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ملخص البحﺚ :
ﳞدف البحث احلاﱄ إىل حتليل حمتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة

االبتدائية يف ضوء مهارات التفكري األساسية ولغرض حتقيق هدف البحث أعدَّ

الباحثان قائمة بمهارات التفكري األساسية تكونت من تسع مهارات  ،ومن َث َّم
عرضاها عىل ٍ
بعض من السادة اخلﱪاء واملتخصصني بمناهج وطرائق تدريس اللغة

ﴍع الباحثان بتحليل حمتوى تدريبات كتب القراءة عىل وفق مهارات
العربية ُ ،ث َّم َ

التفكري األساسية  ،وللتأكد من ثبات التحليل استعمل الباحثان طريقة التحليل

باالستعانة بمحلل ِ
ِ
آخرين وباستعامل معادلة (هولستي) بلغ معامل الثبات بني
ني
الباحث واملحلل األول ( ، )%0.91وبني الباحثني واملحلل اآلخر (. )%0،85

ولغرض استخراج النتائج استعمل الباحثان التكرارات والنسب املئوية

ملهارات التفكري األساسية  ،واسفر البحث عن أن أعىل مهارة حمققة هي(مهارة

التطبيق) بواقع ( )126تكرار ًا أي ما يعادل نسبة ( ، )%35،90من َث َّم(مهارة

االستدعاء) بواقع ( )106تكرارات بنسبة ( ،)%30،20ثم تليها ( مهارة املقارنة)
بواقع ( )39تكرار ًا بنسبة ( ،)%11،11ثم (مهارة املالحظة) بواقع ( )33تكرار ًا

بنسبة ( ، )%9،40ثم (مهارة الرتتيب) بواقع ( )16تكرار ًا بنسبة ( ،)%4،56

و(مهارة الرتميز) بواقع ( )14تكرار ًا بنسبة (  ،)%3،99و(مهارة التعريف

باملشكالت) بواقع ( )10تكرارات  ،بنسبة ( )%2،85و(مهارة طرح األسئلة)

بمواقع ( )4تكرارات بنسبة ( ،)%1،14وأخري ًا مهارة (التصنيف) بواقع ()3
تكرارات بنسبة ( ،)%0،85ليكون بذلك جمموع التكرارات ( )351تكرار ًا ،

موزعة عىل ستة كتب .
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ويف ضوء نتائج البحث أوﴅ الباحثان بعدد من التوصيات منها  :ﴐورة

وضع املناهج الدراسية عىل أساس دراسات ميدانية دقيقة ومتفحصة  ،ومراعاة

التكامل والتنسيق بني كتب القراءة العربية يف تضمينها ملهارات التفكري األساسية

 ،من حيث حجم ونوعية املادة التعليمية واألنشطة والتدريبات بام يتناسب مع
املستوى العقيل لتالمذة كل صف من صفوف املرحلة االبتدائية ،

واستكام ً
ال هلذا البحث اقرتح الباحثان عدة مقرتحات منها  :إجراء دراسة

ﳑاثلة للدراسة احلالية يف حتليل مترينات كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية

يف ضوء مهارات التفكري األساسية .

املفتاحية
الكلامت
ّ

( حتليل املحتوى  ،التدريبات اللغوية  ،التفكري  ،القراءة  ،املرحلة اإلبتدائية )
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Abstract
The current research aims to analyze the exercise book at the primary level in the light of the basic thinking skills . Achieving the goal
of the research the researcher prepares a list of the basic skills of
thinking consisting of nine skills، and then sending them to experts
and specialists in curriculum and methods of teaching .However to
ensure the stability of the analysis، the researcher uses the method
of analysis with the help of others analysts using equation (Holsta)
totaled reliability coefficient between the researcher ، the first analyst (%0.91) ، and ، the other analyst (0،85%) .
The research scholar suggests several proposals including: conducting a similar study on the syntax of the Arabic language at the
primary level in the light of the basic thinking skills.

Keywords: Content Analysis، Linguistic Exercise ، Thinking، Reading
، Primary School
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الفصل األول  /التعريﻒ بالبحﺚ :
مشكلة البحث :
م ــع ح ــرص مؤلف ــي الكت ــب الدراس ــية ع ــىل وض ــع معاي ــري متع ــددة للكت ــاب

املــدريس  ،منهــا مــا يتعلــق بشــكله وتصميمــه  ،ومنهــا مــا يتعلــق بمضمونــه وحمتــواه
 ،ومنهــا مــا يتعلــق بطرائــق جتريبــه وتعميمــه  ،اال اهنــم يفتقــرون اىل الدليــل العلمــي

مل ــدى مالءم ــة م ــادة الكت ــاب للتالم ــذة م ــن حي ــث مس ــتوى صعوب ــة امل ــادة وذل ــك

لن ــدرة وج ــود معاي ــري موضوعي ــة ﳛ ــدد يف ضوئه ــا م ــدى مناس ــبة ه ــذا الكت ــاب او
ذاك  ،فتعتمــد عــىل الــرأي الشــخﴢ وعــىل االختيــار الــذاﰐ  ( .الزعبــي ، 2001 ،
ـدف الرئيــس للمنهــاج ير ّكــز عــىل املعلومــات  ،إذ َّ
أن عنايتــه
 ، )8 -4و ال يــزال اهلـ ُ

باجلوان ــب العقلي ــة الت ــي ﲣ ــص التالم ــذة وتراع ــي فروقه ــم الفردي ــة وتعم ــل ع ــىل
ـﻆ م ــن جانب ــه َّإال بق ـ ٍ
ـدر ضئي ـ ٍ
مس ــاعدهتم يف ح ــل مش ــكالهتم احليات ّي ــة ﱂ حت ـ َ
ـل م ــن

تل ــك العناي ــة  ،فه ــي تعم ــل ع ــىل حش ــو عقوهل ــم بمعلوم ــات ق ــد تفي ــد أو ال تفي ــد
مضحي ــة بأغل ــب األه ــداف  ،فعندم ــا ُينه ــي التالم ــذة دراس ـتَهم رسع ــان م ــا تضي ــع
ِّ

وتتالش ــى ه ــذه املعلوم ــات م ــع الزم ــن وح ّت ــى م ــا يتبق ــى منه ــا بع ــد عم ــر طوي ــل

يصب ــح متخ ِّلف ـ ًا ومتناقض ـ ًا م ــع املعلوم ــات اجلدي ــدة الت ــي يقدّ مه ــا لن ــا ع ــرص العل ــم

والتكنولوجي ــا ( .الوكي ــل و املفت ــي )62 :2008 ،
وتتجسد مشكلة البحث احلاﱄ بجانبني ﳘا :

األول  :االختيـــار العشـــوائي للتدريبـــات اللغويـــة  ،إذ أهنـــا ال تتناســـب مـــع

مســـتوى نمـــو التالميـــذ يف كل صـــف مـــن صفـــوف املرحلـــة االبتدائيـــة .
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أمـــا اجلانـــب اآلخـــر  :فيكمـــن يف أن الثـــورة املعلوماتيـــة وتطـــور أجهـــزة

االتصـــال وقنواتـــه املختلفـــة  ،غـــريت يف فهـــم أطفالنـــا وتالمذتنـــا وطـــورت

عقوهل ــم ،وال ي ــزال تعليمن ــا قائــ ًام ع ــىل احلف ــﻆ والتلق ــني  ،وإن العناي ــة بعل ــوم
املســـتقبل والتعامـــل مـــع التغـــريات احلاليـــة موجـــود نظريـــ ًا ؛ لكنـــه وعـــىل

اجلان ــب التطبيق ــي ي ــكاد أن يك ــون معدومــ ًا  ،وق ــد تأك ــد عن ــد الباحث ــني ه ــذان

اجلانب ــان م ــن طري ــق اتصاهل ــام املب ــاﴍ بالعامل ــني يف املي ــدان الرتب ــوي ،∗1م ــن
ٍ
ٍ
اســـتطالعية هلـــم ملحـــق ( ، )1فكانـــت نتائجهـــا
الســـتبانة
طريـــق تقديمهـــام

تش ــري ﴏاحــ ًة أو ضمنــ ًا إىل أن التدريب ــات اللغوي ــة ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة

للمرحل ــة االبتدائي ــة يف أغلبه ــا ال تعم ــل ع ــىل حتفي ــز تفك ــري التالم ــذة  ،إذ أهن ــا

تركـــز عـــىل جانـــب احلفـــﻆ واالســـتدعاء ،و أفـــاد بعضهـــم أن هـــذا يـــؤدي اىل
ٍ
ضعـــف ظاهـــر وملحـــوظ يف إعـــداد التالمـــذة يف املرحلـــة االبتدائيـــة .
أﳘية البحث :
حتظـــى القـــراءة مـــن منظومـــة تعليـــم اللغـــة العربيـــة بمكانـــة بـــارزة  ،فهـــي

مه ــارة لغوي ــة مفتاحي ــة لغريه ــا م ــن امله ــارات االُخ ــر  ،ف ــال نتص ــور أن ف ــرد ًا
يمك ــن أن يتعل ــم اللغ ــة دون إتقان ــه هل ــذه امله ــارة  ،هل ــذا تُع ــدّ بواب ــة االتص ــال
الرئيس ــة لالتص ــال بالكلم ــة املكتوب ــة أو املطبوع ــة م ــن اللغ ــة  ،فل ــذا تُع ــد راف ــد ًا

للثقاف ــة واملعرف ــة االنس ــانية  ،فم ــن طريقه ــا يس ــتطيع االنس ــان االط ــالع ع ــىل

م ــا جي ــري حول ــه م ــن نش ــاطات حيات ــه  ،وم ــن طريقه ــا يتع ــرف االنس ــان ع ــىل

تاريـــخ أمتـــه املخـــزون يف بطـــون الكتـــب وأمهـــات املراجـــع  ،ومـــن طريقهـــا
يتعـــرف عـــىل تـــراث االمـــم االُخـــر وخﱪاهتـــا (حراشـــة ) 69-76 : 2007 ،
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ويـــرى الباحـــث أن القـــراءة وســـيلة مهمـــة مـــن وســـائل اتقـــان اللغـــة ،

والركي ــزة االساس ــية للت ــدرب ع ــىل اس ــتعامهلا  ،ألهن ــا الينب ــوع الفي ــاض ال ــذي
يصــب يف بحــر اللغــة  ،فــال ُيمكــن ألحـ ٍـد أن يتعلــم دون أن يقــرأ ؛ فــإذا عدنــا اىل

املدرســة فــأن التلميــذ يتعلــم حقائــق املــواد الدراســية املختلفــة بلجوئــه اىل قــراءة
ه ــذه امل ــواد م ــن كتبه ــا املق ــررة و أن أي ضع ـ ٍ
ـف يف الق ــراءة س ــيؤدي يف النتيج ــة
ّ

إىل ضعف ــه التحصي ــيل يف امل ــواد كاف ــة  ،وه ــذا يعن ــي أن ع ــىل املعلم ــني مجيعــ ًا أن
يعتنــوا عنايــة عاليــة بإتقــان تالمذهتــم هلــذه املهــارة (عبــد احلميــد ) 23 : 2006 ،
 ،إذ أن مــن أهــم وظائــف املدرســة االبتدائيــة هــي تعليــم اللغــة العربيــة أو تعليــم

التالمي ــذ ملب ــادئ الق ــراءة والكتاب ــة  ،وه ــو أم ـ ﹲـر ل ــه خط ـ ُـره الكب ــري و أث ـ ُـره البعي ــد

عــىل حيــاة التالميــذ يف املراحــل التاليــة  ( .أبــو اهليجــاء  ،) 85 : 2007 ،فعمليــة
الق ــراءة عملي ــة عقلي ــة مركب ــة وذات ش ــكل هرم ــي يرتب ــط بالتفك ــري بدراجات ــه
املختلف ــة بحي ــث أن كل درج ــة تفك ــري تعتم ــد ع ــىل م ــا حتته ــا وال تت ــم بدون ــه

ف ــأن عملي ــة الق ــراءة متاث ــل مجي ــع العملي ــات الت ــي يق ــوم هب ــا املعل ــم يف التعلي ــم

فه ــي تس ــتلزم الفه ــم والرب ــط واالس ــتنتاج ( عاش ــور واحلوام ــدة )64 : 2007 ،

ـري م ــن املرب ــني واخل ــﱪاء ع ــىل أن التعل ــم م ــن أج ــل التفك ــري أو تعل ــم
 ،ويتف ــق كث ـ ﹲ

مه ــارات التفك ــري ه ــدف مه ــم للرتبي ــة  ،وأن امل ــدارس جي ــب أن تفع ــل كل م ــا
تس ــتطيع م ــن اج ــل توف ــري ف ــرص التفك ــري لتالميذه ــا  ،وأن املعلم ــني يري ــدون

لتالميذه ــم النج ــاح والتق ــدم  ،وأن مهم ــة تطوي ــر قدرهت ــم ع ــىل التفك ــري ه ــدف ﹲ
ـوي يضعون ــه يف مقدم ــة أولوياهت ــم ( .حمم ــود  2006 ،ب )326:
ترب ـ ﹲ

فالتفك ــري يف عل ــم النف ــس وعل ــو ٍم ُأخ ــر ويف احلي ــاة بوج ـ ٍـه ع ــام ل ــه مكان ــة
ـول مناس ـ ٍ
رئيس ــة ألن مهم ــة التفك ــري ُمتك ــن الف ــرد م ــن اجي ــاد حل ـ ٍ
ـبة للمش ــكالت
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النظري ــة والعملي ــة الت ــي تواج ــه االنس ــان ــــ ع ــىل الصعيدي ــن الف ــردي واجلامع ــي

ــــ وتتج ــدد باس ــتمرار ﳑ ــا يدفع ــه للبح ــث دوم ـ ًا ع ــن طرائ ــق وأس ــاليب جدي ــدة

متكن ــه م ــن جت ــاوز الصعوب ــات والعقب ــات الت ــي ت ــﱪز  ،أو الت ــي م ــن املحتم ــل
برزوهـــا يف املســـتقبل  ،ولقـــد أبـــرز العديـــد مـــن املهتمـــني بمهـــارات التفكـــري

عـــدد ًا مـــن املـــﱪرات وراء تعلـــم االفـــراد هلـــا أﳘهـــا تنشـــئة الفـــرد الـــذي

يســـتطيع التفكـــري بمهـــارة عاليـــة  ،ومـــن أجـــل حتقيـــق االهـــداف املرغـــوب

فيه ــا  ،ومس ــاعدة االف ــراد يف صن ــع الق ــرارات وح ــل املش ــكالت  (.العف ــون و

عب ــد الصاح ــب  ،)37 ، 17: 2012 ،وإن تنمي ــة التفك ــري وتعل ــم مهارات ــه ع ــﱪ
الوســيط املنظــم ( املناهــج ) تكــون عمليــة ميـ ّـرسة وﳑكنــة إذا مــا ُبنيــت و ُاعــدت

تل ــك املناه ــج ع ــىل أس ــاس قائ ــم ع ــىل التفك ــري ومهارات ــه املختلف ــة  ( .غباي ــن
 )9 : 2008 ،وي ــرى الباحث ــان أن الكت ــاب امل ــدريس األس ــاس األمث ــل ملحت ــوى
املنهـــاج التعليمـــي  ،إذ أنـــه ُيعـــد بمثابـــة العمـــود الفقـــري للعمليـــة التعليميـــة
ألي معل ــم ُيعل ــم و متعل ــم يتعل ــم دون م ــادة تعليمي ــة  .فالكت ــاب
ف ــال يمك ــن ِّ

امل ــدريس ُيع ــد الوع ــاء ال ــذي ﳛ ــوي امل ــادة التعليمي ــة الت ــي تع ــد وس ــيلة م ــن

الوس ــائل املهم ــة لتحقي ــق أه ــداف املنه ــاج التعليم ــي  ،لذل ــك فأﳘيت ــه تتج ــىل
يف دوره الفاع ــل إلنج ــاح العملي ــة التعليمي ــة  ،وحتقي ــق أهدافه ــا م ــن طري ــق م ــا
يق ــدم م ــن مع ــارف منظم ــة وموجه ــة نح ــو أه ــداف حم ــددة  ،والكت ــاب امل ــدريس

الوســيلة األوىل التــي اســتعملها االنســان للتثقيــف والتعليــم يف العــاﱂ ( محــادي
ّ ، )75 : 2014 ،
وإن األنشـــطة التعليميـــة و أســـاليب التعليـــم متثـــل العنـــاﴏ
تتضم ــن اجله ــود العقلي ــة والبدني ــة
املهم ــة الت ــي يتش ــكل منه ــا املنه ــاج  ،إذ أهن ــا
ّ

الت ــي يق ــوم هب ــا املعل ــم أو املتعل ــم أو االثن ــان مع ـ ًا لتحقي ــق األه ــداف الرتبوي ــة ،
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وحتقي ــق النم ــو الش ــامل املتكام ــل داخ ــل غرف ــة الص ــف أو خارجه ــا ( .عط ــا ،

) 213 : 2002

وي ــرى الباحث ــان أن التدريب ــات اللغوي ــة ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة

اجلان ــب التطبيق ــي مل ــا يق ــرؤه املتعلم ــون  ،و تُع ــد اح ــدى الوس ــائل املهم ــة يف

تطويـــر االفـــراد للقيـــام بأعامهلـــم عـــىل أتـــم وجـــه  ،ملـــا هلـــا مـــن أﳘيـــة كُـــﱪى
ودور ب ــارز و رئي ــس يف العملي ــة التعليمي ــة وحتقي ــق االه ــداف الرتبوي ــة والنم ــو
املتكام ــل للتلمي ــذ  ،وأهن ــا م ــن أه ــم أش ــكال النش ــاط الرتب ــوي الت ــي تس ــتهدف

تثبيـــت هـــذه املهـــارات ســـواء عـــىل املســـتوى اإلدراكـــي أو النفـــيس حركـــي ،

وال ش ــك يف ّأهن ــا تس ــهم ب ــدور حاس ــم يف عملي ــة التعل ــم وه ــي ج ــزء أس ــايس
م ــن الكت ــاب  ،وك ّل ــام عوجل ــت بش ــكل ترب ــوي وفن ــي جي ــد ك ّل ــام َض ِمنّ ــا ج ــود ًة

للكت ــاب وتقدي ــر ًا ملوق ــف املتعل ــم وتعزي ــز ًا وتثبيتــ ًا مل ــا تعلم ــه .

هدفا البحث :
ﳞدف البحث احلاﱄ اىل :
 .1حتديد مهارات التفكري األساسية الالزمة للمرحلة اإلبتدائية .
 .2معرف ــة م ــدى تواف ــر مه ــارات التفك ــري األساس ــية يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة
للمرحل ــة اإلبتدائي ــة .
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حدود البحث :
يقت ــرص البح ــث احل ــاﱄ ع ــىل كت ــب الق ــراءة العربي ــة للمرحل ــة للصف ــوف :

األول والث ــاين والثال ــث والراب ــع واخلام ــس والس ــادس  ،املعتم ــدة م ــن وزارة
الرتبيـــة  /املديريـــة العامـــة للمناهـــج  ،للعـــام الـــدرايس ( . ) 2016 – 2015

حتديد املصطلحات :
عرفه ﹲ
كل من
 .1حتليل املحتوى ّ :
أ.

اهلاش ــمي وعطي ــة  " :أس ــلوب م ــن أس ــاليب البح ــث العلم ــي ين ــدرج

حتـــت منهـــج البحـــث الوصفـــي والغـــرض منـــه معرفـــة خصائـــص مـــادة

االتص ــال أو الكت ــب املدرس ــية  ،ووص ــف ه ــذه اخلصائ ــص وصف ـ ًا كمي ـ ًا مع ــﱪ ًا

عنـــه برمـــوز كم ّيـــة إىل جانـــب مـــا يتـــم احلصـــول عليـــه مـــن نتائـــج بأســـاليب
ُأخ ــرى تك ــون م ــؤﴍات حت ــدد اجت ــاه التطوي ــر املطل ــوب" .
وعطيـــة ) 175 :2011،

ب.

( اهلاش ــمي

علي ــان وغني ــم " أس ــلوب يعتم ــد ع ــىل وص ــف من ّظ ــم ودقي ــق ملحت ــوى

نص ــوص مكتوب ــة أو مس ــموعة ع ــن طري ــق حتدي ــد موض ــوع الدراس ــة وهدفه ــا

وتعري ــف جمتم ــع الدراس ــة ال ــذي س ــيتم اختي ــار احل ــاالت اخلاص ــة من ــه لدراس ــة

مضموهن ــا

وحتليل ــه" ( .علي ــان وغني ــم) 21 : 2013 ،

ـلوب م ــن أس ــاليب البح ــث العلم ــي املس ــتند إىل
حتلي ــل املحت ــوى إجرائي ــا  :أس ـ ﹲ
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منه ــج البح ــث الوصف ــي  ،وال ــذي اتبع ــه الباحث ــان لتحلي ــل التدريب ــات اللغوي ــة
الــواردة يف كتــب القــراءة العربيــة يف ضــوء مهــارات التفكــري األساســية معتمــد ًا

يف ذل ــك ع ــىل وح ــدة الفك ــرة ال ــواردة يف كل تدري ــب .
 .2التدريبات  :عرفها ﹲ
كل من :

أ .ســـليم بأنـــه  " :نشـــاط ُيثـــري نشـــاط التالمـــذة للتعلـــم وجيعلهـــم أكثـــر قابليـــة
ملواجه ــة املواق ــف التعليمي ــة واكتس ــاب م ــا يقدم ــه الكتـ ــاب اليه ــم "  ( .س ــليم ،
)13 : 2010

ب.

زايـــر وداخـــل بأهنـــا  " :النشـــاط املســـتمر لتزويـــد الفـــرد باملهـــارات

ٍ
عمـــل مـــا"  ( .زايـــر
واخلـــﱪات واالجتاهـــات التـــي جتعلـــه صاحلـــ ًا ملزاولـــة

وداخـــل ) 105 :2013 ،

تتضمنهـــا كتـــب
التدريبـــات إجرائيـــ ًا  :هـــي جمموعـــة األنشـــطة اللغويـــة التـــي
ّ

تدريس ــها يف املرحل ــة االبتدائي ــة للع ــام ال ــدرايس (2015
الق ــراءة العربي ــة املق ــرر
ُ
–  ، )2016والت ــي س ــيحللها الباحث ــان يف ض ــوء مه ــارات التفك ــري األساس ــية .

.3

عرفها ﱞ
كل من :
القراءة َّ :

أ .حراش ــة بأهن ــا  " :عالق ــة تفاع ــل متبادل ــة ب ــني الف ــرد (الق ــارئ) والن ــص املق ــروء
 ،فه ــي عملي ــة واتص ــال وتواص ــل تتظاف ــر فيه ــا وتت ــﺂزر فيه ــا عملي ــات عقلي ــة
ونفســية وميكانيكيــة آليــة وثقافيــة واجتامعيــة تــؤدي اىل ابــداع نــص أو نصــوص

أو فك ــرة جدي ــدة " ( .حراش ــة ) 73 : 2007 ،
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عطيــة بأهنــا  " :عمليــة ُيــراد هبــا الربــط بــني الرمــوز املكتوبــة واصواهتــا ،

أي عمليــة ربــط الــكالم امللفــوظ بلفظــه " ( .عطيــة . ) 251 : 2008 ،

تعري ــف كت ــب الق ــراءة إجرائي ــا  :جمموع ــة املق ــررات الدراس ــية املعتم ــدة م ــن
قبـــل مديريـــة املناهـــج  /وزارة الرتبيـــة املقـــرر تدريســـها للمرحلـــة االبتدائيـــة
للعــام الــدرايس ( ، ) 2016-2015والتــي ســيحلل الباحــث حمتــوى تدريباهتــا

يف ض ــوء امله ــارات األساس ــية للتفك ــري .
.4

املرحلة االبتدائية :
" ه ــي املرحل ــة األوىل يف س ــلم النظ ــام التعليم ــي يف الع ــراق  ،ومدهت ــا

س ــت س ــنوات تب ــدأ م ــن س ــن السادس ــة وتنته ــي بس ــن الثاني ــة ع ــرشة ،وتتك ــون
م ــن الص ــف األول والث ــاين والثال ــث والراب ــع واخلام ــس والس ــادس االبتدائ ــي "
( .وزارة الرتبي ــة . )403 :1985 ،

.5

عرفها ﹲ
كل من :
مهارات التفكري األساسية ّ :

أ .حمم ــود بأهن ــا  " :عملي ــات معرفي ــة بس ــيطة وليس ــت مركب ــة  ،متث ــل العملي ــات
االساســـية للتفكـــري املركـــب واملعقـــد " ( .حممـــود  2006 ،أ )126 ،

ب.

ســليامن بأهنــا  " :األنشــطة العقليــة أو الذهنيــة غــري املعقــدة والتــي تتطلــب

ﳑارســة أو تنفيــذ املســتويات الثالثــة الدنيــا مــن تصنيــف بلــوم للمجــال املعــريف،

مــع بعــض املهــارات القليلــة االخــرى "  ( .ســليامن . ) 121 : 2011 ،

وعرفه ــا الباحث ــان اجرائيــ ًا بأهن ــا  :ه ــي جمموع ــة م ــن امله ــارات املعرفي ــة الت ــي
٢٧٨

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

اعدّ ه ــا الباحث ــان باتف ــاق اخل ــﱪاء والت ــي تتناس ــب م ــع مس ــتوى تفك ــري التالمي ــذ

باملرحل ــة االبتدائي ــة ،وصنّفه ــا الباحث ــان ع ــىل ثالث ــة مس ــتويات ه ــي  :مه ــارات

التفكــري األساســية الدنيــا واملتمثلــة بمهــارات ( املالحظــة  ،الرتميــز  ،االســتدعاء

)  ،ومه ــارات التفك ــري األساس ــية الوس ــطى املتمثل ــة بـــ ( الرتتي ــب  ،التصني ــف ،
املقارنـــة )  ،ومهـــارات التفكـــري االساســـية العليـــا املتمثلـــة بمهـــارات

(

التعري ــف باملش ــكالت  ،تولي ــد االس ــئلة  ،التطبي ــق )  ،والت ــي اعتم ــدت معي ــار ًا

لتحلي ــل حمت ــوى تدريب ــات كت ــب الق ــراءة للمرحل ــة االبتدائي ــة .
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الفصل الثاين :
أوال ً  /جوانب نظرية :
مهارات التفكري األساسية :
تتباي ــن اآلراء والدراس ــات ح ــول مه ــارات التفك ــري األساس ــية ،فق ــد اختل ــف

الرتبوي ــون يف تصنيف ــات ه ــذه امله ــارات ّ ،إال َّ
أن هن ــاك مه ــارات مش ــرتكة اتف ــق

ّ
ولعـــل تصنيـــف اجلمعيـــة األمريكيـــة
عليهـــا الباحثـــون يف دراســـاهتم أغلبهـــا،
ـددت عرشي ــن
لتطوي ــر املناه ــج والتعلي ــم م ــن أه ــم تل ــك التصنيف ــات  ،وق ــد ح ـ ْ
مه ــارة تفك ــري أساس ــية يمك ــن تعليمه ــا وتعزيزه ــا يف املدرس ــة  ،وه ــي :
أ.

مهارة الرتكيز  :وتشمل :

•

التعريف باملشكالت أو توضيح ظروف املشكلة .

•

وضع األهداف أو حتديد التوجهات .

ب .مهارات مجع املعلومات  :وتشمل :
•

املالحظة  :هتدف إىل احلصول عىل املعلومات من طريق احلواس.

•

التســـاؤل  :هتـــدف إىل البحـــث عـــن معلومـــات جديـــدة مـــن طريـــق

تكويـــن األســـئلة ( .الغريـــري ) 72 : 2007 ،
ت .مهارات التذكر  :تشمل :
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•

الرتميز  :هتدف إىل ﲣزين املعلومات يف الذاكرة طويلة األمد .

•

االستدعاء  :القدرة عىل اسرتجاع املعلومات من الذاكرة .

ث .مهارات تنظيم املعلومات  :وتشمل :
•

املقارنة  :هتدف إىل مالحظة الشبه أو االختالف بني أو أكثر .

•

التصنيـــف  :هتـــدف إىل وضـــع األشـــياء يف جمموعـــات عـــىل وفـــق

•

الرتتيـــب  :هتـــدف إىل وضـــع األشـــياء أو املوضوعـــات يف منظومـــة أو

ج.

مهارات التحليل  :وتشمل :

•

حتديــد املصطلحــات أو املكونــات  :هتــدف إىل معرفــة خصائــص األشــياء

•

حتديد العالقات واألنامط ومعرفة الطرائق الرابطة بني املكونات .

ح.

املهارات اإلنتاجية  :تشمل :

•

االستنتاج  :هتدف إىل التفكري فيام هو أبعد من املعلومات املتوافرة.

•

التنبؤ بالنتائج املتوقعة .

•

االس ــهاب  :هت ــدف إىل تطوي ــر األف ــكار ،و إغنائه ــا بتفصي ــالت مهم ــة

خصائـــص مشـــرتكة .

ســـياق عـــىل وفـــق حمـــك ( .العتـــوم و وآخـــرون )215 : 2005 ،

و أجزائهـــا .

٢٨١
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قـــد تـــؤدي إىل نتاجـــات جديـــدة .
•

التمثي ــل  :هت ــدف إىل اضاف ــة معن ــى جدي ــد للمعلوم ــات بتغي ــري صورهت ــا

خ.

مهارات التكامل  :تشمل :

•

التلخي ــص  :هت ــدف إىل تقص ــري املوض ــوع وجتري ــده م ــن دون التالع ــب

•

إعـــادة البنـــاء  :هتـــدف إىل تعديـــل األبنيـــة املعرفيـــة إلنتـــاج معلومـــات

د.

مهارات التقويم  :تشمل :

•

وضـــع املحـــكات  :هتـــدف إىل اﲣـــاذ معايـــري إلصـــدار األحـــكام

•

اإلثبات  :هتدف إىل تقديم الﱪهان عىل صحة أو دقة االدعاءات .

•

معرفـــة األخطـــاء  :هتـــدف إىل الكشـــف عـــن املغالطـــات أو الوهـــن يف

( متثيلهـــا برمـــوز ،أو صـــور ،أو ﳐططـــات ،أو رســـوم بيانيـــة) .

باألفـــكار الرئيســـة .
جديـــدة.

والقـــرارات .

االس ــتدالالت املنطقي ــة  ،م ــا يتص ــل باملوق ــف أو املوض ــوع ( .الغري ــري2007،
)73 :

تعقيبـــ ًا عـــىل مـــا ســـبق ؛ َّ
إن مـــن يتمعـــن يف تصنيـــف مهـــارات التفكـــري

األساســـية أعـــاله  ،جيـــد أن هنـــاك خلطـــ ًا ملحوظـــ ًا مـــن قبـــل الرتبويـــني بـــني
٢٨٢
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امله ــارات األساس ــية للتفك ــري و ب ــني مه ــارات التفك ــري املرك ــب  ،وه ــذا اخلل ــط
نات ــج م ــن اخت ــالف امل ــدارس الرتبوي ــة للمرب ــني وعل ــامء النف ــس  ،أو اخت ــالف
الفلســـفة التابعـــة هلـــم  ،لـــذا ســـيعمد الباحثـــان إىل إعـــداد قائمـــة بمهـــارات

التفكــري األساســية  ،ملحــق ( )2بشــكل يتناســب مــع املســتوى العقــيل لتالمــذة
املرحلـــة االبتدائيـــة .

ثاني ًا  /دراسات سابقة :
تس ــتعرض الباحث ــة يف ه ــذا املح ــور خالص ــة موج ــزة لع ـ ٍ
ـدد م ــن الدراس ــات

العربيـــة واألجنبي ــة  ،الت ــي تعال ــج املوض ــوع م ــن جوان ــب ﳐتلف ــة  ،وتق ــرتب
بدرج ـ ٍـة أو بأخ ــرى م ــن موض ــوع البح ــث احل ــاﱄ .
يض ــم ه ــذا املح ــور ﲬ ــس دراس ــات مقس ــمة ع ــىل قس ــمني  :األول يش ــمل

ث ــالث دراس ــات عربي ــة  ،وام ــا اآلخ ــر فيش ــمل دراس ــتني أجنبيت ــني  ،وارت ــأى
الباحثـــان إىل عرضهـــا عـــىل وفـــق تسلســـلها الزمنـــي يف كل قســـ ٍم منهـــام  ،كـــام

ي ــأﰐ :
.1

دراســـة الزوينـــي (" : )2007تقويـــم مترينـــات كتـــاب قواعـــد اللغـــة

العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي يف ضـــوء تصنيـــف بلـــوم ملســـتويات
اإلدراك العقـــيل " .

ُأجري ــت ه ــذه الدراس ــة يف الع ــراق ،وهدف ــت إىل تقوي ــم كت ــاب قواع ــد اللغ ــة

العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي يف ضـــوء تصنيـــف بلـــوم ملســـتويات
اإلدراك العقـــيل ،وقـــد اســـتعملت الباحثـــة منهـــج البحـــث الوصفـــي القائـــم
٢٨٣
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ع ــىل حتلي ــل املحت ــوى بوصف ــه املنه ــج املناس ــب لبحثه ــا ،وق ــد ح ــددت الباحث ــة
املج ــال العق ــيل لتصني ــف بل ــوم بمس ــتوياته الثالث ــة( املعرف ــة  ،الفه ــم  ،التطبي ــق)
أدا ًة لبحثهـــا ،وبعـــد التأكـــد مـــن صدقهـــا مـــن طريـــق عرضهـــا عـــىل جمموعـــة

م ــن اخل ــﱪاء و املتخصص ــني أج ــرت عملي ــة حتلي ــل عين ــة البح ــث املكون ــة م ــن

) )156مترينــ ًا  ،وه ــي التمرين ــات املحلول ــة وغ ــري املحلول ــة مجيعه ــا ال ــواردة يف
كت ــاب قواع ــد اللغ ــة العربي ــة للص ــف الس ــادس اإلبتدائ ــي  ،وق ــد اس ــتعملت
الباحثـــة النســـبة املئويـــة حلســـاب صفحـــات الكتـــاب بموضوعاتـــه ومتريناتـــه

وحســـاب نســـبة التكـــرار  ،ومعادلـــة كوبـــر حلســـاب الثبـــات ،وبعـــد معاجلـــة
البيان ــات إحصائيــ ًا أتض ــح للباحث ــة أم ــور ِع ــدّ ة منه ــا  :ع ــدم مراع ــاة املوازن ــة

ب ــني مس ــتويات جم ــال اإلدراك العق ــيل عن ــد إع ــداد الكت ــاب َّ ،
وإن التمرين ــات

ﱂ حتق ــق األه ــداف املبتغ ــاة م ــن م ــادة قواع ــد اللغ ــة العربي ــة للص ــف الس ــادس
اإلبتدائ ــي ،ويف ض ــوء ذل ــك أوص ــت الباحث ــة ب ــﴬورة املوازن ــة ب ــني مس ــتويات

املجـــال اإلدراكـــي العقـــيل التـــي حددهـــا بلـــوم  ،وﴐورة توزيـــع التمرينـــات
بص ــورة تتناس ــب م ــع أه ــداف الكت ــاب واملحت ــوى ال ــدرايس .

.2

دراس ــة العي ــد ( " )2010حتلي ــل النش ــاطات التقويمي ــة يف كت ــاب لغتن ــا

اجلميلــة للصــف الرابــع األســايس يف ضــوء مهــارات التفكــري اإلبداعــي ومــدى
اكتس ــاب الطلب ــة هل ــا "

ُاجري ــت ه ــذه الدراس ــة يف فلســـطني  ،وهدف ــت اىل التع ــرف ع ــىل مه ــارات

التفكـــري االبداعيـــة التـــي جيـــب أن تتوافـــر يف كتـــاب لغتنـــا اجلميلـــة للصـــف

تضمـــن النشـــاطات التقويميـــة لتلـــك املهـــارات ،
الرابـــع األســـايس  ،ومـــدى ّ
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ك ــام هدف ــت اىل معرف ــة م ــدى اكتس ــاب الطلب ــة للنش ــاطات التقويمي ــة اإلبداعي ــة
ال ــواردة يف كت ــاب لغتن ــا اجلميل ــة  ،ولتحقي ــق أه ــداف البح ــث اتب ــع الباح ــث
املنه ــج الوصف ــي التحلي ــيل مس ــتعم ً
ال أدات ــني ﳘ ــا اس ــتبانة حتلي ــل النش ــاطات

التقويمي ــة واختب ــار مله ــارات التفك ــري اإلبداع ــي  ،وق ــد تكون ــت عين ــة الدراس ــة
م ــن ( )312طالبــ ًا وطالب ــة م ــن الطلب ــة الذي ــن اهن ــوا الص ــف الراب ــع األس ــايس

 ،ثـــم حلـــل الباحـــث األنشـــطة التقويميـــة املتضمنـــة يف كتـــاب لغتنـــا اجلميلـــة
للص ــف الراب ــع األس ــايس  ،وعال ــج البيان ــات احصائيــ ًا مس ــتعم ً
ال التك ــرارات

والنســـب املئويـــة معامـــل ارتبـــاط بريســـون و اختبـــار (T .Teﬆ One-

 ، )Sampleوتوصـــل الباحـــث اىل جمموعـــة مـــن النتائـــج أﳘهـــا  :أنـــه ال

يوج ــد عالق ــة يف نس ــبتي امله ــارات العقلي ــة ومه ــارات التفك ــري اإلبداع ــي  ،ك ــام

أن ــه ال توج ــد عالق ــة ب ــني م ــدى اكتس ــاب الطلب ــة مله ــارات التفك ــري االبداع ــي
اشــتامل املحتــوى هلــا  ،ويف ضــوء تلــك النتائــج أوﴅ الباحــث بالعنايــة بتطويــر
النشـــاطات التقويميـــة االبداعيـــة  ،واحلـــرص عـــىل تنويعهـــا والعمـــل عـــىل

تنميته ــا .
.3

دراســـة الض ّبـــة ( " : )2013حتليـــل تدريبـــات وأنشـــطة كتـــب اللغـــة

العربي ــة للمرحل ــة األساس ــية الدني ــا يف ض ــوء مه ــارات التفك ــري ف ــوق املع ــريف

وتصـــور مقـــرتح إلثرائهـــا "

ُاجري ــت ه ــذه الدراس ــة يف فلس ــطني  ،وهدف ــت اىل إج ــراء حتدي ــد مه ــارات

التفك ــري املع ــريف الت ــي ينبغ ــي أن تتضمنه ــا األنش ــطة والتدريب ــات يف كت ــب اللغ ــة
العربي ــة للمرحل ــة األساس ــية  ،وتقدي ــم تص ــور مق ــرتح إلثرائه ــا  ،وق ــد اتبع ــت
٢٨٥
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الباحث ــة املنه ــج الوصف ــي التحلي ــل  ،وت ــم اختي ــار عين ــة الدراس ــة وه ــي كام ــل
األســـئلة والتدريبـــات يف كتـــب اللغـــة العربيـــة للصفـــوف ( األول – الثـــاين –

الثالـــث) للمرحلـــة األساســـية الدنيـــا  ،ولتحقيـــق أهـــداف البحـــث قامـــت
الباحث ــة بإع ــداد قائم ــة بمه ــارات م ــا ف ــوق املعرف ــة  ،وبع ــد التأك ــد م ــن صدقه ــا

ت ــم حتلي ــل التدريب ــات واألنش ــطة املتضمن ــة يف كت ــب اللغ ــة العربي ــة الثالث ــة ،
واس ــتعملت الباحث ــة معادل ــة هولس ــتي والتك ــرارات والنس ــب املئوي ــة ملعاجل ــة
البينـــات احصائيـــ ًا  ،وقـــد أســـفرت عمليـــة التحليـــل عـــن مجلـــة مـــن النتائـــج

م ــن أﳘه ــا احت ــواء كت ــب اللغ ــة العربي ــة للصف ــوف الثالث ــة ع ــىل مه ــارات م ــا
وراء املعرف ــة لك ــن بش ــكل غ ــري مت ــوازن  ،ويف ض ــوء م ــا أس ــفرت عن ــه نتائ ــج

الدراس ــة  ،أوص ــت الباحث ــة ب ــﴬورة إع ــادة هيكل ــة الش ــكل الع ــام لﻸس ــئلة
املتضمـــن يف كتـــب اللغـــة العربيـــة للمرحلـــة األساســـية الدنيـــا مـــن الصـــف
األول اىل الص ــف الثال ــث بحي ــث يك ــون هن ــاك توزي ــع مت ــوازن وع ــادل جلمي ــع

مه ــارات م ــا وراء املعرف ــة .

.4

دراســـة ولســـن ( : )1980تقويـــم حمتـــوى كتـــب القـــراءة األســـاس

للمرحلـــة االبتدائيـــة فيـــام يتعلـــق بطبيعـــة مشـــكالت البيئـــة ونمطهـــا وســـامهتا
أجريـــت هـــذه الدراســـة يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  ،وهدفـــت إىل

تقوي ــم املحت ــوى ملش ــكالت البيئ ــة يف كت ــب الق ــراءة األس ــاس املق ــررة للتعلي ــم
يف املرحل ــة االبتدائي ــة واعتم ــد الباح ــث منه ــج البح ــث الوصف ــي  ،وق ــد كان ــت
ع ّين ــة البح ــث مكون ــة م ــن س ــتة كت ــب  ،ﲬس ــة منه ــا كان ــت حتت ــل املراك ــز األول
٢٨٦

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

يف املبيعـــات يف االســـواق ،يف حـــني احتـــل الكتـــاب الســـادس درجـــة أقـــل،
واس ــتعمل الباح ــث م ــن الوس ــائل احلس ــابية واإلحصائي ــة االتف ـ َ
ـاق الداخ ــيل

للتثبي ــت م ــن مناس ــبة املح ــل ،بوصف ــه حملــ ً
ال منف ــرد ًا وللتثب ــت م ــن الثب ــات،
اســـتعمل النســـبة املئويـــة يف حتليـــل بيانـــات بحثـــه وتوصلـــت نتائـــج البحـــث
إىل ّ
أن نســـبة ( )%1.9فقـــط مـــن العـــدد الـــكيل للصفحـــات املحللـــة احتـــوت

عـــىل مشـــكالت البيئـــة  ،وهن ــاك فـــروق ذوات داللـــة إحصائيـــة يف املحت ــوى
البيئ ــي ب ــني املراح ــل ومس ــلامت الكت ــب ،في ــام يتعل ــق بجمي ــع س ــامت املحت ــوى

ملش ــكالت البيئ ــة ،وكان ــت مجي ــع العالق ــات الداخلي ــة دال ــة إحصائيــ ًا .

.5

دراســة ريزنــر وآخــرون ( : )1991بعنــوان  :حتديــد املســتويات املعرفيــة

يف أس ــئلة كت ــاب العل ــوم للص ــف اخلام ــس االبتدائ ــي

ُاجري ــت ه ــذه الدراس ــة يف الوالي ــات املتحـــدة االمريكيـــة  ،وهدف ــت ه ــذه

الدراس ــة اىل حتدي ــد املس ــتويات املعرفي ــة الدني ــا والعلي ــا الت ــي تقيس ــها األس ــئلة

املتضمن ــة يف كت ــاب العل ــوم للص ــف اخلام ــس االبتدائ ــي  ،واعتم ــد الباحث ــون

املنه ــج الوصف ــي  ،وقام ــوا باختي ــار األس ــئلة موض ــع التحلي ــل م ــن أكث ــر م ــن

ث ــالث سالس ــل م ــن كت ــب العل ــوم الش ــائعة االس ــتخدام يف الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة ع ــىل اعتب ــار أهن ــا متث ــل كل كت ــب العل ــوم  ،وق ــد ت ــم حتلي ــل ()200

ســؤالً مــن كل كتــاب تــم اختيارهــا عشــوائي ًا  ،وأظهــرت الدراســة بــأن األســئلة
موضــع التحليــل قــد اعتنــت باملســتويات الدنيــا مــن التفكــري عامــة ومســتويات
التذك ــر والفه ــم خاص ــة  ،ويف ض ــوء ذل ــك أوص ــت الدراس ــة ب ــﴬورة مراع ــاة
٢٨٧
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التـــوازن بـــني املســـتويات املعرفيـــة يف الكتـــب مجيعهـــا بشـــكل عـــام  ،وكتـــب
العل ــوم بش ــكل خ ــاص .

مؤﴍات من الدراسات السابقة :
بعد أن اطلع الباحثان عىل جمموعة من الدراسات السابقة التي هلا عالقة
عدد من املؤﴍات يف ٍ
بدراسته الحﻆ وجود ٍ
عدد من جوانبها املختلفة  ،وهي :
.1

اختالف الدراسات السابقة فيام بينها من حيث األهداف التي ترمي إليها.

.2

اختالف الدراسات السابقة يف حجم عيناهتا ،فمنها ما كانت ذات عينات

صغرية وأخرى كبرية؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة البحوث وأهدافها التي

تصبو إىل حتقيقها .
.3

اشرتكت الدراسات السابقة مجيعها يف املنهج  ،فقد اتبعت منهج البحث

.4

اختلفت الدراسات فيام بينها من حيث نوع األداة املستعملة ك ً
ال حسب

.5

اشرتكت الدراسات السابقة مجيعها يف استعامل النسبة املئوية حلساب

الوصفي ،و هبذا تشرتك ايض ًا مع الدراسة احلالية .

طبيعة دراستها .

التكرارات وهي هبذا تشرتك مع الدراسة احلالية  ،واختلفت بعضها يف استعامل

معامل االرتباط ؛ بسبب اختالف طبيعة دراسة تلك الدراسات .

٢٨٨
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.6

اختلفـــت الدراســـات الســـابقة يف النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا ،تبعـــا

لظــروف معينــة ومــكان اإلجــراء  ،زيــادة عــىل اإلجــراءات املســتعملة واألدوات
واختـــالف العينـــات وطبيعتهـــا .

٢٨٩
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الفصل الثالﺚ  :منهج البحﺚ وإجراءاته :
أوالً  :منهج البحث :
اس ــتعمل الباحث ــان يف ه ــذا البح ــث املنه ــج الوصف ــي التحلي ــيل  ،لتحلي ــل

حمت ــوى تدريب ــات كت ــب الق ــراءة العربي ــة للمرحل ــة االبتدائي ــة يف ض ــوء مه ــارات

التفك ــري االساس ــية  ،واتبع ــا يف ذل ــك ُأس ــلوب حتلي ــل املحت ــوى  ،ال ــذي يع ــد
ٍ
جمـــاالت متنوعـــة
اســـلوب ًا للبحـــث العلمـــي يمكـــن أن يســـتعملها الباحـــث يف

لوص ــف املحت ــوى الظاه ــر واملضم ــون الرصي ــح لل ــامدة الت ــي ي ــراد حتليله ــا تلبي ـ ًة
حلاج ــات البح ــث املصوغ ــة يف تس ــاؤالت البح ــث أو فروض ــه االساس ــية ع ــىل

وف ــق التصنيف ــات املوضوعي ــة الت ــي ﳛدده ــا الباح ــث بقص ــد اس ــتعامل البيان ــات
يف وص ــف امل ــادة العلمي ــة الت ــي تعك ــس الس ــلوك االتص ــاﱄ للقائم ــني باالتص ــال
أو اكتش ــاف اخللفي ــة الفكري ــة أو الثقافي ــة أو السياس ــية أو العقائدي ــة الت ــي تنب ــع

منه ــا امل ــادة العلمي ــة ( .عطي ــة )144 : 2010 ،

و ُيع ـ ّـرف املنه ــج الوصف ــي بأن ــه  :أح ــد األس ــاليب املس ــحية املس ــتعملة يف

وص ــف املحت ــوى الظاه ــر وصفــ ًا موضوعيــ ًا ومنطقيــ ًا منظــ ًام وكم ّيــ ًا يف ض ــوء
وحـــدة التحليـــل املســـتعملة  ،ويســـتعمل هـــذا األســـلوب يف دراســـة حمتـــوى
املناهـــج والكتـــب املدرســـ ّية واألســـئلة االختباريـــة وأجوبـــة الطلبـــة ،لتحديـــد

مســـتوى كفايـــة التعليـــم .

٢٩٠

(داود )23 : 2006 ،

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

ثاني ًا  :إجراءات البحث  :وتتضمن ما يأﰐ :
.1

حتديد مصادر البيانات :
تتضم ــن ه ــذه اخلط ــوة حتدي ــد جمتم ــع البح ــث وعينت ــه ،إذ ينبغ ــي ع ــىل

الباح ــث أن ﳛ ــدد جمتم ــع بحث ــه واملج ــال ال ــذي جي ــري يف البح ــث ،فضــ ً
ال ع ــن
حتدي ــد عين ــة البح ــث .

و ُيع ـ ّـرف جمتم ــع البح ــث بأن ــه  :جمموع ــة م ــن العنـــاﴏ أو املف ــردات

الت ــي ﲣ ــص ظاه ــرة معين ــة ( طعم ــة وحنت ــوش  ، ) 37 : 2009 ،و جي ــب ع ــىل

الباح ــث أن ﳛ ــدد جمتم ــع البح ــث حتدي ــد ًا دقيق ـ ًا  ،وبذل ــك ف ــإن جمتم ــع البح ــث

احل ــاﱄ يتك ـ ّـون م ــن كت ــب الق ــراءة العربي ــة املق ــررة للمرحل ــة االبتدائي ــة للس ــنة

الدراس ــية (  2016 – 2015م)  ،واملكون ــة م ــن الكت ــب االتي ــة :

أ .ق ــراءﰐ  :للص ــف األول االبتدائ ــي  ،كري ــم عبي ــد الوائ ــيل  ،عب ــد العب ــاس عب ــد
اجلاســـم و تركـــي عبـــد الغفـــور الـــراوي  ،مجهوريـــة العـــراق  ،وزارة الرتبيـــة ،

الطبع ــة الثامن ــة . 2014
ب.

ق ــراءﰐ  :للص ــف الث ــاين االبتدائ ــي  ،كري ــم عبي ــد الوائ ــيل  ،عب ــد العب ــاس

عب ــد اجلاس ــم و ترك ــي عب ــد الغف ــور ال ــراوي  ،مجهوري ــة الع ــراق  ،وزارة الرتبي ــة

 ،الطبع ــة الس ــابعة . 2014

٢٩١
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ج.

عبــاس محمـود عبــيد

قــراءﰐ  :للصــف الثالــث االبتدائــي  ،كريــم عبيــد الوائــيل  ،عبــد العبــاس

عب ــد اجلاس ــم و ترك ــي عب ــد الغف ــور ال ــراوي  ،مجهوري ــة الع ــراق  ،وزارة الرتبي ــة
 ،الطبعــة الســابعة . 2014

د.

القـــراءة العربيـــة  :للصـــف الرابـــع االبتدائـــي  ،كريـــم عبيـــد الوائـــيل ،

عب ــد العب ــاس عب ــد اجلاس ــم و ترك ــي عب ــد الغف ــور ال ــراوي  ،مجهوري ــة الع ــراق ،
وزارة الرتبيـــة  ،الطبعـــة الســـابعة . 2014

ه.

الق ــراءة العربي ــة  :للص ــف اخلام ــس االبتدائ ــي  ،كري ــم عبي ــد الوائ ــيل ،

عب ــد العب ــاس عب ــد اجلاس ــم و ترك ــي عب ــد الغف ــور ال ــراوي  ،مجهوري ــة الع ــراق ،
وزارة الرتبي ــة  ،الطبع ــة الس ــابعة . 2014

و.

الق ــراءة العربي ــة  :للص ــف الس ــادس االبتدائ ــي  ،كري ــم عبي ــد الوائ ــيل ،

عب ــد العب ــاس عب ــد اجلاس ــم و ترك ــي عب ــد الغف ــور ال ــراوي  ،مجهوري ــة الع ــراق ،
وزارة الرتبي ــة  ،الطبع ــة الس ــابعة . 2014

أم ــا عين ــة البح ــث فه ــي ج ــزء م ــن املجتم ــع الظاه ــر قي ــد الدراس ــة  ،وع ــىل

اس ــاس ذل ــك تكون ــت عين ــة البح ــث م ــن التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة

العربي ــة للمرحل ــة االبتدائي ــة مجيعه ــا  ،واجل ــدول اآلﰐ يب ــني ذل ــك :

٢٩٢

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

جدول ( )1جمتمع البحث وعينته
ﳎتمع البحﺚ

ت

عينة البحﺚ

الكتاب

الصﻒ

عدد
صفحات
الكتاب

1

قراءﰐ

18

2

قراءﰐ

األول
االبتدائي

110

عدد
املوضوعات
املحتوية عﲆ
التدريبات

121

17

64

3

قراءﰐ

144

27

73

4

القراءة
العربية

الرابع
االبتدائي

147

27

45

5

القراءة
العربية

اخلامس
االبتدائي

159

30

51

6

القراءة
العربية

السادس
االبتدائي

141

33

51

الثاين
االبتدائي
الثالث
االبتدائي

عدد
التدريبات

41

أداة البحث :
يتطلـــب أســـلوب حتليـــل املحتـــوى أدا ًة للتحليـــل ُمتكّـــن مـــن أن

ﳛقـــق هـــديف بحثـــه  ،وينبغـــي أن تكـــون مالئمـــة للـــامدة املحللـــة  ،فـــاألداة يف

عملي ــة حتلي ــل املحت ــوى متث ــل إط ــار ًا نظريــ ُا مس ــبق ًا يش ــتمل ع ــىل فئ ــات تع ـ ِّـﱪ
٢٩٣
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عبــاس محمـود عبــيد

ومعرفـــة بوضـــوح ،فهـــي تتكـــون مـــن
عـــن مفاهيـــم وأفـــكار حمـــددة بدقـــة
ّ
جم ــاالت وأن ــامط وحق ــول ت ــدرج فيه ــا فئ ــات التحلي ــل ( .اهلاش ــمي وعطي ــة ،
)222:2011

ل ــذا عم ــدَ الباحث ــان ع ــىل إع ــداد قائم ــة بمه ــارات التفك ــري االساس ــية

الت ــي جي ــب توافره ــا يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة للمرحل ــة االبتدائي ــة  ،وق ــد م ـ َّـر
إعداده ــا باخلط ــوات اآلتي ــة :

أ .مراجعة الدراسات السابقة املتعلقة بالتفكري ومهاراته .
ب.

االطالع عىل األدبيات والكتب التي تناولت التفكري .

ج.

مشورة ذوي اخلﱪة والدراية بمجال التفكري .
و يف ضــوء ذلــك توصــل الباحثــان اىل قائمــة مــن مهــارات التفكــري االساســية

ملحــق (. )2
.2

صدق األداة :
يقصـــد بالصـــدق يف الدراســـات التـــي تســـتعمل أســـلوب حتليـــل

املحت ــوى صالحي ــة أس ــلوب القي ــاس الـــذي يتبع ــه الباح ــث لقي ــاس ظواه ــر

املحتـــوى املـــراد قياســـها  ،وتوفـــري املعلومـــات املطلوبـــة يف ضـــوء أهـــداف
التحلي ــل  ،بمعن ــى أن يك ــون التحلي ــل صاحلــ ًا لرتمج ــة الظاه ــرة الت ــي ﳛلله ــا

الباح ــث بأمان ــة (اهلاش ــمي وعطي ــة  ، )199 :2009 ،ويمث ــل الص ــدق أح ــدى
اخلصائ ــص املهم ــة لالختب ــارات واملقايي ــس الرتبوي ــة والنفس ــية املختلف ــة ويع ــدﱡ
٢٩٤
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م ــن املفاهي ــم القديم ــة ،لذل ــك تع ــرض لكث ــري م ــن التعدي ــل والتغي ــري نتيج ــة
النتش ــار واتس ــاع حرك ــة االختب ــارات واملقايي ــس يف العل ــوم االنس ــانية املختلف ــة
(اجلـــادري وأبـــو حلـــو  ، )157 : 2009،ولـــه أنـــواع عـــدّ ة  ،وقـــد اســـتعمل

الباحث ــان م ــا يالئ ــم طبيع ــة بحثه ــام  ،وه ــو الص ــدق الظاه ــري ال ــذي يعتم ــد

التوصـــل إليـــه عـــن طريـــق توافـــق
الفحـــص املبدئـــي ملحتـــوى األداة  ،ويتـــم
ّ

تقدي ــرات املحكّم ــني ع ــىل درج ــة قي ــاس األداة مل ــا أع ــدت ل ــه  ( .الع ــزاوي ،
) 94 : 2008

لـــذا عمـــد الباحثـــان اىل عـــرض األداة يف صورهتـــا األوليـــة  ،عـــىل

جمموعـــة مـــن اخلـــﱪاء املتخصصـــني يف جمـــال الرتبيـــة وعلـــم النفـــس واللغـــة

وآداهبـــا وطرائـــق تدريســـها ملعرفـــة مـــدى مالءمـــة فقراهتـــا وصالحيتهـــا

ووضوحهـــا ،وقـــد بلـــغ عـــدد اخلـــﱪاء الذيـــن متـــت االســـتعانة هبـــم للحكـــم

ع ــىل فق ــرات املقي ــاس )25( ،خب ــري ًا  ،ملح ــق ( ) 3وذل ــك للتأك ــد م ــن الص ــدق

الظاهـــري هلـــا  ،إذ وضعـــت الســـتبانة األداة ثالثـــة بدائـــل هـــي ( :تصلـــح ،
التصل ــح  ،مالحظ ــات )  ،ملح ــق ( )2وأب ــدى املحكم ــون مالحظاهت ــم حوهل ــا
وق ــد أخ ــذ الباحث ــان هب ــا  ،فف ــي ض ــوء آرائه ــم ُحذف ــت بع ــض الفق ــرات الت ــي

ﱂ حتص ــل ع ــىل نس ــبة ( )%80م ــن االتفاق ــات  ،واس ــتبقيت الت ــي حصل ــت ع ــىل
ه ــذه النس ــبة .

 .3التحليل :
أ .وح ــدة التحلي ــل  :اس ــتعمل الباحث ــان وح ــدة الفك ــرة يف حتليله ــام للتدريب ــات
ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة  ،إذ أهن ــا تُع ــد م ــن أه ــم وح ــدات التحلي ــل وأكﱪه ــا
٢٩٥
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 ،وق ــد تك ــون وح ــدة الفك ــرة مجل ــة أو عب ــارة تتضم ــن الفك ــرة الت ــي ي ــدور

حوهل ــا موض ــوع التحلي ــل  ( .عطي ــة ) 152 : 2010 ،
ب.

خطوات التحليل :

• قـــراءة كل التدريبـــات الـــواردة يف كل كتـــاب مـــن كتـــب القـــراءة للمرحلـــة
االبتدائيـــة للتعـــرف عـــىل األفـــكار التـــي تتضمنهـــا التدريبـــات بصـــورة عا ّمـــة .

• حتديـــد مـــدى مالءمـــة هـــذه الفكـــرة مـــع كل مهـــارة مـــن مهـــارات التفكـــري
خاصـــة.
االساســـية  ،وذلـــك يف اســـتامرة حتليـــل ّ

• اعطاء تكرار ِّ
لكل مهارة تتوافق مع الفكرة الواردة يف التدريب .
• حساب التكرارات التي حصلت عليها ّ
كل مهارة .
 .4ثبات التحليل :
يعــدّ الثبــات مــن اخلصائــص املهمــة التــي جيــب توافرهــا يف أداة القيــاس

 ،ف ــاألداة الثابت ــة ه ــي الت ــي تعط ــي النتائ ــج نفس ــها إذا م ــا تك ــرر تطبيقه ــا ع ــىل

العين ــة نفس ــها وحت ــت الظ ــروف نفس ــها ( .اجل ــادري وأب ــو حل ــو)2009 : 161 ،
َّ
وإن م ــن أب ــرز طرائ ــق التحق ــق م ــن ثب ــات التحلي ــل واكثره ــا ش ــيوع ًا

عـــرض عينـــة مـــن املـــادة املحللـــة عـــىل جمموعـــة مـــن اخلـــﱪاء واملتخصصـــني
وأه ــل الدراي ــة واخل ــﱪة يف حتلي ــل املحت ــوى ( .مـ ــحمد وعب ــد العظي ــم 118 ،
)2012 :

٢٩٦
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ل ــذا عم ــد الباحث ــان اىل االس ــتعانة بخبريي ـ ِ
ـن ∗2ﳑ ــن هل ــام دراي ــة يف

حتلي ــل املحت ــوى  ،إذ اعط ــى الباحث ــان ل ـ ٍ
ـكل منه ــام عين ــة عش ــوائية وبنس ــبة %10

م ــن امل ــادة املحلل ــة م ــن التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة  ،وق ــام الباحث ــان
بحس ــاب معام ــل االرتب ــاط بينه ــام وب ــني كل م ــن اخلبريي ــن  ،فق ــد كان ــت نس ــبة

معامــل االرتبــاط بينهــام وبــني املـــــــــــــــــحلل االول ( ، )%0،91وبينهــام وبــني
املحل ــل اآلخ ــر (. )%0،85

ثالث ًا  :الوسائل اإلحصائية :
.1

اســـتعمل الباحثـــان برنامـــج ( )Microsoft Excelحلســـاب

التكـــرارات والنســـبة املئويـــة بوصفهـــا وســـيلة حســـابية :
النسبة املئو ّية =العدد اجلزئي/العدد الكيل × 100

.2

معادلة هولستي إلجياد معامل الثبات وهي :
معام ــل الثب ــات =ع ــدد الفئ ــات املتف ــق عليه ــا × /2ع ــدد الفئ ــات

الت ــي حلله ــا املحل ــل األول  +ع ــدد الفئ ــات الت ــي حلله ــا املحل ــل الث ــاين

(اهلاشمي وعطية )204 : 2009 ،
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الفصل الرابع  :عرض النتائج وتفسريها :
يتضم ــن ه ــذا الفص ــل عرض ـ ًا ش ــام ً
ال لنتائ ــج حتلي ــل تدريب ــات كت ــب الق ــراءة
ِ
توص َ
هـــذه الدراســـة وتفســـريها  ،وذلـــك
ـــل إليهـــا الباحثـــان يف
العربيـــة التـــي ّ

يف ح ــدود مه ــارات التفك ــري األساس ــية الت ــي حدده ــا الباحث ــان مس ــبق ًا  ،وب ــام

يتناس ــب م ــع ه ــديف البح ــث .
أوالً  :عرض النتائج :

لتحقيــق هــديف الباحثــني بتحليــل التدريبــات الــواردة يف كتــب القــراءة العربيــة

يف ضــوء مهــارات التفكــري األساســية التــي حددهــا ُمســبق ًا  ،وســنعرض النتائــج

التـــي حصلنـــا عليهـــا مـــن عمليـــة التحليـــل مـــن طريـــق عرضنـــا لنتائـــج كل
كت ــاب ع ــىل ِح ــدة  ،م ــن ث ــم س ــنعرض النتائ ــج الت ــي حصلن ــا عليه ــا للمرحل ــة
اإلبتدائي ــة ككل  ،وك ــام ي ــأﰐ :

 .1كتاب قراءﰐ للصف األول االبتدائي :
اجلـــدول أدنـــاه يبـــني التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري

االساســـية يف كتـــاب القـــراءة للصـــف االول االبتدائـــي

٢٩٨

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

جدول ( )2التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف األول اإلبتدائي
مهارات التفكري االساسية
االساسية
الدنيا

ا

التكرارات

النسب املئوية

االساسية
الوسطى

املالحظة

12

3
1

االستدعاء
الرتتيب

12
4

21،05%
7،02%

3

املقارنة

7

12،28%

2

2

الرتميز

التصنيف

االساسية العليا

1

التعريف
باملشكالت

3

التطبيق

2

املجموع

طرح االسئلة

1

1

21،05%
1،75%

1،75%

صفر

صفر%

صفر

صفر%

20

57

35،9%

100%

يتضــح مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول أعــاله أن التدريبــات الــواردة يف كتــاب

ق ــراءﰐ للص ــف األول االبتدائ ــي ﱂ حتق ــق مه ــارات التفك ــري األساس ــية مجيعه ــا ،
أي تكـــرار
إذ أن مهـــارﰐ ( التعريـــف باملشـــكالت وطـــرح األســـئلة ) ﱂ حتقـــق َّ

 ،بين ــام مه ــارة التطبي ــق ق ــد حقق ــت أع ــىل نس ــبة وه ــي ( )20تك ــرار ًا بنس ــبة (

 ، )%35،9وتليهـــا مهارتـــا (املالحظـــة واالســـتدعاء) بواقـــع (  )12تكـــرارا
بنس ــبة ( )%21،05ل ــكل منه ــام ،و(مه ــارة املقارن ــة) بواق ــع ( )7تك ــرارات اي

مـــا يعـــادل نســـبة ( ، )%12.28و(مهـــارة الرتتيـــب) بواقـــع ( )4تكـــرارات

بنســـبة (  ،)%7.02أ ّمـــا مهارتـــا (الرتميـــز و التصنيـــف) فقـــد حققتـــا تكـــرار ًا
٢٩٩
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عبــاس محمـود عبــيد

واحـــد ًا لـــكل منهـــام بنســـبة ( ، )%1،75وبذلـــك يكـــون جممـــوع التكـــرارات

املحققـــة ) )57تكـــرار ًا .

والش ــكل أدن ــاه يوض ــح نس ــبة التف ــاوت ب ــني مه ــارات األساس ــية يف

كت ــاب ق ــراءﰐ للص ــف األول االبتدائ ــي :
.1

كتاب قراءﰐ للصف الثاين االبتدائي:
اجلـــدول اآلﰐ يبـــني التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري

األساســـية يف كتـــاب قـــراءﰐ للصـــف الثـــاين االبتدائـــي

جدول ( )3التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف الثاين اإلبتدائي
مهارات التفكري االساسية
االساسية
الدنيا
االساسية
الوسطى
االساسية
العليا

التكرارات

النسب املئوية

2
3
1

الرتميز
االستدعاء
الرتتيب

2
18
5

3،13%
28،13%
7،81%

1
2

التعريف باملشكالت
طرح االسئلة

1
1

1،56%
1،56%

ا

2
3

3

املالحظة

التصنيف
املقارنة

املجموع

التطبيق

4

1
5

27

6،25%

1،56%
7،81%

64

42،19%

100%

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن التدريبــات الــواردة يف كتــاب قــراءﰐ للصــف

الث ــاين ق ــد حقق ــت مه ــارات التفك ــري األساس ــية مجيعه ــا لك ــن بنس ــب متفاوت ــة ،
٣٠٠
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فق ــد كان ــت أع ــىل نس ــبة حققته ــا (مه ــارة التطبي ــق) بواق ــع ( )27تك ــرار ًا اي م ــا

يع ــادل (  ، )%42،19أم ــا ث ــاين أع ــىل نس ــبة فق ــد كان ــت م ــن نصي ــب ( مه ــارة
االســـتدعاء) فقـــد حققـــت ( )18تكـــرار ًا أي مـــا يعـــادل نســـبة (، )%28،13

ثـــم تليهـــا مهارتـــا ( الرتتيـــب واملقارنـــة) بواقـــع ( )5تكـــرارات لـــكل منهـــام
اي مـــا يعـــادل نســـبة ( ، )%7،81و ( مهـــارة املالحظـــة) والتـــي حققـــت ()4

تك ــرارات أي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%6،25ث ــم ( مه ــارة الرتمي ــز) الت ــي حقق ــت
( تكراري ــن) اي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%3،13أم ــا أق ــل نس ــبة فق ــد اش ــرتكت
فيهــا ثــالث مهــارات هــي  :التصنيــف و التعريــف باملشــكالت وطــرح األســئلة

بواق ــع تك ــرار واح ــد ل ــكل مه ــارة إذ كان ــت النس ــبة املحقق ــة ( )%1،56ل ــكل

منه ــا ،ليك ــون بذل ــك جمم ــوع التك ــرارات ) )64تك ــرار ًا .
.2

كتاب قراءﰐ للصف الثالث االبتدائي :
اجل ــدول أدن ــاه يمث ــل التك ــرارات والنس ــب املئوي ــة مله ــارات التفك ــري

األساس ــية يف كت ــاب ق ــراءﰐ للص ــف الثال ــث االبتدائ ــي

جدول ( )4التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف الثالث اإلبتدائي
مهارات التفكري االساسية
االساسية
الدنيا
االساسية
الوسطى

ا
2
3
1
2
3

املالحظة
الرتميز
االستدعاء
الرتتيب
التصنيف
املقارنة

التكرارات

النسب املئوية

صفر
7

صفر%
9،09%

2
6
31
4

2،59%
7،79%
40،25%
5،19%
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االساسية
العليا

1
2
3

التعريف باملشكالت
طرح االسئلة
التطبيق
املجموع

عبــاس محمـود عبــيد

2
صفر
25
77

2،59%
صفر%
32،46%
100%

يتضــح مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول أعــاله التدريبــات الــواردة يف كتــاب

ق ــراءﰐ للص ــف الثال ــث االبتدائ ــي ﱂ حتق ــق مه ــارات التفك ــري االساس ــية مجيعه ــا  ،إذ

َّ
أي تك ــرار  ،بين ــام حصل ــت
أن مه ــارﰐ ( التصني ــف وط ــرح األس ــئلة ) ﱂ حتص ــل ع ــىل ِّ
(مه ــارة االس ــتدعاء) ع ــىل أع ــىل ع ــدد م ــن التك ــرارات  ،فق ــد حصل ــت ع ــىل ()31
تكـــرار ًا أي مـــا يعـــادل ( ، )%40،25وتليهـــا (مهـــارة التطبيـــق) إذ حققـــت ()25

تك ــرار ًا أي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%32،46ث ــم (مه ــارة املقارن ــة) والت ــي حصل ــت ع ــىل
) )7تك ــرارات اي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%9،09ث ــم (مه ــارة الرتمي ــز) الت ــي حصل ــت

عـــىل ( )6تكـــرارات اي مـــا يعـــادل نســـبة ( ، )%7،79ثـــم (مهـــارة الرتتيـــب) التـــي
حصل ــت ع ــىل ( )4تك ــرارات اي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%5،19ث ــم مهارت ــا (املالحظ ــة

والتعري ــف باملش ــكالت) اللت ــان حصلت ــا ع ــىل (تكراري ــن) ل ــكل منه ــام اي م ــا يع ــادل
نس ــبة ( ، )%2،59ليك ــون جمم ــوع التك ــرارات ال ــكيل ) )77تك ــرار ًا .

.3

كتاب القراءة العربية للصف الرابع االبتدائي :

اجل ــدول أدن ــاه التك ــرارات والنس ــب املئوي ــة مله ــارات التفك ــري األساس ــية يف كت ــاب

الق ــراءة العربي ــة للص ــف الراب ــع االبتدائ ــي

جدول ( )5التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف الرابع اإلبتدائي

٣٠٢

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

مهارات التفكري
االساسية
االساسية
الدنيا

ا
2
3

التكرارات

النسب املئوية

10
صفر
16

20،41%
صفر%
32،65%

1
3
1
1

2،04%
6،12%
2،04%
2،04%

3
املجموع

14

االساسية
الوسطى

1

3

االساسية
العليا

2
3
1
2

6،12%

28،57%
100%

يتض ــح م ــن اجل ــدول أع ــاله أن التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــاب الق ــراءة العربي ــة

للصـــف الرابـــع االبتدائـــي ﱂ حتقـــق املهـــارات االساســـية للتفكـــري مجيعهـــا  ،إذ

ّ
بـــأي تكـــرار  ،بينـــام كان أعـــىل عـــدد للتكـــرارات
أن (مهـــارة الرتميـــز) ﱂ حتـــﻆ ّ
ه ــو ( )16تك ــرار ًا وال ــذي حققت ــه (مه ــارة االس ــتدعاء) اي م ــا يع ــادل نس ــبة

) ، )%32،65ث ــم تليه ــا (مه ــارة التطبي ــق) بـــ ( )14تك ــرار ًا اي م ــا يع ــادل نس ــبة

) ، )%28،57و(مهـــارة املالحظـــة) بـــ( )10تكـــرارات اي مـــا يعـــادل نســـبة
) ، )%20،41ث ــم مهارت ــا (الرتتي ــب واملقارن ــة) بـــ( )3تك ــرارات ل ــكل منه ــام اي

م ــا يع ــادل نس ــبة ( ، )%6.12ث ــم مه ــارات (التصني ــف والتعري ــف باملش ــكالت

وط ــرح األس ــئلة) بتك ــرار واح ــد ل ــكل مه ــارة اي م ــا يع ــادل نس ــبة(، )%2،04

ليك ــون بذل ــك جمم ــوع التك ــرارات ال ــكيل ( )41تك ــرار ًا .
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كتاب القراءة العربية للصف اخلامس االبتدائي :
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اجلـــدول اآلﰐ يبـــني التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري

األساســـية يف كتـــاب القـــراءة للصـــف اخلامـــس االبتدائـــي :

جدول ( )6التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف اخلامس اإلبتدائي
مهارات التفكري االساسية
االساسية
الدنيا
االساسية
الوسطى
االساسية
العليا

ا
2
3
1

املالحظة
الرتميز
االستدعاء
الرتتيب

3

التطبيق

2
3
1
2

التصنيف
املقارنة
التعريف باملشكالت
طرح االسئلة
املجموع

التكرارات

النسب املئوية

صفر
8
6
1

صفر%
15،69%
11،76%
1،96%

51

100%

3
3
12
صفر

18

5،88%
5،88%
23،53%
صفر%

35،29%

يتض ــح م ــن اجل ــدول أع ــاله ّ
أن التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــاب الق ــراءة العربي ــة

للصــف اخلامــس االبتدائــي ﱂ حتقــق مهــارات التفكــري األساســية مجيعهــا  ،إذ ّ
أن
اي تك ـ ٍ
ـرار  ،بين ــام كان ــت أع ــىل ع ــدد م ــن
مه ــارﰐ الرتتي ــب والتصني ــف ﱂ حتقق ــا ّ

التك ــرارات ه ــو ( )18تك ــرار والت ــي حققت ــه (مه ــارة التطبي ــق) اي م ــا يع ــادل

نس ــبة ( ،)%35،29ث ــم تليه ــا (مه ــارة االس ــتدعاء) بواق ــع ( )12تك ــرار ًا أي م ــا
٣٠٤

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

يع ــادل نس ــبة ( ، )%23،52ث ــم (مه ــارة املقارن ــة) بواق ــع ( )8تك ــرارات بنس ــبة
) ، )%15،69ث ــم (مه ــارة التعري ــف باملش ــكالت) بواق ــع ( )6تك ــرارات بنس ــبة

) ،)%11،76ثـــم مهارتـــا (املالحظـــة والرتميـــز) بواقـــع ( )3تكـــرارات أي مـــا
يع ــادل ـ ــنسبة ( )%5،88ل ــكل منه ــام ،واخ ــري ًا (مه ــارة ط ــرح األس ــئلة) بواق ــع

تكـــرار واحـــد بنســـبة ( ، )%1،96ليكـــون بذلـــك جممـــوع التكـــرارات ()51
تك ــرار ًا:

.5

كتاب القراءة العربية للصف السادس االبتدائي :
اجلـــدول اآلﰐ يبـــني التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري

األساســـية يف كتـــاب القـــراءة العربيـــة للصـــف الســـادس االبتدائـــي

جدول ( )7التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءﰐ للصف السادس اإلبتدائي

االساسية
الدنيا

مهارات التفكري
االساسية
ا
2
3
1
2
3

الوسطى

االساسـية

االساسية
العليا

1
2

3
املجموع

التكرارات

النسب املئوية

2
2
17
صفر
صفر
9

3،77%
3،77%
32،08%
صفر%
صفر%
16،98%

1

1،89%

صفر
22

صفر%

41،51%
100%

يتض ــح م ــن اجل ــدول اع ــاله َّ
أن التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــاب الق ــراءة للص ــف
٣٠٥

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

عبــاس محمـود عبــيد

الســادس االبتدائــي ﱂ حتقــق مهــارات التفكــري األساســية مجيعهــا  ،إذ َّ
أن مهــارات

اي منهــ َّن
(االس ــتدعاء والرتتي ــب والتصني ــف والتعري ــف باملش ــكالت) ﱂ حت ــﻆ ﹲ

ـاي تك ــرار  ،بين ــام كان ــت أع ــىل نس ــبة حققته ــا (مه ــارة التطبي ــق) بواق ــع ()22
بـ ّ

تك ــرار ًا أي م ــا يع ــادل نس ــبة ( ،)%41،51وتليه ــا (مه ــارة االس ــتدعاء) بواق ــع

) )17تك ــرار ًا بنس ــبة ( ، )%32،08ث ــم (مه ــارة املقارن ــة) بواق ــع ( )9تك ــرارات
بنس ــبة ( ،)%16،98ث ــم مهارت ــا (املالحظ ــة والرتمي ــز) بواق ــع تكراري ــن ل ــكل

منه ــام بنس ــبة ( ، )%3،77ليك ــون بذل ــك جمم ــوع التك ــرارات ( )53تك ــرار ًا .
ثاني ًا  :عرض النتائج بشكل إمجاﱄ وتفسريها :

بع ــد أن ع ــرض الباحث ــان م ــا توص ــال إلي ــه م ــن النتائ ــج بش ــكل مفص ــل
 -كل صـــف عـــىل ِحـــده  -والتـــي حصـــال عليهـــا جـــراء عمليـــة التحليـــل ،

س ــيعمد الباحث ــان اىل عرضه ــا بش ــكل امج ــاﱄ لك ــي تس ــهل عملي ــة تفس ــريها ،
وك ــام ي ــأﰐ :

جدول ( )8التكرارات والنسب املئوية يف كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية

االساسية
الدنيا

مهارات التفكري االساسية
املالحظة
ا

االساسية
الوسطى
٣٠٦

2
3
1
2
3

الرتميز
االستدعاء
الرتتيب
التصنيف
املقارنة

التكرارات
33
14
106
16
3
39

النسب املئوية
9،40%
3،99%
30،20%
4،56%
0،85%
11،11%

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

االساسية العليا

1
2
3

املجموع

التعريف
باملشكالت
طرح االسئلة
التطبيق

10

2،85%

4

1،14%

126

351

35،90%
100%

يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف أعـــاله أن أعـــىل مهـــارة حمققـــة هي(مهـــارة

التطبيـــق) بواقـــع ( )126تكـــرار ًا أي مـــا يعـــادل نســـبة ( ،)%35،90مـــن
َث َّم(مهـــارة االســـتدعاء) بواقـــع ( )106تكـــرارات بنســـبة ( ،)%30،20ثـــم

تليه ــا ( مه ــارة املقارن ــة) بواق ــع ( )39تك ــرار ًا بنس ــبة ( ،)%11،11ث ــم (مه ــارة
املالحظــة) بواقــع ( )33تكــرار ًا بنســبة ( ، )%9،40ثــم (مهــارة الرتتيــب) بواقــع

) )16تكــرار ًا بنســبة (  ،)%4،56و(مهــارة الرتميــز) بواقــع ( )14تكــرار ًا بنســبة

)  ،)%3،99و(مه ــارة التعري ــف باملش ــكالت) بواق ــع ( )10تك ــرارات  ،بنس ــبة
) )%2،85و(مه ــارة ط ــرح األس ــئلة) بواق ــع ( )4تك ــرارات بنس ــبة (،)%1،14
وأخ ــري ًا مه ــارة (التصني ــف) بواق ــع ( )3تك ــرارات بنس ــبة ( ،)%0،85ليك ــون

بذل ــك جمم ــوع التك ــرارات ( )351تك ــرار ًا  ،موزع ــة ع ــىل س ــتة كت ــب .

والش ــكل أدن ــاه يوض ــح نس ــبة التف ــاوت يف مه ــارات التفك ــري األساس ــية يف

التدريب ــات ال ــواردة يف الق ــراءة للمرحل ــة االبتدائي ــة :

٣٠٧

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

عبــاس محمـود عبــيد

وســـيفرس الباحثـــان التفـــاوت يف نســـبة حتقـــق مهـــارات التفكـــري

األساســـية الـــواردة يف التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة
للمرحل ــة اإلبتدائي ــة ب ــدء ًا بأع ــىل مه ــارة حمقق ــة وانته ــا ًء بأدن ــى مه ــارة حمقق ــة ،
وك ــام ي ــأﰐ :

.1

مه ــارة التطبي ــق  :يتض ــح م ــن النتائ ــج الت ــي ت ــم عرضه ــا س ــابق ًا أن ه ــذه

امله ــارة ق ــد حتقق ــت يف التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة وبأع ــىل نس ــبة فق ــد

حقق ــت ( )%35،89م ــن جمم ــوع التك ــرارات الكلي ــة ُ ،يرج ــع الباحث ــان س ــبب

حص ــول ه ــذه امله ــارة ع ــىل نس ــبة عالي ــة إىل أﳘيته ــا بوصفه ــا هدف ـ ًا تربوي ـ ًا مه ـ ًام

 ،ألن ــه يرتق ــي باملتعل ــم اىل مس ــتوى توظي ــف املعلوم ــة يف التعام ــل م ــع املواق ــف

اجلي ــدة  ( .س ــليامن )144 : 2011 ،
.2

مهــارة االســتدعاء  :إن مــن يتتبــع النتائــج التــي تــم عرضهــا آنف ـ ًا يلحــﻆ

أن مه ــارة االس ــتدعاء ق ــد حتقق ــت وبش ــكل كب ــري  ،فق ــد كان ــت ث ــاين أع ــىل

مهـــارة حمققـــة بعـــد مهـــارة التطبيـــق  ،فقـــد كانـــت نســـبة حتققهـــا ()%30،19
وهـــذه النســـبة عاليـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا مهـــارات التفكـــري

األساس ــية األُخ ــر  ،ويعل ــل الباحث ــان س ــبب ه ــذا التف ــوق ب ــأن واضع ــي املناه ــج

اعتن ــوا وبش ــكل كب ــري بالتدريب ــات الت ــي تعم ــل ع ــىل تفعي ــل ه ــذه امله ــارة مل ــا هل ــا

مــن أثــر واضــح يف تذكــر املعلومــات  ،إذ أن هــذه املهــارة تعمــل عــىل اســرتجاع
م ــا ت ــم حفظ ــه يف الذاك ــرة  ،وه ــذا م ــؤﴍ واض ــح ع ــىل عناي ــة املناه ــج بجان ــب
٣٠٨

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

احلفـــﻆ والتلق ــني  ( .إبراهي ــم )52: 2009 ،
.3

مه ــارة املقارن ــة ُ :يلح ــﻆ م ــن النتائ ــج الت ــي ت ــم عرضه ــا ان ه ــذه امله ــارة

قـــد حتققـــت يف تدريبـــات كتـــب القـــراءة العربيـــة مجيعهـــا وبشـــكل مقبـــول ،
فق ــد حقق ــت نس ــبة ( )%11،11م ــن النس ــبة الكل ّي ــة وأن ه ــذه النس ــبة مقبول ــة

مقارن ــة بالنس ــب الت ــي حققته ــا امله ــارات األُخ ــر  ،ويع ــود س ــبب ذل ــك يف إدراك
واضع ــي كت ــب الق ــراءة ألﳘي ــة ه ــذه امله ــارة يف توف ــري فرص ــة للتالمي ــذ ك ــي
يفكِّـــروا بمرونـــة ودقـــة يف شـــيئني أو أكثـــر يف ٍ
آن واحـــد ( الغريـــري :2007 ،

 ، )72ك ــام أهن ــا ت ُِضي ــف عن ــرص التش ــويق واإلث ــارة للموق ــف التعليم ــي عندم ــا

ﳜطــط هلــا لتحقيــق هــدف تعليمــي واضــح يف إطــار الســياق الطبيعــي للــدرس،
وحت ــى عندم ــا يطل ــب املع ِّل ــم إج ــراء مقارن ــة ب ــني أش ــياء تافه ــة ،ف ــإن دافعي ــة

التالمي ــذ ت ــزداد .
.4

ـم عرضهــا أن هــذه املهــارة
مهــارة املالحظــة  :يتضــح مــن النتائــج التــي تـ َّ

ق ــد حتقق ــت يف كت ــب الق ــراءة مجيعه ــا إال أن هن ــاك تفاوتــ ًا يف نس ــبة حتق ــق ه ــذه
امله ــارة م ــن كت ـ ٍ
ـاب إىل أخ ــر ،فق ــد حصل ــت ع ــىل أك ــﱪ ع ــدد م ــن التك ــرارات يف

كت ــاب الق ــراءة للص ــف األول االبتدائ ــي وع ــىل أق ــل ع ــدد تك ــرارات يف كت ــايب
القـــراءة للصـــف الثالـــث وللصـــف الســـادس اإلبتدائـــي  ،و ُي ِ
رجـــع الباحثـــان
الســـبب يف ذلـــك إىل أن مهـــارة املالحظـــة مـــن مهـــارات التفكـــري األساســـية
البســيطة والتــي تعتمــد عــىل احلــواس مــن أجــل التعــرف عــىل صفــات األشــياء

 ،زيـــادة عـــىل ذلـــك أن األطفـــال يف املرحلـــة اإلبتدائيـــة خاصـــة يف الصفـــوف
األولي ــة م ــن املرحل ــة االبتدائي ــة لدﳞ ــم الرغب ــة الش ــديدة وح ــب االس ــتطالع
٣٠٩

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

عبــاس محمـود عبــيد

ملعرف ــة األش ــياء  ،فيعم ــدون اىل حواس ــهم لس ــد ه ــذه الرغب ــة م ــن طري ــق مه ــارة
املالحظ ــة  ،إذ أهن ــا متث ــل ب ــؤرة الرتكي ــز املع ــريف ل ــدى املتعلم ــني  ،فه ــي مه ــارة

مهمــة يف ﳐتلــف املــواد الدراســية ألهنــا مهمــة يف كثــري مــن العمليــات العقليــة ،

كالتصني ــف واالس ــتدالل العلم ــي  ( .احلوجي ــي واخلزاعل ــة )59 ، 2012 ،
.5

مهــارة الرتتيــب  :يتضــح مــن النتائــج التــي ُعرضــت أن مهــارة الرتتيــب

ق ــد حتقق ــت يف التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة م ــن الص ــف األول
ٍ
أي تكـــرار يف كتـــايب
اىل الصـــف الرابـــع لكـــن
بشـــكل ضئيـــل  ،وأهنـــا ﱂ حتقـــق َّ

الق ــراءة للصف ــني اخلام ــس والس ــادس  ،ويرج ــع الس ــبب ك ــام يش ــري بياجي ــه

∗3

يف دراس ــته ح ــول تط ــور التفك ــري املنطق ــي ل ــدى االطف ــال إىل أهن ــم ال يرتب ــون
املعلوم ــات بطريق ــة منطقي ــة فعندم ــا يطل ــب منه ــم ترتي ــب جمموع ــة م ــن الع ــﴢ
ذات أط ــوال ﳐتلف ــة ع ــىل وف ــق ترتي ــب مع ــني فأهن ــم يفش ــلون يف ذل ــك  ،ألهن ــم

ال يمتلك ــون رؤي ــة أكث ــر م ــن بع ــد واح ــد للمث ــريات  (.احلوجي ــي واخلزاعل ــة ،

)67 : 2012
.6

مهــارة الرتميــز ُ :يلحــﻆ مــن النتائــج التــي تــم عرضهــا أن مهــارة الرتميــز

حقق ــت ( )14تك ــرار ًا م ــن جمم ــوع التك ــرارات الكلي ــة الت ــي حققته ــا مه ــارات

التفك ــري األساس ــية يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة للمرحل ــة اإلبتدائي ــة اي م ــا يع ــادل

نس ــبة ( )%3،98وه ــذه النس ــبة ضئيل ــة  ،وي ــرى الباحث ــان أن س ــبب ذل ــك ه ــو

عــدم العنايــة مــن لــدن املعنيــني بتأليــف كتــب القــراءة للمرحلــة االبتدائيــة هبــذه
امله ــارة ع ــىل الرغ ــم م ــن أﳘيته ــا يف عملي ــة رب ــط أج ــزاء صغ ــرية م ــن املعلوم ــات

مـــع بعضهـــا لالحتفـــاظ هبـــا يف الذاكـــرة بعيـــدة األمـــد  (.الغريـــري : 2007 ،
٣١٠

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

)72
.7

مه ــارة التعري ــف باملش ــكالت  :يتض ــح م ــن النتائ ــج ال ــواردة يف اجل ــداول

الت ــي ت ــم عرضه ــا أن ه ــذه امله ــارة ﱂ تتحق ــق بش ــكل كب ــري  ،فق ــد كان ــت نس ــبة

حتققهـــا ( )%2،84وإن هـــذه النســـبة قليلـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا

مه ــارات التفك ــري األساس ــية األُخ ــر  ،ويع ــود الس ــبب يف قل ــة نس ــبة حتق ــق ه ــذه

امله ــارة اىل ظ ــن مؤلف ــي كت ــب الق ــراءة يف أن ه ــذه امله ــارة تتطل ــب أع ــامل ذهني ــة
متطــورة اىل حــد مــا  ،وليســت عشــوائية  ،وهــي تســهم يف بنــاء إدراكات املتعلــم

عندم ــا يواج ــه مش ــكلة تعي ــق حتقي ــق هدف ــه  ،فه ــذه امله ــارة تعم ــل ع ــىل توضي ــح
املواق ــف املح ـ ّـرية أو املث ــرية للتس ــاؤل م ــن قب ــل املتعل ــم ( .احلوجي ــي و اخلزاعل ــة
)58 : 2012 ،

.8

مه ــارة ط ــرح األس ــئلة  :أن م ــن يتتب ــع النتائ ــج ال ــواردة يف اجل ــداول الت ــي

ت ــم عرضه ــا جي ــد أن ه ــذه امله ــارة ه ــي ث ــاين أدن ــى مه ــارة يف نس ــبة م ــا حققت ــه
امله ــارات م ــن تك ــرارات  ،فق ــد كان ــت نس ــبتها ( ، )%1،13وأن ه ــذه النس ــبة
ضئيلــة جــد ًا بالنســبة ألﳘيــة هــذه املهــارة إذ أهنــا تعمــل عــىل مســاعدة التالمــذة

عـــىل مجـــع الظواهـــر وتوظيـــف املعلومـــات املناســـبة التـــي تتطلبهـــا عمليـــات
املعرف ــة الذهني ــة م ــن طري ــق البح ــث ع ــن املعلوم ــات م ــن طري ــق االس ــتقصاء

و إثـــارة األســـئلة  ،فنحـــن نـــرى أن التلميـــذ كثـــري ًا مـــا يتســـاءل عـــن ﳐتلـــف

األم ــور وإن كان ــت بس ــيطة  ،فه ــذه امله ــارة تُس ــهم يف تكوي ــن البني ــة املعرفي ــة هل ــم

 ،ويرج ــع الس ــبب يف ع ــدم حتق ــق ه ــذه امله ــارة اىل ضع ــف ق ــدرة التالم ــذة ع ــىل
الضب ــط ال ــذاﰐ  ،فالتالم ــذة الذي ــن تع ــودوا ع ــىل احلف ــﻆ جي ــدون صعوب ــة بالغ ــة
٣١١

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

عبــاس محمـود عبــيد

يف تعل ــم ه ــذه امله ــارة ( .الرشبين ــي  ،والطن ــاوي )122 : 2006 ،
.9

مهـــارة التصنيـــف  :يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف اجلـــدول ( )10أن

مهـــارة التصنيـــف ﱂ حتقـــق إال ( )3تكـــرارات مـــن جممـــوع التكـــرارات الـــكيل

البال ــغ ( )351تك ــرار ًا اي م ــا يع ــادل نس ــبة ( )%85يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة

للمرحل ــة االبتدائي ــة مجيعه ــا  ،وه ــذه النس ــبة ضئيل ــة ج ــد ًا  ،ويرج ــع الس ــبب

يف ذل ــك اىل ع ــدم عناي ــة واضع ــي مناه ــج الق ــراءة للمرحل ــة االبتدائي ــة هب ــذه امله ــارة
ع ــىل الرغ ــم م ــن أﳘيته ــا  ،فه ــي مه ــار ُة تفك ـ ٍ
ـري أساس ــية لبن ــاء اإلط ــار املرجع ــي املع ــريف
للتلمي ــذ ،وﴐوري ــة للتق ــدم العلم ــي وتط ــوره ،ب ــل يمك ــن عدﱡ ه ــا م ــن أه ــم مه ــارات

التعل ــم والتفك ــري األساس ــية ،ف ــإذا ﱂ نتم َّك ــن م ــن القي ــام بعملي ــة التصني ــف ،ل ــن يك ــون
ِ
بمقدورنــا التك ﱡيــف مــع عا َملنــا املع َّقــد؛ ذلــك أن قدرتنــا عــىل إحلــاق أو تصنيــف األشــياء
أو اخلــﱪات اجلديــدة ضمــن منظومــات أو فئــات مألوفــة لدينــا حتــدِّ ُد طبيعــة اســتجاباتنا

هل ــا  ،ك ــام أن مه ــارة التصني ــف الزم ــة وﴐوري ــة لبن ــاء املفاهي ــم يف املعرف ــة االنس ــانية ،

والت ــي تع ــدﱡ ﴍطــ ًا اساس ــي ًا للتفك ــري  ( .احلوجي ــي واخلزاعل ــة ) 66 : 2012 ،

وﳑـــا تقـــدم يلحـــﻆ الباحثـــان َّ
أن هنـــاك فرقـــ ًا وتفاوتـــ ًا بـــني املهـــارات املحققـــة ،

فف ــي كت ــب الق ــراءة مجيعه ــا ن ــرى َّ
أن مه ــارﰐ ( التطبي ــق واالس ــتدعاء) ق ــد حققت ــا أع ــىل

النس ــب  ،بين ــام امله ــارات األُخ ــر ﱂ حت ــﻆ بتل ــك النس ــب  ،ويعل ــل الباحث ــان ذل ــك ب ــام

ي ــأﰐ :
.1

تركي ــز واضع ــي كت ــب الق ــراءة يف املرحل ــة االبتدائي ــة وللصف ــوف مجيعه ــا ع ــىل

جانب ــي ( احلف ــﻆ والتطبي ــق)  ،ظنــ ًا منه ــم بأهن ــام يس ــاعدان يف زي ــادة حتصليه ــم  ،وم ــن

ث ـ َّـم تس ــاعدهم ع ــىل االنتق ــال اىل الص ــف الالح ــق .
.2

اعتامدهـــم عـــىل منهجيـــة واحـــدة يف إعـــداد التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف
٣١٢

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

كت ــب الق ــراءة مجيعه ــا  ،إذ َّ
أن نس ــبة التف ــاوت ب ــني م ــا حققت ــه امله ــارات م ــن تك ــرارات
متق ــارب اىل ح ـ ٍـد م ــا .
.3

إغفاهل ــم أﳘي ــة مه ــارات التفك ــري االساس ــية األُخ ــر مث ــل مه ــارات التصني ــف

وطـــرح األســـئلة والتعريـــف باملشـــكالت  ،يف تكويـــن البنـــاء املعـــريف والعقـــيل
للتالمـــذة.

الفصل اﳋامس  :االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات :
أوال  :االستنتاجات:
يف ضوء النتائج التي متخض عنها البحث استنتج الباحثان ما يأﰐ :
.1

َّ
إن واضع ــي مناه ــج الق ــراءة يف املرحل ــة االبتدائي ــة ﱂ يراع ــوا الت ــدرج يف

.2

الرتكي ــز ع ــىل جان ــب التطبي ــق يف أغل ــب التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب

.3

الرتكي ــز ع ــىل جان ــب االس ــتدعاء  ،ﳑ ــا جيع ــل التالم ــذة يرك ــزون ع ــىل

إدخ ــال مه ــارات التفك ــري األساس ــية يف التدريب ــات اللغوي ــة .

القـــراءة للمرحلـــة االبتدائيـــة ككل .

ثـــم عـــدم متكنهـــم مـــن ﳑارســـة مهـــارات التفكـــري
جانـــب احلفـــﻆ  ،ومـــن َّ
االخـــرى .

.4

ع ــدم اعت ــامد مؤلف ــي كت ــب الق ــراءة معي ــار ًا معينــ ًا يراع ــون م ــن طريق ـ ِـه

٣١٣

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

عبــاس محمـود عبــيد

ادخ ــال مه ــارات التفك ــري األساس ــية يف التدريب ــات اللغوي ــة ال ــواردة يف تل ــك

الكت ــب .
.5

بعـــض املوضوعـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة خاليـــة مـــن

التدريبـــات اللغويـــة  ،ﳑـــا يـــؤدي يف بعـــض األحيـــان اىل عـــدم فهـــم التالمـــذة

للموضـــوع .

ثاني ًا  :التوصيات :
يف ض ــوء م ــا أس ــفرت عن ــه نتائ ــج البح ــث احل ــاﱄ اس ــتخلص الباحث ــان جمموع ــة م ــن

التوصي ــات ه ــي :

 .1ﴐورة وض ــع املناه ــج الدراس ــية ع ــىل أس ــاس دراس ــات ميداني ــة دقيق ــة ومتفحص ــة
 ،تس ــتقرئ وتتحس ــس أذواق التالم ــذة وميوهل ــم ومس ــتواهم العق ــيل .

 .2احل ــرص ع ــىل تنوي ــع التدريب ــات اللغوي ــة بطريق ــة تضم ــن توزيعه ــا بش ــكل ش ــامل ،
وتراع ــي مه ــارات التفك ــري األساس ــية مجيعه ــا .

 .3تألي ــف كراس ــات خاص ــة بالتدريب ــات اللغوي ــة تس ــمى النش ــاطات أو التدريب ــات ،

ألهن ــا تُع ــدّ اجلان ــب التطبيق ــي ال يق ــرؤه التالم ــذة  ،ك ــام أهن ــا تس ــاعد ع ــىل تثبي ــت امل ــادة
املق ــروءة يف أذهاهن ــم .

 .4ﴐورة إث ــراء التدريب ــات بتدريب ـ ٍ
ـات تس ــاعد ع ــىل تنمي ــة تفك ــري التالم ــذة  ،وتعم ــل

ع ــىل بن ــاء خزينه ــم املع ــريف .
ثالث ًا  :املقرتحات :

استكامال للبحث احلاﱄ يقرتح الباحثان ما يأﰐ :
٣١٤

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

 -1إجـــراء دراســـة ﳑاثلـــة للدراســـة

اهلل أب ــو حل ــو (  ) 2009األس ــس املنهجي ــة

اللغـــة العربيـــة للمرحلـــة االبتدائيـــة يف

العلـــوم الرتبويـــة واإلنســـانية  ،ط ،1إثـــراء

احلالي ــة يف حتلي ــل مترين ــات كت ــب قواع ــد

ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية .

واالســـتخدامات اإلحصائيـــة يف بحـــوث

للنـــرش والتوزيـــع  ،عـــامن ،االردن .

 -2إجـــراء دارســـة جتريبيـــة بعنـــوان :

.4حراشـــة  ،ابراهيـــم حمــــمد عـــيل ()2007

اللغوي ــة عن ــد تالم ــذة املرحل ــة اإلبتدائي ــة

النظريـــة والتطبيـــق  ،ط ، 1دار اخلزامـــي

أثـــر تدريبـــات إثرائيـــة يف تنميـــة القـــدرة

املهـــارات القرائيـــة وطـــرق تدريســـها بـــني

يف مـــادة القـــراءة العربيـــة .

للنـــرش والتوزيـــع  ،عـــامن  ،االردن .

املصادر واملراجع :
أوالً  :املصادر العربية :
.1إبراهيـــم  ،بســـام عبـــد اهلل طـــه ()2009
التعلـــم املبنـــي عـــىل املشـــكالت احلياتيـــة
وتنمي ــة التفك ــري  ،ط ، 1دار املس ــرية للن ــرش

والتوزيـــع والطباعـــة  ،عـــامن  ،االردن .

.2أبـــو اهليجـــاء  ،فـــؤاد حســـن حســـني
) )2007أس ــاليب وط ــرق تدري ــس اللغ ــة
العربيـــة و إعـــداد دروســـها اليوميـــة  ،ط3
 ،دار املناهـــج للنـــرش والتوزيـــع  ،عـــامن ،

االردن .

.3اجل ــادري  ،عدن ــان حس ــني  ،يعق ــوب عب ــد

.5محــادي  ،حســن خلبــاص ( )2014مناهــج
اللغـــة العربيـــة وطرائـــق تدريســـها بـــني

النظريـــة والتطبيـــق  ،ط ، 1دار الفراهيـــدي

للنـــرش والتوزيـــع  ،بغـــداد  ،العـــراق .

.6احلوجي ــي  ،خلي ــل ابراهي ــم و حمـ ــمد س ــلامن
اخلزاعلـــة ( )2012مهـــارات التعلـــم

والتفكـــري  ،ط ، 1املكتبـــة الوطنيـــة  ،عـــامن

 ،االردن .

.7داود  ،عزيـــز ( )2006مناهـــج البحـــث
العلمــي  ،ط ،1دار اســامة للنــرش والتوزيــع

 ،عـــامن  ،االردن .

.8زايـــر  ،ســـعد عـــيل و ســـامء تركـــي داخـــل

٣١٥

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

)  )2013اجتاهـــات حديثـــة يف تدريـــس

اللغـــة العربيـــة  ،ط ، 1دار املرتـــﴣ للنـــرش
والتوزيـــع  ،بغـــداد  ،العـــراق .

عبــاس محمـود عبــيد

مهارات ــه  ،ط ، 1ع ــاﱂ الكت ــب  ،القاه ــرة
 ،م ــرص .

 .13الرشبينـــي ،فـــوزي و عفـــت الطنـــاوي

.9الزعبـــي  ،عـــيل حمــــمد عـــيل ()2001

) )2006اســـرتاتيجيات مـــا وراء

االساســـية واثرهـــا يف التحصيـــل  ،كليـــة

 ،املكتبـــة العرصيـــة للنـــرش والتوزيـــع ،

تنمي ــة انقرائي ــة كت ــب الرياضي ــات للمرحل ــة
الرتبيـــة  ،ابـــن اهليثـــم  ،جامعـــة بغـــداد (،
اطروحـــة دكتـــوراه غـــري منشـــورة ) .

املعرفـــة بـــني النظريـــة والتطبيـــق  ،ط1

مـــرص  ،املنصـــورة .

 .14الض ّبـــة  ،إســـالم ناجـــي ()2013

 .10الزوينـــي  ،ابتســـام صاحـــب ()2009

حتلي ــل تدريب ــات وأنش ــطة كت ــب اللغ ــة

العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي

ضـــوء مهـــارات التفكـــري فـــوق املعـــريف

تقويـــم مترينـــات كتـــاب قواعـــد اللغـــة
يف ضـــوء تصنيـــف بلـــوم ملســـتويات
اإلدراك العقـــيل  ،جملـــة كليـــة الرتبيـــة

 /باب ــل  ،املجل ــد ، 2الع ــدد ،1جامع ــة
بابـــل  ،العـــراق .

 .11ســـليم  ،صـــالح فـــؤاد ()2010
النشـــاطات املدرســـية  ،ط ، 1مكتبـــة
املجتمـــع العـــريب للنـــرش والتوزيـــع ،

عـــامن  ،االردن .

 .12س ــليامن  ،س ــناء حمم ــد ( )2011التفك ــري
اساســـياته وانواعـــه – تعليمـــه وتنميـــة

٣١٦

العربيـــة للمرحلـــة األساســـية الدنيـــا يف

وتصـــور مقـــرتح إلثرائهـــا ،اجلامعـــة
االســـالمية  ،غـــزة (رســـالة ماجســـتري
غـــري منشـــورة) .

 .15طعم ــة  ،حس ــن ياس ــني  ،إي ــامن حس ــني
حنـــوش ( )2009أســـاليب اإلحصـــاء
التطبيقـــي  ،ط  ، 1دار صفـــاء للنـــرش ،

عـــامن  ،األردن .

 .16عاش ــور  ،رات ــب قاس ــم و حمـ ــمد ف ــؤاد
احلوام ــدة ( ، )2007أس ــاليب تدري ــس

اللغ ــة العربي ــة ب ــني النظري ــة والتطبي ــق

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

 ،ط ، 2دار املســـرية للنـــرش والتوزيـــع
عـــامن  ،األردن .
والطباعـــة ّ ،

 .17عبـــد احلميـــد  ،هبـــة حمــــمد ()2006
أنش ــطة ومه ــارات الق ــراءة واالس ــتذكار

يف املدرســـتني االبتدائيـــة واالعداديـــة
 ،ط ، 1دار صفـــاء للنـــرش والتوزيـــع ،

عـــامن  ،االردن .

 .18العتـــوم  ،عدنـــان يوســـف و آخـــرون
) )2005علـــم النفـــس الرتبـــوي
النظريـــة والتطبيـــق  ،ط ، 1دار املســـرية

عـــامن  ،األردن .
للنـــرش والتوزيـــع ّ ،
 .19العـــزاوي  ،رحيـــم يونـــس كـــرو (
 ) 2008القي ــاس والتقوي ــم يف العملي ــة
التدريســـية  ،ط ، 1دار دجلـــة عـــامن

االردن .

 .20عطــا  ،ابراهيــم مـــحمد ( )2002ثوابــت
املنه ــج ال ــدرايس  ،ط ، 1مرك ــز الكت ــاب
للن ــرش  ،القاه ــرة  ،م ــرص .

 .21عطيـــة  ،حمســـن عـــيل ( )2008اجلـــودة
الشـــاملة واملنهـــج  ،ط ، 1دار املناهـــج

للنـــرش والتوزيـــع  ،عـــامن  ،االردن .
 )2010) .22البح ــث العلم ــي يف الرتبي ــة )
مناهج ــه ،أدوات ــه  ،وس ــائله اإلحصائي ــة

)  ،ط ،1دار املناه ــج للن ــرش والتوزي ــع ،

ع ـ ّـامن  ،االردن .

 .23العف ــون  ،نادي ــة حس ــن و منته ــى مط ــرش
عبـــد الصاحـــب ( )2012التفكـــري

أنامطـــه ونظرياتـــه و أســـاليب تعليمـــه
وتعلمـــه  ،ط ، 1دار صفـــاء للنـــرش
والتوزيـــع  ،عـــامن  ،االردن .

 .24عليـــان  ،ربحـــي مصطفـــى  ،عثـــامن
حمـ ــمد غني ــم ( )2013أس ــاليب البح ــث
العلمـــي النظر ّيـــة والتطبيـــق  ،ط ، 5دار

صفـــاء للنـــرش  ،عـــامن  ،األردن.

 .25العيـــد (  )2010حتليـــل النشـــاطات
التقويميـــة يف كتـــب لغتنـــا اجلميلـــة

للصـــف الرابـــع األســـايس يف ضـــوء
مهـــارات التفكـــري االبداعـــي ومـــدى
اكتســـاب الطلبـــة هلـــا  ،اجلامعـــة
اإلســـالمية  ،غـــزة (رســـالة ماجســـتري

٣١٧

أ.م  .ســـيف طـــارق حســـيــن

غـــري منشـــورة ) .
 .26غبايـــن  ،عمـــر حممـــود ()2008
اســـرتاتيجيات حدثـــة يف تعليـــم وتعلـــم

عبــاس محمـود عبــيد

 32تربويـــة معـــاﴏة يف تعليـــم التفكـــري
وتعلم ــه  ،ط ، 1ع ــاﱂ الكت ــب  ،ع ــامن ،
االردن .

التفكـــري  ،ط ، 1دار إثـــراء للنـــرش  .31اهلاش ــمي  ،عب ــد الرمح ــن و حمس ــن ع ــيل
عطي ــة ( )2009حتلي ــل حمت ــوى مناه ــج
والتوزيـــع  ،عـــامن  ،االردن .
 .27الغريـــري  ،ســـعدي جاســـم عطيـــة
) )2007تعليـــم التفكـــري )مفهومـــه

وتوجهات ــه املع ــاﴏة )  ،مطبع ــة بغ ــداد
 ،بغـــداد  ،العـــراق .

 .28حممـــد  ،وائــل عبــد اهلل و ريــم امحــد عبــد
30

اللغـــة العربيـــة رؤيـــة نظريـــة تطبيقيـــة

 ،ط ، 1دار صفـــاء للنـــرش والتوزيـــع ،

عـــامن  ،االردن .

 )2011) .23حتليـــل مضمـــون املناهـــج
الدراســـية  ،ط ، 1دار صفـــاء للنـــرش

والتوزيـــع  ،عـــامن االردن .

العظيــم (  )2012حتليــل حمتــوى املنهــج  .33وزارة الرتبيــة (1985م) نظــام املــدارس

يف العل ــوم االنس ــانية  ،ط ، 1دار املس ــرية
للنـــرش والتوزيـــع والطباعـــة  ،عـــامن ،
االردن .

 .29حمم ــود  ،ص ــالح الدي ــن عرف ــة (2006
أ) مفهوم ــات املنه ــج ال ــدرايس والتنمي ــة
املتكامل ــة يف جمتم ــع املعرف ــة  ،ط ، 1ع ــاﱂ

الكت ــب  ،القاه ــرة  ،م ــرص .

 2006) .03ب)  ،تفك ــري ب ــال ح ــدود رؤي ــة

٣١٨

االبتدائيـــة  ،مطبعـــة وزارة الرتبيـــة

العراقيـــة  ،بغـــداد  ،العـــراق .

 .34الوكيـــل ،حلمـــي أمحـــد وحمــــمد أمـــني
املفتـــي( )2008أســـس بنـــاء املناهـــج

وتنظيامهت ــا  ،ط ، 3دار املس ــرية للن ــرش
عـــامن  ،االردن .
والتوزيـــع والطباعـــة ّ ،

تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية

املصادر اجلنبية :
32.Risner ، G.P & et.al ( 1991 ) Levels Of Queﬆioning In Current Elementary Text Books ، What The Future Holds ? ، An Abﬆract of eric .
33.Wilson )1980( Reconsider The Content of Basic Reading Books for
Primar Stage Regarding The Nature of Environmental Problems and
Its Pattern and Characteriﬆics ، United States of America

املالحق :

جامعة بابل

كلية الرتبية االساسية

الدراسات العليا  /املاجستري

طرائق تدريس اللغة العربية

ملحق ()1
م  /استبانة استطالعية ملرشيف اللغة العربية ومرشفاهتا ومعلميها
ومعلامهتا للمرحلة االبتدائية
ي ــروم الباح ــث اج ــراء دراس ــة بعن ــوان ( حتلي ــل حمت ــوى تدريب ــات كت ــب الق ــراءة

العربي ــة للمرحل ــة االبتدائي ــة يف ض ــوء مه ــارات التفك ــري األساس ــية )  ،ونظ ــرا

لدوركـــم الفاعـــل يف العمليـــة الرتبويـــة ،ولالرتقـــاء بمســـتوى كتـــب القـــراءة
والتأكـــد مـــن وضعهـــا ضمـــن املهـــارات األساســـية للتفكـــري  ،يرجـــى بيـــان

رأيك ــم م ــن طري ــق اإلجاب ــة ع ــن اس ــئلة االس ــتبانة املرفق ــة ،وإب ــداء م ــا ترون ــه
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عبــاس محمـود عبــيد

مناس ــب ًا .

شاكرين تعاونكم مع خالص التقدير واالمتنان
الباحثان

اسم املعلم/ة ......................................... :
اسم املدرسة .......................................... :
الصـــــــــف .............................................. :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ه ــل يوج ــد ضع ــف م ــؤﴍ يف حتصي ــل التالمي ــذ يف م ــادة الق ــراءة ؟ م ــا ه ــو
س ــبب ذل ــك الضع ــف برأي ــك ؟

...............................................................................
...............................................................................
 ما هو رأيك بمناهج القراءة العربية ؟
...............................................................................
...............................................................................
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 م ــا ه ــو رأي ــك يف التدريب ــات ال ــواردة يف كت ــب الق ــراءة العربي ــة م ــن حي ــث
طريق ــة تكوينه ــا ؟

...............................................................................
...............................................................................

هـــل التدريبـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة مناســـبة ألعـــامر التالميـــذ
ومس ــتوى االدراك لدﳞ ــم ؟ ب ــني ذل ــك

...............................................................................
...............................................................................
ه ــل حتظ ــى التدريب ــات بالوق ــت ال ــكايف إلعطائه ــا اىل التالمي ــذ ؟

...............................................................................
.....................................................................

ه ــل حتظ ــى التدريب ــات باالهت ــامم م ــن ل ــدن معلم ــي و معل ــامت الق ــراءة العربي ــة

؟ م ــا س ــبب ذل ــك ؟

...............................................................................
...............................................................................
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مع فائق الشكر واالمتنان
ُحملق ()2
مجهورية العراق

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي

جامعة بابل /كلية الرتبية األساسية

الدراسات العليا  /طرائق تدريس اللغة العربية
م  /استبانة اخلﱪاء واملتخصصني
األستاذ الفاضـل .......................................ا ُملحتــــرم
األستاذة الفاضلة  ..........................................ا ُملحرتمــة

ِ
حتيـــــــ ًة بِ
ـــعــبق الــورد ...
ي ــروم الباح ــث اج ــراء بحث ــه املوس ــوم بـــ ( حتلي ــل حمت ــوى تدريب ــات كت ــب

الق ــراءة العربي ــة للمرحل ــة اإلبتدائي ــة يف ض ــوء مه ــارات التفك ــري األساس ــية )،
وم ــن متطلب ــات إج ــراء البح ــث حتدي ــد مه ــارات التفك ــري األساس ــية الت ــي ﴍع

الباح ــث يف تصنيفه ــا بع ــد ا ّطالع ــه ع ــىل بع ــض األدبي ــات الرتبوي ــة  ،ونظ ــر ًا مل ــا
يعه ــده الباح ــث فيك ــم م ــن خ ــﱪة وس ــعة اط ــالع وموضوعي ــة  ،أرج ــو التفض ــل
ببي ــان آرائك ــم الس ــديدة ومالحظاتك ــم الصائب ــة وإب ــداء م ــا ترون ــه مناس ــب ًا يف
٣٢٢
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تصني ــف مه ــارات التفك ــري األساس ــية وبي ــان وجه ــة نظرك ــم في ــه .
مع وافر ُ
الشـكر اجلزيل
تصـــنيﻒ مهــــارات التفــكـري األســاســــية
أوال  :مهارات التفكري األساسية الدﹸ نيا
وغالب ًا ما تكون هذه املهارات بسيطة تتطلب من
الفرد القيام بعمليات عقلية غري معقدة  ،وهي :
1
2
3

تصلح

مهارة املالحﻈة  :والتي هتدف اىل
احلصول عىل املعلومات من مصادرها
املختلفة من طريق احلواس .
مهارة الرتميز :والتي هتدف اىل ترميز
وﲣزين املعلومات يف الذاكرة .

مهارة االستدعاء  :والتي هتدف اىل
استدعاء املعلومات من الذاكرة .

ثاني ًا  :مهارات التفكري األساسية الوسطى

۱

درجة األﳘية
مالحظات
ال
تصلح

وتتطلب هذه املهارات من االفراد القيام بعمليات
اكثر تعقيد ًا من مهارات التفكري األساسية الدنيا ،
وهي :

درجة األﳘية
تصلح

ال
تصلح

مالحظات

مهارة الرتتيب  :والتي هتدف اىل وضع
األشياء أو املفردات يف سياق متتابع
وفق ًا ملعيار معني .
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مهارة التصنيﻒ  :والتي هتدف اىل
وضع األشياء يف جمموعات عىل وفق
خصائص وصفات مشرتكة .
مهارة املقارنة  :التي هتدف اىل مالحظة
أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو
أكثر .

۲
۳

ثالث ًا :مهارات التفكري األساسية ال ﹸعليا

هي املهارات التي تتطلب من االفراد القيام
بعمليات معقدة بعض الﴚ  ،وهي أعىل مهارات
التفكري األساسية الوسطى  ،وهي :

تصلح

عبــاس محمـود عبــيد

درجة األﳘية
ال
تصلح

مالحظات

مهارة التعريﻒ باملشكالت  :والتي
هتدف اىل توضيح املواقف املحرية أو
املثرية للتساؤل من قبل املتعلم .

۱

مهارة توليد األسئلة  :والتي هتدف
اىل البحث عن املعلومات من طريق
االستقصاء و إثارة االسئلة .

۲

ـدد مــن معلمــي اللغــة العربيــة ومعلامهتــا يف عـ ٍ
* قــدم الباحثــان اســتبانة مفتوحــة لعـ ٍ
ـدد مــن املــدارس
اإلبتدائيــة التابعــة ملديريــة تربيــة قضــاء املحاويــل  /حمافظــة بابــل  ،وهــم  :ابتســام مزهــر عبــد  ،جبــار
مح ــزة اليس ــاري  ،زه ــراء حس ــني ج ــدي  ،زه ــراء عب ــد الس ــتار ح ــردان  ،غف ــران ع ــيل ه ــادي  ،هدي ــة
حس ــني طاه ــر .
* أ  .م  .د  .ابتس ــام عب ــد الصاح ــب  :طرائ ــق تدري ــس اللغ ــة العربي ــة  /كلي ــة الرتبي ــة االساس ــية /
جامع ــة باب ــل .
* م  .إرساء فاضل أمني  :طرائق تدريس اللغة العربية  /كلية الرتبية األساسية  /جامعة بابل .
* ع ــاﱂ نف ــس وفيلس ــوف س ــويرسي وق ــد ط ــور نظري ــة التط ــور املع ــريف عن ــد األطف ــال في ــام يع ــرف
اآلن بعل ــم املعرف ــة الوراثي ــة .
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