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مدى تضمني حمتوى كتب العلوم للمرحلة املتوسطة ملهارات 
 التفكري املنفتح النشط 

 أ.م.د سنابل ثعبان اليداوي         رنا ميدي زبالة الحميداويالباحثة. 
 جامعو ذي قار / كمية التربية لمعموم اإلنسانيةجامعة سومر / كمية التربية األساسية      

Dr.sanabl.thaban.salman@utq.edu.iq    rana1994920mahdi@gmail.com 
 الممخص:

 :  إلىالتعرف  الحالي يدف البحثي 
 مدى تضمين محتوى كتب العموم لممرحمة المتوسطة لميارات التفكير المنفتح النشط . 

: استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي متبعة الخطوات اآلتيةومن اجل تحقيق ىدف البحث 
إعداد قائمة أولية بميارات التفكير المنفتح النشط ثم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين 
المختصين في مجال المناىج وطرائق التدريس وعمم النفس والقياس والتقويم , وبعد إجراء التعديالت 

كير المنفتح النشط ,وبعد لمتف( ميارة فرعية  83( ميارات رئيسة و) 5ت األداة من )عمييا , إذ تكون
استكماليا تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء لتستوفي األداة شروط الصدق , ثم حممت الباحثة 

، ( م 0200- 0202ة لمعام الدراسي )كتب العموم لممرحمة المتوسطة )األول والثاني ( المتوسط المقرر 
( صفحة ,حيث استخدمت الباحثة الفكرة الضمنية والصريحة  853مغ عدد الصفحات المحممة ) وب

.  انفسي ةوحدة لمعد والتسجيل ,وقد تم حساب ثبات التحميل باالتفاق مع محممين خارجين ومع الباحث
 Microsoft( وبرنامج )SPSS-V23وقد أظيرت النتائج باستخدام الحقيبة اإلحصائية لمعموم )

excel االتي(,فضال عن التكرارات والنسب المئوية: 
 إن كتب العموم قد تضمنت ميارات التفكير المنفتح النشط بنسب مختمفة . – 2
كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط )الجزء األول ( ىو األكثر تحقيقا لميارات التفكير المنفتح  – 0

ول المتوسط )الجزء األول( بنسبة %( ، يميو كتاب العموم لمصف األ72,56النشط وبنسبة )
%( ، وأخيرا 83,56يميو كتاب العموم لمصف األول المتوسط )الجزء الثاني ( بنسبة ) (،72,08%)

 %( .83,80كتاب العموم لمصف الثاني )الجزء الثاني ( بنسبة )
 (. لنشطكتب العموم لممرحمة المتوسطة، ميارات التفكير، التفكير المنفتح االكممات المفتاحية: )
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Abstracts: 

 The current research aims to identify: 

The extent to which the content of science books for the intermediate stage 

includes active open-minded thinking skills. 

In order to achieve the goal of the research, the researcher used the 

descriptive analytical approach, following the following steps: Preparing an 

initial list of active open thinking skills, then presenting it to a group of 

experts and arbitrators specialized in the field of curricula, teaching methods, 

psychology, measurement and evaluation, and after making adjustments to it, 

as the tool consisted of (5) ) main skills and (38) sub-skills for active open-

minded thinking, and after completing them, they were presented to a group 

of experts so that the tool fulfills the conditions of honesty. The analyzed 

pages (458) pages, where the researcher used the implicit and explicit idea as 

a unit for counting and recording, and the stability of the analysis was 

calculated in agreement with external analysts and with the researcher 

herself. The results were shown using the statistical package for science 

(SPSS-V23) and (Microsoft excel), as well as the following frequencies and 

percentages: 

1 - Science books have included the skills of open-minded and active 

thinking in different proportions. 

2 - The science book for the second intermediate grade (Part 1) is the most 

effective in achieving open and active thinking skills with a percentage of 

(61,57%), followed by the science book for the first intermediate grade (Part 

1) with a percentage of (61,24%), followed by the science book for the first 

intermediate grade (Part Two) with a percentage of (38,57%), and finally the 

Science Book for the second grade (Part Two) with a percentage of (38.42%). 

Keywords: (intermediate level science books, thinking skills, active open 

thinking). 
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 التعريف بالبحث 
 : مشكمة البحث:ًاوال

قد يختمف التربويون مبدئيـا فـي تحديـد مفيـوم المنيــاج بــاختالف نظرياتيــم التربويـة     
وخمفيــــاتيم األكاديميــــة عامــــة، والمــــواد التخصصــــية الدراســــية التــــي تعمموىـــــا أو يعمموىــــا 

كــل منيــاج مــن فــروع المعرفــة العمميــة واإلنســانية طبيعتــو الخاصـــة بـــو لخاصــةوذلك الن 
ن فروع المناىج التعميميـة األخرى. وتشمـل ىـذه الطبيعة المنيجيـة ليـذا تميزه عن غيره م
محتواه وميادينـو وأىدافـو وأغراضـو ونتاجاتـة التعمميـة جميع ما يندرج تحتو الفرع أو ذاك 

وأسسـو وعناصـره وتنظيماتــو وتوجياتــو وأخالقيـات العمــل فيــو وطبيعــة البحــث وأسـالـيــب 
لـك مـمـا يـرى التربويون ومختصـو المنـاىــج فـي دراسـتو وتدريســو أنــو التفكيـر فيـو وغيـر ذ

ضــــــــروري لفيــــــــم ذلــــــــك المنيــــــــاج فيمــــــــا جيــــــــدا لتحقيــــــــق أىـدافــــــــو المنشــــــــودة وأغراضـــــــو 
فــي أدبيــات المنــاىج والبحـــث ودراســاتو ً مــااعًالتعمميــة إال أن ثمــة اتفاقــا المتوخاةونتاجاتــة

العامـــة واالفتراضـات األساســية التــي يسـتند إلييــا المنيــاج  عمـى تحديـــد المفـاىيم والمبــاد 
 (00-02: ۰۲۰۲وبخاصة تمك المتمثمة بأسس المنياج وعناصره وتنظيماتو.)زيتون،

 ةىـو وســيمو المجتمــع األساسـية لت يـر الحاضــر والمسـتقبل،  ةوىـو أداالكتـاب المدرسـي  
عمــم والمعرفــة الشــيء إعــداد جيــل قــوي يمتمــك مــن ال مــن خــالللتحقيــق أىــداف المجتمــع 

عمــــى الوقــــوف بوجيالعقبــــات ومواكبــــو الت ييــــرات المتســــارعة ، ومــــن ىــــذا ً الكثيــــر وقــــادرا
وكتـاب العمــوم  ةبصـوره عامــ المدرســية لتطــوير الكتـب الماسـةالمنطمـق يتبــين لنـا الحاجــة 

بوجــو الخصــوص وحاجتــو لمتحــديث المســتمر والتكامــل اســتجابة لمتقــدم العممــي والمعرفــي 
، بوساطة تضـمينيا العديـد مـن ميـارات التفكيـر وخاصـة ميـارات التفكيـر المنفـتح المتزايد
 (225: 0222)الكسباني، .                         النشط

 متقــدموتأىيميــا لتواكبمبــد مــن االىتمــام بعمميـة تطــوير المنــاىج التربويــة انيالوترررا الباحثررة
العممي الذي حـدث فـي اآلونـة األخيـرة مـن خـالل االطـالع عمـى مـا تحتويـو مـن ميـارات 

وىو ما حدا بيا إلى إجـراء ىـذه الدراسـة التـي لـم يسـبق التطـرق  التفكير لمجاالت مختمفة
إلييــا عمــى حــد عمــم الباحثــة والتــي تســعى مــن خالليــا لمبحــث فــي تحميــل محتــوى كتــب 
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السـاال ءًا عمى ما تقدم يمكن صياغة مشكمة البحث فـي ، وبناالعموم لممرحمة المتوسطة 
 -: لتاليةا
 ما مدا تضمين كتب العموم لممرحمة المتوسطة لميارات التفكير المنفتح النشط ؟  

 :: أىمية البحث ًثانيا
إن التقدم الكبير الذي أحرزتو البشرية في مجال الحضارة ىو ثمرة العمم وحصيمتو ،  

فــال نجــد صــ يرة وال كبيــرة مــن وســائل الحيــاة ومقوماتيــا إال  وليــا أصــل فــي العمــم ترجــع 
إلية ، سواء في الكشف عنيا ، أو في تيذيبيا أو ترويضيا لتكون صالحو لتحقيق غايـة 

 . أو توفير مصمحة 
ن اليــدف مــن إعــداد المنــاىج المدرســية ىــو اكتســاب و         (26: 0223يــة ،)خطاب ا 
لمتعامل مع بيئاتيم ومع من حوليم فيتعممون : كيف يتعممون ،  ةالالزمميارات لمالطمبة 

كيــف يفكــرون ، وكيــف يســتخدمون العــادات العقميــة فــي تنفيــذ األنشــطة التعميميــة وكيفيــة 
والحاجات الشخصية واالجتماعية عمى حد سـواء. )  معالجتيا وتوظيفيا وفق المنظورات

 ( 221:  0226زيتون ، 
وان االىتمام بالمناىج الدراسية جاء نتيجة االىتمام الن المناىج تمثل عنصر رئيسـي  

ــيم فــان األســاس  مــن تحقيــق التعمــيم والتربيــة ، وىــي مــن ضــروريات عمميــة الــتعمم والتعم
دف من التعميم ، فالمناىج التي تنبثق مـن حاجـات األول لممناىج الدراسية ىو تحديد الي

 .المجتمع وتراعي أىدافو في المواقف الحياتية المتعددة تعتبر من المناىج الناجحة 
يمان ،   ( 07:  0228) زاير وا 

 : ىدف البحث  ًثالثا
الكشــف عــن مــدى  تضـمين كتــب العمــوم لممرحمــة المتوســطة لميــارات ييـدف البحــث إلى)

 (. المنفتح النشطالتفكير 
 : حدود البحث ًرابعا

الحــــدود المعرفيــــة : كتــــب العمــــوم )لمصــــف األول متوســــط والصــــف الثــــاني متوســــط( 
 لممرحمة المتوسطة.

 ::تحديد المصطمحات ًخامسا
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 (  عرفو:Active open thinkingلتفكير المنفتح النشط )ا
 (2008 ,Baron  )  بأنــو م مجموعــة مــن االســتعدادات التــي تيــدف إلــى تجنــب

التحيز لمفكـر الـذاتي والميـل إلـى التفكيـر بطـرق تعـزز وتـدعم االسـتنتاج عمـى قـدر عـالي 
من إطالقو اإلحكام نحـو اآلخـرين عـن طريـق الرغبـة فـي النظـر إلـى الجوانـب الموضـوع 

اد يعكــس المرونــة فــي أو القضــية المطروقــة والوصــول إلــى إصــدار الحكــم وىــذا االســتعد
تبنــي عقــل منفــتح لمتفكيــر ألراء ومعتقــدات اآلخــرين والميــل لتوليــد اكتشــاف شــيء غيــر 

                                  (Baron, 2008:195 ) مألوف وبدائل متعارضة
جراءات الميدانية   منيجية البحث وا 

 : منيج البحث  ًاوال
الباحثــة المــنيج الوصــفي التحميمــي باســتخدام أســموب تحميــل المحتــوى لتحميــل اعتمــدت 

كتـــب العمـــوم لممرحمـــة المتوســـطة ، وىـــو احـــد األســـاليب المســـحية فـــي المـــنيج الوصـــفي 
اعتمردت  لمكشف عن مدى االىتمام والعناية بمحتوى مادة العمـوم لممرحمـة المتوسـطة ،إذ

عمــى أســموب تحميــل المحتــوى الــذي يعــد احــد أســاليب المــنيج الوصــفي لتحقيــق الباحثررة 
البحث ألنة يتميز بخصائص البحث العممي المنيجي ، من موضوعية وحيادية وانتظـام 

 وقابمية نشر النتائج التي يتم التوصل إلييا .  
 (                     262:  0223) درويش ،                                                  

 مجتمع البحثًثانيا : 
 يعرف مجتمع البحث م ىو المجتمع الذي يرغب في تعميم نتائج البحث عميو م     

 (  281:  0223) عطوان ومطر ،                                             
تـب العمـوم لممرحمـة المتوسـطة إن البحث الحـالي يتضـمن مجـال أساسـي ىـو تحميـل ك  

 لميارات التفكير المنفتح النشط:
 مجتمع كتب العموم لممرحمة المتوسطة ) مصادر البيانات ( .

 0202يتحدد البحث بتحميل كتـب العمـوم لممرحمـة المتوسـطة فـي العـراق لمعـام الدراسـي )
 ( 2( والبالغ عددىا أربع كتب كما في الجدول ) 0200   –
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 (2جدول )
 العموم المقررة لممرحمة المتوسطة ) مجتمع البحث (كتب 

سنو  الطبعة عنوان الكتاب ت
 الطبع

عدد 
الصفحات 
 الكمية

كتاب العموم لمصف األول  1
 (المتوسط) الجزء األول

الطبعة 
 الخامسة

0201 111 

كتاب العموم لمصف األول  0
 (المتوسط )الجزء الثاني

الطبعة 
 الخامسة

0201 20 

العموم لمصف الثاني كتاب  3
 (المتوسط )الجزء األول

الطبعة 
 الرابعة

0201 161 

كتاب العموم لمصف الثاني  1
 (المتوسط )الجزء الثاني

الطبعة 
 الرابعة

0201 88 

 188 المجموع
 Sample of the Researchعينة البحث 

ىــي جــزء مــن المجتمــع يــتم اختيارىــا وفــق قواعــد وطرائــق عمميــة بحيــث تمثــل المجتمــع 
 (  078: 0228)عبود ،                   تمثال صحيحا .                     
 تكونت عينو البحث الحالي من : 

ي جميوريـــة محتـــوى كتـــب العمـــوم لممرحمـــة المتوســـطة المقـــررة مـــن قبـــل وزاره التربيـــة فـــ
 ( . 0200 – 0202العراق لمعام الدراسي ) 

  82اتخذت الباحث محتوى كتب العموم لممرحمة المتوسطة عينة لمبحث بعد استثناء )  
( صفحة )مقدمات الكتاب و واجيات الفصول  والفيارس ،وخاتمة الكتاب (  وذلك الن 

البحـــث ،  ولـــم تســـتبعد ىـــذه الجوانـــب ال تمثـــل محتـــوى عممـــي لـــو عالقـــة مباشـــرة بيـــدف 
الباحثــة الرســوم واإلشــكال  التوضــيحية والصــور واألنشــطة كونيــا قــد تحتــوي عمــى أفكــار 
صـــريحة وضـــمنية تحقـــق ىـــدف البحـــث  إذ إن عـــدد الصـــفحات الكمـــي لمكتـــب موضـــوع 
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( صـــفحة  , 853( ، إمـــا عـــدد الصـــفحات الخاضـــعة لتحميـــل فيـــي )   833الدراســـة ) 
 % (18,35 شكمت نسبة المئوية مقدارىا)

 ToolsResearchرابعا : أداة البحث 
ـــــي البحـــــث العممـــــي بشـــــكل عـــــام ، إذ  ـــــر أداة البحـــــث مـــــن العناصـــــر األساســـــية ف تعتب
ــــــــف  ال يمكــــــــن إتمــــــــام البحــــــــث دون اســــــــتخدام إحــــــــدى أدوات البحــــــــث العممــــــــي , وتختم

 األدوات باختالف أىداف وأسئمة البحث .                           
 (32: 0202)أبو سمرة والطيطي ،                                   

 وليذا قامت الباحثة ببناء أداه البحث لتحقيق ىدف البحث: 
أداة تحميــل محتــوى كتــب العمــوم لممرحمــة المتوســطة لميــارات التفكيــر المنفــتح النشــط )   

إعـــداد قائمـــة بميـــارات التفكيـــر المنفـــتح النشـــط التـــي يجـــب إن تتضـــمن فـــي كتـــب العمـــوم 
 مرحمة المتوسطة ، ليتم تحميل الكتب وفقيا .لم

صـدق األداة ىـوم مـدى صـالحية األداة فـي تحميـل المحتـوى الـذي صدق أداة البحث : 
ترغب الباحثة في تحميمو ، حيث يفترض عرض النتائج الخاصة بالتحميل عمى مجموعة 

 ألجمو م من المحممين اآلخرين ألجل التأكد من إن األداة قد حققت ال رض التي أعدت
                               (Krippendorff , 2018 :30-31 ) 

فمـن خــالل مـا تقــدم فأنـة تــم تقــديم نمـوذج أولــي ألداة البحـث إلــى مجموعـة مــن الخبــراء 
والمحكمــين المختصــين فــي طرائــق تــدريس والقيــاس والتقــويم وعمــم الــنفس ولقــد تــم األخــذ 

بـــــدوىا الخبــــراء والمحكمـــــين حـــــول إعــــادة صـــــياغة وتعـــــديل بعـــــض بالمالحظــــات التـــــي أ
( فرعيـة . واعتمـدت الباحثـة 83( ميـارات رئيسـة و ) 5الميارات حيث بقيـت الميـارات )
% ( بــــين المحكمــــين حســــب تصــــنيف بمــــوم  ، وبــــذلك 32فــــي ذلــــك عمــــى نســــبة اتفــــاق)

ميا اكتســـبت أداة البحـــث الصـــدق الظـــاىري وماشـــرات صـــدق المحتـــوى  ، لتصـــبح بشـــك
 .النيائي 

 تحميل محتوا كتب العموم لممرحمة المتوسطة لميارات التفكير المنفتح النشط . 
اعتمـدت الباحثــة فــي تحميميــا لمحتــوى كتـب العمــوم لممرحمــة المتوســطة لميــارات التفكيــر 

 المنفتح النشط عمى عدد من الخطوات وىي كاألتي : 
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 أوال :تحديد ىدف التحميل 
إن اليـــدف مـــن التحميـــل فـــي البحـــث الحـــالي ىـــو معرفـــة مـــدى تضـــمين محتـــوى العمـــوم 

 لممرحمة المتوسطة لميارات التفكير المنفتح النشط . 
 ثانيا : تحديد عينة التحميل 

%( مـــن المحتـــوى الكمـــي لمصـــفحات المـــراد 02تـــم تحديـــد عينـــة التحميـــل والتـــي تمثـــل )
( صــــفحة لتحميميــــا مــــن قبــــل 13( صــــفحة والتــــي تعــــادل )833تحميميــــا البــــالغ عــــددىا )

المحممـــين الخـــارجيين لمتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات عمميـــة التحميـــل . وان عـــدد ىـــذه النســـبة 
ـــذا تـــم اختيـــار الوحـــدة 801:  0221تـــتالءم مـــع عـــدد الصـــفحات الكمـــي ) سميســـم ، ( ل

الثانية )   بناء جسـم الكـائن الحـي  ( مـن كتـاب العمـوم لمصـف األول المتوسـط / الجـزء 
الثــــاني , والوحــــدة الخامســــة  ) البيئــــة ومواردىــــا    ( مــــن كتــــاب العمــــوم لمصــــف الثــــاني 

 المتوسط / الجزء األول . 
 ثالثا : تحديد فئة التحميل 
مــة مــن ميــارات التفكيــر المنفــتح النشــط ) االســتنتاج ، إصــدار حــددت فئــة التحميــل بقائ

اإلحكــام ، المرونــة ، البــدائل المتعارضــة ، اكتشــاف شــي جديــد ( وتنــدرج منيــا ميــارات 
 ( 83فرعية )

  Limitation Units of analysisرابعا : تحديد وحدات التحميل :
ل إلى قراءات أو دالالت ويقصد بيام الوحدات التي تخضع القياس أو العد ب ية التوص

 (  036:  0227) الخوالدة ويحيى ،              تساعد في تفسير النتائجم.     
 ويستخدم في تحميل المحتوى ثالث وحدات  وىي :  
 Recording Unitوحدة التسجيل :  –أ
تي تيـد إلـى وىي اص ر جزء بالمحتوى المحمل ، أو يتم بواسطتيا إحصاء الظواىر ال 

عمميـــة التحميـــل إلـــى تشخيصـــيا ، وقـــد تكـــون عبـــارة ، أو جممـــة ، أو كممـــة ، أو حرفـــا ، 
 وحددت ضمن وحدات رئيسة يمكن لمباحثين استخداميا لتحميل المحتوى ، وىي : 

: اص ر وحدات التسجيل ، وقد تكون مصطمحا ، مكانا معينا ،  Wordالكممة – 2
 رمزا ، حدثا معينا . 
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تعــد مــن أىــم وحــدات التســجيل ، وقــد تكــون جممــة مركبــة أو  :  Theme الفكرررة– 0
 بسيطة ، تدور حول قضية محددة أو موضوع معين . 

: يدرس الكتاب بصورة كمية ، ثم معرفة اآلراء الرئيسة الـواردة  Objectالموضوع – 8
 في المادة العممية والكشف عن االتجاىات . 

: احـــد وحـــدات التســـجيل الميمـــة عنـــد دراســـة القصـــص  Characterالشخصرررية – 8
التاريخيــة أو الواقعيــة ، بيــدف التعــرف عمــى اإلحــداث الــواردة فــي النصــوص أو ســمات 

 الشخصيات . 
:  يقصــد بيــا المســاحة التــي   Space and Timeوحرردة المسرراحة والررزمن – 5

ويســتخدم لحســاب يحتميــا الموضــوع المــراد تحميمــو والمــدة الزمنيــة المخصصــة لمتحميــل ، 
 (   826:  0227) عبد ،       السطور والصفحات أو الزمن الذي تست رقو .     

وقد تم استخدام الفكرة وحدة التحميل في البحث الحالي ، ويعرفيا ) الجابري ويعقـوب ، 
تـي يـدور حوليـا ( م عبارة عن جممة مختصرة أو عبارة مـاجرة  تتضـمن الفكـرة ال 0221

، ويرجع سـبب اختيارىـا الن ليـا مـن مـا   ( 026: 0221الجابريويعقوب،) الموضوع م 
يقمل من احتمال تضمينيا لعدة اتجاىـات ، قياسـا بوحـدات اكبـر ، والن اغمـب الدراسـات 
السابقة التي تناولت تحميـل المحتـوى اسـتخدمت وحـدة الفكـرة عمـى أنيـا وحـدة التحميـل  ، 

        عمى نوعين :                                                                                                                   وتكون الفكرة
*الفكــرة الصــريحة :وىــي جممــة مركبــة أو بســيطة يشــار إلييــا بشــكل صــريح أو مباشــر 

 .  إلى المعيار أو الحكم المرغوب فيو أو غير المرغوب فيو
* الفكرة الضمنية : ويقصد بيا الفكرة التـي تـرد  فـي سـياق الموضـوع والتـي تشـير إلـى 
نمـــا تشـــير إلـــى المعنـــى  حالـــة أو مواقـــف غيـــر ظـــاىرة مباشـــره فـــي الـــنص المكتـــوب ، وا 

 (  37:  0221المضمون .) التميمي ، 
  Context Unitوحدة المضمون :  –ب 

يجب فحصة ل رض التوصل إلى تشخيص  وىيم الييكل المحيط بوحدة التسجيل الذي
وحدة التسجيل وىي عادة الفقرة أو الموضـوع الـذي توجـد فيـو الفكـرة م. ) عبـد الـرحمن و 

 ( .  027:  0226زنكنو ، 
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  Enumeration Unitوحدة العد : –ج 
يتوقف اختبار وحدة العد عمى طبيعية الدراسة وأىدافيا ، وتكون إما عمى شكل حساب 

عــدد مــرات ظيورىــا أو عــدم ظيورىــا ( ، أو حســاب الكميــة ) تقــدير أوزان  2التكــرارات 
 (  888:  0228) طعيمو ،                     خارجية لممحتوى (             

وحــدة الفكــرة بنوعييــا الصــريحة والضــمنية فــي تحميــل محتــوى كتــب  واعتمرردت الباحثررة
تــب العمــوم مــن الكتــب العمميــة التــي تشــتمل عمــى أفكــار العمــوم لممرحمــة المتوســطة ، فك

متنوعـة ومتعــددة ىـي تحتــوي عمـى األفكــار الصـريحة والضــمنية التـي تســتنبط مـن خــالل 
 دراستيا . 

 خطوات تحميل المحتوا : 
لتحميل محتوى كتب العموم لممرحمة المتوسطة لميارات التفكير المنفتح النشـط ، اتبعـت 

 الباحثة اإلجراءات والخطوات اآلتية : 
قراءة محتوى كتب العموم قراءة شاممة وتحديد األماكن التـي تتضـمن أفكـارا تنتمـي  – 2

 إلى احد الميارات . 
 قراءة كل كتاب بشكل منفصل وتسجيل التكرارات التي يتضمنيا كل ميارة  .  – 0
تحديـــد رقـــم الصـــفحة ورقـــم الفصـــل الموجـــود فيـــو الفكـــرة ســـواء كانـــت صـــريحة أو  – 8

 ضمنية . 
قراءة ومقارنة األفكار وتحديد انتمائيـا إلـى إي ميـارة مـن ميـارات التفكيـر المنفـتح  – 8

 النشط . 
في جدول التحميل وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل فكرة تحمـل ماشـر تفريغ النتائج  – 5

 من ماشرات أداة التحميل وثم تحويميا إلى نسب مئوية يتم فيما بعد معالجتيا إحصائيا . 
 قواعد وأسس التحميل 

اتبعــت الباحثــة مجموعــة مــن القواعــد واألســس لكــي تســاعدىا عمــى تحديــد معنــى الفكــرة 
ل عمى نسبة عالية من الثبات من جانب أخـر فـي عمميـة بشكل جيد من جانب ولمحصو 

 التحميل وفيما يأتي ممخص  ىذه القواعد واألسس : 
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عنــدما تحتــوي الفكــرة الرئيســة عمــى فكــرة فرعيــة تعامــل كــل منيــا عمــى أنيــا فرعيــة  – 2
 مستقمة وقائمة بذاتيا في التحميل . 

كانت احـدىما وسـيمة واألخـرى إذا ظيرت في العبارة أو الجممة فكرتان أو أكثر ،و  – 0
 غاية فان كل فكرة مستقمة عن األخرى . 

إذا ظيرت في الفكرة عطف فان كل عطف يعد فكرة جديـدة مسـتقمة إال إذا كانـت  – 8
 تفسر فكرة سابقة ليا أو تاكدىا .

إذا كانت الفكرة ال تعطي مدلوال معينا لكونيا مرتبطة بما قبميا أو بعدىا باإلمكان  – 8
:  0221ع إلـــى قـــراءة الفكـــرة الســـابقة أو الفكـــرة الالحقـــة لمتشـــخيص . )التميمـــي ، الرجـــو 
 (  002:  0226( و ) عبد الرحمن وعدنان ،  052

 الخصائص السيكومترية لمتحميل 
 : صدق التحميل : ًأوال

يعتمـــد صـــدق التحميـــل عمـــى صـــدق أداة التحميـــل الـــذي يقصـــد بـــو م مـــدى تحقيـــق األداة 
لم ــرض الــذي أعــدت مــن اجمــو ، فتقــيس مــا وضــعت لقياســو ويعتمــد مــدى تمثيــل بنــود 

 ( 025:  0227لكندي ،)ا    المقياس تمثيال سميما لممجال الذي يراد قياسو م  
قامــت الباحثــة باختيـــار عينــة مـــن المــادة المحممـــة وىــي الوحـــدة  الثانيــة  لمصـــف األول 

المتوســـط / الجـــزء الثـــاني   والوحـــدة الخامســـة  لمصـــف الثـــاني المتوســـط / الجـــزء األول   
وعرضيا  مع المعيار المعتمد في التحميل عمى مجموعة من الخبـراء* متخصصـين فـي 

س العمــوم و القيــاس والتقــويم  ل ــرض التأكــد مــن صــدق التحميــل وقــد اجمعــا طرائــق تــدري
عمــى صــالحية التحميــل مــع بعــض التعـــديالت البســيطة  وىــو مــا أعدتــو الباحثــة صـــدقا 
لمتحميل ، وتقدم الباحثة عرضا لنموذج التحميل من كتب العمـوم لمصـف الثـاني المتوسـط 

 اردىا / الفصل العاشر/البيئة ومكوناتيا (  /الجزء األول ) الوحدة الخامسة / البيئة ومو 
 : ثبات التحميل  ًثانيا

ـــائج  ـــد حصـــولنا عمـــى نت ـــل ىـــوم مـــدى  اتســـاق نتـــائج المقيـــاس فعن يقصـــد بثبـــات التحمي
متشابية عند تطبيق المقياس فإننا نسـتند إلـى ثباتيـا م                          ) عـالم 

 ,0222  :077  ) 
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يـل بالموضـوعية مـع الحصـول عمـى درجـة مقبولـة وعاليـة مـن ومن اجل إن يمتاز التحم
 الثبات اعتمدت الباحثة عمى نوعين من عممية الثبات : 

 االتفاق عبر الزمن  - 1
%( مــــن 02لحســــاب الثبــــات اختــــرت عينــــو مــــن المــــادة المــــراد تحميميــــا تمثــــل )       

وحـدة الثانيـة ( صـفحة، شـممت ال13( صفحة ، إي بمقـدار )833المحتوى الكمي البالغ )
)بنـــاء جســـم الكـــائن الحـــي ( مـــن كتـــاب العمـــوم لمصـــف األول المتوســـط / الجـــزء الثـــاني،  
والوحدة الخامسة )البيئة ومواردىا ( من كتاب العموم لمصف الثاني المتوسـط ، إذ قامـت 
الباحثة بإجراء عممية التحميل المحتوى عمى وفق قائمـة التحميـل ولحسـاب معامـل الثبـات 

يقـــة ، تـــم حســـاب نســـبة االتفـــاق بـــين الباحـــث ونفســـو ، إذ كانـــت قيمـــة معامـــل بيـــذه الطر 
( لمثبـــات  وىـــي قيمـــة  Hoisti%( باســـتعمال معادلـــة ىولســـتي )12الثبـــات المحســـوبة ) 

 مرتفعة ، وتعكس درجة عالية من الثقة بنتائج البحث والتحقيق األىداف . 
 االتفاق بين المحممين  - 0

خارجيين* من ذو الخبرة وكانت معـامالت الثبـات المحسـوبة  استعانت الباحثة بمحممين 
%  ( بالنســـبة لمباحثـــة مـــع 36(لمثبـــات قـــد بم ـــت ) Hoistiباســـتعمال معادلـــة ىولســـتي )

% (  12% ( بالنســبة لمباحثــة مــع المحمــل الثــاني وبم ــت ) 31المحمــل األول وقــد بمــغ ) 
 % (  31الكمية ) بالنسبة لممحمل األول والثاني  وقد بم ت نسبة االتفاق 

وتعــد معــامالت االتفــاق التــي توصــمت إلييــا الباحثــة فــي الجــدول أعــاله كافيــة لضــمان 
% ( يعـــد 62بتو إلــى أكثـــر مــن )الثقــة فـــي ثبــات التحميـــل إذ إن الثبــات الـــذي تصــل نســـ

 ( 276: 2112)اإلمام ,  .جيدا
 الوسائل اإلحصائية

في ضـوء طبيعيـة البحـث اسـتخدمت الباحثـة وسـائل إحصـائية مختمفـة بوسـاطة الحقيبـة 
(  (Microsoft excel( وبرنـامج  ( SPSS  - V23اإلحصـائية لمعمـوم االجتماعيـة 

في معالجة البيانات ماعدا النسب المئويـة والتكـرارات المسـتخدمة لنتـائج تحميـل المحتـوى 
 ، وىذه الوسائل ىي : 

 لحساب ثبات التحميل  معادلة ىولستي– 2
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 الستخراج نسبة التوافق  (Chi Squareمربع كأي  ) – 0
 ( T- Testمعادلة اختبار )  –8
  ـــاس ومعرفـــة ـــة : لمتحقـــق مـــن صـــالحية كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقي النســـبة المئوي

 نسبتيا 
 %222×النسبة المئوية = عدد الموافقون / العدد الكمي لمخبراء 

 0221)الزاممــــي ،                                                            
 :078 ) 

 عرض النتائج ومناقشتيا:
يتضمن ىذا الفصل عرضا لما توصمت إليو الباحثة من نتائج ، وتفسيرىا ، ومناقشتيا 

 عمى وفق أىدافو وعمى النحو األتي:
 أوال: عرض نتائج تحميل محتوا كتب العموم وتفسيرىا 

 كتاب العموم لمصف األول المتوسط )الجزء األول(: - 2
ء )مقدمة الكتاب وواجيات ( صفحات بعد استثنا286بم ت عدد الصفحات المحممة ) 

الفصول والفيارس ( وكانت النتائج الخاصة بتحميل كتاب العموم لمصف األول المتوسط 
 ( 0)الجزء األول (كما موضح في الجدول )

 (0جدول )
التكرارات والنسب المئوية لميارات التفكير المنفتح النشط في كتاب العموم لمصف األول 

 المتوسط )الجزء األول ( 
 ميارات التفكير المنفتح النشط              الفصل  حدة الو 

االستنتا
 ج

إصدار 
 اإلحكام

البدائل  المرونة
المتعار 
 ضة

اكتشاف 
شي 
 جديد

المجم
 وع 

النسب 
 المئوية

األولى 
 )المادة (

األول)خواص 
 المادة (

88 41 08 32 18 028 11.84
% 

18.61 364 80 88 44 81 26الثاني)الذرات 
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 % والعناصر 

الثانية 
)الجدول 
 الدوري(

الثالث)تركيب 
 العناصر (

28 60 01 32 68 021 11.46
% 

الرابع)التفاع
الت 

 الكيميائية (

23 41 42 10 68 311 14.18
% 

الثالثة)ال
قوة 

والطاقة 
) 

الخامس)القو 
 ة والضغط (

122 80 66 31 41 368 18.81
% 

السررررررررادس)ال
حرارةوتمررررررررردد 

 األجسام

102 22 16 13 122 322 02.01
% 

124 121 016 311 136 841 المجموع         
1 

 

02.10 النسب المئوية        
% 

00.10
% 

18.44
% 

10.18
% 

02.12
% 

 122% 

 (0ل)يتبين في الجدو 
 ( تكرارا لميارات التفكير المنفتح النشط .2162إن الكتاب قد حقق )   – 2
% (في الفصل السادس  02,08بنسبة )  توافرت ميارات التفكير المنفتح النشط  – 0

%  ( ، 23,72من الوحدة الثالثة، يمييا الفصل الثاني من الوحدة األولى  بنسبة ) 
بينما احتوى الفصل األول من الوحدة األولى النسبة األقل حيث  بم ت نسبة ميارات 

 %(22,56التفكير المنفتح النشط )  
نشط في الجزء األول من كتاب العموم لمصف إن أعمى ميارات التفكير المنفتح ال – 8

%(، تمييا ميارة اكتشاف شي جديد بنسبة 01,20األول ىي ميارة االستنتاج بنسبة )  
  (02,81 )% 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 
458 

إن ميارة االستنتاج  كانت األعمى تضمينا في الفصل السادس )الحرارة وتمدد  – 8
ل األول )خواص المادة  ( تكرار  ، واألقل تضمينا في الفص 202األجسام ( بواقع )  

 .( تكرار  53( بواقع )  
كانت اقل ميارات التفكير المنفتح النشط تضمينا ىي البدائل المتعارضة بنسبة )   – 5

( ، واقميا تكرارا 53%( حيث كان أعمى تكرارا ليا في الفصل الثاني بواقع ) 20,83
%( حيث كان أعمى 25,66( تكرار , تمييا ميارة المرونة بنسبة )  88في الفصل )

( تكرار ، واقميا تكرارا في الفصل الثالث بواقع 66تكرار ليا في الفصل الثاني بواقع )  
 ( تكرار .08)  
يالحظ من الجدول انو تم التركيز عمى ميارة االستنتاج و اكتشاف شي جديد  – 7

الي )   ( بنسبة تبمغ حو 163أكثر من بقية  الميارات حيث بمغ مجموع تكراراتيما )  
%( وىذا يدل عمى اىتمام واضعي المنيج بالميارتين في حين أىممت بعض 81,72

الميارات وىذا يشير إلى ضعف واضح في التوازن في توزيع وتضمين ميارات التفكير 
 المنفتح النشط في كتاب العموم لمصف األول المتوسط ) الجزء األول ( .

 ء الثاني (:كتاب العموم لمصف األول المتوسط )الجز  -0
( صفحة بعد استثناء ) مقدمة الكتاب وواجيات  35بم ت عدد الصفحات المحممة ) 

الفصل والفيارس(وكانت النتائج الخاصة بتحميل العموم لمصف األول المتوسط ) الجزء 
 (8الثاني ( كما موضحة في الجدول )

 (8جدول )
ط في كتاب العموم لمصف األول التكرارات والنسب المئوية لميارات التفكير المنفتح النش

 المتوسط ) الجزء الثاني (
 ميارات التفكير المنفتح النشط  الفصل  الوحدة

االستن
 تاج 

إصدار 
 اإلحكام 

البدائل  المرونة 
 المتعارضة 

اكتشا
ف شي 

 جديد 

المجم
 وع

النسب 
 المئوية 

13.0 168 11 00 18 10 32األول األولى 
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)عمم 
اإلحياء 

والتكنولوج
 يا 

 %3 )المجاىر (
الثاني )عمماء 
ساىموا في 
تطوير عمم 

 اإلحياء(

04 31 03 04 32 182 10.2
0% 

الثانية 
)بناء 
جسم 
الكائن 
 الحي (

األول )الخمية 
) 

44 18 01 12 10 008 18.0
8% 

الثاني 
)االنقسام 
 الخموي (

18 32 01 08 31 188 10.1
0% 

الثالث )تنظيم 
أجسام 

الكائنات الحية 
) 

43 34 04 34 12 011 14.0
6 

الثالثة 
)الوراثة 
 والتطور (

االول )مفيوم 
 عمم الوراثة (

84 11 11 13 31 186 10.8
1% 

الثاني ) 
تطبيقات عمم 

 الوراثة (

11 34 16 01 88 142 11.3
8% 

101 088 188 113 066 360 المجموع     
4 

 

02.2 النسب المئوية  
0% 

01.3
3% 

11.1
6% 

18.24% 03.2
2% 

 122
% 

 (8يتبين من الجدول )
 ( تكرارا لميارات التفكير المنفتح النشط . 2086إن الكتاب قد حقق ) – 2



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 
555 

% (في الفصل األول   23,03توافرت ميارات التفكير المنفتح النشط بنسبة )   – 0
%  ( ، 26,07من الوحدة الثانية ، يمييا الفصل الثالث  من الوحدة الثانية   بنسبة )

احتوى الفصل الثاني من الوحدة األولى النسبة األقل حيث  بم ت نسبة ميارات بينما 
 %(20,20التفكير المنفتح النشط) 

إن أعمى ميارات التفكير المنفتح النشط ىي ميارة االستنتاج  بنسبة )   – 8
 %( 08,21%(  ، تمييا ميارة اكتشاف شي جديد  بنسبة )  01,20

% ( 22,87فتح النشط تضمينا  ميارة المرونة بنسبة )   اقل ميارات التفكير المن - 8
 % ( 25,26، ثم ميارة البدائل المتعارضة بنسبة )  

 
 كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط )الجزء األول  (: - 3

( صفحة بعد استثناء ) مقدمة الكتاب وواجيات  255بم ت عدد الصفحات المحممة ) 
 لثاني ج الخاصة بتحميل محتوى كتاب العموم لمصف االفصول والفيارس ( وكانت النتائ

 ( 8المتوسط الجزء األول   كما موضحة في الجدول )
 (8الجدول )

 ثاني كرارات والنسب المئوية لميارات التفكير المنفتح النشط في كتاب العموم لمصف التال
 )الجزء األول (المتوسط

 ميارات التفكير المنفتح  النشط الفصل الوحدة
االستنتا

 ج 
إصدار 
 اإلحكام 

البدائل  المرونة 
المتعار 
 ضة 

اكتشاف 
شي 
 جديد 

المجم
 وع 

النسب 
 المئوية 

األولى 
)العنا
صر 

والمركبا
 ت (

األول ) 
العناصر 
والترابط 

الكيميائي 
) 

48 31 86 00 01 028 2.22
% 

8.20 164 08 02 00 08 63الثاني 
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)المركبات 
الكيميائية 

 ) 

% 

الثانية 
)التفاع
الت 

الكيميا
ئية 

والمحال
 يل (

الثالث ) 
الصيغ 

والتفاعالت 
الكيميائية 

) 

16 33 10 18 16 188 4.11
% 

الرابع 
)المحاليل 

) 

88 32 14 01 10 168 8.26
% 

الثالثة 
)التصن
يف 

والتنوع 
) 

الخامس 
)عمم 

التصنيف 
) 

81 06 13 14 03 133 6.38
% 

السادس)
كيف 

تصنف 
 الكائنات (

60 31 8 01 32 188 4.11
% 

الرابع 
)خصائ
ص 

الكائنات 
 الحية (

السابع 
)الكائنات 
 الحية (

82 02 2 08 16 141 8.01
% 

الثامن ) 
مممكة 
 النبات (

48 01 18 44 31 031 11.22
% 

التاسع 
)مممكة 

 الحيوانات 

118 06 18 83 14 082 10.13
% 

4.88 188 11 31 4 02 83العاشر الخامس



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 
555 

ة 
)البيئة 
ومواردى

 ا 

)البيئة 
ومكوناتيا 

) 

% 

الحادي 
عشر ) 

التوازن 
بين النظام 

 البيئي (

122 16 11 32 81 044 13.32
% 

028 380 382 018 304 426 المجموع       
0 

 

38.30 النسب المئوية    
% 

18.42
% 

12.14
% 

14.01
% 

18.31
% 

 122% 

 (8)يالحظ من الجدول 
 لميارات التفكير المنفتح النشط .( تكرارا  0230إن الكتاب قد حقق ) – 2
% 83,80إن أعمى ميارات التفكير المنفتح النشط  ىي ميارة االستنتاج بنسبة )   – 0

 ( تكرارا . 617(حيث بمغ عدد تكراراتيا  ) 
% ( 22,86إن اقل ميارات التفكير المنفتح النشط ىي ميارة المرونة  بنسبة )  – 8

 ( تكرارا . 023بواقع )  
الفصل الحادي عشر ىو األعمى تكرارا لميارات التفكير المنفتح النشط بنسبة )  إن  – 8

%( بواقع 20,88( تكرارا ,يمييا الفصل التاسع بنسبة ) 066% ( وبواقع )28,82
 ( تكرارا 051)
اقل الفصول تضمينا لميارات التفكير المنفتح النشط ىو الفصل الخامس من   - 5

( تكرارا , يمييا الفصمين الثالث   288%( وبواقع ) 7,83الوحدة الثالثة  وبنسبة ) 
 ( تكرارا . 255%( بواقع ) 6,88والسادس بنسبة )

 
 كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط ) الجزء الثاني (  - 1



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 
555 

( صفحة بعد استثناء ) مقدمة الكتاب .وواجيات  32بم ت عدد الصفحات المحممة )  
الخاصة بتحميل محتوى العموم لمصف الثاني ) الجزء  الفصل والفيارس.( وكانت النتائج

 (5الثاني ( ، كما موضح في الجدول )
 (5جدول )

التكرارات  والنسب المئوية لميارات التفكير المنفتح النشط في كتاب العموم لمصف 
 الثاني المتوسط )الجزء الثاني (

 ميارات التفكير المنفتح النشط  الفصل  الوحدات 
إصدار  االستنتاج 

اإلحكا
 م 

البدائل  المرونة 
 المتعارضة 

اكتشاف 
 شي جديد 

النسب  المجموع  
 المئوية 

األولى 
)الحركة 
 والقوة (

02.6 068 13 31 83 10 22 (األول )الحركة
3% 

الثاني )قوانين 
 الحركة (

16 38 11 10 11 118 11.3
2% 

الثانية 
)القوة 

والطاقة 
) 

الثالث )الشغل 
والقدرة والطاقة 

) 

48 08 38 14 18 143 13.3
1 

الرابع ) اآلالت 
 البسيطة (

46 04 30 01 38 121 11.2
3 

الثالثة 
)الصوت 
والحركة 

) 

الخامس ) 
الحركة الموجية 

 والصوت (

81 32 31 11 10 008 14.3
0 

السادس 
 )الضوء (

110 18 01 38 62 021 00.1
2% 

  1022 018 163 182 024 120 المجموع   
34.84 النسب المئوية 

% 
18.2

3% 
11.81

% 
10.81

% 
12.22

% 
 122% 
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 (5يالحظ من الجدول )
 ( تكرارا لميارات التفكير المنفتح النشط . 2011إن الكتاب قد حقق ) – 2
% 86,36إن أعمى ميارات التفكير المنفتح النشط ىي ميارة  االستنتاج بنسبة )  – 0

%( بواقع 21,21( تكرارا ، تمييا ميارة اكتشاف شي جديد بنسبة )810( وبواقع)    
 ( تكرارا . 083)
إن اقل ميارات التفكير المنفتح النشط تكرارا ىي ميارة البدائل المتعارضة حيث  – 8

 ( تكرارا . 278% ( وبواقع )  20,58) كانت نسبتو 
إن الفصل السادس )الضوء ( كان األكثر تضمن لميارات التفكير المنفتح النشط  – 8

( تكرارا ، يميو 012%  ( وبواقع )  00,82من بقية الفصول , حيث كان نسبتو )  
 ( تكرارا . 073%( بواقع   )   02,78الفصل األول )الحركة ( نسبتو ) 

الفصل الثاني )قوانين الحركة ( كان األقل تضمينا لميارات التفكير المنفتح  إن  – 5
( تكرارا , يميو الفصل    283% ( وبواقع )  22,81النشط ، حيث بمغ نسبتو  ) 

 ( تكرارا268%( بواقع )28,82الثالث , حيث بمغ نسبتو )
 كتب العموم لمصف األول والثاني المتوسط مجتمعة : - 8

( صفحة بعد استثناء ) مقدمة الكتاب  853لصفحات المحممة )   بم ت عدد ا
وواجيات الفصل والفيارس  ( ، وكانت النتائج الخاصة بتحميل محتوى كتب العموم 

 (7لمصفين األول والثاني المتوسط ، كما موضحة في الجدول )
 (7جدول )

 اني المتوسط ميارات التفكير المنفتح النشط في كتابي العموم لمصفين األول والث
 ميارات التفكير المنفتح النشط الجزء الصف

إصدار  االستنتاج 
 اإلحكام 

البدائل  المرونة 
 المتعارضة 

اكتشاف 
 شي جديد 

النسب  المجموع 
 المئوية 

 
 األول 

02.86 1241 121 016 311 136 841 األول 
% 

18.82 1014 088 188 113 066 360 الثاني 
% 
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 الثاني 

31.88 0280 380 382 018 304 426 األول 
% 

12.68 1022 018 163 182 024 120 الثاني 
% 

  6822 1300 286 861 1036 0001 المجموع 
18.43 %33.42 النسب المئوية

% 
13.21

% 
11.18% 02.23

% 
 122% 

 ( 7يالحظ من الجدول )
 النشط .( تكرارا لميارات التفكير المنفتح  7511إن الكتابين قد حققا ) – 2
( تكرارا لميارات التفكير  8023أن كتاب الصف األول بجزئية قد حقق )   – 0

 % ( .83,65المنفتح النشط وبنسبة )  
إن أعمى ميارات التفكير المنفتح النشط تضمينا في كتاب العموم لمصف األول  – 8

 ( تكرارا .   568المتوسط  ىي ميارة االستنتاج بواقع ) 
إن اقل ميارات التفكير المنفتح النشط في كتاب العموم لمصف األول المتوسط ىي  – 8

 ( تكرارا   288ميارة المرونة بواقع )  
إن أعمى ميارات التفكير المنفتح النشط تضمينا في كتاب العموم لمصف الثاني  – 5

 ( تكرارا 617المتوسط ىي ميارة االستنتاج بواقع )   
ت التفكير المنفتح النشط تضمينا في كتاب العموم لمصف الثاني إن اقل ميارا – 7

 ( تكرارا . 278المتوسط ىي ميارة البدائل المتعارضة بواقع ) 
إن ميارة  االستنتاج كانت  األكثر تضمينا في كتابي العموم لممرحمة المتوسطة  – 6

جديد بنسبة )  ( تكرارا ، يمييا ميارة اكتشاف شي 0008%  ( وبواقع ) 88,62بنسبة )
 ( تكرارا .  2800%  ( وبواقع ) 02,28

إن ميارة المرونة ىي اقل ميارات التفكير المنفتح النشط تضمينا في كتابي العموم  – 3
( تكرارا ,تمييا ميارة البدائل 372%( وبواقع )  28,28لممرحمة المتوسطة  بنسبة )  

 ( تكرارا . 157%( بواقع )28,83المتعارضة بنسبة )
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إن الجزء  األول من  كتاب الصف  األول المتوسط كان األكثر تضمينا لميارات  – 1
 % ( . 01,37( تكرارا وبنسبة ) 2162التفكير المنفتح النشط بواقع )  

إن الجزء  الثاني من كتاب الصف األول المتوسط كان األقل تضمينا لميارات  – 22
 % ( .23,31ا وبنسبة ) ( تكرار   2086التفكير المنفتح النشط بواقع ) 

 : االستنتاجات :ًثانيا
 إن كتب العموم قد تضمنت ميارات التفكير المنفتح النشط بنسب مختمفة . –2
كتاب العموم لمصف الثاني المتوسط )الجزء األول ( ىو األكثر تحقيقا لميارات  – 0

المتوسط  %( ، يميو كتاب العموم لمصف األول72,56التفكير المنفتح النشط وبنسبة )
يميو كتاب العموم لمصف األول المتوسط )الجزء (،%72,08)الجزء األول( بنسبة )

%( ، وأخيرا كتاب العموم لمصف الثاني )الجزء الثاني ( بنسبة 83,56الثاني ( بنسبة )
(83,80 . )% 

 -التوصيات ::  ًثالثا
المنفتح النشط  رتوجييو القائمين بتصميم وتخطيط المناىج ألىمية ميارات التفكي

 وضرورة تضمينيا في المناىج الدراسية في المراحل التعميمية المختمفة ،
  -المقترحات: :  ًرابعا
 تحميل محتوى كتب العموم لممرحمة االبتدائية لميارات التفكير المنفتح النشط. – 2
مقارنة بين تحميل محتوى كتب العموم لممرحمة االبتدائية والمرحمة المتوسطة  –0

 .لميارات التفكير المنفتح النشط 
 

 المصادر والمراجع
: مناىج البحث (  0202أبو سمرة، محمود احمد ومحمد عبدااللةالطيطي ،)  .2

 دار البازوري العممي لمنشر والتوزيع ، عمان .العممي من التبيين إلى التمكين ، 
, مطبعة دار  2, ط التقويم والقياس( :  2112اإلمام , مصطفى محمود ) .0

 الحكمة , ب داد .
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،  2، ط المنيج وتحميل الكتاب( :  0221التميمي ، عواد جاسم محمد )  .8
 مطبعة دار الحوراء ، ب داد . 

( : األسس  0221أبو حمو )  الجابري ، عدنان حسين ويعقوب ، عبد هلل .8
ة ، مكتبة المنيجية واالستخدامات اإلحصائية في بحوث العموم التربوية واإلنساني

 الجامعة ، اثري لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .
، دار المسيرة  2،ط تعميم العموم لمجميع( : 0223محمد ، ) خطابية ، عبدا هلل .5

 لمنشر والتوزيع  ، عمان .
تحميل المحتوا في  ( : 0227الخوالدة ، ناصر احمد ، يحيى إسماعيل عبد )  .7

 ر وائل لمنشر ، عمان.، دا 2، ط مناىج التربية اإلسالمية
 2، طمناىج البحث في العموم اإلنسانية ( :  0223درويش ، محمود احمد )  .6

 ، ماسسو االمو العربية لمنشر والتوزيع ، مصر .
مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس ( :  0221الزاممي ، عمي عبد جاسم ) .3

 . ، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ، عمان ، بيروت2،ط التربوي
يمان إسماعيل عايز ، )  .1 مناىج المغة العربية ( :  0228زاير ، سعد عمي وا 

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عمان . 2، طوطرائق تدريسيا 
النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس ( : 0226زيتون ، عايش محمود  ،)  .22

 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان . 2، ط العموم
االتجاىات العممية المعاصرة في مناىج ( :  0222زيتون ، عايش محمود ) .22

 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ، عمان . 2، ط العموم وتدريسيا
،  تحميل المحتوا في العموم اإلنسانية( : 0228طعيمو ، رشدي احمد )  .20

 ، دار الفكر العربي ، مصر . 2ط
 ( : 0226حقي شياب )  عبد الرحمن ، أنور حسين ، وزنكنو ، عدنان .28

، مطابع  0، طاالنماط المنيجية وتطبيقاتيا في العموم اإلنسانية والتطبيقية 
 شركة الوفاق ، ب داد . 
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األنماط  (: 0227عبد الرحمن ، انور حسين وعدنان حقي شياب ,) .28
, مطابع شركة الوفاق لمطباعة  2, ط المنيجية وتطبيقاتيا اإلنسانية والتطبيقية

 , ب داد.
االتجاىات الحديثة في اصول البحث ( :  0228عبود ، سالم محمد )  .25

 ، دليل منيجي عممي وعممي لمباحثين ، دار الدكتور ، ب داد . 0، ط  العممي
مناىج البحث العممي ) سمسة ( : 0223عطوان  ، اسعد ،يوسف مصر ) .27

 ، دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ، بيروت. رسائل والدراسات الجامعية (
القياس والتقويم التربوي في العممية ( , 0222عالم ، طالح الدين محمود ) .26

 , دار الميسرة لمنشر والتوزيع ، عمان . 8، ط تدريسية
 االتجاهتطوير المنيج في منظور (:0222الكسباني، محمد السيد عمي، ) .23

 لمنشر، اإلسكندرية، مصر. الدولية، ماسسة حورس 2، طالمعاصر
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