أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب
الصف الثامن ألساسي في مادة العلوم
إعداد :أيمن علي أحمد خليفة

إشراف :الدكتور تيسير عبد اهلل
ملخص
هدددفه هددلد الدراسددةا إلددع الكشددف عددن أثددر اسددتخدام أسددلوب حددل المشددكالت فددي تنميددة
مهددارات التفكيددر الناقددد لدددى طددالب الصددف الثددامن األساسددي فددي مددادة العلددوما كمددا

ثدده هددلد

الدراسة أيضا أثر استخدام أسلوب حل المشكالت علع ت صيل طالب الصف الثدامن األساسدي فدي
مادة العلوم.
ت ديدا فان هلد الدراسة هدفه إلع اإلجا ة عن األسئلة التالية-:
-1ما مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف الثامن األساسي؟
-2ما أثر استخدام أسلوب حل المشكالت في تنميدة مهدارات التفكيدر الناقدد لادالب الصدف الثدامن
األساسي ؟
-3مددا أثددر اسددتخدام أسددلوب حددل المشددكالت فددي ت صدديل طددالب الصددف الثددامن األساسددي فددي مددادة
العلوم؟
لإلجا ة عن هدلد األسدئلةا ف دد اسدتخدم الباحدب اختبدار اطسدون-جليسدر للتفكيدر الناقددا
قام الباحب أيضا بناء اختبار ت صيل في مادة العلوم ل ياس أثر استخدام أسدلوب حدل المشدكالت
في زيادة ت صيل الاالب .قدد اسدتخدم الباحدب هداتين األداتدين فدي جمدن البياأدات مدن أفدراد العيندة
التي تكوأه من ( ) 07طالبا مدن طدالب الصدف الثدامن األساسدي مدن مدرسدتين أساسديتين فدي منا دة
الخليددل تتبعددان إداريددا لوكالددة اللددو الد ليددةا تددت تنفيددل إجدراءات جمددن البياأددات تابيد الدراسددة فددي
داية الفصل الدراسي األ ل من العام الدراسي  2771/2777م.

ذ

قد أظهرت أتائج الدراسة ما يلي-:
-1تدددأي مسددتويات مهددارات التفكيددر الناقددد لدددى طددالب الصددف الثددامن األساسددي حيددب لددت تصددل
النسبة المئوية لكل مهارة أ للدرجة الكلية إلع .% 07
 -2جود فدر

اات دللدة إحصدائية تعدلى إلدع اسدتخدام أسدلوب حدل المشدكالت فدي تددري

مدادة

العلددوم فددي الدرجددة الكليددة لختبددار التفكيددر الناقددد فددي عددل مهددارات التفكيددر الناقددد الفرعيددة هددي:
مهارة التنبؤ الفتراضاتا مهارة ت ييت المناقشاتا مهارة الستنباط.
-3ل توجد فر

اات دللة إحصائية تعلى إلع استخدام أسلوب حل المشكالت في تددري

مدادة

العلوم في مهارة التفسيرا مهارة الستنتاج.
 -4جد ددود فد ددر

اات دللد ددة إحصد ددائية فد ددي ت صد دديل الاد ددالب تعد ددلى إلد ددع اسد ددتخدام أسد ددلوب حد ددل

المشددكالت فددي تدددري

مددادة العلددوم فددي مسددتويات الت دلاكرا الفهددتا التابي د ا التركي د

األحكدداما فددي الدرجددة الكليددة لختبددار الت صدديلا ينمددا لددت توجددد فددر

إ دددار

دالددة إحصددائيا فددي مسددتوى

الت ليل.
أ دده الدراسددة اسددتخدام أسددلوب حددل المشددكالت فددي تدددري
أسالي تدري

مددادة العلددوم اإلضددافة إلددع

أخرى لتنمية مهارات التفكير الناقد للاالب لليادة ت صيلهت .

ر

