ مرحلة التفكير الحسي الحركي 1.3.4

 هـو   ،يعتقد بياجيه في هذه المرحلة أن التفاعل القائم بين النـشاط الحركـي واإلدراك             

  : ويستطيع الطفل في هذه المرحلة إدراك األشياء التالية،ألساس الذي يقوم عليه تفكير االطفالا

  .ـ يدرك أجزاء جسمه وتظهر لديه الحركات العشوائية وكذلك االنعكاسية

  .ـ يدرك ظاهرة ثبات ـ بقاء األشياء ـ وان اختفت عن مجال اإلدراك

  . االكتشاف والفضولمع حب) اللعب ( ـ إعادة االستجابات السارة 

  .ـ يستطيع التمييز بين الوسيلة والغاية

ويتطور السلوك االستنادي حيث يلجا الطفـل إليـه كحـل           , ـ تبدأ عملية اكتساب اللغة    

  .وهذا يوضح تزايد فهم الطفل للعالقات السببية بن األشياء. لمشكلة عدم وصوله لشيء ما

  ).الذكاء العملي ( ه بياجيه  ويسمي،ـ يتطور لدى الطفل مفهوم الوعي بالذات
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 وقبل نهايـة    ،ـ في بداية المرحلة ال يكون لدى الطفل القدرة على إدراك مفهوم المكان            

  .هذه المرحلة يبدأ الطفل بشكل يكفي للقيام بالتحويالت الالزمة

  ): سنوات 7 سنة ـ 2(  ـ مرحلة ما قبل العمليات 2.3.4

ك الطفل القدرة على إجراء العمليات بـشكلها        سميت هذه المرحلة بهذا االسم لعدم امتال      

  :ويمكن تقسيمها إلى طورين, المنطقي

  سنوات  ) 4 ـ 2( ـ طور ما قبل المفاهيم 

وفي هذا الطور يستطيع الطفل القيام بعمليات التصنيف البسيطة حـسب مظهـر واحـد       

  . كما أن المتناقضات ال تزعج الطفل،كالحجم

  ت سنوا ) 7 ـ 4( ـ الطور الحدسي 

 وال يهتم اهتما ما واضحا      ،يقوم الطفل في هذا الطور ببعض التصنيفات األصعب حدسا        

  .بما يفعله

 وتتميز عموما بالخـصائص     ، وفي هذه المرحلة يبدأ الوعي التدريجي بثبات الخصائص       

  :التالية

  ).الركوب على العصا كالحصان ( ـ اللعب اإليهامي 

  .ـ استخدام اللغة بشكل مقبول وواضح

  .التمركز حول الذاتـ 

مما يفـسر   ) التمييز بين المشار والمشار إليه      ( , ـ تظهر لدى الطفل الوظيفة االشارية     

) المادية و اللفظية    ( تطور الطفل في التمييز بين خصائص األشياء وتطور الرموز لديه           

  .وهذا يدل على التراكيب المعرفية لديه

يهي، حيث يملك الطفل بعـض البـديهيات        ـ يظهر في هذه المرحلة أسلوب التفكير البد       

  .دون التفكير فيها، ويركز انتباهه على جانب واحد من الموقف الذي يستجيب إليه

  .ـ يتقدم اإلدراك البصري على التفكير المنطقي

  . المساحة والمفاهيمإلثبات و،ـ ال يدرك ثبات العدد وال ثبات الحجم
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  سنة )  12 ـ 7(  ـ مرحلة العمليات المادية 3.3.4

عمل عقلـي   «:  والعملية في رأي بياجيه،حيث يبدأ الطفل يمر بمراحل العمليات المادية

  .»داخلي يناسب نمطا خاصا من التركيب المعرفي 

 بقاء المادة وتتميـز هـذه       لمشكلةوفي هذه المرحلة نتعامل مع االطفال الذين يستجيبون         

  :المرحلة بـ

الطول والعـرض   ( والتصنيف في اكثر من بعد     ـ يصبح لدي الطفل القدرة على التفكير      

  .وهذا ما ندعوه بالتوازنات العقلية للسلوك) معا

, ـ إن أهم ما يميز هذه المرحلة ظهور القدرة لدى الطفل على قلب العمليـات العقليـة                

  .وهي صفة من صفات التفكير العلمي

 علـى األشـياء     ـ في نهاية هذه المرحلة يبدأ الطفل يدرك مفهوم االنتقال الذي يطبـق            

  . وهو نوع أساسي من التفكير كبداية ألي استقصاء علمي،المادية

بطئ في تكوين مفهوم الزمن لكنه يفشل في التفكير فـي االحتمـاالت             بـ يتدرج الطفل    

  .دون خبرة مباشرة بالموضوعات المادية، المستقبلية

  

  

  : سنة12 ـ مرحلة التفكير المجرد وتبدأ من 4.3.4

ويطورها أو يدمجها   , الفرد كل العمليات التي تطورت في المراحل السابقة       وفيها يستخدم   

فمثال , تساعده على التصور بعيدا عن خبرته الحقيقية      , بهدف إجراء عمليات مادية مجردة    , معا

 وكذلك يستطيع الربط بين العالقات المتنوعة وبناء        ،ياء بتفاصيلها شيصبح قادرا على وصف األ    

 وتتميز هذه المرحلة بأنها أكثر المراحل تعقيدا من ناحية النمو           ،تحقق منها افتراضات ومحاولة ال  

  .المعرفي

 هذه المرحلة بأربعة مزايا اجتماعية مهمة تصف التنظـيم الـذاتي            يويتصف االتزان ف   

  :العالي الدرجة للفكر اإلنساني وهي
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  . وقواعد وتقسيمات ووظائفتنظيماتـ يصبح العالم االجتماعي موحدا ذا 

  . يتالشى التمركز حول الذات وينطلق الفرد نحو الشعور بالتكامل االجتماعيـ

  .ـ يعتمد تطور الشخصية على تغير العقائد عن طريق االتصال الذاتي

  . ـ يحل معنى المساواة محل الخضوع لسلوك الكبار

. وتشكل هذه الخصائص أسس النمو الخلقي واالجتماعي للفرد في هذه المرحلة من العمر            

  :من أهم خصائص هذه المرحلةو

 وذلك لقناعته أن الطرائق والوسائل الخاصة       ،ـ يقل اعتماده على معالجة األشياء المادية      

  .بمعالجة المفاهيم في المرحلة السابقة ال تعطي فهما كامال آو شامال للمشكالت

ـ يصل إلى مرحلة متطورة وعالية مـن التـوازن نظـرا التـزان عمليتـا التمثيـل                  

  .يعابواالست

 ويستطيع استنتاج   ،ـ تظهر لديه القدرة على تخيل االحتماالت المفترضة لحل مشكلة ما          

  .واشتقاق تفسيرات محتملة جديدة لمشكلة ما

, ـ يبدأ يفكر بأسلوب مجرد حيث يركز على العالقات بين األشياء وليس على المحتوى             

 ويبدأ يبنـي    ،ا وراء الحاضر   ويبدأ يفكر بم   ،اء المادية يشويقل اعتماده على الحقائق واأل    

  .نظرياته حول كل شئ

 حيث أن قدرته على عكس األفكار أي التفكير فيها          ،ـ تظهر قدرته على التفكير العلمي     

تساعده على الخوض في اإلمكانية دون أن يفقد الواقع عن طريق وضع            , ونقدها منطقيا 

  . ومالحظة النتائج ووضعها بأشكال منطقية،الفرضيات وفحصها

, يبدأ الفرد باالنتقال من التمركز حول الذات إلى التفكير بالعالقات االجتماعية المتبادلة  ـ  

  .وذلك نتيجة للتنشئة االجتماعية والموضوعية في التفكير

  : ـ التطبيقات التربوية لنظرية بياجيه4.4

 فهي تقتـرح طرقـا      ،تساعد النظرية المعرفية المدرسين في اقتراح استراتيجيات التعلم       

 وذلك بدمجها بـالمحتوى المـتعلم الجديـد كمـا تعطينـا             ،لتوسيع بنية الطالب المعرفية القيمة    

   : وهما،مضمونين أساسيين في التربية
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  .ـ إن المتعلم يتطور عبر سلسلة من المراحل المتدرجة

  .ن المتعلم يبني مفاهيم وقيم جديدة من خالل نشاطه الشخصي وبتوجيه من المعلمإـ 

 ،أربعة تطبيقات تربوية يمكن االستفادة منها     ) 163: 1984لمجيد نشواتي،   عبد ا (ويذكر  

  :وهي, والتي تضمنتها هذه النظرية

يمكن المعلم من التعـرف علـى       , ـ إن الوقوف على خصائص النمو المعرفي ومراحله       

 بحيث يوجه انتباهه لالستجابات المرتبطة      ،طبيعة تفكير الطفل في مراحل نموه المختلفة      

  .ويحدد أهدافه في ضوء السلوك المتوقع أداؤه في هذه المرحلة,  نموهبمرحلة

وهو , ـ لما كانت عملية النمو المعرفي تقوم أساسا على إيجاد التوازن بين الطفل والبيئة             

 في بيئة نـشطة     الطفل والعالم المحيط به، لذا يجب وضع الطفل       أمر يستلزم التفاعل بين     

 وتعتبـر   ،أساليب االكتشاف الذاتي التي يقول بها بياجيه      وممارسة  , وفعالة لتسهيل التعلم  

  .التجارب العلمية احد اوجه هذا النشاط

ـ تساعد مراحل النمو المعرفي مصممي المناهج على وضع مواد دراسية تتفـق مـع               

 ففي الحين الذي يحتاج فيـه       ،طبيعة العمليات العقلية ألطفال المراحل التعليمية المختلفة      

 ،مواد واقعية تسهل معالجتها من خـالل عمليـاتهم المعرفيـة          ,  االبتدائية تالميذ المرحلة 

يحتاج طالب المرحلة المتوسطة ـ عينة الدراسة ـ إلى مواد دراسية تـساعدهم علـى     

  .وتعزز قدراتهم على إجراء العمليات المعرفية المجردة, إدراك المشكالت وحلها

رات تقيس مستوى النمو العقلي عند      ـ توفر خصائص النمو المعرفي إمكانية وضع اختبا       

 وتمكن المعلمين من الوقوف علـى       ،المتعلمين بحيث تحل محل اختبارات الذكاء التقليدية      

  .مرحلة النمو المعرفي التي وصل إليها طالبهم

  :أفكار بياجيه وتدريس العلوم ـ 5.4

 جديـدة   فهو يرى أن الهدف األساسي للتعلم هو خلق متعلمين قادرين على عمل أشـياء              
وليس مجرد تكرار لما فعلته األجيال السابقة، المتعلمون الذين يستطيعون االبتكار ولديهم القدرة             
على االختراع واالكتشاف، أما الهدف اآلخر للتعلم وهو تكوين عقول ناقدة متخصصة وليـست              

  .مستسلمة
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في هذا النمـوذج  ، و)التمثيل ـ المواءمة  : نموذج( لقد قدم بياجيه نموذجا للتعلم اسماه  
يرى انه إذا واجه المتعلم موقفا جديدا فإن المعلومات المتضمنة في الموقف تـستثيره وبالتـالي                
يصبح المتعلم في حالة عدم اتزان مؤقت، وعندما يتم تمثيل المعلومات الجديدة يحـدث تمكـين                

لك ينـادي بياجيـه     لهذه المعلومات في تركيبه االدركي تعود حالة االتزان للمتعلم، وبناء على ذ           
بضرورة جعل التالميذ يتعاملون مع األشياء، ويشتركون في التفكير وفرض الفروض، وهـي             
مرحلة مهمة من مراحل التجريب، وهي في نفس الوقت قدرة من قدرات التفكير العلمي ـ هذا  

  . )23: 1985محمود عبد الفتاح نصر، ( هو الطريق لتعديل وتنظيم التركيب االدراكي للفرد 

فالتعلم عند بياجيه عبارة عن تغيرات حين تنتظم في ميكانيزمات رياضية منطقية تتحدد              
من خالل عمليات أو تفاعالت عقلية تؤدي بالمعرفة الجديدة ألن تصبح جزء من بناء معرفـي                
داخل الفرد، وال يكون التعلم هنا مجرد إضافة بسيطة، ولكن تندرج المعرفة في خطط وتمثـل                

ر وفقا لها طبيعة البناء المعرفي ويكون الدور األول للمتعلم نفسه في اكتساب المعرفة             تماما فيتغي 
  . الجديدة والنمو بها

وبذلك أصبح المتعلم في ضوء آراء بياجيه يحتاج إلى تخطيط ودراسة وتحديد األنـشطة              
من المراحل  التي يمكن أن يقوم بها المتعلم كما تحدد المفاهيم التي يمكن أن يدركها في مرحلة                

الدراسية، ولم يعد هذا التعلم زيادة معلومات وإنما إتاحة الفرص للتلميذ ألن يستكشف بنفسه تلك               
  .المعلومات أي أن التأكيد يقع على عملية االستكشاف وليس على األشياء المكتشفة

ومن هنا نرى وجوب التأكيد على الطريقة االستكشافية في التدريس والتي تعتمد علـى               
مل والتجريب بدال من التلقين وهنا تبرز أهمية التجارب العلمية في التعليم والـتعلم ونمـو                 الع

التفكير العلمي إذ ينادي بياجيه بجعل التالميذ يتعاملون مع األشياء وفقه وأن التعلم الجيـد هـو                 
ب الذي يتيح فرص التعلم للطفل لكي يتعلم بنفسه ويستكشف بنفسه الن الطفل الذي يالحظ ويجر              

الخ، هو الطفل الـذي يـتعلم بـشكل         ....ويقارن ما يكتشفه مع أصدقائه ويسأل ويلخص ويقيس       
  .صحيح

أما الطفل الذي يسمع فيردد، ويؤمر فيطيع فهو بعيد عن التعلم الفعال وقد استخدم بياجيه                
لى األسئلة التشخيصية لمعرفة المرحلة التي يمر بها الطفل تلك األسئلة التي يهدف من ورائها إ              

وتؤكد فلسفة تدريس العلوم في الوقت الحالي هذا الهدف مـن وراء            .الوقوف على تفكير الطفل   
استجواب التالميذ، أي استخدام األسئلة في دروس العلوم لمعرفة ما إذا كـان الطفـل يعـرف                 
الجواب الصحيح أم ال، بل إلثارة تفكير التلميذ وتوجيهه فإذا أعطيت إجابة خاطئة وجب علـى                

 أال يصحح هذا الجواب مباشرة، بل يهيئ الفرصة للتلميذ ليوضح جوابه بنفسه وذلك من               المعلم
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خالل األسئلة الموجهة التي يسألها المعلم أو عن طريق التجريب والمالحظة وغير ذلك ونـرى               
هنا أن أهمية التجريب في إثارة تفكير التلميذ ليفكر تفكيرا علميا ومن ثم العمل على تنميته، فإذا                 

 أعطي التلميذ جوابا صحيحا لمشكلة معينة أو لسؤال معين فعلى المعلـم أال يكتفـي بـذلك                  ما
الجواب وإنما يسال تلميذه كيف عرف ذلك ؟ ولماذا أعطى هذا الجواب دون غيره ؟ أي يطلب                 
من التلميذ تبرير الجواب الذي يعطيه وبذلك يقف المعلم على تفكير تلميذه، وفي نفـس الوقـت                 

لتفكير الناقد المتفحص، وهو نوع من أنواع التفكير العلمي ،ومن هنا تبرز أهميـة              يحفزه على ا  
وهذا بالطبع ال يقلل مـن أهميـة        . التقويم الشفوي للتالميذ ومالحظة تقدمهم اليومي كأداة للتقييم       

 التي يعيش فيهـا   ) المادية  ( التقييم التقديري بل يؤكد وجوب توافرها معا ويكون للبيئة الفيزيائية         
الطفل اكبر األثر في تحقيق النمو الذهني عنده لذلك فمدرس العلوم الجيد يجب أن يأخذ بعـين                 
االعتبارات ذلك العامل، فتهيئة الوسائل التعليمية من مواد وأجهزة ومصورات وأفـالم والقيـام      

بالتالي بزيارات علمية مبنية على المشاهدة والتفحص تفيد كثيرا في إثراء البيئة المادية للطفل، و             
  .تحقيق نمو ذهني اكبر

 أما تدريس العلوم المبني على اإللقاء فانه ال يخدم هذا الغرض، وكثيرا ما يأتي بمردود               
  .عكسي يعود الطفل على السلبية أو التلقي دون فاعلية

   ).15 - 12( ـ تكيف التلميذ في هذه المرحلة السنية مع الوضع الجديد 5

على صعيد المنطق والعقـل      فل في الثانية عشر من عمره     رغم التطور الكبير لذكاء الط    

 ويتعلق بـالمعلم    ،بط بتبعية األشخاص البالغين يخضع لتخطيطهم بطوعية      ت ال يزال مر   ،المجرد

  .الذي يعلن الحقائق من أعلى منبره

ا للتوسع بالنـسبة    رولكنه بمواصلة نموه واكتسابه اإلمكانيات الجديدة يصبح تدريجيا قاد         

والى دعم اإلقرار بكل ما يقال كأنه حقائق ثابتة السيما أن بين هذه             , األشخاص الكبار لتأكيدات  

  .راء حاسمة أو مختلفةآوتلك تناقضات ومعارضات و

وفي هذه المرحلة ينتقل الطفل من المدرسة االبتدائية بنظامها التعليمي إلـى المتوسـطة              

, ه جميع المعلومات ويمثل وحدة ثقافيـة      فبدال من أستاذ وحيد تنتقل بواسطت     . بنظام تعليمي جديد  

والولد الذي يبـدأ قـسمه فـي المرحلـة          , رنة بين شتى أنواع المعرفة    األنه هو الذي يقوم بالمق    

 المدرسي منقسما إلى عدة مواضيع يستقل بعضها عـن بعـض لتكـون              هيرى عمل , المتوسطة

التعددية ألنه مضطر   وها هو في اغلب األحيان يضيع ي هذه         . جميعها كال يدرسه أستاذ خاص    
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 ويتوقع أوقات إنجاز العمل دون أن تغره ظاهرة         ،إلى تنظيم وقته واجتهاده الشخصي هو بنفسه      

  )359: 1993أنطوان رزق اهللا مشاطي، . (وقت الفراغ العديمة الفائدة

 وهذا التوسـع فـي      ،لكن ماال يتحمله الطفل هو تضعضع طريقته العادية في كسب العلم          

. يل في توالي األساتذة الذين ينقص حضورهم ويتباعد وجودهم ويقل تقربهم إليه           المعرفة و التبد  

 ولكي يندمج في صفه البد      ،فاالجتهاد المدرسي هو بالنسبة للطالب نشاط مثقل بالعمل والعاطفة        

بل بـالتفكير والتجـرد     , يكتسب نضجا ثقافيا يتيح له أن يفكر باألسلوب الواقعي العملي فقط          أن  

 لكن البد أيضا من نـضج عـاطفي         ، كأنها شرائح مفروضة   ،ى المعلومات العامة  واالنفتاح عل 

  .معين أي بدء تخطيط حياة شخصية والتزود بأفكار خاصة به

وليس مدهشا أن يتضعضع فجأة عدد من األطفال في الحادية عشر أو الثانية عشر مـن                
ـ    ,  ترفعوا بغتة من البتدائي إلى المتوسط      ،العمر دهم يتـدبرون أمـورهم     خاصة إذا تركوا لوح
  . في توجههم الدراسينفيتيهو, بأنفسهم

هي التمهيد لهذا االنتقال من الصيغة االبتدائية       ،ووظيفة األستاذ الرئيسية في هذه المرحلة     
 والصيغة الجديدة المشتركة بين أساتذة عدة أقسام وهذا هام          ،التي اعتمدها المعلم الوحيد لكل سنة     

 والتي تقـارب الواقعيـة لكـي        ،استخدام مقدرته التي ال تزال كامنة     جدا ألنه يساعد الولد على      
  .يسيطر على استخدام الوقت ويمارس العمل الشخصي

 ن وإذا كانت السنتا   ،إال أن التقلبات إثناء فترة المراهقة تؤثر على شتى األوساط المدرسية          
ن مشهورتان بكونهمـا    يترخيألن ا ين السنت إ ف ، التزاالن نسبيا هادئتين   ى والثانية  االول انالمتوسطت

 غير ان الطباع الحادة العنيفة آو بالعكس الفوضى المتأصـلة           ،مضطربتين وعسيرتي االنضباط  
  . يتأثر بها الطالبوالتي ال تحجب عمل النضوج الذهني والعاطفي الذي يتم في الفترة ذاتها 

 يلبث ان يـتم     اما األلعاب الشرسة التي تمارس في المستوى السادس فان التخلي عنها ال           
اق بللعب كالـس   ا  ال صكل اآلن أثناء الفر   ش وهناك فروق صغيرة تت    ،بالتدرج في السنوات التالية   

 وتشريح تصرف األساتذة وتجريح قيمهم في كل        ،بل لتبادل اآلراء واألفكار ومجابهة النظريات     
  .مناسبة دون أي رادع

  :  ـ نمو البنية المعرفية في هذه المرحلة السنية6

  :كما يلي) 92-91: محمود محمد غانم(ها ويلخص
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 حيث يتفاعل   ،يرى بياجيه أن الذكاء شكل من أشكال التكيف البيولوجي بين الفرد والبيئة            
الفرد بشكل مستمر مع البيئة المتنوعة الشروط التي يواجهها في حياته وذلك في محاولة منـه                

لتمييز من ا والبد. لتي تفرضها البيئة   بنوع من التوازن بين حاجاته الخاصة والمطالب ا        ظلإلحتفا
اما البناء المعرفي  فيتكون من الوحدات المعرفيـة التـي           ،بين البناء المعرفي والوظيفة العقلية    

تتطور لدى الطفل نتيجة احتكاكه وتفاعله مع البيئة والظروف االجتماعية التي ينتج عنها كلمـة               
ل من مجموعة من هذه البني التـي تـشكل    ويتكون البناء المعرفي للطف،أو مصطلح أو مفهوم    

  .البصمة المعرفية للطفل والتي تميزه عن غيره 

أما الوظيفة العقلية هي التي يولد الطفل وهو مزود بها وهي موجودة عند كل االطفـال                 
  . فالعقل آلة للتفكير كما ان العين آلة لإلبصار،األسوياء

   وبين البناء المعرفي ؟ولكن ما العالقة بين الوظيفة العقلية للتفكير

ة التصف قدرة الفرد الذهنية أو خصائص االستجابات الذهنية أو جدارة           يان الوظيفة العقل   
  .األفكار التي يطرحها وإنما يتحدد كل ذلك وفقا لألبنية المعرفية بكل جدارة

تتحدد أهمية البنية المعرفية ودورها في نمو التفكير لدى الطفـل حيـث ان المخـزون                 
عرفي للطفل والذي يتكون من األبنية المعرفية يحدد نوعية التفكير عنـد الطفـل و األبنيـة                 الم

االنتبـاه واإلدراك   : المعرفية ترقى وتزداد دقة إذا استخدم المتعلم عمليات ذهنية راقيـة مثـل            
  .والتنظيم والتخزين

 وإنما  ، البداية ومن المعروف ان الطفل ال يستطيع استعمال العمليات العقلية المختلفة منذ           
تزداد دقة وتعقيدا كلما نما الطفل مما يؤثر على نموه المعرفي وكذلك تتحدد خصائص المخزون               

 فكلمـا   ، استخدام العمليات العقلية المذكورة    يالمعرفي للطفل طبقا للزمن الذي يصرفه الطفل ف       
 ومرتبا يـسهل    زاد الزمن المنقضي على أعمال هذه العمليات كلما كان المخزون عميقا منظما           

  .استرجاعه في المواقف والمناسبات التي تستدعي ذلك

وكلما كان زمن االسترجاع قصيرا كلما كان ذلك افضل ويتوقع المعرفيون انـه سـيتم                
احتساب نسبة ذكاء الفرد في المستقبل عن طريق حساب الزمن المستغرق في عملية االستدعاء              

وتهذيبـه  , معرفية ودورها في عملية التفكيـر وترقيتـه        بذلك تظهر أهمية فهم األبنية ال      ،للخبرة
 ويتشكل البناء المعرفي من وجهة نظر بياجيه من ،وتطوره من خالل المواقف التعليمية المناسبة   

وال يوجد فواصـل    ,  وكل مرحلة تعتبر نقطة البداية للمرحلة التي تليها        ،خالل المراحل األربعة  
 األبنية الفكرية تندمج مع بعضها بشكل تـصبح معـه           نإ ف ،زمنية ثابتة بين كل مرحلة وأخرى     



 

- 132 -  

 الـدراســـة النظرية رابعالفصل ال التفكري العلميعالقتها بالتجارب العلمية و 

ن نمو البناء المعرفي لـدي      إ وهكذا ف  ،يتجزأ من الفكرة الالحقة    األبنية الفكرية السابقة جزءا ال    
  .الطفل معناه نمو تفكيره

  

  

  

  

  

  

  

  :  ـ مقارنة بين مراحل التجربة العلمية ومراحل التفكير العلمي6
ربة العلمية كما وردت في الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة         تهدف المقارنة بين مراحل التج    

 ومراحل التفكير العلمي إلى الكشف عن أن الممارسـة المـستمرة            ،أولى متوسط للمواد العلمية   

لخطوات التجربة العلمية تؤدي حتما إلى تنمية التفكير العلمي باعتبار أن لهما نفس الخطـوات               

  .و المعالم الرئيسيةتقريبا أو على األقل نفس الخطوات أ

  .يوضح مقارنة بين مراحل التجربة ومراحل التفكير العلمي :)03(جدول رقم ال

 مراحل التفكير العلمي مراحل التجربة العلمية

 بداية بالمالحظة : ـ إشكالية الظاهرة المدروسة 1

ثم طرح مجموعة من األسئلة لها صلة بالظـاهرة         

  ).المشكلة ( المدروسة 
 

إدراك  على وتتمثل في القدرة: لمشكلة ـ تحديد ا 1

 ،الجوانب ذات األهمية فـي المـشكلة المطروحـة        

والتمييز بين األسئلة التي تشير إليها وتحديد األسئلة        

 .التي تعبر عن المشكلة تعبيرا دقيقا

وهي تأكيد تحت التحفظ بالتجربة أو :  ـ الفرضية 2

المعلومات القبلية أو أحداث المالحظة ومنـه فهـي        

  .جابة مقترحة على أسئلة المشكلةإ

  
 

ويتمثل في القـدرة علـى   :  ـ اختيار الفروض 2

التمييز بين عدد من الفـروض المقترحـة لحـل          

وإدراك ما إذا كان الفـرض يمكـن أن         , مشكلة ما 

تأخذ به على ضوء الوقائع المعينـة التـي تمثـل           

 .موضوع المشكلة أم ال
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هي المرحلة التي تجرى في :  ـ التجريب3

لمختبر وهي ضرورية للتأكد من صالحية ا

التجريب يعمل على تجسيد و, تفنيدهاالفرضية أو 

الظاهرة ووصفها وتفسيرها في شروط معينة قبل 

 الدراسة 

ويتمثل في القدرة :  ـ اختبار صحة الفروض3

على التمييز بين عدد من الطرق التي يمكن 

وتحديد أيها . استخدامها الختبار صحة فرض

 .تبار الفرض وأيها ال يصلحيصلح الخ

انتهى التجريب وعليه يمكن أن : ـ االستنتاج4

ستنتاج اإلف, نحكم على صالحية فرضية أو أخرى

) بيان ( هو العرض الذي يرتكز على وضوح 

 .الحوادث المالحظة تجريبيا

ويتمثل في قدرة الفرد على معرفة :  ـ التفسير4

تائج مستمدة العالقات بين وقائع معينة تملي عليه ون

بحيث يمكن أن يحدد ما إذا كانت هذه النتائج , منها

 .تتبع بدرجة معقولة الوقائع المعينة أم ال

مؤسسة على الحوادث التجريبية وال :  ـ النتيجة5

   .يمكن أن تقبل أي إهمال

  

  
 

ويتمثل في القدرة على تحديد درجة :  ـ التعميم5

ين أو انطباق نتيجة ما أو صفة ما على موقف مع

وتحديد مدى شمولها للموقف أو , جماعة معينة

للجماعة كلها أو الغالبية أو بعضها أو عدم انطباقها 

  .عليها بالمرة أو عدم معرفة الفرد عنها شيئا

  :تعليـق

 منهـاج الـسنة     ،إن المالحظ لمراحل المنهج التجريبي كما وردت في الوثيقة المرافقة          

وفـق  , نتها بمراحل التفكير العلمي يجد تطابقا يكاد يكون تامـا          ومقار ،األولى للتعليم المتوسط  

  ،     ) اختيار الفروض،الفرضية (،)تحديد المشكلة, إشكالية الظاهرة: ( ئيات التاليةالثنا

  )  التعميم،النتيجة (،)التفسير, االستنتاج (،) اختبار صحة الفروض ،التجريب(    

لعلمي فهـو   ا اما التفكير    ،الخاصةمراحلها  بة لها    إنما التجر  ،و نرى انه ال يوجد اختالف     

 وما يهمنا هو ان ممارسـة التلميـذ لمراحـل           ،اشمل واعم من الناحية الموضوعية واإلجرائية     

 يؤدي حتمـا    ، وخاصة في مخبر العلوم باستمرار     ،المنهج التجريبي في حياته التعليمية التعلمية     

 ،ستعمال هذه المراحل في مختلف مواقف الحيـاة        ومن ثم ا   ،إلى اكتسابه لمراحل التفكير العلمي    

 ان ممارسة التجارب العلمية يؤدي إلى نمـو التفكيـر            والعملية وهكذا نجد من الناحية النظرية    

  .العلمي لدى التالميذ

  :مثال تطبيقي عن ارتباط التجربة العلمية بالتفكير العلمي حسب المراحل -7
  :Louis Pasteur)  م1865/  م 1822( تجارب لويس باستور 
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 ،يعتبر الكيميائي لويس باستور من رواد البحث العلمي في العالم في العـصر الحـديث              

شـد أمـراض    أ كانت الحمى الفحمية وهي مـن        حيـث  :ومن تجاربه الهامة نذكر التجربة التالية     

  .الحيوانات تجتاح فرنسا وكانت تقتل أعدادا كبيرة من الخرفان سنة بعد أخرى

  :لمشكلة ـ الشعور با1.7

نه نجح فـي إنقـاذ      أذكر  ت ف ،لة ناجعة لحلها  ي يفكر في وس   رعشعر باستور بالمشكلة وش   

كـسب  أف" باسـتور "وذلك بواسطة حقنه بمصل واق أعده       " كوليرا الدجاج   " الدجاج من مرض    

  .الدجاج مناعة ضد المرض

  : ـ فرض الفروض لحل المشكلة2.8

إذا ,  مناعة ضد مرض الحمى الفحمية     هل يمكن ان تكسب الخراف    : قال باستور في نفسه   

 وقد توصل إلى تحضير عينات مـن ميكـروب الحمـى            ؟ما لقحت بلقاح واق من هذا المرض      

 ثم تدرج في حقنهـا بلقـاح أقـوى    ، وحقن الخراف باللقاح الضعيف   ،الفحمية تختلف في شدتها   

  ...فأقوى وهكذا

  : ـ اختيار الفرض وطرح ما عداه3.7

كروب الحمى الفحميـة القـوي      ي تمت وبعد شفائها صمدت لم     مرضت الماشية ولكنها لم   

  .الذي يقتل األبقار إذا ما حقنت به

  : ـ التجربة للتأكد من صحة الفرض4.7

 ،مجموعتين متـساويتين    خروفا الى  48 حيث قسم    ، م 1881 / 05 /05 التجربة في    أبد

  ما لم يلقح خراف بين،وحقن خراف المجموعة األولى باللقاح الذي أعده في فترات منتظمة

  , وبعد شهر حقن خراف المجموعتين بكمية تكفي لقتل الحيوان،المجموعة الثانية

  : ـ النتيجة5.7

 خراف المجموعة األولى بينما ماتـت جميـع          من مين لم يظهر المرض على أي     وبعد ي 

  .خراف المجموعة الثانية

  : ـ التعميم6.7
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 كوليرا الحيوانات عـن طريـق       نه يمكن حماية الخراف من مرض     أبرهن باستور على    

  .تلقيحها باللقاح الذي أعده

  :  ـ استخدام الطريقة العلمية في التدريس8

ن تعنى التربية بتدريب التالميذ على أسلوب التفكير العلمي السليم حتى يشبوا عليه             أالبد  

ق ذلك هو   مما يساعد المعلم على تحقي    ، و عيوب التفكير الناقص وآثاره الضارة    ا  ويألفوه ويتبينو 

ن يـدرس   أ ويجـب عليـه      ،ن يكون هو نفسه مؤمنا بأهمية إتباع األسلوب العلمي في التفكير          أ

 ،خطوات التفكير العلمي فيتعلم ما ينبغي اتباعه في كل خطوة حتى يصل لتحقيق الهدف المنشود              

 وال داعي إلعادة ذكرها وسنحاول هنـا توضـيح          ،وقد رأينا فيما سبق خطوات التفكير العلمي      

 وما ينبغ اتباعه فيها أثناء التدريس وسنركز بالخصوص على خطوة اختبـار             ،همية كل خطوة  أ

صحة الفروض بالتجريب لنكتشف أهمية هذا األخير في تنمية التفكير العلمي وفيما يلي أهم هذه               

  :الخطوات

   : ـ الشعور بالمشكلة وتحديدها1.8

 وينتج هـذا    ،علمير ال مي أو غي  عل ال ـ الشعور بالمشكلة هو أول خطوات التفكير سواء       

ر به حتى يعثر    يالشعور عما يثيره الموقف في نفس صاحبة من انفعال يدفعه نحو التفكير والس            

 وقد أدرك المربون أهمية تقديم الموضوعات للتالميذ في صورة          ،على حل المشكلة التي أثارته    

 ،اط والعمـل والتجريـب    غبة في حلها حافزا للتالميذ على المالحظة والنـش        رتكون ال  مشكالت

ويدرك أهميتهـا   , ن تكون المشكلة شديدة الصلة بالتلميذ حتى يعتبرها مشكلته هو         أولذلك يجب   

 والمدرس الحاذق هو الذي يحول السؤال الذي        " ويوجد فرق بين السؤال والمشكلة       ،وينفعل بها 

شكالت تمهيدا للتفكيـر     وعلى هذا األساس فان إثارة الم      ،ال يثير اهتمام التالميذ إلى مشكلة حية      

  )114-113: 1963الدمرداش سرحان ومنير كامل، . ("العلمي يعتبر عمال فنيا رائعا 

  :وهناك وسائل عديدة إلثارة المشكالت في نفس التالميذ ومن ذلك

  .ن يقوم التالميذ برحلة تتصل بدراسة موضوع معينأـ 

  ...ة أو صحيفةـ عرض فلم سينمائي أو تجربة مثيرة أو قراءة خبر في مجل

  : ـ تحديد المشكلة2.8



 

- 136 -  

 الـدراســـة النظرية رابعالفصل ال التفكري العلميعالقتها بالتجارب العلمية و 

 وهذا يتطلب الدقة في اسـتخدام       ،ى المدرس الدقة في تحديد المشكلة     حرن يت أوهنا يجب   

 والتعبير عنها بلغة سليمة ويستحسن وضع خط تحت الكلمة أو الكلمـات     ، والمصطلحات ظلفااأل

  .الرئيسية في المشكلة

  : ـ فرض الفروض3.8

ن أن ينشط ويعمل في الخيـال قبـل         أعندما تواجهه مشكلة    من خواص العقل اإلنساني     

, يعمل صاحبه في الواقع مستفيدا من خبرة الماضي وإدراك العالقة بـين عناصـر الحاضـر               

  .ومحاوال ان يصل إلى حل للمشكلة في عالم الفكر

الن اإلنـسان   , والفروض هي تلك االحتماالت التي تخطر بالبال في مواقـف المـشكلة           

فتوارد الفروض إلى   .  ويصل إليها ببصيرته قبل ان يتحقق منها ببصره وتجربته         يفرض حدوثها 

ومرحلة التفكير مرحلة طبيعية فـي      . العقل عند مواجهة مشكلة يعد دليال على ان اإلنسان يفكر         

 ولذلك على المدرس ان يشجع تالميذه علـى         ،التفكير اإلنساني عامة وفي التفكير العلمي خاصة      

 الختبار  ص ويهيئ لهم الفر   م وان يناقشها معه   ، وان يفسح لها صدره    ،سبةفرض الفروض المنا  

بالخيال الخصب للتلميذ وذكائه وخبرتـه      ) فرض الفروض المناسبة  (صحتها وتتأثر هذه القدرة     

  .الشخصية حول الموضوع

 وحتى  ،ويمكن ان تتحسن هذه القدرة نتيجة اتساع خبرة الفرد وتدربه على التفكير العلمي            

  :فرض جيدا يجب ان تتوفر فيه الشروط التاليةيكون ال

  .ـ أن تكون له عالقة بالموضوع

  .ـ أن يكون متفق مع الواقع كما تدل عليه المالحظة

  .ـ أن يكون قابال لالختبار

  .ـ أن يمكننا من التنبؤ بأشياء تثبت صحتها

  .ـ أن يصاغ بصورة واضحة تيسر فهمه ووضعه موضع االختبار

  :الفروض ـ اختبار صحة 4.8
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تسير عملية التفكير إلى نهاية الشوط البد مـن اختبـار صـحة              لكي «:يقول الدمرداش 

ويمكن التأكـد مـن     »  أن يكون مجرد ظن أو احتمال        وال فانه ال يعد   إو, الفرض الذي نفرضه  

  :صحة الفرض بطريقتين هما

ذات  وهي ، وخبرة الفرد وذكائه، وهي تعتمد على الحواس: ـ طريقة المالحظـة  1.4.8

 ألنه يقوم عليها كما انه األساس الذي يمكن من إدراك المـشكلة             ،أهمية في تنمية التفكير العلمي    

وتجـدر اإلشـارة هنـا أن       .  وسالمة االستدالل  ،أو الفرض وهي الزمة الختبار صحة الفرض      

فالتجارب , المالحظة تعتبر مرحلة هامة من مراحل التجارب العلمية في التعليم المتوسط وعليه           

العلمية تؤدي إلى اكتساب وتنمية مهارة التفكير العلمي من خالل مراحلها ومن خـالل عمليـة                

 ولكي تؤدي المالحظة دورها في التفكير العلمي يجب ان تتصف بما يلـي حـسب                ،المالحظة

  :الدمرداش

  .ـ يجب ان تكون المالحظة دقيقة

  .سة الدرالمجتمع الدراسةن تكون العينة المالحظة ممثلة أـ يجب 

  .ن تتم تحت مختلف الظروفأـ ينبغي 

  .ـ ينبغي عدم الخلط بين المالحظة والحكم

  .ةمالحظالـ يجب عدم إهمال الشاذ أو النادر في 

  .ـ ينبغي أن تشمل سائر وجوه الشيء الذي نالحظه

متعددة لويمكن تدريب التالميذ على أساليب المالحظة العلمية من خالل تهيئة الظروف ا           

 واستخدام الصور والوثائق وفحص النماذج والعناية بفنون الرسم         ، خالل الرحالت  للمالحظة من 

  .والتصوير واألشغال

 ، وهنا يتم التركيز على التجربة من نـاحيتين : ـ اختبار صحة الفرض بالتجربة 2.4.8

من ناحية أنها طريقة الختبار صحة الفرض الذي هو مرحلة من مراحل التفكير العلمي وبالتالي               

  . نتج دور التجربة في تنمية التفكير العلمينست

 تناول التجربة كوسيلة لتنمية التفكير العلمي من خالل خطواتها في حد            ىخرأومن ناحية   

  .ذاتها
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 لكـي   ،التجربة تحاول إخضاع العوامل التي تؤثر في ظاهرة من الظواهر لـسيطرتنا           ف

ارب في الوصول إلى عالقة عامل       ويساعد إجراء التج   ،نشاهد وندرس اآلثار المترتبة على ذلك     

 ولذلك فان التجربة لها وظيفة هامة في كشف األسباب          ،ظاهرة معينة بأو مجموعة من العوامل     

  . أو إثبات صحة الفروض

وقد تطورت العلوم الطبيعية تطورا كبيرا بفضل ظهور حركة التجريـب فيهـا ولكـن               

 التـي ال يمكـن الوصـول إلـى          وخاصة في الحاالت  ,  ليس ممكنا في جميع الحاالت     جريبالت

 ، وبعض الظواهر الطبيعية مثل الزالزل والبراكين،مكوناتها أو التحكم فيها كما في دراسة الفلك       

  .وفي هذه الحالة نكتفي بالمالحظة

الدمرداش سـرحان ومنيـر     (وفيما يتعلق بأهمية التجربة في تنمية التفكير العلمي فنجد          

 حيث نصا على أن تهتم      ، إلى استخدام التجارب العلمية    يلفتا النظر ) 135-134: 1963كامل،  

المدارس الحديثة ببناء المعامل وتهيئة الفرص للتالميذ إلجراء التجارب بأنفـسهم أو مـشاهدة              

  .التجارب التي يجريها المدرسون أمامهم وخاصة في المواد العلمية

ال تحقـق   , ها بأنفسهم ولكن إجراء التجارب أمام التالميذ أو إتاحة الفرص لهم لكي يجرو          

  :فنجد في. في تدريب التالميذ على التفكير العلمي إال بشروطاالغاية المرجوة منه

 فالمدرس هو الذي يفكر ويصمم التجربـة       ، موقف التلميذ سلبيا   يكون :ـ تجارب العرض  

تفكير يفتها الطبيعية في ال   ظولكي تقوم التجربة بو   ،  ويقوم بإجرائها ثم يعرض نتيجتها على التلميذ      

وبعبارة أخرى , العلمي ـ وبالتالي في تنميته ـ البد من تقديمها في مكانها المناسب من التفكير  

 تأتي الخطوات المذكورة سابقا     ثمالبد أن يسبق التجربة استثارة المشكلة وشعور التالميذ بأهميتها        

ـ     ، ثم تأتي التجربة لكي تختبر صحة الفرض       ،في هذا الفصل    ،ذ أهميتهـا   وعندئذ يقـدر التالمي

 وبذلك يستطيع التالميذ أن يشتركوا في التجربة من تصميم وتعـديل            ،ويترقبون نتيجتها بشغف  

  .حتى تفي بالغاية المنشودة

ن ما يحدث في بعض األحيان عندما يعرض المدرس التجربة كاملة أمام التالميـذ دون               إ

ك التالميذ وعـدم اهتمـامهم      ن يشتركوا في تحديد غايتها أو تصميمها فانه قد يؤدي إلى ارتبا           أ

  .بالتجربة وال يتيح لهم فرصة التدريب على استخدام األسلوب العلمي
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 تجارب العرض يحمل فـي طياتـه أهميـة          عنن كالم الدمرداش ومنير كامل السابق       إ

 ومن المعلـوم ان     ،التجربة العلمية في تدريب التالميذ على استخدام األسلوب العلمي في التفكير          

لتفكير العلمي  إلى ا  مهارة يؤدي حتما إلى نموها والتحكم في إتقانها وكذلك بالنسبة            ىالتدريب عل 

  .فهو قدرة تنمو بالتجارب العلمية

أنها مفيدة مع صغار االطفال  ولتجارب العرض أهمية أخرى في تدريس العلوم تتمثل في

 تتيح للمدرس الفرصـة      وهي ،ومع التالميذ الذين لم يكتسبوا مهارة في استخدام األدوات العلمية         

الستثارة اهتمام التالميذ بالموضوع وتوجيههم نحو الطرق السليمة إلجراء التجارب وتجنب ما            

  .قد يترتب عليها أحيانا من األخطار

ن أينبغي  , وحتى تقوم بوظيفتها في توجيه التالميذ نحو التفكير العلمي        : ـ تجارب المعمل  

ـ        التوجيهات بحيث تساعدهم على    ى لهم تعط  ثـم   ا، إدراك المشكلة وفرض الفروض المناسبة له

  . التأكد منهتصميم تجربة مناسبة الختبار صحة الفرض الذي يريدون

ن قيمة التجارب التي يجريها التالميذ في المعمل تتوقف على مدى ما تتيحه             أوبذلك نري   

  .بل الكتساب خطوات التفكير العلمي, لهم ال للمشاهدة فقط

  :يجةـ الوصول إلى النت

وتتمثل في القيام بعملية االستنتاج أو الوصول إلى حكم في الموضوع بناء على ما تحقق               

ن تحقق ذلـك فقـد      إ ف ،في الخطوات السابقة من اختبار صحة الفروض وما قبلها من خطوات            

 ن نعمل بمقتضاها  أ ونتيجة نستطيع    ،وصلنا في رحلتنا الفكرية إلى نقطة نستطيع ان نرتاح إليها         

.  

  : نماذج لتعليم التفكير ـ 9
 فقد والده في الخامسة من ،مربي ألماني ) 1827 ـ  1746(  ـ يوحنا بستالوزي  1.9

 ا عاطفي  إذ كان  ه في نفسه تلك التربية العاطفية التي ربته عليها أمه         ت بما خلف  اعاش متأثر , عمره

  .تهزه االنفعاالت بدال من استعمال المحاكمة العقلية والتفكير

تجه نحو إصالح   إ ثم   ،نيوهوفأسس مدرسة ألوالد الفقراء في بلدة       )  م 1775( في سنة   

يؤمن بصالح الطبيعة البشرية ويؤكد أن تجديـد         ي، الذ جون جاك روسو  مذهب   ب االتربية متأثر 
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 التربية بأن يكـون     الهدفري تغي إلى فأدى   ،التربية يساهم بشكل فعال في تقويم الحياة االجتماعية       

ون هدفها التعليم فحسب وهذا معناه أن يـصبح الطفـل موضـع التربيـة                وال يك  ،تحقيق النمو 

 ولم يقل بأن الطفـل يجـب أن   ،أن يفكر، ونادى ب كما اهتم بالتربية الجسمية والعقلية    ،واالهتمام

يدرك اإلنسان ما حوله    » التفكير«  ويرى أن بالتأمل     ،يتعلم و الفرق واضح بين التعليم والتفكير      

 ومـن   ،عن طريق التأمل تتكون اإلدراكات الحسية التي تسجل في العقل         من احساسات وأفكار و   

  والمتمثلة أساسا في) 55: موريس شاربل(أفكاره أيضا حسب ما جرده  

  

  .ـ االهتمام باألشياء قبل األلفاظ

وتمتـاز تربيتـه بتجنـب      , ـ يعطي قيمة للحدس والحس بالمالحظة المباشرة لألشـياء        

  .المجردات

  . د أن يكون بينه وبين الطبيعة وسيط الطفل ال يريألن

  : تقوم طريقته في تعليم التفكير على المبادئ التالية:طريقته في تعليم التفكير •

  . ـ التدرج من القريب إلى البعيد

  .  ومن المادي إلى المعنوي،ـ السير من المحسوس إلى المجرد

  . ـ السير من الخاص إلى العام

  . لـ السير من المعلوم إلى المجهو

  : المبادئ التي نادى بها بستالوزي •

  . ـ يجب أن يؤسس التعليم على خبرة المتعلم نفسه

  .ـ يجب أن تربط خبرات ومالحظات المتعلم باللغة

  .  كما ال يعتبر وقتا للنقد،ـ ال يعتبر وقت التعلم وقتا للحكم

لنقطـة  ـ ال يجوز للمربي أن ينتقل من نقطة ألخرى دون تأكده من أن الطفـل أتقـن ا                 

  . السابقة

 وإنمـا نمـو     ،ـ الهدف من التعليم في المرحلة األولى ليس الحصول علـى المعرفـة            

  . المعرفة
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  .ـ يجب أن تكون العالقة بين المعلم والطالب هي عالقة حب وعطف

  .ـ يجب على المربي تقديس فردية الطفل

  

  

  

  : ـ نموذج فروبل لتعليم التفكير2.7

أحد أبرز المربين الذين اهتموا باألطفال ونمـوهم   ) 1852 ـ  1782(ل بفريد ريك فرو

أوجد رياض األطفال  كان مياال للتأمل الباطني محبا للطبيعة تابع المنهج             أول من و , ألماني وهو

 وأضاف إليه الشيء الكثير في تربية األطفال وانصب اهتمامه فـي            ،التربوي للمربي بستالوزي  

  )67: موريس شاربل( والثانوي وإعداد المعلمين البداية على إصالح التعليم االبتدائي

عملية نمو وتطور ووسـيلة      يفهم التربية على أنها     :ر فروبل التربوية  ابعض أفك  •

  .العملية التربوية هي النشاط الذاتي الذي ينبع من الدوافع والرغبات الداخلية

ـ األهداف التي يسعى إليها هي تحقيق الذات، أي تحقيـق الحيـاة الكاملـة               

النمو المتعدد الجوانب مع تحقيق التوافق الداخلي مع النفس والبيئة وتوسيع أفق            و

  .الفرد ومعارفه

ـ أن تكون األنشطة التي يحويها المنهاج نابعـة مـن ذات الطفـل وهـذه                

  .األنشطة تتميز بقيمة إبداعية، تعبيرية، أخالقية، اجتماعية

ق التدريس التي تنمـي     بالنسبة لنظرته لطر  : ق تدريس التفكير عند فروبل    طر

  :التفكير وتقود إلى النمو المتكامل نذكر المبادئ التالية

  . مبدأ الحرية الموجهة واالختيار بدال من القهر والمحاكاة والتقليد لرغبات الكبار-

  . مبدأ التعليم عن طريق الخبرة والعمل والحياة والنشاط-

  . التطبيق العملي لكل معرفة تحصل عليها-
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  .العتماد على الدوافع الداخلية، بدال من الحوافز والجوائز الخارجية مبدأ ا-

  . مبدأ اإلعالء من شأن اللعب واستخدامه في التعليم-

  . مبدأ االعتقاد بأن كل انطباع حسي يجب أن يقابله تعبير حركي -

مـة   مبدأ األخذ والعطاء بين الطالب والمدرس بدال من السلبية التامة أو االيجابيـة التا            -

  .للتلميذ

  . مبدأ التدرج في إعطاء الخبرات-

  

  :خالصـة جزئيـة* 
للفئـة  ) العمرية(تتجلى زبدة هذا الفصل في كونه اشتمل على خصائص المرحلة السنية             

جـون  (المعنية بالدراسة، وربط ذلك بمراحل النمو المعرفي عند أبرز علماء الدراسات النمائية             

  .ه المعرفيةوالتطبيق التربوي لنظريت) بياجيه

كما ورد في هذا الفصل نماذج لتعليم التفكير لدى بعـض منظـري الفكـر التربـوي                  

  .كبستالوزي وفروبل

وخلص هذا الفصل إلى لب موضوع الدراسة وهو ارتباط التفكيـر العلمـي بالتجربـة                

 العلمية ودور هذه األخيرة في تنميته وذلك في شكل مقارنة بين مراحل كل من عملية التجريب               

وخطوات التفكير العلمي باإلضافة إلى السند النظري الذي يتمثل في ارتباط هذين األخيرين فيما              

بينهما مثلما أوضحته أبحاث لويس باستور، ودور المدخل التجريبي في تنمية التفكيـر العلمـي             

  .وبعض االعتبارات المنمية لهذا االتجاه

واضح والمتين للدراسـة واستـشفاف      والمتصفح لهذا الفصل يتجلى له الدعم النظري ال        

  .العالقة الوطيدة بين التجربة العلمية وتنمية التفكير العلمي
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 : مدخــل-1
ع العملية التدريسية يعود اهتمامنا بهذا الموضوع إلى رغبتنا الزائدة في اإلطالع على واق

, بالمرحلة المتوسطة وال سيما العمل المخبري الذي ينبغي أن يستند إلى خطوات حتى يؤتي أكله

فالتدريس بواسطة التجارب العملية يحتم تحديد أدوار كل من المعلم والمتعلم حتى يفهم كل واحد 

 شك في تنمية قدرات منهما دوره في هذه اإلستراتيجي التي إن ُأحكم استخدامها ساهمت بال

التفكير العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط في مادة العلوم الطبيعة والحياة، وقد ينجر ذلك 

  .أيضا على مواد أخرى كالعلوم الفيزيائية والتكنولوجية
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  : الضبط اإلجرائي للمتغيرات-3
 على المنهج التجريبي تحتم على إن الدراسات الميدانية وبخاصة التي تعتمد في جوهرها

الباحث ضبط المتغيرات قصد التحكم فيها من جهة، ومن جهة أخرى عزل بقية المتغيرات 
  .األخر الدخيلة

وبدون هذا الضبط تصبح النتائج المتوصل إليها مستعصية التحليل والتفسير والتصنيف 
 تأثير أي متغير الذي يمكن أن ويقصد بالضبط اإلجرائي للمتغيرات المحاوالت المبذولة إلزالة

محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب، (يؤثر على المتغير التابع، وفي هذا الصدد يقول 
بدون ممارسة , يصعب على الباحث أن يتعرف على المسببات الحقيقية للنتائج): "243: 1987

إن : "الين، ولتوضيح ذلك أكثر يقول ديوبولدب فان د"الباحث إلجراءات الضبط الصحيحة
المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع والتي من الواجب ضبطها هي المؤثرات الخارجية التي 

ديوبولدب فان ". (ترجع إلى اإلجراءات التجريبية والمؤثرات التي ترجع إلى مجتمع العينة
  )386: 1985دالين، 

من تحديد المشكلة إلى ) هتنمى قدرات التفكير العلمي لدي(مما سبق نقول إن التلميذ يتعلم 
اختيار الفروض واختبارها إلى التفسير والتعميم عن طريق ممارسة التجارب العلمية في مادة 
علوم الطبيعة والحياة سواء كان ذكرا أم أنثى وذلك بعد عزل بقية المتغيرات الدخيلة من السن، 

  ...والجنس، والمستوى التعليمي

إلى المتغير المستقل وفقط والمتمثل في ممارسة  يعزى -التغير-وعليه يصبح األثر 
على المتغير التابع المتمثل في قدرات التفكير العلمي لدى ) ذو تأثير إيجابي(التجربة العلمية 

  .تالميذ السنة األولى متوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة

  : المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث-3-1
  : ضبط التحصيل-3-1-1

ديد عامل الذكاء عن المتعلمين قمنا بضبط التحصيل الدراسي وهذا حتى من أجل تح
نتفادى عامل التأثير داخل المجموعتين ومنه تفوق مجموعة عن األخرى ولهذا استعملنا العملية 

  .المعروفة بالمزاوجة في اختيار أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

ل األول ومدام تالميذ هذا المستوى تكون فتم الرجوع إلى االختيارات التحصيلية للفص
إجراءات االمتحانات الخاصة بكل مادة جديدة عنهم وما دام االختبار التحصيلي ال يعتبر محكا 
حقيقيا لقياس المستوى تم اللجوء إلى تقييم المعلم كمعيار أساس لتوزيع أفراد المجموعتين 
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دون المتوسط، فوق (يين من التقييم وباالستناد إلى مستو) ذكور، إناث، تجريبية، ضابطة(
  .قمن بعملية السحب من أجل تشكيل مجموعتي البحث) المتوسط

  : الحالة األسرية أو التربوية للعينة-3-1-2

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة كلهم من متوسطة سلمان الجديدة الواقعة شرق 
جميع تالميذ هذه المؤسسة يقطنون بأحياء وبالتالي فإن ) تسمى أيضا بسلمان(مدينة أوالد دراج 

  .محادية لها ومستواهم االجتماعي متقارب

  :  عامل السن-3-1-3

البحث أجري على بعض تالميذ وتلميذات المرحلة المتوسطة وبما أن كل دراسات النمو 
  . سنة15-12 فإن عينة الدراسة هي من الفئة العمرية -مجال-تتناول فترة زمنية 

  :الجنس عامل -3-1-4

لم نختر في البحث الذكور على حدى واإلناث على حدى ألننا ال نراهن في بحثنا هذا 
  .على عامل الجنس لكننا سوينا في نسبهم سواء في المجموعة التجريبية أو الضابطة

أي -تم إبعاد التالميذ اللذين لديهم خبر سابقة حول ممارسة التجربة العلمية  -
  . عن التجربة-الراسبين

  .بعاد التالميذ اللذين شاركوا في الدراسة االستطالعيةتم إ -

  : المتغيرات المرتبطة باإلجراءات التجريبية-3-2
لمعرفة تجانس العينة والجداول ) F(تجانس العينة عن طريق حساب قيمة فيشر  -

الموضوعة في المالحق توضح لنا مدى التجانس الموجود بين العينة التجريبي 
  .والضابطة

  .س هو ساعة واحدة لكل مجموعةحجم التدري -
المجموعة التجريبية تدرس بالتجارب العلمية، المجموعة الضابطة تدرس بأدوات  -

 .وطرائق أخرى عدى التجربة العلمية
 .حرصنا على ضرورة ضبط فترات القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين -
وعة حرصنا على ضرورة التبديل في أوقات المجموعتين، فإذا كانت المجم -

 إلى 09 صباحا والضابطة تدرس من 09 إلى 08 أسبوع تدرس من التجريبية في
 صباحا 09 إلى 08 فإن في األسبوع الموالي المجموعة الضابطة تدرس من 10

 .10 إلى 09بينما تدرس المجموعة التجريبية من 
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  ":المشوشة–الدخيلة " المتغيرات المحرجة -3-3

جة يكون من الصعب التحكم فيها على الرغم من هناك العديد من المتغيرات المحر

) تعلم بعض قدرات التفكير العلمي(المساعي الحثيثة في ذلك ألجل تبيان مدى تأثر المتغير التابع

وإمكانية قياس ذلك، لكن تبقى درجة الدافعية للتعلم، ) ممارسة التجربة العلمية(بالمتغير المستقل

ر يبقى الباحث مكتوف األيدي أمامها ال سيما في البحوث الخبرات اليدوية السابقة وغيرها أمو

  .النفسية والتربوية

   :أدوات البحث-4
كان لزاما علينا البحث المستفيض عن انسب األدوات التي استخدمت في قياس مهارات 

 ، تحديد مهارات التفكير العلمي التي يجب قياسهاتممن خالل الدراسات السابقة , التفكير العلمي

  . األداة هذها إلى اختيارتنأس باستعراض هذه المقاييس ثم شرح األسباب التي قادب وال

  :ـ المقياس األول1.4

كتابهما حيث جاء في ، ومنير كاملسرحان مقياس القدرة على التفكير العلمي للدمرداش  

ميذ  على الرغم من تسليم المربين بأهمية تقويم التال"...) 211- 183: 1963، التفكير العلمي(

في مجال التفكير العلمي فال توجد لدينا ـ حتى اآلن ـ مقاييس دقيقة تساعدنا على تحديد 

وقد حاول كثير من الباحثين أن يحللوا عملية التفكير العلمي . مستوى التالميذ في هذه الناحية

مجموعة من االختبارات  ن يصممواأ و،إلى مجموعة من القدرات والمهارات واالتجاهات

 فهناك اختبارات ،ورة على قدرة الفرد على ممارسة هذا األسلوب من أساليب التفكيرتعطي ص

تحديد المشكالت وحسن صياغتها؛ وفرض الفروض؛ واختبار مدى (تقيس قدرة التالميذ على 

صحتها؛ واستخدام أساليب المنطق السليم في الوصول إلى النتائج؛ واكتساب االتجاهات 

ذلك فليس لدينا ـ حتى اليوم ـ دليل على قياس هذه الجزئيات  ومع كل  يضيفان،)العلمية

يعطي صورة صادقة عن قدرة الشخص على ممارسة التفكير العلمي ؛ فصورة الكل ليست 

وال يزال المجال مفتوحا أمام الدارسين للقيام بمزيد من األبحاث إللقاء , مجرد مجموع أجزائه

ما عينات من األدوات التي تمكن من اكتشاف وقد قدما في كتابه أضواء على هذه المشكلة

  .نواحي القوة والضعف فيما يتصل بتقدم التالميذ نحو استخدام األسلوب العلمي في التفكير 
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  : وهي كاآلتي

 وكل قدرة تقيسها مجموعة ة قدر11مقياس القدرة على التفكير العلمي وهو يقيس :  أوال
معايير الصدق والثبات وال حتى الزمن الالزم لتطبيقه غير انه يفتقر إلى ) األسئلة(من الفقرات 

  :والقدرات التي يقيسها هي

  . ـ تقويم االستعداد للبحث عن المسببات الحقيقية للمشكالت
  .ـ تقويم القدرة على اختيار الفروض

  .ـ تقويم القدرة على إدراك االفتراضات

  .ـ تقويم القدرة على االستدالل

   البياناتتقويم القدرة على تفسيرـ 

  .ـ تقويم القدرة اتساع األفق العقلي

  .ـ تقويم القدرة على التمييز بين الحقيقة والنظرية والرأي
  .ـ تقويم القدرة على التعميم

  .ـ تقويم القدرة على االستنتاج

  .ـ تقويم االستعداد لرفض التفسيرات غير المقنعة
  .ـ تقويم القدرة تطبيق األسس العلمية في مواقف جديدة

 كالقدرة على ،ـ يمكن لمدرس العلوم أن يقوم كثيرا من قدرات التفكير العلمي

 وتطبيق األسس العلمية ، واالستنتاج واالبتكار، وتفسير البيانات، وإدراك االفتراضات،المالحظة
  . عن طريق عرض التجارب العلمية،في مواقف جديدة

  :ـ األداة الثانية2.4

 " إبراهيم وجيه محمود"للباحث اختبار التفكير العلمي  اإلطالع عليها هيتمكنا منالتي 
  : والذي يتكون من خمسة أقسام هي

  .تقويم القدرة على حل المشكلة •

  .تقويم القدرة على اختيار الفروض •
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  .تقويم القدرة على اختيار صحة الفروض •

  .تقويم القدرة على التفسير •

  .تقويم القدرة على التعميم •

  :ـ األداة الثالثة3.4

 والمتكـون مـن رقعـة الـشطرنج         ، المعروف بالحصان والبيدق   "ونوماريوفب"ار  اختب

 مربعات وتستخدم فيه بعض أحجار الشطرنج كالحصان وثالثـة          9والمتكون من رقعة قوامها     

  . يقيس القدرة على التفكير الحسي والقدرة على التفكير المجرد،انظر الدراسات السابقة. بيادق

  :ـ األداة الرابعة4.4

 عميد كليـة التربيـة      "رفعت محمود بهجات  "للباحث  بار القدرة على التفكير العلمي      اخت
  :تقيسويتكون هذا المقياس من خمسة أقسام , بالغردقة

 واختبار الفروض ثم اختبار صـحة الفـروض وتفـسير           ،ـ القدرة على تحديد المشكلة    
  . الفروض وأخيرا التعميم

هي التي تحدد المنهج المستخدم وبالتـالي أداة        وألن طبيعة المشكلة التي يدرسها الباحث       
 ولما كانت المشكلة هي البحث في األثر الذي تحدثه عملية التدريس باستخدام التجـارب   ،البحث

 وجدنا أن خطوات التجارب العلمية منسجمة تماما مع ما قدمته           ،العلمية في تنمية التفكير العلمي    
علمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط ولذلك فأنـسب         المقاييس السابقة من قدرات في التفكير ال      

  وألنه يفتقر إلـى معـايير األداء         ،أداة لقياس هذه العالقة هي المقياس الذي قدمه إبراهيم وجيه         
 وتعديل بعض فقراته    ،فإننا اعتمدنا المقياس الذي قدمه محمود بهجات بعد دراسته دراسة وافية          

  .ج السنة االولى متوسط لمنهابما ينسجم مع المحتوى الدراسي 

  : التعديالت التي أجريت على االختبار المستعمل في الدراسة-5

، الفقرة الثانية تم استبدال مـصطلح الجـدار         )مهارة تحديد المشكلة  ( ـ في القسم األول   
  .الخلوي بالجدار السيليلوزي كما تم حذف مصطلحي البالستيدات والجسم المركزي
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، الفقرة الثانية تم استبدال عبارة الحفاظ       ) ات اختيار الفروض  مهار( ـ في القسم الثاني     
على صحة الجهاز الدوري بعبارة الحفاظ على صحة الجملة العصبية ، وفي الفقرة الثالثة تـم                

  ... استبدال عبارة تجنب اإلصابة بمرض االنكلوستوما بعبارة يصاب الفرد بالسمنة نتيجة 

، الفقرة الثانية تم استبدال دور األنف بـدور         )فروض  مهارات تفسير ال  ( ـ القسم الرابع    
الكلية، وفي الفقرة الثالثة تم استبدال دور الدم بعبارة استعمال بيض االستهالك إلنتاج الكتاكيت،              
وفي الفقرة الرابعة تم استبدال عبارة وجود صمام بين األذين والبطـين بعبـارة قيـام النبـات              

في الفقرة الخامسة تم استبدال عبارة ال يدخل الطعام عنـد           األخضر بعملية التركيب الضوئي و    
  .بعبارة تخمر بعض المواد العضوية! البلع إلى القصبة الهوائية الن ؟

تم استبدال أربعة عبارات بعبارات أخرى متـضمنة فـي          ) التعميمات(ـ القسم الخامس    
  .     منهاج علوم الطبيعة والحياة للسنة األولى متوسط 

  : هذا االختبار بالخطوات التالية بناءليةوقد مرت عم

 يستخدم هذا االختبار في قياس مهارات التفكير العلمـي          : الهدف من االختبار    تحديد   ـ
  :المنهاج المقرر على تالميذ السنة األولى متوسط وهي وفق مة في وحدة بناء الكائن الحيظالمن

  .قا عن مشكلة مطروحةتحديد األسئلة التي تعبر تعبيرا دقي: ـ تحديد المشكلة

أن يميز التلميذ في هذه الفقرة بين عدد مـن الفـروض            : ـ فرض الفروض واختيارها   
  .المطروحة لحل مشكلة ما

أن يميز التلميذ بين عدد من الطـرق المـستخدمة الختبـار            : ـ اختبار صحة الفروض   

   .فرض ما

ا إذا كانت هذه النتـائج      أن يحدد العالقات بين وقائع ونتائج معينة؛ لمعرفة م        : ـ التفسير 

  .صادقة أم ال

  .أن يحدد درجة اتفاق نتيجة ما أو صفة ما على موقف معين ومدى شموليتها: ـ التعميم

 تم استخدام المحتوى العلمي لبرنامج العلوم الطبيعية        :صياغة مفردات االختبار  إعادة  ـ  

 مفردة مـن    40، في صياغة    المقررة على تالميذ السنة األولى متوسط     ) وحدة بناء الكائن الحي   (



   
  
  

- 151 -  

 الفصل اخلامس منهجية البحث واإلجراءات امليدانية
 الـدراســـة التطبيقية

مفردات االختبار، من متعدد موزعة على المحاور الخمسة السابقة، كما هو موضح  بالجـدول               

   :الموالي

  

  .يبين مهارات التفكير العلمي وعدد الفقرات والنسبة المئوية لكل قسم): 01(جدول رقمال

النسبة المئوية عدد األسئلة مهارات التفكير العلميالمحور
  %20 08 حديد المشكلةت 1
 %20 08 اختيار الفروض 2
 %20 08 اختيار صحة الفروض 3
 %20 08 التفسير 4
5 

 %20 08 التعميم

 %100 40 المجموع

 بتطبيق هذا االختبار على العينة االستطالعية؛ المكونة  قمنا: تحليل مفردات االختبار-

سط والمتمدرسين بمتوسطة سلمان الجديدة  تلميذا وتلميذة من تالميذ السنة األولى متو20من 

للتأكد من سهولة لغة عباراته ووضوحها وحساب ثبات االختبار وصدقه والزمن المناسب 

  : التاليةلإلجابة وفق الخطوات

  :  الخصائص السيكومترية ألداة القياس-6
  : الثبات-1.6

ا إعادة قياس ثباته نظرا للتعديالت الهامة التي أجريناها على المقياس كان لزاما علين

وقد استخدمنا نفس , )α = 0.843ر( رغم أن المقياس األصلي أحرز معامل ثبات عال وهو

المعادلة التي قيس بها ثبات المقياس األصلي وهي معادلة ألفا كرونباخ في تحديد معامل ثبات 

  االختبار 

  .يوضح نتائج تطبيق تلك المعادلة: )02(والجدول رقم

ن عدد مفردات 

 ختباراال

 ج مجموع 2مج ع

 تباين مفردات االختبار

 تباين مجموع درجات 2ع

 المقياس

α معامل الثبات
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40 24.6 100 0.765 

  

  : الصدق-2.6

تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين من األساتذة الجامعيين ومفتشي العلـوم             

ومـدى  , شـمولية االختبـار   الطبيعية و أساتذة العلوم وذلك إلبداء الرأي حول الدقة العلميـة و           

 فقراته وهكذا أصبح االختبار بعد التعديالت التي طرأت عليه فـي            ةغاوصي, صالحيته للتطبيق 

مرتبطة بالتجارب العلمية مـن     ,  مفردة، مقسمة إلى خمسة أبعاد     40صورته النهائية مكون من     

  الذي  لالختبار جهة وبمهارات التفكير العلمي من جهة أخرى، وتم تحديد معامل الصدق الذاتي           

  0.82 = √0.76ساوي 

كما أن هذا المعامل يتطابق مع      , وهو ما يدل على أن هذا االختبار يتميز بالصدق الذاتي         

  .0.84وهو هذا االختبار األصلي لالصدق الذاتي 

  :ـ زمن االختبار

برصد الزمن الذي استغرقه كل فرد من أفراد المجموعة االستطالعية في اإلجابـة             قمنا  

  وجد انه ف, وفي نهاية التجربة تم حساب متوسط زمن اإلجابة عن االختبار, سئلة االختبارعلى أ

  . يوضح الزمن الالزم للتطبيق الكلي لالختبار05دقيقة والجدول رقم ) 60( يساوي

   يوضح عدد فقرات وأقسام االختبار ومدتها الزمنية):03(  الجدول رقم 

 الدقائقالزمن ب عدد الفقرات أقسا م االختبار

 12 08 تحديد المشكلة

 12 08 اختيار الفروض

 12 08 اختبار صحة الفروض

 12 08 التفسير

 12 08 التعميم

 60 40 المجمـــــوع
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  : المنهج المستخدم -7
باعتبار أن المنهج في البحث العلمي يعني مجموعة القواعد واألسس التي يتم وضعها 

عمار بوحوش ومحمد محمود (ث يقول في هذا الشأن من أجل الوصول إلى الحقيقة حي

الطريقة التي يتبناها الباحث في دراسة مشكلة الكتشاف : "أن المنهج هو) 99: 1999الذنيبات، 

  ".الحقيقة

وباالستناد إلى أن اختيار المنهج الصحيح يعتمد أوال وأخيرا على طبيعة المشكلة نفسها، 

بنفس الطريقة، واستجابة ومالئمة لموضوع الدراسة كالت شوألننا ال نستطيع حل جميع الم

أكثر األساليب كفاية في الوصول إلى معرفة يوثق بها "ارتأينا انتهاج المنهج التجريبي ألنه 

: 1999سامي عريفج وخالد حسن مصلح ومفيد نجيب، " (عندما يستخدم في حل المشكالت

قة السببية بين متغيرات محددة وعليه زيادة على ذلك هو الطريقة المفضلة لتحديد العال) 140

تغيير عمدي ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما ومالحظة التغيرات " فالمنهج التجريبي هو

  ).213: 1982صالح مصطفى الغول، " (الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها

فهنا يقوم الباحث بإحداث تغير مقصود في احد المتغيرات المؤثرة على هذه الظاهرة 

ط متغيرات أخرى ويتم التحكم فيها ليتوصل إلى عالقات سببية بين هذا المتغير وغيره ويضب

من المتغيرات، كما يقصد بالبحث التجريبي انه نوع من المالحظة المقننة أو المضبوطة أو 

دون ) المجموعة التجريبية(على مجموعة من األفراد ) المتغير المستقل(إدخال متغير معين 

  .لمعرفة ما يحدثه من أثر) المجموعة الضابطة(ى المجموعة األخر

  : مجموعتان هما هذا التجريبيناوتتضمن عينة بحث

  .هي المجموعة التي يتم إجراء التجربة على أفرادها: المجموعة التجريبيةـ 
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هي المجموعة المماثلة للمجموعة التجريبية من حيث جميع : المجموعة الضابطةـ 

  . عليها) المتغير المستقل ( تغير التجريبي الخصائص ما عدا تغيير الم

 يقصد بتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة وجعلهما متشابهتين :تكافؤ المجموعات

تماما في جميع المتغيرات ما عدا المتغير التجريبي وهو المتغير الذي نرغب في دراسة 

: 2000 الحليم المنسي، محمود عبد(أثره ويتحقق تكافؤ المجموعتين بالطرق التالية حسب 

230:(  

  .ـ العشوائية في اختيار أفراد المجموعتين

ـ التجانس بين المجموعتين، وذلك بضبط المتغيرات مثل التجانس في العمر الزمني 

  .الذي يمكن إجراؤه باختيار أفراد المجموعتين من نفس األعمار

الت االرتباط الجزئي ـ تثبيت المتغيرات الدخيلة والوسيطة إحصائيا باستخدام معام

  .أو تحليل التباين المتالزم

ـ طريقة األزواج المتناظرة وفي هذه الطريقة يتم اختيار مجموعتين من األفراد 

يتوفر في كل منها مستوى محدد في كل متغير فمثال يظم فرد ذو ذكاء مرتفع إلى المجموعة 

  ...ية وهكذاولى، وفرد آخر ذو نفس مستوى الذكاء إلى المجموعة الثاناأل

يقصد بضبط المتغيرات الدخيلة كافة المتغيرات عدا : ضبط المتغيرات المتداخلة

ويتم هذا االستبعاد بطرق متعددة منها تعريض مجموعة ) المتغير التجريبي(المتغير المستقل 

، وعدم تعريض مجموعة )وتسمى هذه المجموعة بالمجموعة التجريبية(المتغير المستقل 

لهذا المتغير المستقل، ثم يقارن الباحث بعد ذلك بين ) لمجموعة الضابطةتسمى ا(أخرى 

المجموعتين في المتغير المستقل ومن شأن هذا اإلجراء التجريبي أن يساعد على مالحظة 

  .  التغير في السلوك نتيجة للمتغير المستقل وحده
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  : مجتمع وعينة البحث-8

 حيث ضمت 191بلغ عددهم ) ذكور وإناث(مجتمع البحث هو تالميذ المرحلة المتوسطة 

 تلميذ وتلميذة في حين كان عدد تالميذ السنة الثانية متوسط يقدر 88السنة األولى متوسط 

 وبما أن الدراسة تمت على تالميذ السنة 2004/2005 تلميذا خالل الموسم الدراسي 103:بـ

  .تلميذة تلميذ و88األولى فإن المجتمع الصالح للدراسة أصبح يتكون من 

  : العينة التجريبية-8-1

الغرض منها هو معرفة أثر ممارسة التجربة العلمية في تنمية بعض قدرات التفكير 

  . إناث10 ذكور و 10 تلميذاً وتلميذةً موزعين إلى 20العلمي وقد بلغ عددها 

  : العينة الضابطة-8-2

 المجموعة التجريبية الغرض من توظيفها في البحث هو المقارنة بين نتائج تعلم تالميذ

بالتي مارست التجربة العلمية وبصورة مكثفة ونتائج تعلم المجموعة الضابطة والتي نفذت عليها 

 تلميذاً 20، وتكونت من -المخططات والرسوم والبيانات–طرق غير ممارسة التجربة العلمية 

  . إناث10 ذكور و10وتلميذةً موزعين إلى 

ة التجريبية والضابطة تم بطريقة عشوائية وهذا من أجل إن توزيع التالميذ على المجموع

تثبيت بعض العوامل التي نرى أن لها تأثير بمعية المتغير المستقل، وكذلك تثبيت بعض العوامل 

المعروفة هذا االختيار العشوائي جاء بعد عملية أولية اعتمدناها والمعروفة بالمزاوجة والتي 

يستخدم هذا األسلوب لزيادة دقة : "امة كامل راتب بـيعرفها كل من محمد حسن عالوي وأس

التكافؤ بين المجموعـة التجريبية والضابطة وهو ليس بديال عن االختيار العشوائي ولكنه 

  )222: 1987محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب، ". (مكمل له
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 مجموعة التأآد من الثقل العلمي ألداة القياس
       تلميذ وتلميذة20قوامها      

 عدد اإلناث
  % 35.22  بنسبة 31

 عدد الذآور
  % 64.77   بنسبة 57

  ذآور 10
  %17.54بنسبة 

  ذآور 10
  %17.54بنسبة 

  إناث10
  %32.25بنسبة 

  إناث 10
  %32.25بنسبة 

20  
  المجموعة التجريبية

20  
  المجموعة الضابطة

88

  يوضح عينة الدراسة من إنتاج الباحث ):02( الشكل رقم 

ين فقـط    م على مستوي   2004/2005احتوت متوسطة سلمان الجديدة في الموسم الدراسي      

  :يتوزعان على النحو اآلتي 

   يمثل المجتمع األصلي للدراسة بمستوييه):04( الجدول رقم 
          العدد والنسبة

 المستوى
 النسبة المجموع النسبة اإلناث النسبة الذكور

 %46.07 88 %35.22 31 %64.77 57 السنة األولى متوسط

 %53.92 103 %46.60 48 %53.39 55 السنة الثانية متوسط

 %100 191 %41.36 79 %58.63 112 المجموع

ـ               تلميـذ   88:لكن الدراسة اقتصرت على تالميذ السنة األولى متوسط فقط الذين قدر عددهم بـ

  والتصميم الموالي يوضح المجتمع الصالح للدراسة.وتلميذة
                  

  العدد اإلجمالي للتالميذ              
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  : مجاالت البحث-9
  : المجال الزماني -1.9

 م 2004استغرقت الدراسة مدة سبعة اشهر حيث انطلقت في شهر نـوفمبر مـن سـنة     

 م ، حيث أجريت الدراسة االستطالعية في شهر نـوفمبر           2005وانتهت مع بداية شهر جوان      

م  تـم    2005، وفي شهر مـاي      2004ي شهر ديسمبر     م ، وتم تطبيق االختبار القبلي ف       2004

  .تطبيق االختبار البعدي 

  : المكاني المجال ـ 2.9

تم إجراء البحث في جانبه الميداني في متوسطة سلمان الجديدة الواقعـة شـرق مدينـة                

  .بلدية أوالد دراج، دائرة أوالد دراج والية المسيلة ) سلمان(

ا الهيكل التعليمي باإلضافة إلـى توفرهـا علـى           وقد اختيرت هذه المتوسطة لحداثة هذ     

  .مخابر علمية تسمح بممارسة العمل التجريبي باإلضافة إلى غياب عامل االكتظاظ

 في إنجاز المؤسـسات     6 أما بالنسبة للمتوسطة كهيكل تعليمي فهي مصنفة وفق القاعدة          

تين وبقاعة تحضير،    مخابر وقاعة لتحضير التجارب، وورش     3 قاعة دراسية و   16التعليمية بها   

  . يتمرس بها مستويين تعليميين . وقاعة أساتذة والمكتبة والجناح اإلداري

  : البشريالمجال ـ 3.9

  .  إناث31 ذكور، 57 تلميذ، 88: ـاألولى متوسط بالسنة ـ 

  .  إناث48 ذكور، 55 تلميذ، 103 :ـالثانية متوسط بالسنة ـ 

  :  التصميم التجريبي المستخدم-10
صميم التجريبي المستخدم في هذه الدراسة هو تصميم تجريبي حقيقي، والعامل إن الت

األساسي في التصميم التجريبي الحقيقي هو التعيين العشوائي لمجموعات المعالجة، وذلك إلزالة 

الفروق بين أفراد المجموعات، أما بخصوص العامل المميز لهذا التصميم هو معاجلة المتغير 

  ).204: 2004رجاء محمود أبو عالم، " ( المستقلالمتغير"التجريبي 

  :والشكل التالي يوضح هذا التصميم
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  . يوضح التصميم التجريبي الحقيقي للدراسة من إنتاج الباحث):03(الشكل رقم 

  : الدراسة اإلحصائية-11

  : المتوسط الحسابي-1.11

س     
ن
س

=
Σ..........   

  :حيث أن

  .المتوسط الحسابي للدرجات : س     

     Σمجموع الدرجات : س.  

  )92:قيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل محمد. (عدد األفراد: ن     

 اختيار عينة عشوائيا

 عاتالتعيني العشوائي للمجمو

 م ض م ت

 االختبار القبلي االختبار القبلي

 ظروف الضبط معاجلة م م

 االختبار البعدي االختبار البعدي

 مقارنة نتائج اموعتني التجريبية والضابطة

 ت ت

 ت

 ت
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والهدف من استعماله هو الحصول على متوسط المتعلمين، كما أنه ضروري الستخراج 

  .االنحراف المعياري

  : االنحراف المعياري-2.11

)=  ع    ) 30< ن ( في حالة  )
( نن(

سسن
−

Σ−Σ
1

........
22

   

  : حيث أن

  .االنحراف المعياري: ع

Σمجموع مربع الدرجات: 2س.  

  .مجموع الدرجات مربعة: 2)س(

  )99:قيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل محمد. (عدد األفراد: ن

إذ يبين لنا مدى ابتعاد درجة يعتبر االنحراف المعياري أحد أبرز مقاييس التشتت 

المتعلمين عن النقطة المركزية باستخدام االنحرافات عن متوسطها، فهو يعرفنا على طبيعة 

  .توزيع أفراد العينة من جهة، وللمقارنة بين المجموعات من جهة أخرى

  

  ):F( تحليل التباين -3.11
و مدى التباين بينها ودرجة يستخدم لمعرفة مدة الفروق القائمة بين المجموعات وداخلها أ

  :تجانسها، وهي طريقة تعتمد على معرفة توزيعات شنيدينكور وتستعمل في اإلجابة عن

  . هل المجتمعان اللذان أخذت منهما العينات متجانسان؟-
عبد . ( كما تستعمل لإلجابة عن هل عدة مجتمعات أخذت منهم عينات متجانسة أم ال؟-

  ):228: 1994القادر حليمي، 

        متوسط مربع االنحرافات بين المجموعات  التباين بين العينات    
F =      =                       
        متوسط مربع االنحرافات داخل المجموعات   التباين داخل العينات   
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واستعملناه لمعرفة تجانس العينات قل بداية التجربة بمعنى آخر إذا ما كانت الفروق بين 
ا فروقا حقيقية وذات داللة إحصائية وبالتالي المجموعات غير متجانسة، أو المجموعات وداخله

أنها فروقا غير دالة إحصائيا، وبالتالي فإن المجموعات متجانسة وأن هذه الفروق بين 
  .المتوسطات هي فروق غير حقيقية

  : اختبار الداللة اإلحصائية-4.11
كشف عن مدى داللة الفروق بين اخترنا هذا االختبار للتأكد من فرضيات البحث وال

  .لمجموعة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية) القبلي والبعدي(اختبارين 

  ":ت ستودنيت" اختبار -1.4.11
يستعمل هذا االختيار للمقارنة بين متغيرين اثنين، لمعرفة داللة الفروق بين متوسطاتها 

  :ن تتوافر فيه جملة من الشروط نذكرهاالحسابية، ولكن هذا االختبار البد أ

لقياس داللة الفروق بين العينات الصغيرة " ت"يستخدم اختيار :  حجم العينة-1.1.4.11
وهذا ال يعني أنه ال يستخدم للعينات األكثر من ) 30<ن(والتي يقل عدد أفرادها عن الثالثين 

  ).ستودنت" ت"ار وفي بحثنا هذا حجم العينات المختارة مناسب الختب( فردا 30

ينبغي أن يكون حجم العينتين متقاربا وال يكون :  الفرق بين أحجام العينات-2.1.4.11
متطرفا ألن حجم العينتين يؤثر على مستوى الداللة لكونها تلجأ في حسابها إلى المتوسط 

  ).وفي بحثنا هذا العينات متساوية العدد وعليه فإن الشرط الثاني هذا متوفر(الحسابي 

لمعرفة مدى تجانس العينات المدروسة اتبعنا طريقة تحليل :  تجانس العينات-3.1.4.11
  .Levene’s teste: عن طريق قانون التباين وذلك 

  

وفق المعادلتين " ت ستودنت"ختبار المن كل ما سبق نقول أننا استعملنا قانونين * 
  :التاليتين

اللة فروق المتوسطات لقيم االختبار تستخدم هذه األخير لمعرفة د: المعادلة األولى -
الصدفة أو المتغير الذي نحن بصدد (القبلي والبعدي لعينة واحدة فقط، وكذا أسباب حدوثها 

بمعنى أنها تسمح بإثبات أن هذه الفروق دالة أو غير دالة؛ أي أن الفروق حقيقية ) دراسته
وهذا –)  فردا30ًاألقل من (ة وليست وليدة الصدفة أو العكس، كما أنه يصلح للعينات الصغير

  :لفروق المتوسطات المرتبطة هي" ت" والمعادلة التي تستخدم في حساب - ما يتوافر في بحثنا

             م ف
  =ت

   ف         2           مج ح
  )1 –ن (   ن    
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  : حيث أن
  .متوسط الفروق: م ف 
  .لفروقمجموع مربعات انحرافات الفروق عن متوسط تلك ا:  ف2مج ح

  .عدد أفراد العينة: ن
  .درجة الحرية: 1-ن

للمقارنة بين مجموعتين ) ت(تستعمل هذه المعادلة في اختبار :  المعادلة الثانية-
متساويتين في العدد ومعرفة معنوية الفروق بين األوساط الحسابية، ونظرا ألن عينة البحث 

) التجريبية والضابطة(فراد عينتي البحث باإلضافة إلى أن عدد أ)  فردا30ًأقل من (قليلة العدد 
في هذه الحالة تحسب وفق المعادلة " ت"؛ فإن ) تلميذا في كل مجموعة20(متساوية العدد 

  : التالية
  2 َس– 1           َس

  =ت
  2 2ع + 2 1          ع

  1 –    ن    
  :حيث أن
  .المتوسط الحسابي للمجموعة األولى: 1َس  

  . للمجموعة الثانيةالمتوسط الحسابي: 2َس
  .االنحراف المعياري للمجموعة األولى: 1ع
  .االنحراف المعياري للمجموعة الثانية: 2ع
  .عدد أفراد العينة: ن

  

  "ح.د"فيما يخص درجة الحرية : مالحظة

  .عدد أفراد العينة:  عندما يتضمن األمر متوسطا حسابيا واحدا حيث ن1-ن= ح. د-

ضمن األمر توزيعين يتشتتان حول متوسطين مستقلين؛  عندما يت2 – 2ن + 1ن= ح. د-
:  لذلك يصبح القانون كاآلتي2ن = 1وبما أن عدد أفراد عينتي البحث متساوية العدد فإن ن

: 1989صالح بن محمد العساف، ) (111-107: 1993مقدم عبد الحفيظ، ). (1-ن (2= ح.د
140-141.(  

الذين درسوا بالتجربة والذين لم يدرسوا (بعد جمع بيانات نتائج التالميذ المفحوصين * 
تم إدخالها في الحاسب اآللي لتجميعها وتحليلها ) بالتجربة في اختبار قدرات التفكير العلمي

  .إحصائيا مستخدمين في ذلك برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
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STATISTICAL. PACKAGE OF SOCIAL. SCIENCES.    0.9إصدار 

  :يـة خالصـة جزئ*
ال يمكن لنتائج أي بحث أن تستقيم ما لم يكن هناك تكامل وتناغم بين جميع أجزائه؛ 

وعليه جاء هذا الباب الثاني والذي تناولنا فيه وبالضبط في الفصل الخامس منهجية البحث 

واإلجراءات الميدانية بداية من تحديد متغيرات البحث مرورا بالتأكيد على الخصائص 

مقياس المستعمل، وذكر أهم التعديالت التي أجريت عليه وذلك لكي يصبح أداة السيكومترية لل

  .علمية يمكن الوثوق مما ستجمعه من معلومات

هذا وعرجنا عن مجتمع وعينة البحث من خالل مخطط توضيحي للعينة المختارة، دون 

ل في الدراسة أن نغفل عن إجراءات التطبيق الميداني وذلك بتحديد التصميم التجريبي المستعم

وأخيرا األدوات اإلحصائية التي تتناسب مع هذه الدراسة؛ وهذا لكي نترجم النتائج الرقمية إلى 

  .دالالت لفظية ذات معنى

إذن ركزنا على كل هذه النقاط ألن قيمة وأهمية أي بحث علمي تكمن في التحكم في 

  .راء الموضوع المعالجالمنهجية المتبعة فيه زيادة عن الوصول إلى الحقيقة الكامنة و

  

  



  

  

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  عـــرض وتحليـل النتائج
 

 متهيد    *
 . ـ عرض نتائج البحث1
  . ـ االستنتاجات2

 .ـ اخلالصة العامة
 .ـ توصيات البحث ومقترحاته

 .ـ اآلفاق املستقبلية
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 :تمهيد* 
ة عـن   بعد أن تم عرض المشكلة، وتحديد األهداف وتوضيح المصطلحات، وإعطاء نبذ          

الدراسات السابقة ذات العالقة، وشرح خطة البحث، ووصف العينة وأداة الدراسـة، وأسـاليب              

المعالجة اإلحصائية المناسبة، يمكن عرض النتائج المحصل عليها أوال، وتفسيرها ثانيا؛ وهـذا             

شيء، جراء استخدام مقياس قدرات التفكير العلمي، ألن االكتفاء باألولى دون ثانية، لن يفيد في               

غة العلمية والنظرة التحليلية الثاقبة ألنهما من أهم سـمات البحـث            ببل قد يبعد العمل عن الص     

  .العلمي المتميز

وعليه سنحاول تجميع النتائج، وعرضها في جداول واضحة، ثم نتبعها بتعليق تحليلـي،             

  .موضوعي وعلمي؛ كل هذا خدمة للتأكد من مدى تحقق فرضيات البحث

للنتائج في هذا الفصل سيكون وفق ما أفرزتـه المعالجـة اإلحـصائية             للتذكير عرضنا   

  . للبيانات المتحصل عليها
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  :عرض نتائج البحث-1
 يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة ):05(الجدول رقم 

  )O3, O1(والتجريبية في القياس القبلي 

  القدرات المشكلة

 ميللتفكير العل
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.83 4.20 20 ت
 التحديد

 1.16 4.00 20 ض
 غير دال - 0.62

 1.26 3.70 20 ت
 االختيار

 0.94 3.50 20 ض
 غير دال - 0.56

 1.66 3.85 20 ت
 االختبار

 1.25 3.75 20 ض
 غير دال - 0.21

 1.52 4.00 20 ت
 التفسير

 1.37 3.90 20 ض
 غير دال - 0.21

 1.58 4.10 20 ت
 التعميم

 1.58 4.00 20 ض
 غير دال - 0.19

  : مالحظة

  .ت في الجدول المجموعة التجريبية: المقصود بـ

  .ض في الجدول المجموعة الضابطة: ويقصد بـ

  2 - 2ن + 1ن= العينات المستقلة ن 

  :نالحظ اآلتي) 05(من خالل الجدول 

د فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في ال توج -

االختبار القبلي حيث نجد متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية يساوي 
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 وهو ال يختلف كثيرا عن متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة والذي 4.20

  .4.00يساوي 

 . وهي قيمة غير دالة إحصائيا0.62= ومنه فإن قيمة ت 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في  -

االختيار القبلي حيث نجد متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية يساوي 

  .3.50 بينما جاء متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في حدود 3.70

         . غير دالة إحصائيا0.56= ومنه فإن قيمة ت 

ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية ت والضابطة في ال توجد فروق  -

 1.66االختيار القبلي حيث جاء متوسط درجات أفراد المجموعة األولى يساوي 

 .1.25في حين جاء متوسط أفراد المجموعة الثانية يساوي 

 . وهي غير دالة إحصائيا0.21= أما قيمة ت

                      

 بين المجموعة التجريبية والضابطة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

، 1.52االختيار القبلي إذ جاء متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية يساوي 

 .1.37ومتوسط أفراد المجموعة الضابطة يساوي 

 . وهي غير دالة إحصائيا0.21= وعليه فإن قيمة ت 

طة في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضاب -

 1.58االختيار القبلي إذ جاء متوسط درجات األفراد المجموعة األولى يساوي 

 .وهو مساوي لمتوسط درجات أفراد المجموعة الثانية

 . وهي غير دالة إحصائيا0.19= أما قيمة ت 
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 يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة ):06(الجدول رقم 

  ).O4 , O2(ي القياس البعدي والتجريبية ف

  القدرات المشكلة

 للتفكير العلمي
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.07 4.90 20 ت
 التحديد

 0.94 3.55 20 ض
4.22 - 

0.01   
 غير دال

 1.33 5.10 20 ت
 االختيار

 1.53 5.60 20 ض
 غير دالة 1.09

 1.57 5.50 20 ت
 االختبار

 1.78 4.35 20 ض
2.16 - 

0.05   
 دال

 1.00 5.50 20 ت
 التفسير

 0.85 4.00 20 ض
5.09  - 

0.01  
 دال

 0.91 5.25 20 ت
 التعميم

 0.91 4.25 20 ض
3.47 - 

0.01  
 دال

  : مالحظة

  .ت في الجدول المجموعة التجريبية: المقصود بـ

  .ض في الجدول المجموعة الضابطة: ويقصد بـ

  2 - 2ن + 1ن= ن :  المستقلة العينات

  :يالحظ اآلتي) 06(الدارس للجدول رقم 

لصالح المجموعة ) 0.01(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

التجريبية، في االختبار البعدي فمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 

  .3.55 وهو يفوق متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة 4.90يساوي 
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تنمي ممارسة " وهي دالة إحصائي؛ وعليه فإن الفرضية األولى 4.22= قيمة ت و

التجربة العلمية قدرة تحديد المشكالت لدى تالميذ وتلميذات السنة األولى متوسط في مادة 

 .علوم الطبيعة والحياة محققة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في  -

 في 1.33لبعدي فمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية يساوي االختبار ا

  .1.53حين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة يساوي 

 وهي غير دالة إحصائيا؛ وعليه فإن الفرضية الثانية غير محققة والتي 1.09= وقيمة ت 

ميذ تنمي ممارسة التجربة العلمية قدرة اختيار الفروض لدى تال: تنص على اآلتي

 .وتلميذات السنة األولى متوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة

لصالح المجموعة ) 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

التجريبية في االختبار البعدي فمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 .4.35، وجاء متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة يساوي 5.50يساوي 

تنمي " وهي دالة إحصائيا؛ وعليه فالفرضية الثالثة التي مفادها 2.16= وقيمة ت 

الفروض لدى تالميذ وتلميذات السنة أولى ) صحة(ممارسة التجربة العلمية قدرة اختبار 

 .متوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة محققة

ي هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة ف -

فمتوسط ) 0.01(االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية عند المستوى 

 وهو يفوق متوسط درجات 5.50درجات أفراد المجموعة التجريبية يساوي 

 .4.00أفراد المجموعة الضابطة الذي يساوي 
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 وهي دالة إحصائيا؛ وعليه فالفرضية الرابعة محققة والتي جاءت على 5.09= قيمة ت 

 :آلتيالنحو ا

تنمي ممارسة التجربة العلمية قدرة تفسير الفروض لدى تالميذ وتلميذات السنة األولى 

  .متوسط في مادة علوم الطبيعة والحياة

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة في  -

فمتوسط ) 0.01(االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية عند المستوى 

 في حين متوسط درجات 5.25 أفراد المجموعة التجريبية جاء يساوي درجات

 .4.25أفراد المجموعة الضابطة جاء في حدود 

تنمي ممارسة التجربة :  وهي قيمة دالة إحصائيا؛ ومنه يمكن القول3.47= قيمة ت 

العلمية قدرة التعميم لدى تالميذ وتلميذات السنة األولى متوسط في مادة علوم الطبيعة 

 .والحياة
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 يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية ):07(الجدول رقم 

  ).O2 , O1(في االختبار القبلي والبعدي 

  القدرات المشكلة

 للتفكير العلمي
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

 0.83 4.20 20 ت ق
 التحديد

 1.07 4.90 20 ت ب
2.05 - 

0.05   
 دال

 1.26 3.70 20 ت ق
 االختيار

 1.33 5.10 20 ت ب
2.92 - 

0.01  
 دال

 1.66 3.85 20 ت ق
 االختبار

 1.57 5.50 20 ت ب
3.20 - 

0.01   
 دال

 1.52 4.00 20 ت ق
 التفسير

 1.00 5.50 20 ت ب
3.94  - 

0.01  
 دال

 1.58 4.10 20 ت ق
 التعميم

 0.91 5.25 20 ت ب
2.49 - 

0.05  
 دال

  

  : مالحظة

  .ت في الجدول المجموعة التجريبية: المقصود بـ

  .ت ق نتائج المجموعة التجريبية في االختبار القبلي: ويقصد بـ

  .ت ب نتائج المجموعة التجريبية في االختبار البعدي: ويقصد بـ

  1-ن= العينات غير المستقلة ن 
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  :ينالحظ اآلت) 07(من الجدول رقم 

بين متوسطي درجات ) 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، 

فجاء متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختيار القبلي يساوي 

  .4.90 أما في االختبار البعدي فجاء يساوي 4.20

 ).0.05( وهي دالة إحصائيا عند المستوى 2.05= مة ت قي

بين متوسطي درجات ) 0.01(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، 

) 3.70(فمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختيار القبلي يساوي 

 ).5.10(أما في االختبار البعدي فجاء يساوي 

 ).0.01( وهي دالة إحصائيا عن المستوى 2.92= قيمة ت 

بين متوسطي درجات ) 0.01(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، 

) 3.85(موعة التجريبية في االختيار القبلي يساوي فمتوسط درجات أفراد المج

 ).5.50(أما في االختبار البعدي فجاء في حدود 

 ).0.01( وهي دالة إحصائيا عند المستوى 3.20= قيمة ت 

بين متوسطي درجات ) 0.01(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  -

ي لصالح االختبار البعدي، أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعد

فمتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي جاء يساوي 

في حين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبار ) 4.00(

 ).5.50(البعدي يساوي 

 ).0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند المستوى 3.94= قيمة ت 
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) 4.10(عة التجريبية في االختبار القبلي يساوي متوسط درجات أفراد المجمو -

في حين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبار البعدي يساوي 

بين ) 0.05(؛إذن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )5.25(

متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي لصالح 

 .البعدياالختبار 

 ).0.05( وهي قيمة دالة إحصائيا عند المستوى 2.49= قيمة ت 
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يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة ): 08(الجدول رقم 

  ).O4 , O3(في االختبار القبلي والبعدي 

  القدرات المشكلة

 للتفكير العلمي
 المتوسط ن

االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

 1.16 4.00 20 ض ق
 التحديد

 0.94 3.55 20 ض ب
 غير دال 1.57

 0.94 3.50 20 ض ق
 االختيار

 1.53 5.60 20 ض ب
4.90 - 

0.01  
 دال

 1.25 3.75 20 ض ق
 االختبار

 1.78 4.35 20 ض ب
 غير دال - 1.30

 1.37 3.90 20 ض ق
 التفسير

 0.85 4.00 20 ض ب
 غير دال -  0.26

 1.58 4.00 20 ض ق
 التعميم

 0.91 4.25 20 ض ب
 غير دال - 0.61

  

  :مالحظة

  .ض في الجدول المجموعة الضابطة: يقصد بـ

  .ض ق نتائج المجموعة الضابطة في االختبار القبلي: ويقصد بـ

  .ض ب نتائج المجموعة الضابطة في االختبار البعدي: ويقصد بـ

  1-ن=  ن العينات غير المستقلة
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  :يالحظ اآلتي) 08(الدارس للجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  -

الضابطة في االختبار القبلي والبعدي، فمتوسط درجات أفراد المجموعة 

بينما متوسط درجات أفراد ) 4.00(الضابطة في االختبار القبلي يساوي 

  ).3.55: (في االختبار البعدي فجاء مساويا لـالمجموعة الضابطة 

 . وهي قيمة غير دالة إحصائيا1.57= قيمة ت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  -

الضابطة في االختبار القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي، فمتوسط درجات 

وهو يقل عن ) 3.50:( هو أفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي

  ).5.60(متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي 

 ).0.01( وهي قيمة دالة إحصائيا عند المستوى 4.90= قيمة ت 

ال توجد فروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار  -

ة في االختبار القبلي القبلي والبعدي، فمتوسط درجات أفراد المجموعة الضابط

 ).4.35(أما في االختبار البعدي فيساوي ) 3.75(جاء يساوي 

 . وهي قيمة غير دالة إحصائيا1.30= قيمة ت 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  -

الضابطة في االختبار القبلي والبعدي، فمتوسط درجات أفراد المجموعة 

أما متوسط درجات أفراد ) 3.90(الختبار القبلي جاء عند الضابطة في ا

 ).4.00(المجموعة الضابطة في االختبار البعدي فجاء عند 

 . وهي قيمة غير دالة إحصائيا0.26= قيمة ت 

  



   
  
  

- 175 -  

 الفصل السادس عرض وحتليــل النتائج
 الـدراســـة التطبيقية

  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة  -

جات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي، فمتوسط در

في حين متوسط درجات ) 4.00(الضابطة في االختبار القبلي جاء يساوي 

 ).4.25(أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي يساوي 

 .  وهي قيمة غير دالة إحصائيا0.61= قيمة ت 
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  :االستنتاجات-2
لتي تم معالجتها إحصائيا وبالنظر إلى      من خالل التجربة التي قمنا بها وفي ضوء النتائج ا         

  :نستنتج اآلتي) 08، 07، 06، 05(الجداول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والـضابطة فـي              -

االختبار القبلي حول الظاهرة المقيسة أال وهي قدرات التفكير العلمي المتمثلـة            

  .صحتها، تفسيرها، تعميمهافي تحديد المشكلة، فرض الفروض، اختبار 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبيـة والـضابطة فـي              -

االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية ممـا يعنـي تفـوق التـدريس             

باستخدام التجارب العلمية على الطرائق األخرى في تنمية القـدرات المـشكلة          

 عدا قدرة االختيار وهذا يعود بحـسبنا        للتفكير العلمي، كل خاصية على حدا ما      

إلى طبيعة المقياس المستعمل في الدراسة الذي هو اختيار من متعدد مما يدعو             

إلى التشابك من جهة، وتشابه الحلول من جهة ثانية ناهيك عن وجود أحيانـا              

ثالث إجابات صحيحة لنفس السؤال ولكنها تحتاج إلى أن ترتب وفق األولوية            

 أخلط أوراق تالميذ السنة األولى متوسط الذين هم فـي رحلـة             فقط هذا األمر  

البحث عن الخيال الواسع وتحمل مسؤوليات اتخاذ القرار خاصة إذا علمنـا أن     

اختيار الحلول الصحيحة يؤدي في نهاية المطاف إلى اإلجابة عـن اإلشـكال             

ات المطروح، زيادة على كل ما سبق نقول أن قدرة االختيار وغيرها من القدر            

ال تنمى بمادة واحدة وخالل فترة زمنية قصيرة بل هذه القدرة وغيرهـا مـن               

القدرات األخرى تحتاج إلى أطوار تعليمية وإلى أن تشترك الكثير من منـاهج             

مختلف المواد وليس منهـاج مـادة علوم الطبيعة والحيـاة للـسنة األولـى             

  .متوسـط فقط
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التجريبيـة فـي    -ين التجريبية   توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعت       -

القياس القبلي والبعدي ويدل هذا التغير على تأثير المتغير المستقل المتمثل في            

 .هذه الدراسة بالتجارب العلمية على قدرات التفكير العلمي

الضابطة فـي   –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة           -

 االختيار التي كانت الفـروق فيهـا دالـة          القياس القبلي والبعدي ما عدا قدرة     

إحصائيا ولصالح االختبار البعدي ومرد ذلك بحسبنا إلى عدة أمور فباإلضـافة     

إلى ما قلناه سابقا قد يعزى ذلك أيضا إلى ألفة التالميذ بهـذا المقيـاس ومنـه                 

التي رؤوا فيها حلوال عنـدما      )الخيارات أو االختيارات  (االحتفاظ بنفس الحلول    

 . بتحديد طبيعة مشكالتهمقاموا

  :على العموم يمكن أن القول

 تحديد المشكالت لدى    قدرة التجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة         تنمي ممارسة 
  . ومنه فالفرضية األولى محققةتالميذ السنة األولى متوسط،

لفروض لدى   اختيار ا   قدرة  التجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة       ي ممارسة تنم
  . ومنه فالفرضية الثانية غير محققةتالميذ السنة األولى متوسط،

ة اختبار الفروض لدى     قدر التجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة      ي ممارسة   تنم
  . ومنه فالفرضية الثالثة محققةتالميذ السنة األولى متوسط،

رة تفسير الفروض لدى     قد الحياةالتجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة و      ي ممارسة   تنم
  . ومنه فالفرضية الرابعة محققةتالميذ السنة األولى متوسط،

رة تعميم النتـائج لـدى       قد  التجارب العلمية في مادة علوم الطبيعة والحياة        ممارسة تنمي
  . ومنه فالفرضية الخامسة محققة،تالميذ السنة األولى متوسط

في مادة علوم الطبيعة والحياة قـدرات التفكيـر         تنمي ممارسة التجارب العلمية     : وعليه

  .العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط

 التجارب العلمية تحفز قدرات التفكير العلمي من صياغة المشكلة إلى الوصول إلـى              -

للتفكير مستويات مختلفة منها االستدالل واالبتكار      : "النتيجة ومنه تؤكد دراستنا ما قاله العيسوي      

فهو عمليـة   ... ا نشاط عقلي يستخدم الرموز لحل المشكالت ولخلق شيء جديد أصيل          وكل منه 

  ).36: 2002محمد عبد الرحمن العيسوي، ". (الوصول إلى النتيجة



   
  
  

- 178 -  

 الفصل السادس عرض وحتليــل النتائج
 الـدراســـة التطبيقية

 تؤكد دراستنا ما توصلت إليه الدراسة السابقة الخامسة من حيث أن التجارب العلميـة               -

  .تكسب التالميذ القدر األكبر من الخبرات اليدوية

 إن منحى المدرسة الجزائرية اليوم هو منحى تجديدي من خالل إدراج كل ما من شأنه  -

وهو تأكيد لما توصل إليه الباحث بوقطاية مراد وما تؤكده          أن يعود بالفائدة على المعلم والمتعلم       

 دراستنا، لكننا ال نشاطره الرأي بحكم عدم وجود فروق بين التعليمين القديم واألساسي وغال فما              

  .؟فحوى التجديد يا تري

 تؤكد دراستنا ما توصل إليه الباحث رفعت محمود بهجات محمد في كثير من النتـائج        -

  ).عد إلى آخر دراسة في عنصر الدراسات السابقة(

 استخدام التلميذ لمهارات التفكير العلمي في التجارب العلميـة، كـصياغة المـشكلة،              -

ا وتعميمها، يكون أكثر منه في الطرق التقليديـة         وفرض الفروض، واختبار صحتها، وتفسيره    

  .األخرى

 استخدام التجارب العلمية في تدريس العلوم، يقوي الدافعية للتعلم وبالتالي بذل المزيـد            -

  .من الجهد لتحقيق أهداف التعلم

وبالتـالي يـدفع    , يقوي اإلحساس بالذات  ,  استخدام التجارب العلمية في تدريس العلوم      -

  .تلميذ فينطلق معتمدا على نفسه، ومستغال لكل قدراته في تحقيق أهدافهالملل عن ال

 ، يطور مهارات التلميذ الحسية الحركيـة      ، استخدام التجارب العلمية في تدريس العلوم      -

  . بفضل النمو السليم والسريع،وبالتالي يتغلب على صعوبات التدريس

 ، يقوي القدرة علـى المالحظـة      ،ة استخدام التجارب العلمية في تدريس العلوم الطبيعي       -

  . واسترجاع الخبرات السابقة،والربط والمقارنة بين العناصر والمكونات

 يغلب فيه منطق الـتعلم علـى        ، استخدام التجارب العلمية كوسيلة أو طريقة للتدريس       -

 ، وبالتالي االعتماد أكثر على النفس في الوصول إلى الحلول المناسبة للمـشكالت            ،منطق التعليم 

  .بدال من انتظار الحلول الجاهزة
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 من وسائل العمل الجماعي وبالتالي يغلب       ، استخدام التجارب العلمية في تدريس العلوم      -

  .فيه التعاون، وتبادل اآلراء العلمية، والحوار العلمي البناء

 التدريس بالتجارب العلمية هو من االستراتيجيات الحديثة في التدريس، تساعد علـى             -

  .تعلم من مجرد الحفظ والتلقين إلى التعلم اإليجابيتحول ال

 أوضح البحث خطوات إجراء التجارب العلمية، وخطوات استخدامها في تدريس مادة            - 

  .علوم الطبيعية والحياة بصفة خاصة، مما يساعد معلم العلوم على استخدامها مع تالميذ قسمه

والحياة والتالميذ فـي التـدريس       حدد البحث أدوار كل من معلم مادة علوم الطبيعية           -

  . مما يساعد التلميذ على حسن استخدام دوره في هذه االستراتيجية،بالتجارب العلمية

 فسر هذا البحث العالقة بين استخدام التجارب العلمية في تدريس مادة علوم الطبيعيـة               -

لمعرفي أوال والبعـد    استنادا إلى البعد ا   والحياة من جهة وتنمية التفكير العلمي من جهة أخرى،          

دراك أهمية استخدام تلك القـدرات فـي تطـوير درس           إ؛ مما يساعد المعلم على      السلوكي ثانيا 

  . العلوم

 تالميذ الـسنة    ى قدم هذا البحث أنموذجا لتقويم مهارات القدرة على التفكير العلمي لد           -

مـواد دراسـية   األولى متوسط، مما يشجع على إعداد مقاييس أخرى، تقيس هذه القدرات فـي          

  . أخرى

 توصل هذا البحث إلى ضبط قدرات التفكير العلمي، اعتمادا على البحـوث الـسابقة               -

  .والمقاييس المتاحة
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  : الخالصـة العامـة* 
يرتكز التدريس على مبدأ إعطاء سبل الحصول على العلم والمعرفة والخبرة للمتعلمـين             

ووقت ما شاء وكيف ما شاء أما       , رفة لمن شاء  فالمدرس كان يعطي المع   , أكثر من توفيرها لهم   

اليوم فهو يستند إلى ضرورة تسليح أجيال الغد بوسائل تمكنهم من معرفـة الحقـائق العلميـة،                 

فبات يساهم في   , وكيفية مجابهة المشكالت التي تعترضهم في حياتهم الدراسية والمهنية وغيرها         

ن الحلول، وقبل الجزم بأنها حلوال لمـشكالتهم        تنمية تفكير تالميذه؛ فيفكروا ليختاروا األنسب م      

ولعل ما يعينهم أيضا في ذلك هو التجارب        , عليهم بتفحصها حتى يخلصوا إلى التفسير والتعميم      

  .العلمية الممارسة بالخصوص في مادة علوم الطبيعة والحياة

ـ              ساب إن الهدف األساسي من التدريس حاليا هو اإلعداد والتحضير للحياة المهنيـة باكت

  .المهارات وقدرات التصرف والتكيف مع المستجدات

وعليه جاءت هذه الدراسة لتؤكد أمرا بالغ األهمية جاء مهم جدا وهـو إمكانيـة تعويـد                 

وتدريب المتعلمين على التفكير بسبل علمية تؤدي إلى تجويد علمية التدريس من جهـة ومـن                

  . اختزال الوقت والجهد في عملية التعلم من جهة ثانية

فقسمت إلى بابين الباب األول خصص للدراسة النظرية والباب الثاني خصص للدراسـة             

  .الميدانية

قسمنا الباب األول إلى عدة فصول، جاء الفصل األول ليتناول التجارب العلمية باعتبارها             

بات المتغير المستقل الذي راهنا عليه في بحثنا، بينما الفصل الثاني تناولنا فيه كيفية تذليل صعو              

تدريس مادة علوم الطبيعة والحياة ومقتضيات العمل المخبري الذي هو في حاجة إلى تخطـيط               

  .علمي مسبق فسميناه بتعليمية مادة علوم الطبيعة والحياة

في حين جـاء    . الفصل الثالث تناولنا فيه المتغير التابع المتمثل في قدرات التفكير العلمي          

ـ          الفصل الرابع لمحاولة تأكيد الدراس     أثر : ة في شقها النظري قبل التأكد من ذلك ميدانيا فعنون ب

التجارب العلمية في تنمية قدرات التفكير العلمي، كل ذلك كان مسبوقا بفصل حاولنا فيه اإلشارة               

إلى الخلفية النظرية ومشكلة البحث، فمفاهيم الدراسة وأهم الدراسـات التـي تناولـت سـواء                

  .ت التفكير العلميالتجارب العلمية أو تنمية قدرا



   
  
  

- 181 -  

 الفصل السادس عرض وحتليــل النتائج
 الـدراســـة التطبيقية

أما الباب الثاني فهو ميداني قسم هو اآلخر إلى فصول، جاء األول منها ليعرفنـا علـى                 

منهجية البحث واإلجراءات الميدانية، أما الفصل اآلخر فتناولنا فيه مناقشة وتحليل نتائج الدراسة             

  .لنصل إلى مناقشة فرضيات البحث واالستنتاجات

ث اعتمدنا في بحثنا على المنهج التجريبي حيـث طبقنـا           وبغية التحقق من فروض البح    

التجربة على عينة من تالميذ وتلميذات السنة األولى متوسط اختيروا بطريقة عشوائية ووزعوا             

 10( تلميذاً من مختلف الجنـسين       20على مجموعتين تجريبية وضابطة تضم كل واحدة منهما         

  .ة أوالد دراج والية المسيلةمن متوسطة سلمان الجديدة بلدي)  إناث10ذكور و

استخدمت المجموعة التجريبية التدريس بالتجارب العلمية، أمـا المجموعـة الـضابطة            

 أشهر جمعـت النتـائج، وبعـد        06فاستخدم معها األسلوب التقليدي، وبعد التجربة التي دامت         

ة في مادة علوم    المعالجة اإلحصائية وتحليل هذه النتائج توصلنا إلى أن ممارسة التجارب العلمي          

  .الطبيعة والحياة ينمي قدرات التفكير العلمي لدى تالميذ السنة األولى متوسط
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  :توصيات ومقترحات البحث* 
  :تي نقترح اآلتوصل إليهامالنتائج ال بناء على 

ـ تضمين دروس العلوم الطبيعية المقررة على تالميذ المرحلة المتوسطة، الكثير مـن              

  .مية وتدريب التالميذ عليهاالتجارب العل

ـ إعطاء التجارب العلمية المخبرية الحجم الساعي الكاف ضمن المنهاج الدراسي، نظرا            

  .لدورها المهم في تنمية قدرات التفكير العلمي

ـ تدريب معلمي العلوم على حسن استخدام التجارب العلمية، واستغالل مهاراتهـا مـن         

 ،قدرة عقلية ترافق التلميذ أينما حل وارتحـل مـن جهـة           اجل تحقيق أهداف التفكير العلمي ك     

  .والتحصيل الدراسي األكاديمي من جهة أخرى

 وفقا  ، بالمرحلة المتوسطة  ،ـ إعادة صياغة المقررات الدراسية في مجال العلوم الطبيعية        

  .لخطوات التجارب العلمية

لفـة وصـياغتها؛    ـ إعادة النظر في كتب العلوم المقررة على المراحل الدراسية المخت          

مهـارات جمـع    : بحيث تشمل عديدا من التجارب العلمية التي تثير التفكيـر العلمـي؛ مثـل             

وتنظيم المعلومات    وتحديد الهدف النهائي للمشكلة وكتابة عناصر المشكلة في جدول         ،المعلومات

  .والتعميم

ـ تعديل محتوى مناهج العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة ليـشمل المعرفـة اإلجرائيـة                

)PROCEDURAL KNOWLEDGE (   معرفة الخطوات واإلجراءات والعمليات المختلفـة الالزمـة

معرفـة الـشروط    )CONDITIONAL KNOWLEDGE( والمعرفـة اإلشـراطية   ،لتنفيذ نشاط ما

والظروف المثلى لتنفيذ نشاط ما؛ بدال من التركيز على المعرفة التوضيحية فقط؛ حتى يستطيع              

  . ليصبح متعلما استراتيجيا مستقال في تعلمه،لم وكيف يفكرأن يتعلم التلميذ كيف يتع

  

  



   
  
  

- 183 -  

 الفصل السادس عرض وحتليــل النتائج
 الـدراســـة التطبيقية

  : المستقبليةاآلفاق* 
هذا البحث لن يكون األول وال األخير فيما يخص متغيري التجـارب العلميـة              بما أن    

  :نتمنى مواصلة البحث في المواضيع اآلتيةفإننا , والتفكير العلمي

بيعة والحياة فـي المرحلـة االبتدائيـة         دراسة مقارنة بين دراسة الوسط وعلوم الط       -1

  .والمتوسطة وكيفيات تدريسها

 أثر التجربة العلمية في تنمية مهارات التفكير العلمي مع تغيير طبيعة المـواد مـثال                -2

  .مادة العلوم الفيزيائية

 أثر طريقة الوضعية اإلشكالية في تنمية قدرات التفكير العلمي لدى تالميذ المرحلـة              -3

  .المتوسطة

  .  دور اللعب في تنمية التفكير العلمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية-4

 دراسة اثر استخدام برامج الكومبيوتر التعليمية في تنمية التفكير العلمي لدى تالميـذ              -5

  .المرحلة الثانوية

المرحلة  دراسة اثر استخدام التجارب العلمية في تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ     -6

  .ةوسطمتال

  . دراسة مقارنة بين التعليم الذاتي والتجريبي في تنمية التفكير العلمي-7

 دور التعليم المخبري في تعزيز طريقة المحاضرة في مادتي الكيميـاء والبيولوجيـا              -8

  .بالجامعة

 رغم أن الدراسة لم تركز على الفروق بين الجنسين أثناء ممارسة التجارب العلميـة               -9

 لكنها اكتشفت ضمنيا أنه ال فروق بين الجنسين فـي           -ية قدرات التفكير العلمي   وعالقة ذلك بتنم  

  .   لكن ال بأس من إجراء دراسات هنا لفحص متغير الجنس-ذلك



  

  

  
  
  
  
  
  

  عـراجـالم
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  الكتب: أوال
 دار الوفاء لدنيا الطباعة ،مصر ،في فلسفة العلوم : )2000(إبراهيم مصطفي إبراهيم .1

  .والنشر 
علم النفس  : )2002(عبد الحليم المنسي  واحمد صالح  محمود ومحمودإبراهيم وجيه .2

  . مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر،التعليمي

 دار المعرفة ، القاهرة،التعلم أسسه ونظرياته وتطبيقاته : )2002(إبراهيم وجيه محمود .3

 .الجامعية للطبع والنشر والتوزيع 
 ، مصر، المكتب الجامعي ة وعلم النفساإلحصاء في التربي : )1999(حمد محمد الطيبأ .4

 .1طالحديث، 
شول ومحمد عبد القادر  عادل عز الدين األ:ترجمة ،سيكولوجيا التعلم: )1981(ارنوفوتيش .5

 . دار ماكجيروهيل للنشرر،مص ،عبد الغفار وآخرون
مكتبة االنجلو مصرية،   القاهرة، ،التفكير العلمي : )1963(الدمرداش سرحان ومنير كامل .6

   . 2ط
  . دار النهضة العربية ، ، لبنانبحوث نفسية وتربوية : )1981(السيد خير اهللا .7
مؤسسات عبد الكريم بن عبد اهللا  تونس، ،المصطلح النقدي:)1994(المسدي عبد السالم .8

  .توزيعو ال للنشر

 األردن، دار ،أساليب تعليم العلوم والرياضيات  : )2001(عفاف الكشوانيوأمل بكري  .9

  .الفكر

 دار المجاني ، لبنان، أوالدنا من الطفولة إلى المراهقة : )1993(طوان رزق اهللا مشاطيأن .10

  .1ط، لشرد
 األردن، دار ،التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم : )1999(بشير عبد الحليم الكلوب .11

  . 2ط، الشروق للنشر والتوزيع
  .ار العلم للماليين د، لبنان، منير بعلبكي :، تعريبكيف نفكر : )1981(جيبسون .12
  األردن،جمال أبو الرز ومحمد عطية: ترجمة ، التعليم في المختبر : )2001(جيفري دون .13

  . 1طدار الفكر، 

محمد نبيل :،ترجمةمناهج البحث في التربية وعلم النفس): 1985( ديوبولدوب فان دالين .14

 .القاهرة، المكتبة األنجلومصرية نوفل وآخرون،
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  .2ط، جامعة بغداد،م الحركة والتعلم الحركيعل:)1989(بوجيه محجو .15

 رياضيات ،  "مناهج السنة األولى من التعليم المتوسط : )2003(وزارة التربية الوطنية .16

 الديوان الوطني ، ، الجزائر "علوم الطبيعة والحياة ، العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

  .للمطبوعات المدرسية

  . مطبعة دحلبر، لجزائا،كير العلمي والمنهجيةالتف:  )بدون تاريخ النشر(حسن ملحم .17

، اإلسكندرية،التفكير مهاراته واستراتيجيات تدريسه : )2001(حسنى عبد الباري عصر .18

 .1ط ،مركز اإلسكندرية للكتاب
  . ، دار المعرفة الجامعية علم النفس المعاصر : )1984(حلمي المليجي .19

 دار الكتب ، لبنان ، في علم النفسالقدرات العقلية  : )1996(كامل محمد محمد عويضة .20

 . 1طالعلمية ، 
 "كتاب التلميذ" علوم الطبيعة والحياة للسنة األولى ):2003(مخلوف بلقرين ولكريم حامل .21

   . 1، طدار القصبة للنشر، الجزائر، محمد هناد:مراجعة

تعليم علوم الفيزياء والتكنولوجيا للسنة األولى من ال  : )2003(لمهدي بن بتقة و آخرون .22

   .يوان الوطني للمطبوعات المدرسية  الد، المختار بلعزيز، الجزائر: إشراف،المتوسط 

 دار مصر للنشر  األردن، ،التربية العلمية وتدريس العلوم : )2003(محمد السيد علي .23

 .1ط، والتوزيع 
   .ة ديوان المطبوعات الجامعي،، الجزائرتقييم وتوجيه التدريس  : )1986(محمد زياد حمدان .24

البحث العلمي في المجال ): 1987( محمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب-25 .25

  .،القاهرةالرياضي

 مكتبة النهضة العلمية، ،المنهج العلمي وتفسير السلوك: )1978(محمد عماد الدين إسماعيل .26

 . 3ط
 .هالتفكير العلمي ودور المؤسسات التربوية في تنميت: )بدون تاريخ النشر(جمالالمحمد ماهر  .27
 مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية والنفسية  : )2000(محمود عبد الحليم المنسي .28

  . دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية

تصميم البحوث النفسية  " موسوعة علم النفس الحديث:)2002(عيسويالعبد الرحمن محمد  .29

 .د الثاني، بيروت، دار الراتب الجامعية ، المجل" واالجتماعية والتربوية
  .سيكولوجية الخرافة و التفكير العلمي):بدون تاريخ النشر (.……………………… .30
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مناهج البحث  " موسوعة علم النفس الحديث:)2002.................................( .31

  .، بيروت، دار الراتب الجامعية ، المجلد الرابع عشر" العلمي

 ، األردن، دار الفكر للطبع لتفكيرالمدرسة وتعليم ا: )2000(محمود عبد الرحيم عدس .32

  .1طوالنشر و التوزيع ، 
، مانع ،التفكير عند الطفل وتطوره وطرق تعليمه : )بدون تاريخ النشر(محمود محمد غانم .33

 .1  ط،دار الفكر للطباعة والنشر
 ديوان ر، ، الجزائاإلحصاء والقياس النفسي والتربوي : )2003(مقدم عبد الحفيظ .34

  . 2ط  عية ،المطبوعات الجام

 ، اإلسكندرية دراسات تربوية في القرن الحادي والعشرين ، )2001(مها عبد الباقي جويلي .35

 .دار الوفاء للطباعة 
دار ،  بيروت،موسوعة علماء النفس وعلماء التربية: )بدون تاريخ النشر(موريس شاربل .36

 .1ط ،الكتب العلمية
األردن، دار الميسرة للنشر  ،لعلوم طرق وأساليب تدريس ا : )2001(ميشيل كامل عطا هللا .37

   .1ط،والتوزيع 

  .1 ط،دار الفكر  ،، عمانتعليم التفكير العلمي للمرحلة األساسية: )2001(نايفة قطامي .38
 دار األردن،  ،أساليب تدريس الرياضيات والعلوم : )2002(نونبيل عبد الهادي وآخر .39

 .الصفاء للنشر والتوزيع 
 قياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس الصفيال : )1999(نبيل عبد الهادي .40

  . دار وائل للنشر،األردن

، في مناهج البحث العلمي:)1999(سامي عريفج وخالد حسن صالح ومفيد نجيب .41

  .2طمجدالوي،

  .1، ط دار الفرقان للنشر،مانع ،طرق تدريس العلوم : )1999(سلمى زكي الناشف  .42
  مركز اإلسكندرية، مصر،سيكولوجية نمو الطفل  : )لنشربدون تاريخ ا(سهير كامل احمد .43

  .للكتاب

 ،األردن،طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير : )2002(عادل أبو العز سالمة .44

 .دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع
  . دار الشروق، األردن،أساليب تدريس العلوم و الرياضيات : )1999(عايش زيتون .45
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  .دار الهالل للنشر، لقاهرةا، التفكير فريضة إسالمية :)بدون تاريخ النشر( العقادعباس محمود .46
 ، النمو من الطفولة إلى المراهقة : )بدون تاريخ النشر(ديعبد الرحمان الوافي وزيان سع .47

 .دار الخنساء للنشر والتوزيعالجزائر، 
 .لمطبوعات الجامعية ديوان ا، الجزائر،مدخل إلى اإلحصاء : )1994(عبد القادر حليمي .48
 .1ط ، للنشر دار الفرقان ، األردن، علم النفس التربوي : )1984(عبد المجيد نشواتي .49
 ، لبنان، دار النهضة العربية النمو النفسي : )1973(عبد المنعم المليجي وحلمي المليجي .50

 .5ط ،للطبع والنشر
 ، ،السعوديةاغة جديدةكتابة البحث العلمي صي : )1992(عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان .51

 . 4 ط، دار الشروق للنشر والتوزيع
  ، دار ، اإلسكندريةالتفكير الناقد دراسة في علم النفس المعرفي : )1995(عزيزة السيد .52

  .المعرفة الجامعية 

مناهج البحث العلمي وطرق إعداد : )1999( عمار بوحوش ومحمد محمودالذنيبات .53

 . 2طلجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات ا،البحوث
  .عالم المعرفة ، ، الكويت التفكير العلمي: )1977(فؤاد زكريا .54
ر القلم للنشر  دا الكويت،،االتجاه المعاصر في تدريس العلوم: )1986(فتحي الديب .55

  .3طوالتوزيع، 

  .األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات ):1995(فتحي مصطفى الزيات .56

 .1ط،الرياض،مدخل إلى البحث في العلوم السلوكية : )1989(صالح بن محمد العساف  .57
  .، مكتبة الغريبمناهج البحث في العلوم االجتماعية: )1982( صالح مصطفى الغول .58

مبادئ اإلحصاء في التربية ):بدون تاريخ النشر(قيس ناجي عبد الجبار وشامل كامل محمد .59

  .، جامعة بغدادالبدنية والرياضية

المؤسسة  ،، الجزائرناهج البحث في علوم التربية وعلم النفسم: )1984(رابح تركي  .60

  .الوطنية للكتاب

مصر، دار  ،مناهج البحث في العلوم النفسية و التربوية):2004( رجاء محمود أبو عالم .61

  .4 طالنشر للجامعات،

 ،سورية، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته العملية :)2000(رجاء وحيد دويدري  .62

   .لفكردار ا
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 ،التعليم االستراتيجي مدخل مقترح لحفز التفكير العلمي : )2003(رفعت بهجات محمد  .63

 .1 ط،الم الكتب ع رمص
 .2ط ، دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،القدرات العقلية : )1994(خليل ميخائيل معوض .64
 

  الرسائل الجامعية:ثانيا 

 عند تالميذ الطور الثالث من المرحلة دور التعليم في نمو التفكير : )1983(بوقطاية مراد  .1

 قسم علم ،جامعة الجزائر  ،"غير منشورة رسالة لنيل شهادة الدراسات المعمقة "  ،المتوسطة 

  .النفس وعلوم التربية 

أثر التدريس بأسلوبي التطبيق بتوجيه المدرس واألقران على تنمية ):1998(سيد أحمد عدة  .2

،  " رسالة ماجستير غير منشورة"   ،ز في القفزة الثالثيةبعض عناصر األداء البدني واإلنجا

  . نية والرياضيةالتربية البدالجزائر، المدرسة العليا ألساتذة  

تأثير استخدام بعض أساليب التدريس بالتغذية الراجعة الفورية على  :)2004(عطاء اهللا أحمد .3

، جامعة " راه غير منشورة رسالة دكتو"  ،تعلم بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة

  . نية والرياضيةالتربية البدالجزائر، معهد 

 األساليب التطبيقية في الدروس العملية بقسم التربية البد نية والرياضية : )2002(عمور عمر .4

معهد التربية البد نية   ، جامعة الجزائر، "رسالة ماجستير غير منشورة " - راسة تقويميةد-

  .والرياضية 

  الدوريات: ثالثا
" كتاب جسم اإلنسان "موسوعة المعرفة :  )1978(إنتاج شركة اإلنماء للنشر والتوزيع .1

  .بيروت 
 العدد الرابع ، ،األولى ، السنة المجلة الجزائرية للتربية ):1995(وزارة التربية الوطنية  .2

   .الفصل الرابع 
   .ن ، عدد خاص  ، مجلة التربية والتكويهمزة وصل ):1992(وزارة التربية الوطنية .3
  .، جويلية 11 ، العدد مجلة ثقافية تربوية : )1994(مجلة الرواسي .4

 المعاجم: رابعا
 .1ط، الرابعمجلد ال ،، لبنان، دار صادرلسان العرب  : )1997(ابن منظور .1
  . 31، ط  بيروت، دار الشروق):1993(واألعالمالمنجد في اللغة  .2
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   و المحاضراتالمقاالت: خامسا-
 محاضرة ألقيت ؟التدريس باألهداف و التدريس بالكفاءات أية عالقة: )2006(قمحمد بوعال .1

  .فيفري  26: على طلبة قسم علم النفس وعلوم التربية بجامعة محمد بو ضياف بالمسيلة يوم
  .،الجزائر02لعربية العدد  مجلة ا،المناهج التعليمية وإشكالية المفهوم: )2005(عبد اهللا قلي .2
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  . مقياس التفكري العلمي-2
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 استمارة خاصة بالمحكمين حول مقياس التفكير العلمي

  

  : األستاذ الفاضل 

ونهيب , نضع بين يديك هذه االستمارة مرفوقة بنسخة عن مقياس مهارات التفكير العلمي  

نعلمك أنها ستؤخذ بك أن تقرأ هذا المقياس وتسجل عليه مالحظاتك العلمية والموضوعية، و

  .وستكون في خدمة البحث العلمي, بعين االعتبار

  :البيانات الشخصية 

  : السن : ................... اللقب : ............................... االسم  

  :  ........................              الوظيفة الحالية 

  :                 الخبرة المهنية : ..............................التخصص 

  :فقرات االستبيان 

  .في المربع المناسب  ) X( اجب بوضع العالمة 

  ـ هل ترى أن فقرات هذا المقياس تقيس فعال التفكير العلمي ؟1

    ـ نوعا ما □ـ ال                          □ ـ نعم                                     □

واختبار صحتها و , اختيار الفروض , تحديد المشكلة (  القدرات الخمسة  ـ هل ترى أن2

  التي يقيسها مقياس التفكير العلمي كافية ؟) القدرة على تفسير الفروض  والقدرة على التعميم 

   ـ نوعا ما□ـ ال                          □ـ نعم                              □       

 الميدانية هل ترى أن أسئلة هذا المقياس مناسبة لقدرات تالميذ السنة  ـ في ضوء خبرتك3

  األولى متوسط العقلية ؟

  ـ ال   □ ـ بعضها                       □ ـ نعم                           □

   ـ هل أسئلة هذا المقياس دقيقة وواضحة ؟4

  ـ ال             □                     ـ بعضها  □ـ نعم                           □        

   ـ هل أسئلة هذا المقياس موحية باإلجابة ؟5

  ـ ال             □ ـ بعضها                      □ـ نعم                          □        

لى  ـ هل أسئلة هذا المقياس متعلقة بمحتوي وحدة الكائن الحي المقررة على تالميذ السنة األو6

  متوسط ؟
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  ـ ال             □ ـ بعضها                       □ـ نعم                         □        

   ـ هل ترى أن لغة األسئلة في هذا المقياس سليمة ؟7

  ـ ال             □ ـ بعضها                      □ـ نعم                        □        

   العامة حول هذا المقياس ؟ ـ ماهي وجهة نظرك8

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

................................................  

  : مالحظة 

إذا اخترت الجواب الثاني اكتب جميع المالحظات بقلم الرصاص على صفحات المقياس أمام 

  .كل سؤال أو جواب ترى انه يحتاج إلى تعديل 
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  .ى متوسط المقررة على تالميذ السنة األول  التفكير العلمي المتضمنة، في وحدة بناء الكائن الحي قدراتمقياس 

  

  :تعليمات المقياس 

  : هذا المقياس من خمسة اقسام تقيس قدرة التلميذ على التفكير العلمي وهي  ـ يتكون1

  .ـ تحديد المشكلة  

  . ـ اختيار الفروض  

  .ـ إختبار صحة الفروض  

  .ـ تفسير الفروض  

  .ـ التعميم  

  . ـ اقرا عبارات المقياس بدقة ، والتترك عبارة دون االجابة عنها 2
  .معك ، ويوضح لك الفكرة التي يدور حولها كل قسم قبل أن تجيب  ـ يقوم المعلم بقراءة كل األقسام 3

  :في المربع الموجود أمام  كل عبارة صحيحة ، مثال ) X( ـ ضع عالمة 4

  »...   تحاول الحكومة القضاء على األمراض ألنها تسبب خسائر فادحة «ـ 

  : السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 

   األمراض ؟    أ   ـ  كيف تقضي الحكومة على 

  ب ـ  لماذا تحاول الحكومة القضاء على األمراض ؟ 

  جـ ـ  كم عدد المصابين باألمراض المتوطنة في كل عام ؟ 

  د  ـ  ما الخسائر الفادحة التي تسببها األمراض المتوطنة ؟ 

  . ـ عندما ترغب في تغيير إجابتك ، تأكد من محو اإلجابة السابقة 5
  .اص في اإلجابة  ـ يجب استعمال قلم الرص6

  . ـ التقلب الصفحة حتى يؤذن لك 7
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  تحديد المشكلة : القسم األول 
في المربع أمام السؤال الذي تراه يعبر عن المشكلة، في كل عبارة من  ) X( ضع العالمة 

  : العبارات التالية
 .ـ يتكون جسم اإلنسان من وحدات بنائية صغيرة هي الخاليا 

  :ه المشكلة هو السؤال الذي يعبر عن هذ
  أ   ـ ما أهمية الخاليا ؟ 
  ب ـ مم يتكون جسم الكائن الحي؟ 

  جـ ـ عرف الخلية ؟ 
  د  ـ ماذا تعرف عن الكائنات الحية ؟ 

كما توجد بها فجوة عصارية  , ـ للخلية النباتية جدار غير مرن يسمى الجدار السيليلوزي 
 . جدار سيليلوزي في الخلية الحيوانية دبينما ال يوج

  :لسؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو ا
  أ   ـ ماذا تعرف عن الجدار السيليلوزي ؟ 
  ب ـ ما الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية ؟ 
  جـ ـ مم تتركب الخلية النباتية ؟ 
  د  ـ مم تتركب الخلية الحيوانية ؟ 

ى الدم بعد تحوله إلى يصل الغذاء إلى مجر, ـ لكي يستفيد اإلنسان من الغذاء الذي يتناوله
ثم ينقله الدم على هذه الصورة إلى جميع خاليا , مواد بسيطة قابلة للذوبان في الماء 

 الجسم 
  :السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 

  أ   ـ ما أهمية الغذاء ؟ 
  ب ـ كيف يستفيد اإلنسان من الغذاء ؟ 
  جـ ـ ما المقصود بخاليا الجسم ؟ 
  ي هضم الغذاء ؟د  ـ ما دور الخاليا ف 

ـ في عملية الهضم يتحول الغذاء من الصورة المعقدة إلى مواد بسيطة قابلة للذوبان في 
 .الماء 

  :السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 
  أ   ـ  ما المقصود بالهضم ؟ 

  ب ـ ما أهمية الهضم ؟ 

  جـ ـ  كيف تحدث عملية الهضم ؟ 
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  د  ـ لماذا تحدث عملية الهضم ؟ 
األمعاء , األمعاء الدقيقة , المعدة , مريء , بلعوم , فم : لقناة الهضمية من ـ تتكون ا

  . جفتحة الشر, المستقيم , الغليظة 

  :السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 

  أ   ـ مم يتكون الجهاز الهضمي ؟ 

  ب ـ  ما ملحقات القناة الهضمية ؟ 

  جـ ـ مم تتكون القناة الهضمية ؟ 

  ن القناة الهضمية وملحقاتها ؟د  ـ ما الفرق بي 

ـ تبيض ديدان االنكلوستوما في األمعاء الدقيقة ويخرج البيض مع البراز ويفقس في ) 6

وعندما يسير , ثم تعيش اليرقات الصغيرة بعد الفقس في سطح التربة , األرض الرطبة 

 .اإلنسان حافي القدمين تخترق اليرقات جلده 

  :لة هو السؤال الذي يعبر عن هذه المشك

  أ   ـ ماذا تعرف عن ديدان اإلنكلوستوما ؟  
  ب ـ ما دورة حيات اإلنكلوستوما ؟ 

  جـ ـ متى يصاب اإلنسان باإلنكلوستوما ؟ 
  د  ـ أين تعيش ديدان اإلنكلوستوما ؟ 

لتوليد طاقة , ـ تشير عملية التنفس إلى احتراق الغذاء داخل الخاليا في وجود األكسجين 

 .قيام بوظائفه الحيوية يستخدمها الجسم في ال

  :السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 
  أ   ـ ماذا يحدث للغذاء داخل الخاليا ؟ 

  ب ـ ما المقصود بالتنفس ؟ 

  جـ ـ ما نواتج احتراق الغذاء داخل الخاليا ؟ 

  د  ـ ما فائدة الطاقة الناجمة من حرق الغذاء داخل الخاليا ؟ 

 . م في األمعاء الدقيقة ـ تتم عملية امتصاص الغذاء المهضو

  :السؤال الذي يعبر عن هذه المشكلة هو 

  أ   ـ  ما المقصود بامتصاص الغذاء ؟ 

  ب ـ أين تتم عملية امتصاص الغذاء المهضوم في جسم اإلنسان ؟ 
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  جـ ـ ما فائدة امتصاص الغذاء ؟ 

  د  ـ كيف يمتص جسم اإلنسان الغذاء المهضوم؟ 

  .فروض مهارات اختيار ال: القسم الثاني 

في المربع أمام االقتراح المناسب لحل المشكلة الواردة في  ) X( ضع العالمة 

  .كل عبارة من العبارات التالية 
 :ـ لمنع دخول الجراثيم إلى الجهاز التنفسي يجب  )1

  .أ    ـ االبتعاد عن التدخين والمدخنين  

  .ب  ـ ممارسة التدريبات الرياضية  

  .فم جـ ـ التنفس من األنف وليس ال 

   .اد   ـ تناول غذاء متوازن 

 :ـ للحفاظ على صحة الجملة العصبية يجب  )2
  .أ    ـ عدم التعرض المباشر للبرد  

  .ب  ـ ممارسة التمرينات الرياضية  

  .جـ ـ تناول كميات مناسبة من الدهون  

  .د   ـ عدم التعرض ألشعة الشمس لفترة طويلة  

 :ـ يصاب الفرد بالسمنة نتيجة  )3
  . الطازجة تل الخضر واأ    ـ تناو 

  .ب  ـ ممارسة الرياضة  

  ).سكريات , دسم (  الطاقية ةجـ ـ اإلفراط في تناول األغذي 

   ) .C( د   ـ نقص الفيتامين  

 :يجب , ـ للحصول على الطاقة الالزمة لقيام الكائن الحي باألنشطة الحيوية  )4

  .أ    ـ حرق الغذاء داخل الخاليا ف ووجود األكسجين  

  .تصاص الغذاء ونقله إلى الدم ب  ـ ام 

  .جـ ـ تحويل الغذاء من الصورة المعقدة إلى أبسط صورة ممكنة  

  .د   ـ فصل المواد الضارة من الدم  

 :يجب , ـ للحفاظ على جلد اإلنسان )5

  .أ    ـ تنظيف الجلد بصفة مستمرة  

  .ب  ـ استخدام مساحيق التجميل  

  . جـ ـ  عدم تقليم األظافر  

  . لفترات طويلة سجلد ألشعة الشمد   ـ تعرض ال 

 :يجب , ـ لتسهيل عملية الهضم  )6

  . مضغا جيدا مأ    ـ مضغ الطعا 
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  .ب  ـ تجنب اإلصابة بديدان اإلسكارس  

  .جـ ـ استخدام الخبز األبيض  

  .د   ـ تناول كميات كبيرة من الماء  

 :يجب , ـ للحفاظ على الجهاز البولي  )7

   .أ    ـ ممارسة األنشطة الرياضية  

  .ب  ـ شرب كميات مناسبة من الماء والسوائل  

  .جـ ـ تناول المواد الحريقة والتوابل  

  .د   ـ تناول المواد المملحة  

 :يجب , ـ للحفاظ على المثانة  )8

  .أ    ـ اإلطراح فور الشعور بالحاجة لذلك  

  .ب  ـ تناول غذاء متوازن  

  .جـ ـ العناية باالستحمام وغسل الجلد  

  .شعة الشمس في الصباح الباكر د   ـ التعرض أل 

  مهارات اختبار الفروض : القسم الثالث 
في المربع أمام الطريقة المناسبة من وجهة نظرك ؛ للتحقق من صحة ما تتضمنه كل عبارة من العبارات ) X ( ضع العالمة 

  : التالية 

 .ـ تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية في التركيب  )1

  :صحة هذا الفرض كاآلتي يمكن اختبار 

  . بالعين المجردة ةأ   ـ فحص الخلية النباتية والخلية الحيواني 

  .ب ـ رسم الخلية النباتية والخلية الحيوانية  

  .جـ ـ فحص الخلية النباتية والخلية الحيوانية تحت المجهر  

  . د  ـ تحديد أوجه االختالف فقط بين الخليتين  

 .ر ـ اللعاب يحول النشاء إلى سك )2

  :يمكن اختبار صحة هذا الفرض كاآلتي 

  .أ   ـ مضغ قطعة من الحلوى مضغا جيدا  

  .ب ـ تذوق قطعة من الخبز األبيض بعد مضغها جيدا  

  .جـ ـ تقطيع الخبز األبيض إلى أجزاء صغيرة جدا  

 .ـ تقوم العصارة الصفراوية بتجزئة الزيت إلى أجزاء صغيرة تمتزج بالماء  )3

  :ا الفرض كاآلتي يمكن اختبار صحة هذ

  .أ   ـ إضافة كمية من مرارة أرنب مذبوح إلى كمية صغيرة من زيت الطعام  
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  . المضاف إلى كمية مناسبة من الماء مب ـ إضافة كمية من مرارة أرنب إلى كمية صغيرة من زيت الطعا 

  .جـ ـ إضافة كمية من زيت الطعام إلى كمية مناسبة من الماء في أنبوبة ورجها  

  .ضافة كمية من مرارة أرنب إلى كمية مناسبة من الماء في أنبوبة ورجها د  ـ إ 

 وبالتالي سرعة ضربات القلب , ـ عند قيام جسم اإلنسان بنشاط زائد تزداد سرعة تدفق الدم  )4

  :يمكن اختبار صحة هذا الفرض كاآلتي 

  .يمنى عند قاعدة اإلبهام أ   ـ استخدام إصبعي السبابة والوسطى في اإلحساس بضربات القلب في اليد ال 

  .ب ـ  استخدام إصبعي السبابة والوسطى في اإلحساس بضربات القلب في اليد اليسرى عند قاعدة اإلبهام  

  .جـ ـ استخدام إصبعي السبابة والوسطى في اإلحساس بضربات القلب في اليد عند قاعدة اإلبهام  

  .د  ـ استخدام األذن في اإلنصات لضربات القلب  

 .ط بالغدد العرقية أوعية دموية ـ تحي )5

  :يمكن اختبار صحة هذا الفرض كاآلتي 

  .أ   ـ فحص شريحة لقطاع في الجلد بالعين المجردة  

   .بب ـ فحص شريحة لقطاع في الجلد بالميكروسكو 

  .جـ ـ إجراء رسم تخطيطي لقطاع الجلد  

  .د  ـ البحث عن رسوم توضيحية لقطاع في الجلد  

 .ر على بخار الماء ـ يحتوي هواء الزفي )6

  :يمكن اختبار صحة هذا الفرض كاآلتي 

  .أ   ـ توجيه هواء زفير من الفم إلى مرآة  

  .ب ـ توجيه هواء زفير من الفم إلى ماء الجير  

  . زفير من الفم إلى مرآة باردة ءجـ ـ توجيه هوا 

  .د  ـ تعريض سطح بارد لهواء الشهيق  

 .ض الرطبة ـ يفقس بيض دودة االنكلوستوما في األر )7

  :يمكن اختبار صحة هذا الفرض كاآلتي 

  .أ   ـ فحص اليرقات الصغيرة في األجزاء السفلية من سيقان النبات المبتلة  

  .ب ـ فحص اليرقات الصغيرة في بول اإلنسان  

  .جـ ـ فحص اليرقات في األمعاء الغليظة  

 .ـ يحتوي سطح الجلد على فتحات رقيقة جدا تعرف بالمسام  )8

  :تبار صحة هذا الفرض كاآلتي يمكن اخ

   .ةأ   ـ فحص جلد اإلنسان بالعين المجرد 

  .ب ـ فحص جلد اإلنسان بالميكروسكوب  
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  .جـ ـ فحص جلد اإلنسان بالعدسة المكبرة  

  .د  ـ تذوق العرق الذي يخرج من هذه المسام  

  مهارات تفسير الفروض  : عالقسم الراب
  :في كل عبارة من العبارات التالية , ل الذي تراه يفسر ما جاء في المربع أمام البدي )  X(ضع العالمة 

 :ـ ترجع عملية حدوث تبادل الغازات إلى  )1

   .ن في الرئتيةأ   ـ وجود مجموعة كبيرة من الحويصالت الهوائي 

   .قب ـ امتصاص الدم لألكسجين من هواء الشهي 

  . في هواء الزفير نجـ ـ تخلص الدم من ثاني أكسيد الكار بو 

  . إلى الرئتين ق  ـ  دخول هواء الشهيد 

 :ـ تقوم الكلية بتصفية الدم ألنها  )2

  .أ   ـ تتضمن شبكة من األوعية الدموية  

  .ب ـ الن لونها بني  

  ) .حمض البول + بول ( جـ ـ  تخلصه من فضالت سامة  

  .د  ـ عضو من الجهاز البولي  

 : إلنتاج الكتاكيت ألنها لـ بيض االستهالك ال يستعم )3

  . على منتش ي  ـ ال تحتوأ  

  .ب ـ غير ملقحة  

  .جـ ـ لونها يميل إلى االحمرار  

  .د  ـ كبيرة الحجم  

 : الضوئي دون غيره من النباتات ألنه بـ يقوم النبات األخضر بعملية التركي )4

  .أ   ـ له أوراق  

  .ب ـ يمتص النسغ الناقص  

  .جـ ـ يحتوي على اليخضور  

  . ترابي وجزء, د  ـ مكون من جزء هوائي  

 :نتيجة  ) O2( ـ تتخمر بعض المواد العضوية في غياب غاز األكسجين  )5

  .أ   ـ تعرضها لحرارة الشمس لمدة طويلة  

  .ب ـ ألنها تحتوي على الماء  

  .جـ ـ التحول في تركيبها في غياب البكتيريا  

   ) .O2( د  ـ وجود كائنات مجهرية لها القدرة على العيش في غياب األكسجين  

 :زداد مرات الشهيق والزفير عند قيام اإلنسان بتمرينات رياضية ؛ ألن ـ ت )6

  .أ   ـ معدل التنفس يكون اقل ما يمكن  

  .ب ـ جسم اإلنسان يبذل جهدا ويحتاج إلى احتراق غذاء اكثر  

  .جـ ـ التمرينات الرياضية تحتاج إلى طاقة اقل  

  .د  ـ للحصول على الطاقة الالزمة في العمليات الحيوية  

 .ـ توليد الطاقة الالزمة لجميع الوظائف الحيوية يرجع إلى  )7
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  .أ   ـ انتقال األكسجين من الرئتين إلى جميع خاليا الجسم مع الدم  

  .ب ـ نقل الغذاء المهضوم إلى جميع خاليا الجسم  

  . جـ ـ طرد فضالت احتراق الغذاء  خارج الجسم  

  .د  ـ النشاط الزائد الذي يقوم به اإلنسان  

 : التخلص من بقايا الغذاء غير المهضوم إطراحا ؛ ألنه ر يعتبـ ال )8

  . أ   ـ ال يتم التخلص منها عن طريق أحد أجهزة اإلطراح  

  .ب ـ لم تتكون داخل الخاليا ونتيجة ألنشطتها  

  .جـ ـ ليست من المواد الضارة  

  .د  ـ ألنها تختزن داخل األمعاء الغليظة حتى تطرد  

  مات التعمي: القسم الخامس 
  :في الخانة التي تعبر عن رأيك  ) X( ضع العالمة 

  

 الأدري معظم ال كل بعض تالعبارا .

      .ـ  تقليم األظافر وقص الشعر و العناية به يرتبط بصحة الجلد  1

ـ التغذية المتوازنة والرياضة والنظافة وقواعد صحة وسالمة الجسم  2

. 

     

ـــــــــم ـ يقوم الجسم بدور مهــــــــ 3

 .فــــــــــي إخراج العرق 

     

      . على احتياجات الجسم بالقدر المناسب نـ يحتوي الطعام المتواز 4

      .واللحم أغذية بروتينية , واجزر, والخس , ـ البيض والخبز 5

     ـ يتخلص جسم اإلنسان من بقايا الطعام عن طريق الكليتين في عملية  6
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 .اإلطراح

) 2CO  ( نوغاز ثاني أكسيد الكار بو)  O2(ـ غاز األكسجين  7

 ) .رائق الكلس ( يعكران ماء الجير 

     

       بعملية التمثيل الضوئي مـ النباتات المعرضة للضوء تقو 8
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 التفكير العلميلدى العينة الضابطة والتجريبية في مهارات يوضح تفريغ عالمات االختبار القبلي  ) 01( الجدول رقم 
   التعميم التفسير اختبار الفروض اختيار الفروض تحديد المشكلة

  الرقم
 

  
 ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع التالميذ

1  5 4 5 4 2 5 4 3 2 2 
2  5 3 4 3 4 4 3 5 3 6 
3  4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 
4  5 3 5 3 3 4 5 4 2 4 
5  4 5 2 5 2 6 4 4 6 2 
6  3 4 3 3 4 3 4 6 2 6 
7  4 3 4 4 3 4 3 5 4 2 
8  5 2 5 3 6 3 7 2 6 5 
9  5 5 4 2 6 5 7 3 5 2 

10  6 6 3 4 1 4 5 4 3 2 
11  4 5 4 2 7 3 4 3 3 4 
12  5 2 5 3 3 3 6 1 5 4 
13  4 4 3 5 4 2 3 5 2 5 
14  4 3 1 4 3 5 5 4 5 3 
15  4 5 4 5 6 2 3 4 3 5 
16  3 4 2 4 5 1 4 6 3 5 
17  4 6 5 2 2 3 1 4 6 6 
18  3 4 6 3 5 5 4 6 6 3 
19  3 3 3 4 2 5 3 2 6 3 
20  4 5 3 3 4 4 2 4 6 7 
 80 82 78 81 75 77 70 74 80 84 المجموع 
 50 51.25 48.75 50.62 48.12546.87 43.75 46.25 50 52.5 %نسبة اإلجابة الصحيحة 
 04 4.1 4 4.5 3.75 3.85 3.5 3.7 4 4.2 المتوسط الحسابي 
 1.54 1.54 1.33 1.48 1.22 1.62 0.84 1.23 1.14 0.81 االنحراف المعياري 
 0.20 0.75 0.22 0.60 1.92 الداللة اإلحصائية  ت 
 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال مستوى الداللة 
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  ى العينة الضابطة والتجريبية في مهارات التفكير العلميلدتفريغ عالمات االختبار البعدي  ) 02(  الجدول رقم  
   التعميم التفسير اختبار الفروض اختيار الفروض تحديد المشكلة

 الرقم
  

 ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع ض.ع ت.ع  التالميذ
1  4 3 5 5 5 4 6 4 6 5 
2  4 3 4 8 8 4 7 5 6 3 
3  5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 
4  4 3 4 4 4 6 5 5 4 4 
5  7 5 6 4 4 4 6 4 4 3 
6  5 5 6 8 8 4 4 3 6 5 
7  4 2 6 5 5 1 5 3 5 4 
8  3 3 5 5 5 6 6 4 5 6 
9  4 4 3 3 3 5 7 5 4 5 

10  5 4 5 4 4 3 5 4 6 4 
11  6 5 4 6 6 5 5 5 6 3 
12  5 4 2 4 4 7 6 3 7 5 
13  6 5 6 7 7 6 7 3 5 4 
14  5 3 6 7 7 5 5 5 6 4 
15  7 3 5 5 5 2 4 5 6 3 
16  4 2 7 6 6 1 4 4 5 5 
17  5 3 8 8 8 6 5 5 5 3 
18  6 4 5 7 7 2 5 3 6 4 
19  4 3 5 6 6 6 7 4 4 5 
20  5 3 5 6 4 6 6 3 4 5 
 85 105 2 110 87 110 87 102 70 95 المجموع 
 53.12 65.62 50 68.75 54.37 68.75 54.37 63.75 43.75 59.37 %نسبة اإلجابة الصحيحة 
 4.25 5.25 4 5.5 435 5.5 4.35 5.1 3.5 4.75 المتوسط الحسابي 
 0.78 0.78 0.83 0.95 1.73 1.5 1.73 1.3 0.94 0.94 االنحراف المعياري 
 4.16 2.58 2.35 5.46 4.20 الداللة اإلحصائية  ت 
 دال دال دال دال دال مستوى الداللة 
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  والتجريبية لضابطة الفروق بني اموعة ا -

  ) اموعات املستقلة (يف االختبار البعدي 
 المتغيرات 
الضابطة /التجريبية   N المتوسط االنحراف المعياري

لضابطةا  20 4.2500 .91047
 التعميم

20 التجريبية 5.2500 .91047

لضابطةا  20 4.0000 .85840
 التفسير

20 التجريبية 5.5000 1.00000

لضابطةا  20 4.3500 1.78517
اراالختب  

20 التجريبية 5.5000 1.57280

لضابطةا  20 5.6000  االختيار1.53554
20 التجريبية  5.1000 1.33377

لضابطةا  20 3.5500 لتحديدا94451.  
20 التجريبية  4.9000 1.07115

 
Independent Samples Test  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 
 

F Sig. t 
Df 

درجة 
 الحرية

Sig. 
(2-
tailed) 

 الداللة

Mean 
Difference 

الفروق في 
 المتوسطات

Std. Error 
Difference 

الفروق في 
االنحراف 
 المعياري

Equal variances assumed .000 1.000 -3.473 38 .001** -1.0000 .28791
 Equal variances not التعميم

assumed   -3.473 38.000 .001 -1.0000 .28791

Equal variances assumed .977 .329 -5.090 38 .000** -1.5000 .29469
 Equal variances not التفسير

assumed   -5.090 37.147 .000 -1.5000 .29469

Equal variances assumed .131 .720 -2.162 38 .037* -1.1500 .53200
 Equal variances not االختبار

assumed   -2.162 37.406 .037 -1.1500 .53200

Equal variances assumed 1.892 .177 1.099 38  االختيار45480. 5000. 279.
 Equal variances not 

assumed   1.099 37.270 .279 .5000 .45480

Equal variances assumed .007 .934 -4.228 38 .000** -1.3500 .31933
لتحديدا  

 Equal variances not 
assumed   -4.228 37.414 .000 -1.3500 .31933
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 0.05دالة عند *:     ، 0.01دالة عند **: 
               Tانس واألخذ بالقيمة  الثانية لــ  دالة مما يعىن عدم وجود جتF وهي تقيس التجانس واملالحظ يف اجلدول السابق أن قيمة   Fاخلانة األوىل لقيمة 

   2– 2ن+1ن: درجة احلرية 

   والتجريبيةالفروق بني اموعة الضابطة 
  ) اموعات املستقلة ( يف االختبار القبلي  

 
 TAJTHADI N Mean Std. Deviation

لضابطةا  20 4.0000 1.58944
 التعميم

يبيةالتجر  20 4.1000 1.58612

لضابطةا  20 3.9000 1.37267
 التفسير

20 التجريبية 4.0000 1.52177

لضابطةا  20 3.7500 1.25132
 االختبار

20 التجريبية 3.8500 1.66307

لضابطةا  20 3.5000 .94591
 االختيار

20 التجريبية 3.7000 1.26074

لضابطةا  20 4.0000 1.16980
لتحديدا  
20 التجريبية 4.2000 .83351

 

Independent Samples Test  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 
 
 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal variances 
assumed .207 .652 -.199 38 .843  التعميم 50210. 1000.-

 
 
 

Equal variances 
not assumed   -.199 38.000 .843 -.1000 .50210 

Equal variances 
assumed .054 .817 -.218 38 .828 -.1000 .45826 

 التفسير
Equal variances 
not assumed   -.218 37.603 .828 -.1000 .45826 

Equal variances 
assumed 2.022 .163 -.215 38 .831 -.1000 .46538 

 االختبار
Equal variances 
not assumed   -.215 35.291 .831 -.1000 .46538 

Equal variances 
assumed 1.525 .224 -.567 38 .574 -.2000 .35244 

 االختيار
Equal variances 
not assumed   -.567 35.244 .574 -.2000 .35244 

لتحديدا  
Equal variances 
assumed 1.532 .223 -.623 38 .537 -.2000 .32118 
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Equal variances 
not assumed   -.623 34.339 .538 -.2000 .32118 

 
 الفروق بني اموعات

 (الضابطة /الضابطة) (التجريبية/ التجريبية)
 يف االختبار القبلي والبعدي(اموعات املرتبطة )

Paired Samples Statistics  

 
 

Mean
المتوسط N Std. Deviation

 Std. Error Mean االنحراف المعياري

TMIM.K.D 
ضابطة /التعميم قبلي  4.0000 20 1.58944 .35541 

Pair 1 
1المقارنة   TMIM.B.D 

ضابطة/التعميم بعدي  4.2500 20 .91047 .20359 

TMIM.K.T 
تجريبية /التعميم قبلي  4.1000 20 1.58612 .35467 

Pair 2 
TMIM.B.T 

تجريبية /التعميم بعدي   5.2500 20 .91047 .20359 

TFSR.K.D 
ضابطة/التفسير قبلي  3.9000 20 1.37267 .30694 

Pair 3 
TFSR.B.D 

ضابطة/التفسير بعدي  4.0000 20 .85840 .19194 

TFSR.K.T 
تجريبية/التفسير قبلي  4.0000 20 1.52177 .34028 

Pair 4 
TFSR.B.T 

تجريبية/سير بعدي التف  5.5000 20 1.00000 .22361 

KHTBR.KD 
ضابطة/قبلياالختبار   3.7500 20 1.25132 .27980 

Pair 5 
KHTBR.BD 

ضابطة /االختبار بعدي  4.3500 20 1.78517 .39918 

KHTBR.KT 
تجريبية/االختبار قبلي  3.8500 20 1.66307 .37187 

Pair 6 
KHTBR.BT 

بيةتجري/االختبار بعدي   5.5000 20 1.57280 .35169 

KHTYR.KD 
ضابطة/االختيار قبلي  3.5000 20 .94591 .21151 

Pair 7 
KHTYR.BD 

ضابطة/االختيار بعدي  5.6000 20 1.53554 .34336 

KHTYR.KT 
تجريبية/االختيار قبلي  3.7000 20 1.26074 .28191 

Pair 8 
KHTYR.BT 

تجريبية/االختيار بعدي   5.1000 20 1.33377 .29824 

THDID.KD 
ضابطة/التحديد قبلي  4.0000 20 1.16980 .26157 

Pair 9 
THDID.BD 

ضابطة/التحديد بعدي  3.5500 20 .94451 .21120 

THDID.KT 
تجريبية/التحديد قبلي  4.2000 20 .83351 .18638 

Pair 10 
THDID.BT 

تجريبية/التحديد بعدي   4.9000 20 1.07115 .23952 
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Paired Samples Test  

Paired Differences 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

 
 
 

 
 Mean Std. 

Deviation

Std. 
Error 
Mean 

Lower 
Upper

 
 
 

T 
 قيمة ت

Df 
درجة 

 الحرية 

Sig. 
(2-

tailed)
 الداللة 

Pair 1 TMIM.K.D - TMIM.B.D -.2500 1.83174 .40959 -1.1073 .6073 -.610 19 .549

Pair 2 TMIM.K.T - TMIM.B.T -1.1500 2.05900 .46041 -2.1136 -.1864 -2.498 19 .022*

Pair 3 TFSR.K.D - TFSR.B.D -.1000 1.71372 .38320 -.9020 .7020 -.261 19 .797

Pair 4 TFSR.K.T - TFSR.B.T -1.5000 1.70139 .38044 -2.2963 -.7037 -3.943 19 .001**
Pair 5 KHTBR.KD - KHTBR.BD -.6000 2.06219 .46112 -1.5651 .3651 -1.301 19 .209

Pair 6 KHTBR.KT - KHTBR.BT -1.6500 2.30046 .51440 -2.7266 -.5734 -3.208 19 .005**

Pair 7 KHTYR.KD - KHTYR.BD -2.1000 1.91669 .42858 -2.9970 -1.2030 -4.900 19 .000**

Pair 8 KHTYR.KT - KHTYR.BT -1.4000 2.13739 .47793 -2.4003 -.3997 -2.929 19 .009**
Pair 9 THDID.KD - THDID.BD .4500 1.27630 .28539 -.1473 1.0473 1.577 19 .131

Pair 10 THDID.KT - THDID.BT -.7000 1.52523 .34105 -1.4138 .0138 -2.052 19 .054*

 0.05دالة عند *:     ،    0.01دالة عند **: 
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 :امللخص
  

  
نتناول يف هذه الدراسة موضوع أثر التجارب العلمية يف مادة علوم الطبيعة واحلياة على تنمية بعض 

قدرات التفكري العلمي لدى عينة من تالميذ وتلميذات السنة األوىل متوسط ملعرفة الدور الذي تلعبه 
  .درة على التفكري العلمي يف أوىل سنوات التعليم املتوسطالتجربة داخل املخرب يف زيادة الق

 تلميذا 40وبعد التفحص النظري واملعاجلة التطبيقية منتهجني يف ذلك املنهج التجرييب على عينة قوامها 
 توصلنا إىل أن التدريس باستخدام التجارب العلمية يقوي الدافعية للتعلم ويساعد 88وتلميذة من جمموع

على النفس يف الوصول إىل احللول املناسبة للمشكالت بدال من انتظار احللول اجلاهزة وهذا يف االعتماد 
  .ما يؤثر إجيابا على تنمية القدرات املشكلة للتفكري العلمي

  
  :الكلمات األساسية

   .قدرات التفكري العلمي.التفكري العلمي.التفكري.التجربة العلمية
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Résumé récapitulatif  
L'objectif primordial de la présente étude consiste dans les répercussions ainsi que 

les effets des  expérimentations scientifiques menées dans  la matière "science de la vie et de 

la nature " sur l'apprentissage et le développement de certaines aptitudes de raisonnement 

scientifique au sein de quelques élèves appartenant à la première année fondamentale 

.Nous avons procédé à trancher ce thème dans l'objectif de mettre en relief la nécessité 

impérieuse "améliorer une tendance à une réflexion scientifique"  d'avoir recours aux 

expérimentations scientifiques dans les laboratoires des élèves de la première année 

fondamentale .Afin d'aboutir aux résultats fiables et scrupuleux dans notre étude ,nous 

avons eu recours à suivre une méthode expérimentale sur un échantillon comprenant 40 

élèves.Par conséquent , nous sommes parvenus à déduire que faire instruire 

'L'apprentissage' en utilisant des expérimentations scientifiques confère aux élèves un 

penchant intense d'apprendre et les aide également à avoir une auto dépendance pour 

trouver des  solutions seyantes aux différents problématiques au lieu de lanterner à attendre 

des solutions disposées .Cette dernière aura des effets propices et avantageux sur le 

développement des capacités qui constituent le raisonnement scientifique . 

Vocables nécessaires : 
-Expérience scientifique . 
-Le raisonnement . 
-Le raisonnement scientifique . 
-Les capacités de raisonnement scientifique .  

The summary : 

The paramount objective of this study consists in the repercussions as wall as the scientific 

effects introduced in the matter 'Sciences of nature and life' on the training and the development of 

certains capacities of the scientific reasoning within some pupils of the first fundamental year .We 

proceeded to slice this topic in the objective to highlight the pressing need to have recourse to the 

scientific experiments in the laboratories of the pupils of the first year in order to lead to the reliable 

and scrupulous results. In our research , we had recourse to follow an experimental method on a 

sample including 40 pupils. Consequently ,we managed to deduce that to make learn by using 

scientific experiments confers to the pupils learning intense to learn and also helps them to have the 

autodependance to find adequate solutions with the various problems instead of waiting solutions 

laid out .This last will have favorable and advantageous effects on the development of the capacities 

which constitute the scientific reasoning . 
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  ---------------------------------------------------------------------فهرس اجلداول واألشكال

الصفحة  العنوانالفصل

 21 .يلخص توزيع أفراد العينتين حسب نمطي التفكير ): 01( الجدول رقم ف ت
 38 ثل مخطط دومون للتجارب العلميةيم): 01(الشكل رقم  1ف
 47 .يوضح تجربة نسبة المادة المذابة ): 02(الشكل رقم  1ف
 48 .يوضح عملية التكاثف ): 03(الشكل رقم  1ف
 49 .يوضح بداية التجربة ) :04(الشكل رقم  1ف
 49 .يوضح خطوات الكشف عن النشاء ) : 05(الشكل رقم 1ف
 50 .تائج التجربة الثانيةيوضح ن) : 06(الشكل رقم  1ف
 51 .يوضح التركيب التجريبي لحدوث التخمر في  محلول سكري) : 07(الشكل رقم  1ف
 71 يوضح مخطط مهارات التدريس) : 08(الشكل رقم  2ف
 74 .يوضح مخطط بوستير ودورة التعلم) :09(الشكل رقم  2ف
 76 .يوضح جوهر عملية االستكشاف) :10(الشكل رقم  2ف
 119 "12-09" يوضح متوسط أطوال وأوزان األطفال في المرحلة العمرية) :02(الجدول رقم  4ف
 132 .يوضح مقارنة بين مراحل التجربة ومراحل التفكير العلمي): 03(الجدول رقم  4ف

 ة التطبيقيدراسةل الاجداول وأشك

 153 .بة المئوية لكل قسميبين مهارات التفكير العلمي وعدد الفقرات والنس): 01(الجدول رقم 5ف
 153 .يوضح نتائج تطبيق المعادلة): 02(الجدول رقم 5ف
 154 يوضح عدد فقرات وأقسام االختبار ومدتها الزمنية): 03( الجدول رقم  5ف
 146 يوضح متغيرات البحث): 01(الشكل رقم  5ف
 158 يمثل المجتمع األصلي للدراسة بمستوييه): 04( الجدول رقم  5ف
 158 يوضح عينة الدراسة من إنتاج الباحث ): 02( الشكل رقم  5ف
 160 .يوضح التصميم التجريبي الحقيقي للدراسة من إنتاج الباحث): 03(الشكل رقم  5ف

 6ف

يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة ): 05(الجدول رقم 
 ).O3, O1(والتجريبية في القياس القبلي 
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 6ف

يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين الضابطة ): 06(الجدول رقم 
 O4 , O2.( 169(والتجريبية في القياس البعدي 

 6ف

يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية ): 07(الجدول رقم 
 O2 , O1.( 172(في االختبار القبلي والبعدي 

 6ف

يمثل داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة ): 08(الجدول رقم 
 O4 , O3.( 175(في االختبار القبلي والبعدي 
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