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الملخص
هدفت الدراسةةة ىلا التعرع ىلا مدت ميةةميب اتر الريا ةةيا للا ة

الرامس للمرسلة األسةةاسةةية لمهارا التفكير النا د ف

االردن .ومكون مجتمع الدراسةةة مب جميع اتر الريا ةةيا للمرسلة االسةةاسةةية ومكونت ىينة الدراسةةة مب اتر الريا ةةيا الا ة
الرامس للمرسلة األساسية.
امت الباسثة بتحليل محتوت الكتاب للكش ة

ىب مهارا التفكير النا د المتيةةمنة فيح ،وسسةةاب مكرارامها .ومكونت لداة الدراسةةة

ف صةةةورمها النها ية مب اربع مهارا ر يسةةةة مفر ىنها  ) 8مهارة فرىية ف جدول  ،) 2وه مهارة االسةةةتءرات ومفر ىنها
مهةارة فرىية ،ومهارة الريال ومفر ىنها  )3مهارا فرىية ،ومهارة االسةةةةةةتنتاع ومفر ىنها مهارمان فرىيتان ،ومهارة التءويم
ومفر ىنها مهارمان فرىيتان ولظهر نتا ج الدراسة لن اتر الريا يا الا

الرامس للمرسلة األساسية اشتمل ىلا االستنتاع

يتيةةةب الكتاب المدرسةةة اتحليل البيانا )  ) 233مكراراً هو الحد االىلا مب مجمو مهارا التفكير النا د ،ثم الريال يتيةةةمب
الكتاب المدرس مدريبا مشجع ىلا و ع لابر ىدد مب الحلول)  ،) 202ثم االستنتاع يتيمب الكتاب المدرس لنشطة ماني
) ،ثم االسةتءرات يتيمب الكتاب المدرس لنشطة لحل المشكت )  ،) 683ثم التءويم متطلر انشطة الكتاب المدرس مب الطالر
مءييم الحلول والنتا ج المتو عة )  ،) 620ثم الريال يسةةةةاىد الكتاب المدرسةةةة ف مطوير االفكار واسةةةةةتردا الريال)  ،) 645ثم
الريال مشةةةجع انشةةةطة الكتاب المدرسةةة الطالر ىلا طرع سلول لمعالجة المشةةةكلة )  ،) 643ثم التءويم مسةةةاىد انشةةةطة الكتاب
المدرس ىلا مبنا العديد مب األسالير االستكشافية ) .) 88
الكلمات المفتاحية :المهارة ،التفكير ،مهارة التفكير النا د ،المرسلة االساسية.
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The extent to which mathematics books for the fifth grade include critical thinking
skills in Jordan

Abstract:
The study aimed to know the extent to which mathematics books include the fifth grade of the
basic stage of critical thinking skills in Jordan.The study population consisted of all mathematics
books for the basic stage and the study sample consisted of the fifth-grade mathematics books for the
basic stage.
The researcher analyzed the content of the book to reveal the critical thinking skills involved in it,
and to calculate its repetitions. The study tool consisted of four main skills that subdivided (8)subskills into a table it is a skill of induction and its sub-skill is subdivided from it, the imagination skill
and subdivided from it(3) sub-skills, and the skill of evaluation and subdivided from it two sub-skills
and the results of the study showed that the fifth grade mathematics books included the conclusion
(236) repeatedly is the upper limit of the sum of critical thinking skills, then imagination (the textbook
includes exercises that encourage the development of the largest number of solutions)(207)then the
conclusion (the text book includes classification activities ), then the induction (the text book includes
activities to solve problems)(186), then the evaluation (the textbook activities require the student to
assess the solutions and expected results)(170),then imagination (the textbook helps in developing
ideas and use of imagination (154)), then imagination (the textbook activities encourage the student
to come up with solutions to address the problem)(153), then the evaluation(the textbook activities
help to adopt many exploratory methods) (88)

Key words: skill, thinking, critical thinking skill, the basic stage.
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المقدمة
وص

د سدثت فيها ،ولذلك

الءرن العشرون بأنح ىار الثورة المعرفية والتكنولوجية ،ألن ثورة االمااال والمعلوما

لصبح مب اليروري لن مواار العملية التعليمية مطورا هذا العار ،والتفجر المعرف والتكنولوج الذي يشهده ىلا المسارا
اافة .ومب الحلول الت طرست لمواجهة الثورة المعرفية االىتنات بالتفكير ومهارامح ،ىذ يكون الطلبة مفكريب ماهريب؛ ليطوروا ىت ة
سوية مناسبة مب المعرفة متمثل بإبداىها وىنتاجها ،ونءدها وممحياها ،فحفظ المعرفة واستظهارها واسترجاىها وسده ال يعتبر الوجح
األمثل للعت ة بيب الطالر والمعرفة .ومُعد المناهج الدراسية مب لبرز المياديب التربوية ،ومب لهم مكونا النظا التعليم ألي مجتمع
بشري ،باىتبارها لداة مهمة معتمد ىليها المؤسسا

التعليمية ف محءيق لهدافها ،فيها يمارس المتعلمون يم المجتمع الذي يعيشون

فيح ،ومباد ح وماورامح ،مستردميب ما يملكون مب درا ىءلية وبدنية مب لجل محءيق رغبامهم وطموسامهم .والكتاب المدرس لسد
األدوا المهمة المستردمة ف ىملية التعلم والتعليم ،ىذ ىنح مب
الماادر المهمة لتعلم الطلبة ،ويشكل الوىات الذي يحتوي المادة التعليمية ،الت مُع َد مب األدوا المهمة الت مساىدهم ىلا
بلوغ لهداع المنهج المحددة ،ويُع َد مرجعاً لساسيا ً بالنسبة لهم ،ولح مكانة خاصة ف المنهاع؛ وليابح فاىتً ينبغ مأليفح ف ىطار
رؤية وا حة لتنمية التفكير وصءلح.
ويأم الكتاب المدرس ليعبر معبيراً صاد ا ً ىب المنهاع ،باىتباره المرجع األول للمدرس والمتعلم ،ولح دور لساس ف
ىملية التعلم والتعليم؛ ىذ يعد لسد العناصر الت ممثل مدختً ر يسياً مب مدخت النظا التربوي ،واألداة الت مسهم بشكل فاىل ىذا ما
لسسب بناؤها واستردامها ف محءيق لهداع المنهج الهاشم وىطية)2002 ،
يعد المنهاع جزتا مب النظا التعليم  ،ومب اهم ماادر المنهاع الكتاب المدرس الذي يسهم بشكل ف ىمليت التعليم
والتعلم مءابلة والعمران  ،2002 ،ص )222
ومب هنا لم يُعد هدع العملية التربوية يءتار ىلا ىاساب المتعلميب المعارع والحءا ق؛ ىذ ظهر

نزىة ىلا محسيب

ىمليا التعلم والتعليم ،لتمكيب الطلبة مب مواجهة التغيرا السريعة الت معيشها
المجتمعا  ،وبذا لصبح معليم التفكير بأشكالح ولنواىح ف مءدمة األهداع التربوية الت مسعا ىليها األمم الرليل )2004 ،
ومب لجل لن يحءق الكتاب المدرس وظا فح ويحافظ ىلا مكانتح ف منظومة ىناصر العملية التعليمية ينبغ لن يكون لداة
معليمية فعالة؛ وذلك باالهتما ف اختيار محتواه ولنشطتح وخبرامح ،واالرمءات بجودمح بتحديث مادمح ،وطريءة ىر ها ،ولسلوب
لغتح ،ومعينا التدريس الت يحتويها ،وبنات الموا

التعليمية التعلمية الهادفة ىلا مكويب المفاهيم ف ذهب الطلبة ،واختيار التماريب

والمشكت الت مشجع الطلبة ىلا الفهم والتفكير .ابب سلمة والحارث )2004،
ومُعد مهارا

التفكير مب لبرز األهداع الت مسعا المؤسسا

التربوية ىلا محءيءها ،لذا فه مسرر ال طا امها ليابح

الطلبة ادريب ىلا التعامل الواى مع ظروع الحياة المتغيرة الت
محيط بهم لبو جادو)2005 ،
ولصبحت االمجاها
وما

التربوية والمناهج الحديثة ف اثير مب الدول معط اهتماما ً لابر للتفكير ،وبراصة التفكير النا د،

هذا النو مب التفكير بأنح هدع مب االهداع الت يجر لن منته ىليها ىمليتا التعلم والتعليم ،ومهتم التربية الحديثة بتدرير

المتعلميب ىلا ممارسة مهارا
ف المجتمع اإلنسان

3

التفكير النا د ،ليابحوا ادريب ىلا التكي

مع متطلبا سيامهم الوا عية ،والتغيرا

الت طرل

سبير 2003 ،وىبيد وىفانة)2003 ،
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ولشار مكفر الند المشار ىليها ف الحموري والوهر  )6222األهداع التربوية الت مسعا التربية الحديثة ىلا محءيءها،
ه منمية التفكير النا د لدت الطلبة ،بتدريبهم ومدريسهم ومعليمهم مب لجل بنات شراية متكاملة ،ادرة ىلا المشاراة ف مجتمع
مسوده الحياة الديمءراطية ،ولن معليم التفكير النا د ليس خياراً مربوياً ،ىنما هو

رورة مربوية ملحة ،ومب سق الطلبة لن يتعلموا اي

يفكرون مفكيراَ نا داً.
والتفكير النا د هو" مفكير مأمل هادع ،محكو بءواىد المنطق واالستدالل ،وهو ىنتاع لمظاهر معرفية وشراية معاً،
متيمب الد ة ف فحص الو ا ع واالستدالل واالستنتاع ومءويم الحجج والمنا شا والتفريق بيب الرلي والحءيءة" الدردور،2006 ،
)22
سيث ان اتر الريا يا متنوىة مب ختل النشاطا لتت م استياجا الطلبة ف المجاال المعرفية واالبداىية واالنفعالية
والمهارة ،ومب ختل ىمل البا سثة ف مجال التدريس واالطت ىلا اتر المرسلة االساسية الو وع ىلا المستوت ميمب الكتر
المدرسية اتر الريا يا ) لتشمل التفكير النا د.

مشكلة الدراسة:
لشار األدب التربوي ىلا لهمية مهارا التفكير النا د انتاع لعمليا معلم الطلبة ،لما لهذه المهارا مب دور مهم ف زيادة
فهمهم للمادة التعليمية ،غير لن مؤشرا الميدان التربوي ونتا ج الدراسا التربوية البلوي 2002 ،والعوف  )2008 ،ال مفاح ىب
مستوت مءبول مب الءدرة ىلا التفكير النا د لدت طلبة الا

الرامس للمرسلة األساسية  ،وممشيا ً مع خطط التطوير التربوي

والمعمول بها ف وزارة التربية ف االردن ،والرامية ىلا محسيب مهارا

الريا ية لدت الطلبة ،لما لها مب لهمية ف التحايل

الدراس  ،ونتيجة للممارسا الت ىايشتها الباسثة ف ميدان التعليم ،ف لثنات مدريسها لمادة الريا يا  ،لوسظ

ع بعض الطتب

ف مهارا التفكير النا د ،وىد الءدرة ىلا االستنتاع واالستدالل  ،مما دفعها للءيا بهذه الدراسة ،للو وع ىلا مدت ميميب اتاب
الريا يا للمرسلة االساسية لمهارا التفكير النا د.
ولن مستوت الطلبة العءل والعمري يتناسر ومعليم هذه المهارا  ،بوصفها مهارا

ىءلية محتاع ىلا لساسيا

معرفية.

وىليح محاول الدراسة اإلجابة ىب السؤال االم  :ما درجة مدى تضمن كتب الرياضيات الصف الخامس للمرحلة األساسية لمهارات
التفكير الناقد في االردن؟

أهمية الدراسة:
مبرز لهمية هذه الدراسة مب مناولها اتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن ،الذي بدتا بتدريسح

بداية العا الدراس ) )2063/2064واىيد طباىتح ىا  (2068/2063بأن الكتاب المدرس

ابل للتعديل والبحث والتطوير .ومبرز

لهمية الدراسة ف النءاط اآلمية:
مءديم رؤية وا حة جلية للمسؤوليب وللءا ميب ىلا المناهج والكتر المدرسة ف وزار التربية ف االردن ىب وا ع اتاب
الريا يا  ،مب سيث بيان مدت ميمينح لمهارا التفكير النا د.
 ااتشاع مدت التوافق بيب النظرية والتطبيق بالنسبة ىلا مهارا التفكير النا د بالنسبة لوا ع المنهاع ،وذلك بتحليل اتابالريا يا الا

الرامس للمرسلة األساسية.

 مساىدة المشرفيب التربوييب ف موجيح لدات مدرس للريا يا لتفعيل معليمهم مهارا التفكير النا د المتيمنة ف الريا ياالا
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أهداف الدراسة:
 -معرفة درجة ميميب اتاب الريا يا الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن لمهارا

 التفكير النا د. -معرع ايفية موزيع المهارا

الا

الفرىية للتفكير النا د ىلا مهارامها الر يسة ف اتاب الريا يا

الرامس للمرسلة

األساسية؟

حدود الدراسة ومحدداتها:
اتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن ،ا تاار نتا جها ىلا لداة التحليل الت يستردمها الباسث

ألغراض هذه الدراسة.

مصطلحات الدراسة:
 التفكير" :جملة العملياوالبيانا

العءلية الت مجري داخل ىءل الطالر ،بهدع الربط بيب الحءا ق والمفاهيم والمعلوما

المتعلءة ،وموظيفها ف سل المشكت

الت يوجهها ،لو ف اإلجابة ىب األسئلة والتساؤال

والمبادئ

الت منشأ مع ىناصر

البيئة الت يعيش فيها" ريان)22 ،2060،
 مهارات التفكير الناقد :مجموىة مب الءدرا الت مزود الفرد بمهارا لفحص ال ادىات معرف لو خبر ما ومءويمح ،لمعرفةد ة هذا االدىات لو الربر وصد ح ،بتحليل محتويامح ،ومعرفة األمور ذا العت ة مب غيرها ف خط منطء وا ح .ويءاد
بها ف هذه الدراسة مجموىة المهارا الت
سيحددها الباسث مستفيداً مب االدب التربوي ،بهدع الكش

ىب درجة ميميب اتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة

األساسية ف االردن ،وذلك بعملية التحليل.
 التحليل :وه مجموىة مترابطة مب النشاطا الت يؤديها الباسث لمعرفة سءيءة الش ت الذي يحللح ،وذلك بأن يتجاوز النظرةالسطحية ىليح ،ومعرفة د ا ءح ومكونامح األولية والعت ا بينهما ف

وت معايير محددة استيتية)6223 ،

 تحليل المحتوى :ىرفح "اريندورع" بأنح اسلوب ف البحث يهدع ىلا الرروع باستدالال وىجرا يا ً يتمثل ف صحة وشرىيةمب البيانا الراصة بالميمون طعيمة)20 :2008 ،
 كتب الرياضيات :ه الكتر الت ل رمها وازرة التربية والتعليم االردنية لتدريسها ف مدارس المملكة ،بنات ىلا رار مجلسالتربية والتعليم ر م  ،)2064/22ماريخ ) (2064/3/23بدت مب العا الدراس

 ،(2063/2064واىيد طباىتح ىا

).)2068/2062
 مرحلة التعليم األساسي :مرسلة التعليم الت مشمل المرسلة الت يبدل فيها بدخول الطالر مب الا 3سنوا الا الا
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اإلطار النظري:
يعرع المفت
مشتق النظريا

 (6224الريا يا

ىب طريق السير برطوا

جوهرها ،اما لن التجريد يابغ الريا يا

بأنها :ىلم ذو طبيعة مرايبية ،مبدل مب البسيط ىلا المرار ،فمب مجموىة المسلما
استداللية محكمها وانيب المنطق ،والريا يا
بطابعح ،لي لن المسلما

بهذه الطريءة معتبر بنات استدالل ف

ال محتمل معنا معيب ،بل مكتسر معناها مب الجزت الذي

مسترد فيح .المفت )2 :6224 ،
ويعرفها ىفانة  )6224بانها :التجريد مب الءيود االمحسوسا واالمجاه نحو التجريد ،والعمل ىلا انطتق الفكر الريا

،

منشأ النظريا الحديثة .ىفانة)5 :6224 ،
ىن مدريس الريا يا المعاصرة لصبح

رورة مب

روريا ىار ثورة المعلوما  ،اانت النظرة التءليدية للريا يا

مءو ىلا لساس لنها مءسمة ىلا لربعة فرو منفالة ،ه  :الحساب ،الجبر ،الهندسة ،والتحليل ،ثم ظهر مجموىة مب العلمات ناد
ان الريا يا انتءلت مب الحساب البسيط ىلا لىلا المستويا المجردة ف الجبر االهندسة والتحليل ،ويمكب مكاملها.
ويرت ىءيتن  )2000لن الريا يا المعاصرة مهدع ىلا:
 مسايرة العار وفهم مطورامح العلمية ،والتءنية ،واال تاادية ،مب ختل دراسة لغة العار ،بما فيها مب ماطلحا ومفاهيمورموز ،وممارستها اأداة اماال ىالمية.
 استردا االفكار والمفاهيم ،والمبادئ العامة الت معمل ىلا مو يح ميدان الريا يا  ،وربط فروىح بعيها ببعض. ممارسة لغة اال تااد مب ختل موفير الو ت والجهد .ىءيتن)5 :2000 ،يعد التفكير النا د مب لنماط التفكير الهامة الت يلجأ ىليها الفرد ف معاملح مع الكثير مب الموا

والمثيرا المعءدة ،ويدخل

هذا التفكير ف الكثير مب المجاال الفكرية والعملية واألدبية والتربوية ،ومب ختل استعراض التعريفا المنشورة ف لدبيا التفكير
النا د ،نتسظ لن الباسثيب يرتلفون ف محديد مفهو التفكير النا د ،و د يرجع ذلك ىلا اختتع مناس الباسثيب واهتمامام العلمية مب
جهة ،والا معدد جوانر هذه الظاهرة ومعءدها مب جهة لخرت .جميل)624 :2062 .
مفهو التفكير النا د اصطتسا :هو مفهو مرار لح ارمباطا بعدد محدد مب السلوايا ف ىدد غير محدود مب الموا
واألو ا  ،وهو متداخل مع مفاهيم لخرت والمنطق احل المشكلة وامراذ الءرار ،ولذلك فءد اختل

الباسثون ف معري

ومحديد

مفهو .
يعرفح ىبيد وىفانة (2003ىبارة ىب ىملية مبن

رارا ولسكا ا مة ىلا لسس مو وىية متفق مع الو ا ع المتسظة،

والت يتم منا شتها بأسلوب ىلم بعيدا ىب التحيز لو المؤثرا الرارجية الت مفسر ملك الو ا ع لو مجنبها الد ة لو معر ها ىلا مدخل
محتمل للعوامل الذامية .ىبيد وىفانة)45 :2003 ،
لما الدردور  )2006فءد ىرفح بأنح :مفكير مأمل هادع محكو بءواىد المنطق واالستدالل ،وهو نتاع لمظاهر معرفية
اشراية معا ،متيمب الد ة ف فحص الو ا ع واالستدالل واالستنتاع ومءويم الحجج االمنا شا  ،والتفريق بيب الراي والحءيءة
والتاني  ،وى افة ىلا بعض الجوانر الشراية ممثلة برؤية الوجح اآلخر لألسداث ،واالمجاه نحو الجديد مب األفكار االمرونة ف
مناول األسداث الدردور)22 :2006 ،
ىن مهارا التفكير النا د :معدد مانيفا الباسثيب والمفكريب لمهارا التفكير النا د و د سدد طام

 )2006فيما يأم :

 صياغة الفكرة الت طورها المعلم بعد مروره بالرطوا التمهيدية.6
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 متسظة العناصر المرتلفة ف النص. محديد العناصر التزمة وغير التزمة وفق معايير مااغة. طرع لسئلة محاام العناصر التزمة. ربط العناصر بروابط وىت ا . و ع األفكار المتيمنة ىلا صورة معميما ف جمل خبرية. و ع األفكار ف وسدا ميم مءدمة وفر ية. ا تراع بدا ل ممكنة موجودة ،ومحديد معايير لفحص البدا ل المتاسة. صياغة استنتاجا . التمييز بيب االستنتاجا الاحيحة واالستنتاجا الرطأ. -التريث ف

بول األسكا والتسليم بها.

 موليد معان جديدة اىتمادا ىلا التعميما . بنات مو عا جديدة متجاوز الربرة الت يتيمنها النص .سبش)60 :2004 ،وجر محاوال متعددة لتحديد مهارا التفكير النا د ،فءد صن

فاسيون المشار ىليح ف العتو  )2005لن التفكير النا د

يتكون مب المهارا اآلمية:
 -أوالً :التفسير :وهو االستيعاب ،والتعبير ىب داللة واسعة مب الموا

 ،والمعطيا  ،والتجارب ،والءواىد ،واإلجراتا ،

ويشمل مهارا فرىية متعددة االتاني  ،واسترراع المعنا ومو يحح.
 -ثانيا ً :التحليل :ويشير ىلا محديد العت ا

االستءرا ية واالستنتاجية بيب العبارا  ،واألسئلة والمفاهيم ،والافا  ،ولح

مهارا فرىية منها فحص اآلرات ،وااتشاع الحجج ومحليلها.
 ثالثا :التءويم :يشير ىلا مادا ية العبارا  ،لو ىدراك الشرص مجربتح ،صفتح ،سكمح ،اىتءاده ،ورليح) ،وميم مهارامءويم االدىاتا ومءويم الحجج.
 رابعا ً :االستدالل :وهو محديد العناصر التزمة السترتص نتا ج معءولة ،ولح مهارا فرىية ه فحص الدليل ،ومرميبالبدا ل ،والتوصل ىلا استنتاجا ولح مهارمان االستءرات واالستنتاع.
 -خامسا ً :الشرع :وهو ىىتن نتا ج التفكير ،ومبريره ف

وت االدلة والمفاهيم ،والءياس ،والسياق والحجج المءنعة،

والمهارا الفرىية لح ىىتن النتا ج ،ومبرير اإلجراتا  ،وىرض الحجج.
 -سادسا ً :منظيم الذا  :ومتمثل ف

درة الفرد ىلا التساؤل ،والتحءق مب المادا ية ،ومنظيم االفكار ،والنتا ج ،ولح مهارمان

فرىيتان هما :اختبار الذا ومنظيم الذا  .العو )262 :2005 ،
واشتملت ا مة واطسون وجليسر المشار ىليها ف اإلما واسماىيل  )2060ىلا مهارا التفكير النا د اآلمية :التعرع
ىلا االفترا ا  ،واستءرات النتا ج ،ومفسير المعلوما  ،ومءرير الد ة المحتملة الستنتاجا معينة ،ومءييم وة الحجة ومدت ارمباطها
بالءيية المطروسة ،ومءرير مادا ية
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النتا ج ،وااتشاع التحيز ،والتمييز بيب االدىاتا المبررة وغير المبررة .ويُعد محليل المحتوت لسد اسالير مءويم المناهج ويسما
اييا ً محليل الميمون ،ولاثر ما يسترد هذا االسلوب ف محليل وسا ل االىت المرتلفة .اإلما وىسماىيل)2060 ،
لما ف النواس التربوية فيسترد لتءويم المناهج والكتر المدرسية ومحليلها ،فيتً ىب محليل الموا
ىب لغراض معينة فيها ،ويعتمد هذا النو مب التحليل ىلا التكرارا

للكش

التعليمية المرتلفة،

ف رصد الظواهر المراد دراستها .ىبد الحميد،

)2062

الدراسات السابقة:
التفكير العليا المتيمنة ف اتر الريا يا

دراسة عبد القادر ( )4102هدفت هذه الدراسة ىلا التعرع ىلا مهارا

للمرسلة األساسية العليا بفلسطيب مب وجهة نظر المعلميب ،وامبعت الدراسة المنهج الوصف التحليل  ،ومكونت العينة مب )620
معلم ومعلمة مب معلم ومعلما الريا يا ف المنطءة الوسطا بغزة ،وممثلت لداة الدراسة باستبانة سمت ىلا لربعة محاور ه
 :مهارا التفكير النا د ،مهارا التفكير اإلبداى  ،مهارا سل المشكت  ،مهارا امراذ الءرار ،و د انبثق ىب ال محور ىددا مب
الفءرا يمثل ال منها مهارة مب مهارا التفكير العليا ،ليابح ىدد الفءرا ف االستبانة  )53فءرة ،وخلات نتا ج الدراسة ىلا
لن مهارا التفكير العليا متيمنة ف اتر الريا يا بدرجة متوسط.
دراسة الخزيم ( )4100هدفت الدراسة ىلا التعرع ىلا درجة ميميب مءرر الريا يا للا

الرابع االبتدا

لمهارا

للا

الرابع االبتدا

لمهارا

التفكير العليا اكل مب وجية نظر المعلميب ،ولييا التعرع ىلا درجة ميمب مءرر الريا يا

التفكير العليا ال ىلا سدة التفكير النا د – اإلبداى –سل المشكت – امراذ الءرار) .و د استرد الباسث المنهج الوصف المسح ،
ومكونت ىينة الدراسة مب جميع معلم الريا يا للا
الدراسة ختل الفال الدراس الثان

الرابع االبتدا

ف مدينة بريدة وىددهم  )642معلما ،و د طبءت لداة

6533/6532ه) ،واسترد الباسث االستبانة اأداة  /للدراسة ،اما استرد األسالير اإلساا ية

التالية :معامل للفا ارو نباخ ،معامل االرمباط ،التكرارا

والنسر المئوية والمتوسطا

الحسابية ،ومحليل التبايب األساديT- ،

) testاان مب لهم نتا ج الدراسة :لن درجة ميميب مءرر الريا يا لمهارا التفكير العليا النا د ،اإلبداى  ،سل المشكت وامراذ
الءرار) ،جات بدرجة متوسطة ،ولن لىلا المهارا ميمينا ف مءرر الريا يا للا

الرابع ه مهارا التفكير اإلبداى  ،مليها

سل المشكت  ،ثم مهارا التفكير النا د واخيرا مهارا امراذ الءرار.

التعقيب على الدراسات السابقة:
مناولت ال مب دراسة الرزيم  )2066وىبد الءادر  )2065مناولت مهارا التفكير العليا ف الريا يا  ،ولءد استفادة
الباسثة مب محليل المحتوت – اثرات اإلطار النظري – اىداد اداة الدراسة-ومحديد مهارا

التفكير – محديد االسالير االساا ية

المناسبة.

منهج الدراسة:
استردمت الباسثة ف هذه الدراسة المنهج الوصف التحليل  ،وهو لسلوب يا

باورة امية الظاهرة المدروسة االكتر

االوثا ق للحكم ىلا صتسيتها اىتمادا ىلا ىدد مب المتغيرا  ،ويعرع بدوي  )2003محليل المحتوت بأنح :لسلوب يهدع ىلا
وص

المحتوت التعليل وصفا مو وىيا ومنهجيا ،بما يؤدي ىلا محديد العناصر األساسية للتعلم .و د امت الباسثة بتحليل محتوت

اتر الريا يا لا

الرامس األساسية ،باستردا لسلوب محليل المحتوت ،وذلك باستردا اداة محليل مكرارا  ،السترراع مهارا

التفكير النا د المتيمنة ف اتر الريا يا المطبءة ف االردن ف العا الدراس

8
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مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة مب اتاب الريا يا الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن الذي ل رمح وزارة وازرة التربية

والتعليم االردنية لتدريسها ف مدارس المملكة.

عينة الدراسة:
و د مكونت ىينة الدراسة مب هذا الكتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية والذي اشتمل ىلا جميع االىداد

والعمليا ىليها ،الكسور العادية والعشرية ،االساات ،االنماط ،الهندسة ،الءياس.

أداة الدراسة:
مم سار مهارا

التفكير النا د المتيمنة ف الكتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن بطرع

السؤال اآلم " ماه مهارا التفكير النا د المتيمنة ف الكتاب الريا يا الا
الرامس للمرسلة األساسية ف االردن " الذي وجح ىلا لجنة مب المحكميب والربرات ف المناهج ف وزارة التربية ،وىدد مب
المرتايب ف

سم المناهج والتدريس ف الجامعا األردنية .وىلا ىدد مب مدرس الريا يا ومدرسامها.

ومم ىر ها لييا ً ىلا ىدد مب المشرفيب التربوييب لصحاب الربرة الطويلة ف التدريس ،وبعد ملء ىجابامهم مم بنات
استمارة التحليل باورمها االولية ،ىذ لىيد ىر ها ىليهم مرة لخرت إلبدات متسظامهم وا تراسامهم الت اخذ بعيب االىتبار.
وت ما سبق فءد صنفت مهارا التفكير النا د

وف

مب المهارا الر يسة اآلمية:

 االستءرات الريال االستنتاع التءويمالسا دة ف الكتاب الريا يا
لتحليل محتوت الكتاب الريا يا

الا

الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن ،واستردمت الدراسة الحالية هذا التاني

الرامس للمرسلة األساسية بافتح اداة للدراسة بهدع استيفات ىناصر التحليل ،وسساب

مكرارا المهارا الفرىية للتفكير النا د وموزيعها ىلا المهارا الر يسة المرتلفة بهدع محءيق درجة ىالية مب المو وىية والد ة
مستفيديب مب االدب التربوي لمهارا التفكير النا د اختبار االيفورنيا المشار ىليح ف ال مب الربي  .)2005وىبيدا ولبو السميد
 ،)2004ا مة واطسون المشار ىليها ف اإلما وىسماىيل  .)2060واىتماداً ىلا هذه الدراسا

امت الباسثة بتطوير ماني

لمهارا التفكير النا د يتكون مب لربع مهارا ر يسة للتفكير النا د اشتملت ىلا  )8مهارا فرىية موجودة ف الجدول ر م )6
يو ح ذلك.
الجدول رقم ( :)0المهارات الرئيسة للتفكير الناقد والمهارة الفرعية التابعة لها
الرقم

المهارة األساسية

6

االستءرات

2

الريال

المهارة الفرعية
 يتيمب الكتاب المدرس لنشطة لحل المشكت . يتيمب الكتاب المدرس مدريبا مشجع ىلا و ع لابر ىددمب الحلول.
 -يساىد الكتاب المدرس ف مطوير االفكار واستردا الريال.
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 -مشجع انشطة الكتاب المدرس

الطالر ىلا طرع سلول

لمعالجة المشكلة.
3

االستنتاع

5

التءويم

 يتيمب الكتاب المدرس لنشطة ماني . يتيب الكتاب المدرس اتحليل البيانا . -متطلر انشطة الكتاب المدرس

مب الطالر مءييم الحلول

والنتا ج المتو عة.
 مساىد انشطة الكتاب المدرس ىلا مبنا العديد مب األساليراالستكشافية.

إجراءات التحليل:
ممت ىملية محليل مهارا التفكير النا د وفق الرطوا اآلمية:
-

راتة جميع محتوت الكتاب .ثم محديد الاور واالسئلة والجدول واالشكال واالنشطة الت متيمب مهارا التفكير النا د.

 سساب مجمو التكرارا لكل مهارة فرىية مب مهارا التفكير النا د وىىداد جداول خاصة لتفريغ النتا ج. -ماني

المهارا الفرىية للتفكير النا د ىلا مهارامها الر يسة.

صدق التحليل:
مم ىرض مهارا التفكير النا د ىلا مجموىة مب المحكميب مب ذوي االختااص ف مجال التدريس الريا يا للتعرع
ىلا آرا هم بشأن مهارا التفكير النا د الت مم التوصل ىليها بعد
ىملية التحليل ثم ىجرات التعديت التزمة ف

وت مءترسامهم.

ثبات أداة التحليل:
للتأاد مب ىملية ثبا

لداة التحليل ،ا الباسث بتطبيق لداة التحليل لمهارا

التفكير النا د ىلا اتاب الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن ،باستردا طريءة التحليل وىىادمح الباسثة نفسها بفاصل زمن مءداره اسبوىان بيب المرة االولا
والثانية ،باإل افة ىلا يا محلليب آخريب لسدهما مب مراص ىلم النفس التربوي ،واآلخر مب مراص المناهج والتدريس بتحليل
اتاب الريا يا الا

الرامس للمرسلة األساسية ،ىذ امبعا اإلجراتا ذامها الت امبعتها الباسثة ف ىملية التحليل ،بعد االمفاق ىلا

طريءة التحليل ،واستردمت معادلة اوبر المشار اليها ف طعيمة  )628 :2008لحساب نسبة الثبا  ،وذللك بالءانون االم :
ىدد مرا االمفاق

عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف

× 011

واانت نسبة االمفاق ف ىملية التحليل بيب المحلليب الثتثة ،وذلك باستردا الوسط الحساب سوال

 ،)%20ومعتبر هذه

النسبة مناسبة ألغراض التحليل ف هذه الدراسة.
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إجراءات الدراسة:
امت الباسثة باإلجراتا اآلمية لتحءيق هدع الدراسة:
 مراجعة األدب النظري والدراسا السابءة الت مناولت مهارا التفكير النا د. محديد لداة الدراسة الراصة بمهارا التفكير النا د لتشمل ىلا لربع مهارا ر يسة سا دة ف اتاب الريا يا الال-االستءرات
-

الرامس للمرسلة األساسية ف االردن ،وه مهارة التعرع ىلا
ب-الريال

د -التءويم

ع-االستنتاع

ىرض مهارة التفكير النا د ىلا مجموىة مب المحكميب ف مجال المناهج وطرق التدريس ،لبيان رليهم ،ثم معديلها ف
وت آرا هم ومءترسامهم.

 مفريغ مهارا التفكير النا د ف جداول خاص بعد سساب مكرارامها. -منا شة النتا ج ومفسيرها ومءديم التوصيا .

األساليب اإلحصائية:
استردمت الباسثة اإلساات الوصف لحساب مجمو مكرارا مهارا التفكير النا د ومرميبها ،ومرمير المهارا الر يسة
ومكرارامها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالسؤال :ما درجة مدت ميمب اتر الريا يا الا الرامس للمرسلة األساسية لمهارا التفكير النا د ف االردن؟
ولإلجابة ىب هذا السؤال ،امت الباسثة باالطت ىلا االدب التربوي ذي الالة بالدراسة ،وطرع سؤاالً مفتوساً ىلا ىدد
مب الربرات ،والمرتايب إلبدات الرلي ف مهارا

التفكير النا د الواردة ف اتر الريا يا

الا

الرامس للمرسلة األساسية

المءترع ميمينها ف لداة الدراسة .ومكونت لداة الدراسة ف صورمها النها ية مب لربع مهارا ر يسة مفر ىنها  )8مهارة فرىية
ف جدول  ،)2وه مهارة االستءرات ومفر ىنها مهارة فرىية ،ومهارة الريال ومفر ىنها  )3مهارا فرىية ،ومهارة االستنتاع
ومفر ىنهما مهارمان فرىيتان ،ومهارة التءويم ومفر ىنها مهارمان فرىيتان.
الجدول رقم ( :)4النتائج التحليل التكراري لكتاب الصف الخامس االساسي
الوسائل التوضيحية

خارطة

صورة

شكل

جدول

نشاط

6

0

60

60

0

30

20

620

5

2

0

8

20

50

44

85

202

2

3

0

2

50

0

43

40

643

3

5

0

60

0

0

40

80

650

2

4

0

8

40

0

45

25

683

3

3

0

2

43

30

44

43

233

6

2

0

60

0

20

30

30

645

4
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مناقشة النتائج:
ولمنا شة ما سالت ىليح ال مهارة مب مكرارا  ،فإن الباسثة ارمأ لن لىلا مكرار وهو يتيب اتاب الريا يا للا
الرامس االساس  ،االستنتاع يتيب الكتاب المدرس اتحليل البيانا )  )233مكراراً هو الحد االىلا مب مجمو مهارا التفكير
النا د ،ثم الريال يتيمب الكتاب المدرس مدريبا مشجع ىلا و ع لابر ىدد مب الحلول(  ،)202ثم االستنتاع يتيمب الكتاب
المدرس لنشطة ماني ) ،ثم االستءرات يتيمب الكتاب المدرس لنشطة لحل المشكت )  ،)683ثم التءويم متطلر انشطة الكتاب
المدرس مب الطالر مءييم الحلول والنتا ج المتو عة)  ،)620ثم الريال يساىد الكتاب المدرس ف مطوير االفكار واستردا الريال)
 ،)645ثم ا لريال مشجع انشطة الكتاب المدرس الطالر ىلا طرع سلول لمعالجة المشكلة)  ،)643ثم التءويم مساىد انشطة
الكتاب المدرس ىلا مبنا العديد مب األسالير االستكشافية) .)88

التوصيات
ف

وت النتا ج الت موصلت ىليها ىملية ميميب اتاب الريا يا للا

الرامس االساس لمهارا التفكير النا د يمكب

مءديم التوصيا اآلمية:
 استفادة الءا ميب ىلا المناهج مب نتا ج التحليل وذلك بزيادة االستدالل االستءرات واالستنتاع) والريال الت منم مهاراالتفكير النا د والموازنة بيب هذه المهارا ىند و ع المناهج الجديدة ف المستءبل.
 -الترايز ىلا مهارا التءويم ،ىذ ىنها ممثل نسبة منرفية بيب لنوا المهارا األخرت.

المصادر والمراجع:
 ابب سلمة ،مناور والحارث  ،وىبراهيم  .)2004المرشد في تأليف الكتاب المدرسي ومواصفاته .الرياض :مكتر التربيةالعرب لدول الرليج.
 لبو جادو ،صالح  .)2005تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي .بيرو  :دار الفكر العرب . استيتية ،سمير  .)6223معايير تحليل منهاج اللغة العربية .مجلة جامعة دمشق.634-663 ،)62 2،6، اإلما  ،محمد وىسماىيل ،ىبد الرؤوع  .)2060التفكير اإلبداعي والناقد رؤية عصرية .ىمان :دار الوراق. بدوي ،رميان مسعد .)2003 .استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات .ط  .6ىمان :دار الفكر للنشر والتوزيع. البلوي ،فايز  .)2002دراسة تحليلية لألسئلة الصفية في دروس القراءة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة فيمحافظة العال في المملكة العربية السعودية ودرجة ارتباطها بمهارات القراءة الناقدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
االردنية ،االردن.
 جميل ،ىاا زاريا  .)2062المنطق والتفكير الناقد .ط .6ىمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباىة. -سبش ،زينر  .)2004التفكير اإلبداعي .را هللا :دار الشروق للنشر والتوزيع .الحموري.
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 الرزيم ،هارون بب سمد  .)2066درجة تضمين مقرر الرياضيات للصف الرابع األساسي لمهارات التفكير العليا من وجهةنظر المعلمين ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة ل الءرت ،مكة المكرمة.
 الرليل  ،لمل  .)2004الطفل ومهارات التفكير .ىمان :دار الفكر للنشر والتوزيع. -الدردور ،ىامر  .)2006أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الا

السادس االساس .

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،االردن .الربي ،
 ريان ،محمد  .)2060التفكير الناقد والتفكير االبتكاري تعلمها وتعليمها للرقي الحضاري والتقدم العلمي .ىمان :دار الفتعللنشر والتوزيع.
 طعيمة ،رشدي  .)2008تحليل المحتوى في العلوم االنسانية :مفهومه .أسسه ،استخداماته .الءاهرة :دار الفكر العرب . ىبد الءادر ،خالد  .)2065مهارات التفكير العليا المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا بفلسطين من وجهةنظر المعلمين .مجلة الجامعة اإلستمية للدراسا التربوية والنفسية ،)6 22 ،ص.45-36
 ىبيد ،وليم وىفانة ،ىزو  .)2003التفكير والمناهج المدرسي .الكويت :مكتبة الفتع للنشر. ىبيدا  ،ذو ان ولبو السميد ،سهيلة  .)2004الدماغ والتعلم والتفكير .ىمان :دار دي بونو للنشر والتوزيع. العتو  ،ىدنان  .)2005علم النفس المعرفي .ىمان :دار المسيرة. ىفانة ،ىزو  .)6224التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة .ط  .6الجامعة اإلستمية :غزة. ىءيتن ،ابراهيم  .)2000مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها .ط  .6ىمان :دار المسيرة. العوف  ،ىبد الرسيم  .)2008درجة توافر المهارات المرتبطة بالقراءة الناقدة في اسئلة كتابي القراءة والنصوص للصفالثالث المتوسط في المملكة العربية السعودية .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،ىمان ،االردن.
 مجلس التربية والتعليم ر م  )2064 / 22الرياضيات للصف الخامس االساسي في االردن. مريم  .)2005أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد في اكتساب معلمي الدراسات االجتماعية في المرحلةالثانوية في االردن لتلك المهارات ودرجة ممارستهم لها .اطروسة داتوراه غير منشورة ،جامعة ىمان العربية للدراسا
العليا ،االردن.
 المفت  ،محمد  .)6224قراءات في تعليم الرياضيات .ط  .6الءاهرة ،مكتبة األنجلو المارية. الهاشم  ،ىبد الرسمب وىطية ،محسب  .)2002تحليل محتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية .ىمان :دار صفاتللنشر والتوزيع.
 هند والوهر ،محمود  .)6222مطوير الءدرة ىلا التفكير النا د وىت ة ذلك بالمستوت العمري والجنس وفر الدراسة .مجلةدراسا الجامعة االردنية.623 – 662 ،)66 24 ،
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المالحق
الجدول رقم( ) 0
المهارات الرئيسة للتفكير الناقد والمهارة الفرعية التابعة لها
الرقم

المهارة األساسية

المهارة الفرعية

0

االستقراء

 -يتضمن الكتاب المدرسي أنشطة لحل المشكالت

4

الخيال

 يتضمن الكتاب المدرسي تدريبات تشجع على وضع أكبر عدد منالحلول

3

االستنتاج

2

التقويم

 يساعد الكتاب المدرسي في تطوير االفكار واستخدام الخيال تشجع انشطة الكتاب المدرسي الطالب على طرح حلول لمعالجةالمشكلة
 يتضمن الكتاب المدرسي أنشطة تصنيف يتضن الكتاب المدرسي كتحليل البيانات تتطلب انشطة الكتاب المدرسي من الطالب تقييم الحلول والنتائجالمتوقعة
 تساعد انشطة الكتاب المدرسي على تبنى العديد من األساليباالستكشافية

الجدول رقم ( )4
النتائج التحليل التكراري لكتاب الصف الخامس االساسي
المهارة
الفرعية

المجموع

الوسائل التوضيحية
خ

ص

ش

ج

ن

س

ت

ترتيب

0

1

01

01

1

01

11

001

2

4

1

5

41

21

88

52

410

4

3

1

0

21

1

80

81

083

0

2

1

01

1

1

81

51

021

0
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1

5

81

1

82

02

050

3

0

1

1

80

01

88

80

430

0

0

1

01

1

41

01

02

082

8

5

1

5

1

1

31

81

55
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