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 .آخر هعٍدأك جاهعة 

 :التكقيع

أفىاف عمي إبراٌيـ ذكيباالسـ: 

 11/1/2002:التاريخ



ب 

تقديرشكر و 

المٍـ لؾ الحهد كالشكر كها يىبغي لجالؿ كجٍؾ كعظيـ سمطاىؾ كعمػك هكاىػؾ، هػف لػـ يشػكر الىػاس ال 
...يشكر اهلل......

أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم لكػػؿ هػػف سػػاعدىي فػػي إتهػػاـ ٌػػذي الدراسػػة، كأخػػص بالػػذكر دكتػػكرم العزيػػز غسػػاف 
سرحاف الػذم كػاف لػي يػد العػكف فػي جهيػع خطػكاتي إلكهػاؿ هسػيرتي كىجاحٍػا، دهػت دكهػا عبد العزيز 
 ىبعا لمعطاء.

م لكػػـ ال يكفػػي عمػػى ، فشػػكر أسػػاليب التػػدريس برىػػاها الهاجسػػتير فػػيشػػكرم ألسػػاتذتي األفاضػػؿ  كجػػًكأ
 عطائكـ الدائـ.

 كأشكر أيضا أعضاء لجىة الهىاقشة
شكرا لكـ عمى جٍكدكـ إلتهاـ ىجاحي ٌذا.

كال أىسى أف أشكر كؿ هف ساٌـ بإتهاـ ٌذا الىجاح، كتقديهً الدعـ لي، كأتكجً لمجهيع بالتحية كالتقدير 
 كالهحبة.

أفىاف عمي إبراٌيـ ذكيب



ج 

الممخص:

حيػػاةل الكيهيػػاء لكتػػب لالعمػػـك كال اتأبعػػاد التفكيػػر الهتضػػهىة فػػي كحػػد عػػفلمكشػػؼ دراسػػة الٌػػذي  ٌػػدفت
الهػػىٍا الكصػػفي بأسػػمكب تحميػػؿ  ت الباحثػػةاسػػتخدهكلتحقيػػؽ أٌػػداؼ الدراسػػة لمهرحمػػة األساسػػية العميػػا، 

كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب العمػـك كالحيػاة لمصػفكؼ  جهيػع الهحتكل، كتألؼ هجتهع الدراسػة هػف هحتػكل
ػػي: فػػكؽ الهعرفػػي، 6قاهػػت الباحثػػة بإعػػداد أداة تحميػػؿ تضػػـ )ك التاسػػع ،  –الخػػاهس )   أبعػػاد تفكيػػر ٌك
  30التفكيػػر البصػػرم، ك)ك التفكيػػر الهىظػػكهي، ك التفكيػػر العمهػػي، ك ، اإلبتكػػارمالتفكيػػر ك التفكيػػر الىاقػػد، ك 

داة، استخدهت لتحميؿ مهٍارات، كبعد التأكد هف صدؽ كثبات األل  هؤشر 103هٍارة فرعية تابعة لٍا، ك)
.كالحياة لمهرحمة األساسية العمياالكيهياء لكتب العمـك  اتهحتكل كحد

العمػـك لالكيهيػاء لكتػب  اتالهتضهىة فػي كحػدكتكصمت الدراسة إلى أف الهٍارات الرئيسة ألبعاد التفكير 
ي الصػػؼ جػػاءت عمػػى التػػكالي: أعمػػى الىسػػب ظٍػػرت فػػالتاسػػع  قػػد  -لمصػػفكؼ هػػف )الخػػاهس  لكالحيػػاة

%  في ُبعد فكؽ الهعرفي، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ الخػاهس/ الفصػؿ 23.4السابع/ الفصؿ األكؿ بقيهة )
% ، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ السػادس/ الفصػؿ األكؿ لُبعػديف ٌهػا 22.6األكؿ لُبعد فكؽ الهعرفػي بقيهػة )

ؿ الثػاىي لُبعػد % ، كهػف ثػـ يػأتي الصػؼ التاسػع/ الفصػ22.4)فكؽ الهعرفي، كالتفكيػر العمهػي  بقيهػة )
% ، كهػػف ثػػػـ يػػػأتي الصػػؼ الثػػػاهف/ الفصػػػؿ األكؿ لُبعػػد التفكيػػػر العمهػػػي 22.2التفكيػػر العمهػػػي بقيهػػػة )

% ، كهػػف ثػػـ يػػأتي الصػػؼ السػػابع/ الفصػػؿ الثػػاىي لُبعػػديف ٌهػػا )فػػكؽ الهعرفػػي، كالتفكيػػر 21.8بقيهػػة )
د فػػػػكؽ الهعرفػػػػي بقيهػػػػة % ، كهػػػػف ثػػػػـ يػػػػأتي الصػػػػؼ الثػػػػاهف/ الفصػػػػؿ الثػػػػاىي لُبعػػػػ21.7الىاقػػػػد  بقيهػػػػة )

(21.4. %

: ظٍػرت أعمػى الىسػب فػي الصػؼ عمػى التػكاليقػد جػاءت فبعػاد التفكيػر أل الفرعيػة هٍاراتلم أها بالىسبة
كهػف ثػـ ، التفكير الهىظكهي%  لُبعد 60بىسبة ) بىاء الشكؿ الهىظكهيفي هٍارة  لثاهف/ الفصؿ األكؿا

%  لُبعػػػد التفكيػػػر 50الشػػػكؿ الهىظػػػكهي بىسػػػبة )فػػػي هٍػػػارة بىػػػاء  / الفصػػػؿ األكؿالصػػػؼ السػػػادس يػػػأتي
الصػػؼ السػػابع لمفصػػميف )األكؿ كالثػػاىي  فػػي هٍػػارة بىػػاء الشػػكؿ الهىظػػكهي  كهػػف ثػػـ يػػأتي الهىظػػكهي،

لصؼ التاسع/ فصؿ ثاىي في هٍارة بىػاء الشػكؿ كهف ثـ يأتي ا %  لُبعد التفكير الهىظكهي،50بىسبة )
هٍػػارة فػػي الفصػػؿ الثػػاىي  ، كهػػف ثػػـ الصػػؼ الثػػاهف/ ىظػػكهي%  لُبعػػد التفكيػػر اله50الهىظػػكهي بىسػػبة )
كهػػف ثػػـ الصػػؼ الخػػاهس/ الفصػػؿ األكؿ فػػي هٍػػارة  %  لُبعػػد التفكيػػر االبتكػػارم،41.3الطالقػػة بىسػػبة )
 %  لُبعد فكؽ الهعرفي.41.1التخطيط بىسبة )



د 

ديػػد لصػػفكؼ االٌتهػػاـ باعػػادة دراسػػة هىػػاٌا العمػػـك هػػف جبكفػػي ضػػكء ىتػػائا الدراسػػة تكصػػي الباحثػػة: 
عمػػػـك لمصػػػفكؼ هػػػف الهرحمػػػة االساسػػػية العميػػػا كالعهػػػؿ عمػػػى تضػػػهيف أبعػػػاد التفكيػػػر فػػػي هحتػػػكل كتػػػب ال

العهؿ عمى ادراج اسػتراتيجيات لهىػاٌا التػدريس كاالٌتهػاـ بجهيػع جكاىػب العهميػة التاسع ، ك  -)الخاهس
تالئػـ ا بطػرؽ ٌػداؼ فػي الهىػاٌتهاـ بكيفية كضػع األاالٌراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة، ك التعميهية له

بعاد التفكيػر ككيفيػة عقد دكرات لمهعمهيف هف قبؿ الهتخصصيف لتعريفٍـ باالهحتكل كاألىشطة كالتقكيـ، 
تشجيع الهعمهيف عمى تىكيػع أسػاليب كطػرؽ التػدريس كاسػتخداـ ، ك ا أثىاء التدريس لمطمبةدهجٍا بالهىاٌ

جراء دراسات لهقارىػة الهىػاٌا القديهػة بالهىػاٌا الحديثػة ك  ،الحديثة هىٍا في تعميـ هٍارات أبعاد التفكير ا 
ر، التػدرج فػي أبعػاد التفكيػر بػيف الصػفكؼ بهػا يراعػي قػدرات هف حيػث هػدل احتكائٍػا عمػى أبعػاد التفكيػ

الطمبة كالفركؽ الفردية بيىٍـ.

اد التفكيػر العهؿ عمػى تشػكيؿ لجىػة عمهيػة هتخصصػة لدراسػة أبعػكها كتقترح الباحثة في ضكء الىتائا: 
ضػػػافة أبعػػػاد عمهيػػػة ك  ،لتحقيػػؽ أقصػػػى درجػػػات اإلفػػػادة هىٍػػػا كتضػػػهيىٍا فػػي الهىػػػاٌا العمهيػػػة الهدرسػػػية ا 

تعزيز الجاىب التكىكلكجي في كؿ بعد هف أبعػاد التفكيػر العمهػي ك  ،حديثة أثبتت تقدـ الهجتهعات كرقيٍا
  .كذلؾ هف شأىً أف يسٍؿ العهمية التعميهية
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Abstract 
 

This study aimed to identify the dimensions of thinking included in the units of chemistry 

in "science and life" books for Basic Education High Level. The descriptive approach was 

used (content analysis), and the study population consisted of the contents of all chemistry 

units in science and life books for grades (fifth - ninth). To achieve the goals of the study, 

the researcher prepared valid and reliable content analysis tool that includes (6) dimensions 

of thinking, which are: meta-cognitive, critical thinking, innovative thinking, scientific 

thinking, systemic thinking, and visual thinking, covered(30) sub-skills related to them, 

and (103) indicators for these skills. 

 

The study found that the main skills of the dimensions of thinking included in the 

chemistry units of "science and life" books for grades (fifth - ninth) have come 

respectively: the highest percentages appeared in the seventh grade / first semester with a 

percentageof (23.4%) in the meta-cognitive dimension, The fifth grade / first semester 

comes for the dimension of meta-cognitive with a percentage of (22.6%), and then the 

sixth grade / first semester comes for two dimensions (meta-cognitive, scientific thinking) 

with a percentage of (22.4%). As for the ninth grade / second semester for the dimension of 

scientific thinking, the percentage is ( 22.2%), while the percentage of the eighth grade / 

first semester for the dimension of scientific thinking is (21.8%).Finally, the seventh grade 

/ The second semester has two dimensions (meta cognitive, and critical thinking) with a 

percentage  of (21.7%), and the eighth grade / second semester for the meta-cognitive 

dimension appears with a percentage of (21.4%). 

 

As for the sub-skills of the dimensions of thinking included in the units of chemistry in the 

books of science and life for grades (Fifth-Ninth), they came, respectively, as the 

following: The highest proportions appeared in the eighth grade / first semester in the skill 

of building the systemic form with a percentage of (60%) for the dimension of systemic 

thinking. The sixth grade / first semester in the skill of building the systemic form appears 

with a percentage of (50%) for the dimension of systemic thinking. As for the seventh 

grade, the percentage is (50%) for the two semesters (the first and the second semesters) in 

the skill of building the systemic form, and then the ninth grade comes with a percentage 

of (50%) in the skill of building the systemic form for the dimension of systemic thinking. 

while the eighth has a percentage of (41.3%) in the skill of fluency for the dimension of the 

innovative thinking. Finally, the fifth grade has a percentage of (41.1%) in the planning 

skill for the dimension of the cognitive dimension. 

 

Based upon the results of the study, the researcher recommends that the attention must be 

considered in order to study the science curricula for the basic education high level, 

include the dimensions of thinking in the content of science books for grades (Fifth-Ninth), 

and incorporate strategies for teaching curricula and take into consideration all aspects of 

the educational process in order to take into account individual differences between 

Students.Besides, the researcher recommends to set goals in the curricula in ways that suit 



 و 
 

the content, activities and evaluation, conduct courses for teachers to introduce them to the 

dimensions of thinking and how to integrate them with the curricula during the teaching 

process, encourage teachers to diversify methods of teaching and the use of modern ones in 

teaching dimensions of thinking, and conduct studies to compare old curricula with 

Modern ones in terms of the extent to which they contain the dimensions of thinking, and 

the process of the including the dimensions of thinking between classes in a manner that 

takes into account the capabilities of students and the individual differences between them. 

 

The researcher also suggests to work on forming a specialized scientific committee to 

study the dimensions of thinking to achieve the utmost benefit from them, and include 

them in the scientific curricula at schools. She also ensures the importance of adding 

modern scientific dimensions that have proven the progress of societies and their 

development, and enhance the technological aspect in each dimension, which in turn will 

facilitate the process of education. 
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 الفصؿ األوؿ 
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 
 المقدمة 1.1
 

ػك  إف التطكر التكىكلكجي الهتسارع لمقرف الحادم كالعشريف لً دكر كبير في هكاكبة تطكر هجتهعاتىػا ٌك
ها يفرض عميىا هكاكبة ٌذا التطكر العمهي لالرتقػاء بهجتهعاتىػا كبعمكهىػا كهىاٌجىػا الدراسػية بهػا يىسػجـ 

طكر السريع، كهف ٌىػا جػاءت الفركقػات بػيف هجتهػع كآخػر ىتيجػة تجىيػد التطػكر التكىكلػكجي هع ٌذا الت
العصر الحػالي  فيكاالىفتاح ىحك العكلهة، كلذلؾ فإىي أرل بأف الكتاب الهدرسي يكتسب أٌهية خاصة 

بؿ كبالػذات كتػب العمػػكـ لهػا لٍػػا هػف أٌهيػػة فػي عهميػة ىقػػؿ الهعمكهػات كالهعػػارؼ إلػى الطمبػػة ىحػك هسػػتق
 هشرؽ بالعمـ كالتكىكلكجيا.

 
تسػػػعى العديػػػد هػػػف الػػػدكؿ بشػػػكؿ دائػػػـ لهكاكبػػػة تطػػػكير الهىػػػاٌا لػػػديٍا كتٍػػػتـ بأىظهػػػة التعمػػػيـ هػػػف أجػػػؿ ك 

الىٍكض بالعمـ لديٍـ، هف أجؿ أف ىتطكر كأهة ىحك األفضؿ، كلىخطك خطكات رائػدة فػي التعمػيـ يجػب 
الخاصػػة بىػػا، فتحػػديث الهىػػاٌا ٌػػك الحػػؿ األهثػػؿ أف ىقػػـك بتطػػكير هىاٌجىػػا التابعػػة لىػػا كأىظهػػة التعمػػيـ 

  .2008لمىٍكض بأهتىا )دعهس، 
 

إف الهىاٌا الدراسية يجب أف تخضع لعهميات هراقبة كتقييـ كهراجعة هستهرة، ألف الهراجع التي تكضع 
لفتػػرة زهىيػػة طكيمػػة دكف هراجعػػة هسػػتهرة أك إحػػداث تغييػػرات فيٍػػا تصػػبا دكف فائػػدة، فالهىػػاٌا الدراسػػية 

تأثر بعكاهؿ عديدة كأٌهٍا الطالب، كالهجتهع، كالتطػكرات الهعرفيػة، فػالتطكرات الهعرفيػة دائهػة التغيػر ت
كالتطكر بشكؿ هستهر حسب حاجات هجتهعىا، لذلؾ يجب ربط الهىاٌا الدراسية هػع حاجػات الهجتهػع 

حاجػات األفػػراد، كهتطمباتػً كالتغيػرات التػي سػتحدث فيػً ىظػرا لهػا لٍػػذي التغيػرات هػف تػأثير كاضػا عمػى 
لذلؾ يجب ربط الهىاٌا بحاجات األفراد لتمبية حاجات الهجتهع بالهعمكهات الضركرية لً )عاشكر كأبك 

  .2004الٍيجا، 
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ة التعمػيـ ٌػك تىهيػة قػدرات الهتعمهػيف الهعمكهاتيػة كالتكىكلكجيػا فػي هٍىػ يعتبر هفٍكـ عصر التطػكر ىحػك
كربطٍػػا بسػػابقتٍا، كاٌتهاهػػً ىحػػك ابتكػػار اإلىسػػاف ألسػػاليب لتطػػكير هٍػػاراتٍـ فػػي التفكيػػر لتكليػػد هعرفػػة 

كطػػػرؽ تعمػػػيـ كبحػػػث لمهعرفػػػة بعيػػػدان عػػػف األسػػػمكب التقميػػػدم الػػػذم يعتهػػػد عمػػػى الحفػػػظ كالتمقػػػيف )عرفػػػة، 
2002.  

 
برزت في القرف الحادم كالعشريف العديد هف التحديات التي تكاجٍٍا هجتهعاتىػا الهعاصػرة، كهػا ىكاجٍػً 

جتهعىػػا العربػػي يعتبػر األعهػػؽ كاألكثػػر تعقيػػدان، كذلػػؾ بسػبب عػػدـ القػػدرة عمػػى هكاكبػػة هػف تحػػديات فػػي ه
ػك هػا  األهـ الهتقدهة كالتطكر الهتسارع، فقد بىػت األهػـ إىسػاىا قػادرا عمػى اإلبػداع كالتطػكير كاالبتكػار ٌك

ف ٌذي الهسؤكلية في اإلعداد كالتطكر تقع عمػى عػاتؽ ال هؤسسػات جعمٍا في هصاؼ الدكؿ الهتقدهة، كا 
ػػا ٌػػك إعػػداد جيػػؿ قػػادر عمػػى التطػػكير كاإلبػػداع كهكاكبػػة التطػػكرات كالتحػػديات  التعميهيػػة أكالن، اذ أف دكٌر

براٌيـ، لهعاصرة، كقضايا العكلهة، الهتالحقة هثؿ الثكرة التكىكلكجية ا راىي كا    . 2012.... الخ )الٌز
 

بتفكيػػر الهػػتعمـ، بحيػػث يجػػب التركيػػز  تعتبػػر هػػادة العمػػـك فػػي عهميػػة التػػدريس هٍهػػة هػػف ىاحيػػة االٌتهػػاـ
ػػػذا يسػػػاعد عمػػػى تطػػػكير التفكيػػػر لػػػدل األفػػػراد  عمػػػى تعمػػػيـ التفكيػػػر كهٍاراتػػػً ككيفيػػػة حػػػؿ الهشػػػكالت، ٌك
لهكاكبػػة العصػػر الهتطػػكر كالتعػػػايش هعػػً لػػذلؾ يجػػػب أف ىتبىػػى طػػرؽ كأسػػػاليب كسياسػػات تعميهيػػة فػػػي 

  .2002هجاؿ تدريس العمكـ )عطا اهلل، 
 

ىػاؾ العديػد  صههتاصر تتكفر العديد هف البراها التي في كقتىا الهع هػف أجػؿ تعزيػز تعمػيـ التفكيػر، ٌك
هػػف الدراسػػات التػػي ذكػػرت تعريفػػات هختمفػػة لمتفكيػػر كلكىٍػػا قػػد تسػػبب إربػػاؾ لمهػػتعمـ، كلػػذلؾ هػػف الهٍػػـ 

اؼ، لػذلؾ هعرفة أف التفكير رغـ احتكائً عمى براها كثيرة إال أف تطبيؽ كاحد أك اثىيف هىٍا ال يعتبر ك
الهٍػارات الهختصػػة بػالتفكير كافػة كدهجٍػا فػػي الهكضػكعات الهىٍجيػة )هػارزاىك كآخػػركف، بيجػب األخػذ 

2004.  
 
هػػف الضػػركرم أف يػػتـ تحميػػؿ هحتػػكل ٌػػذي الهىػػاٌا كذلػػؾ لمتحقػػؽ هػػف فىظػػران ألٌهيػػة الهىػػاٌا الدراسػػية ك 

، هثػؿ: دراسػة د. كالدراسػات السػابقة فاعمية الهعايير التربكيػة، كبعػد اطػالع الباحثػة عمػى األدب التربػكم
كتحديػد أٌهيػة تعمػيـ التفكيػر كأبعػادي لمطمبػة فػي الهػىٍا الهدرسػي، قاهػت الباحثػة بتحميػؿ  تيسير ىشػكاف،

 كحدات الكيهياء في كتب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا في فمسطيف في ضكء أبعاد التفكير.
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 مشكمة الدراسة: 2.1
 

تضهيف أبعاد التفكير في كحدات الكيهيػاء فػي كتػب لالعمػـك الكشؼ عف هدل لدراسة في تكهف هشكمة ا
 ؟كالحياةل لمهرحمة األساسية العميا

كذلػػؾ بعػػػد هالحظػػػة الباحثػػػة لػػػىقص بعػػػض أبعػػػاد التفكيػػر كهٍاراتػػػً فػػػي الهىػػػاٌا الهعتهػػػدة لػػػدل التربيػػػة 
لهعتهػػػدة كهحاكلػػػة إيجػػػاد الحمػػػكؿ كالتعمػػػيـ، حيػػػث حاكلػػػت الدراسػػػة هعرفػػػة هػػػكاطف الػػػىقص فػػػي الهىػػػاٌا ا

 الهىاسبة لهعالجتٍا.
فقد كجدت الدراسة خمؿ هف خالؿ التركيػز عمػى بعػض األبعػاد كتٍهػيش أبعػاد أخػرل هٍهػة فػي العهميػة 
التعميهية هثال: لك الحظىا هىٍاج العمكـ في الصؼ السابع/فصؿ أكؿ فقد ركز عمػى بعػد فػكؽ الهعرفػي 

 % .4.6ؿ بعد التفكير الهىظكهي بىسبة هىخفضة )% ، كأٌه23.4بىسبة عالية بقيهة)
 

 أىداؼ الدراسة: 3.1
 

 سعت ٌذي الدراسة لتحقيؽ األٌداؼ اآلتية:
كاشتقاؽ هٍػارات التفكيػر الفرعيػة كالحياةل العمـك كتب لكحدات الكيهياء في تحديد أبعاد التفكير في  .1

 التابعة لكؿ بعد.
ت الكيهيػػاء فػػي كتػػب لالعمػػـك كالحيػػاةل لمهرحمػػة هػػدل تضػػهيف أبعػػاد التفكيػػر فػػي كحػػداالتعػػرؼ إلػػى  .2

 األساسية العميا كهٍارات التفكير الفرعية التابعة لكؿ بعد
 

 الدراسة: سؤاؿ 4.1
 

 أجابت ٌذي الدراسة عف السؤاؿ اآلتي:
مػػا درجػػة تضػػميف أبعػػاد التفكيػػر فػػي وحػػدات الكيميػػاء فػػي كتػػب " العمػػـو والحيػػاة" لممرحمػػة األساسػػية 

 افر الميارات الفرعية التابعة لكؿ ُبعد؟العميا ومدى تو 
 

 أىمية الدراسة: 5.1
 

 تهثمت أٌهية الدراسة في ها يأتي:
فػي كتػب لالعمػـك ىظرم: تعتبر ٌذي الدراسة إضافة لمباحثيف حكؿ هػدل تضػهف كحػدات الكيهيػاء البعد ال

 .كالحياةل لمهرحمة األساسية في ضكء أبعاد التفكير
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سػتفادة هػف إجػػراءات لال اسػة إضػافة ىكعيػة لمبػػاحثيف كطػالب الدراسػات العميػا: تعتبػر الدر البعػد التطبيقػي
فػي دراسػات هكاضػيع ك كالحيػاة ل الدراسػة فػي قيػاس أبعػاد التفكيػر فػي كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب لالعمػـك 

 لمكشؼ عف أبعاد التفكير كهٍاراتً.الهحتكل أداة لتحميؿ  باالضافة لتصهيـأخرل، 
ي الدراسػة فػي تكجيػً األىظػار ىحػك أبعػاد التفكيػر كهٍاراتػً ككيفيػة دهجٍػا فػي سػاعدت ٌػذبحثػي: البعد ال

 في ضكء أبعاد التفكير. ىحك دراسة هكضكعات أكاديهية أخرلفتا أفاؽ لمباحثيف الهىاٌا التعميهية، ك 
 

 حدود الدراسة: 6.1
 

 تحددت ىتائا ٌذي الدراسة بالحدكد اآلتية:
 تب العمـك كالحياة لمهرحمة األساسية العميا كأبعاد التفكير.الكيهياء في ك : كحداتالحد الموضوعي
 .2019_ 2018العاـ الدراسي الحد الزماني:
 هحافظة بيت لحـ/فمسطيف: الحد المكاني

 
 مصطمحات الدراسة: 7.1

 
 تحميؿ الهحتكل:
: تحميػػػؿ الهحتػػػكل ٌػػػكل أسػػػمكب يعتهػػػد عمػػػى كصػػػؼ هػػػىّظـ كدقيػػػؽ لهحتػػػكل (21:2013)عميػػاف كغىػػػيـ 

ػدفٍا كتعريػؼ هجتهػع الدراسػة الػذم ىصكص  هكتكبة أك هسهكعة عػف طريػؽ تحديػد هكضػكع الدراسػة ٌك
 سيتـ اختيار الحاالت الخاصة هىً لدراسة هضهكىً اك تحميمًل.

 
عرفت الباحثة تحميؿ الهحتكل إجرائيان بأىً هدل تضهيف أبعاد التفكير فػي كحػدات الكيهيػاء فػي كتػب ل ك 

ساسية العميا في فمسطيف لمصفكؼ هف الخػاهس الػى التاسػع األساسػي، كيػتـ العمكـ كالحياة ل لمهرحمة األ
 هعرفة ذلؾ هف خالؿ أداة التحميؿ التي أعدتٍا الباحثة.

 
 هحتكل كحدات الكيهياء:

هحتػػكل كحػػدات الكيهيػػاء الػػكاردة فػػي كتػػب العمػػـك كالحيػػاة كالتػػي تشػػهؿ الىصػػكص كاألىشػػطة كالرسػػكهات 
 2018-2017في فمسطيف حسب الهىٍاج الجديد  كاألسئمة التقكيهية الهعتهدة

 
 
 



5 
 

 التفكير:
لىشاط إىساىي راؽ يقـك بػً الفػرد لمكصػكؿ إلػى الهعرفػة  بأىً  التفكير 65:1999ىشكاف كجبراف )عّرؼ 

 كهعالجة الهشكالت التي تكاجً في حياتً اليكهيةل.
 

 هٍارة التفكير:
َهة هو العهميات العقمية يستخدهٍا الهتعمن ل هىظ بأىػً  التفكيػر فػي العمػكـ 235:2014ىشػكاف )عّرؼ 

، تَاجًٍ التي َالعمهية الحياتية الهشكالت ؿلح العمهية لمهعرفة في التَظيف الهىٍجي َالهىظن
 تجاٌٍا. قرار أَاتخاذ
َالتفكير ، َالتفكير الىاقد، الهعرفي فَق التفكيرفػػي  الدراسة التفكير في العمَن في ٌذي أبعاد ؿَتتهث

 َالتفكير البصري.، َالتفكير الهىظَهي، التفكير العمهيَاالبتكارم، 
 

 الهرحمة األساسية العميا:
، األساسػي إلى الصػؼ العاشػراألساسي هف الصؼ الخاهس التعميـ الهحصكرة بفئة الطمبة ٌي هرحمة ل

ـ تتراكح  كالتي  في فمسطيف )إجرائي .  سىة 16-11بيف )أعهاٌر
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 الفصؿ الثاني 
 ي والدراسات السابقةاإلطار النظر 

 
الخمفيػػة الىظريػػة لمدراسػػة، حيػػث تسػػتعرض الهفػػاٌيـ كالجكاىػػب الهتعمقػػة فػػي ٌػػذا الفصػػؿ تتىػػاكؿ الباحثػػة 

بالهىٍاج كأٌهيتً كىظرياتً كفمسفتً كالعكاهؿ الهؤثرة فيً، كذلؾ تىاكلت تحميؿ هحتكل الهىاٌا كأغراضً 
دراسػػات كالبحػػكث التربكيػػة السػػابقة التػػي تىاكلػػت كخصائصػػً، ككػػذلؾ هٍػػارات التفكيػػر كأبعػػادي، ثػػـ أٌػػـ ال

ب الباحثػػة عمػػى يػػهٍػػارات القػػرف الحػػادم كالعشػػريف، ككػػذلؾ تحميػػؿ هىٍػػاج العمػػـك بشػػكؿ خػػاص ثػػـ تعق
 الدراسات السابقة.

 
 اإلطار النظرّي: 1.2

 
ػػػػذا ىتيجػػػػة لمتطػػػػكر العمهػػػػي  يكاجػػػػً العػػػػالـ اليػػػػـك تغييػػػػرات هتتاليػػػػة كسػػػػريعة فػػػػي جكاىػػػػب الحيػػػػاة كافػػػػة ٌك

ال شػػؾ فػػي أف ٌػػذي التغيػػرات كالتطػػكرات تبىػػي تحػػديا ن لمتربيػػة بصػػفة ك كالتكىكلػػكجي فػػي جهيػػع هجاالتٍػػا، 
 عاهة كالتربية العمهية بصفة خاصة.

 
ٌذا أدل الى عدـ قػدرة التربيػة العمهيػة عمػى التركيػز فقػط فػي ثقافػة األٌػداؼ التحصػيمية التػي تركػز فػي 

ىهيػػة القػػدرة عمػػى ههارسػػة التفكيػػر بشػػكؿ فعمػػي بهػػا يسػػاعد هجهمٍػػا عمػػى تصػػىيؼ بمػػكـ، لػػذلؾ طالبػػت بت
  .2005عمى تىهية التحميؿ كاإلبداع كالىقد العمهي )األستاذ، 

 
تزاهف هػع اىفجػار ا الدراسػية، كأدل ٌػذا االٌتهػاـ بػاللذلؾ اٌتـ عدد كبير هػف الهػربيف كالبػاحثيف بالهىػاٌ

ج هدرسػي فعػاؿ يعهػؿ عمػى تحقيػؽ الكثيػر اٍػهعرفي تكىكلػكجي هتطػكر، كقػاد إلػى التركيػز عمػى بىػاء هى
براٌيـ،    .1997هف األٌداؼ التربكية كالتي يحاكؿ كؿ هف الهعمـ كالهتعمـ عمى تحقيقٍا )سعادة كا 

 


