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 الممخص
 -الدراسة:أىداف 

ىدفت الدراسة الكشؼ عف مدل تضمف كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية ألنشطة 
 .ليا الصؼ الرابعمدل اكتساب طمبة ك ، اإلبداعيالتفكير 

 -المنيجية واإلجراءات:
استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، كأسمكب تحميؿ المحتكل، كانقسمت عينة 

( كتب لمعمكـ كالحياة المقررة عمى طمبة 4الدراسة إلى فئتيف الفئة األكلى كانت عبارة عف )
ـ(، كفئة طمبة الصؼ الرابع كالتي 2017/2018الصؼ الثالث كالرابع خبلؿ العاـ الدراسي )

طالبان كطالبة، جرل اختيارىـ بطريقة عنقكدية، أما أدكات الدراسة فكانت ( 200تككنت مف )
، كبطاقة لتحميؿ المحتكل، كاختبار لقياس مدل اإلبداعيعبارة عف قائمة بميارات التفكير 

المتضمنة في كتب العمكـ كالحياة لمصفيف  اإلبداعياكتساب طمبة الصؼ الرابع لميارات التفكير 
 الثالث كالرابع.

 -النتائج: أىم
الكاجب  اإلبداعيتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف ميارات التفكير 

تضمنيا في كتب العمـك كالحياة لطمبة الصؼ الثالث كالرابع كانت عبارة عف أربع ميارات رئيسة: 
ة بنسبميارة الطبلقة كالمركنة كاألصالة كالحساسية لممشكبلت، كاتضح أف درجة تضمنيا جاء 

( تكراران، كجاءت ميارة المركنة بالمرتبة األكلى، يمييا ميارة األصالة، 170، كبنحك )(19.90%)
مستكل اكتساب طمبة الصؼ كما تبين أن ثـ ميارة الطبلقة، كأخيران ميارة الحساسية لممشكبلت، 

%(، كجاءت ميارة األصالة بالمرتبة األكلى بنسبة 65.025) اإلبداعيالرابع لميارات التفكير 
%(، كجاءت ميارة 60.94%(، ثـ ميارة الطبلقة )66.65%(، يمييا ميارة المركنة )69.65)

تكجد فركؽ بيف متكسطات كاتضح أنو  %(.58.96الحساسية لممشكبلت بالمرتبة األخيرة بنسبة )
تعزل لمتغير الجنس لصالح  اإلبداعيالتفكير درجات طمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات 

 اإلناث، لكف لـ تظير فركؽ تعزل لمتغير المدرسة، أك التفاعؿ بيف الجنس كالمدرسة.
، كتشجيع المعمـ عمى إثراء اإلبداعيكأكصت الدراسة بأىمية تنكيع أنشطة التفكير 

 المحتكل الدراسي بأنشطة تتفؽ مع ميكؿ الطمبة كخصائصيـ.
 .اإلبداعيالتفكير  –األنشطة  –كتب العموم والحياة  -مفتاحية:الكممات ال
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Abstract 

Study aims: 

This study aimed at identifying creative thinking skills that should 

be included in life and sciences books for basic grade. It also aimed at 

finding out the scope of creative thinking exercises included in life and 

sciences books for basic grade and defining the extent of acquiring 

creative thinking skills included in life and sciences books by fourth 

grade students. 

Methodology and procedures: 

This study adopted the descriptive analytical approach and content 

analysis method. 

The study sample was divided into two categories; the first one 

consisted of (4) books of life and sciences subjects specified for third and 

fourth grade students during the scholastic year (2017/2018). The second 

category consisted of (200) male and female students from fourth grade 

classes selected by cluster sampling. The study tools contained the 

following: a list of creative thinking skills, content analysis card, and a 

test for measuring the acquired creative thinking skills included in life 

and science books for third and fourth grades by fourth grade students. 

Most important result results of the study: 

The study concluded with several results, the most important of 

which are that: creative thinking skills that should be included in life and 

sciences books for third and fourth grade are assembled in four basic 

skills, which are fluency, flexibility, originality, and problem sensitivity. 

Results indicated that the inclusion degree of the four skills was ranked 

first, followed by originality skill, then fluency skills, and finally problem 

sensitivity skill. Results also revealed that the level of acquiring creative 

thinking skills by fourth grade students was (65.025%). In this respect, 

the originality  skill was ranked first among the acquired skills with 

(69.65%), followed by flexibility skill (66.65%), then fluency skill 

(60.94%), and finally problem sensitivity skill (58.96%). Furthermore, 

results indicated that there were differences among the mean  scores of 

fourth grade students in the test of creative thinking skills that can be 

attributed to sex variable in favor of females. However, there were no 

differences that can be attributed to the "school" variable or interaction 

between the school and sex type. 

In its recommendations, the study stresses on the importance of 

diversifying creative thinking exercises and encouraging teachers to 

enrich the study content with exercises that comply with students' 

inclinations and characteristic. 

Keywords: life and sciences books, exercises, creative thinking. 
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 اآلية القرآنية
 

 

  چی  ی  جئ  حئ       یىئ  ی  ىئېئ   ىئچ 

 [ 282البقرة:  ]

 صدق اهلل العظيم
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 ىـــــــداء اإل
 مف خير كالى ،الجناف لدخكؿ طريؽ سنتو كجعؿ ،اإليماف مف محبتو اهلل جعؿ الذم إلى 

 .-  - محمد سيدنا المرسميف كخير الرحمة نبي ،كقاـ صمى
 مف يا لذكره، قمبي يرتعش كمف ،الصغر منذ افتقده كمف ،فخر بكؿ اسمو احمؿ مف إلى 

 .اهلل رحمو الغالي كالدمإلى ركح  ،هلل أكدعتني
 أنظر مف إلى، ضحكاتي تشاطرني كانت مف إلى ،األكلى عثراتي تحتضف كانت مف إلى 

 ..الحبيبة أمي الحياة في مبلذم إلى ،الحياة إشراقو ابتسامتيا في فأجد كجييا تقاسيـ إلى
 النجاح سبؿ كؿ أمامي ترسـ ككمماتو ،عقمي قبؿ ركحي في تحكـ ذكراه مازالت طيؼ إلى ،

 عصفكر سمير الشييد الغالي زكجيركح  إلى ،ىـ كؿ تزيؿ كجيو كمعالـ بسماتو كخياؿ
 .جناتو فسيح كاسكنو اهلل رحمو

 فمذات إلى، كرفقة سند خير لي كانكا مف إلى، بجانبي الصعبة األياـ كؿ تحممكا مف إلى 
 .تغيب ال بسمة لي كأدامكـ اهلل حماكـ كحمزة حبل  األعزاء أبنائي ،الحياة كعبير ،الكبد

 مر عمى بيـ أفخر مف إلى قكتي، كمصدر ،سندم إلى الطريؽ، لي أضاءكا مف إلى 
 .األعزاء كأخكاتي إخكاني  الزماف

 صديقاتي، أضيعيـ ال أف كعممكني أجدىـ كيؼ عرفت مف إلى. 
 فمسطيف كطني، فيو نعيش أف نستحؽ حتى نفديو الذم الكطف  إلى. 
 ىـ مف إلى، الدماء أطير دمائيـ نزفت مف إلى، تغادرنا كلـ عالمنا غادرت أركاح إلى 

 .البكاسؿ أسرانا ،جرحانا ،شيدائنا، الشماء كالجباؿ  صامدكف القضباف خمؼ
 البحث دركب لي تنير منارة كفكرىـ عطائيـ كاف الذم ،الحكمة كنكر العمـ نبراس إلى 

 .الكراـ أساتذتي ،كالمعرفة
 كصكال لؤلماـ دفعي في جيدان  تذخر كلـ كدعمتني ساندتني التي الخفية دمااألي كؿ إلى 

 .اليكـ ىذا إلى
 اليكـ عمييا أنا التي اإلنسانة مني صنعت التي الصعبة الظركؼ كؿ لىإ. 
 كالنجاح. القبكؿ يجد أف كجؿ عز اهلل مف راجية العمؿ ىذا أىدم جميعان  إلييـ  
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 شكر وتقدير
ثبػػت فػػي أـ الكتػػاب مػػا أ، ك كعِمػػـ مػػكرد كػػؿ مخمػػكؽ كمصػػدره ،الحمػػد هلل الػػذم خمػػؽ كػػؿ شػػيء فقػػدره

 كال مقدـ لما أخره السميع البصير المطيؼ الخبير... ،، فبل مؤخر لما قدموقضاه كسطره

كالصبلة كالسبلـ عمى مف أتانا بالعمـ ك الرسالة، فكشؼ اهلل بػو ظممػات الجيػؿ كالضػبللة، رسػكلنا 
 ،،،محمد عميو كعمى الو كصحبو أفضؿ الصمكات كالسبلـ .... أما بعد

يشػػػكر الكثيػػػر، كمػػػف ال يشػػػكر ، ال مػػػف ال يشػػػكر اليسػػػير) -  -رسػػػكؿ اهلل مػػػف قػػػكؿ  انطبلقػػػان 
 عز كجؿ( -، ال يشكر اهلل الناس

حقاقػػػان  فػػػي إتمػػػاـ ىػػػذا الجيػػػد كػػػاف ليػػػـ دكر كبيػػػر  فبالفضػػػؿ ألىػػػؿ الفضػػػؿ الػػػذي ، كاعترافػػػان لمحػػػؽ كا 
إدارتيػا كعمػادة الدراسػات العميػا، بمجامعة اإلسبلمية ممثمػة ل فبداية أقدـ شكرم كتقديرمالمتكاضع، 

 جيكدىـ الرائعة في تسييؿ ميمتي في البحث العممي. عمى

صــالح  :قػػدير إلػػى أسػػتاذم الفاضػػؿ الػػدكتكرأف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كاالمتنػػاف كالت كمػػا يطيػػب لػػي
عػػػـ المشػػػرؼ كالػػػذم كػػػاف لػػػي ن بقبػػػكؿ اإلشػػػراؼ عمػػػى ىػػػذه الرسػػػالة، ، الػػػذم تفضػػػؿ مشػػػككران الناقـــة

كأسػػمى معػػاني التعامػػؿ اإلنسػػاني،  ،ارة العمػػـ، كغػػز رحابػػة الصػػدر منػػو كجػػدتفكالمكجػػو كالناصػػح، 
 كحماه كنفع بو اإلسبلـ كالمسمميف. ،جزاه اهلل بعممو كؿ خير

كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر الخالص لؤلستاذ الدكتكر: عطا دركيش المناقش الخػارجي، كالػدكتكر 
 مناقشتيا.منير حسف المناقش الداخمي، عمى الجيكد التي بذلكىا لتجكيد الرسالة كقبكؿ 

حيػث  ،لمػا قػدمكه لػي مػف نصػائح كتكجييػات كما كأتقدـ بجزيؿ الشػكر كالتقػدير لمسػادة المحكمػيف،
 بعمميـ ككقتيـ، فميـ مني كؿ تقدير كاحتراـ. لـ يبخمكا عميّ 

ممثمػػػة  ،درسػػػة الشػػػييد عبػػػد العزيػػػز الرنتيسػػػيكمػػػا كيطيػػػب لػػػي أف أتقػػػدـ بالشػػػكر كاالمتنػػػاف إلػػػى م
عظيـ األثر في تسييؿ ميمتػي فػي تطبيػؽ  كالذم كاف لتعاكنيـ ،ريسي الرائعبإدارتيا كطاقميا التد

، كمػػػا أشػػػكر إدارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بككالػػػة أدكات الدراسػػػة عمػػػى تمميػػػذات الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي
الغػػػكث الدكليػػػة، كمديريػػػة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بخػػػاف يػػػكنس عمػػػى الجيػػػكد التػػػي بػػػذلكىا خدمػػػة لمبحػػػث 

 .فة مدراء المدارس المتعاكنة كمعممييا لتسييؿ إجراءات التطبيؽالعممي، كما أشكر كا

كأكصمني إلى ىذه  ،رسالة بيذا الشكؿأكرر شكرم كامتناني لكؿ مف أسيـ في اخراج ىذه ال ان كأخير 
أفراد أسرتي عمى دعيـ كمساندتيـ لي طيمة فترة الدراسػة،  ، كأشكر كافةالمحظة التي طالما تمنييا

 ز كجؿ أف يجزييـ عني خير الجزاء.مف اهلل ع راجيةن  ،كتحمميـ النشغالي
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 اإلطار العام لمدراسةالفصل األول: 
 .مقدمة

صبلح، كطريؽ إلى تيذيب النفكس كتككيف الشخصيات،  التربية أساس كؿ تطكر كا 
ثراء معارفيـ بمعمكمات كتثقيؼ ا لناشئة كتنشئتيـ كالرقي بقدراتيـ، كتعزيز ميكليـ، كمياراتيـ، كا 

 تفيدىـ في الحياة اليكمية.

كلمتربية مكانة بالغة األىمية ككنيا أصبحت محط أنظار األنظمة كالحككمات ككافة 
أدل إلى حدكث الذم التطكر العممي كالتقني  كتزداد أىمية التربية في ضكءالمربيف كالعمماء؛ 

تحكؿ كبير كتكجو نحك التعميـ، كما إف ىذا التطكر شمؿ كافة مناحي كمجاالت الحياة بما فييا 
كأنشطتيا، ككسائميا كأىدافيا، إذ أصبحت التربية أكثر تنكعان، كتخطيطان كتنظيمان، التربية، 

لفرد ا( عمى أف التربية عممية اعداد 234ـ، ص 2011كاتسعت كظائفيا، كأكد اليماني )
لممجتمع، كأف ىذا اإلعداد الذم تقـك بو المؤسسات التربكية كالتعميمية المختمفة لمنيكض بالفرد 

أشار ك ياـ بأعباء كمتطمبات النيضة كالحضارة، بحاجة إلى مكاكبة كتطكير كتخطيط، كتييئتو لمق
( عمى أف التخطيط المستقبمي لمتربية يكمف في كضع معايير حديثة 14ـ، ص 2007إبراىيـ )

 تؤدم إلى مكاجية متطمبات العصر بمتغيراتو.

جو نحك العناية ( عمى أف التربية الحديثة تت118ـ، ص 2011أكد السكداني كعباس )ك 
بالمناىج الدراسية ككنيا مف الكسائؿ التي تعتمد عمييا في تحقيؽ أىدافيا، فالمنيج يعد الكليد 
الشرعي لممجتمع كالبيئة، ألنو يتكلد مف احتياجات كمتطمبات البيئة كمف آماؿ كأىداؼ كغايات 

خططيا كاتجاىاتيا في المجتمع كتطمعاتو كثقافتو؛ لذلؾ فيك ترجمة حقيقية لؤلىداؼ التربكية ك 
 (.15ـ، ص 2003المجتمعات )شحاتة، 

( عمى أف ىناؾ تكجيات برزت في عصرنا الحالي 4ـ، ص 2010الشعيمي ) كأشار
تجعؿ مف المنيج كسيمة لمتغمب عمى تحديات العصر ككنو أداة التربية إلعداد الطمبة، كتنشئتيـ، 

ـ، 2013لنسبة لمناىج العمكـ أشار شاىيف )كأداة لمتنمية كالتطكير في معظـ مجاالت الحياة، كبا
( عمى أف المناىج العمكـ حظيت باىتماـ خاص في معظـ دكؿ العالـ، كزاد االىتماـ بيا 16ص 

مطمع القرف الحادم كالعشركف؛ كذلؾ بسبب العديد مف التحديات البيئية كالطبيعية التي ظيرت 
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؛ كذلؾ ألف المعرفة العممية في األفؽ، كىذا أثر بشكؿ ممحكظ عمى فمسفة تصميـ منا ىج العمـك
 تتنامى باطراد مستمر، كتزداد عبلقتيا بقضايا المجتمع كالبيئة كالتكنكلكجيا كاالقتصاد.

إيجاد مكاطف مثقؼ حيث إف اليدؼ الرئيس لتدريس العمكـ في مرحمة التعميـ األساسي 
مناىج العمكـ مف الركائز ( أف 119ـ، ص 2011متنكر عمميان، فأكرد كؿ مف السكداني كعباس )

ف طبيعة  األساسية لمتطكر العممي، حيث تعمؿ ىذه المناىج عمى تنمية الميارات المختمفة، كا 
كبنية المحتكل المعمكماتي لمكضكعات العمـك يجعميا ميدانان خصبان لمتدريب كحؿ المشكبلت 

 .كالعممي اإلبداعي، كالتفكير بشتى أنكاعو كمستكياتو الناقد ك الحياتية

بحاجة إلى تطكير كتحديث،  أف مدخبلت العممية التعميميةكفي ضكء ذلؾ ترل الباحثة 
عمى أف يشمؿ ىذا التطكير مكاكبة متطمبات العصر، كتحديث المعايير كالمنطمقات األساسية 
لعمميات التربية. كعمى اعتبار أف الكتاب المدرسي الكعاء المعمكماتي الذم تسعى التربية 

ؿ ما يتضمنو مف معمكمات كمفردات كمفاىيـ كحقائؽ كخبرات فإنو جدير بالبحث كمؤسساتيا لنق
 كأداة التطكير األكلى في عمميات التربية، ككنو مف مدخبلت العمؿ التربكم األساسية.

( إلى أف نقطة االنطبلؽ نحك إصبلح 255ـ، ص 2017كأشارت العفكف كالرزاقي )
محتكل ىذه المناىج، كقياس مدل تمبيتيا لحاجات المناىج كالكتب المدرسية تكمف في تحميؿ 

 المجتمع كحاجات الطمبة، كمناسبتيا لممستجدات التربكية.

( إلى أىمية تحميؿ المحتكل، حيث تستمد 15ـ، ص 2012أشار محمد كريـ )كما 
عممية تحميؿ المحتكل أىميتيا مف حجـ التطكرات اليائمة التي يشيدىا عصرنا الحالي، األمر 

طمب الحكـ عمى المحتكل، كالتعرؼ إلى مدل مراعاتو لمبادئ كمعايير التربية المعاصرة، الذم يت
كذلؾ الحكـ يقتضي تحميؿ المحتكل، كتقديـ النتائج كالتعميمات كالتكصيات بشكؿ كصفي ككمي 

 ككيفي لصناع القرار كمخططي المناىج التربكية.

التربية كالتعميـ بتخطيط كتصميـ كألىمية تطكير كتحديث المناىج التربكية قامت كزارة 
ـ(، ككاف مف أىـ أىداؼ عمميات 2016/2017مناىج جديدة بدأ تدريسيا خبلؿ العاـ الدراسي )

التطكير كالتحديث إيجاد منظكمة مف المفاىيـ كالخبرات العممية التي تكاكب متطمبات العصر 
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تنمية إلى ـ( 2017الرزاقي، ـ(، ك)العفكف ك 2011الحالي، كأىميا كما أشار )السكداني كعباس، 
 .اإلبداعيالتفكير بشتى مجاالتو خاصةن التفكير 

 مثغرات، مدركان للممشكبلت حساسان  الفرد فيو يصبح عقمي نشاط اإلبداعيكالتفكير 
 لمتكصؿ صحتيا كاختبار ،حكليا كفرضيات أسئمة كصياغة، كالمكاقؼ ،المعمكمات في كالنكاقص

 كجّدتيا كتنكعيا األفكار بغزارة اإلبداعي التفكير كيتميز. باألصالة تتصؼ ليا حمكؿ إلى
 .(244ـ، ص 2015)عبد الحؽ كالعجيمي،  كأصالتيا

 يتفاعؿ عقمية ذىنية عممية اإلبداعي( إلى أف التفكير 29ـ، ص 2016كأشار العبسي )
 أجؿ مف المكقؼ عناصر استيعاب بيدؼيكجيكنيا  التي العديدة تاالخبر  مع الطمبة فييا

 ذم جديد شيء اكتشاؼ أك ،لمشكمتو أصيبلن  حبلن  يحقؽ جديد إنتاج أك ،جديد فيـ إلى الكصكؿ
 .يـلمجتمعك  ـلي بالنسبة قيمة

(، ك)العابد، 94ـ، ص 2012(، ك)أبك مزيد، 89ـ، ص 2011كأكد كؿ مف )أبك لحية، 
يرم، لو مستكيات متعددة منيا االبداع التعب اإلبداعي( عمى أف التفكير 41ـ، ص 2010

كاالبتكارم، كالتجديدم، كالتخيمي، كاالنبثاقي، كبالتالي لكؿ مرحمة مستكياتيا، كعمى مستكل طمبة 
الصفكؼ األساسية فإف المستكل التعبيرم، كاالبتكارم كالتجديدم كالتخيمي تناسبيـ كتناسب 

ات مف خصائصيـ النمائية، لذا سعت الكزارة إلى تكفير المكضكعات التي تتناكؿ ىذه المستكي
 االبداع.

أصبح حاجة كىدفان  اإلبداعيكمف خبلؿ ما سبؽ تستنتج الباحثة بأف تنمية التفكير 
تربكيان، حيث إف التطكرات التي طرأت عمى المدرسة كأىدافيا جعؿ مف تنمية التفكير مطمبان 
أساسيان، تسعى كافة مؤسسات التربية لتنميتو بشتى الكسائؿ، كلقد حظي مبحث العمكـ بنصيب 

عدة مؤتمرات كافر في ىذا المجاؿ، كأجريت في ىذا المجاؿ العديد مف الدراسات، كما أقيمت 
كندكات تدعك إلى استغبلؿ مبحث العمكـ في تنمية التفكير لدل الطمبة عمى كجو العمكـ، كتنمية 

مف متطمبات بناء  اإلبداعيعمى كجو الخصكص، عمى اعتبار أف التفكير  اإلبداعيالتفكير 
 .الشخصية القادرة عمى مكاجية التحديات، كتقديـ الحمكؿ لؤلزمات كالمشكبلت الحياتية
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ـ، ص 2010ذكر جاد ) اإلبداعيكحكؿ ارتباط األنشطة المتكفرة بالمحتكل بالتفكير 
ة، اإلبداعي( أف نمط األنشطة التعميمية كطرؽ ممارساتيا ينعكس عمى قدرات الطمبة 108

فاألنشطة الغنية باألفكار، كالتي تستدعي إعماؿ العقؿ لدل الطمبة ليا أبعاد تنمي التفكير 
الطالب إلنتاج أفكار أصيمة كالتعامؿ بمركنة كحساسية مع المكاقؼ التي ، كتييئ اإلبداعي

يتعرض ليا، كاستنتج جاد أف األنشطة التي تقكـ عمى البحث كاالستقصاء كاالستطبلع العممي 
ـ، 2010. كفي السياؽ ذاتو أشار البمكشي كالعزم )اإلبداعيمف أىـ األنشطة التي تنمي التفكير 

ال يأتي مف فراغ، إنما يجب أف تتكامؿ قدرات المعمـ عمى  اإلبداعيكير ( أف تنمية التف182ص 
ذلؾ مع طبيعة األنشطة كالمكضكعات التي تتناكليا الكتب المدرسية، كأكد عمى أف المعمـ الفعاؿ 
ىك القادر عمى تكظيؼ األنشطة المتكفرة في الكتب المدرسية في تنمية االبداع لدل الطمبة، 

طة في تنمية ميكؿ الطمبة نحك البحث كاالستفادة مف خبراتيـ السابقة في كاستغبلؿ ىذه األنش
 تككيف أفكار جديدة أصيمة.

كانطبلقان مف أىمية الكتاب المدرسي في تناكؿ المكضكعات التي تتناسب مع طبيعة 
لطمبة المرحمة األساسية تأتي الدراسة الحالية  اإلبداعيالطمبة كخصائصيـ، كأىمية التفكير 

الكاجب أف تتكافر بأنشطة كتب العمكـ كالحياة، كالكقكؼ  اإلبداعيؼ عمى ميارات التفكير لمكقك 
كمف أىـ مبررات اختيار عنكاف الدراسة حجـ  عمى درجة تكافرىا، كمدل اكتساب الطمبة ليا.

الجدؿ الذم يمس المناىج الفمسطينية الجديدة، فيناؾ مف كافؽ عمى المناىج الجديدة كاعتبرىا 
مع الكاقع كالبيئة المحيطة، كىناؾ مف رأل أف المناىج الفمسطينية ال تمبي حاجات  تتناسب

الضركرم تحميؿ كتقكيـ ىذه ، كبالتالي ترل الباحثة مف الطمبة، كال تتفؽ مع خصائصيـ النمائية
المناىج كاألنشطة المتضمنة فييا في ضكء أىداؼ التربية المعاصرة، كعمى اعتبار أف تنمية 

مف أىـ األىداؼ المعاصرة تأتي الدراسة الحالية لمكقكؼ عمى مدل تضمف  إلبداعياالتفكير 
 .اإلبداعيأنشطة كتب العمكـ كالحياة عمى ميارات التفكير 

 أوًل: مشكمة الدراسة وأسئمتيا.

يعد مبحث العمكـ مف أكثر المباحث الغنية باألنشطة المتعمقة بتنمية التفكير، كلقد أصبح 
مف أكثر المكضكعات التي تيتـ بيا التربية، خاصةن كأف أىداؼ التربية  اإلبداعير التفكير كالتفكي

المعاصرة أصبحت تيتـ بتنمية التفكير لدل الطمبة، أكثر مف إثراء معارفيـ بمعمكمات حكؿ 
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يعزز قدرات الطمبة عمى فيـ  اإلبداعيمكضكعات البيئة كالحياة اليكمية، كذلؾ فإف تنمية التفكير 
ما يحيط بيـ مف مكاقؼ كتفسيرىا في إطار أكثر اتساعان، كميبلن نحك استطبلع المزيد حكؿ ىذه 

 المكاقؼ كالمكضكعات.

عمى اعتباره ىدفان مف أىداؼ  اإلبداعيكذلؾ فإف التربية المعاصرة اىتمت بتنمية التفكير 
رقي بأداء الطمبة، كالرقي بمخرجات التعميـ بشكؿ المدرسة، كعمى اعتباره جانبان مف جكانب ال

عاـ؛ ألف التغيرات كالتطكر التقني الذم يشيده عصرنا الحالي بحاجة إلى طالب مفكر قادر عمى 
مكاجية التحديات منذ الصغر، كتحقيقان لذلؾ طكرت كزارة التربية كالتعميـ مناىج تعميمية جديدة 

كافة المباحث كالمكاد الدراسية، بما في ذلؾ مبحث  في اإلبداعيترتكز عمى تنمية التفكير 
، كمف خبلؿ مبلحظة الباحثة ليذه المناىج كجدت غنى ىذه المناىج باألنشطة كأساليب  العمـك

( أف أىـ العكائؽ 196ـ، ص 2011، كلقد أشار زامؿ )اإلبداعيالتقكيـ اليادفة لتنمية التفكير 
لدل الطمبة ىك محتكل الكتب المدرسية،  اإلبداعيير التي تحد مف قدرات المعمـ في تنمية التفك

كالتي تتناكؿ مفاىيـ كمكضكعات دكف الكلكج بمكنكف ىذه المفاىيـ، كأبعادىا، كاألفكار الرئيسة 
كتحقيؽ أىداؼ  اإلبداعيكالفرعية المرتبطة بيا، كبالتالي ليكف المعمـ قادران عمى تنمية التفكير 

لى مكضكعات تتضمنيا الكتب المدرسية تحمؿ في طياتيا أنشطة التربية المعاصرة فإنو بحاجة إ
كمكاقؼ تنمي االبداع، خاصةن كأف المعمـ ممتـز بما تحتكيو الكتب مف مكضكعات كمفاىيـ 

 .، كتحقيؽ أىداؼ التربية المعاصرةاإلبداعيكخبرات، ليتسنى لو البناء عمييا في تنمية التفكير 
كل كتب العمكـ في ضكء ميارات التفكير، حيث أكضحت كلقد تناكلت عدة دراسات تحميؿ محت

ـ( كجكد قصكر في مناىج العمـك حيث إنيا ال تتضمف كافة ميارات 2012نتائج دراسة )بعارة، 
لدل الطمبة مثؿ دراسة  اإلبداعيالتفكير، كأشارت دراسات أخرل عمى أىمية تنمية التفكير 

ـ(. كانطبلقان مف 2014ك)الزركاني،  ـ(،2016ـ(، ك)المشني، 2017)الصيفي كأبك دياؾ، 
لطمبة المرحمة األساسية، كأىمية تضميف كتب العمكـ ألنشطة التفكير  اإلبداعيأىمية التفكير 

التي تضمنيا كتب العمـك  اإلبداعي، فإف الدراسة تسعى لمكقكؼ عمى ميارات التفكير اإلبداعي
المعمميف عمى تحقيؽ أىداؼ التربية  كالحياة، كتكضيح اكتساب الطمبة ليا، بما يفيد في قدرة

 المعاصرة
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 -كبالتالي فإف مشكمة الدراسة الحالية تكمف في األسئمة اآلتية:

 الكاجب تضمنيا في كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية؟ اإلبداعيما ميارات التفكير  -1
 ؟اإلبداعيما مدل تضمف كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية ألنشطة التفكير  -2
التي تضمنيا كتب العمـك  اإلبداعيما مدل اكتساب طمبة المرحمة األساسية لميارات التفكير  -3

 كالحياة في ضكء متغيرم الجنس، كجية اإلشراؼ عمى المدرسة، كالتفاعؿ بينيما؟

 الدراسة. ثانيًا: فرضيات

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -1
 تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. اإلبداعيطمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -2
 تعزل لمتغير جية اإلشراؼ عمى اإلبداعيطمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 

 المدرسة )حككمية، ككالة الغكث الدكلية(.
( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) -3

تعزل لمتفاعؿ بيف متغيرم الجنس  اإلبداعيطمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 
 كجية اإلشراؼ عمى المدرسة.

 : أىداف الدراسة.ثالثاً 

 -سة إلى تحقيؽ اآلتي:تسعى الدرا

 الكاجب تضمنيا في كتب العمـك كالحياة لممرحمة األساسية. اإلبداعيتحديد ميارات التفكير  -1
 .اإلبداعيالكشؼ عف مدل تضمف كتب العمـك كالحياة لممرحمة األساسية ألنشطة التفكير  -2
التي تضمنيا  اإلبداعيالكشؼ عف مدل اكتساب طمبة المرحمة األساسية لميارات التفكير  -3

، كجية اإلشراؼ عمى المدرسة، كالتفاعؿ الجنس مكتب العمكـ كالحياة في ضكء متغير 
 .بينيما
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 رابعًا: أىمية الدراسة.

 -تكمف أىمية الدراسة في الجكانب اآلتية:

تعد الدراسة مف المحاكالت األكلى في حدكد عمـ الباحثة التي تسعى لتحميؿ محتكل كتب  -1
 .اإلبداعيديدة لممرحمة األساسية في ضكء ميارات التفكير العمكـ كالحياة الج

قد تفيد نتائج الدراسة الحالية معممي العمكـ لممرحمة األساسية، حيث تكضح ليـ ميارات  -2
 لدل الطمبة. اإلبداعيالمتضمنة، كىذا يعزز قدرتيـ في تنمية التفكير  اإلبداعيالتفكير 

ناىج التعميمية، حيث إف الدراسة تكضح ليـ درجة نتائج الدراسة الحالية مخططي الم تفيدقد  -3
، كما تكضح ليـ مدل اكتساب الطمبة ليا، كىذا اإلبداعيالتكازف بيف تناكؿ ميارات التفكير 

 يجعميـ أكثر قدرة عمى إثراء كتطكير المقررات الدراسية لتكف أكثر كضكحان.
بية بقطاع غزة، حيث إف نتائج الدراسة الحالية مشرفي العمكـ في مؤسسات التر  تفيدقد  -4

، بما يجعؿ المشرؼ قادران عمى اإلبداعيالدراسة تيتـ بمدل اكتساب الطمبة لميارات التفكير 
تعزيز ممارسات معممي العمكـ الصفية، كتدريبيـ عمى أفضؿ االستراتيجيات اليادفة لتحقيؽ 

 مف خبلليا. اإلبداعيأىداؼ المناىج التعميمية الجديدة، كتنمية التفكير 
تقدـ الدراسة إطاران نظريان كميدانيان يثرم المكتبة الفمسطينية، كالمكتبة العربية بمكضكع ميـ،  -5

 .اإلبداعيكىذا يفتح ليـ آفاقان مستقبمية لدراسات تتعمؽ بالتفكير 

 خامسًا: حدود الدراسة.

 الدراسة عمى مدارس المرحمة األساسية في محافظة خاف يكنس. اقتصرتالحدكد المكانية:  -1
مف العاـ الجامعي  الثانيالفصؿ الدراسي  خبلؿالدراسة  أجريتالحدكد الزمنية:  -2

 ـ(.2017/2018)
 الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع في مدارس محافظة خاف يكنس. اقتصرتالحدكد البشرية:  -3
الحدكد المجالية: اقتصرت الدراسة عمى تضمف أنشطة كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث  -4

: الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة، اإلبداعي( كتب عمى ميارات التفكير 4دىا )كالرابع كعد
 كالحساسية لممشكبلت.
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الحدكد المكضكعية: اقتصرت الدراسة عمى تحديد مدل تضمف كتب العمكـ كالحياة لممرحمة  -5
 كمدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع ليا. اإلبداعياألساسية ألنشطة التفكير 

 اسة.سادسًا: مصطمحات الدر 

 تحميل المحتوى:

ُتعرؼ الباحثة تحميؿ المحتكل في الدراسة الحالية بأنو أسمكب كمنيج منظـ لتحديد 
مف النكاحي  اإلبداعيأنشطة التفكير لمصفيف الثالث كالرابع عمى تضمف كتب العمكـ كالحياة 

 المكضكعية كالكمية، الستخبلص بعض التعميمات الممكنة مف تكرارىا.

 األنشطة:

الباحثة األنشطة بأنيا كافة األسئمة كالتماريف التي تتضمنيا كتب العمكـ كالحياة  ُتعرؼ
لمصؼ الثالث كالرابع، كالتي تتطمب قياـ الطالب باستدعاء خبراتو السابقة، كتحميميا كالبناء عمى 

 تمؾ الخبرات؛ مف أجؿ اإلجابة عنيا بطريقة ابداعية.

 :اإلبداعيالتفكير 

عمى أنو مجمكعة مف القدرات كالميارات التي يكتسبيا  اإلبداعي تعرؼ الباحثة التفكير
طمبة المرحمة األساسية مف خبلؿ دراستيـ ألنشطة التفكير المتضمنة في كتب العمكـ كالحياة 

 الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة، كالحساسية لممشكبلت.كتشمؿ عدة أبعاد: 

 أنشطة التفكير اإلبداعي:

التفكير اإلبداعي إجرائيان بأنيا كافة األنشطة كالتماريف التي ُتعرؼ الباحثة أنشطة 
تتضمنيا كتب العمكـ كالحياة لمصؼ الثالث األساسي، كالصؼ الرابع األساسي، كالتي يتطمب 
أداؤىا مجمكعة مف القدرات كالميارات االبداعية ضمف األبعاد اآلتية: الطبلقة، كالمركنة، 

 كاألصالة، كالحساسية لممشكبلت.
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 اكتساب الطمبة:

الكسب في الدراسة الحالية يعبر عف قدرة طمبة الصؼ الرابع األساسي عمى التعبير عف 
المتضمنة في كتاب العمـك  اإلبداعيأفكارىـ التي اكتسبكىا مف خبلؿ خضكعيـ ألنشطة التفكير 

فكير . كتقاس درجة االكتساب مف خبلؿ اختبار ميارات التلمصفيف الثالث كالرابع كالحياة
 المعد خصيصان لمدراسة الحالية. اإلبداعي

 المرحمة األساسية:

ىي المرحمة األكلى مف التعميـ المدرسي، كتنقسـ إلى أساسية دنيا كأساسية عميا، كيبدأ 
( 10( سنكات، كينتيي مف المرحمة األساسية الدنيا عند عمر )6الطفؿ ىذه المرحمة عند عمر )
( سنة )كزارة التربية كالتعميـ، 16األساسية العميا عند عمر )سنكات، كينتيي مف المرحمة 

 (.7ـ، ص 2017

في الدراسة الحالية الصفيف الثالث كالرابع، كالتي الدنيا كتقصد الباحثة بالمرحمة األساسية 
 ( سنكات.10إلى  8يككف عمر الطفؿ خبلليا يتراكح ما بيف )



 

 

 

 

 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 اإلطار النظري لمدراسة: الفصل الثاني
، ثبلثة محاكرتناكؿ الفصؿ الثاني أدبيات الدراسة النظرية، حيث ُقسـ الفصؿ إلى 

الثاني فُخِصَص لؤلدب النظرم المتعمقة  المحكراألكؿ يتعمؽ بتحميؿ المحتكل، أما  المحكر
 .، كاىتـ المحكر الثالث بعرض طبيعة منيج العمـك لممرحمة األساسية كأىدافواإلبداعيبالتفكير 

 األول: تحميل المحتوى. المحور

 ى.مفيوم المحتو أوًل: 

ُيعبػػػػر المحتػػػػكل عػػػػف مجمكعػػػػة التعريفػػػػات، كالمفػػػػاىيـ، كالعبلقػػػػات، كالحقػػػػائؽ، كالقػػػػكانيف، 
النظريػػػات، كالميػػػارات، كالقػػػيـ، كاالتجاىػػػات، التػػػي تشػػػكؿ مػػػادة الػػػتعمـ فػػػي أحػػػد الكتػػػب الدراسػػػية ك 

المقررة عمى الطمبة بأم مرحمة مف المراحؿ الدراسية، يتـ اختيارىػا كتنظيميػا، كفػؽ معػايير عمميػة 
 (.93ـ، ص 2004محددة بيدؼ تحقيؽ أىداؼ المنياج )يكنس، 

مػػات، كالحقػػائؽ، كالمفػػاىيـ، كالمبػػادئ، كالرسػػكـ، كالصػػكر، كىػػك أداة تعميميػػة غنيػػة بالمعمك 
 (.315ـ، ص 2010كاألشكاؿ، كاألنشطة، كالخبرات التي تسيؿ عمميتي التعميـ كالتعمـ )عطية، 

كُتَعػػِرؼ الباحثػػة المحتػػكل بأنػػو التعريفػػات، كالمفػػاىيـ، كالعبلقػػات، كالحقػػائؽ، كالنظريػػات، 
كاالتجاىػػات، التػػي تشػػكؿ مكضػػكعات كتػػب العمػػـك كالحيػػاة لممرحمػػة الميػػارات، كالقػػيـ، األنشػػطة، ك ك 

 األساسية.

 عايير اختيار المحتوى الدراسي.مثانيًا: 

عرؼ كتشؿ معايير المحتكل عمػى أنيػا تحديػد المسػتكل المبلئػـ كالمرغػكب فيػو مػف إتقػاف 
 (.Weichel, 2003, p. 27كالميارات )المحتكل 

مكانيػة القيػاـ بػو فػي مػادة دراسػية  كالمعايير بياف معيف لما ينبغي عمػى الطػبلب معرفتػو كا 
 (.3ـ، ص 2002معينة )كركس، 

كتحتاج المعايير إلػى مؤشػرات تصػؼ األداء أك السػمكؾ المتكقػع أف يؤديػو الطالػب لمكفػاء 
 (.934ـ، ص 2005بمتطمبات تحقيؽ المعيار )عمي، 
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ير الكاجػب عمػى المنػاىج الدراسػية كمحتكياتيػا ( أف المعػاي8ـ، ص 2003كأشار كنعػاف )
أخػػػذىا بعػػػيف االعتبػػػار مػػػا ىػػػي إال بيانػػػات يمكػػػف قياسػػػيا إيجابيػػػان، كتعتمػػػد عمػػػى مقياسػػػان لمجػػػكدة 

 كاإلنجاز.

( أف المعػػايير يجػػب صػػياغتيا كفػػؽ عبػػارات يمكػػف مػػف 115ـ، ص 2004كأكرد زيتػػكف )
ف المحتػػكل كالميػػارات كاألداءات كفػػرص خبلليػػا تحديػػد المسػػتكل المبلئػػـ كالمرغػػكب فيػػو مػػف إتقػػا

 التعمـ كمعايير إعداد المعمـ.

كمػػػا قامػػػت الباحثػػػة بمراجعػػػة عديػػػد مػػػف األدبيػػػات التربكيػػػة السػػػابقة، فكجػػػدت أف الختيػػػار 
ـ، ص 2009المحتكل الدراسي معػايير محػددة يجػب أخػذىا بعػيف االعتبػار، ذكػر أىميػا باىمػاـ )

 (:15 - 14ـ، ص ص 2015(؛ ك)الفرا، 54 – 53ص 

أف يككف المحتكل مرتبطان باألىداؼ: يعتبر ارتباط المحتكل باألىداؼ المخطػط ليػا، مػف أىػـ  -1
معػػايير اختيػػار المحتػػكل، ألف العمميػػة التعميميػػة تحػػاكؿ الكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ محػػددة، كعميػػو 

 يجب بناء كتصميـ ىذا المحتكل عمى أساس أف يحمؿ رسالة ىذه األىداؼ.
ان، كلػػو دالالتػػو: يعتبػػر المحتػػكل صػػادقان كلػػو داللتػػو إذا كػػاف يحتػػكم أف يكػػكف المحتػػكل صػػادق -2

 معارؼ حديثة، صحيحة مف النكاحي العممية، كأف يكف قادران عمى إكساب ما يحتكيو لمطمبة.
 المختػارة المعػارؼ تكػكف أف يجػب :التمميػذ فيػو يعػيش الػذم الثقػافي بالكاقع المحتكل يرتبط أف -3

 تػنجـ التػي كالمشػكبلت حكلػو تحػدث التػي الظػكاىر فيـ عمى كتساعده التمميذ كاقع مع تتمشى
 .مكاجيتيا ككيفية الظكاىر ىذه عف

 يغطييػػا التػػي المجػػاالت يعنػػي الشػػمكؿ :المحتػػكل كعمػػؽ الشػػمكؿ بػػيف تػػكازف ىنػػاؾ يكػػكف أف -4
 العمؽ أما كنظاميا، المادة عف كاضحة فكرة إلعطاء تكفي بحيث بالدراسة كيتناكليا المحتكل
 تطبيقاتيػػػا ككػػػذلؾ األساسػػػية كاألفكػػػار كالمفػػػاىيـ المبػػػادئ مثػػػؿ المػػػادة أساسػػػيات تنػػػاكؿ فيعنػػػي
 .المبادئ مف بغيرىا يربطيا كأف كامبل فيمان  لفيميا يمـز الذم التفصيؿ مف بشيء

 الػػػػتعمـ، عمميػػػػة شػػػػركط أىػػػػـ الدافعيػػػػة تعتبػػػػر: كحاجػػػػاتيـ التبلميػػػػذ ميػػػػكؿ المحتػػػػكل يراعػػػػي أف -5
 دراسػة عمػى لئلقبػاؿ لدييـ الدافع يكجد المحتكل خبلؿ مف كحاجاتيـ التبلميذ بميكؿ كاالىتماـ
 أحػد ىػي كحاجػاتيـ التبلميػذ ميػكؿ مراعػاة عمميػة تعتبػر كلػذا تعمميػـ، عممية كييسر المحتكل،
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 التبلميػػػػذ لمسػػػتكل مبلئمػػػان  يكػػػكف بحيػػػث المحتػػػكل، اختيػػػار أساسػػػيا عمػػػى يػػػتـ التػػػي المعػػػايير
 .بيا يمركف التي النمك لمرحمة كالجسمية العقمية كالقدرات

كتػػػػرل الباحثػػػػة بػػػػأف ىػػػػذه المعػػػػايير تتعمػػػػؽ بمحتػػػػكل معظػػػػـ المباحػػػػث كالمػػػػكاد التعميميػػػػة، 
كمكضػػكعات العمػػـك كالحيػػاة، كتػػرل أف كتػػب العمػػـك كالحيػػاة يجػػب أف تتبػػع معػػايير خاصػػة أخػػرل 

و كعاداتو، كذلؾ يجػب أف تكػكف أىميا ارتباطيا بالبيئة المحمية، كقضايا المجتمع الفمسطيني كتراث
 اإلبداعيكاضحة كقادرة عمى تمبية متطمبات العصر مف تناكؿ القضايا المعاصرة، كتنمية التفكير 

 كالعممي، كالناقد.

كػػذلؾ تػػرل الباحثػػة بػػأف مكضػػكعات العمػػـك كالحيػػاة يجػػب أف تمبػػي ثػػبلث جكانػػب رئيسػػة 
نػػػاؾ صػػػكران كرسػػػكـ كأشػػػكاؿ معبػػػرة عػػػف تتمثػػػؿ بالمعرفػػػة كالكجػػػداف كالسػػػمكؾ، كيفتػػػرض أف يكػػػكف ى

 المكضكع، أك الميارة المستيدفة.

 ثالثًا: مفيوم تحميل المحتوى.

عػػرؼ ىكلسػػتي تحميػػؿ المحتػػكل عمػػى أنػػو أسػػمكب بحثػػي يرمػػي لمخػػركج باسػػتدالالت عػػف 
 (.70ـ، ص 2004طريؽ تشخيص صفات محددة لمرسائؿ تشخيصان مكضكعيان منظمان )طعيمة، 

ييػػػػدؼ إلػػػػى الكصػػػػؼ المكضػػػػكعي، كالكمػػػػي المػػػػنظـ لممضػػػػمكف أسػػػػمكب عممػػػػي لمبحػػػػث، 
 (.4ـ، ص 2004الظاىر )حماد، 

أسػػمكب لمكصػػػؼ المكضػػػكعي لممػػػادة المفظيػػػة بحيػػػث يقتصػػػر دكر الباحػػػث عمػػػى تصػػػنيؼ 
المػادة المفظيػػة كفػؽ فئػػات محػػددة بغيػة تحديػػد خصػػائص كػؿ فئػػة منيػػا، كاسػتخراج السػػمات العامػػة 

 (.12ـ، ص 2009التي تتصؼ بيا )بشير، 

كتحميػػػؿ المحتػػػكل عبػػػارة عػػػف طريقػػػة لدراسػػػة مػػػادة اتصػػػاؿ لفظيػػػة أك سػػػمعية أك مرئيػػػة أك 
إشػػارية، كتحميميػػا بأسػػمكب مػػنظـ مكضػػكعي ككمػػي؛ بغػػرض قيػػاس بعػػض المتغيػػرات التػػي تعكػػس 

 (.587ـ، ص 2009المادة االتصالية مكضكع الدراسة )العدكم، 
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 التػػي العممػػي البحػػث أسػػاليب أحػػد( تحميػػؿ المحتػػكل بأنػػو 6ـ، ص 2011كعػػرؼ حمػػاد )
ػا مكضػكعّيا كصػفناالعمػكـ  لمػادة الصػريح المضػمكف أك الظػاىر المحتكل كصؼ إلى تسعى  منتظمن
 .ككمّيا

كىك أسمكب مف أساليب البحث العممي، يعتمد عمى كصؼ المحتكل الظاىر كصفان 
 (.22ـ، ص 2011مكضكعيان كمنطقيان ككميان في ضكء كحدة تحميؿ مستيدفة )داكد، 

كيقصػػػػد بتحميػػػػؿ المحتػػػػكل إجػػػػراء يسػػػػتيدؼ الكصػػػػؼ الػػػػدقيؽ كالمكضػػػػكعي لفئػػػػة التحميػػػػؿ 
المسػػػتيدفة، حيػػػث يعػػػرؼ بأنػػػو التصػػػنيؼ الكمػػػي لمضػػػمكف معػػػيف فػػػي ضػػػكء نظػػػاـ لمفئػػػات صػػػمـ 

 (.3ـ، ص 2014ليعطي بيانات مناسبة لفركض محددة بيذا المضمكف )المداخمي، 

تحميػؿ المحتػكل بأنػو أسػمكب  (260 - 259ـ، ص ص 2017كعرؼ العفكف كالرازقػي )
مف أساليب البحث العممي يعتمد عمى كصؼ المحتكل الظػاىر كصػفان مكضػكعيان كمنطقيػان ككميػان، 

 في ضكء كحدة تحميؿ يصمميا الباحث.

كتػػرل الباحثػػة بػػأف ىنػػاؾ اتفػػاؽ حػػكؿ مفيػػـك تحميػػؿ المحتػػكل، لكػػف تعريػػؼ ىكلسػػتي ىػػك 
ات الكامنػة مػف محتػػكل الكسػيمة االتصػالية )الكتػػاب أكثػر التعريفػات التػي تؤكػػد عمػى معالجػة السػػم

المدرسي، المحتكل الدراسي(؛ حيث أشار إلى أف تحميؿ المحتكل ييدؼ لمخػركج باسػتدالالت عػف 
 طريؽ تشخيص صفات محددة لمرسائؿ تشخيصان مكضكعيان منظمان.

 رابعًا: أىمية تحميل محتوى الكتب المدرسية.

المعمكمات كالميارات كالقدرات كالقيـ التي يكد مخططك يعد الكتاب المدرسي كعاء 
المناىج الدراسية إلكسابيا لمطمبة، كالكتاب المدرسي يقكـ بدكر ىاـ في العممية التعميمية، كمف 

 (:Jack & Marry, 2016. pp. 77 - 78أىـ كظائؼ الكتاب المدرسي )

 الكتاب المدرسي يعمؿ بمثابة مستكدع المعمكمات. .1
 درسي يعمؿ كدليؿ يمكف اتباعو لمحتكل المادة التعميمية كتتابع عرضيا.الكتاب الم .2
 الكتاب المدرسي يعمؿ كمصدر لمخبرات البديمة. .3
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كنظػػران ألىميػػة الكتػػاب المدرسػػي فػػإف تحميمػػو كاسػػتخبلص نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ ليػػا أىميػػة 
ليػا أىػداؼ ( بأف عممية تحميػؿ محتػكل الكتػاب المدرسػي 81ـ، ص 2004فأشار طعيمة ) بالغة،

 -محددة كىي:

استكشػػػاؼ أكجػػػو القػػػكة كالضػػػعؼ فػػػي الكتػػػب المدرسػػػية كالمػػػكاد التعميميػػػة التػػػي تسػػػتعمؿ اآلف،  .1
كتقديـ أساس لمراجعتيا كتعديميا عند الحاجة، كينبغي عمى الدراسات التي تجرل عمى الكتب 

 أف تدؿ عمى أم المكضكعات أكثر قيمة.
يػػػػان مػػػػع المعممػػػػيف كالمػػػػديريف كقػػػػادة العمػػػػؿ التعميمػػػػي تزكيػػػػد المػػػػؤرخيف كالمفكػػػػريف لمعمػػػػؿ تعاكن .2

 كالتربكم كذلؾ لتحسيف الكتب المدرسية كالمكاد التي تتضمنيا.
تقديـ المساعدة لمخططي المناىج في إعداد الكتب المدرسية الجديدة؛ كذلؾ بتزكيدىـ بمبادئ  .3

كضػػػكعات يجػػػب تكجيييػػػة كاإلشػػػارة إلػػػى مػػػا ينبغػػػي تجنبػػػو، كمػػػا ينبغػػػي تعزيػػػزه كتنميتػػػو، أك م
 تضمنيا.

تقديـ مكاد مساعدة في عممية مراجعة برامج الدراسة ككؿ، كتفيد عمميػات تحميػؿ المحتػكل فػي  .4
 لفت النظر حكؿ مكضكعات يجب أف تتضمنيا برامج كميات إعداد المعمميف.

 تحديد كفاية الكتب المدرسية بشأف معالجتو لممكضكعات. .5
 رجة الكضكح أك الشرح لممادة التعميمية.تحديد العبلقة بيف نكع صياغة المحتكل كد .6
 عقد المقارنات بيف اىتمامات كميكؿ المتعمميف كنكع المحتكل الكتاب المدرسي. .7
تحديػػػد الميػػػػارات العقميػػػػة التػػػػي يركػػػػز عمييػػػػا المحتػػػػكل، كطػػػػرؽ معالجتػػػػو ليػػػػا، كمػػػػدل تحقيػػػػؽ  .8

 المحتكل لذلؾ.

ان في عمميػات التربيػة ( عمى أف تحميؿ المحتكل يعد ميم22ـ، ص 2011كما أكد داكد )
( فأكدا عمػى أف أىميػة عمميػة تحميػؿ 15ـ، ص 2012) كمحمدألنو مكاكبة لمتطكرات، أما محمد 

ترجػػع إلػػػى طبيعػػػة العصػػػر، كالػػذم تراكمػػػت فيػػػو المعرفػػػة، كالثػػكرة اليائمػػػة لممعمكماتيػػػة، ىػػػذا األمػػػر 
يتطمػػػػب الحكػػػػـ عمػػػػػى المحتػػػػكل، كمعرفػػػػػة مراعاتػػػػو لمبػػػػػادئ كمعػػػػايير كمككنػػػػػات كأىػػػػداؼ التربيػػػػػة 

 ر أحكاـ حكؿ مناسبة المحتكل لؤلىداؼ.المعاصرة، كذلؾ ألف تحميؿ المحتكل يفيد في إصدا

كمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ تػػرل الباحثػػة أف اليػػدؼ الػػرئيس مػػف تحميػػؿ الكتػػب المدرسػػية كالمػػكاد 
التعميمية كالمقررات كالمكضكعات ىك تحسيف نكعيتيا كمان ككيفػان، كالتركيػز عمػى أف يكػكف إيجابيػان 
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مػى القيػػاس، كىنػاؾ أىػػدافان أخػػرل كيحقػؽ األىػػداؼ المحػددة لػػو بشػكؿ أسػػيؿ كأكضػػح كأكثػر قػػدرة ع
 تتمثؿ بتحديد تضمف الكتب لبعض القضايا كالمفاىيـ كالميارات.

 خصائص تحميل المحتوى.خامسًا: 

يعػػد تحميػػؿ المحتػػكل أسػػمكبان عمميػػان لتفسػػير بعػػض الظػػكاىر، كلعمميػػة تحميػػؿ المحتػػكل عػػدة 
ـ، 2010ك)عطيػة، (؛ 192ـ، ص 2007، كزنكػةخصائص، ذكػر أىميػا كػؿ مػف )عبػد الػرحمف 

 -( عمى النحك اآلتي:145ص 

عمميػػػة تحميػػػؿ المحتػػػكل عمميػػػة مكضػػػكعية، ينظػػػر بمكجبيػػػا إلػػػى المكضػػػكع نفسػػػو، كمػػػا ىػػػك  -1
 كاالبتعاد عف الذاتية، كمف مستمزمات المكضكعية الصدؽ كالثبات في القياس.

كشػػػيكع عمميػػػة كميػػػة، تعتمػػػد عمػػػى التقػػػدير الكمػػػي، كيعتبػػػره أساسػػػان لمحكػػػـ عمػػػى مػػػدل انتشػػػار  -2
 الظاىرة أك السمة أك الميارة.

 عممية بحثية، حيث تساعد في الكصكؿ لحمكؿ لمشكمة الدراسة. -3
يتناكؿ تحميؿ المحتكل شكؿ المادة كمضػمكنيا، فيػك يتنػاكؿ الشػكؿ الػذم تنتقػؿ بػو المػادة، أك  -4

 يا.الحقائؽ كالمفاىيـ كاألفكار كالقيـ إلى المتمقي، فضبلن عف تناكؿ مضمكف المادة كمككنات
عممية عممية ألنيا تستيدؼ دراسة ظكاىر المضمكف، كتيتـ بكضع قكانيف لتفسيرىا، كالكشؼ  -5

 عف العبلقات فيما بينيا.
تيػػتـ بظػػاىر المػػادة كتحميػػؿ المعػػاني الظػػاىرة التػػي تحمميػػا الرمػػكز، كاأللفػػاظ المسػػتخدمة فػػي  -6

 المحتكل دكف التعمؽ في دراسة نكايا الكاتب أك المؤلؼ.
 حيث إنيا تصؼ المضمكف الصريح كالضمني لممادة العممية المراد تحميميا. عممية كصفية، -7
عممية منظمة ألنيا تقتضي خطة منظمة، كأدكات، كيمكف صياغة فركض ليا، كليا خطكات  -8

 يتـ بمكجبيا عمميات التحميؿ.

كتسػػتخمص الباحثػػة مػػف خصػػائص عمميػػة تحميػػؿ المحتػػكل أف الباحػػث يجػػب عميػػو مراعػػاة 
كأف يقػػػكـ بعمميػػػة تحميػػػؿ المحتػػػكل بأسػػػاليب كأدكات محكمػػػة صػػػادقة، كأف يقػػػـك ىػػػذه الخصػػػائص، 

بدراسػػػة كاعيػػػة لممحتػػػكل المػػػراد تحميمػػػو، مػػػع التحديػػػد الفعمػػػي لمظػػػاىرة المػػػراد تناكليػػػا كقيػػػاس مػػػدل 
 تضمف المحتكل ليا.
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 خطوات تحميل المحتوى.سادسًا: 

إعػػػادة تخطػػػيط كتنظػػػيـ تعػػػد عمميػػػة تحميػػػؿ المحتػػػكل مػػػف أىػػػـ العكامػػػؿ التػػػي تسػػػاعد عمػػػى 
المكضػػكعات كالػػدركس كبالتػػالي تحسػػيف جػػكدة المنيػػاج الدراسػػي، كيتبػػع تحميػػؿ المحتػػكل مجمكعػػة 

 ,Jack & Marry(؛ كجػاؾ كمػارم )7ـ، ص 2014مف الخطكات المتكاممة، ذكرىا المداخمي )

2016. pp. 77 - 78) ،ـ، ص 2009، كالشػيرم(؛ ك)السامكؾ 250، ص ـ2011، ك)التميمي
 -عمى النحك اآلتي: (94

، كيساعد المحتكل تحميؿ في خطكة أىـ يعد حيث :)موضوعات التحميل( المحتويات تصنيف -1
 في ضبط التحميؿ كتحقيؽ أىدافو.

كيعبػر عػػف الكحػدة المػراد تحميميػػا، كقػد تكػػكف ىػذه الكحػػدة عبػارة عػػف  :التحميــل وحــدات تحديـد -2
 قياسية كانت أـ زمنية.كممة، أك مكضكع، أك شخصية، أك مفردة، أك أم كحدة 

يقصد بالكممة ككحدة لتحميؿ المحتكل، بأف يعمد الباحث أك المحمؿ عمى البحث عف : فالكممة -
تكػػرار كممػػة مػػا فػػي المحتػػكل، كحصػػرىا كميػػان، حيػػث تشػػير تكراراتيػػا إلػػى دالالت محػػددة قػػد 

 .تككف ثقافية، أك اجتماعية، أك تربكية، أك معرفية
كع عبارة تشير إلى مدلكؿ مػا، كغالبػان مػا يكػكف مػدلكليا قيمػة أك كقد يككف المكض: كالمكضكع -

 .مفيـك أك ميارة
قػػػػد تكػػػػكف كحػػػػدة التحميػػػػؿ الشخصػػػػية كدراسػػػػة سػػػػماتيا كخصائصػػػػيا، كقػػػػد تكػػػػكف : كالشخصػػػية -

 .الشخصية لفرد، أك جماعة
، كاألفكػار المعػاني نقػؿ فػي المصػدر يسػتخدميا التػي الكحػدةحيػث تعبػر المفػردة عػف : المفردة -

 .المفردة التي ييدؼ مخطط المحتكل لنقميا أم
قػػد يكػػكف التحميػػؿ ىػػادؼ لمكشػػؼ عػػف مسػػتكل المحتػػكل، كداللتػػو : الزمنيػػة أك القياسػػية الكحػػدة -

الرقمية أك القياسية أك الزمنية، فيقكـ الباحث بتحديد عدد كحدات المحتكل، أك عدد الكممػات، 
 الت خاصة، أك مقارنتيا بمعيار محدد.أك عدد الصفحات، كحصرىا كميان كالتعبير عنيا بمدلك 

ــل اســتمارة تصــميم -3  كػػؿ محتػػكل فييػػا ليفػػرغ الباحػػثيصػػمميا  عبػػارة عػػف بطاقػػة كىػػي :التحمي
 كتحتػػكم المحتػػكل، ذلػػؾ بمصػػدر ذلػػؾ بعػػد عبلقتػػو تنتيػػي بحيػػث حػػاؿ تعػػدادىا، فػػي مصػػدر
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، (كالمبلحظػػات التحميػػؿ، ككحػػدات المحتػػكل، األكليػػة، كفئػػات البيانػػات) عمػػى التحميػػؿ اسػػتمارة
 .كالتكرارات التي استخمصيا

 كميان. ان تفريغ التحميؿ استمارات مف المعمكمات الباحث فييا كيفرغ التفريغ: جداول تصميم -4
 بيا. الخاصة باالستمارة كثيقة كؿ محتكل تفريغ تفريغ المحتوى: -5
 .ةيتحميم أك ،كصفية كقد تككف معالجات إحصائية الالزمة: الحصائية المعالجات تطبيق -6
حيػػػث يقػػػـك الباحػػػث بتحميػػػؿ المحتػػػكل بيػػػدؼ اسػػػتخبلص النتػػػائج  وتفســـيرىا: النتـــائج ســـرد -7

الكصفية كدالالتيا، كالتعقيػب كالتعميػؽ عمييػا كالحكػـ عمػى مبلئمػة المحتػكل، كحسػف تنظيمػو، 
كمػػػػا يشػػػػير األدب التربػػػػكم إلػػػػى أف تحميػػػػؿ المحتػػػػكل ييػػػػدؼ لتحديػػػػد مػػػػكاطف القػػػػكة، كمػػػػكاطف 

 .ه النقاط كاقتراح الحمكؿالضعؼ، كأكجو القصكر، كلو الحرية في مناقشة ىذ

ألف عمميػػػػة تحميػػػػؿ  نقػػػػاط القػػػػكة كالضػػػػعؼ،كتضػػػػيؼ الباحثػػػػة ضػػػػركرة االىتمػػػػاـ بعػػػػرض 
المحتػػكل تيػػتـ بإصػػدار أحكػػاـ تتعمػػؽ بمناسػػبة المحتػػكل، لؤلىػػداؼ المرجػػكة منػػو، كسػػبؿ تحقيقيػػا، 

تػػكل كمػدل انسػػجاـ كتناسػؽ المحتػػكل لطبيعػة كخصػػائص الطمبػػة النمائيػة، كمػػدل مكاكبػة ىػػذا المح
 .لمتطمبات العصر كأىداؼ التربية المعاصرة

كتتضػػمف المحتكيػػات عديػػد مػػف نقػػاط القػػكة، كقػػد يمحػػؽ بيػػا نقػػاط ضػػعؼ، كعمػػى الباحػػث 
عرض نقاط القكة بشػكؿ مفصػؿ، كعػرض نقػاط الضػعؼ كػذلؾ، كمػف ثػـ مناقشػة ىػذه النقػاط كفػؽ 

ؿ المحتػػكل التػػي ذكرىػػا منيجيػػة عمميػػة كحياديػػة مناسػػبة. كلقػػد اسػػتفادت الباحثػػة مػػف خطػػكات تحميػػ
(؛ ك)السػػػامكؾ 2009؛ ك)التميمػػػي، (Jack & Marry, 2016ـ(؛ ك)2014)المػػػداخمي، 

 .ـ(2009، كالشيرم
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 .اإلبداعي: التفكير الثاني المحور

 أوًل: مفيوم التفكير.

التفكير في المغة معناه إعماؿ الفكر، كالتفكير مصدر فكر، كفكر تفكيران فيك مفكر، 
بمعنى مارس نشاطان ذىنيان، كأعمؿ عقمو ليصؿ لنتيجة )مجمع المغة العربية، كفكر الشخص 

 (.2/214ـ، ص 2004

 بيا يقـك التي العقمية األنشطة مف مجمكعة بأنو (34ـ، ص 2002) جركاف عرفو بينما
 الممس: الخمس الحكاس مف أكثر أك كاحد طريؽ عف استقبالو يتـ لمثير يتعرض عندما الدماغ
 أك المكقؼ في معنى عف بحث عممية الكاسع بمعناه كالتفكير كالتذكؽ، كالشـ كالبصر كالسمع
 .الخبرة

( التفكيػػر عمػػى أنػػو عمميػػة كميػػة يقػػـك بيػػا الفػػرد بمعالجػػة 35ـ، ص 2012كعػػرؼ األغػػا )
عقميػػة لممػػدخبلت الحسػػية، كالمثيػػرات التػػي تحػػيط بػػو، كالمعمكمػػات المسػػترجعة؛ لتكػػكيف أفكػػار أك 

كػػـ، كيتضػػمف اإلدراؾ، كالخبػػرة السػػابقة، كالمعالجػػة الكاعيػػة، كالحػػدس كعػػف طريقػػو اسػػتدالؿ أك ح
 تكتسب الخبرة معنى.

يتضػػح مػػف التعريفػػات السػػابقة أف التفكيػػر عمميػػة عقميػػة معقػػدة، ينػػتج عنيػػا مجمكعػػة مػػف 
أم أف التفكيػػػر يػػػرتبط بعمميػػػة العقػػػؿ، كقػػػدرات األفكػػػار المرتبطػػػة بالمكضػػػكع الػػػذم يتناكلػػػو الفػػػرد، 

لطمبػػة فػػي تكليػػد األفكػػار، كاسػػتنتاج أفكػػار كعبلقػػات جديػػدة، كتكقػػع األشػػياء، كاالنتقػػاؿ مػػف تمقػػي ا
 المعمكمات إلى التفكير في خصائص األشياء، كالمكاقؼ التي تكاجييـ.

 ثانيًا: أىمية التفكير.

 -(:45 - 44ـ، ص ص 2013تكمف أىمية التفكير في النقاط التالية )أبك يكنس، 

حيػػث أف التفكيػػر يسػػاعد الفػػرد عمػػى خػػكض التنػػافس بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي  الذاتيــة لمفــرد:المنفعــة  .أ 
 عصر مرتبط بالنجاح كالتفكؽ، كىذا النجاح مرىكف بالقدرة عمى التفكير الجيد.

فإكساب أفراد المجتمع ميارات التفكير الجيد الفعاؿ، يجعؿ منيـ  المنفعة الجتماعية العامة: .ب 
ؽ لممشػػكبلت االجتمػػاعي التػػي تػػكاجييـ كيعػػانكف منيػػا، كمػػا مكاطنػػكف يسػػتطيعكف النظػػر بعمػػ
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يجعميػػـ أكثػػر قػػدرة عمػػى إصػػدار األحكػػاـ كاتخػػذا القػػرارات الصػػائبة، كيكػػكف الفػػرد أكثػػر فعاليػػة 
 كتككف الجماعة قادرة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية بشكؿ جيد.

حػة النفسػية، فػالمفكركف إف القػدرة عمػى التفكيػر الجيػد يسػاعد الفػرد عمػى الرا الصحة النفسية: .ج 
الجيدكف تككف لدييـ القدرة عمى التكيؼ مع األحداث كالمتغيرات مف حكليـ أكثر مف غيػرىـ، 

 كىذا لو تأثير ايجابي عمى صحتيـ النفسية.
يكسػػبو قػػدرات عمػػى التحميػػؿ كالتقػػكيـ كالنقػػد، كيقيػػو مػػف التػػأثر  إتقــان الفــرد لمتفكيــر ومياراتــو: .د 

 جعمو أكثر قدرة عمى المبادرة كتقيـ الحمكؿ.السريع بأفكار اآلخريف كي

كتسػػتنتج الباحثػػة بػػأف سػػبلمة التفكيػػر، تعػػزز الجكانػػب المعرفيػػة لمفػػرد، كتحقػػؽ لػػو التكافػػؽ 
كالتكيػػػؼ مػػػع متطمبػػػات كتحػػػديات العصػػػر، كػػػذلؾ فػػػإف التفكيػػػر يقػػػكد إلػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات سػػػميمة، 

كاجييـ، كػػذلؾ يػػدرككا مكػػامف الخطػػر كبػػالتفكير يكاجػػو الطمبػػة كافػػة التحػػديات كالمشػػكبلت التػػي تػػ
 كالتيديد، كيعزز التفكير ثقة الطمبة بأنفسيـ.

 ثالثًا: أنماط التفكير.

 -:ىما لمتفكير، مستكييف بيف التفكير مجاؿ في الباحثكف ميز

 -:األساسي التفكير .أ 

 تنفيذ أك ممارسة تتطمب كالتي المعقدة غير الذىنية أك العقمية األنشطة عف عبارة كىك
 مستكيات في كالمتمثمة العقمي، أك المعرفي لممجاؿ بمكـ تصنيؼ مف الدنيا الثبلثة المستكيات

 كالتصنيؼ كالمقارنة كالمبلحظة المعرفة :بينيا مف كثيرة ميارات كيتضمف كالتطبيؽ، كالفيـ الحفظ
 (.46 ـ، ص2002 ،جركاف) المركب التفكير مستكيات لمكاجية لبلنتقاؿ ضركرية كىي

 -:المركب التفكير .ب 

 االبتكارم كالتفكير الناقد التفكير ميارات تضـ التي المعقدة العمميات مف مجمكعة كيمثؿ
( 46 ـ، ص2002 ،جركاف) المعرفي فكؽ كالتفكير القرارات صنع كعممية المشكبلت كحؿ
 .(60 ـ، ص2006، سعادة)ك
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 كعدـ المركب السيما التفكير، أنكاع شتى عمى التركيز كجكب الباحثة ترل ىنا كمف
 الحديثة، التربية بيا تنادم التي الرئيسية األىداؼ مف يعد ألنو التعميمية العممية مف استثنائو
 بيئة إيجاد عمى تساعد بحيث مكضكعاتيا كصياغة المناىج تخطيط إعادة يفرض الذم األمر
 .ابتكارية جديدة تعميمية

 -التفكير عبارة عف:( أف أنماط 23 - 22ـ، ص ص 2009بينما يرل المبيريؾ )

 فػي يسػتخدمو الفػرد أف يمكػف الػذم المػنظـ التفكيػر مػف النػكع ذلؾ بو كيقصد :العممي التفكير . أ
 .المحيط بو العالـ مع عبلقتو في أك يبذلو الذم النشاط في أك اليكمية حياتو

 التػػي تكمػػف كالعمػػؿ األسػػباب بيػػاف محاكلػػة عنػػد يمػػارس الػػذم التفكيػػر كىػػك :المنطقــي التفكيــر . ب
 النتػائج أك ،تحديػد األسػباب مجرد مف أكثر كلكنو األعماؿ نتائج معرفة كمحاكلة األشياء كراء
 .أك تنفييا النظر كجية تثبت أك ،تؤيد أدلة عمى الحصكؿ يعني إنو

 اليادفػػػة كالدقيقػػػة لمتحمػػػيبلت كالمتضػػػمف بطبيعتػػػو لمتقيػػػيـ القابػػػؿ التفكيػػػر كىػػػك :الناقـــد التفكيـــر . ت
 لقيمتػػو إضػػافة دقتػػو كصػػبلحيتو عمػػى لمحكػػـ كذلػػؾ مصػػدر، أم كمػػف معتقػػد، ألم كالمتكاصػػمة
 .الحقيقية

 إلػى تحػكؿ المػألكؼ كأف مػألكؼ غيػر شػيء مػف مألكفنػا شػيئنا تكجػد أف كىك :اإلبداعي التفكير . ث
 .مألكؼ غير شيء

 عمػػى كالقػػدرة ،الجمػػكد كعػػدـ ،بالمركنػػة صػػاحبو يتصػػؼ الػػذم التفكيػػر كىػػك :التــوفيقي التفكيــر . ج
 طريقنا ليجد أفكاره كيغير مف ،ألفكارىـ تقببلن  فيظير ؛اآلخركف بيا يفكر التي الطرؽ استيعاب
 اآلخريف فييا. كأسمكب المعالجة في طريقتو بيف يجمع كسيطنا

 .اإلبداعيرابعًا: مفيوم التفكير 

  العممية كاالىتمامات الفكرية المدارس الختبلؼ كذلؾ اإلبداعي التفكير تعريفات تتعدد
 البلتيني األصؿ مف مشتقة أنيا نجد" Creativity" االنجميزية الكممة إلى كبالرجكع .لمباحثيف

"Creare  "اإلغريقية الكممة كمف  "Kralnein "، غير عمى جديد شيء إحداث يعنى فاإلبداع 
 .(45 ـ، ص2013 الحارثي،) سابؽ مثاؿ
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 كتتضمف الكجكه، متعددة ظاىرة أنوب اإلبداعيالتفكير ( 43 ، صـ2004) قطامي عرؼ
 .الجماعة أك الفرد قبؿ مف قيمة كذا كأصيبل جديدا إنتاجا

 كىادؼ مركب عقمي نشاط أنو اإلبداعي التفكير (798، ص ـ2005) إبراىيـ عرؼك 
 ،سابقان  معركفة تكف لـ أصمية نتائج إلى التكصؿ أك حمكؿ عف البحث في قكية رغبة تكجيو
 كأخبلقية كانفعالية معرفية عناصر عمى ينطكم ألنو كالتعقيد بالشمكلية اإلبداعي التفكير كيتميز
 .فريدة ذىنية حالة لتشكؿ متداخمة

 ىك ما اإلبداعي التفكير أف( Andrews & Weiner, 2004) ككينر اندركاس رأل كما
 المعرفة مف ضخمة لقاعدة كاستخدامان  تطكيران  يتضمف فيك، تعممو يمكف معرفي نشاط إال

 .القرارات كاتخاذ التفكير، كميارات

 لممشكبلت حساسان  الفرد فيو يصبح عقمي نشاطعبارة عف  اإلبداعيالتفكير كما إف 
دراؾ  كاختبار ،حكليا كفرضيات أسئمة كصياغة، كالمكاقؼ ،المعمكمات في كالنكاقص الثغرات كا 
 األفكار بغزارة اإلبداعي التفكير كيتميز. باألصالة تتصؼ ليا حمكؿ إلى لمتكصؿ صحتيا
 .(244ـ، ص 2015)عبد الحؽ كالعجيمي،  كأصالتيا كجّدتيا كتنكعيا

 فييا يتفاعؿ ذىنية عممية اإلبداعي( إلى أف التفكير 29ـ، ص 2016أشار العبسي )ك 
 إلى الكصكؿ أجؿ مف المكقؼ عناصر استيعاب بيدؼيكجيكنيا  التي العديدة تاالخبر  مع الطمبة
 بالنسبة قيمة ذم جديد شيء اكتشاؼ أك ،لمشكمتو أصيبلن  حبلن  يحقؽ جديد إنتاج أك ،جديد فيـ
 .يـلمجتمعك  ـلي

بأنو قدرة الطمبة عمى التعبير الحر الذم يمكنيـ مف اكتشاؼ  اإلبداعيكيعرؼ التفكير 
عادة صياغة الخبرة في أنماط جديدة عف طريؽ تقديـ أكبر عدد  المشكبلت كالمكاقؼ الغامضة كا 

غير المألكفة كالتي تتميز بالمركنة كالحداثة، كيعبر عنيا  ممكف مف االستجابات كاألنشطة
بمفردات كجمؿ تحؿ معاني لمتعبير عف الذات أك التعبير الحركي كالبصرم )الشرارم 

 (.197ـ، ص 2017كعبدالجبار، 
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 عممية عمى ركز ما منيا أف الباحثة ترل، السابقة التعريفات إلى النظر خبلؿ كمف
 ،ة كعممية التفكيراإلبداعي العممية مف باإلنتاج بعضيا كاىتـ كمياراتيا، بمراحميا نفسيا االبداع
مكاناتو المبدع الشخص بسمات اىتـ اآلخر كالبعض  .كقدراتو عمى تحميؿ المكاقؼ كا 

 .اإلبداعي التفكير خامسًا: ميارات

مف مرحمة عمرية ألخرل، كالمناىج الدراسية لدل طمبة المرحمة  اإلبداعييختمؼ التفكير 
 اإلبداعي، كفيما يمي بياف لميارات التفكير اإلبداعياألساسية تختص ببعض مف ميارات التفكير 

 -لدل طمبة المرحمة األساسية كتحديدان طمبة الصفيف الثالث كالرابع:

 -ميارة الطالقة:(: 1)

بلقػػة عمػػى أنيػػا قػػدرة الطمبػػة عمػػى اسػػتدعاء أكبػػر ( الط4ـ، ص 2015عػػرؼ مصػػطفى )
قدر ممكف مف االستجابات المناسبة تجاه مشكمة ما، أك مثير معيف، كذلؾ في فترة زمنية محددة، 
فالطبلقة تشير إلى سيكلة تكليد األفكار، كخصكبة الخبرات السابقة حػكؿ مكقػؼ معػيف، كىػي إمػا 

 يرية، أك طبلقة ارتباطية.طبلقة لفظية، أك طبلقة فكرية، أك طبلقة تعب

( الطبلقة عمى أنيا القدرة عمى إنتاج أكبر قػدر ممكػف 24ـ، ص 2017كعرؼ السممي )
مػػػف األفكػػػار، عمػػػى أف تكػػػكف ىػػػذه األفكػػػار مرتبطػػػة بمكضػػػكع الحػػػكار؛ سػػػكاء أكانػػػت كممػػػات، أك 

 عبارات، أك تعبيرات، أك رسكمان كأشكاؿ.

أكبر قدر ممكػف مػف األفكػار المميػزة، كغيػر كالطبلقة عبارة عف قدرات الطمبة في إعطاء 
المألكفة، فالمبتكر يقدـ العديد مف األفكار بسرعة كسيكلة، بحيث يفػكؽ عػدد األفكػار التػي يقػدميا 

 غيره في فترة زمنية محددة.

 239 ـ، ص ص2002 كالزغكؿ، ك)الينداكم ؛(105 ـ، ص1996 الحميـ، )عبد كأكرد
( أقساـ 4ـ، ص 2015(؛ ك)مصطفى، Abdulrab & Sridhar, 2012, p. 70) ؛(240 –

 -:الطبلقة عمى النحك اآلتي

 معينة، خصائص فييا تتكافر ، كثيرة ألفاظ استحضار عمى القدرة في تظير: المفظية الطبلقة . أ
 .معيف بحرؼ تنتيي الكممات مف ممكف عدد أكبر يذكر أف الشخص مف مثبلن  يطمب كأف
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 المرتبطة األفكار مف كبير عدد تككيف عمى القدرة في كتظير": التخيمية" التصكرية الطبلقة . ب
 .معيف زمف في معيف بمكقؼ

 متعددة أفكار إصدار أك بسرعة األفكار صياغة عمى القدرة في كتظير: التعبيرية الطبلقة . ت
 .كالتنكع بالثراء األفكار ىذه تتصؼ أف شريطة محدد، مكقؼ في

 األفكار، مف كبير عدد إنتاج سرعة عمى القدرة في تظير: الترابطية أك التداعي طبلقة . ث
 المعنى. حيث مف معينة خصائص فييا تتكافر

 -ميارة المرونة:(: 2)

 تعقد مع تتناسب لكي ؛كاألفكار الذىنية الحالة تغيير عمى الطمبة قدرة فيالمركنة  تتمثؿ
 قطامي) كالجمكد الذىني التصمب يسمى ما عكس إلى ىنا المركنة كتشير االبتكارم، المكقؼ
 .(42 ـ، ص2000 شياب،)ك(  455 ـ، ص1991 كقطامي،

كعرفيػػػا ديبػػػتس كجػػػكليز بأنيػػػا قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى سػػػرعة انتػػػاج األفكػػػار كتنكعيػػػا كتحػػػكؿ 
كجيتػػو الذىنيػػة بمػػا يتناسػػب مػػع المكقػػؼ، كالمثيػػرات المحيطػػة. حيػػث أف ىػػذه المثيػػرات بطبيعتيػػا 

 (.Dibbets & Jolles, 2006, p. 62متغيرة )

كعرفيا راف كجػكف كشػيرا بأنيػا سبلسػة أفكػار األفػراد كقػدرتيـ عمػى تحكيػؿ مسػار تفكيػرىـ 
 (.Ran, John, & Shira, 2009, p. 26حسب المكقؼ أك المثير، كتغيرات ىذا المثير )

 الفرداستجابة انفعالية عقمية تمكف ( المركنة عمى أنيا 4ـ، ص 2010كعرؼ األحمدم )
سكاء كاف ىذا التكيؼ بالتكسط أك القابميػة لمتغيػر يجابي مع مكاقؼ الحياة المختمفة مف التكيؼ اإل

 .أك األخذ بأيسر الحمكؿ

كذلؾ رأل فيمبس أف المركنة تكازم الشعكر بالرفاىية، كالقدرة عمى مكاجية الشدائد بكفاءة 
متعػػددة أمػػاـ كالكصػػكؿ إلػػى درجػػة تكيػػؼ مناسػػبة، كتعبػػر عػػف اتبػػاع اسػػتراتيجيات مكاجيػػة مختمفػػة 

 (.Phillips, 2011, p. 29مثيرات متغيرة )
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( بأنيػػػػا تغييػػػر الكجيػػػػة الذىنيػػػة، أك التنػػػػكع فػػػػي 25ـ، ص 2011كعرفيػػػا عبػػػػد الكىػػػاب )
األفكار غير المتكقعة كتكليدىا، كتكجيييا، كتحكيؿ مسارىا؛ بما يتناسب مع المثيػر، أك متطمبػات 

 المكقؼ مع سبلمة التفكير كعدـ الجمكد الفكرم.

كعرفيػػػا ديػػػاؾ ككيػػػش ىيػػػرت بأنيػػػا قػػػدرات الطمبػػػة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع الميػػػاـ المتغيػػػرة، أك 
 & Deakمكاجيػػػة المشػػػكبلت، مػػػف خػػػبلؿ ادراكيػػػا كاسػػػتخداـ القػػػدرات المعرفيػػػة لعبلجيػػػا )

Wiseheart, 2015, p. 31.) 

( بأنيػػػػا قػػػػدرة الطمبػػػػة عمػػػػى تغييػػػػر مسػػػػار تفكيػػػػرىـ فػػػػي 60ـ، ص 2015كعرفيػػػػا راشػػػػد )
 تمفة إلنتاج أكبر قدر ممكف مف البدائؿ، كاألفكار بسيكلة كيسر.اتجاىات مخ

( المركنػػة عمػػى أنيػػا إنتػػاج عػػدد متنػػكع كمختمػػؼ مػػف 4ـ، ص 2015كعػػرؼ مصػػطفى )
األفكػػػػار كاالسػػػػتجابات، كالتحػػػػكؿ مػػػػف نػػػػكع معػػػػيف مػػػػف الفكػػػػر إلػػػػى نػػػػكع آخػػػػر، أم إمكانيػػػػة تغييػػػػر 

 : التمقائية، كالتكيفية.استراتيجية النظر لممثيرات، كىناؾ نكعاف مف المركنة

كالمركنػػػة أيػػػان كػػػاف نكعيػػػا عقميػػػة أك إدراكيػػػة، تمقائيػػػة أك تكيفيػػػة، معرفيػػػة أك نفسػػػية فيػػػي 
مكتسبة، كيمكف تعزيزىا. حيث أكدت نتائج دراسػة "لػكثر ككاشػيتي" أف السياسػات االجتماعيػة ليػا 

طفػاؿ كالمػراىقيف كالشػباب أثران في مركنة الفرد، كأكصى بضػركرة تعزيػز المركنػة االيجابيػة عػف األ
(Luthar & Cicchetti, 2000, p. 873.) 

ـ، ص 2011(؛ ك)عبػد الكىػاب، Ran, John, & Shira, 2009حيػث اتفػؽ كػؿ مػف )
 -( عمى أف المركنة تتمثؿ في بعديف رئيسيف ىما:4ـ، ص 2015(؛ ك)مصطفى، 26-27

قػػدرة التبلمػػذة عمػػى تغييػػر الكجيػػة الذىنيػػة  (:Adaptive Flexibilityالمرونــة التكيفيــة ) .1
التي ينظر مف خبلليا إلى حؿ مشكمة ما، كتعد تمؾ القدرة أنيا عكس عممية الجمكد الػذىني، 
كما تشير إلػى قػدرة التبلمػذة عمػى أف يظيػر سػمككان ناجحػان فػي مكاجيتػو لممشػكمة، كبػذلؾ فإنػو 

 لصكر المختمفة التي تظير عمييا.يتكيؼ مع المشكمة الجديدة بأكضاعيا المتعددة، كمع ا



27 
 

قػدرة التبلمػذة عمػى السػرعة فػي إنتػاج  (:Spontaneous Flexibilityالمرونـة التمقائيـة ) .2
أكبر عدد ممكف مػف األفكػار المتنكعػة تجػاه مكقػؼ معػيف، كتقػاس المركنػة التمقائيػة فػي مػدل 

 نفعالي.سرعة إنتاج األفكار مف قبؿ التبلمذة بناء عمى استعدادىـ المعرفي كاال

 -ميارة األصالة:(: 3)

األصالة تعني أف التفكير بطرؽ كأساليب غير مألكفة، كتمتاز ىذه األفكار كطرؽ التفكير 
 (.1020ـ، ص 2017بالجدة، كعدـ التكرار، كيككف نتاجيا شيئان فريدان )الصيفي كأبك دياؾ، 

كنادرة، كتتميز ىذه كاألصالة تعني القدرة عمى التجديد في األفكار كطرح أفكار جديدة 
الميارة بأف األفكار االبتكارية التي ينتجيا التبلمذة يجب أف تكف ذات قيمة كنكعية كجدة كمختمفة 

 (.23ـ، ص 2015عف أفكار اآلخريف، كال أىمية لعددىا )العدكاف، 

 -:لممشكالت الحساسية(: 4)

 النقص أك الضعؼ مكاطف إدراؾ عمى القدرة بأنيا( 135ـ، ص 1985) نشكاني يعرفيا
 .المثير المكقؼ في الفجكات أك

( أف الحساسية لممشكبلت قدرة الطمبة عمى 23ـ، ص 2015كذلؾ ترل العدكاف )
الشعكر كاالحساس بالمشكبلت، أك اكتشاؼ المشكبلت، كترتبط ىذه الميارة بمبلحظة األشياء 

ؤالت كاقتراح االفتراضات بطرؽ غير عادية، كمبلحظة األشياء غير المألكفة، كيتـ إثارة التسا
 حكؿ ىذه األشياء.

 -:)اإلفاضة( التفاصيل(: الميل إلى 5)

 لتقديـ كقابميتو الطالب قدرة أم األساسية، لمفكرة التفاصيؿ إضافة عمى القدرة بأنيا عرؼتُ 
 يتناكؿ أف يستطيع المبتكر فالفرد التفاصيؿ، مف مزيد إلى تؤدم قد ،معينة لفكرة جديدة إضافات

 (.5ـ، ص 2015)مصطفى،  بتكسيعيا يقكـ ثـ تفاصيميا يحدد بسيطة فكرة

كذلؾ تعني ميارة الميؿ إلى التفاصيؿ قدرات الطمبة عمى إعطاء تفاصيؿ كثيرة حكؿ 
مكقؼ محدد، أك تقديـ إضافات جديدة لفكرة معينة، أك استنباط عدد مف األفكار مف خبلؿ فكرة 
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دقيقة حكؿ قضية ما، كالعمؿ عمى إبرازىا )العدكاف، رئيسة، كالتعرؼ إلى مزيد مف التفاصيؿ ال
 (22ـ، ص 2015

 أف يمكف ال المبدع أف الباحثة ترل ،لئلبداع لمميارات الرئيسة السابؽ العرض كمف
 مشكمة حؿ في مبدعان  يككف فبل العناصر، ىذه لكؿ جامعان  كاف إذا إال االبداع؛ صفة عميو نطمؽ
دراكيا فيميا في بطئو أك ،تناكليا في لممركنة يفتقر كىك ، عميو كاالقتصار كاحد بحؿ إتيانو أك ،كا 

فالمبدع يجبأف يجمع بيف الميارات الرئيسة لئلبداع، كاالبداع يختص بكافة األنشطة اليكمية 
لمفرد، فالطالب يككف مبدعان في دراستو، كالمكظؼ مبدعان في عممو، كالمدير مبدعان في قراراتو 

 .كأنشطة القيادة

 .اإلبداعي التفكير عممية مراحل: سادساً 

 ,Coline) ككليف يشير كما متتالية مراحؿ أربع خبلؿ مف اإلبداعي التفكير عممية تتـ

2011, p. 231(ك ،)ص ص ـ2005، إبراىيـ)(، ك443ـ، ص 2001، كقطامي قطامي ،
 :ىي (1020ـ، ص 2017(؛ ك)الصيفي كأبك دياؾ، 799 – 798

 فيو يبتكر الذم المكضكع في كالمتعمقة الشاممة الخمفية كىي :واإلعداد التحضير مرحمة . أ
 .الفرد

 القياـ عند كالتردد البلشعكرم كالخكؼ القمؽ مف حالة كىي :والحتضان الكمون مرحمة . ب
 الحمكؿ. عف كالبحث بالعمؿ

 الحؿ فكرة إلى تؤذم التي الشرارة اك الكمضة بيا تحدث التي الحالة كىي :اإلشراق مرحمة . ت
 كفي ما كقت في تحدث فيي مسبقا تحديدىا يمكف ال الحالة كىذه المأزؽ مف الخركج أك

 .الحالة ىذه تحريؾ في دكرا المحيطة كالبينية كالزمنية المكانية الظركؼ تمعب كربما ما مكاف
 المنتج كحيازة كالمرضية المفيدة األصمية النتائج عمى الحصكؿ مرحمة كىي :التحقق مرحمة . ث

 .االجتماعي بالرضا المرتبط االبتكارم

 حددت لقدأنو قابؿ لمتعمـ، ك  اإلبداعيكرأل السممي أف مف أىـ خصائص التفكير 
؛ (Alane, 2005, p. 25)ك؛ (Guy, 2003, p. 28)ك؛ (Mary, 2003, p. 323) دراسات
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 في يستخدميا فأ لممعمـ يمكف التي األساليب بعض (25 - 24ـ، ص ص 2017ك)السممي، 
 -:كىي طمبتو، عند االبداع تنمية

 كالمعاني الذىنية كالصكر ،المعمكمات مف المزيد كاكتساب ،التعمـ عمى طمبتو يشجع أف . أ
 .الحقيقة كتقبؿ

 ،تجريبية حمكؿ في كالتفكير ،كالتخيؿ ،البيانات بيف كالربط ،المساءلة عمى الطمبة يحفز أف . ب
 .متكقعة غير نماذج كجمع أخرل اتجاىات في الفكرة كتحريؾ، اآلخريف أفكار عمى كالبناء

 .مباشرة المخرجات بإعبلف االستكشافي الجيد كؼ عمى يعمؿ فبل ،الحكـ إرجاء . ت
 مداخميـ كتغيير مبلحظاتيـ نقؿ عمى مساعدتيـ فعميو ،لتبلمذتو العقمية بالمركنة يرتقي أف . ث

 التبلمذة يشجع كما ،المكضكع مكاجية في الفردم السمكؾ تجنب عمى كالعمؿ ،لممشكبلت
  أخرل فئات في المشاكؿ تعريؼ إعادة عمى

 عند بناءىا يمكف التي الذاتية بالقيمة الشعكر عمى يشجع الذم، الذاتي التقكيـ يشجع أف . ج
 .طبلبو

 االجتماعية كلممشاكؿ الخارجية لممحفزات حساسية أكثر يصبحكا أف عمى طمبتو يساعد أف . ح
 .كاألكاديمية كالشخصية

 عممية األسئمة تككف أف يجب لكف ،االبتكار استثارة في السؤاؿ يستخدـ كيؼ يعرؼ أف . خ
 الفضكؿ كتسرع ،لبلكتشاؼ تقكد ألنيا التبلمذة عند معاف ليا تككف كأف ،النياية كمفتكحة
 .التمميحية الميكؿ كتحفز

 .لدى الطمبة اإلبداعيأىمية تنمية التفكير  :سابعاً 

بػؿ إف الػبعض  ،أىـ أىداؼ التربيػة عمكمػان  اإلبداعيعمى التفكير  الطمبةتمثؿ تنمية قدرة 
عمػػى التفكيػػر بطريقػػة تعيػػنيـ عمػػى التغمػػب عمػػى مشػػاكؿ الحيػػاة التػػي  الطمبػػةيػػرل أف تنميػػة قػػدرة 

، أك لػػو قابميػػة مبػػدعتػػكاجييـ تمثػػؿ الغايػػة النيائيػػة لمتربيػػة، كينظػػر عممػػاء الػػنفس "إلػػى أف كػػؿ فػػرد 
إذا ىيئػػت لػػو الظػػركؼ المناسػػبة ليػػذه العمميػػة، كقػػد تظيػػر الفػػركؽ بػػيف األفػػراد فػػي درجػػة  لئلبػػداع
، كميػػان  االبػػداعإذا ىيئػػت لػػو الظػػركؼ المناسػػبة ليػػذه العمميػػة، فػػاالختبلؼ بػػيف األفػػراد فػػي  االبػػداع
 بأنو طريقة العمـ حيث دائما تبحػث عػف اإلبداعيكما يشرحو دم بكنك في كتابو التفكير  كاالبداع

، كمػػف جيػػة النظػػر ىػػذه فػػإف العمػػؿ عمػػى ك تطبيقػػات جديػػدة لمعمكمػػات متػػكفرةمعمكمػػات جديػػدة أ
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عمػى القاعػدة التػي تػنص  اعتمػادان  ،تمثػؿ طريقػة التػدريس المناسػبة اإلبػداعيتنمية ميارات التفكير 
رفػة عمى أف طريقة التدريس يجب أف تككف تكائـ لطريقة بناء المعرفة اإلنسانية، كطريقة بنػاء المع

مػع ىػذا البنػاء كتركػز  تػتبلءـ؛ كعمى طرائػؽ التػدريس أف االبداعاإلنسانية كما أشار دم بكنك ىك 
 (.544ـ، ص 2012)بكلسناف كبمكـ،  اإلبداعيعمى تنمية التفكير 

 .الطمبةلدى  اإلبداعيتنمية التفكير : ثامناً 

يمكػػف تنميتيػػا بػػنفس يعتبػػر التفكيػػر مػػف القػػدرات المكجػػكد عنػػد الفػػرد كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ فإنػػو 
 ،الكنػاني)ذكػره كػؿ مػف  مػا اإلبػداعيكمػف كسػائؿ تنميػة التفكيػر  ،الطرؽ التي تنمػى بيػا الميػارات

 545ـ، ص ص 2012)بكلسناف كبمكـ، ك ؛(23ـ، ص 2015؛ ك)العدكاف، (60 ـ، ص1990
 :عمى النحك اآلتي (546 -

 .الجديدة االبتكاريةإيجاد جك يحتـر األفكار  .أ 
يجابي كمتقبؿ كداعـ لؤلفكار  .ب   االبتكارية.إيجاد جك معزز كا 

 لؤلفكار المتعمقة بتيديد الذات كعدـ الشعكر بالمف نتيجة ىذه األفكار. والتنبي .ج 

 .اقتراح أفكار جديدة مبتكرة .د 

 .أك السخرية منيا ،االبتعاد عف النقد كتجريح ىذه األفكار .ق 

  التبلمذة.كجيو كجكد جك مف االنفتاح كالمركنة في غرفة الصؼ لت .ك 

 ـ.كاىتماماتي ـكأفكارى الطمبةالتركيز عمى  .ز 

 .غير العادية ردعـ كتعزيز األفكا .ح 

 لى األخطاءالتعرؼ إعمى  الطمبةمساعدة  .ط 

 لمتفكير في أفكارىـ كنقدىا كتطكيرىا لمطمبةإعطاء كقت كافي  .م 

 يالية.مثؿ االستجابات المفظية الشعرية كالنثرية كالخ اإلبداعاالىتماـ بجميع مظاىر  .ؾ 

 .اإلبداعيبالمصادر المدعمة لتشجيع تنمية التفكير  الطمبةتزكيد  .ؿ 

فػػي جػػك مػػف المػػدح كالضػػحؾ كالػػدؼء ألف ذلػػؾ يسػػاعد عمػػى تنميػػة التفكيػػر  لمطمبػػةاالسػػتماع  .ـ 
 كاإلبداع.

 منح الطمبة معمكمات كمعارؼ تساعدىـ عمى تطكير األفكار. .ف 

 األفكار التي يقترحكنيا.حفز الطمبة عمى تقديـ األفكار بكضكح، كتفسير  .س 
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 كاتخاذ القرار. ،في حمكؿ المشكبلت الطمبةراؾ اش .ع 

تاحة الفرصة لجميع الطمبة بالمشاركةدركسان في ضبط النفس، ك  الطمبةإعطاء  .ؼ   .ا 

كتػػرل الباحثػػة بػػأف أنشػػطة التفكيػػر اإلبػػداعي الكاجػػب تػػدريب الطمبػػة عمييػػا، يجػػب أف تأخػػذ بعػػيف 
تماد تطبيقات تربكيػة مرتبطػة بػالتفكير اإلبػداعي فػي ضػكء ىػذه االعتبار خصائصيـ النمائية، كاع

الخصػػػائص، حيػػػث إف اإلبػػػداع يمكػػػف أف يتحقػػػؽ مػػػف خػػػبلؿ تفاعػػػؿ الطمبػػػة مػػػع نشػػػاط أك مكقػػػؼ 
تعميمػػي يحفػػزىـ عمػػى طػػرح األفكػػار بمركنػػة كطبلقػػة، كتقػػديـ أفكػػار أصػػيمة، كاإلحسػػاس المرىػػؼ 

 .مكاقؼ التعميميةبالمشكبلت، كالميؿ إلى تفاصيؿ تمؾ األنشطة كال
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 المحور الثالث: األنشطة التعميمية في كتب العموم والحياة لممرحمة األساسية.

 أوًل: منيج العموم لممرحمة األساسية.

تعتبر العمكـ مف أىـ المجاالت الدراسية التي ينبغي أف تتضمف قضايا بيئية كحياتية 
المحيطة، كما يجرم فييا مف تفاعبلت ىي ميداف تسيـ في تنمية كتنشئة الطمبة، كتعتبر البيئة 

، يمارس فييا الطمبة أنشطتيـ عف طريقة المبلحظة، كالتجريب، كالزيارات الميدانية،  مناىج العمـك
كاالستقصاء، كحؿ المشكبلت، فيكتسبكف ميارات لمتفكير العممي، كعمميات العمـ المختمفة لتككيف 

ظيفة العمـ في خدمة اإلنساف كحؿ مشكبلت البيئة المعاصرة المفاىيـ العممية كتنميتيا، كتحقيؽ ك 
 (.10ـ، ص 2007)شياب، 

( أف الميمة األساسية التي ينبغي أف يضطمع بيا 925ـ، ص 2011كيرل خميفة )
تدريس العمكـ تتمثؿ في تعميـ المتعمميف كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف، خاصة في ظؿ 

 الحياة. االنفجار المعرفي الذم شمؿ كافة مجاالت

منيج العمكـ يعبر عف كافة الخبرات المخططة التي تنظـ داخؿ المدرسة كخارجيا، ك 
إلحداث التغير المناسب كالمرغكب في سمكؾ المتعمـ، كالخبرات التعميمية تمثؿ المككف األساس 
، كيتضمف منيج العمكـ لممرحمة األساسية ثبلث جكانب )رزكقي كعصماف،  لمنيج العمـك

 -(:10 - 8ـ، ص ص 2008

يكتسب مف خبللو الطالب الحقائؽ، كالمفاىيـ، كالتعميمات، كالقكانيف،  الجانب المعرفي: -1
كالعبلقات، كالنظريات، كيكظؼ ىذه المعارؼ في مكاجية المشكبلت، كالتكيؼ مع طبيعة 
الحياة كالبيئة المحيطة، كالمعرفة العممية تتضمف عناصر متعددة كمترابطة كتشكؿ منظكمة 

فمف خبلؿ الحقائؽ تتككف المفاىيـ، كمف المفاىيـ تأتي التعميمات كالعبلقات  ىرمية،
 كالقكانيف كالنظريات.

يتضمف كؿ مف االتجاىات كالميكؿ كالقيـ، كىي بالغة األىمية في تدريس  الجانب النفعالي: -2
، إذ إف االتجاىات ىك مكقؼ الطالب مف القضايا العممية، كتككيف اتجاىات إيجابي ة العمـك

نحكىا تجعمو قادران عمى تكظيفيا في الحياة اليكمية، أما الميكؿ فيي تعبر عف رغبة الطالب 
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، كالقيـ تعبر عف  ، حيث تشكؿ ىذه الرغبة دافعية الطالب نحك تعمـ العمـك في تعمـ العمـك
 االعتزاز بإنجازات العمـ كالعمماء، كأثرىما عمى الحضارة اإلنسانية.

اكؿ الميارات العممية، كميارات التفكير البلزمة لمطالب في تطبيؽ يتن الجانب النفس حركي: -3
، كالقدرة عمى استخداـ األدكات كاألجيزة العممية  كتنفيذ األنشطة العممية أثناء دركس العمـك

 في سبيؿ تحقيؽ أىداؼ التعمـ.

 ثانيًا: األسس العامة لتدريس العموم في المرحمة األساسية بفمسطين.

( أف بناء مناىج العمـك 1999خطة المنياج الفمسطيني الصادرة عاـ )كرد في كثيقة 
 العامة في المرحمة األساسية تقكـ عمى أسس تربكية كعممية، كىي:

يسعى منياج العمـك العامة في مرحمة التعميـ األساسي إلى  أوًل: األساس الفكري "الفمسفي":
تعزيز اإليماف باهلل، كالدعكة إلى التبصر كالتفكر في الككف، كتمثؿ القيـ كالمبادئ اإلنسانية 
الحميدة، كتعزيز مكانة العقؿ، كالحض عمى العمـ، كالعمؿ، األخبلؽ، كأف التكنكلكجيا كالتربية 

 في تطكر المجتمع، كبناء الحضارة اإلنسانية. العممية تسيـ بدكر إيجابي

يراعي منياج العمكـ حاجات المتعمـ، كميكلو، كخصائصو العقمية،  ثانيًا: األساس النفسي:
كالنفسية، كتكافقو مع متطمبات العصر كالبيئة، كيشجع المتعمـ عمى المشاركة النشطة، كالتعمـ 

رساء قكاعد الخبرة الشاممة في بناء الذاتي، كالتعمـ التعاكني، مع مراعاة الفركؽ ا لفردية، كا 
 شخصية الطالب.

حيث يعمؿ منياج العمكـ عمى تكثيؽ صمة المتعمـ بمجتمع، كفيمو  ثالثًا: األساس الجتماعي:
لبيئتو، كقيامو بدكر فاعؿ في الحفاظ عمييا، كاإلسياـ في حؿ مشكبلتيا؛ لتمبية لحاجات المجتمع 

 نيات تنميتو كتقدمو الحضارم، كالعممي، كالثقافي.الفمسطيني، كتعزيزان إلمكا

حيث يتـ بناء مناىج العمكـ العامة مع مراعاة طبيعة المعرفة العممية،  رابعًا: األساسي المعرفي:
كبنيتيا، كحداثتيا، كالعبلقة بيف العمـ، كالتكنكلكجيا، كالتأكيد عمى أىمية إتباع طرؽ البحث 

 العصر، كبما يخدـ التنمية الشاممة، كتحقيؽ كظيفة المعرفة. كالتفكير بما يتكافؽ مع متطمبات
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 : األىداف العامة لتدريس العموم.ثالثاً 

تدريس العمكـ لممرحمة األساسية يحظى بأىمية بالغة، كمف حيف آلخر تقكـ الجيات 
عادة تخطيط الكتب المدرسية كالمناى ج المختصة خاصةن كزارة التربية كالتعميـ العالي بتنظيـ كا 

ـ، ص ص 1996التعميمية لتكف أكثر ىدفية، كأكثر تكجييان، كتأثيران لمطالب، كلقد أكرد زيتكف )
 -( أف أىـ أىداؼ تدريس العمكـ العامة ما يمي:100 - 67

تعتبر المعرفة العممية بكافة أشكاليا مف  مساعدة الطمبة عمى اكتساب المعرفة العممية: -1
يف كعبلقات كنظريات، ىدفان رئيسان كميمان في تدريس حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ كمعايير كقكان

، حيث إنيا تساعد الطمبة عمى اكتساب الصكرة الكظيفية لمحتكل مكضكعات العمكـ،  العمـك
يفترض أف تسيـ في تعديؿ سمككو، كتحسيف شخصيتو، كالمعرفة التي يتمقاىا الطالب 

ه البيئة التي يعيش فييا، كما قد كالتأثير اإليجابي في تصرفاتو تجاه نفسو كاآلخريف، كتجا
 تسيـ في حؿ مشكبلتو.

تشير كافة المنشكرات المتعمقة بتدريس العمكـ إلى  مساعدة الطمبة عمى التفكير العممي: -2
أىمية تنمية التفكير العممي لدل الطمبة، فمادة العمكـ عبارة عف إجابة لبعض األسئمة أىميا 
كيؼ تفكر؟، ككيؼ تحتفظ بالمعمكمات؟، ككيؼ تنظـ المعمكمات كتستفيد منيا؟. كبالتالي 

تي تساعد الطالب عمى التفكير بطرؽ فإف مادة العمكـ غنية باألنشطة كالمكضكعات ال
عممية، كغنية بطرؽ كمكضكعات تتعمؽ بسبؿ الكصكؿ إلى حمكؿ لممشكبلت، كالعمكـ تسيـ 

 في اكتساب الطريقة العممية في التفكير، أم إنيا مادة لتعميـ التفكير.
حيث يتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ  مساعدة المتعممين عمى اكتساب التجاىات العممية المناسبة: -3

ككيف عادات كاتجاىات عممية سميمة لدييـ، حيث تتناكؿ ىذه االتجاىات مختمؼ الجكانب ت
الحياتية لمطالب، كما يتصؿ منيا بالبيئة أك بالمجتمع، أك بالتقنيات الحديثة، كمف أبرز 
االتجاىات التي تسعى لتحقيقيا مادة العمكـ حب االستطبلع كالميؿ إلى التفاصيؿ، 

 الناقدة، كاتخاذ القرارات. كالمكضكعية، كالعقمية
عمميات العمـ ليا أىمية بالغة في تدريس العمكـ؛  اكساب الطمبة ميارات وعمميات العمم: -4

، كتنمية التفكير العممي، فيي  فيي الـز لتطبيؽ طرائؽ العمـ، كاكتساب أساليب تعمـ العمـك
كيفرض الفركض،  العمميات العقمية التي ينظـ بيا الطالب المبلحظات، كيجمع البيانات،
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كيخطط التجارب، كينفذىا، كيقيس العبلقات، كيبينيا كيسعى مف خبلليا لتفسير مشكمة، 
كنتائج حمكليا، كشرحيا. أك ىي مجمكعة مف القدرات، كالميارات العممية كالعممية البلزمة 

 لتطبيؽ العمـ، كالتفكير العممي بشكؿ صحيح.
تبدك كاضحة في اىتماـ الطالب بمادة العمكـ، كىي  اكتساب الىتمامات والميول العممية: -5

كأنشطتيا الصفية كالبلصفية، كيظير ذلؾ مف خبلؿ مشاركة الطمبة في األنشطة التي 
 يتضمنيا الكتاب المدرسي.

جراء التجارب  اكتساب الميارات العممية: -6 كتتضمف استخدامو لؤلجيزة كاألدكات العممية، كا 
ؼ كالمراجع العممية، كالقياـ بالعمميات الرياضية العممية، العممية، كاستخداـ المصادر كالمعار 

.  كالحصكؿ عمى المعرفة كالمعمكمات التي تتعمؽ بمكضكعات العمـك
تتضمف مادة العمكـ فرصان لمطمبة لمعرفة العمماء، كاكتشافاتيـ  تذوق العمم وتقديره: -7

العممية كتطبيقاتيا كمساىماتيـ العممية، كتبنى مادة العمكـ عمى أساس اكتشاؼ الحقائؽ 
الحياتية، كجيد العمماء في تيسير الحياة اليكمية مف خبلؿ االكتشافات كالحقائؽ كالقكانيف بما 

 ينعكس عمى رفاىية الفرد كالمجتمع.

 .في فمسطين رابعًا: أىداف تدريس العموم العامة

؛ تسمى 15 – 12ـ، ص ص 2001ذكر المقـر ) ( أف األىداؼ العامة لتدريس العمـك
باألىداؼ بعيدة المدل، كىي رغبات، كطمكحات يسعى المجتمع إلى تحقيقيا، كتشير إلى ما 
يتكخاه التعميـ بعد فترات طكيمة نسبيان مف الممارسات التعميمية، كتتصؼ األىداؼ العامة لتدريس 

، ترتبط بتخطيط عاـ، أك فمسفة تربكية عممية شاممة،  العمـ بأنيا أىداؼ استراتيجية لتدريس العمـك
كأىداؼ طكيمة المدل، يحتاج تحقيقيا إلى فترة زمنية طكيمة نسبيان. أما أىداؼ تدريس العمـك 
العامة لطمبة المرحمة األساسية خاصةن الصفيف الثالث كالرابع فيي عمى النحك اآلتي )كزارة التربية 

 (:50ـ، ص 2013كالتعميـ، 

 ب الحقائؽ كالمفاىيـ العممية كتحديثيا.اكتسا -1
 تنمية التفكير العممي. -2
 تنمية قدرة الطمبة عمى استخداـ األسمكب العممي في التفكير. -3
 مساعدة الطالب لمكصكؿ لممعمكمة بنفسو، كبذلؾ يككف المتعمـ محكران لعممية التعمـ. -4
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 التمقيف.تحكيؿ الطالب إلى عممية البحث كاالستقصاء كاالكتشاؼ، بدالن مف  -5
تنمية االتجاىات العممية لدل الطمبة، مثؿ حب االستطبلع، كالبحث عف مسببات  -6

 الظكاىر.
 لدل الطبلب، كالقدرة عمى التعمـ الذاتي. اإلبداعيتنمية التفكير الناقد، ك  -7
 اكتساب اتجاىات ايجابية نحك البيئة، كالمحافظة عمييا، كصيانتيا، كتحسينيا. -8
 شكبلت التي تكاجيو داخؿ البيئة المدرسية، أك خارجيا.مساعدة الطالب عمى حؿ الم -9

 التعرؼ إلى البيئة الفمسطينية كما تحتكيو مف نباتات كحيكانات كجماد. -10
 إدراؾ كتكظيؼ المفاىيـ العممية األساسية. -11
 اكتساب ميارات حؿ المشكمة العممية باالعتماد عمى أنماط التفكير العممي كمياراتو. -12
 مكـ كالمباحث الدراسية األخرل.إدراؾ العبلقة بيف الع -13
 إدراؾ أىمية التكنكلكجيا في الحياة اليكمية. -14
تكظيؼ الطالب لمبنية المعرفية في ممارسة التفكير كمبلحظة الظكاىر ككصفيا كتصنيفيا  -15

 كاستدالؿ كاستقراء كاستنتاج المعارؼ.
 تككيف عادات كسمككيات حياتية صحية. -16
 ف خبلؿ ربط مكضكعات العمـك بقدرة الخالؽ.تعزيز اإليماف اهلل سبحانو كتعالى م -17

، تستنتج الباحثة بأف االبداع مف اإلبداعيكبعد عرض األدب النظرم المتعمؽ بالتفكير 
يساعد  اإلبداعيأكثر العكامؿ التي تسيـ في مكاجية التحديات التي تكاجو الفرد، كما إف التفكير 
 في مكاجية المشكبلت كتككيف أفكار تمكف الفرد مف التكيؼ مع متطمبات الحياة.



 

 
 

 

 الثالثالفصــل 

 الدراسات السابقة
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 دراسات سابقة: الفصل الثالث
تناكؿ الفصؿ الثالث عرضان لبعض الجيكد كالدراسات السابقة المرتبطة بمكضكع 
الدراسة، حيث جرل تقسيـ ىذه الدراسات إلى محكريف األكؿ يتعمؽ بتحميؿ محتكل كتب العمكـ، 

، كذلؾ قامت الباحثة بالتعقيب عمى ىذه الدراسات، كجدير اإلبداعيكالثاني يتعمؽ بالتفكير 
ض الدراسات السابقة كفؽ تسمسؿ زمني مف األحدث إلى األقدـ، ككانت بالذكر أنو جرل عر 

منيجية عرض ىذه الدراسة مف خبلؿ تحديد أىدافيا، كأىـ اإلجراءات، كأىـ النتائج التي تكصمت 
 إلييا كؿ دراسة.

 أوًل: دراسات تحميل محتوى كتب العموم.

 :م(2017دراسة خطاطبة )

 كتاب محتكل في تكافرىا الكاجب( TIMSS-2015) متطمبات تحديد إلى الدراسة ىدفت
-TIMSS) لمتطمبات تضمينو مدل إلى كالتعرؼ بجزأيو، األساسي الرابع لمصؼ األردني العمكـ

 مجتمع اشتمؿك  ،التحميمي الكصفي المنيج استخداـ جرل كقد ؛المحتكل تحميؿ خبلؿ مف( 2015
 الرابع الصؼ لطمبة العمكـ معممي عمى ككذلؾ األساسي، الرابع لمصؼ العمكـ كتاب عمى الدراسة

: أداتاف الدراسة في استخدـ كقد. إربد محافظة في األكلى كالتعميـ التربية مديرية في األساسي
 استبانة كالثانية ،(TIMSS-2015) لمعمكـ الدكلية التكجيات دراسة بمتطمبات قائمة األكلى
 التطبيؽ، المعرفة،) عمى اشتممت كالتي المعرفية العمميات لبعد العمكـ معممي نظر كجية لقياس

 .(االستدالؿ

 لمكضكعات المعرفي المحتكل لبعد العمكـ كتاب محتكل تحميؿ نتائج أظيرت كقد
 كجكد النتائج أظيرت كما متكسطة، بدرجة جاءت أنيا( كالبيئة األرض عمكـ الفيزياء، األحياء،)

 لُبعد األساسي الرابع لمصؼ المطكر األردني العمكـ كتاب محتكل لتضميف متكسطة درجة
 نظر كجية مف( TIMSS-2015) متطمبات ضكء في( االستدالؿ التطبيؽ، المعرفة،) المعرفية
 .المعمميف
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 م(:2017دراسة العفون والرازقي )

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتكل كتاب العمكـ المقرر عمى طمبة الصؼ الثاني االبتدائي 
مستدامة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة جرل بناء قائمة بأبعاد التنمية المستدامة كفقان ألبعاد التنمية ال

( قضية، 63الكاجب تضمينيا في كتب العمكـ في المرحمة االبتدائية، كانت في صكرتيا األكلية )
( قضية مكزعة عمى 55مكزعة عمى ثبلث أبعاد، كبعد تحكيميا كانت القائمة بشكميا النيائي )

استخداـ المنيج الكصفي، كأسمكب تحميؿ المحتكل لكتاب العمـك المقرر عمى  ثبلث أبعاد، كجرل
 طمبة الصؼ الثاني االبتدائي، حيث اعتمدت الفكرة ككحدة لمتحميؿ.

ككانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف قضايا التنمية المستدامة الكاجب 
ح أف كتاب العمكـ تناكؿ أبعاد التنمية ( قضية كفؽ لثبلث أبعاد، كاتض55تضمينيا تحتكم عمى )

 ( تكراران لمقضايا التي تـ اعتمدىا مف خبلؿ القائمة.51%( بكاقع )32.48المستدامة بنسبة )

 :م(2015دراسة الحراحشة )

 الجديدة العمكـ كتب في المتضمنة البيئية المفاىيـ عف الكشؼإلى  الدراسة ىدفت
 الكصفي المنيج استخداـ كتـ ليا، الطمبة امتبلؾ كمدل األردف في الدنيا األساسية لممرحمة
 األكؿ) الدنيا األساسية لممرحمة العمكـ كتب مف عينتيا ىك الذم الدراسة مجتمع كتككف التحميمي
 لكاء في الثالث الصؼ طمبة جميع مف الطمبة مجتمع تككف بينما ،(األساسي كالثالث كالثاني
 مف لمطمبة الدراسة عينة كتككنت كطالبة طالبان  (1432) عددىـ كالبالغ الغربية الشمالية البادية

 تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ العنقكدية، العشكائية بالطريقة اختيارىـ جرل كطالبة طالبان  (147)
 مكزعة بيئيان، مفيكمان  (61) شممت الدنيا األساسية لممرحمة العمـك كتب محتكل لتحميؿ أداة تطكير
 كالبيئة، كاإلنساف البيئية، كالمشكبلت البيئية، كالمكارد البيئي، النظاـ: ىي رئيسية فئات ستة عمى

 مف البيئية المفاىيـ المتبلؾ اختبار إعداد تـ ثـ كمف البيئة، كأخبلقيات البيئة، عمى كالمحافظة
 متعدد. مف االختيار نكع

 البيئية لممفاىيـ الرئيسية الفئات تضميف نسب في اختبلؼ كجكد الدراسة نتائج كأشارت
 البيئة أخبلقيات مفاىيـ أما األكلى المرتبة في البيئي النظاـ مفاىيـ جاءت حيث العمكـ كتب في
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 الثالث الصؼ طمبة امتبلؾ مستكل أف الدراسة نتائج أظيرت كما األخيرة بالمرتبة جاءت فقد
 .(%80) كالمقدر تربكيا المقبكؿ المستكل مف أقؿ العمكـ كتب في المتضمنة البيئية لممفاىيـ

 :م(2013دراسة عيطة )

  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تضميف قضايا العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة
(STSE)   في مقررات العمكـ العامة لممرحمة األساسية األكلى بفمسطيف، كاتبع الباحث المنيج

 .تخدميا في عممية التحميؿالقضايا التي اسالكصفي التحميمي، كقاـ بإعداد قائمة ببعض تمؾ 

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة أف نسبة تكافر قضايا العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة 
مف محتكل كتب العمكـ العامة لممرحمة األساسية األكلى، كأف نسب تكافر  46.58الرئيسة بمغت 

األربعة جاءت عمى النحك التالي عمى ىذه القضايا في محتكل كتب العمكـ العامة لمصفكؼ 
% مف محتكل كتاب 48.62% مف محتكل كتاب العمكـ العامة لمصؼ الرابع، 73.03الترتيب: 

% مف محتكل كتاب العمكـ العامة لمصؼ األكؿ، 39.07العمكـ العامة لمصؼ الثاني، 
يا العمـ % مف محتكل كتاب العمكـ العامة لمصؼ الثالث، كما جاءت نسب تكافر قضا26.82

الرئيسة في محتكل كتب العمـك العامة لمصفكؼ األربعة  (STSE) كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة
%، البيئة 9.11%، اليكاء بنسبة 20عمى النحك التالي عمى الترتيب: الغذاء كالصحة بنسبة 

ت %، كتكنكلكجيا االتصاال2.28%، التربة بنسبة 5.19%، الماء بنسبة 8.61كالطاقة بنسبة 
 ..%1.39بنسبة 

 :م(2013دراسة نور )

 بمشركع العمكـ كتاب لمحتكل العالمية المعايير تكافر مدل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 التحميمي، الكصفي المنيج استخداـ تـ ذلؾ كلتحقيؽ ،(NSES) العممية لمتربية القكمية المعايير
 لممرحمة بالمحتكل الخاصة( NSES) العممية لمتربية القكمية المعايير بترجمة الباحثة قامت حيث
 ترجمتيا، كتحكيـ كالفضاء، األرض كعمكـ الحياة، كعمكـ الفيزيائية، العمكـ لمجاالت ،5-8

 إعداد تـ كما الكتاب، محتكل في المعايير ىذه تكافر مدل عمى لمتعرؼ تحميؿ، أداة في ككضعيا
 عينة كتككنت الدراسة، عينة نظر كجية مف العمكـ كتاب محتكل لتقكيـ المحتكل، لمعايير استبانة
 .كمعممة معممان  (105) مف الدراسة
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 مشركع في المحتكل معايير مف% 41.2 نسبة تكافر أف إلى الدراسة تكصمت كقد
(NSES )بدرجة كالفضاء، األرض كعمكـ الحياة، كعمـك الفيزيائية، العمكـ بمجاالت الخاصة 

% 29.4 نسبتو ما منيا يتكافر كلـ متكسطة، بدرجة المعايير مف% 29.4 نسبتو ما كتكفر كبيرة،
 لكتاب المعمميف لتقكيـ الكمية الدرجة ككانت. األساسي الخامس لمصؼ العمكـ كتاب محتكل في

 درجة في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال كتبيف أنو عالية، األساسي الخامس لمصؼ العمكـ
 لمتغير تعزل األساسي، الخامس لمصؼ العمـك معممي نظر كجية مف العمكـ كتاب محتكل تقكيـ

 .كالتخصص العممي، المؤىؿ لمتغير تعزل فركؽ كجدت بينما الخبرة، كسنكات كالمديرية، الجنس،

 :ه(1434دراسة الخن )

 كالثانكم األساسي التعميـ مرحمتي في العمكـ مناىج كاقع عمى الكقكؼ إلى الدراسة ىدفت
 التعميـ مرحمتي في العمكـ كتب محتكل تحميؿ، ك النفايات مفاىيـ عمى احتكائيا مدل كالتعرؼ إلى

 في العمكـ مدرسي آراء عمى الكقكؼ، ك الغرض ليذا معدّ  تحميمي معيار كفؽ كالثانكم األساسي
 الدراسة كاتبعت. النفايات مفاىيـ عمى العمـك كتب احتكاء بمدل كالثانكم األساسي التعميـ مرحمتي
 كالتاسع كالثامف السابع لمصؼ العمكـ كتب عمى شممت فقد العينة أما التحميمي، الكصفي المنيج

 ، ككانت عينة المعمميف مككنة مفالثانكم كالثالث كالثاني األكؿ لمصؼ العمكـ كتب ،األساسي
 الدراسة أدكات ، ككانتالمنتظمة العشكائية بالطريقة اختيركا العمكـ لمكاد ( معممان كمعممة60)

 .المعمميف آراء ستبانةكا المحتكل، تحميؿ عبارة عف بطاقة

 بمفاىيـ االىتماـ انخفاض يركف المعمميف أف الدراسة إليو تكصمت ما أىـ مفككاف 
 المنزلية، النفايات) مجاالت في كالثانكم األساسي التعميـ لمرحمتي العمكـ كتب في النفايات
 نسبيان  ارتفاعا يركف كما( الخدمية النفايات الخطرة، النفايات الطبية، النفايات الزراعية، النفايات

 .كالتمكث الصناعية النفايات بمجالي االىتماـ في

 :م(2013دراسة أبو منديل )

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ محتكل مناىج العمـك لممرحمة األساسية في ضكء األىداؼ 
 قدالتعميمية التي كضعيا مخططك المناىج ضمف الخطكط العريضة لمناىج العمكـ الفمسطينية، 

 محتكل بتحميؿ قامت حيث ،(المضمكف تحميؿ أسمكب) التحميمي الكصفي المنيج الباحثة اعتمدت
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 تـ التي( المحتكل تحميؿ أداة) الرئيسة الدراسة أداة خبلؿ مف 10-5 فكؼلمص العمكـ مناىج
 مف الدراسة عينة تككنت حيث الفمسطينية، العمكـ لمناىج العريضة الخطكط ضكء في بناؤىا
 أعدت كما ـ،2010 طبعة حسب كالثاني األكؿ بجزأيو 10-5 مف لمصفكؼ العمكـ كتب جميع
 ككالة كمدارس الحككمية، بالمدارس العامميف العمكـ مادة مشرفي إلى تكجيييا تـ استبانة الباحثة
 الفمسطينية العمكـ لمناىج العريضة الخطكط مف الخط ىذا حكؿ آرائيـ استطبلع أجؿ مف الغكث،

 ."النفسية العقمية كخصائصو المتعمـ حاجات العمكـ مناىج يراعي"

 مناىج بناء في األساس تككف لكي تحديدىا تـ التي الخطكط جميع أف الدراسة كأظيرت
 كمعظميا المقكمة الصفكؼ كافة في بالفعؿ تكافرت قد 10-5 مف لمصفكؼ الفمسطينية العمكـ
 محتكل في العريضة الخطكط تكافر نسب في تفاكتان  الدراسة نتائج أظيرت، ك تربكيان  مقبكلة بنسب
 .10-5 لمصفكؼ العمكـ مناىج

 م(:2012راسة أمبوسعيدي والمزيدي )د

( بسمطنة عماف 8 – 5ىدفت الدراسة إلى تحميؿ أسئمة كحدات كتب العمكـ لمصفكؼ )
، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج  في ضكء مستكيات الدراسة الدكلية في الرياضيات كالعمـك

 – 5الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف جميع أسئمة كحدات كتب العمـك لمصفكؼ )
عبارة عف أداة تحميؿ محتكل تضمنت مستكيات الدراسة الدكلية الثبلث المعرفة  (، ككانت األداة8

 كالتطبيؽ كالتعميؿ.

كتكصمت الدراسة إلى نتائج عديدة كاف أىميا أف نسبة تضمف مستكيات المعرفة 
كالتطبيؽ أعمى مف النسب المطمكبة، بينما كانت نسبة التعميؿ أقؿ مف النسبة المطمكبة، كاتضح 

 اـ الكتب بمستكيات الدراسة الدكلية في الرياضيات كالعمكـ.عدـ التز 

 :م(2012دراسة بعارة )

ىدفت الدراسة إلى تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي لمكقكؼ عمى تركيزه عمى 
ميارات التفكير العممي، كلتحقيؽ األىداؼ تـ حصر ميارات التفكير العممي: ميرة المبلحظة، 

يؼ، كاالتصاؿ، كالقياس، كاستخداـ العبلقات المكانية كالزمانية، كاستخداـ كاالستدالؿ، كالتصن
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األرقاـ كالتنبؤ، كجرل استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككانت األداة عبارة عف بطاقة تقكيـ، 
 طبقت عمى الكتاب المدرسي الجزء األكؿ كالثاني.

ارات التفكير العممي %( مف مي37.50كتكصمت الدراسة إلى أنو تـ التركيز عمى )
 %( جاء التركيز عمييا بدرجة متكسطة أك متدنية.62.50بدرجة عالية، كما تبقى مف الميارات )

 :م(2012دراسة موسى )

 الرابع لمصؼ كاإلسرائيمية الفمسطينية العمكـ كتب محتكل تقكيـ إلى الدراسة ىدفت
 خدـاستُ  أىداؼ الدراسة كلتحقيؽ ،Trends of the International معايير ضكء في األساسي
 كتـ. معايير استبانة بناء تـك  ،TIMSS تحميؿ قائمة إعداد تـ حيث التحميمي، الكصفي المنيج
 العمكـ مبحث معممي مف كمعممة معممنا (211) مف تككنت عشكائية بطريقة الدراسة عينة اختيار

 اختيار تـ كما ،(الكسطى يكنس، خاف رفح، غزة، شرؽ) لمديريات التابعة الحككمية المدارس في
 في العمكـ مبحث معممي مف كمعممة معممان  (30) مف مككنة عشكائية بطريقة الدراسة عينة

 العمـك كتاب محتكل اختيار تـ كما المحتؿ، الداخؿ في الناصرة لمدينة التابعة المدارس
 .التحميؿ لعممية خضعا المذيف الرابع لمصؼ كاإلسرائيمي الفمسطيني

 محتكل في تكافرىا كجب( TIMSS 2011)لمعايير قائمة بناء عف النتائج أسفرتك 
 العمـك منياج محتكل في لممعايير العامة النسبة كانت، ك األساسي الرابع لمصؼ العمكـ منياج

 النسبة بمغت القائمة، معايير مجاالت نسب تفاكت عف النتائج أسفرت كما ضعيفة، الفمسطيني
 لكجية النسبة كانتك  آخر، حينان  كمرتفعة حينان  ضعيفة كانت المعرفية العمميات لبعد لممعايير

 مرضية، غير العمكـ منياج محتكل في المعرفية العمميات لبعد معايير تكافر في المعمميف نظر
، منياج محتكل في الحياة عمكـ مجاؿ في المعمميف استجابات نسب تفاكتت كما  كالعمـك العمـك

 منياج محتكل معايير تكافر في المعمميف نظر لكجية النسبة كانتك . األرض كعمكـ الفيزيائية،
 لتكافر العامة النسبة ضعؼ إلى تؤشرك  مرضية، غير األساسي الرابع لمصؼ اإلسرائيمي العمكـ
 محتكل في الحياة عمكـ مجاؿ في المعمميف استجابات نسب تفاكتت كما. العمكـ منياج معايير
 %.24.3 األرض كعمكـ ،%16.8 نسبة عمى الفيزيائية كالعمكـ% 21.09 عمى العمكـ منياج
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 :(م2012)دراسة الغامدي 

 بالمرحمة المطكر العمـك منيج تقكيـ يمكف التي بالمعايير قائمة إعدادىدفت الدراسة إلى 
 الدنيا لمصفكؼ المطكرة العمكـ كتب محتكل في المعايير قائمة تكافر كمدل ضكئيا، في االبتدائية

 الباحث أعدكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ المنيج الكصفي التحميمي، ك . االبتدائية المرحمة مف
 إعداد ثـ كمف المجاؿ ىذا في الدكلية كالخبرات التجارب مع تنسجـ الغرض ليذا معايير قائمة
 ضكء في االبتدائية المرحمة مف الدنيا لمصفكؼ المطكرة العمكـ كتب محتكل لتقكيـ تحميؿ بطاقة

 في معيارنا (20) تحت مصنفة مؤشران  (68) مف النيائية صكرتيا في تككنت المختارة المعايير
 كالثاني األكؿ بالصفكؼ المطكرة العمكـ كتب تحميؿ في الباحث كاستخدميا، رئيسية مجاالت (7)

 .االبتدائي كالثالث

 المرحمة مف الدنيا لمصفكؼ العمكـ كتب بمحتكل خاصة معايير قائمة إلى التكصؿكجرل 
 كتب محتكل تركيز إلى الدراسة تكصمت، كما الدكلية كالتجارب الخبرات مع تنسجـ االبتدائية
 بمغت حيث استقصاء كطريقة العمـ مجاؿ عمى االبتدائية بالمرحمة الدنيا لمصفكؼ المطكرة العمكـ
 كمجاؿ كالتكنكلكجيا العمـ مجاؿ نسبة في تدف كجكد ، كتبيفالثبلثة الكتب في% 67.4 نسبتو
 الكتب في نسبتيا بمغت حيث كالفضاء األرض عمـك كمجاؿ كاجتماعي شخصي منظكر مف العمـ

 تكافرا األقؿ كطبيعتو العمـ تاريخ مجاؿ يعتبرك  ،%3.5ك% 4.2ك% 5.2 التكالي عمى مجتمعو
 االبتدائي األكؿ الصؼ كتاب في المجاؿ ىذا يرد لـ% 0.3 نسبتو بمغت حيث الكتب مجمؿ في

 .نيائيان 

 :م(2012دراسة خوري )

 مف كؿ في الدنيا األساسية لممرحمة العامة العمكـ كتاب تحميؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي العممية الثقافة معايير ضكء في كاألردف فمسطيف
. األربعة العممية الثقافة معايير تتضمف المحتكل بتحميؿ خاصة أداة استخدمت حيث التحميمي،

 فمسطيف مف كؿ في الدنيا االبتدائية لممرحمة العامة العمكـ كتب مف الدراسة مجتمع تككف
 Multi- phase) المراحؿ متعددة العينة بحسب اختيارىا تـ فقد الدراسة، عينة كأما. كاألردف

sampling .)مراحؿ كعمى عشكائي بشكؿ التحميؿ كحدات اختيرت حيث. 
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 حساب ثـ كمف الكتب، في العممية الثقافة معايير بنكد تكرارات حساب تـ النتائج كلتحميؿ
 مف كبل أف الدراسة نتائج كأظيرت. لممحؾ المئكية بالنسب كمقارنتيا لمتكرارات المئكية النسب
 .كتبيا في العممية الثقافة بمعايير يمتـز لـ كاألردنية الفمسطينية العمكـ كتب

 م(:2012دراسة الياسري )

 كايت تصنيؼ حسب االبتدائية لممرحمة العمكـ كتب في القيـ تعرؼ ىدفت الدراسة إلى
(White) ،كتب جميع مف الدراسة مجتمع كتألؼ، كتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي 

 ىدؼ لتحقيؽ المحتكل تحميؿ أسمكب الباحثة كاستخدمت 2012-2011 الدراسي لمعاـ العمكـ
 يبلئـ لكي عميو التطكيرات بعض إدخاؿ بعد لمقيـ،( White) كايت بتصنيؼ مستعينة البحث
: ىي قيمية مجمكعات (8) مف مككنا تطكيره بعد التصنيؼ ىذا أصبح كقد ،الدراسة ىدؼ

 كالمعرفية، كالعممية، كالجسمانية، كالتركيحية كالذاتية، كاالجتماعية، األخبلقية،) مجمكعة
 قامت ثـ قيمة، (48) بمغت إذ المنفردة، القيـ مف عددان  قيمية مجمكعة كؿ كتتضمف ،(كالبيئية
 تصنيؼ ضكء في ،2012 -2011 الدراسي لمعاـ االبتدائية لممرحمة العمكـ كتب بتحميؿ الباحثة
 .لمتعداد كحدة كالتكرار لمتسجيؿ، كحدة الصريحة الفكرة كاعتمدت المطكر كايت

 العمـك كتب محتكل تحميؿ عبر المتحققة القيـ تمثيؿ نسب أفكخمصت الدراسة إلى 
 العمـك مبادئ كتاب أف ، كما تبيف%70 المحكية النسبة لتحقيؽ ترتؽ لـ االبتدائية لممرحمة
 الصؼ كتاب أما األخرل، لمصفكؼ العمكـ كتب مف لمقيـ تضمينا أكثر االبتدائي الثالث لمصؼ
 لممرحمة العمكـ كتب في المتضمنة المعرفية القيـ مجمكعة جاءت، ك تضمينان  أقؿ كاف فقد الرابع

 حصمت، ك األخيرة المرتبة في الذاتية القيـ مجمكعة حمت حيف في األكلى، المرتبة في االبتدائية
 مف كبل أف حيف في األكلى، المرتبة بذلؾ محققة التكرارات مف عدد أكبر عمى( المعرفة) قيمة
 .تكرار أم عمى تحصؿ لـ( كالحياء كاإلثارة، المرح،) قيـ

 :م(2010دراسة العرجا )

 األساسي الثامف لمصؼ العمكـ كتاب محتكل جكدة مستكل ىإل التعرؼ الدراسة ىدفت
 تـ حيث الدراسة؛ لطبيعة كفقان  التحميمي الكصفي المنيج اتباع تـ كقد ،العالمية المعايير ضكء في

 فمسطيف، في كالثاني األكؿ بجزأيو األساسي الثامف لمصؼ العمكـ كتاب الدراسة عينة اختيار
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 يكنس، كخاف رفح محافظتي غزة، محافظات جنكب بمدارس األساسي الثامف الصؼ كطمبة
 طالبان  (562) الطمبة عدد بمغ كقد مدرسة، كؿ مف شعبتيف مف مككنة قصدية عينة باختيار
 كالتي الدراسة أدكات بناء تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ. األساسي الثامف الصؼ طمبة مف كطالبة
 إعداد تـ ثـ ،TIMSS 3004 تيمس العممية المعرفة كاختبار المحتكل تحميؿ أداة في تمثمت
 .2003 تيمس العممية المعرفة اختبار إلى باإلضافة العالمية، بالمعايير قائمة

 لمصؼ المعايير ليذه العالمية لممعايير الفيزياء مكضكعات تضمف أف النتائج أسفرت كقد
 المعايير ليذه العالمية لممعايير األرض عمـك مكضكعات تضمف ، كأف%26.3 بنسبة الثامف
 الثامف لمصؼ المعايير ليذه العالمية لممعايير األحياء مكضكعات تضمف ، كأف%7.9بنسبة
 الثامف لمصؼ المعايير ليذه العالمية لممعايير الكيمياء مكضكعات تضمف ، كأف%31.2 بنسبة
 لصالح الفركؽ كانت كلقد فييا إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد كما تبيف، %34.5 بنسبة

 فركؽ كجكد( 6%. 80 إتقاف مستكل إلى التمكف مستكل يصؿ ال أنو أم االفتراضي، المتكسط
 الفركؽ كانت كلقد كاإلناث الذككر بيف العممية المعرفة اكتساب مستكل في إحصائية داللة ذات

 .اإلناث لصالح

 م(:2009بوقحوص )دراسة 

 العمـك كتب في الناقد التفكير ميارات تكافر درجة لقياس أداة بناء إلى الدراسة ىدفت
لى الدراسية،  ليذه البحريف مممكة في اإلعدادية لممرحمة العمـك كتب تضمف مدل تحديد كا 
 ىذه في المقررة العمكـ كتب في الميارات بيذه االىتماـ تكرار حيث مف كترتيبيا الميارات،
 المحتكل، لتحميؿ استمارة كبناء تصميـ تـ أىدافيا كتحقيؽ الدراسة أسئمة عف كلئلجابة الصفكؼ،
 تطبيقيا كتـ. محاكر ثبلثة عمى مقسمة الناقد، التفكير ميارات مف ميارة كثبلثيف سبعان  تضمنت

 دراسية، كتب ستة عددىا كالبالغ اإلعدادية المرحمة طبلب عمى المقررة العمكـ كتب جميع عمى
 .العممية لؤلنشطة كراسات كست

 ميارة عشرة خمس تضمنت اإلعدادية لممرحمة العمكـ كتب أف التحميؿ ىذا نتائج كشفتك 
 عمى مكزعة الميارة ىذه جاءت كقد ميارة، كثبلثيف سبع أصؿ مف الناقد التفكير ميارات مف

 المرتبة في األكؿ المحكر ترتيب كجاء. محكر كؿ في ميارات خمس بمعدؿ الثبلثة المحاكر
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 أما. الميارات تكرارات عمى بناء الثالثة المرتبة في كالثالث الثانية، المرتبة في كالثاني األكلى،
 األكلى المرتبة في جاءت فقد الدراسية الصفكؼ حسب الناقد التفكير ميارات تكرارات ترتيب عف

 اإلعدادم الثاني الصؼ كتب الثانية المرتبة في كجاءت اإلعدادم األكؿ لمصؼ الدراسية الكتب
 .اإلعدادم الثالث الصؼ كتب الثالثة المرتبة كفي

 :م(2009دراسة شحادة )

 في بفمسطيف األساسية لممرحمة العامة العمكـ منياج محتكل تقكيـ إلى الدراسة ىدفت
 تـك  ، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي،الصحي التنكر متطمبات ضكء
 كالثالث كالثاني األكؿ بالصفكؼ ممثمة الدنيا األساسية لممرحمة العامة العمكـ منياج محتكل تحميؿ
 اختبار بناء تـ كعميو الصحي، التنكر متطمبات قائمة كفؽ لممحتكل تحميؿ أداة عمى بناء كالرابع
 (8) كالتعميـ التربية كزارة مدارس مف عينة عمى األساسي الرابع الصؼ لطمبة الصحي التنكر
 طالبة، (200)ك طالب (200) إلى قسمت كطالبة طالب (400) بمغت مدارس

 الرئيسة المجاالت في الصحي التنكر متطمبات تحديد كمف أىـ نتائج الدراسة أنو تـ
 األمانية، التربية البيئة، تمكث اإلنساف، جسـ الصحية، التغذية الشخصية النظافة) اآلتية

 العمـك منياج كمحتكل الفرعية، المتطمبات مف مجمكعة تضمف منيا ككؿ( األكلية اإلسعافات
 بقائمة الصحية المتطمبات جممة مف صحيان  متطمبان  (19) تضمف قد األساسي األكؿ لمصؼ
 (18) تضمف قد األساسي الثاني لمصؼ العامة العمكـ منياج كمحتكم متطمبا، (61) التحميؿ
 قد الثالث لمصؼ العامة العمكـ منياج كمحتكل الصحية، المتطمبات) جممة مف صحيان  متطمبان 
 ،صحيان  متطمبان  (23) تضمف الرابع لمصؼ العمكـ منياج كمحتكل صحيا، متطمبا( 2) تضمف
 لمستكل الصحي التنكر في األساسي الرابع الصؼ طمبة مستكل كصكؿ بعدـ كذلؾ كخرجت
 لصالح ككانت الجنس لمتغير تعزل فييا إحصائية داللة ذات فركؽ بكجكد ،(%75) اإلتقاف
 .اإلناث

 :م(2009دراسة محجز )

 عمـك كتب في تضمنيا الكاجب البيئية المكضكعات أىـ تحديد إلى الدراسة ىدفت
 مدل عف كالكشؼ ،(العاشر -التاسع -الثامف -السابع) العميا األساسية لممرحمة كالبيئة الصحة
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 مدل قياس ثـ فمسطيف، محافظات في كالبيئة الصحة عمكـ مناىج في المكضكعات ىذه تضمف
 المنيج اتبع كقد. المعرفي االختبار طريؽ عف المكضكعات ليذه العاشر الصؼ طمبة اكتساب
 كاالختبار المحتكل؛ تحميؿ أداة: ىما أداتيف بناء تـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ التحميمي، الكصفي
 -السابع) العميا األساسية لممرحمة كالبيئة الصحة عمكـ مناىج كؿ الدراسة عينة كشممت. المعرفي
 مف العاشر الصؼ طمبة مف طالبان  340 بمغت فقد الطمبة عينة أما ،(العاشر -التاسع -الثامف
 .غزة غرب مديرية

 اشتممت كقد معياران، (152) عمى تشمؿ البيئية التربية معايير أف الدراسة كتكصمت
 26 عدا ما البيئية التربية معايير جميع عمى العميا األساسية لممرحمة كالبيئة الصحة عمكـ مناىج
 محاكر ستة عمى اشتممت قد البيئية التربية معايير(، كتبيف أف %17.1) بمغت بنسبة معياران 
 البيكجيككيميائية، الدكرات الطاقة، تدفؽ ككيفية البيئي النظاـ البيئة، لعمـ األساسية المفاىيـ: كىي
دارة التنمية العالمية، كالمشكبلت التمكث الحية، المجتمعات كتنكع الجماعات بيئة  المشكبلت كا 

 بنسبة األكؿ المحكر مف معياران  (13) عمى كالبيئة الصحة عمكـ مناىج حتكت، كما كاالبيئية
 كيفية كيكضح الطبيعية البيئة حماية كيفية يكضح) المعياراف حصؿ كقد ،(%32.34) مئكية
 البيئي النظاـ محكر ف(، كتبيف أ%29.92) بمغت حيث نسبة أعمى عمى( المشيدة البيئة حماية
 كقد معايير، (8) الفمسطينية المناىج تتناكؿ لـ معياران، (19) عمى يحتكم الطاقة تدفؽ ككيفية
 فقد الحية المجتمعات كتنكع الجماعات بيئة محكر أما (،%6.15) نسبة عمى المحكر ىذا حاز
 نسبة بمغت كقد. معايير (6) الفمسطينية المناىج تتناكؿ كلـ معياران، 23 فيو المعايير عدد بمغ
 (62) عمى اشتمؿ فقد العالمية، كالمشكبلت التمكث الخامس المحكر(، أما %9.57) المحكر ىذا

 المحكر ىذا نسبة بمغت كقد معايير، (6) في ضعؼ مف الفمسطينية المناىج عانت كقد معياران،
دارة التنمية محكر كأخيران  (،37.68%)  نسبتو كتبمغ معياران  (30) كيضـ البيئية المشكبلت كا 
 .فيو معايير (3) الفمسطينية المناىج تتناكؿ كلـ ،(14.11%)

 م(:2008دراسة أبو جحجوح )

 كتب تضمينيا ينبغي التي كالتكاممية األساسية العمـ عمميات تحديد إلى الدراسة ىدؼ
 التعميـ لمرحمة العمكـ كتب في العمميات تمؾ تكافر مدل عف الكشؼ ثـ كمف األساسية، العمكـ
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 الكصفي، المنيج أساليب أحد المحتكل تحميؿ أسمكب الباحث اتبع كقد بفمسطيف، األساسي
 .لذلؾ خاصة محتكل تحميؿ أداة كصمـ

 كتب في كردت العمـ عمميات أف: الحالي البحث إلييا تكصؿ التي النتائج أىـ مفككاف 
 التجريب، البيانات، تفسير االتصاؿ، المبلحظة،: اآلتي النحك عمى مجتمعة العشرة العمكـ

 ،629) الفركض فرض التنبؤ، المتغيرات، ضبط التصنيؼ، األرقاـ، استخداـ االستدالؿ، القياس،
 ،%25 ،%31) مئكية كبنسب مرة،( 8 ،43 ،46 ،68 ،73 ،99 ،148 ،195 ،225 ،501
 .الترتيب عمى%( 0.4 ،2% ،2% ،3% ،4% ،5% ،7% ،9.6% ،11%

 التعقيب عمى دراسات المحور األول.

تناكلت دراسات المحكر األكؿ مجمكعة مف األىداؼ أىميا تقكيـ محتكل كتب العمكـ في 
ـ(، أك كفقان 2017( مثؿ دراسة )خطاطبة، Timss-2015ضكء بعض المعايير مثؿ معايير )

ـ(، كىدفت دراسة )الحراحشة، 2017دراسة )العفكف كالرازقي، ألبعاد التنمية المستدامة مثؿ 
، كىدفت دراسة )عيطة، 2015 ـ( لمكقكؼ عمى درجة تكافر مفاىيـ التربية البيئية في كتب العمـك
، أما 2013 ـ( إلى تحديد قضام العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة المتضمنة في مقررات العمـك

لى تحميؿ كتقكيـ محتكل كتب العمكـ في ضكء المعايير ـ( فيدفت إ2013دراسة )نكر، 
(NSES ،إلى تحميؿ محتكل كتب العمكـ لمكقكؼ عمى در 1434(، كىدفت دراسة )الخف )جة ق

ـ( إلى تقكيـ محتكل مناىج 2013احتكاءىا عمى مفاىيـ النفايات، كىدفت دراسة )أبك منديؿ، 
كىدفت دراسة )أمبكسعيدم كالمزيدم، العمكـ لممرحمة األساسية في ضكء الخطكط العريضة، 

ـ( إلى تحميؿ أسئمة كحدات كتب العمكـ في ضكء مستكيات الدراسة الدكلية، كىدفت دراسة 2012
ـ( لمكقكؼ عمى درجة تركيز كتب العمكـ عمى ميارات التفكير العممي، كىدفت 2012)بعارة، 

(، كىدفت timssير )ـ( إلى تقكيـ محتكل كتب العمكـ في ضكء معاي2012دراسة )مكسى، 
إلى تقكيـ محتكل العمـك في ضكء معايير مختارة، كىدفت دراسة  ـ(2012دراسة )الغامدم، 

ـ( إلى تحميؿ المحتكل في ضكء معايير الثقافة العممية، كىدفت دراسة )الياسرم، 2012)خكرم، 
 ـ( إلى تحديد القيـ المتضمنة في كتب العمكـ حسب تصنيؼ كايت، كىدفت دراسة2012

ـ( إلى معرفة مستكل جكدة محتكل كتاب العمكـ في ضكء المعايير العالمية، 2010)العرجا، 
ـ( إلى الكقكؼ عمى ميارات التفكير الناقد المتضمنة في كتب 2009كىدفت دراسة )بكقحكص، 



51 
 

ـ( إلى تقكيـ محتكل منياج العمكـ في 2009العمكـ لممرحمة االعدادية، كىدفت دراسة )شحادة، 
ـ( إلى تقكيـ محتكل مناىج عمـك 2009بات التنكر الصحي، كىدفت دراسة )محجز، ضكء متطم

الصحة كالبيئة لممرحمة األساسية في ضكء معايير التربية البيئية، كىدفت دراسة )أبك جحجكح، 
2008.  ـ( إلى معرفة تكافر عمميات العمـ في كتب العمـك

ميمي، كمعظميا استخدـ أسمكب كلقد استخدمت الدراسات السابقة المنيج الكصفي التح
تحميؿ المحتكل، كذلؾ يتضح أف جميع الدراسات طكرت أك استخدمت قائمة بالمعايير أك 

 الميارات لتحميؿ المحتكل في ضكء ىذه المعايير كالميارات.

كلقد تنكعت المراحؿ التعميمية التي اىتمت بيا الدراسات السابقة في المحكر األكؿ 
تيتـ بالصؼ الرابع، ك)العفكف ـ( 2012كدراسة )مكسى، ـ( 2017 فكانت دراسة )خطاطبة،

ك)الغامدم،  ـ(2013)عيطة، (، ك2015ـ( الصؼ الثاني، ك)الحراحشة، 2017كالرازقي، 
، كاىتمت دراسة )نكر، فاىتمت بالصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالثـ( 2012( ك)الياسرم، 2012
ق( بالصفكؼ السابع كالثامف 1434ـ( بالصؼ الخامس، كاستيدفت دراسة )الخف، 2013

ـ(، أك الصفكؼ مف 2013كالتاسع األساسي، أك الصفكؼ مف الخامس إلى العاشر )أبك منديؿ، 
ـ(، كالصؼ الثامف مثؿ دراسة 2012الخامس إلى الثامف مثؿ دراسة )أمبكسعيدم كالمزيدم، 

 ـ(.2012)بعارة، 

سف تنظيـ بعض الكتب المدرسية، كلقد تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج أىميا ح
 كتضمنيا لمميارات كالمعايير.

تيتـ بتحميؿ كتتفؽ الدراسة الحالية مع كافة الدراسات السابقة في المحكر األكؿ في إنيا 
، كتتفؽ مف حيث اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في مجاؿ تحميؿ المحتكل كأسمكب المحتكل

 الدراسة، كالمنيج المستخدـ.

تختمؼ الدراسة الحالية عف دراسات المحكر األكؿ في عدة جكانب أىميا أف الدراسة 
، كذلؾ فإف الدراسة الحالية استيدفت الصفيف الثالث اإلبداعيالحالية تتعمؽ بميارات التفكير 

كالرابع، كذلؾ تختمؼ مف حيث أنيا تسعى لمكقكؼ عمى مدل تضمف الكتب لميارات التفكير 
 اكتساب الطمبة ليا. ، كدرجةاإلبداعي
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 .اإلبداعيثانيًا: دراسات التفكير 

 :م(2017دراسة الشراري وعبدالجبار )

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ المختبر الجاؼ في تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث 
لدييـ بمحافظة القريات، كلتحقيؽ األىداؼ  اإلبداعيالمتكسط في العمكـ كتنمية ميارات التفكير 

( طالبان جرل اختيارىـ 60جرل استخداـ المنيج التجريبي، ككانت عينة الدراسة عبارة عف )
بطريقة قصدية، كتـ تقسيميـ عشكائيان إلى مجمكعتيف، حيث كانت العينة مف متكسطة عبداهلل بف 

 .اإلبداعيؿ، كاختبار ميارات التفكير الزبير، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار تحصي

كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة أىميا كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية في 
اختبار التحصيؿ كاختبار ميارات التفكير، كتبيف كجكد أثر كبير الستخداـ المختبر الجاؼ في 

 الث المتكسط.بمادة العمـك لدل طبلب الصؼ الث اإلبداعيتنمية التحصيؿ كالتفكير 

 :م(2017دراسة الصيفي وأبو دياك )

ىدفت الدراسة تعرؼ أثر استخداـ الخرائط الذىنية كالمفاىيمية في لتحصيؿ كتنمية 
لدل طالبات الصؼ السادس األساسي، كلتحقيؽ األىداؼ جرل استخداـ  اإلبداعيالتفكير 

( طالبة مف طالبات الصؼ السادس في مدرسة 70المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
بنات جبع األساسية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في قباطية، جرل تكزيعيف عشكائيان إلى 

( طالبة مجمكعة تجريبية، ككانت 35البة مجمكعة ضابطة، ك)( ط35مجمكعتيف متساكيتيف: )
 طبقت قبميان كبعديان. اإلبداعيأدكات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي، كاختبار ميارات التفكير 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات 
عة التجريبية في اختبار التحصيؿ كاختبار المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات المجمك 

لصالح المجمكعة التجريبية، كاتضح كجكد أثر كبير لمخرائط الذىنية  اإلبداعيميارات التفكير 
 .اإلبداعيكالمفاىيمية في تدريس العمـك عمى تنمية التفكير 
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سكندر )  :م(2016دراسة جمال الدين والموافي وا 

تنمية  في العمكـ لمادة التعميمية المناىج مسرحة استخداـ أثر ىدفت الدراسة إلى تكضيح
االبتدائية، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة جرل  المرحمة تبلميذ لدل االبتكارم كالتفكير الدراسي التحصيؿ

 الرابع الصؼ تبلميذ مف تمميذ (100) مف الدراسة عينة تألفتاستخداـ المنيج التجريبي، ك 
 اليضمي، لمجياز مسرحيةب كعتيف، كتمثمت أدكات الدراسةمجم إلى جرل تقسيميـ االبتدائي،

. سنة 12-9 لؤلطفاؿ االبتكارم التفكير لقياس اختبارك  اليضمي، لمجياز تحصيمي اختبارك 
 الذيف) التجريبية المجمكعة تبلميذ درجات متكسطي بيف داؿ فرؽ كجكد الى الدراسة خمصتك 

 بالطريقة يدرسكف الذيف) الضابطة المجمكعة كأقرانيـ( الدراسية المناىج مسرحة باستخداـ يدرسكف
 متكسطي بيف داؿ فرؽ ، ككجكدالتجريبية المجمكعة لصالح الدراسي التحصيؿ في( التقميدية
 كأقرانيـ( الدراسية المناىج مسرحة باستخداـ يدرسكف الذيف) التجريبية المجمكعة تبلميذ درجات

 المجمكعة لصالح االبتكارم التفكير في( التقميدية بالطريقة يدرسكف الذيف) الضابطة المجمكعة
 .التجريبية

 :م(2016دراسة المشني )

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ التعمـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ 
، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو اإلبداعيالسابع في مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

( طالبان كطالبة مف الصؼ السابع مكزعيف 57التجريبي، كتـ اختيار عينة قصدية تككنت مف )
( طالبان 30إلى شعبتيف مف مدارس إدارة التعميـ الخاص في العاصمة عماف، ككانت الشعبتيف )

ضابطة، كتـ االعتماد عمى اختبار تحصيمي، ( طالبان كطالبة شعبة 27كطالبة شعبة تجريبية، ك)
 لتكرنس كأدكات لجمع البيانات البلزمة. اإلبداعيكاختبار التفكير 

كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ السابع 
األساسي في االختبار التحصيمي بمادة العمكـ لصالح المجمكعة التجريبية، كفركؽ ذات داللة 

، كلصالح المجمكعة اإلبداعيصائية بيف متكسطات درجات الطمبة في اختبار تكرنس لمتفكير إح
 .اإلبداعيالتجريبية أيضان، كاتضح أف التعمـ المعككس لو أثر كبير في تنمية التحصيؿ كالتفكير 

 



53 
 

 :م(2016دراسة نعمان )

في تدريس  ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيان 
العمكـ لطبلب الصؼ السادس األساسي عمى اتجاىاتيـ نحك مادة العمكـ كتفكيرىـ االستقرائي، 

( طالبان مف 55كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
طبلب الصؼ السادس جرل اختيارىـ عشكائيان مف مدارس مدينة عماف الخاصة، ككانت أدكات 

، كاختبار التفكير االستقرائي.  الدراسة عبارة عف مقياس االتجاه نحك العمـك

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات الطبلب 
عمى مقياس االتجاه نحك العمـك لصالح طبلب المجمكعة التجريبي، كتبيف كجكد فركؽ في اختبار 

ب المجمكعة التجريبية، كتبيف أف حؿ المشكبلت إبداعيان تتمتع التفكير االستقرائي لصالح طبل
 بأثر كبير في تنمية االتجاه نحك العمكـ كالتفكير االستقرائي.

 :م(2014دراسة الزركاني )

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في 
، كلتحقيؽ اإلبداعيادة العمـك كتنمية تفكيرىـ تحصيؿ تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في م

( 30( تمميذان بكاقع )60األىداؼ جرل استخداـ المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
( تمميذان مجمكعة تجريبية، ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار 30تمميذان مجمكعة ضابطة، ك)

 .إلبداعياتحصيمي في مادة العمكـ، كاختبار التفكير 

كخمصت الدراسة إلى تفكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى تبلميذ المجمكعة الضابطة 
، كاختبار التفكير  ، كاتضح كجكد اإلبداعيفي التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ في مادة العمـك

مـك أثر كبير الستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية التحصيؿ بمادة الع
 .اإلبداعيكتنمية التفكير 

 :م(2014دراسة السويمميين وأبو شيخ )

 التحصيؿ عمى القصة بأسمكب العمـك تدريس فاعمية استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت
 كاتجاىاتيـ العمكـ مادة في األساسي الخامس الصؼ طبلب لدل اإلبداعي كالتفكير العممي
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 كطالبة طالبان  (45) مف الدراسة عينة تشكمت التجريبي، كجرل االعتماد عمى المنيج شبو نحكىا
 التابعة األساسية طفيؿ ابف مدرسة في األساسي الخامس الصؼ شعب مف شعبتيف عمى مكّزعيف
 كاألخرل تجريبية كمجمكعة شعبة اختيار تـّ  حيث العاصمة، عماف في كالتعميـ التربية لمديرية

 تـّ  كما القصص، مف مجمكعة شكؿ عمى التعميمية المادة صياغة أعيدت. ضابطة كمجمكعة
 .العمكـ مادة نحك االتجاىات كمقياس ،اإلبداعي التفكير كاختبار التحصيمي، االختبار استخداـ

 التجريبية، المجمكعة لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عف التحميؿ نتائج أسفرتك 
 األسمكب ىذا فإفّ  عاـ، بشكؿ التحصيؿ عمى مؤثرا ناجحا أسمكبا القصة أسمكب أف يتبّيف كبذلؾ
 كاختيار تعمـ في الطبلب يساعد كىذا بأسمكبو، عنيا كيعبر أفكاره، يطّكر أف طالب لكؿ يسمح

 .المطركحة لؤلفكار المنطقية كالمحاكمة العقمية كالحجج التفكير مف متعددة أنماط كاستخداـ

 :م(2013دراسة أبو داود )

 العمـ عمميات بعض تنمية في( 5E’s) استراتيجية تكظيؼ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
كلتحقيؽ أىداؼ . غزة بمحافظات األساسي الخامس الصؼ طبلب لدل اإلبداعي كالتفكير بالعمكـ
 لممجمكعتيف التجريبي التصميـ عمى القائـ التجريبي شبو المنيج الباحث استخدـ الدراسة

 بسيطة عشكائية بطريقة العينة الباحث كاختار كبعدم، قبمي قياس مع كالتجريبية الضابطة
 ،اإلبداعي لمتفكير تكرانس كاختبار العمـ لعمميات اختبار ىما اختباريف الباحث كاستخدـ قصدية،
 . أ المفظية الصكرة

 عمميات الختبار البعدم القياس في إحصائيا دالة فركؽ تكجدأنو  إلى الدراسة تكصمتك 
، التجريبية المجمكعة لصالح كالضابطة التجريبية: المجمكعتيف طبلب درجات متكسطي بيف العمـ
 درجات متكسطي بيف اإلبداعي التفكير الختبار البعدم القياس في إحصائيا دالة فركؽ تكجدك 

 في ارتباطية عبلقة تكجد، ك التجريبية المجمكعة لصالح كالضابطة التجريبية،: المجمكعتيف طبلب
 كالتفكير العمـ عمميات اختبار عمى التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف البعدم القياس

 .اإلبداعي
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 م(:2013دراسة عبدالقوي )

ىدفت الدراسة التحقؽ مف فاعمية برنامج إثرائي في تنمية ميارات التفكير االبتكارم لدل 
الطالبات المكىكبات في المرحمة المتكسطة بمدينة تبكؾ بالمممكة العربية السعكدية، كاستمراريتيا 

ينة بعد تطبيؽ البرنامج، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كتككنت ع
( طالبة، كالثانية 15( طالبة، قسمف إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية بمغت )30الدراسة مف )
بينيو لمذكاء، كمقياس ميارات  –( طالبة، كاستخدمت الباحثة مقياس ستانفكرد 15ضابطة بمغت )

 التفكير االبتكارم لتكرانس، كبرنامج إثرائي طبؽ عمى المجمكعة التجريبية فقط.

سة إلى كجكد فركؽ بيف متكسط رتب المجمكعة الضابطة كمتكسط رتب كخمصت الدرا
بينيو، كتبيف عدـ  –المجمكعة التجريبية في مقياس التفكير االبتكارم لتكرنس، كمقياس ستانفكرد 

كجكد فركؽ بيف التطبيؽ البعدم كالتتبعي، كأكدت النتائج عمى فاعمية البرنامج اإلثرائي في تنمية 
 بتكارم، كاستمراريتو بعد تطبيؽ البرنامج.ميارات التفكير اال

 م(:2013دراسة الرشيد )

ىدفت الدراسة إلى استكشاؼ العبلقة بيف البيئة االبتكارية المدرسية كالتفكير االبتكارم، 
كالعبلقة الفرعية بيف أبعاد البيئة االبتكارية المدرسية كالتفكير االبتكارم، كلتحقيؽ األىداؼ تـ 

لكصفي، كحدد الباحث أبعاد البيئة االبتكارية المدرسية )تنمية القدرات استخداـ المنيج ا
مية لمقدرات تاالبتكارية، كتنمية دكافع كسمات الشخصية المبتكرة، كاتجاىات المعمميف المن

االبتكارية(، حيث طبؽ الباحث اختبار تكرنس لمتفكير االبتكارم، كمقياس البيئة االبتكارية عمى 
 طالبان مف طبلب المدارس المتكسطة الحككمية كاألىمية بمدينة الرياض.( 252عينة بمغت )

خمصت الدراسة إلى كجكد عبلقة دالة بيف البيئة االبتكارية المدرسية كالتفكير االبتكارم، 
مية تكتبيف كجكد عبلقة بيف بعد تنمية دكافع كسمات الشخصية المبتكرة كاتجاىات المعمميف المن

التفكير االبتكارم لدل الطمبة، كلـ تكف العبلقة دالة بيف تنمية القدرات لمقدرات االبتكارية ك 
 االبتكارية كالتفكير االبتكارم.
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 :م(2012دراسة األستاذ )

 مف( 9-1) األساسية لممرحمة الفمسطينية العمكـ مناىج كاقع معرفةىدفت الدراسة إلى 
 األربعة بعناصره األساسية المرحمة في العمـك مناىج تحميؿ خبلؿ مف كذلؾ إبداعي منظكر

 العناصر ىذه مف عنصر كؿ تناكؿ مدل عمى لمكقكؼ( التقكيـ -األنشطة -المحتكل -األىداؼ)
، المنظكمي إطارىا في المناىج إبداعية مدل عمى حكـ إصدار كبالتالي اإلبداع تنمية لقضايا

 الدراسة عينة شممتكاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب تحميؿ المحتكل، حيث 
 المرحمة في الفمسطينية العمكـ مناىج مف بسيطة عشكائية بطريقة اختيارىا تـّ  دراسية كحدات تسع

 مف منيا كؿ محتكل تحميؿ بيدؼ معيف صؼ في العمكـ منياج كحدة كؿ تمثؿ بحيث األساسية،
 .إبداعي كرمنظ

 اقتصرفي كتب العمكـ لممرحمة األساسية  اإلبداعيكتكصمت الدراسة إلى أف المنظكر 
 لممشكبلت، الحساسية التفاصيؿ، األصالة، المركنة، الطبلقة،: ىي إبداعيان  عنصران  (12) عمى

 تطكير المبادئ، كتشاؼا الفركض، قتراحا الفكرم، التكاصؿ التنبؤ، العبلقات، إدراؾ التأمؿ،
 األساسية المرحمة مف كؿ في العمكـ مناىج تناكؿ في كتكازف تكافؤ ىناؾ، كتبيف أف األدكات
 التخطيط حسف إلى بكضكح يشير كىذا. ةاإلبداعي لمتجميات العميا األساسية كالمرحمة الدنيا

 مف بكؿ المتعمقة ةاإلبداعي التجميات احتّمت، ك العمكـ مناىج كمعدم مصممي قبؿ مف كالتنفيذ
 األساسية المرحمتيف في العمكـ مناىج في األكلى المرتبة الفكرم كالتركيب الفركض كبناء الطبلقة
 كاألصالة التفاصيؿ مف بكؿ المتعمقة ةاإلبداعي التجميات احتمت حيف في الدنيا، كاألساسية العميا

 كالرابع كالخامس السادس الصفكؼ في العمـك مناىج ، كتبيف أفاألخيرة المرتبات األدكات كتطكير
 .كاألكؿ كالثاني الثالث الصفكؼ في منيا ةاإلبداعي لمتجميات تناكال أكثر

 :م(2010دراسة الظفيري )

 كالتفكير التحصيؿ في المعدلة التعمـ دكرة استراتيجية تأثير تقصي إلى الدراسة ىدفت
 استخداـ تـّ . الككيت دكلة في العمـك مادة في االبتدائي الخامس الصؼ طالبات لدل اإلبداعي
 تحصيمي، اختبار في تمثمت كالثانية اإلبداعي لمتفكير تكارنس اختبار في تمثمت األكلى أداتيف،

 تـ االبتدائي الخامس الصؼ شعب مف شعبتيف كعمى مدرستيف عمى الدراسة عينة كاقتصرت
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 المجمكعة مجمكعتيف، إلى عشكائيان  تكزيعيما كتـ العمكدية، العشكائية بالطريقة اختيارىما
 كالمجمكعة، طالبة (24) أفرادىا كعدد المعدلة، التعمـ دكرة باستراتيجية تدريسيا كتـ: التجريبية
 .طالبة (24) أفرادىا عدد كبمغ االعتيادية بالطريقة تدريسيا كتـ: الضابطة

 بيف اإلحصائية الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد أنو النتائج كأظيرت
 دكرة باستراتيجية العمكـ مادة درسف البلتي االبتدائي الخامس الصؼ طالبات تحصيؿ متكسط
 االعتيادية، بالطريقة نفسيا المادة دراسة في نفسو الصؼ طالبات تحصيؿ كمتكسط المعدلة التعمـ

 .المعدلة التعمـ دكرة استراتيجية باستخداـ درست التي المجمكعة كلصالح

 .الثانيالتعقيب عمى دراسات المحور 

ىدفت دراسات المحكر الثاني إلى مجمكعة مف األىداؼ منيا تنمية ميارات التفكير 
ـ(، ك)جماؿ 2017ـ(، ك)الصيفي كأبك دياؾ، 2017مثؿ دراسة )الشرارم كعبدالجبار،  اإلبداعي

سكندر،  ـ(، ك)السكيممييف 2014ـ(، ك)الزركاني، 2016ـ(، ك)المشني، 2016الديف كالمكافي كا 
ـ(، أما 2010ـ(، ك)الظفيرم، 2013، ك)عبدالقكم، ـ(2013ـ(، ك)أبك داكد، 2014أبك شيخ، 

ـ( فيدفت إلى الكقكؼ عمى البيئة االبتكارية كعبلقتيا بالتفكير االبتكارم، 2013دراسة )الرشيد، 
 العمكـ.( إلى معرفة تجميات تنمية االبداع في مناىج 2012كىدفت دراسة )األستاذ، 

كاستخدمت الدراسات السابقة في المحكر الثاني عدة مناىج دراسية فيناؾ دراسات 
ـ(، ك)الصيفي 2017استخدمت المنيج التجريبي أك شبو التجريبي مثؿ )الشرارم كعبدالجبار، 

سكندر، 2017كأبك دياؾ،  ـ(، 2016ـ(، ك)المشني، 2016ـ(، ك)جماؿ الديف كالمكافي كا 
ـ(، ك)عبدالقكم، 2013ـ(، ك)أبك داكد، 2014ـ(، ك)السكيممييف أبك شيخ، 2014ك)الزركاني، 

ـ(، ك)األستاذ، 2013ـ(، بينما استخدمت دراستي )الرشيد، 2010ـ(، ك)الظفيرم، 2013
 ( المنيج الكصفي التحميمي.2012

كلقد تكصمت الدراسات السابقة إلى عدة نتائج أىميا كجكد استراتيجيات كطرؽ تدريس 
، كأىميا استراتيجية دكرة التعمـ، كأسمكب القصة، كاستراتيجية اإلبداعيميارات التفكير  تعزز

 التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة، كاستخداـ التعمـ المعككس.



58 
 

، اإلبداعيتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات في المحكر الثاني في أنيا تتعمؽ بالتفكير 
 في مادة العمكـ. إلبداعياكتتفؽ أيضان في أنيا تتعمؽ بالتفكير 

بينما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا تتعمؽ بدرجة تضمف ميارات 
 .اإلبداعيالطمبة لميارات التفكير كاكتساب  اإلبداعيالتفكير 

 .العام عمى الدراسات السابقةالتعقيب 

في ضكء بعض  تناكلت دراسات المحكر األكؿ تقكيـ أك تحميؿ محتكل كتب العمكـ
، كسبؿ تنميتو لدل الطمبة، اإلبداعيالمعايير كالميارات، كتناكلت دراسات المحكر الثاني التفكير 

كلقد استخدمت معظـ دراسات المحكر األكؿ المنيج الكصفي التحميمي كأسمكب تحميؿ المحتكل، 
 فيما استخدمت دراسات المحكر الثاني المنيج شبو التجريبي.

لحالية مع دراسات المحكر األكؿ في أنيا تتعمؽ بكتب العمكـ كالحياة، كتتفؽ الدراسة ا
كتتفؽ مف حيث أسمكب تحميؿ المحتكل، كالمنيج الكصفي، كتتفؽ مع دراسات المحكر الثاني مف 

 .اإلبداعيحيث متغير التفكير 

كتختمؼ الدراسة الحالية عف دراسات المحكر األكؿ في أنيا تتعمؽ بتحميؿ المحتكل في 
، كما تختمؼ في أنيا تتعمؽ باكتساب الطمبة لميارات التفكير اإلبداعيضكء ميارات التفكير 

 ، كتختمؼ عف دراسات المحكر الثاني في أنيا تستخدـ المنيج الكصفي التحميمياإلبداعي
 في الكتب، كاكتساب الطمبة ليا. اإلبداعيتتعمؽ بتضمف ميارات التفكير كتختمؼ في أنيا 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المنيجية واإلجراءات
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 المنيجية واإلجراءات: الفصل الرابع
تناكلت الباحثة مف خبلؿ الفصؿ الرابع منيجية الدراسة، كأىـ اإلجراءات الميدانية التي قامت 

حيث ييتـ بعرض منيج الدراسة المستخدـ، كأسمكبيا، كمجتمع الدراسة، كعينة الدراسة، بيا، 
 كأدكات الدراسة، كأىـ المعالجات اإلحصائية المستخدمة.

 الدراسة.وأسموب أوًل: منيج 

تستخدـ الدراسة المنيج الكصفي، حيث يعرؼ المنيج الكصفي بأنو منيج كطريقة عممية 
مف خبلؿ منيجية عممية سميمة، كتصكير النتائج التي يتـ التكصؿ  لكصؼ ظاىرة ما كدراستيا

إلييا عمى أشكاؿ رقمية معبرة يمكف تفسيرىا، كما يعرؼ بأنو طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير 
بشكؿ عممي لمظكاىر بطرؽ منظمة لمكصكؿ إلى حمكؿ لممشكمة المراد عبلجيا )الحسف، 

 (.56ـ، ص 2006

 ،الدراسي لممحتكل ان ككيفيان كمي كصفان  تحميؿ المحتكل، كالذم يعدكاتبعت الدراسة أسمكب 
تتميز  أساسية صفات في تشترؾ مفردات عمى منيا كؿ يحتكم ،منظمة ككحدات فئات كرةص في
 المكضكعي، الكصؼ إلى تيدؼ كالتي العممي، البحث أساليب أحد كىك .غيرىا عف بيا

 مف مجمكعة لممحتكل الدراسي، كما إنو عبارة عف الظاىر لممضمكف كالكمي المنظـ كالمنيجي
 تحميؿ تستيدؼ التي لممحتكل، المختمفة الجكانب فيـ عمى تساعد التي اإلجرائية، العمميات
، كالكقكؼ عمى تقكيمو كأساليب التعميمية، ككسائمو كأنشطتو، تدريسو كطرائؽ المنيج، أىداؼ

المحتكل، كغالبان ما تشير ىذه النتائج عف تكرار بعض الجكانب فيو، لمكصكؿ إلى نتائج حكؿ 
 .مدلكالت تتعمؽ بتنظيـ كتخطيط المحتكل
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 ثانيًا: مجتمع الدراسة.

 -ينقسـ مجتمع الدراسة إلى فئتيف:

الفئة األكلى: كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية كتحديدان الصفيف الثالث كالرابع، كيتككف  -1
كالتعميـ العالي خبلؿ بداية العاـ الدراسي ( كتب أقرتيا كزارة التربية 4مف )

 ـ(.2016/2017)
الفئة الثانية: جميع طمبة كطالبات الصؼ الرابع األساسية بمحافظة خاف يكنس، حيث بمغ  -2

طالبان كطالبة، منيـ ( 8427ـ( )2017/2018عدد طمبة الصؼ الرابع خبلؿ العاـ )
)كزارة التربية الغكث الدكلية ( بمدارس تابعة لككالة 3584( بمدارس حككمية ك)4843)

 (.40، كص 23ـ، ص 2017كالتعميـ، 

 ثالثًا: عينة الدراسة.

 -تنقسـ عينة الدراسة إلى فئتيف:

الفئة األكلى: تمثمت في جميع كتب العمـك كالحياة المقررة عمى طمبة الصؼ الثالث كالرابع  -1
 ( كتب.4ـ(، كالبالغ عددىا )2017/2018خبلؿ العاـ الدراسي )

( طالبان كطالبة، بكاقع 200قامت الباحثة باختيار عينة عنقكدية تككنت مف )ئة الثانية: الف -2
إناث( مف مدارس تابعة  50ذككر، ك 50إناث( مف مدارس حككمية، ك) 50ذككر ك 50)

كلقد اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية في اختيار عينة الدراسة لضماف  .لككالة الغكث الدكلية
 -كدية:شركط العينة العنق

مدارس تابعة لككالة الغكث الدكلية بمديرية  5مدارس تابعة لكزارة التربية كالتعميـ، ك 5تحديد  .أ 
مدارس إناث، كمدرستاف مشتركة )ذككر  4مدارس ذككر، ك 4، بحيث تتضمف خاف يكنس

ناث(  .كا 
 اختيار شعبتاف لمصؼ الرابع مف كؿ مدرسة كقع اختيار الباحثة عمييا. .ب 
 مف كؿ شعبة بطريقة عشكائية. ( طمبة10اختبار ) .ج 
 عمى الطمبة. اإلبداعيتطبيؽ اختبار ميارات التفكير  .د 
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( تكزيع عينة الدراسة حسب متغيرم الجنس، كجية اإلشراؼ عمى 1. 4كيكضح جدكؿ رقـ )
 -(:Crosstabsالمدرسة بطريقة )

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الجنس وجية اإلشراف عمى المدرسة1. 4جدول )

 اإلجمالي اإلناث الذكور جية اإلشراف عمى المدرسة
 055 05 50 وزارة التربية والتعميم العالي

 055 05 50 وكالة الغوث الدولية

 055 055 100 اإلجمالي

 

 أدوات الدراسة.مواد و رابعًا: 

جرل االطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة المعمقة بتحميؿ المحتكل، كتحميؿ 
ضكء ذلؾ قامت الباحثة بتحديد أدكات الدراسة، كما كاتبعت الباحثة مجمكعة مف األنشطة، كفي 

 -اإلجراءات الميدانية في تصميـ أدكات الدراسة، كتطبيقيا، كفيما يمي بياف ألدكات الدراسة:

 الواجب تضمنيا في كتب العموم الحياة. اإلبداعي(: قائمة ميارات التفكير 1

 اليدف من القائمة. -أ

الكاجب تضمنيا في كتب  اإلبداعيباحثة إلى اعداد قائمة لميارات التفكير تسعى ال
العمكـ كالحياة لطمبة المرحمة األساسية، كاليدؼ الرئيس مف ىذه القائمة، تحميؿ محتكل أنشطة 
كتب العمكـ كالحياة في ضكئيا، إضافة إلى التحقؽ مف اكتساب الطمبة ليا، كبالتالي فإنيا 

 .اإلبداعيد التكرارات كتحميؿ المحتكل، كتصميـ اختبار ميارات التفكير تستخدـ في عممية رص

 تصميم القائمة. -ب 

بعض الدراسات كالبحكث المتعمقة بميارات التفكير  باالطبلع عمىقامت الباحثة 
، كمف ثـ قامت بدراسة كاعية لكتب العمكـ كالحياة المقررة عمى طمبة الصؼ الثالث اإلبداعي

كذلؾ مف خبلؿ قراءة الكتب كاألنشطة التي تتضمنيا، كمراجعة أىداؼ الدركس، ؛ كالصؼ الرابع
، كما قامت الباحثة بمشكرة ذكم االختصاص، كمف ثـ قامت بتصميـ قائمة كالمكضكعات الكاردة

 -ميارات تتضمف الميارات اآلتية:
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 ميارة الطبلقة. -1
 ميارة المركنة. -2
 ميارة األصالة. -3
 ميارة الحساسية لممشكبلت. -4
 ميارة الميؿ لمتفاصيؿ )اإلفاضة(. -5

 ضبط القائمة. –ب 

لطمبة المرحمة األساسية عمى مجمكعة  اإلبداعيعرضت الباحثة قائمة ميارات التفكير 
، إضافة إلى مشرفي مرحمة أساسية، كمشرفي مبحث  مف المختصيف بمجاالت التربية كالعمـك

ت كدالالتيا المفظية، ككانت القائمة في العمكـ كالحياة، كتـ إجراء بعض التعديبلت عمى الميارا
 -صكرتيا النيائية عمى النحك اآلتي:

 ميارة الطبلقة. -1
 ميارة المركنة. -2
 ميارة األصالة. -3
 ميارة الحساسية لممشكبلت. -4

حيث أجمع معظـ أعضاء لجنة التحكيـ عمى ضركرة حذؼ ميارة الميؿ لمتفاصيؿ، ألنيا 
( يكضح قائمة لجنة 1كلممزيد أنظر الممحؽ رقـ ) ة األخرل،اإلبداعيتأتي في سياؽ الميارات 
كداللتيا المفظية بصكرتيا  اإلبداعي( يكضح قائمة ميارات التفكير 2التحكيـ، كالممحؽ رقـ )

 النيائية.

 (: بطاقة تحميل المحتوى.2

 اليدف من بطاقة تحميل المحتوى. –أ 

 اإلبداعيصممت الباحثة بطاقة تحميؿ المحتكل مف أجؿ قياس تكرار ميارات التفكير 
في أنشطة كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع، كذلؾ بيدؼ الكصكؿ إلى دالالت كأكزاف 
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 اإلبداعينسبية لكؿ ميارة، إضافة إلى الكصكؿ إلى جدكؿ مكاصفات الختبار ميارات التفكير 
 تساب طمبة الصؼ الرابع األساسي ليا.كقياس مدل اك

 تصميم بطاقة تحميل المحتوى. –ب 

 اإلبداعيجرل تصميـ بطاقة تحميؿ المحتكل في ضكء القائمة النيائية لميارات التفكير 
النيائية الكاجب تضمنيا في كتب العمكـ كالحياة، كقسمت الباحثة البطاقة إلى أربعة ميارات، كما 

 مف كتب العمـك كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع األساسي. خصصت استمارة لكؿ كتاب

 عينة تحميل المحتوى. –ج 

قامت الباحثة بمشكرة ذكم االختصاص، كاالطبلع عمى األدبيات السابقة بيدؼ تحديد 
عينة تحميؿ المحتكل، كبناءن عمى ذلؾ حددت الباحثة عينة تحميؿ المحتكل عمى أنيا جميع 

كتب العمكـ كالحياة لمصؼ الثالث كالرابع، بما في ذلؾ األمثمة األنشطة التي تتضمنيا 
 التكضيحية، ألنيا تتضمف كثير مف األنشطة التي تعتمد عمى التفكير.

 لمحتوى.وحدة تحميل ا -د 

يقصد بكحدة تحميؿ المحتكل أصغر جزء مف المحتكل، يختاره الباحث بناءن عمى أىداؼ 
ات داللة خاصة بالنسبة ليذه الدراسة، كقد تككف كحدة دراستو، كخصائصيا، كيعتبر تكراراه ذ

التحميؿ كممة، أك مكضكع، أك عبارة، أك نشاط، كلقد جرل تحديد النشاط أك التمريف، أك السؤاؿ 
 ككحدات لتحميؿ المحتكل في الدراسة الحالية.

 فئة تحميل المحتوى. -ه 

، أك قيمة، أك  ميارة، أك حقيقة مف الحقائؽ، قد تككف فئة تحميؿ المحتكل كممة، أك مفيـك
الكاجب تضمنيا في كتب  اإلبداعيكفي الدراسة الحالية جرل تحديد الميارة )ميارات التفكير 

 العمكـ كالحياة( كفئة تحميؿ المحتكل.
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 إجراءات تحميل المحتوى. -و 

اتبعت الباحثة مجمكعة مف اإلجراءات المتعمقة بتحميؿ المحتكل، كذلؾ في ضكء 
لبعض الدراسات كالبحكث السابقة، كمشكرة ذكم االختصاص، كجاءت ىذه اإلجراءات  مطالعتيا

 -عمى النحك اآلتي:

 تحديد عينة، كفئة، ككحدات تحميؿ المحتكل. -1
تمت عممية التحميؿ عمى جميع العناصر التي تتضمنيا أنشطة كتب العمكـ كالحياة لمصفيف  -2

ة، كأساليب التقكيـ، كالتماريف، كاألمثمة الثالث كالرابع، بما في ذلؾ التدريبات، كاألنشط
 .، كاألسئمةالتكضيحية

 االعتماد عمى بطاقة لتحميؿ محتكل، قامت الباحثة بتصميميا كفقان ألغراض الدراسة الحالية. -3
قامت الباحثة بتخصيص بطاقة تحميؿ تتعمؽ بكؿ كتاب مف كتب العمكـ كالحياة، كمف ثـ  -4

 .اإلبداعيقامت بتجميعيا لمكقكؼ عمى مدل تضمنيا لميارات التفكير 
طبؽ التحميؿ عمى كافة مكضكعات كتب العمكـ كالحياة، دكف استثناء ألم كحدة دراسية أك  -5

 مكضكعان محددان.
 ممية تحميؿ المحتكل.التأكد مف صدؽ كثبات ع -6
 رصد نتائج تحميؿ المحتكل. -7
 .اإلبداعيميارات التفكير اصدار الحكـ بمدل تضمف كتب العمكـ كالحياة ل -8
 صدق نتائج تحميل المحتوى. – ز

جرل عرض نتائج تحميؿ المحتكل عمى مجمكعة مف المختصيف بمجاالت التربية 
 بجميع مقترحاتيـ، كتكصياتيـ.كالقياس كالتقكيـ التربكم، كقامت الباحثة باألخذ 

 ثبات نتائج تحميل المحتوى. – ح

الثبات يعني االستقرار في النتائج كعدـ تغيرىا بشكؿ جكىرم لك أعيد تحميؿ المحتكل 
طريقة الثبات  الباحثةذاتو عدة مرات، كيقاس ثبات بطاقة تحميؿ المحتكل بعدة طرؽ استخدمت 

عبر الزمف، حيث قامت بتحميؿ محتكل كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع، ثـ قامت 
 يكمان، كرصدت النتائج لمتأكد مف الصدؽ. 25بإعادة التحميؿ بعد مركر 
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      معامؿ الثبات = 

     
 

 حيث إف:
(C12.عدد الفئات التي اتفؽ عمييا في مرتي التحميؿ :) 
(C1 + C2.مجمكع عدد الفئات التي حممت في المرتيف :) 

 

 :الزمنالثبات عبر 

 (: ثبات تحميل المحتوى عبر الزمن2. 4جدول )

 معامل الثبات نقاط التفاق التحميل الثاني التحميل األول الكتاب
 91.90 63 63 38 صف ثالث جزء أول

 89.90 05 36 66 صف ثالث جزء ثاني

 82.40 34 05 62 صف رابع جزء أول

 87.87 04 66 33 صف رابع جزء ثاني

 87.60 055 054 199 جميع النتائج

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات عبر الزمف كانت مرتفعة كبمغت لجميع نتائج 
 %(.87.60كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع )

 -نتائج تحميل المحتوى: -ط 
يكضح الجدكؿ اآلتي نتائج تحميؿ المحتكل النيائية، كالتي تعبر عف األكزاف النسبية لكؿ 

المتضمنة في كتب العمكـ كالحياة لطمبة الصفيف الثالث  اإلبداعيميارة مف ميارات التفكير 
 -كالرابع األساسي:

 اإلبداعي(: توزيع ميارات التفكير 3. 4جدول )

 الميارات
صف 
ثالث 
 جزء أول

صف 
ثالث 
 جزء ثاني

صف 
رابع جزء 

 أول

صف 
رابع جزء 

 ثاني
 اإلجمالي

النسبة 
 المئوية

 20.00 34 11 7 7 9 ميارة الطبلقة

 34.30 58 11 11 19 17 ميارة المركنة

 28.70 49 14 15 13 7 ميارة األصالة

 17.00 29 10 9 7 3 ميارة الحساسية لممشكبلت

 100.0 170 46 42 46 36 اإلجمالي
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 اإلبداعييتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد األنشطة التي تضمنت ميارات التفكير 
%(، كجاءت 34.30( نشاطان، ككانت ميارة المركنة ذات المرتبة األكلى بنسبة )170بمغت )

%(، كأخيران ميارة 20%(، ثـ ميارة الطبلقة بنسبة )20ميارة األصالة بالمرتبة الثانية بنسبة )
 الحساسية لممشكبلت.

 .اإلبداعي(: اختبار ميارات التفكير 3

 .اإلبداعيتصميم اختبار ميارات التفكير  –أ 

جرل االطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة، كمشكرة ذكم االختصاص؛ كذلؾ مف أجؿ 
، كذلؾ قامت اإلبداعيتحديد بعض مبلمح االختبار البلـز تطبيقو في قياس ميارات التفكير 

الباحثة بدراسة كاعية لمحتكل كتب العمكـ كالحياة المقررة عمى طمبة الصفيف الثالث كالرابع، 
، إضافة إلى معرفة الظكاىر التي كردت اإلبداعيتحديد األنشطة التي تتضمف ميارات التفكير ك 

( أسئمة، كمثؿ كؿ 8في الدركس، كمف ثـ جرل تصميـ اختبار تككف في صكرتو األكلية مف )
 سؤاؿ منيا نشاطان، كعمى كؿ نشاط مجمكعة مف األسئمة الفرعية.

 .اإلبداعياليدف من اختبار ميارات التفكير  –ب 

ىك قياس مستكل اكتساب طمبة الصؼ الرابع  اإلبداعياختبار ميارات التفكير  ييدؼ
 المتضمنة في أنشطة كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع. اإلبداعيلميارات التفكير 

 .اإلبداعيميارات التفكير ل الوزن النسبي –ج 

جرل تصميـ االختبار كفقان لجدكؿ مكاصفات، حيث اعتمدت الباحثة عمى نتائج تحميؿ 
، ثـ قامت بتصميـ اإلبداعيالمحتكل، لتحديد الكزف النسبي لكؿ ميارة مف ميارات التفكير 

االختبار كفقان لمتطمبات كنتائج تحميؿ المحتكل، كلقد تضمف االختبار أنشطة مف مختمؼ 
كالحياة المقررة عمى طمبة الصفيف الثالث كالرابع، كذلؾ جرل اعادة  مكضكعات كتاب العمكـ

تعديؿ بعض الفقرات كاألسئمة بعد تحكيـ االختبار ليتكافؽ مع نتائج تحميؿ المحتكل، كالجدكؿ 
 -بصكرتو النيائية: اإلبداعياآلتي يكضح جدكؿ مكاصفات اختبار ميارات التفكير 
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 في الختبار اإلبداعيالتفكير  مياراتل الوزن النسبي( 4. 4جدول )
 إجمالي الدرجات عدد األسئمة الوزن النسبي الميارات

 16 6 20.00 ميارة الطبلقة

 27 10 34.30 ميارة المركنة

 23 8 28.70 ميارة األصالة

 14 5 17.00 ميارة الحساسية لممشكبلت

 80 29 100.0 اإلجمالي
 

 .اإلبداعيالتطبيق الستطالعي لختبار ميارات التفكير  –د 

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس مف 40جرل اختيار عينة استطبلعية بمغت )
كمدرسة )عبد اهلل أبك ستة لمبنيف(، بكاقع  )الشييد عبد العزيز الرنتيسي األساسية لمبنات(،مدرسة 

لمتحقؽ مف صدقو،  اإلبداعيطالبة(، ُطبؽ عمييـ اختبار ميارات التفكير  20طالبان، ك 20)
كثبات نتائجو، كالتحقؽ مف سبلمتو، كقدرتو عمى قياس الظاىرة، حيث جرل رصد درجات طمبة 

 -العينة االستطبلعية، كتـ اتباع اإلجراءات اآلتية:

 -ب زمن الختبار:حسا

جرل رصد زمف أكؿ خمس طبلب، كأكؿ خمس طالبات، كآخر خمس طبلب كآخر 
خمس طالبات، كجرل تطبيؽ المعادلة اآلتية؛ مف أجؿ التعرؼ إلى الزمف المناسب لتطبيؽ 

 -االختبار:

زمف أكؿ خمس طمبة زمف آخر خمس طمبةزمف االختبار = 
  

 

دقيقة، كجرل تطبيؽ االختبار عمى العينة  (80ككاف زمف االختبار المناسب يساكم )
 الفعمية، كأتاحت الباحثة الفرصة لمطمبة لئلجابة عف فقراتو كفقان لنتائج المعادلة السابقة.

 .اإلبداعيميارات التفكير صدق اختبار 

يقصد بالصدؽ أف يككف االختبارات ذات داللة عف المحتكل المراد قياسو، أك الميارات 
بالتالي فإف الصدؽ يعبر عف قدرة االختبار في قياس ما كضع ألجؿ قياسو، التي ييتـ بيا، ك 
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كجرل التحقؽ مف الصدؽ مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات، كفيما يمي بياف كتكضيح ليذه 
 -اإلجراءات:

 -صدق المحكمين )الصدق الظاىري(:

عدد مف  قامت الباحثة بعرض االختبار في صكرتو األكلية مرفقان بجدكؿ مكاصفاتو عمى
المختصيف في مجاالت التربية، كالمناىج كطرؽ تدريس العمكـ كالحياة، كبعض مشرفي المرحمة، 

( مف المختصيف، ثـ جرل تعديؿ 11كبعض المعمميف ذكم الخبرة، حيث بمغ عدد المحكميف )
 ؼ أحد أسئمةاالختبار بناءن عمى آراء لجنة التحكيـ، عممان بأف معظـ المختصيف أجمعكا عمى حذ

 االختبار بشكؿ كامؿ.

( أسئمة، ككاف كؿ سؤاؿ 7فأصبح االختبار بصكرتو النيائية كبعد التحكيـ عبارة عف )
عبارة عف نشاط يتضمف مجمكعة مف األسئمة الفرعية، كبناءن عمى ذلؾ أعادت الباحثة صياغة 

تحميؿ بعض األسئمة مف أجؿ تعديؿ جدكؿ المكاصفات بناءن عمى آراء لجنة التحكيـ، كنتائج 
 المحتكل كالكزف النسبي لكؿ ميارة.

 -صدق التساق الداخمي لالختبار )صدق القياس(:

رصدت الباحثة درجات العينة االستطبلعية مف أجؿ الكقكؼ عمى قدرة االختبار عمى 
قياس ما كضع ألجؿ قياسو، كتقـك ىذه الطريقة عمى أساس حساب معامبلت االرتباط بيف فقرات 
االختبار كالدرجة الكمية لمميارة التي تنتمي إلييا، كحساب معامبلت االرتباط بيف فقرات االختبار 

الكمية لبلختبار، كذلؾ حساب معامبلت االرتباط بيف ميارات االختبار كالدرجة الكمية،  كالدرجة
 -:اإلبداعيكتعرض الجداكؿ اآلتية صدؽ القياس الختبار ميارات التفكير 

معامبلت االرتباط بيف فقرات االختبار كالدرجة الكمية  (5. 4يكضح جدكؿ رقـ ) حيث
 -:التي تنتمي إلييا الفقرةلمميارة 
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 الدرجة الكمية لالختبارمع الفقرات  ارتباطمعامالت  (5. 4جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط الفقرات السؤال

ول
 األ

ؤال
لس
ا

 

 (0.01دالة عند ) 0.517** .0
 (0.01دالة عند ) 0.600** .2
 (0.01دالة عند ) 0.573** .3
 (0.05دالة عند ) 0.456* .4
 (0.01عند )دالة  0.701** .5

ال 
سؤ

ال
ني
الثا

 

 (0.01دالة عند ) 0.529** .0
 (0.01دالة عند ) 0.626** .2
 (0.01دالة عند ) 0.704** .3
 (0.01دالة عند ) 0.803** .4
 (0.05دالة عند ) 0.389* .5

لث
الثا

ال 
سؤ

ال
 

 (0.05دالة عند ) 0.444* .0
 (0.05دالة عند ) 0.397* .2
 (0.01عند )دالة  0.595** .3
 (0.01دالة عند ) 0.489** .4
 (0.05دالة عند ) 0.421* .5

رابع
ل ال

سؤا
ال

 

 (0.05دالة عند ) 0.406* .0
 (0.05دالة عند ) 0.453* .2
 (0.05دالة عند ) 0.437* .3

ال 
سؤ

ال
س
خام

ال
 

 (0.01دالة عند ) 0.569** .0
 (0.01دالة عند ) 0.537** .2
 (0.01عند )دالة  0.724** .3
 (0.01دالة عند ) 0.563** .4
 (0.01دالة عند ) 0.679** .5

ؤال 
لس
ا

س
ساد

ال
 

 (0.05دالة عند ) 0.379* .0
 (0.05دالة عند ) 0.452* .2
 (0.05دالة عند ) 0.434* .3

ؤال 
لس
ا

ابع
لس
ا

 

 (0.01دالة عند ) 0.702** .0
 (0.01دالة عند ) 0.700** .2
 (0.01عند )دالة  0.661** .3

 0.393( = 0.01( كعند مستكل داللة )38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )
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( أف جميع معامبلت االرتباط جاءت أكبر مف معامؿ االرتباط 5. 4يتضح مف الجدكؿ )
كبالتالي فإف فقرات االختبار منتمية لمميارات (؛ 0.05(، كمستكل داللة )38عند درجات حرية )

 كلمدرجة الكمية لبلختبار.

 اإلبداعي( يكضح معامبلت االرتباط بيف ميارات اختبار التفكير 6. 4كالجدكؿ رقـ )
 -كالدرجة الكمية لفقراتو:

 اتووالدرجة الكمية لفقر  اإلبداعيالتفكير معامالت بين كل ميارة من ميارات اختبار  (6. 4جدول )
 مستوى الدللة معامل الرتباط الميارات

 (0.01دالة عند ) 0.829** ميارة الطالقة.
 (0.01دالة عند ) 0.817** ميارة المرونة.
 (0.01دالة عند ) 0.807** ميارة األصالة.

 (0.01دالة عند ) 0.797** ميارة الحساسية لممشكالت.
 0.393( = 0.01داللة )( كعند مستكل 38**ر الجدكلية عند درجة حرية )
 0.304( = 0.05( كعند مستكل داللة )38*ر الجدكلية عند درجة حرية )

يكضح أف جميع قيـ االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند درجات  (6. 4الجدكؿ رقـ )
(، كىذا يدلؿ عمى تناسؽ ميارات االختبار مع الدرجة الكمية، 0.01(، كمستكل داللة )38حرية )
 االختبار يتمتع بصدؽ بنائي مناسب.كأف 

 -:/ الصعوبةمعامالت السيولة

عػػف  اإلبػداعيميػارات التفكيػػر جػرل حسػاب معامػػؿ السػيكلة لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات اختبػػار 
طريػػػؽ حسػػػاب المتكسػػػط الحسػػػابي لئلجابػػػة الصػػػحيحة، كيػػػتـ احتسػػػاب معػػػامبلت السػػػيكلة لفقػػػرات 

( )أبػػك دقػػة، 0.20( أك تقػػؿ عػػف )0.80االختبػػار بيػػدؼ حػػذؼ الفقػػرات التػػي تزيػػد سػػيكلتيا عػػف )
 -حساب معامبلت السيكلة باستخداـ المعادلة التالية: كجرل(، 170ـ، ص 2008

ابكاأج عف الفقرة إجابة صحيحة عدد الطمبة الذيف 
عدد الطبلب الكمي

 معامؿ السيكلة  

 -التمييز: تمعامال

يعبر التمييز عمى قدرة االختبار في قياس الميارة، كالتفريؽ بيف الطمبة مف حيث اكتسابيـ 
لمميارات التي اكتسبت الميارة، كاليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات أم اختبار 
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الفقرات الضعيفة كالفقرات القكية، كىك يستخدـ لمحكـ عمى قدرة االختبار في ىك التعرؼ عمى 
التمييز بيف الطمبة الذيف اكتسبكا الميارة مف الطمبة الذيف لـ يكتسبكا الميارة، كجرل حساب 

( أف الفقرات 172ـ، ص 2008معامبلت التمييز بيدؼ حذؼ الضعيؼ منيا، كترل أبك دقة )
بحساب معامبلت  الباحثة(، كقامت 0.20معامؿ تمييزىا أقؿ مف )الضعيفة ىي التي يككف 

، كلمدرجة الكمية بناء عمى الخطكات اإلبداعيالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير 
 اآلتية:

 .مف األعمى إلى األدنى طمبة العينة االستطبلعية درجات ترتيب -1
%( تمثػؿ الػدرجات الػدنيا. أم 27رجات العميػا، )%( تمثػؿ الػد27تقسيـ الدرجات إلى مجمػكعتيف : ) -2

مػػػػف العينػػػػة االسػػػػتطبلعية(، حيػػػػث أف إجمػػػػالي عػػػػدد أفػػػػراد العينػػػػة  طالػػػػب كطالبػػػػة 11مػػػػا يعػػػػادؿ )
 .طالبان كطالبة( 40االستطبلعية )

 .حدةفي كؿ مجمكعة عف كؿ مفردة عمى  إجابة صحيحة أجابكا الطمبة الذيفعدد  تحديد -3

 :التاليةتطبيؽ المعادلة  -4

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا   –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا :    معامل التمييز يساوي

 عدد أفراد إحدى المجموعتين                                    

 (172ـ، ص 2008)أبك دقة، 

(، يكضح معامبلت السيكلة، كمعامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات 7. 4كالجدكؿ رقـ )
 -، كالدرجة الكمية لفقراتو:اإلبداعياختبار ميارات التفكير 
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والدرجة الكمية  اإلبداعيمعامالت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار ميارات التفكير  (7. 4جدول )
 لفقراتو

 معامل التمييز معامل السيولة الفقرات السؤال معامل التمييز معامل السيولة الفقرات السؤال

ول
 األ

ؤال
لس
ا

 

0. 0.65 0.70 

رابع
ل ال

سؤا
ال

 

0. 0.42 0.48 

2. 0.40 0.56 2. 0.45 0.52 

3. 0.53 0.60 3. 0.53 0.48 

4. 0.53 0.65 

س
خام

ل ال
سؤا

ال
 

0. 0.65 0.42 

5. 0.58 0.68 2. 0.58 0.54 

ال 
سؤ

ال
ني
الثا

 

0. 0.45 0.70 3. 0.53 0.58 

2. 0.53 0.69 4. 0.48 0.62 

3. 0.74 0.42 5. 0.53 0.67 

4. 0.65 0.46 

ؤال 
لس
ا

س
ساد

ال
 

0. 0.53 0.62 

5. 0.55 0.43 2. 0.53 0.54 

لث
الثا

ال 
سؤ

ال
 

0. 0.35 0.48 3. 0.74 0.40 

2. 0.50 0.40 

ابع
لس
ل ا

سؤا
ال

 

0. 0.65 0.57 

3. 0.48 0.49 2. 0.50 0.55 

4. 0.53 0.67 3. 0.48 0.49 

5. 0.50 0.39  

 0.550 متوسط معامالت التمييز 0.544 متوسط معامالت السهولة
( يكضح أف جميع معامبلت السيكلة كانت مناسبة، حيث تراكحت ما 7. 4الجدكؿ رقـ )

(، كىك 0.54(، كبمغ متكسط معامبلت السيكلة لجميع فقرات االختبار )0.74إلى  0.35بيف )
 معدؿ مناسب.

كانت  اإلبداعيكذلؾ يكضح الجدكؿ أف معامبلت التمييز لفقرات اختبار ميارات التفكير 
(، كىي 0.55(، ككاف متكسط معامبلت التمييز )0.70إلى  0.39مناسبة كتراكحت ما بيف )

 معدالت مناسبة لتطبيؽ االختبار.

 -:اإلبداعيثبات اختبار ميارات التفكير 

يقصد بالثبات استقرار النتائج، لك جرل إعادة تطبيؽ االختبار أف يحصؿ الطمبة 
كيقصد بالثبات دقة االختبار أك اتساقو حيث يعتبر اختبار المستيدفيف عمى نتائج متقاربة، 

ثابتان إذا حصؿ الطمبة عمى نفس الدرجة أك درجة قريبة منيا في نفس االختبار  اإلبداعيالتفكير 
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(، كجرل 481ـ، ص 2010أك مجمكعة الفقرات المتكافئة عند تطبيقو أكثر مف مرة )أبك عبلـ، 
مف خبلؿ طريقتيف، حيث اعتمدت  اإلبداعيرات التفكير حساب معامبلت الثبات الختبار ميا

 -الباحثة عمى طريقة التجزئة النصفية، كطريقة ككدر ريشاردسكف كفيما يمي تكضح لذلؾ:

 (:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

تقكـ ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ الفقرات فردية 
ؿ الفقرات زكجية الرتب مف االختبار، كمف ثـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ الرتب كمعد

(، كذلؾ باستخداـ Spearman- Brown Coefficientمعادلة سبيرماف براكف لمتصحيح )

)المعادلة:
1

2

R

R )( حيثR ىك معامؿ االرتباط، أك استخداـ معادلة جتماف )21
2

2

1

2

2















ع

 عع

(، حيث تستخدـ معادلة سبيرماف لتصحيح في حالة عدد الفقرات 481ـ، ص 2010)أبك عبلـ، 
 -زكجي، فيما تستخدـ معادلة جتماف في حاؿ عدد الفقرات فرديان، كفيما يمي عرض لمنتائج:

 اإلبداعيلختبار ميارات التفكير معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  (8. 4جدول )
 تصحي  الرتباط معامل الرتباط الفقراتعدد  الميارات

 0.844 0.730 6 ميارة الطالقة

 0.809 0.708 10 ميارة المرونة

 0.842 0.727 8 ميارة األصالة

 0.768 0.632 5 ميارة الحساسية لممشكالت

 07853 0..07 29 الدرجة الكمية لالختبار

مرتفعػة كقكيػة، بػيف الفقػرات ( أف معػامبلت االرتبػاط كانػت 8. 4مف الجدكؿ رقػـ )يتضح 
فرديػػػػػة الرتػػػػػب، كالفقػػػػػرات زكجيػػػػػة الرتػػػػػب، حيػػػػػث بمػػػػػغ معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط لمدرجػػػػػة الكميػػػػػة الختبػػػػػار  

(، كىك معدؿ مرتفع 0.852(، كبمغ معامؿ االرتباط المصحح باستخداـ معادلة جتماف )0.770)
 نسبيان.

 -(:Kuder- Richardson  21( )21طريقة كودر ريشاردسون )

معامؿ ثبات أم اختبار تحصيمي أك  إيجادفي حالة ككدر ريتشاردسكف تستخدـ معادلة 
عمى فقرات االختبار ككؿ، ككذلؾ  الطمبةتعتمد ىذه المعادلة عمى درجة تبايف استجابات ك غيره، 

ذا كاف عددىا كبيران  عمى عدد فقراتو، فكمما كاف عدد الفقرات قميبلن انخفض تجانس االختبار، كا 
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معادلة ككدر ريتشاردسكف في حالة االختبارات  استخداـ، كليذا يفضؿ االختبارتجانس  ارتفع
فأكثر، كاعتمدت الباحثة عمى ىذه الطريقة ألف االختبار  فقرة (32)فقراتيا  يككف عددالتي 

 (:304 م، ص3002)المنيزؿ،  ، كالمعادلة ىي(2 - 0يتضمف فقرة ال تأخذ التصحيح )

فث  =  
ف  

   [
ـ (ف   ـ)
ع     ـ

    ] 

 .عمى االختبار الطمبة= تبايف درجات  2عف  إحيث  
 .عمى االختبار الطمبةـ   = متكسط درجات            
 .ف   = عدد فقرات االختبار   

%(، كىك معدؿ 86.76( نحك )21كبمغ معامؿ الثبات كفقان لطريقة ككدر ريتشاردسكف )
 مرتفع نسبيان.

 .اإلبداعيآلية تطبيق اختبار ميارات التفكير خامسًا: 

أعدت الباحثة الئحة متكاممة مف التعميمات البلزمة لتطبيؽ اختبار ميارات التفكير 
، ثـ قامت بالتعاكف مع بعض معممي الصؼ الرابع في المدارس األساسية بمحافظة اإلبداعي

ؽ حيث اعتمدت الباحثة العينة خاف يكنس قبؿ التطبيؽ؛ كذلؾ مف أجؿ اختيار العينة بشكؿ دقي
العنقكدية، كمنح الطمبة التعميمات البلزمة، كطريقة اإلجابة عف أسئمة الدراسة، كحددت الباحثة 

 كقتان كافيان لئلجابة، كمنحت الطمبة بعض التعميمات البلزمة حكؿ اإلجابات.

بة، كذلؾ فإف تطبيؽ االختبار كاف في الصفكؼ العادية، كجرل شرح كؿ سؤاؿ لمطم
( دقائؽ الستكماؿ االختبار، ككانت الباحثة أك المعمـ المتعاكف 10كمنح الطمبة فترة استراحة )

 يستجيبكف لكافة استفسارات الطمبة.

 سادسًا: خطوات إجراء الدراسة.

تحقيقان ألىداؼ الدراسة قامت الباحثة بمجمكعة مف الخطكات المنيجية، ككانت أىـ ىذه 
 -:الخطكات عمى النحك اآلتي

 الشعكر بمشكمة الدراسة، كتحديد أسئمتيا كأىدافيا. -1
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االطبلع عمى قكالب الجامعة اإلسبلمية في اعداد الرسائؿ العممية، مف حيث طريقة  -2
 العرض، كالمنيجية، كالتكثيؽ.

في مبحث  اإلبداعياالطبلع عمى عدد مف الدراسات السابقة المرتبطة بميارات التفكير  -3
 العمكـ العامة.

، كمشكرة ذكم االختصاص، كالتحقؽ مف صدقيا اإلبداعيمة بميارات التفكير اعداد قائ -4
 كمناسبتيا لطبيعة الصفيف الثالث كالرابع.

اعداد بطاقة تحميؿ محتكل، كعرضيا عمى المختصيف، كتحميؿ محتكل كتب العمـك  -5
 كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع، كالتحقؽ مف صدؽ النتائج كثباتيا.

لطمبة الصؼ الرابع في ضكء نتائج تحميؿ  اإلبداعياس ميارات التفكير تصميـ اختبار لقي -6
 المحتكل.

تطبيؽ االختبار استطبلعيان، كالتحقؽ مف سبلمتو، كصدقو، كثبات نتائجو، كقدرتو  -7
 التمييزية، كمدل مناسبتو لطبيعة كخصائص طمبة الصؼ الرابع األساسي.

الصؼ الرابع بمدارس محافظة خاف اختيار عينة الدراسة بطريقة عنقكدية مف طمبة  -8
 يكنس.

 اإلبداعيالتحقؽ مف مدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لميارات التفكير  -9
 المتضمنة في أنشطة كتب العمكـ كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع.

التكصؿ إلى بعض التكصيات كالبحكث المستقبمية ذات العبلقة بميارات التفكير  -10
 .اإلبداعي

 الصعوبات التي واجيت الباحثة فترة إجراء الدراسة.: سابعاً 

ال يخمك عمؿ بحثي مف صعكبات كتحديات، خاصةن كأف البحث العممي يأتي بيدؼ 
الكصكؿ إلى حمكؿ لمشكبلت يشعر بيا الباحث، كمف أىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة ما 

 -يمي:

قان أماـ إنجاز الدراسة بالكقت االنقطاع المستمر لمتيار الكيربائي، األمر الذم شكؿ عائ -1
 كالسرعة البلزمة.

 نقص المراجع كالدراسات التي اىتمت بأنشطة كتب العمكـ كالحياة. -2
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التكمفة المادية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير بشكؿ عاـ، كاعداد الرسالة بشكؿ خاص في  -3
 ظؿ الظركؼ االقتصادية الصعبة.

 اإلبداعيلث كالرابع أشارت إلى ميارات التفكير معظـ أنشطة كتب العمـك كالحياة لمصفيف الثا -4
 بشكؿ ضمني، كىذا صعب عمى الباحثة ميمة تحميؿ المحتكل.

كتب العمـك كالحياة التي قامت الباحثة بتحميميا حديثة االصدار، كىناؾ ضعؼ في خبرة  -5
راد، المعمميف في تدريسيا، لذلؾ لـ تستطع الباحثة التحقؽ مف ثبات تحميؿ المحتكل عبر األف

 حيث لـ تجد باحثان، أك معممان متعاكنان قادران عمى تحميؿ محتكل أنشطة الكتب المقررة.

كلقد تجاكزت الباحثة بعضان مف ىذه التحديات مف خبلؿ دعـ كمساندة كمشكرة بعض 
األشخاص، خاصةن مشرؼ الدراسة، كبعض المختصيف في مجاالت التربية كالقياس كالتقكيـ، 

 كاالحصاء التربكم.

 ثامنًا: المعالجات واألسموب اإلحصائي لمدراسة.

جرل تصحيح االختبار، كفقان آللية محددة قامت الباحثة بمشكرة ذكم االختصاص، مف 
أجؿ التكصؿ إلى آلية لتصحيح االختبار، كجرل رصد درجات الطمبة عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة 

المتضمنة في  اإلبداعيالتفكير  االختبار، كتـ تجميع كترميز البيانات لكؿ ميارة مف ميارات
(، كجرل تبكيب Microsoft Excelاالختبار؛ كذلؾ باالستعانة ببرنامج ميكركسكفت اكسؿ )

 SPSS IBM)تمؾ البيانات، كاستدعائيا إلى برنامج رزمة التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية 

– Version 22.0( المعركؼ باسـ )Statistical Package for Social Science ،)
 -كأجريت االختبارات اآلتية عمى البيانات:

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات كالنسب المئكية ) -
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية لتبكيب البيانات. -
 .االختبار كثبات نتائجومعامبلت االرتباط: لمتحقؽ مف صدؽ  -
ثبات نتائج  إلى: لمتعرؼ Kuder-Richardson - 21( 21 ريتشاردسكف – ككدرمعادلة ) -

 االختبار.
 ثبات االختبار. إلى: لمتعرؼ (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
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 معامؿ السيكلة/ الصعكبة. -
 معامؿ التمييز. -
 .(Two-way analysis of varianceاختبار تحميؿ التبايف الثنائي ) -



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتيا
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 عرض النتائج ومناقشتيا: الفصل الخامس
مف خبلؿ الفصؿ الخامس عرضان ألىـ النتائج مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة تناكلت الباحثة 

كاألساليب الدراسة، كالتكصؿ إلى بعض التكصيات المناسبة، كذلؾ باستخداـ أنسب االختبارات 
 االحصائية.

الواجب تضمنيا في كتب العموم  اإلبداعي: ما ميارات التفكير نتائج السؤال األول ومناقشتيا
 والحياة لممرحمة األساسية؟

لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية المتعمقة 
بالتربية كطرؽ التدريس كتخطيط المناىج الدراسية، كبعض البحكث كالدراسات ذات العبلقة 

في مبحث العمـك لممرحمة األساسية، خاصةن دراسة )الصيفي كأبك دياؾ،  اإلبداعيبالتفكير 
سكندر، ـ(، ك)حماؿ ا2017 ـ(، ك)الزركاني، 2016ـ(، كدراسة )نعماف، 2016لديف كالمكافي كا 
ـ(، كما قامت الباحثة بدراسة كاعية ألىداؼ تدريس العمـك العامة 2012ـ(، ك)األستاذ، 2014

لممرحمة األساسية، كمراجعة لمخطكط العريضة لممناىج الفمسطيني، كفي ضكء ذلؾ تكصمت إلى 
مجمكعة مف المختصيف، كجرل تعديميا كتقنينيا، ككانت ميارات  قائمة ميارات، عرضتيا عمى

الكاجب تضمنيا في كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية كما ىك مكضح  اإلبداعيالتفكير 
 -:تيبالجدكؿ اآل

 الواجب تضمنيا في كتب العموم والحياة لممرحمة األساسية اإلبداعي( قائمة ميارات التفكير 5. 1جدول )

 الدللة المفظية اتالميار 

 ميارة الطالقة

 المناسبة األفكار مف ممكف عدد أكبر انتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعني
 تذكر عممية جكىرىا في كىى محددة، زمنية فترة في كذلؾ أك مكضكع ما؛ مشكمة تجاه

تنقسـ إلى: تعمميا، كالطبلقة  سبؽ مفاىيـ أك خبرات، أك لمعمكمات، اختيارم كاستدعاء
 الطالبكتظير مف خبلؿ قدرة  المفظية، كاالرتباطية، كالشكمية، كالفكرية، كالتعبيرية.

ابداء اآلراء كطرح األفكار بطبلقة أماـ اآلخريف، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي عمى 
 ميارة الطبلقة المتضمنة في اختبار فقراتيحصؿ عمييا الطالب في استجاباتو عمى 

 .المعد خصيصان لمدراسة الحالية اإلبداعي ميارات التفكير

 ميارة المرونة
عطاء  يقصد بالمركنة قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى إنتاج عدد متنكع مف األفكار، كا 
استجابات متعددة، كتغيير ىذه األفكار حسب المكقؼ التعميمي، كالمركنة تمقائية 

 كتكيفية.
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كتظير المركنة لدل طمبة المرحمة األساسية مف خبلؿ تفاعميـ مع أنشطة التفكير 
التي تتضمنيا كتب العمـك كالحياة لممرحمة األساسية كقدرتيـ عمى تغيير  اإلبداعي

أنماط التفكير، ككضع تصكرات كأفكار كآراء متعددة كمختمفة كمتنكعة ترتبط بالنشاط 
التي يحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ استجاباتو  ، كتقاس مف خبلؿ الدرجةاإلبداعي
المعد  اإلبداعياختبار ميارات التفكير فقرات ميارة المركنة المتضمنة في عمى 

 خصيصان لمدراسة الحالية.

 ميارة األصالة

، كغير التكرار قميمة أم أصيمة أفكار إنتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعنى
 تتميزأصالتيا، عمى أف  درجة زادت الفكرة شيكع درجة قمت كمما أنو ىذا ، كيعنيمألكفة
 .، كتتفؽ مع المكقؼمف اآلخريف كالقبكؿ كالطرافة بالجدة أيضا األفكار ىذه

التي تتضمنيا كتب العمـك  اإلبداعيتفاعؿ الطمبة مع أنشطة التفكير كتظير مف خبلؿ 
، اإلبداعيصيمة ترتبط بالنشاط ، كقدرتيـ عمى إنتاج أفكار أكالحياة لممرحمة األساسية

فقرات ميارة كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في استجاباتو عمى 
المعد خصيصان لمدراسة  اإلبداعياختبار ميارات التفكير األصالة المتضمنة في 

 .الحالية

ميارة الحساسية 
 لممشكالت

بالمشكمة، كتحديدىا، ككصفيا، كمبلحظة ىي قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى الشعكر 
ثارة التساؤالت حكليا، كاقتراح  عطاء تفسيرات مناسبة كا  المكاقؼ كاألشياء غير العادية، كا 

 بعض االفتراضات كالحمكؿ الممكنة.
في  اإلبداعيكتظير مف خبلؿ اكتشاؼ الطمبة لممشكبلت المتضمنة في أنشطة التفكير 

ثارة التساؤالت حكليا، كالتكصؿ إلى بعض كتب العمـك كالحياة، كتحديدىا  ككصفيا كا 
البدائؿ كالحمكؿ المناسبة، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف 
خبلؿ استجابتو عمى فقرات ميارة الحساسية لممشكبلت المتضمنة في اختبار ميارات 

 المعد خصيصان لمدراسة الحالية. اإلبداعيالتفكير 
الكاجب تضمنيا في أنشطة كتب  اإلبداعيالسابؽ أف ميارات التفكير  يتضح مف الجدكؿ

العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية تتمثؿ بميارات الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة، كالحساسية 
لممشكبلت، كىذه النتائج تتفؽ مع عدد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة )الشرارم كعبدالجبار، 

سكندر، 2017ياؾ، ـ(، ك)الصيفي كأبك د2017 ـ(، 2016ـ(، ك)حماؿ الديف كالمكافي كا 
، ك)الظفيرم، ـ(2014شيخ،  ـ(، ك)السكيممييف كأبك2014ـ(، ك)الزركاني، 2016ك)المشني، 

 ـ(.2010
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ما مدى تضمن كتب العموم والحياة لممرحمة األساسية : نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
 ؟اإلبداعيألنشطة التفكير 

 اإلبداعيلئلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة باالعتماد عمى قائمة ميارات التفكير 
في تصميـ بطاقة تحميؿ المحتكل، ثـ جرل تحميؿ محتكل كتب العمكـ كالحياة لمكقكؼ عمى تكرار 
كؿ ميارة مف الميارات في أنشطة الكتب المدرسية المقررة عمى طمبة الصفيف الثالث كالرابع، 

ت التكرارات كالنسب المئكية، كجرل التحقؽ مف صدؽ نتائج تحميؿ المحتكل كثباتو، كفيما كرصد
 -يمي تكضيح لمنتائج:

 المتضمنة في أنشطة كتب العموم والحياة اإلبداعي( التكرارات والنسب المئوية لميارات التفكير 5. 2جدول )

الحساسية  األصالة المرونة الطالقة الكتاب
 لممشكالت

ميارات 
التفكير 
 اإلبداعي

إجمالي 
عدد 
 األنشطة
 الرئيسية

إجمالي 
عدد 

األنشطة 
 الفرعية

النسبة 
 المئوية

 19.15 188 44 36 3 7 17 9 جزء أكؿ –صؼ ثالث 

 23.40 197 56 46 7 13 19 7 جزء ثاني –صؼ ثالث 

 15.90 265 73 42 9 15 11 7 جزء أكؿ –صؼ رابع 

 22.55 204 68 46 10 14 11 11 جزء ثاني –صؼ رابع 

 19.90 854 241 170 29 49 58 34 اإلجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف إجمالي عدد األنشطة الرئيسة التي تتضمنيا كتب العمـك 
( نشاطان، كجاء مف 854( نشاطان، كيتفرع عنيا )241كالحياة لمصفيف الثالث كالرابع بمغت )

%( مف إجمالي 19.90( نشاطان، بكاقع )170ضمف ىذه األنشطة أنشطة تفكير ابداعي بمغت )
جاءت أكثر الكتب شمكالن ليذه األنشطة كتاب الصؼ الثالث الجزء الثاني، األنشطة الفرعية، ك 

( نشاطان، ثـ جاء كتاب الصؼ الرابع 46ككتاب الصؼ الرابع الجزء الثاني بنفس التكرارات )
( 36( نشاطان، كجاء أخيران كتاب الصؼ الثالث الجزء األكؿ بنحك )42الجزء األكؿ بحكالي )
 .اإلبداعيتكراران ألنشطة التفكير 

أما عمى مستكل النسب المئكية فحظي كتاب الصؼ الثالث الجزء الثاني عمى المرتبة 
%(، ثـ كتاب 22.50%(، يميو كتاب الصؼ الرابع الجزء الثاني بنسبة )23.40األكلى بنسبة )
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%(، كأخيران جاء كتاب الصؼ الرابع الجزء األكؿ 19.15الصؼ الثالث الجزء األكؿ بنسبة )
 %(.15.90بنسبة )

كجميع النسب الكاردة تشير إلى اىتماـ مخطي المناىج الدراسية بتضميف أنشطة التفكير 
في الكتب كاألنشطة كالمكضكعات المتعمقة بالعمكـ كالحياة، ألف مادة العمكـ تعتمد  اإلبداعي

بدرجة كبيرة عمى تفسير بعض الظكاىر، كال يمكف لمطالب فيـ المفاىيـ كالمعارؼ كاكتساب 
 خبرات المتضمنة في كتب العمكـ كالحياة دكف التفكير في ىذه الظكاىر.ال

كذلؾ يجدر بالباحثة التطرؽ إلى طبيعة مناىج العمـك كالحياة الجديدة، فيي تنقسـ إلى 
عدة كحدات دراسية، لكؿ كحدة مجمكعة مف األىداؼ، كتضمنت جميع الكحدات الدراسية أىدافان 

، كجاءت دركس المناىج عمى شكؿ أنشطة ينفذىا الطالب اإلبداعيتتعمؽ بتنمية التفكير 
بمساعدة المعمـ، كبعد ىذه األنشطة يكجد بعض األسئمة الدالة عف النشاط، كالتي تعتبر أنشطة 
فرعية لمنشاط، كبنياية كؿ كحدة دراسية ىناؾ مجمكعة مف أسئمة التقكيـ المرتبطة بشكؿ جيد مع 

ة، كلقد الحظت الباحثة مف خبلؿ تحميؿ محتكل كتب العمـك األنشطة التي كردت في الكحد
كالعممي كالمنطقي  اإلبداعيكالحياة أف ىناؾ اىتمامان بالغان بتنمية كافة أنكاع التفكير لدل الطمبة 

كالناقد، كغيرىا، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى طبيعة كأىداؼ مقررات العمكـ كالحياة التي يأتي أغمبيا 
الطالب عمى اكتساب المعارؼ كالخبرات كتفسير الظكاىر ككضع بطرؽ استنتاجية تساعد 

 االفتراضات كالكصكؿ إلى استنتاجات كاقعية مرتبطة بالظاىرة التي يدرسيا النشاط.

كلقد اطمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة كالبحكث ذات العبلقة بالتفكير 
العمكـ العامة، كمعممي المرحمة كقامت بمشكرة ذكم االختصاص مف معممي مقرر  اإلبداعي

األساسية ذكم الخبرات المرتفعة، كمشكرة بعض مشرفي المرحمة فتكصمت إلى أف النسب الكاردة 
في الجدكؿ تمبي أغراض المناىج كتحقؽ أىداؼ التربية المعاصرة كتعزز ميارات التفكير 

الميارات عمى اكتساب  كأف النسب جاءت مناسبة لخصائص الطمبة النمائية، كقدراتيـ اإلبداعي
 التي تساعدىـ في تفسير الظكاىر العممية كالككنية.

كتب العمكـ كالحياة لمصفيف أنشطة في  اإلبداعيكلمكقكؼ عمى تمثيؿ ميارات التفكير 
 -تعرض الباحثة الجدكؿ اآلتي: ؛الثالث كالرابع

 



84 
 

 اإلبداعي(: توزيع ميارات التفكير 5. 3جدول )

 الميارات
صف ثالث 

 أولجزء 
صف ثالث 
 جزء ثاني

صف رابع 
 جزء أول

صف رابع 
النسبة  اإلجمالي جزء ثاني

 المئوية

 % ك % ك % ك % ك % ك
 20.00 34 23.91 11 16.67 7 15.22 7 25 9 ميارة الطبلقة

 34.30 58 23.91 11 26.20 11 41.26 19 47.23 17 ميارة المركنة

 28.70 49 30.44 14 35.70 15 28.30 13 19.44 7 ميارة األصالة

ميارة الحساسية 
 17.00 29 21.74 10 21.43 9 15.22 7 8.33 3 لممشكبلت

 100.0 170 100.0 46 100.0 42 100.0 46 100.0 36 اإلجمالي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر الميارات التي تضمنتيا أنشطة كتب العمكـ كالحياة 
%(، ثـ ميارة 28.70ميارة األصالة بنسبة ) %(، يمييا34.30ىي ميارة المركنة بنسبة )

%(، كجاءت ميارة 17%(، كأخيران ميارة الحساسية لممشكبلت بنسبة )20الطبلقة بنسبة )
المركنة بالمرتبة األكلى بالنسبة لمصؼ الثالث كجاءت ميارة األصالة بالمرتبة األكلى بالنسبة 

كتب العمـك كالحياة بالنسبة لمصفيف لمصؼ الرابع، كىذا يعكس طبيعة األنشطة التي تتضمنيا 
الثالث كالرابع كتركيزىا عمى ميارتي المركنة كاألصالة، كيكجد بعض القصكر في ميارة 
الحساسية لممشكبلت، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى طبيعة كخصائص طمبة المرحمة األساسية، حيث 

أخيران االحساس كالشعكر تتدرج لدييـ األنشطة ليكتسبكا ميارتي المركنة كاألصالة ثـ الطبلقة، ك 
بالمشكبلت، خاصةن كأف معظـ األنشطة التي تتضمنيا كتب العمكـ كالحياة عبارة عف مكاقؼ 
حياتية يراىا الطالب في محيطو االجتماعي مثؿ انعكاس الضكء كخسكؼ القمر، كنمك النباتات 

، كتختمؼ ـ(2012ـ(، ك)بعارة، 2009)بكقحكص، كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة  كغيرىا.
 ق(.1434ـ(، ك)الخف، 2013مع نتائج دراسة )نكر، 
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ما مدى اكتساب طمبة المرحمة األساسية لميارات التفكير : نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
التي تضمنيا كتب العموم والحياة في ضوء متغيري الجنس، وجية اإلشراف عمى  اإلبداعي

 المدرسة، والتفاعل بينيما؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث قامت الباحثة باستخداـ االحصاء الكصفي المناسب لتحديد 
-Twoتحميؿ التبايف الثنائي )، ثـ جرل استخداـ اإلبداعيمدل اكتساب الطمبة لميارات التفكير 

way analysis of variance لتحديد الفركؽ تبعان لمتغيرات الجنس، كجية االشراؼ عمى (؛
 -اعؿ بينيما، كفيما يمي بياف لمنتائج:المدرسة كالتف

 اإلبداعي(: الحصاء الوصفي لكتساب الطمبة لميارات التفكير 5. 4جدول )
 الرتبة الوزن النسبي النحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكمية الميارات

 3 60.94 3.3 9.75 16 ميارة الطالقة

 2 66.65 4.7 17.995 27 ميارة المرونة

 1 69.65 4.3 16.02 23 ميارة األصالة

ميارة الحساسية 
 لممشكالت

14 8.255 1.8 58.96 4 

  65.025 9.24 52.02 80 اإلبداعيالتفكير 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مستكل اكتساب طمبة الصؼ الرابع لميارات التفكير 
%(، يمييا ميارة 69.65%(، كجاءت ميارة األصالة بالمرتبة األكلى بنسبة )65.025) اإلبداعي

%(، كجاءت ميارة الحساسية 60.94%(، ثـ ميارة الطبلقة بنسبة )66.65المركنة بنسبة )
 %(.58.96لممشكبلت بالمرتبة األخيرة بنسبة )

ميارات التفكير  كترل الباحثة بأف النسب المئكية تشير إلى ضعؼ الطمبة في اكتساب
، كلعؿ ذلؾ يرجع إلى حداثة الكتب المدرسية، كعدـ قدرة المعمـ عمى التفاعؿ معيا كمع اإلبداعي
كالزاؿ بحاجة إلى تدريب ليكف قادران عمى شرحيا بطرؽ كاستراتيجيات تتناسب مع أنشطتيا 

 .ياإلبداعخصائص الطمبة النمائية، كقادران استغبلؿ األنشطة في تنمية التفكير 
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تحصيل الطمبة في اختبار التفكير لمفروق في  الثاني( يوض  نتائج اختبار تحميل التباين 5. 5جدول )
 تبعًا لمتغيري الجنس والمدرسة اإلبداعي

مجموع  مصدر التباين البيان
 المتوسطات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 الختبار

قيمة 
 الحتمال

 اإلبداعيالتفكير 

 0.054 2.591 21.240 3 648.720 النمكذجتصحيح 

 0.023 5.249 438.080 1 438.080 الجنس

 0.387 0.752 62.720 1 62.720 المدرسة

 0.185 1.772 147.920 1 147.920 الجنس/ المدرسة

 -- -- 83.455 196 16357.200 الخطأ

بيف الجنس كالمدرسة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ االحتماؿ عمى المدرسة كالتفاعؿ 
(، ككانت قيمة االحتماؿ عمى الجنس أقؿ مف مستكل الداللة 0.05أكبر مف مستكل الداللة )

 -(، كبالتالي يمكف استنتاج ما يمي:0.05)

( بيف متكسطات درجات α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 تعزل لمتغير الجنس )ذكر، أنثى(. بداعياإلطمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 

 ≥ αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )كما يتضح مف الجدكؿ أنو 
تعزل  اإلبداعي( بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 0.05

 ة )حككمية، ككالة الغكث الدكلية(.لمتغير جية اإلشراؼ عمى المدرس

 ≥ αال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )كذلؾ يتضح مف النتائج أنو 
تعزل  اإلبداعي( بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات التفكير 0.05

 لمتفاعؿ بيف متغيرم الجنس كجية اإلشراؼ عمى المدرسة.

اختبار ميارات التفكير اإلبداعي  كترل الباحثة أنو لـ تظير فركؽ في درجات الطمبة في
تعزل لمتغير جية اإلشراؼ رغـ االختبلؼ في طريقة كأساليب كاستراتيجيات التدريس؛ ألف 
التفكير اإلبداعي يبرز مف خبلؿ خصائص كقدرات شخصية تتعمؽ بالطالب نفسو، كال يتأثر 

 صية عند بعض الطمبة.كثيران بطرؽ كاستراتيجيات التدريس، كالتفكير اإلبداعي فردم كممكة شخ

كلمكقكؼ عمى طبيعة الفركؽ التي ظيرت تبعان لمتغير الجنس تعرض الباحثة المتكسط 
 -الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالكزف النسبي لتحصيؿ الطمبة تبعان لمتغير الجنس:
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تبعًا  اإلبداعيلتحصيل الطمبة في اختبار التفكير  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية( يوض  5. 6جدول )
 لمتغير الجنس

 النسبة المئوية المتوسط الحسابي الجنس
 63.175 50.54 ذكر

 66.900 53.52 أنثى

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ كانت لصالح اإلناث، حيث كانت النسبة المئكية 
كتتفؽ النتائج المتعمقة بالسؤاؿ  %(.63.175%(، بينما جاءت نسبة الذككر )66.90لئلناث )
 ـ(.2013ـ(، ك)الرشيد، 2009ـ(، ك)محجز، 2010مف نتائج دراسة )العرجا،  السابؽ

 ممخص نتائج الدراسة.

الكاجب تضمينيا في أنشطة كتب  اإلبداعيتيدؼ الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير 
قائمة ميارات تتضمف أربع ميارات العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية، كلقد تكصمت الباحثة إلى 

رئيسة كىي: ميارة الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة، كالحساسية لممشكبلت، كلقد صممت الباحثة 
، اإلبداعيبطاقة تحميؿ محتكل لتحديد مدل تضمف كتب العمـك كالحياة عمى أنشطة التفكير 

الحياة لمصفيف الثالث كالرابع حيث بمغ إجمالي عدد األنشطة الرئيسة التي تتضمنيا كتب العمكـ ك 
( نشاطان، كجاء مف ضمف ىذه األنشطة أنشطة تفكير 854( نشاطان، كيتفرع عنيا )241بمغت )

%( مف إجمالي األنشطة الفرعية، كجاءت أكثر 19.90( نشاطان، بكاقع )170ابداعي بمغت )
الرابع الجزء الثاني  الكتب شمكالن ليذه األنشطة كتاب الصؼ الثالث الجزء الثاني، ككتاب الصؼ

( نشاطان، 42( نشاطان، ثـ جاء كتاب الصؼ الرابع الجزء األكؿ بحكالي )46بنفس التكرارات )
 .اإلبداعي( تكراران ألنشطة التفكير 36كتاب الصؼ الثالث الجزء األكؿ بنحك )كجاء أخيران 

كما أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر الميارات التي تضمنتيا أنشطة كتب العمكـ كالحياة ىي ميارة 
%(، ثـ ميارة الطبلقة بنسبة 28.70%(، يمييا ميارة األصالة بنسبة )34.30المركنة بنسبة )

%(، كما تبيف أف مستكل اكتساب طمبة 17%(، كأخيران ميارة الحساسية لممشكبلت بنسبة )20)
%(، كجاءت ميارة األصالة بالمرتبة األكلى 65.025) اإلبداعيؼ الرابع لميارات التفكير الص

%(، ثـ ميارة الطبلقة بنسبة 66.65%(، يمييا ميارة المركنة بنسبة )69.65بنسبة )
 %(.58.96%(، كجاءت ميارة الحساسية لممشكبلت بالمرتبة األخيرة بنسبة )60.94)
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سطات درجات طمبة الصؼ الرابع في اختبار ميارات تكجد فركؽ بيف متك كاتضح أنو 
تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث، لكف لـ تظير فركؽ تعزل لمتغير  اإلبداعيالتفكير 

 المدرسة، أك التفاعؿ بيف الجنس كالمدرسة.

 توصيات الدراسة.

 -في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج تكصي الباحثة بما يمي:

 في كتب العمكـ كالحياة لممرحمة األساسية. اإلبداعيضركرة تكفير أنشطة متنكعة لمتفكير  -1
 .في مادة العمكـ كالحياة اإلبداعيتدريب المعمميف عمى كافة استراتيجيات تنمية التفكير  -2
المتكفرة بكتب العمـك كالحياة بالظكاىر الطبيعية كالمحيط  اإلبداعيربط أنشطة التفكير  -3

 بالطالب ليكف قادران عمى الربط بيف المعارؼ كالمعمكمات كالظكاىر الطبيعية. االجتماعي
رفع مستكل االىتماـ بأنشطة ميارة الحساسية لممشكبلت، حيث أظيرت النتائج أف ميارات  -4

 الحساسية لممشكبلت أقؿ شيكعان مف الميارات األخرل.
لدل طمبة  اإلبداعيتفكير إقامة كرش عمؿ كمؤتمرات عممية تتعمؽ بسبؿ تعزيز ميارات ال -5

 المرحمة األساسية.

 .مقترحات الدراسة "الدراسات المستقبمية"

إجراء دراسات تيدؼ إلى التحقؽ مف مدل تضمف كتب العمكـ كالحياة ألنشطة التفكير  -1
 لطمبة صفكؼ أخرل. اإلبداعي

 لدل طمبة المرحمة األساسية كسبؿ الحد منيا. اإلبداعيتحديد معكقات تنمية التفكير  -2
لدل طمبة المرحمة  اإلبداعيدراسة أثر استراتيجيات التعمـ النشط عمى تنمية ميارات التفكير  -3

 األساسية.

 



 

 

 

 

 عــالمراجالمصادر و 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أوًل: المصادر والمراجع العربية.

 –مياراتو  –طبيعتو  –التفكير مف منظكر تربكم تعريفو (. ـ2005إبراىيـ، مجدم عزيز )
 عالـ الكتب. ، القاىرة:1. طأنماطو –تنميتو 

ـ(. منظكمة تككيف المعمـ في ضكء معايير الجكدة الشاممة. 2007إبراىيـ، محمد عبدالرازؽ. )
 عماف: دار الفكر لمنشر.)د.ط(. 

 الرياض: منشكرات مؤسسة األمة لمنشر كالتكزيع. 1ط .المركنة(. ـ3020األحمدم، أنس سميـ )

ـ(. تجميات تنمية االبداع في مناه العمكـ المدرسية بفمسطيف. 2012األستاذ، محمكد حسف. )
 .132 – 93(: 36)1مجمة كمية التربية بجامعة عيف شمس. 

مقترحة قائمة عمى الركابط حدة ك أثر تدريس (. ـ2012األغا، ىاني عبد القادر عثماف )
الرياضية في تنمية ميارات التفكير الناقد كتقدير القيمة العممية لمرياضيات لدل طالبات 

ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر رسالة ) .الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة
 .بغزة

طة التقكيمية ـ(. تضميف ميارات التفكير االبتكارم في األنش2016آؿ عطية، عبداهلل أحمد. )
(: 10)5المجمة الدكلية التربكية المتخصصة. في مقرر العمكـ لمصؼ األكؿ المتكسط. 

183 – 192. 

تحميؿ أسئمة كحدات  .ـ(2012) ، ناصر بف سميـ.كالمزيدم ، عبداهلل بف خميسأمبكسعيدم
( بسمطنة عماف في ضكء مستكيات الدراسة الدكلية في 8 - 5كتاب العمكـ لمصفكؼ )

 .238 – 221(: 7مجمة بحكث كدراسات، ) (.TIMSSالرياضيات كالعمـك )
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دكر المنيج الدراسي في النظاـ التربكم اإلسبلمي في مكاجية  ـ(.2009باىماـ، إيماف )
، جامعة أـ القرل، غير منشكرة( رسالة ماجستير. )ح"تحديات العصر "تصكر مقتر 

 المممكة العربية السعكدية.

تحميؿ محتكل كتب التربية الكطنية كتقكيميا لمصفكؼ الخامس، ـ(. 2009بشير، معاذ. )
. )رسالة السادس، السابع مف كجية نظر معممي كمعممات محافظات شماؿ الضفة الغربية

 نجاح الكطنية بنابمس.ماجستير غير منشكرة(. جامعة ال

ـ(. تقكيـ كتاب العمكـ لمصؼ الثامف األساسي في المدارس األردنية مف حيث 2012بعارة )
المجمة الدكلية التربكية درجة تركيزه عمى ميارات التفكير العممي: دراسة تحميمية. 

 .33 – 17(: 2)1المتخصصة. 

ـ(. مستكل تنمية معممي العمـك 2010البمكشي، سميماف بف محمد كالعزم، محمكد بف يكسؼ. )
مجمة اتحاد لمتفكير االبتكارم كانعكاس ذلؾ عمى ابتكارية الممفات الحقائبية لممتعمميف. 

 .199 – 175(: 3)8الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس، 

فكير الناقد المتضمنة في كتب العمكـ لممرحمة ـ(. ميارات الت2009بكقحكص، خالد أحمد. )
 .307 – 293(: 4)5المجمة األردنية في العمـك التربكية. االعدادية بمممكة البحريف. 

، بغداد: مطبعة دار 2. طالمنيج كتحميؿ الكتابـ(. 2011التميمي، عكاد جاسـ محمد. )
 الحكراء لمنشر كالتكزيع.

ـ(. أثر اختبلؼ أسمكب عرض المحتكل كنمط ممارسة األنشطة 2010جاد، عزة محمد. )
كميارات قراءة الصكر في التربية األسرية لدل  اإلبداعيالتعميمية عمى تنمية التفكير 

 .133 – 101(: 1)18مجمة العمـك التربكية، طبلب كمية التربية. 

ـ(. مدل تكافر عمميات العمـ في كتب العمكـ لمرحمة التعميـ 2008أبك جحجكح، يحي محمد. )
 .1420 – 1385(: 5)22مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث. األساسي بفمسطيف. 

، العيف، اإلمارات 1. طتعميـ التفكير: مفاىيـ كتطبيقات(. ـ1999جركاف، فتحي عبد الرحمف )
 .ب الجامعيالعربية المتحدة: دار الكتا
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سكندر، رامي زكي. ) ـ(. استخداـ 2016جماؿ الديف، ىناء محمد كالمكافي، أشرؼ الشحات كا 
في مادة  اإلبداعيأسمكب مسرحة المناىج الدراسية في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير 

 .229 – 203: 2(29مجمة تكنكلكجيا التربية، )العمـك لدل تبلميذ الحمقة االبتدائية. 

 التحصيؿ تنمية في المتمازج التعميـ استخداـ أثر .(ـ2013) حسيف بف مشارم الحارثي،
 )رسالة .المتكسطة المرحمة طبلب لدل الرياضيات في االبتكارم كالتفكير الدراسي
 بمكة المكرمة. القرل أـ جامعة غير منشكرة(. ماجستير

 لممرحمة العمكـ كتب في البيئية التربية مفاىيـ تكافر مدل .ـ(2015) ، ككثر عبكد.الحراحشة
)رسالة ماجستير غير  .األردف في المفاىيـ ليذه الطمبة امتبلؾ كمدل الدنيا األساسية

 منشكرة(. جامعة آؿ البيت، األردف.

الخصائص السيككمترية ألدكات القياس في البحكث (. ـ2006الحسف، السيد محمد أبك ىاشـ. )
مركز البحكث المممكة العربية السعكدية: منشكرات  .(SPSSالنفسية كالتربكية باستخداـ )

 .ؾ سعكدجامعة الممب التربكية

ـ(. تحميؿ محتكل مساؽ الثقافة اإلسبلمية في الجامعات الفمسطينية 2004حماد، شريؼ. )
مؤتمر التربية في فمسطيف كتغيرات العصر، كمية بقطاع غزة في ضكء قضايا معاصرة. 

 ـ.2004/ نكفمبر/ 24-23، بتاريخ: ةالتربية بالجامعة اإلسبلمي

ـ(. جكدة محتكل كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة األساسية العميا 2011حماد، شريؼ. )
المؤتمر الكطني لمتقكيـ التربكم، أيار بفمسطيف في ضكء معايير جكدة المحتكل كتنظيمو. 

 مدينة راـ اهلل. – 2011 –

 في األساسي الرابع لمصؼ العمكـ كتاب محتكل تقكيــ(. 2017خطاطبة، محمد إبراىيـ. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة آؿ األردف في TIMSS-3025 متطمبات ضكء

 البيت، األردف.
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أثر تدريس العمكـ بطريقة االكتشاؼ المكجو في المختبر عمى  ـ(.2011. )خميفة، أحمد حسف
التحصيؿ الدراسي "دراسة تجريبية عمى عينة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في 

 .952 – 923(: 4+3)27مجمة جامعة دمشؽ، مدارس مدينة تبكؾ"، 

 احتكائيا كمدل كالثانكم األساسي التعميـ لمرحمتي العمكـ كتب محتكل تحميؿ .ق(1434الخف )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة دمشؽ، سكرية. النفايات. مفاىيـ عمى

العمكـ العامة لممرحمة األساسية الدنيا: دراسة مقارنة بيف كتب  .ـ(2012) ، عبير أنكرخكرم
)رسالة ماجستير غير  .العمكـ الفمسطينية كاألردنية في ضكء معايير الثقافة العممية

 منشكرة(. جامعة بيرزيت، فمسطيف.

، عماف: دار أسامة لمنشر 1. طمناىج البحث العممي كالتربكمـ(. 2011داكد. عزيز محمد. )
 كالتكزيع.

 تنمية في( E's 5) التعميـ دكرة استراتيجية تكظيؼ أثرـ(. 2013أبك داكد، محمد صادؽ. )
 األساسي الخامس الصؼ طبلب لدل العمكـ في اإلبداعي كالتفكير العمـ عمميات بعض

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة األزىر بغزة.غزة بمحافظات

، غزة: 2. طالقياس كالتقكيـ الصفي المفاىيـ كاإلجراءات لتعمـ فعاؿ .(ـ2008أبك دقة، سناء )
 .دار آفاؽ لمنشر كالتكزيع

(. برنامج مقترح في العمـك قائـ عمى نظرية تريز لتنمية المركنة ـ2015راشد، راشد محمد )
المجمة الدكلية  .لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادمالفكرية كاتخاذ القرار الصحي كنزعاتو 

 .75 - 55(، 6) 4 التربكية المتخصصة،

. أىداؼ تدريس العمكـ ككيفية قياسياـ(. 2008رزكقي، رعد ميدم كعصماف، زينب طعمة. )
 ، بغداد: دار حكراء.1ط

ـ(. البيئة االبتكارية كما يدركيا الطبلب كعبلقتيا بالتفكير 2013الرشيد، عبدالرحمف سعكد )
 .229 – 209: (3)2لية التربكية المتخصصة، المجمة الدك االبتكارم، 
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أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تحصيؿ تبلميذ ـ(. 2014الزركاني )
. )رسالة ماجستير غير اإلبداعيالصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـك كتنمية تفكيرىـ 

 منشكرة(. جامعة كاسط، العراؽ.

، عماف: دار الشركؽ لمطباعة كالنشر 2. طأساليب تدريس العمكــ(. 1996زيتكف، عايش. )
 كالتكزيع.

ـ(. تحميؿ نقدم لمعايير إعداد المعمـ المتضمنة في المعايير القكمية 2004زيتكف، كماؿ. )
المؤتمر العممي السادس عشر بعنكاف تككيف المعمـ، لمتعميـ بجميكرية مصر العربية، 

ـ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، األعماؿ 2004/ يكليك/ 22-21بتاريخ 
 ، جامعة عيف شمس.جمد األكؿالكاممة، الم

المناىج الدراسية بيف التقميد ـ(. 2009السامكؾ، سعدكف محمكد كالشيرم، ىدل عمي جكاد. )
 ، بغداد: الكراؽ لمنشر كالتكزيع.1. طكالتحديث

 .، نابمس: دار الشركؽ1. ط(. تدريس ميارات التفكيرـ2003سعادة، جكدت أحمد )

نابمس: جامعة  ، 1. طميارات التفكير مع مئات األمثمةتدريس (. ـ2006سعادة، جكدت أحمد )
 النجاح الكطنية.

ـ(. فاعمية استخداـ برنامج ككرت عمى التحصيؿ الدراسي 2017السممي، عبدالعزيز جابر. )
مجمة العمـك في مادة الحديث لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي.  اإلبداعيكالتفكير 

 .35 – 21(: 3)1التربكية كالنفسية، 

ـ(. دراسة تحميمية لكتب 2011السكداني، عبدالكريـ عبدالصمد كعباس، فاضؿ المسعكدم. )
مجمة القادسية في األدب كالعمكـ التربكية. عمـ األحياء في ضكء الميارات الحياتية. 

10(3+4 :)117 – 133. 

 العمكـ تدريس ـ( بعنكاف: فاعمية2014) ، عطية إسماعيؿ.كأبك شيخ ، منذر بشارةالسكيممييف
 الخامس الصؼ طبلب لدل اإلبداعي كالتفكير العممي التحصيؿ عمى القصة بأسمكب
 .385 – 349(: 3)22مجمة العمـك التربكية،  نحكىا. كاتجاىاتيـ العمكـ في األساسي
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ـ(. تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ الرابع األساسي في 2013شاىيف، محمد عبدالفتاح. )
مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث (. TIMSSفمسطيف في ضكء متطمبات )

 .31 – 3(: 4)1كالدراسات التربكية كالنفسية. 

القاىرة: مكتبة الدار . 1ط. المناىج الدراسية بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 2003شحاتة، حسف. )
 العربية لمكتاب.

ألساسية الدنيا تقكيـ محتكل منياج العمـك العامة لممرحمة اـ(. 2009شحادة، إيماف محمكد. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية  في ضكء متطمبات التنكر الصحي.

 بغزة.

درجة مكاكبة محتكل كتب العمكـ لمصفكؼ األساسية في ـ(. 2010الشعيمي، عمي بف ىكشؿ. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. (NSESسمطنة عماف لممعايير القكمية األمريكية )

 السمطاف قابكس، ُعماف.جامعة 

 في الطمبة لدل اإلبداعي التفكير في الحاسكب استخداـ أثر .(ـ2000) محمد أحمد ،شياب
 اإلنسانية كالعمكـ كالفنكف لآلداب تكنس جامعة غير منشكرة(. دكتكراه أطركحة) .األردف
 .تكنس

محتكل منيج ( في S.T.S.Eكحدة متضمنة لقضايا ) ـ(.2007شياب، مكسى عبد الرحمف. )
. )رسالة العمكـ لمصؼ التاسع كأثرىا في تنمية المفاىيـ كالتفكير العممي لدل الطالبات

 .ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة

ـ(. أثر استخداـ الخرائط الذىنية كالمفاىيمية في 2017الصيفي، عبدالغني كأبك دياؾ، عبير. )
دل طالبات الصؼ السادس األساسي في العمكـ في ل اإلبداعيالتحصيؿ كتنمية التفكير 

 .1048 – 1012(: 6)31مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث، فمسطيف. 

 –أسسو  –حميؿ المحتكل في العمكـ اإلنسانية: مفيكمو ـ(. ت2004طعيمة، رشدم. )
 القاىرة: دار الفكر العربي. .1. طاستخداماتو
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 التحصيؿ عمى (Es5) المعدلة التعميـ دكرة استراتيجية تأثيرـ(. 2010الظفيرم، بشرل ىباد. )
 دكلة في العمكـ مادة في االبتدائي الخامس الصؼ طالبات لدل اإلبداعي كالتفكير
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا، األردف. الككيت

 .لدل طمبة كميات المجتمع في األردف اإلبداعيالتفكير  ـ(.1996. )عبد الحميـ، عصاـ نجيب
 .، بيركتجامعة القديس يكسؼ (.غير منشكرة هأطركحة دكتكرا)

األنماط المنيجية كتطبيقاتيا ـ(. 2007عبد الرحمف، أنكر حسيف كزنكة، عدناف حقي شياب. )
 ، بغداد: شركة الكفاؽ المحدكدة.1. طفي العمـك اإلنسانية كالتطبيقية

(. المركنة العقمية كعبلقتيا بكؿ مف منظكر زمف المستقبؿ ـ2011شريؼ )عبد الكىاب، صبلح 
مجمة بحكث التربية النكعية كأىداؼ االنجاز لدل أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة. 

 .76 - 20 )عدد خاص(: بجامعة الزقازيؽ

طمبة  لدل اإلبداعيـ(. السيطرة الدماغية كعبلقتيا بالتفكير 2015عبدالحؽ كزىرية كالعجيمي. )
المجمة األردنية في العمـك الجامعات في األردف في ضكء بعض المتغيرات الديمغرافية. 

 .254 – 239(: 2)11التربكية، 

 التفكير ميارات لتنمية إثرائي برنامج فاعمية .(ـ2013) ، رانيا الصاكم عبده.عبدالقكم
، البرنامج تطبيؽ بعد كاستمراريتيا المتكسطة المرحمة في المكىكبات لمطالبات االبتكارم

 .170 - 154: (7)4لتفكؽ، المجمة العربية لتطكير ا

أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي في تدريس مادة التربية ـ(. 2016العبسي، إبراىيـ محمد. )
. )رسالة اإلبداعياإلسبلمية لطمبة الصؼ التاسع األساسي في تحصيميـ كتفكيرىـ 

 األكسط بعماف.ماجستير غير منشكرة(. جامعة الشرؽ 

أثر استخداـ برمجية كسائط متعددة لمادة العمكـ الحياتية في ـ(. 2015العدكاف، صفاء سميح. )
. )رسالة لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي كاتجاىاتيف نحكىا اإلبداعيالتفكير 

 ماجستير غير منشكرة(. جامعة الشرؽ األكسط بعماف.
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تاب القراءة في ضكء معايير الجكدة الشاممة ـ(. تحميؿ محتكل ك2009العدكم، غساف. )
كمؤشراتيا: دراسة تحميمية لمحتكل كتاب القراءة لمصؼ الخامس مف مرحمة التعميـ 

 .598 – 575(، ص ص 4+3)25مجمة جامعة دمشؽ، األساسي. 

 في األساسي الثامف لمصؼ العمكـ كتاب محتكل جكدة مستكل .ـ(2010) ، محمد حسف.العرجا
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  .ليا الطمبة اكتساب كمدل العالمية المعايير ضكء

 الجامعة اإلسبلمية بغزة.

كسائمو  –أدكاتو  –البحث العممي في التربية: مناىجو ـ(. 2010عطية، محسف عمي. )
 عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع.. 1ط. االحصائية

ـ(: تحميؿ محتكل كتاب العمكـ لمصؼ 2017) ، كسف مكحاف.كالرازقي ، نادية حسيفالعفكف
(: 52مجمة البحكث التربكية كالنفسية، ) الثاني االبتدائي كفقان ألبعاد التنمية المستدامة.

255 – 280. 

دار النشر القاىرة:  ،1. طمناىج البحث في العمكـ النفسية كالتربكية .(ـ2010أبك عبلـ، رجاء )
 لمجامعات.

ـ(. تطكير منيج مبادئ التجارة بالمدارس الثانكية التجارية في ضكء 2005عمي، عبد اليادم. )
المؤتمر العممي السابع عشر: المنياج معايير الجكدة الشاممة لممنيج كقياس فاعميتو، 

-26، التعميمي كالمستكيات المعيارية، األعماؿ كاممة، المجمة الثالث، جامعة عيف شمس
 ـ.2005/ يكليك/ 27

قضايا العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالبيئة المتضمنة في  .ـ(2013) ، بساـ زىدم.عيطة
مجمة الجامعة اإلسبلمية،  مقررات العمكـ العامة لممرحمة األساسية األكلى بفمسطيف.

21(1 :)113 – 150. 

المرحمة تقكيـ محتكل العمكـ المطكرة بالصفكؼ الدنيا مف ـ(. 2012الغامدم، ماجد شباب. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل بمكة االبتدائية في ضكء معايير مختار

 المكرمة.
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 تنمية في كأثره االختبلؼ أدب ضكء في المدنية التربية محتكل إثراءـ(. 2015الفرا، ىند. )
. )رسالة ماجستير غير يكنس خاف بمحافظة السادس الصؼ طمبة لدل  الحكار ميارات

 منشكرة(. جامعة األزىر بغزة، فمسطيف.

، عماف: دار الفكر لمطباعة 2. طتعميـ التفكير لممرحمة األساسية(. 2004قطامي، نايفة )
 كالنشر.

 .الشركؽ دارعماف:  .2. طالتدريس سيككلكجية .(ـ2001) نايفة قطاميك  يكسؼ قطامي،

التربكم العالمي، المنعقد بكمية المؤتمر ـ(. المحتكل الدراسي، 2002كركس، كريستكفر تي. )
 ـ.2002/ مارس/ 31، بتاريخ التربية بجامعة زايد )مركز السياسة التربكية(

 الفبلح مكتبةالككيت:  .2. طلبلبتكار النفسية األسس .(1990) المنعـ عبد ممدكح الكناني،
 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

ـ(. آفاؽ تطكير كميات التربية كفؽ مؤشرات الجكدة كمؤشراتيا في ميداف 2003كنعاف، أحمد. )
كرقة عمؿ مقدمة لمدكرة الخامسة لجمعية كميات التربية كمعاىدىا في التعميـ العالي. 

 ـ.2003/ أبريؿ/ 29- 28، الجامعات العربية، كمية التربية بجامعة دمشؽ

ممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمتفكير الناقد كعبلقتو (. ـ2009)المبيريؾ، ىيفاء بنت فيد 
جامعة الممؾ سعكد، المممكة  )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. .بمتغيرات البيئة الجامعية

 العربية السعكدية.

 .يةمكتبة الشركؽ الدكل، القاىرة: 4. طالمعجـ الكسيط ـ(.2004مجمع المغة العربية )

تقكيـ محتكل مناىج عمـك الصحة كالبيئة لممرحمة األساسية  .ـ(2009) ، طارؽ إبراىيـ.محجز
)رسالة ماجستير غير  .العميا في ضكء معايير التربية البيئية كمدل اكتساب الطمبة ليا

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة.
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ـ(. أثر استعماؿ الكسائؿ التعميمية لمكتاب 2009محمد، أحمد جاسـ كمحمد، شاكر جاسـ. )
مجمة المدرسي كرسكمات المعمـ التكضيحية في تحصيؿ المعمكمات التاريخية كاستبقائيا. 

 .187 – 145(: 32البحكث التربكية كالنفسية بجامعة بغداد. )

تحميؿ محتكل المنيج في العمـك ـ(. 2012) محمد، كائؿ عبداهلل كريـ، أحمد عبد العظيـ.
 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.1. طاإلنسانية

، المممكة منيج تحميؿ المحتكل: تطبيقات عمى مناىج البحثـ(. 2014. )المداخمي، محمد
 جامعة الممؾ عبد العزيز. -العربية السعكدية: منشكرات كمية المعمميف بمحافظة جدة 

أثر استخداـ التعمـ المعككس في تحصيؿ طمبة الصؼ ـ(. 2016أحمد. ) المشني، يكسؼ
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة اإلبداعيالسابع في مادة العمكـ كفي تفكيرىـ 

 الشرؽ األكسط، األردف.

، سعد ، المبادئ كاألىداؼ ـ(.2001. )المقـر ، عماف: دار الشركؽ 1ط ،طرؽ تدريس العمـك
 .لمطباعة كالنشر

 ضكء في األساسية لممرحمة العمكـ مناىج محتكل تقكيــ(. 2013أبك منديؿ، ختاـ جمعة. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الفمسطينية العمكـ لمناىج العريضة الخطكط

 األزىر بغزة.

 المتحدة:اإلمارات العربية  ، 1. طمبادئ القياس كالتقكيـ في التربية .(ـ2009المنيزؿ، عبد اهلل )
 جامعة الشارقة.

 كاالسرائيمية الفمسطينية العمكـ كتب محتكل ـ( بعنكاف: تقكيـ2012) ، صالح أحمد عطية.مكسى
)رسالة ماجستير غير  مقارنة. دراسة(: timss) معايير ضكء في األساسي الرابع لمصؼ

 منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 .الفرقاف دارعماف:  ،1ط ،التربكم النفس عمـ .(ـ1984) المجيد عبد نشكاني،
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استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت إبداعيان في تدريس العمكـ ـ(. 2016نعماف، رياض أحمد. )
. )رسالة لطبلب الصؼ السادس األساسي كأثرىا في اتجاىاتيـ كتفكيرىـ االستقرائي

 ماجستير غير منشكرة(. جامعة الشرؽ األكسط، األردف.

تحميؿ كتقكيـ محتكل كتاب العمكـ العامة لمصؼ الخامس ـ(. 2013نكر، زىرة محمد عبداهلل. )
األساسي في ضكء المعايير كمف كجية نظر معممي العمكـ لممرحمة األساسية العميا في 

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية بنابمس.فمسطيف

عماف:  . )د.ط(مبادئ أساسية في عمـ النفس ـ(.2002) ادعم ،الينداكم، عمي فالح كالزغمكؿ
 دار حنيف لمنشر كالتكزيع.

 فمسطيف. .الكتاب التربكم اإلحصائي السنكم ـ(.2017كزارة التربية كالتعميـ )

، اإلدارة الصؼ الرابع –دليؿ المعمـ لمبحث العمكـ ـ(. 2013كزارة التربية كالتعميـ العالي )
 كالتأىيؿ التربكم، فمسطيف.العامة لئلشراؼ 

القيـ المتضمنة في كتب العمكـ لممرحمة االبتدائية حسب ـ(. 2012الياسرم، بثينة شييد ياسر. )
 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة القادسية، العراؽ.(Whiteكايت ) تصنيؼ

 كزيع.، عماف: دار كائؿ لمنشر كالت1. طأسس التربيةـ(. 2011اليماني، عبدالكريـ. )

عماف:  .1. طالمناىج األسس المككنات التنظيمات التطكير ـ(.2004يكنس، فتحي كآخركف )
 .دار الفكر
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 .ثانيًا: المصادر والمراجع األجنبية

Abdulrab, A. & Sridhar, Y. (2012). Barriers to Creative Science Teaching 

from the Perspective of Science Teachers in Higher Primary Schools 

in India. Malaysian Journal of Educational Technology. 12 (1), 67-

76. 

Alane, J. Starko. (2005). Creativity in the Classroom: Schools of Curious 

Delight. Mahwah:  NJ. Lawrence Erlbaum Associates: 39 – 6o. 

Andrews, J.; Leigh, I.; & Weiner, M. (2004). Deaf people: Evolving 

perspective from psychology, education and sociology. Boston: 

Allyn & Bacon press. 

Deak G., &Wiseheart M. (2015). Cognitive flexibility in young children 

General or task-specific capacity. Journal of Experimental Child 

Psychology. (138) 31 – 53. 

Dibbets, P., & Jolles, J. (2006). The Switch Task for Children: Measuring 

Mental Flexibility in Young Children, Journal Articles, Cognitive 

Development, 21 (1): 60 – 71. 

Guy, H. (2003). Serpentine Solutions. Arts & Activities. (132): 20 – 33. 

Jack, M & Marry, K. (2016). Content Analysis Basics In educational 

studies, 6
th
 ed., New Jersey: University Press.  

Luthar, S., & Cicchetti, D. (2000). The Construct Of Resilience: 

Implications For Interventions And Social Policies, Development 

and psychopathology, 12 (4): 857 –885. 

Mary, R .Jalongo. (2003). The child's Right to Creative Thought and 

Expression. Journal of Education. 79(1), pp. 218 - 2417 

Phillips, Elizabeth L. .(2011). Resilience, Mental Flexibility, and Cortisol 

Response to the Montreal Imaging Stress Task in Unemployed Men. 

(Unpublished P.H.D, The University of Michigan. 

Ran R., John A., & Shira Z. (2009). Social Cognition, Automatic And 

Flexible, Non conscious Goal pursuit Non conscious, 27 (1): 20–36. 
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 قائمة المالحق
 (: أسماء لجنة التحكيم1ممحق رقم )

 مكان العمل الدرجة العممية السم
 جامعة األزىر بغزة اإلبداعيدكتور أستاذ  د. عطا درويش
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارك د. مجدي عقل

 وزارة التربية والتعميم أستاذ مساعد الفميتد. جمال 
 كمية الدعوة وأصول الدين أستاذ مساعد د. حازم عيسى

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. محمد أبو عودة
 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد د. منير حسن

 الجامعة اإلسالمية بغزة دكتوراه د. إبراىيم الشيخ عيد
 وكالة الغوث الدولية دكتوراه سمطاند. عبد النبي أبو 

 وزارة التربية والتعميم ماجستير أحمد أبو جربان
 وزارة التربية والتعميم ماجستير أحمد عيد

 وزارة التربية والتعميم ماجستير فوزي جاد اهلل
 وزارة التربية والتعميم ماجستير ىشام حمدان

 العممية ثم الحروف األبجدية* رتبت أسماء المحكمين بناًء عمى الدرجة 
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 اإلبداعيقائمة ميارات التفكير خطاب تحكيم (: 2ممحق رقم )

  غــــزةبالجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 

The Islamic University of Gaza 

 Deanship of Research and Postgraduate البحث العممي والدراسات العميا عمادة

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 
 

 ألنشطة األساسية لممرحمة والحياة العموم كتب تضمن مدىتجرم الباحثة دراسة بعنكاف: 
، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ليا الرابع الصف طمبة اكتساب ومدى اإلبداعي التفكير

الكاجب تضمنيا في أنشطة كتب العمكـ لممرحمة  اإلبداعيبإعداد قائمة بميارات التفكير 
بداء اآلراء حكؿ ماألساسية،  ناسبتيا لطمبة لذا أرجك مف سيادتكـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كا 

 .الصفيف الثالث كالرابع

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
 الباحثة: تغريد قشطة.
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 لممرحمة األساسية اإلبداعيقائمة ميارات التفكير 
 الدللة المفظية الميارات

 ميارة الطالقة

 تجاه المناسبة األفكار مف ممكف عدد أكبر انتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعني
 كاستدعاء تذكر عممية جكىرىا في كىى محددة، زمنية فترة في كذلؾ أك مكضكع ما؛ مشكمة
تعمميا، كالطبلقة تنقسـ إلى: المفظية،  سبؽ مفاىيـ أك خبرات، أك لمعمكمات، اختيارم

ابداء اآلراء عمى  الطالبكتظير مف خبلؿ قدرة  كاالرتباطية، كالشكمية، كالفكرية، كالتعبيرية.
ار بطبلقة أماـ اآلخريف، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب كطرح األفك

 اإلبداعيفي استجاباتو عمى فقرات ميارة الطبلقة المتضمنة في اختبار ميارات التفكير 
 .المعد خصيصان لمدراسة الحالية

 ميارة المرونة

عطاء  يقصد بالمركنة قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى إنتاج عدد متنكع مف األفكار، كا 
 استجابات متعددة، كتغيير ىذه األفكار حسب المكقؼ التعميمي، كالمركنة تمقائية كتكيفية.

 اإلبداعيكتظير المركنة لدل طمبة المرحمة األساسية مف خبلؿ تفاعميـ مع أنشطة التفكير 
لتفكير، التي تتضمنيا كتب العمـك كالحياة لممرحمة األساسية كقدرتيـ عمى تغيير أنماط ا

، كتقاس مف اإلبداعيككضع تصكرات كأفكار كآراء متعددة كمختمفة كمتنكعة ترتبط بالنشاط 
خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ استجاباتو عمى فقرات ميارة المركنة 

 المعد خصيصان لمدراسة الحالية. اإلبداعيالمتضمنة في اختبار ميارات التفكير 

 ميارة األصالة

، ، كغير مألكفةالتكرار قميمة أم أصيمة أفكار إنتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة نىتع
 ىذه تتميزأصالتيا، عمى أف  درجة زادت الفكرة شيكع درجة قمت كمما أنو ىذا كيعني
 .، كتتفؽ مع المكقؼمف اآلخريف كالقبكؿ كالطرافة بالجدة أيضا األفكار

التي تتضمنيا كتب العمكـ  اإلبداعيتفاعؿ الطمبة مع أنشطة التفكير كتظير مف خبلؿ 
، اإلبداعيكالحياة لممرحمة األساسية، كقدرتيـ عمى إنتاج أفكار أصيمة ترتبط بالنشاط 

كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في استجاباتو عمى فقرات ميارة 
 .المعد خصيصان لمدراسة الحالية اإلبداعير األصالة المتضمنة في اختبار ميارات التفكي

ميارة الحساسية 
 لممشكالت

ىي قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى الشعكر بالمشكمة، كتحديدىا، ككصفيا، كمبلحظة 
ثارة التساؤالت حكليا، كاقتراح  عطاء تفسيرات مناسبة كا  المكاقؼ كاألشياء غير العادية، كا 

 الممكنة.بعض االفتراضات كالحمكؿ 
في  اإلبداعيكتظير مف خبلؿ اكتشاؼ الطمبة لممشكبلت المتضمنة في أنشطة التفكير 

ثارة التساؤالت حكليا، كالتكصؿ إلى بعض البدائؿ  كتب العمـك كالحياة، كتحديدىا ككصفيا كا 
كالحمكؿ المناسبة، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ استجابتو 

 اإلبداعيميارة الحساسية لممشكبلت المتضمنة في اختبار ميارات التفكير  عمى فقرات
 المعد خصيصان لمدراسة الحالية.

ميارة الميل 
 لمتفاصيل

 حؿ أك لفكرة كمتنكعة جديدة، تفاصيؿ إضافة عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعنى
 إلى القائمة كالمعرفة الخبرة بمدل كتتمثؿ تطكيرىا، عمى تساعد أف شأنيا مف لمشكمة
 أك كفاعمية كفاءة أكثر يصبح قائـ، بحيث ىك ما كتحسيف المكضكع، كتطكير مجاالت
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 قبؿ. مف يؤدييا يكف لـ جديدة أعماالن  يؤدم
كتب العمكـ أنشطة لؤلفكار التي يطرحيا المعمـ أك تتناكليا  الطمبةكتظير مف خبلؿ تطكير 

 .كالحياة
 
 

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 بصورتيا النيائية اإلبداعي(: قائمة ميارات التفكير 3ممحق رقم )

  غــــزةبالجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 

The Islamic University of Gaza 

 Deanship of Research and Postgraduate البحث العممي والدراسات العميا عمادة

 Faculty of Education التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة كميـــــــــــــــــــــــــــــة  

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 

 ألنشطة األساسية لممرحمة والحياة العموم كتب تضمن مدىتجرم الباحثة دراسة بعنكاف: 
، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ليا الرابع الصف طمبة اكتساب ومدى اإلبداعي التفكير

الكاجب تضمنيا في أنشطة كتب العمكـ لممرحمة  اإلبداعيبإعداد قائمة بميارات التفكير 
لديكـ، فأرجك  اإلبداعياألساسية، كفي ضكء ذلؾ أعدت الباحثة اختبار لقياس ميارات التفكير 

، كمف ثـ اإلجابة عف أسئمة االختبار، عممان بأف االختبار كنتائجو منكـ اتباع تعميمات المعممة
 تأتي ألغراض البحث العممي، كستعامؿ كذلؾ، كلف تدرج ضمف تقييمكـ المدرسي.

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
 الباحثة: تغريد قشطة.

 لممرحمة األساسية اإلبداعيقائمة ميارات التفكير 
 الدللة المفظية الميارات

 الطالقةميارة 

 تجاه المناسبة األفكار مف ممكف عدد أكبر انتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعني
 كاستدعاء تذكر عممية جكىرىا في كىى محددة، زمنية فترة في كذلؾ أك مكضكع ما؛ مشكمة
تعمميا، كالطبلقة تنقسـ إلى: المفظية،  سبؽ مفاىيـ أك خبرات، أك لمعمكمات، اختيارم

ابداء اآلراء عمى  الطالبكتظير مف خبلؿ قدرة  كاالرتباطية، كالشكمية، كالفكرية، كالتعبيرية.
كطرح األفكار بطبلقة أماـ اآلخريف، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب 

 اإلبداعيفي استجاباتو عمى فقرات ميارة الطبلقة المتضمنة في اختبار ميارات التفكير 
 .ان لمدراسة الحاليةالمعد خصيص

 ميارة المرونة

عطاء  يقصد بالمركنة قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى إنتاج عدد متنكع مف األفكار، كا 
 استجابات متعددة، كتغيير ىذه األفكار حسب المكقؼ التعميمي، كالمركنة تمقائية كتكيفية.

 اإلبداعيكتظير المركنة لدل طمبة المرحمة األساسية مف خبلؿ تفاعميـ مع أنشطة التفكير 
التي تتضمنيا كتب العمـك كالحياة لممرحمة األساسية كقدرتيـ عمى تغيير أنماط التفكير، 

، كتقاس مف اإلبداعيككضع تصكرات كأفكار كآراء متعددة كمختمفة كمتنكعة ترتبط بالنشاط 
التي يحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ استجاباتو عمى فقرات ميارة المركنة  خبلؿ الدرجة

 المعد خصيصان لمدراسة الحالية. اإلبداعيالمتضمنة في اختبار ميارات التفكير 
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 ميارة األصالة

، ، كغير مألكفةالتكرار قميمة أم أصيمة أفكار إنتاج عمى طمبة المرحمة األساسية قدرة تعنى
 ىذه تتميزأصالتيا، عمى أف  درجة زادت الفكرة شيكع درجة قمت كمما أنو ىذا كيعني
 .، كتتفؽ مع المكقؼمف اآلخريف كالقبكؿ كالطرافة بالجدة أيضا األفكار

التي تتضمنيا كتب العمكـ  اإلبداعيتفاعؿ الطمبة مع أنشطة التفكير كتظير مف خبلؿ 
، اإلبداعيصيمة ترتبط بالنشاط كالحياة لممرحمة األساسية، كقدرتيـ عمى إنتاج أفكار أ

كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في استجاباتو عمى فقرات ميارة 
 .المعد خصيصان لمدراسة الحالية اإلبداعياألصالة المتضمنة في اختبار ميارات التفكير 

ميارة الحساسية 
 لممشكالت

بالمشكمة، كتحديدىا، ككصفيا، كمبلحظة ىي قدرة طمبة المرحمة األساسية عمى الشعكر 
ثارة التساؤالت حكليا، كاقتراح  عطاء تفسيرات مناسبة كا  المكاقؼ كاألشياء غير العادية، كا 

 بعض االفتراضات كالحمكؿ الممكنة.
في  اإلبداعيكتظير مف خبلؿ اكتشاؼ الطمبة لممشكبلت المتضمنة في أنشطة التفكير 

ثارة التساؤالت حكليا، كالتكصؿ إلى بعض البدائؿ كتب العمـك كالحياة، كتحديدىا  ككصفيا كا 
كالحمكؿ المناسبة، كتقاس مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب مف خبلؿ استجابتو 

 اإلبداعيعمى فقرات ميارة الحساسية لممشكبلت المتضمنة في اختبار ميارات التفكير 
 المعد خصيصان لمدراسة الحالية.
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 األوليةفي صورتو  اإلبداعياختبار ميارات التفكير (: 4ممحق رقم )

  غــــزةبالجامعــــــــــــة اإلسالميــــــــــة 
 

The Islamic University of Gaza 

 Deanship of Research and Postgraduate البحث العممي والدراسات العميا عمادة

 Faculty of Education التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــةكميـــــــــــــــــــــــــــــة   

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 

اختبار العموم والحياة يبين قدرة طمبة الصف الرابع األساسي عمى اكتساب ميارات 
 اإلبداعيالتفكير 

 الدكتكر/ .......................................... حفظو اهلل.األستاذ 

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ " تحميؿ محتكل األنشطة العممية في كتاب العمكـ كالحياة في 
 ، كمدل اكتساب الطمبة ليا".اإلبداعيضكء ميارات التفكير 

مف  اإلبداعية لميارات التفكير حيث تتطمب الدراسة إجراء اختبار لقياس مدل اكتساب الطمب
 جراء اإلجابة عمى اسئمة مقرر " العمـك كالحياة" لمصؼ الرابع األساسي.

 يرجى من سيادتكم تحكيم ىذا الختبار من حيث: 

 التحكيم معايير الحكم
مدل مناسبة االختبار لمستكل طمبة الصؼ 

 الرابع األساسي.
 

  الصحة العممية، كالسبلمة المغكية.
  إمكانية الحذؼ، كاإلضافة.

  .اإلبداعيمدل شمكليتيا لمتفكير 
مبلحظة: ىذه النسخة معدة لغرض التحكيـ، كسيتـ ترتيب األسئمة في نسخة الطالب الحقان، فقد 

 رتبت بيذا الشكؿ لغرض تسييؿ عمؿ المحكميف.

 وشكرًا لحسن تعاونكم

 الباحثة/ تغريد قشطة
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 اإلبداعياختبار لميارات التفكير 

 تعميمات

 عزيز الطالب / ــة

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 من فضمك عزيزي الطالب / ـة اقرأ التعميمات التالية قبل البدء باإلجابة:

  اإلبداعيييدؼ ىذا االختبار لقياس مدل اكتسابؾ لميارات التفكير. 
 .اقرأ األسئمة بعناية قبؿ اإلجابة 
 تامة دكف خكؼ، أك تردد. اكتب كؿ ما تفكر فيو بحرية 
  حاكؿ اف تصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف اإلجابات المتنكعة المرتبطة بكؿ سؤاؿ في أقؿ

 كقت ممكف.
 ( تماريف، كقد صيغت ىذه التماريف بطريقة يمكف مف خبلليا 8يتككف االختبار مف )

 .اإلبداعيقياس القدرة عمى التفكير 
  األصالة  –المركنة  –) الطبلقة  اعياإلبدىذا االختبار يشمؿ ميارات التفكير– 

 الحساسية لممشكبلت(.
 .ال تبدأ في حؿ أم تمريف قبؿ أف يؤذف لؾ 
 :اكتب اسمؾ كفصمؾ كمدرستؾ في الجدكؿ اآلتي 

 االسـ: .........................................................
 ........................................................الصؼ: 

 المدرسة:  ......................................................
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 اإلبداعيميارات التفكير في مادة العموم والحياة لمصف الرابع يقيس اختبار 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:

مد في رحمة مع والده إلى ضفة نير، فرأى ضفدعًا عمى جانب النير قد التقط حشرة، " ذىب أح
وأكميا فظل يراقب الضفدع، وىو يقفز بين الحشائش، وفجأة أتى طائر والتقط الضفدع بمنقاره 
وطار بو بعيدًا، وبعد فترة قصيرة اقتربت أفعى قصيرة من المكان فوجد أحمد األفعى قد التّف 

 ائر، وبدأت بابتالعو! تعجب أحمد مما رآه في ىذه الرحمة!"حول ىذا الط

 اقترح أكبر عدد ممكن من العناوين لمفقرة السابقة. ( أ

 
 
 
 

من خالل تعرفك عمى مفيوم النظام البيئي اقترح أكبر عددًا ممكنًا من األنظمة البيئية التي  ( ب
 تراىا أثناء ذىابك لممدرسة.

 
 
 
 

 الحيوانات التي ذكرت بالقصة ببعضيا اآلخر.ج( استنتج ما عالقة بعض 
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 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

 " التكاثف والتبخر ظاىرتان عمميتان نممسيما في نواحي عديدة في حياتنا "

 أعِط أكبر عددًا من األمثمة من بيئتك، عن ظاىرتي التكاثف والتبخر. ( أ

 
 
 
 

 نقصان الماء عند غميو إلعداد الشاي.اشتكت أم أحمد من  ( ب

 فسر ليا أسباب ىذا النقص في الماء -

 
 
 
 

 ج( اقترح ليا حاًل ليذه المشكمة.
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 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

شب حريق في بستان أحد المزارعين، وبدأت النيران تحرق األعشاب اليابسة، فالحظ المزارع " 
جالونات الوقود تبعد بضع أمتار عن يمين الحريق، فأبعد المزارع الوقود بعد أن تنبو أن وجود 

 " الرياح تدفع النيران باتجاه الوقود

 .فكر في طرق أخرى لمعرفة اتجاه الرياح، ودونيا ( أ

 
 
 
 

لو أن بمدتك تكثر بيا الرياح بشكل مستمر، وطمبت منك بمدية مدينتك باقتراح مشاريع  ( ب
 لالستفادة من سرعة الرياح، ماذا كنت ستقترح ليم؟

 
 
 
 

 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

عالء وحمزه طالبان في الصف الثالث، اشتركا في مسابقة عممية في مادة العموم والحياة، " 
موب وكان من ضمن أسئمة المسابقة، مجموعة صور حيوانات وطيور مختمفة، وكان المط

 "والطيور مع البيئة منيم تصنيف ىذه الصور حسب تكيف ىذه الحيوانات

 ."من خالل دراستك لموضوع التكيف عند الحيوانات" ( أ

 ما ىي الحيوانات التي تتوقع أن تكون في تمك الصور؟ -
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 ىيا نساعد حمزة وعالء في اإلجابة عمى السؤال التالي: ( ب

 عمى العيش في البيئة القطبية الباردة.اقترح طرقًا يتكيف من خالليا اإلنسان  -

 
 
 
 

 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

ذىب طالب الصف الثالث في رحمة مدرسية برفقة معمم العموم إلى مدينة نابمس، ومروا " 
 "وجبل )عيبال( حيث أشجار الزيتون، ورائحة الزعتر الرائعة. بوادي )الباذان(

معيم في نفس الرحمة، ما ىي الكائنات الحية وغير الحية التي ستشاىدىا  تخيل أنك كنت ( أ
 ىناك؟

 
 
 
 

 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية  

 " عزيزي الطالب أييا المفكر والعالم الصغير" 

ىل تتذكر الجاذبية األرضية تمك القوة الخفية التي تجذبنا بقوة نحو األرض وماليا من  -
 أىمية بحياتنا؟

 .ىيا فكر بأكبر عدد من األلعاب الرياضية، والتي تعتمد عمى قوة جذب األرض لمكرة ( أ
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 "كرة أرضية بال جاذبية"  ( ب

 ؟برأيك ما ىي أكبر مشكمة ستواجينا نتيجة لذلك 

 
 
 

 

 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

شديد الحرارة من أيام الصيف، وبينما ىو ينفخو انفجر قام سامر بنفخ عجل دراجتو في يوم " 
 " عجل الدراجة.

 برأيك ما ىي أسباب انفجار عجل دراجة سامر؟ ( أ

 
 
 
 

 قدم نصيحة لسامر يستفيد منيا عند نفخ عجل دراجتو في المرات القادمة. ( ب
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 أجب عن األسئمة التي تمييا: واقرأ الفقرة التالية 

مظممة وأمامك صندوق بو ) لوح خشب، ورق ممون، لوح زجاجي(  تخيل نفسك في غرفة" 
 " وفي يدك مصباح، ووجيتو لكل مادة من المواد السابقة.

 باعتقادك أي المواد السابق ذكرىا، سينفذ من خالليا الضوء؟ وأييا لن ينفذ منيا الضوء؟ ( أ

 
 
 
 

 الموجود عند باب الغرفة.اقترح موادًا أخرى تساعد في ايصال ضوء المصباح إلى أخيك  ( ب

 
 
 
 

يعيش محمد في قرية " أماتين" في نابمس ويعيش في بيت من الصفي  والخشب، ويشكو  ( ج
 من عدم دخول الشمس إلى بيتو، وضعف في إضاءة البيت.

 اقترح حاًل تساعد بو محمد عمى حل ىذه المشكمة. -
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 النيائيةبصورتو  اإلبداعي(: اختبار ميارات التفكير 5ممحق رقم )

  غــــزةبـــــــة اإلسالميــــــــــة الجامعـــــ
 

The Islamic University of Gaza 

 Deanship of Research and Postgraduate البحث العممي والدراسات العميا عمادة

 Faculty of Education كميـــــــــــــــــــــــــــــة   التــــــربيــــــــــــــــــــــــــــة

 Master of Curricula and Teaching Methods  قســـــــم المناىــــــج وطرق التـــــــدريس 

 

 عزيزم الطالب/ عزيزتي الطالبة.

 ألنشطة األساسية لممرحمة والحياة العموم كتب تضمن مدىتجرم الباحثة دراسة بعنكاف: 
، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ليا الرابع الصف طمبة اكتساب ومدى اإلبداعي التفكير

الكاجب تضمنيا في أنشطة كتب العمكـ لممرحمة  اإلبداعيبإعداد قائمة بميارات التفكير 
لديكـ، فأرجك  اإلبداعياألساسية، كفي ضكء ذلؾ أعدت الباحثة اختبار لقياس ميارات التفكير 

منكـ اتباع تعميمات المعممة، كمف ثـ اإلجابة عف أسئمة االختبار، عممان بأف االختبار كنتائجو 
 تأتي ألغراض البحث العممي، كستعامؿ كذلؾ، كلف تدرج ضمف تقييمكـ المدرسي.

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم
 الباحثة: تغريد قشطة.
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 ة األساسيةلممرحم اإلبداعياختبار ميارات التفكير 
  الدرجة الصف الرابع األساسي دقيقة 80الزمن: 

 80  الشعبة: ....... السم: ..................................
 

 درجة( 15)        السؤال األول: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا.
جانب النير قد اتمقط حشرًة،  ذىب أحمد في رحمة إلى ضفة النير مع والده، فرأى ضفدعًا عمى

وأكميا فظل أحمد يراقب الضفدع، وىو يقفز بين الحشائش المجاورة لمنير، وفجأة أتى طائٌر 
والتقط الضفدع فمنقاره، وطار بعيدًا، وبعد فترة قصيرة اقتربت أفعى من المكان فوجد أحمد 

 آه في ىذه الرحمة.األفعى قد التقطت ىذا الطائر، وبدأت بابتالعو، فتعجب أحمد مما ر 
 

 درجات( 3)    اقترح أكبر عدد ممكن من العناوين لمفقرة السابقة. -1
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 4) من خالل دراستك لمفيوم النظام البيئي، حدد النظام البيئي الوارد في الفقرة. -2

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 3) استنتج ما عالقة بعض الكائنات الحية التي ذكرت بالقصة ببعضيا اآلخر.  -3

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 1)  برأيك، ماذا ممكن أن يحدث لألفعى التي التقطت الطائر لحقًا. -4

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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 صمم سمسمة غذائية في ضوء الفقرة السابقة، مع تحديد نوع كل كائن داخل السمسمة. -5
 درجة( 4)          

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 

 درجة( 10)    الثاني: اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة. السؤال
 التكاثف والتخبر ظاىرتان عمميتان نممسيما في حياتنا اليومية.

 درجات( 3) اعط أكبر عددًا من األمثمة عمى ظاىرتي التكاثف والتبخر من بيئتك المحمية. -1
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 2)   لحظت أم أحمد من نقصان الماء عند غميو إلعداد الشاي. -2

 فسر ليا أسباب ىذا النقص.
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 درجة( 2)    اقترح حاًل لتقميل نقصان الماء عند غميو، مع التفسير. -3
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

ة عمى ظاىرة التبخر مثل )إنتاج القطين، وتجفيف الزبيب، تعتمد بعض الصناعات الغذائي -4
 درجة( 1.5)           والتمر(. أذكر نوع الفاكية الناتجة عن كل منيا؟

 القطين ينتج عن ...............................
 الزبيب ينتج عن ...............................

 ................................التمر ينتج عن 
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  درجة( 1.5)       ما الفرق بين ظاىرتي التبخر والغميان -5
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 
 درجة( 20)    األسئمة.السؤال الثالث: اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن 

تقدم عالء وحمزة لمسابقة عممية في مادة العموم والحياة، وكان من بين األسئمة؛ مجموعة من 
الصور لحيوانات وطيور مختمفة، وُطمب منيم تصنيفيا حسب تكيف الحيوانات والطيور مع 

 البيئة المحيطة.
لتي تتوقع أن تكون من من خالل دراستك لموضوع التكيف، ما ىي الحيوانات والطيور ا -1

 درجات( 4)        بين تمك الصور؟
............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 
اقترح عمى الطالبين عالء وحمزة طرقًا يتكيف من خالليا الحيوانات والطيور مع البيئة  -2

 درجات( 6)       قطبية، ومع البيئة المائية.ال
............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

برأيك ىل يقوم اإلنسان بعممية التكيف، ثم فرق بين تكيف اإلنسان في البيئة الصحراوية  -3
 درجات( 5)        والبيئة القطبية.

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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غراض التكيف التالية في حياتو اليومية مع التدليل بمثال عمى كل كيف استغل اإلنسان أ -4

 درجات( 4)         -ظاىرة:
 درجة( 2)        -ظاىرة البيات الشتوي:

 الستفادة:
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 المثال:
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 2)         -ظاىرة التمون:

 الستفادة:
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 المثال:

............................................................................................. 

............................................................................................. 
ة في منقارىا، برأيك ما تقوم بعض الطيور المياجرة فوق المحيطات بحمل قشة صغير  -5

 درجة( 1)        السبب في ذلك.
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 درجات( 10)       اعتبر نفسك مفكرًا صغيرًا اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب.السؤال الرابع: 
 وىي البعض، بعضيا بجذب جميعيا المادية األجسام تقوم بحيث طبيعية ظاىرة ىي الجاذبية
والجاذبية األرضية قوة خفية  بالوزن، يعرف ما األجسام إعطاء عن أيضاً  المسؤولة الظاىرة

 ي حياتنا اليومية.تجذبنا نحو األرض وتؤثر ف
 درجات( 4أذكر أكبر عدد ممكن من أنواع الرياضة المعتمدة عمى قوة الجاذبية األرضية. ) -1

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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تخيل أن الكرة األرضية فقدت جاذبيتيا، برأيك ماذا سيحدث، وما المشكالت التي ستواجينا  -2
 درجات( 4)         نتيجة لذلك.

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 درجة(. 2) يمكن مشاىدة رواد الفضاء يسبحون في الفضاء الخارجي، برأيك لماذا؟ -3
............................................................................................. 

 درجات( 10)          السؤال الخامس: اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب.
سامر لديو دراجة جميمة، أراد أن يقوم برحمة عمى دراجتو في جو شديد الحرارة، فقام بنفخ 

 عجالت الدراجة، وبعدما سار لمسافة قصيرة انفجرت أحد العجالت.
 درجة( 2)      برأيك ما سبب انفجار العجمة؟ -1

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 درجة( 2)    ىل كانت ستنفجر لو كان الجو باردًا، ولماذا؟ -2
............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 درجة( 2)    قدم نصيحة لسامر تساعده عند نفخ عجالت دراجتو. -3

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
أحمد لعب تنس طاولة، ضغط عمى الكرة بقدمو أثناء المعب فتغير شكميا الكروي، ماذا  -4

 درجة( 2)     يفعل أحمد ليعيد الكرة لشكميا الكروي.
............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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برأيك ما سبب وضع مادة الكمكل بين أعمدة الخرسان )الباطون( عند بناء جدران لمسافات  -5
 درجة( 2)         طويمة.

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 
 درجات( 10)            تية ثم أجب.السؤال السادس: اقرأ الفقرة اآل

شب حريق في بستان أحد المزارعين، وبدأت ألسنة النيران تمتد إلى األعشاب المتيبسة، 
فالحظ المزارع أن النيران تتجو نحو جالون وقود، فأسرع المزارع إلبعاد جالون الوقود، بعد أن 

 تنبو بأن الرياح تتجو بالنيران نحوه.
 درجات( 3)      ه الرياح.فكر بطرق معرفة اتجا -1

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
خمادىا. -2  درجات( 3)   ما الخطوات التي ستمجأ إلييا لمسيطرة عمى النيران وا 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

فادة منيا في تواجو مناطق شمال فمسطين رياح شديدة السرعة، اقترح مشاريع يمكن الست -3
 درجات( 4)       الحد من سرعة الرياح.

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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 درجة( 5)      السؤال السابع: اقرأ الفقرة اآلتية ثم فكر.

 –ورق ممون  –كيس شفاف  –تخيل نفسك في غرفة مظممة وأمامك صندوق بو )لوح خشب 
 لوح زجاجي(، وفي يدك مصباح، فقمت بتوجيو المصباح لكل مادة من المواد السابقة.

 درجة( 2) صنف المواد السابقة من حيث نفاذ الضوء من خالليا في الجدول اآلتي: -1

 مادة ل ينفذ من خالليا الضوء مادة ينفذ من خالليا الضوء
................................... ................................... 
................................... ................................... 

اقترح مواد أخرى تساعد في ايصال ضوء المصباح إلى أخيك الموجود عند باب الغرفة. -2
 درجة( 1)          

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

يعيش محمد في قرية أماتين بنابمس وبيتو مصنوع من الصفي  والخشب، ويشكو من عدم  -3
دخول الشمس إلى بيتو، وبالتالي ضعف في إضاءة البيت نيارًا. اقترح حموًل تساعد من 

 درجة( 2)     خالليا محمد عمى تجاوز ىذه المشكمة

............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 

 

 
 كرًا لحسن تعاونكمش
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 تسييل ميمة الباحثة ات(: خطاب6ممحق رقم )
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