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الثالثالفصل

العلميالتفكير     
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3/24/2021

:تفكري العلميتعريف   ال-أوالً
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:وهو التفكري الذي يعنى 
.الصحيحبالبحث عن القواعد العامة للتفكري   

3/24/2021
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3/24/2021

:ثانياً
التفكري العلميراسةاهلدف من  د
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3/24/2021

.وضح معناهاكيف نعرف األشياء تعريفاً، يبين حقيقتها، أو ي-1

.كيف نستدل على صحة الفكرة أو خطئها-2

بعد البحث كيف نبحث عن المعلومات بحثاً منظماً ودقيقاً، وي-3

.العقم أو الوقوع في الخطأعن 

كيف ندمج المعلومات المدخرة لدينا، لنستخدمها كأساس-4

.أفكار جديدةلتشكيل 
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3/24/2021

:ثالثاً
فوائد التفكري العلمي

:الفائدة األولى

عندما يفكر االنسان فهو قد يهتدي إلى

لى نتائج صحيحة ومقبولة، وقد ينتهي إ

.  نتائج خاطئة وغير مقبولة

للخطأ فالتفكير اإلنساني معرض بطبيعته

.والصواب

ي حاجتنا إلى دراسة التفكير العلم: إذا  

شيء ضروري البد منه، وذلك ألجل أن 

.  قبولةيكون تفكيرنا صحيحا ، وذا نتائج م

ومن هنا عد التفكير العلمي، 

األساس الوحيد والمنطلق األول لجميع 

.المعارف البشرية
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3/24/2021

:الفائدة الثانية

فكار بتعلمنا قواعد التفكير العلمي، نستطيع أن ننقد األ

، والنظريات العلمية، فنتبين أنواع الخطأ الواقع فيها

.ونتعرف على أسبابه

:الفائدة الثالثة

ز بين من معرفتنا لقواعد التفكير العلمي، نستطيع أن نمي

حة، المناهج العلمية السليمة والتي تؤدي إلى نتائج صحي

تائج وبين المناهج العلمية غير السليمة، والتي تؤدي إلى ن

.غير صحيحة



:الفائدة الرابعة

9

3/24/2021

ر نستطيع على ضوء فهمنا لقواعد التفكي

:العلمي

أن نفرق بين قوانين العلوم المختلفة،

وأن نقارن بينها، 

ببيان مواطن االلتقاء والشبه،  

.وبين مواطن االختالف واالفتراق
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03/24/2021

مي يعد أسلوب حل المشكالت من إحدى أساليب التفكير العل

:متبعا  الخطوات التالية

:التفكير العلمي وأسلوب حل المشكالت-رابعا  

: اخلطوة األوىل
:االحساس بالمشكلة وتحديدها

د ماذا نقصد بالمشكلة؟ المشكلة هي موقف غامض ال نج

. له تفسيرا  

 في قد تكون المشكلة موقفا  غامضا  محيرا ، أو نقصا  

الخبرة والمعلومات، 
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يستثار التفكير عندما يواجه الفرد مشكلة ما، 

. بقتسبب له حيرة وإضطرابا ، أو ليس لها حٌل سا

قتك، لنفترض أنك فتحت باب ش

وعندما دخلت حجرة النوم، 

وجدت الخزانة مفتوحة، 

، وبعض قطع المالبس مبعثرة

. وهذا معناه أنك شعرت بمشكلة معينة أو أمٍر محيرما هذا؟ : عندئٍذ تتساءل
3/24/2021
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:  ويحدث الشيء نفسه في أي قضية علمية، مثل

.مالحظة صدأ الحديد، وتعطل بعض المعدات واآلالت

تكون المشكلة في البداية غامضة، ولذلك يلجأ الشخص إلى صياغتها،

.بوضع سؤال يحدد موضوعها الرئيسي

،" من فعل هذا؟:"وفي المثال السابق يثار السؤال التالي

".دأ؟ما العوامل التي أدت إلى إصابة الحديد بالص:"ولصدأ الحديد، يثار السؤال

ات البيانولكي يصل الشخص إلى تحديد دقيق للمشكلة، فعليه أن يجمع بعض

3/24/2021.والمعلومات الالزمة
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3/24/2021

:مجع املعلومات عن املشكلة: اخلطوة الثانية
:تجمع المعلومات عن المشكلة عادة  باستخدام أدوات مثل

المقابلةاالستبيان

الوثائق 

والمعلومات

المالحظة

االختبارات
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3/24/2021

(لةاحللول احملتم) وضع الفرضيات 

:اخلطوة الثالثة
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3/24/2021

.العالقة بين ساعات العمل وكمية االنتاج في مصنع ما

.العالقة بين ساعات الدراسة والتحصيل العلمي

.العالقة بين المستوى العلمي واستخدام التقنيات العلمية

.هالعالقة بين الربح السنوي ألحد البنوك وبين كمية االستثمارات لدي

أمثلة
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صدأ احلديد: مثال 
:الفرضية

صدأ الحديد يرجع إلى وجوده في الشمس، أو في 

بة درجة حرارة عالية، أو نتيجة للماء، أو نتيجة لرطو

.الهواء

:االختبارات 

يأخذ الباحث باختبار كل فرضية بإجراء تجارب

، بتعليق قطعة حديد في الشمس: ومالحظات، مثال  

، وإدخال قطعة أخرى مماثلة للقطعة األولى بفرن حار

ي وغمر قطعة ثالثة مماثلة للقطعتين السابقتين ف

ري ويج. الماء، وتعليق قطعة رابعة مماثلة في الهواء

ة يفسر مالحظاته ويسجلها، ثم يحللها، ليصل إلى نتيج
3/24/2021
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اسب فحص الفرضيات واختيار المن

:منها

يتم فحص الفرضيات عن طريق

تم بعض الطرق االحصائية والتي ي

من خاللها 

مقارنة بين النتائج 

اخلطوة الرابعة

3/24/2021
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3/24/2021

:بناء  على ما توصل إليه الباحث من نتائج 

يقوم بتطبيق الحل على المشكلة

تطبيق الحل أو وضع قاعدة أو مبدأ :الخطوة الخامسة 
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3/24/2021

النتيجة : السادسةالخطوة 

ي يستطيع الباحث تعميم النتيجة الت

هة توصل إليها لحل كل المشكالت المشاب

لهذه المشكلة مستقبال  



ركز تفكيرك
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ركز تفكيرك

2
1

3/24/2021

!إنه اإلنسان
ان، إذا افرتضنا أن فرتات الصباح والظهرية واملساء متثل مراحل حياة اإلنس

ابه عندما حيبو وهو صغري، وميشي على رجلني وهو يف فرترتة برتب4فإنه ميشي على 
أرجرتل عنرتدما ي رتي ويسرت عدا ع رتاساع ملسرتاعد ه 3وريعانه، وميشي على 

.على املشي



ركز تفكيرك المنطقي
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:أسس التفكير العلمي-خامسا  

:وضع الفرضيات


