
 )المحاضرة التاسعة(

 مزايا طريقة االستقراء 

 / هو استدالل صاعد ٌبدأ بالجزٌئات واألنتهاء وباالحكام الكلٌه 1

 / أن نتٌجة االستقراء اهم من اٌة مقدمه من مقدماته 2

 / ٌعتمد االستقراء على ماٌجري فً الحٌاة من احداث وما بٌن االشٌاء من روابط 3

 / ٌؤدي االستقراء الى نتائج عامه جدٌده لم تكن معروفه 4

 /االستقراء هوالمنهج العلمً الصحٌح الذي ٌتبعه العلماء فً الوصول الى القوانٌن والنظرٌات5

 / ٌؤدي الى بقاء المعلومات فً الذاكره مده اطول من اكتساب المعلومات بالقراءه واالصغاء6

 اعد التً ٌتوصلون الٌها بمساعدة المعلم اكثر من التً ٌقدمها المعلم جاهزه/ ٌفهم الطالب التعمٌمات والقو7

 عيوب / مآخذ طريقة االستقراء : 

 / التصلح للتدرٌس فً جمٌع المواد الدراسٌه أو المواقف التعلٌمٌه 1

 / تستغرق وقتا طوٌال وبطء فً التعلم 2

 هم كبٌرا / ٌتم التأكٌد على مجموعه قلٌله من الطالب إذا كان عدد3

 / التركٌز على الجانب العقلً دون الجوانب الوجدانٌه والمهارٌه 4

 / تقدم الماده على أنها جزٌئات دون نظره شمولٌه للحاله أو للموقف التعلٌمً 5

 طريقة القياس  

ٌكون فٌها سٌر الفكر من الكل الى األجزاء أو من  هً إحدى صور االستداللتعريف طريقة القياس : 

القاعده الى األمثله أو من العام الى الخاص بهدف تعرف الحاالت والمشاهدات أو األمثله التً تنطبق على 

 قاعده أو قانون ، وهً عكس عملٌة االستقراء 

  خطوات طريقة القياس :

 / ٌعرض المعلم القاعده العامه أو القانون مع شرح المفردات الوارده فٌها 1

 واقف متنوعه أو أمثله ٌوضح فٌها كٌفٌة استخدام القاعده / ٌعطً المعلم عددا من م2
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 / تكلٌف الطالب بعرض بعض الحاالت أو القواعد 3

 / إن ملخص الخطوات الثالث اعاله هً :       ــ التمهٌد         ــ عرض القاعده 4

 ــ التفصٌل : حٌث ٌذكر الطالب االمثله التً لها عالقه بالقاعده أو القانون 

 ــ التطبٌق : اي فحص القاعده أو القانون فً ضوء االمثله 

 ٌفضل استخدام طرٌقة القٌاس فً الحاالت التالٌه :    : مزايا / مبررات استخدام طريقة القياس 

 / عندما ٌرٌد المعلم تقدٌم خبره جدٌده أو معلومات أضافٌه لربطها بخبرات الطالب 1

 لٌل الصعوبات / لشرح بعض المصطلحات المهمه أي تذ2

 / لشرح وتطبٌق قواعد تحتاج الى وقت طوٌل 3

 / لربط اجزاء الماده الدراسٌه ربطا ٌزٌد من فهم الطالب 4

/ أنها طرٌقة تعلم سرٌعه للماده الدراسٌه ، حٌث ٌعطى المفهوم أو التعمٌم أو القانون أو القاعده أوال ومن 5

 ثم أثبات صحة ذلك 

 : عيوب / مآخذ طريقة القياس 

 / تعود الطالب على الحفظ والمحاكاة 1

 / كثرة استخدامها ٌؤدي الى ضعف القدره على االبتكار والتجدٌد 2

 / انها تبدأ بالصعب وتنتهً بالسهل 3

 / ربما ال ٌستوعب الطالب القاعده أو القانون والتعمٌم وبالتالً ٌصعب علٌهم ذكر االمثله 4

ي طبٌعة التفكٌر العلمً ، بعكس طرٌقة االستقراء التً هً مٌزة / فً حاالت من طرٌقة القٌاس ال تجار5

 العقل البشري 
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 عالقة االستقراء بالقياس : 

الٌمكن االستغناء عن االستقراء او القٌاس فً التدرٌس ، فالعقل الٌقوم بأحد االستداللٌن دون االستعانه 

لمقدمات الٌمكن الوصول الٌها إال باالستقراء ، باآلخر، فالقٌاس ٌحتاج الى مقدمات كلٌه عاده وهذه ا

فالقٌاس اذن ٌعتمد على االستقراء هذا من ناحٌه ومن ناحٌه اخرى فإن االستقراء ٌعتمد على القٌاس وذلك 

بسبب الحاجه الى القاعده أو القانون أو النظرٌه أو التعمٌم الذي ٌتم التوصل إلٌه عن طرٌق االستقراء ، 

 اء والقٌاس عملٌتان متداخلتان الٌمكن الفصل بٌنهما .وبهذا فإن االستقر

وبهذا ٌمكن الجمع بٌن الطرٌقتٌن حٌث تستخدمان فً كثٌر من العلوم او فً هذه الحاله ٌسلك المعلم احد  

 السبٌلٌن 

 عـــام            / أما ان ٌبدأ االستقراء بحٌث ٌنتقل من الخاص الى العام لصٌاغة              1

 استقراء    قٌاس                 نظرٌه أ قاعده أو قانون                    

 / وأما ان ٌبدأ بالقٌاس بحٌث ٌنتقل من العام الى الخاص وٌطلب التطبٌق 2

 ت فردٌه حاال

 خـــــاص              

 المبادىء التربويه والنفسيه التي يستند اليها االستقراء والقياس 

 الــقــيـــــاس              االســـتـــقراء             ت

االدراك الكلً الذي ٌبدأ من العام الى الخاص فالفرد ٌدرك عمومٌات  التدرج من البسٌط الى المركب  1
 االشٌاء ثم ٌنتقل الى االجزاء 

 أو التعمٌم تتحدد مهارة المعلم فً صٌاغة القاعده التدرج من الخاص الى العام  2

 تتحدد مهارة المعلم فً إثارة االسئله )السابرة ( تأكٌد تعلم المفاهٌم  3
 التً سبق توضٌحها فً طرٌقة االستجواب
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 جمع المعلومات والبٌانات بدرجه كافٌه
 

 ٌؤكد القٌاس على أنتقال أثر التعلم
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 تهٌئة االسئله التً تعمل على العصف الذهنً
 

 افكار ومعلومات جدٌدهٌساعد فً تولٌد 
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 التعاون بٌن المعلم والطالب من المتطلبات 
 االساسٌه لنجاح االستقراء 

 

 


