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مدى توافر مهارات التفكير الناقد في كتب الكيمياء وكتب األنشطة 
والتجارب العملية للمرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية

الملخص:
هدف البحث التعّرف اإىل مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء وكتب االأن�سطة، والتجارب 
العملي��ة للمرحلة الثانوية يف اجلمهورية اليمنية، ولتحقيق ذل��ك مت اإعداد قائمة مبوؤ�سرات مهارات التفكري 
الناق��د ت�سمن��ت )29( موؤ�س��رَا موزعة عل��ى خم�س مه��ارات رئي�سة هي: مه��ارة اال�ستنتاج )5(، مه��ارة معرفة 
االفرتا�س��ات )6(، مه��ارة تق��ومي املناق�س��ات )6(، مه��ارة التف�سري )7(، ومه��ارة اال�ست��دالل )5(، وبعد التاأكد 
م��ن �س��دق وثبات قائمة التحليل، مت ا�ستخدام اأ�سلوب حتليل املحتوى للكت��ب، ملعرفة مدى التوافر للموؤ�سرات، 
وحتدي��د اإذا كان متواف��را ب�س��ورة �سريح��ة، اأو متوافرا ب�سورة �سمني��ة، اأو غري متواف��ر، ومت ح�ساب الن�سبة 

املئوية للتوافر، ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث ما يلي:
.)% توافرت مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية مبدى متو�سط بن�سبة )58.3   -

.)% توافرت مهارات التفكري الناقد يف كتب االأن�سطة والتجارب العملية مبدى متدٍن بن�سبة )28   -

الكلمات املفتاحية: مهارات التفكري الناقد، كتب الكيمياء، كتب االأن�سطة والتجارب العملية.



117

د. تهاين هزاع اأحمد احلمادي
املجلد العا�شر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.6

Availability of Critical Thinking Skills in Chemistry 
Textbooks and Textbooks of Activities and Practical 

Experiments of Secondary Schools, Yemen

Abstract:

The research aimed to identify to what extent critical thinking skills are 
available in chemistry textbooks and textbooks of activities and practical 
experiments of secondary schools in Yemen. To achieve this objective, a list 
of critical thinking skills, which consisted of (29) indicators, was developed. 
They were distributed to five main skills: (5) inference skills, (6) identifying 
assumptions skills, (6) evaluating discussion skills, (7) interpretation skills, 
and deduction skills. After checking the validating and reliability of the list, 
the content analysis of textbooks was conducted to ascertain whether the 
indicators were explicitly or implicitly unavailable. Major results revealed that 
critical thinking skills were available in secondary school chemistry textbooks 
of a medium degree of (%58.3), whereas they were available in the textbooks 
of activities with a lower degree of (%28).

Keywords: critical thinking skills, chemistry textbooks, activities and practical 
experiment textbooks.
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المقدمة:
اإن الع�س��ر ال��ذي نعي�س��ه اليوم ه��و ع�سر االقت�س��اد القائم على املعرف��ة، واأن املناف�س��ة االقت�سادية بني 
ال��دول تتوق��ف عل��ى ما متتلك��ه القوى العاملة م��ن مهارات تتف��ق وخ�سائ�س ه��ذا الع�سر، م��ا اأدى اإىل �سرورة 
امت��اك االأف��راد مله��ارات متكنهم من احلياة والعم��ل يف جمتمع ع�سر املعرف��ة، االأمر الذي األق��ى على الرتبية 
والتعلي��م م�سوؤولي��ة اإعداد الفرد الق��ادر على مواجهة حتديات هذا الع�سر، ومل يعد ه��دف العملية التعليمية 

قا�سرًا على تعليم الطلبة املعارف، واحلقائق، واملفاهيم بل تعداها اإىل االهتمام بعمليات التفكري املختلفة. 
ُويعد التفكري الناقد اأحد اأهم اأمناط التفكري، واأكرثها تعقيدًا الرتباطه ب�سلوكيات كثرية، وي�ستخدم لفح�س 

املعلومات والتمييز بني االأفكار ال�سليمة واخلاطئة )الباوي وح�سن، 2013(. 
ويوظ��ف من��ه قواعد اال�ستدالل املنطقي للحكم على االأفكار ويعتمد عل��ى التحليل، والفرز، واالختيار ملا لدى 
 ،)Ennis, 2011( الف��رد م��ن معلومات بهدف التميي��ز بني االأفكار ال�سليم��ة واخلاطئة، واإ�س��دار حكم عليه��ا
ولذل��ك فتعليم التفكري الناقد هدف��ًا رئي�سيًا من اأهداف الرتبية يف الع�سر احلديث، والذي يجب التاأكيد عليه 
يف العملية التعليمية، حيث اإن مهارات التفكري ال حتدث نتيجة عر�سية يف املدار�س )Beyer, 2008( فالتفكري 
 ،)Vieira, Tenreiro-Vieira,& Martins,  2011( الناق��د ي�سج��ع املتعلمني على اال�ستم��رار يف التعلي��م
وخا�سة واأن املتعلم يتعر�س الأفكار وق�سايا متباينة، باختاف م�سادرها مما يتطلب متعلمًا قادرًا على التفكري 
ال�سحي��ح، وتق��ومي ما يق��راأه، وي�سمعه م��ن معلوم��ات وي��رى Osborneا)2014(. اإن العل��وم املدر�سية مليئة 
باالأف��كار الت��ي توف��ر للمتعلمني فر�سًا لانخراط يف اجل��دل، فهي ت�سجع على ط��رح االأ�سئلة، وعر�س احلجج. 
ويوؤك��د ج��روان )1999( اإن تعلي��م التفك��ري الناقد ُيعد جزءًا مهم��ًا من عملية التفك��ري يف املواقف التعليمية، 

ويهدف اإىل ح�سول املتعلمني على تفكري عايل امل�ستوى مثل تطوير املفاهيم، وتف�سري املعلومات. 
ويع��د الكت��اب املدر�س��ي اأح��د اأهم الو�سائ��ل التعليمي��ة امل�سرتكة ب��ني املتعلم واملعلم، وم��ن اأهم م�س��ادر التعلم، 
واملعرف��ة بالن�سب��ة للمتعل��م، وي�سكل االإطار العام لعمل املعل��م، ويف ظل غياب معايري تدري���س العلوم يف الوقت 
احلا�س��ر ف��اإن الكت��ب املدر�سي��ة هي املوج��ه االأ�سا�سي ال��ذي يعتمد علي��ه املعلم��ون يف تدري�س مق��ررات العلوم 

)ال�سمراين، 2012(. 
وخل�سو�سية مقرر الكيمياء، وما يت�سمنه من اأن�سطة عملية البد من اأن ي�سجع املتعلمني على النقد، واملناق�سة، 
واإبداء الراأي، وفح�س االأفكار التي تبدو غام�سة، وجب العناية بها ومبحتواها، وحيث اأن الباحثة مل تتطلع 
على درا�سة تتناول حتليل كتب الكيماء للمرحلة الثانوية والتعرف على مدى ت�سمينها ملهارات التفكري الناقد، 
فاإن الباحثة ترى �سرورة هذه الدرا�سة للتعرف على مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيماء، وكتب 

االأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية.
مشكلة البحث وأسئلته: 

اإن الكت��اب املدر�س��ي يع��د جزءا مهما يف املناه��ج، وهو و�سيل��ة ال ي�ستطيع املتعلم اال�ستغن��اء عنها، كما اأنه 
اأك��رث و�سائ��ل التعليم والتعلم ا�ستعماال، ل�سهولته وقلة تكلفته، وميكن التحكم يف حمتواه، فهو ي�ساعد املعلم يف 
حتدي��د االأهداف العامة، واق��رتاح االأن�سطة املائمة لكل در�س، وكذلك حتديد و�سائل التقومي، كما اأن هناك 
الكث��ري م��ن االأ�سباب التي تدعو اإىل تطوي��ر الكتب املدر�سية، واإعادة النظ��ر يف حمتواها، وت�سميمها بني حني 

واآخر، ومنها:
االنفجار املعريف الذي ي�سهده العامل، وتراكم املعارف التي يتطلب و�سع املحتوى يف �سيغ جديدة ت�ستجيب   -

لهذا االنفجار املعريف، واختيار املعارف املفيدة، وتقدمي االأهم على املهم.
نتائج عمليات التقومي التي جترى على املنهج والكتاب املدر�سي تدعو اإىل تطوير عنا�سر املنهج وتعديلها.  -
احلاجة اإىل جعل التقنيات احلديثة وا�ستخداماتها جزءًا من املنهج احلديث، وهذا يتطلب اإعادة النظر   -

يف بناء املنهج، والكتاب املدر�سي.
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تتلخ�س م�سكلة البحث يف ال�سوؤال الرئي�سي االآتي:
- ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء، وكتب االأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية 

يف اجلمهورية اليمنية؟ 
وتتفرع عنه االأ�سئلة االآتية:

�س 1: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي؟
���س 2: م��ا م��دى توافر مهارات التفك��ري الناقد يف حمت��وى كتاب االأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف االأول 

الثانوي؟
�س 3: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي؟

���س 4: م��ا مدى توافر مه��ارات التفكري الناق��د يف حمتوى كتاب االأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف الثاين 
الثانوي؟

�س 5: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي؟
���س 6: م��ا مدى توافر مه��ارات التفكري الناق��د يف حمتوى كتاب االأن�سط��ة، والتجارب العملي��ة لل�سف الثالث 

الثانوي؟
أهداف البحث: 

يهدف البحث اإىل: 
حتديد موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد الواجب توافرها يف حمتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية.  .1

حتدي��د م��دى ت�سمني مهارات التفكري الناق��د يف حمتوى كتب الكيمياء للمرحل��ة الثانوية يف اجلمهورية   .2
اليمنية.

حتدي��د م��دى ت�سمني مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتب االأن�سط��ة، والتجارب العملية ملادة الكيمياء   .3
للمرحلة الثانوية.

أهمية البحث:
ي�ستفيد الباحثون يف جمال مناهج العلوم من قائمة موؤ�سرات مهارات الناقد.  .1

يقدم روؤية عن مدى ت�سمني كتب الكيمياء ملهارات التفكري الناقد كهدف من اأهداف الرتبية العلمية.  .2
ي�ساع��د القائمني عل��ى تطوير مناهج الكيمياء وذلك بالرتكيز على مه��ارات التفكري الناقد اأثناء تطوير   .3

املناهج.
حدود البحث:

يقت�سر البحث على:
مه��ارات التفك��ري الناقد االآتية: )مهارة اال�ستنت��اج، مهارة معرفة االفرتا�سات، مه��ارة تقومي املناق�سات،   .1

مهارة التف�سري، مهارة اال�ستدالل(.
الدرا�س��ي للع��ام  اليمني��ة  اجلمهوري��ة  يف  الثان��وي  والثال��ث  والث��اين  االأول  لل�سف��وف  الكيمي��اء  كت��ب   .2"

)2018 - 2019م( طبعة )2014م(.
كت��ب االأن�سط��ة والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�سفوف االأول والث��اين والثالث الثانوي يف اجلمهورية   .3

اليمنية للعام الدرا�سي )2018 - 2019م( طبعة )2014م(.



120

د. تهاين هزاع اأحمد احلمادي
املجلد العا�شر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.6لتطوير التفوق

مصطلحات البحث:
:)Skill( 1. املهارة

عّرفها زيتون )1996، 170( باأنها "قيام الفرد بعمل ما باإتقان اأكرث وجهد اأقل يف اأق�سر وقت ممكن".  -
وعرفها �سعادة )2003،45 ( باأنها "القدرة على القيام بعمل ما ب�سكل يحدده مقيا�س متطور لهذا الغر�س   -

، وذلك على اأ�سا�س من الفهم وال�سرعة والدقة".
:) Critical Thanking( 2. التفكري الناقد

عّرفه غامن )1995، 29( باأنه "نوع من التفكري يتم فيها اإخ�ساع املعلومات لدى الفرد لعملية حتليل وفرز   -
ومتحي���س، ملعرفة مدى ماءمتها ملا لديه من معلومات اأخرى توؤكد �سدقها وثباتها، وذلك بغر�س التمييز 

بني االأفكار ال�سليمة واخلاطئة".
وعّرف��ه ج��روان )1999، 426( باأنه "ن�ساط عقل��ي مركب وهادف، حمكوم بقواع��د املنطق واال�ستدالل،   -
ويق��ود اإىل ن��واجت ميك��ن التنبوؤ بها، غايت��ه التحقق من ال�س��يء وتقييمه باال�ستن��اد اإىل معايري وحمكات 
مقبولة، ويتاألف من جمموعة مهارات ت�سنف �سمن خم�س مهارات هي )مهارات اال�ستنتاج، مهارات معرفة 

االفرتا�سات، مهارات تقومي املناق�سات مهارات التف�سري، مهارات اال�ستدالل(". 
وعّرف��ه العت��وم، اجلراح، وب�س��ارة )2007، 73( باأنه "هو تفكري تاأملي حمك��وم بقواعد املنطق والتحليل،   -

ميار�س فيه الفرد االفرتا�سات، والتف�سري وتقومي املناق�سات، واال�ستنباط".
اإلطار النظري:

يع��د التفك��ري الناقد �س��كًا من اأ�سكال التفك��ري التي يلجاأ اإليها الف��رد لتقييم االأ�سي��اء، واتخاذ القرارات 
املنا�سب��ة، ويتداخ��ل هذا النوع من التفكري م��ع اأمناط التفكري االأخرى مثل، التفك��ري االإبداعي، وحل امل�سكلة، 
ويق��وم عل��ى خطوات عديدة، ويتطل��ب قدرة الفرد على التفك��ري املو�سوعي، وفح�س جمي��ع االأدلة وتقييمها، 
واختي��ار البدائل املنا�سبة بهدف الو�سول اإىل اأحكام، اأو قرارات مو�سوعية، ويقرتح اخلليلي، وحيدر، ويون�س 

)1996( بع�س االإجراءات التي ت�ساهم يف تنمية التفكري الناقد �سمن املنهج الدرا�سي منها: 
توجيه انتباه الطلبة اإىل حتديد امل�سكات املطروحة، وحتليل املعلومات.  .1

تكليف الطلبة باأن�سطة على �سكل األغاز، وق�سايا ت�سّد االنتباه، واالهتمام، وتتحدى العقول، بحيث يوؤدي   .2
املتعلم دورًا بارزًا يف النقا�س واحلوار.

طرح اأ�سئلة ت�سهم يف فهم اأعمق للم�سكات، والق�سايا املطروحة للنقا�س.   .3
اإثارة ال�سك حول االرتباط املنطقي للمتغريات، والنتائج.  .4

تاأكيد موثوقية امل�سادر، والرتوي يف اإ�سدار االأحكام.  .5
ت�سجيع الطلبة على احلوار، والنقا�س، وطرح االأفكار، وتقبل الراأي االآخر ونقده مبو�سوعية.  .6

دعوة الطلبة للتفكري يف كل معلومة يح�سلون عليها.  .7
ت�سنيف مهارات التفكري الناقد:

وي�سن��ف Watson وGlaser ا )1980( مه��ارات التفك��ري الناق��د اإىل م��ا ياأت��ي: 
اال�ستنت��اج )Deduction(: وه��و ق��درة الف��رد عل��ى ا�ستخا���س النتائج م��ن حقائق معين��ة ملاحظة   .1

مفرت�سة.
معرف��ة االفرتا�س��ات )Assumption knowledge(: وه��و الق��درة عل��ى التميي��ز ب��ني درجة �سدق   .2

معلومة حمددة اأو عدم �سدقها، والتمييز بني احلقيقة والراأي، وغر�س املعلومة.
تقومي احلجج )Discussion evaluation(: "وهو قدرة الفرد على تقومي الفكرة وقبولها اأو رف�سها،   .3
والتميي��ز بني امل�س��ادر االأ�سا�سية والثانوية واحلجج القوية وال�سعيف��ة، واإ�سدار احلكم على مدى كفاية 

املعلومات" )عبيد وعفانة، 2003، 55(.
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التف�س��ري) Interpretation(: وه��و ق��درة الف��رد على حتدي��د امل�سكل��ة وتف�سرياتها املنطقي��ة، وقبول   .4
املعلومة من عدمه.

اال�ست��دالل )Inference(: "وه��و ق��درة الف��رد على حتدي��د بع�س النتائ��ج املرتتبة عل��ى مقدمات، اأو   .5
معلومات �سابقة لها")احلاق، 2007، 48، العتوم واآخرون، 2007، 78(.

و�سوف يتم تبني هذا الت�سنيف يف هذا البحث. 
اجتاهات تعليم التفكري الناقد:

ميي��ل بع���س الباحثني اإىل تدري�س التفكري الناقد من خال برامج منف�سلة قائمة بنف�سها، بينما مييل البع�س 
االآخ��ر اإىل تدري�س��ه يف حمتوى امل��واد الدرا�سية املقررة، بينما يقف فريق ثالث موقف��ا و�سطا قائما على خلق 

اجتاه توفيقي بني االجتاه االأول، واالجتاه الثاين، وفيما يلي تو�سيح لذلك:
االجتاه االأول: االجتاه املبا�سر يف تعليم التفكري الناقد:

وفي��ه يت��م التعل��م من خ��ال تدري���س التفكري الناق��د بو�سفه م��ادة م�ستقل��ة بنف�سه��ا، مثلها مثل بقي��ة املواد 
الدرا�سي��ة االأخ��رى، ويوؤك��د الرتبوي��ون اأن هناك حاجة ما�س��ة لتعليم التفك��ري وجعله م��ادة تعليمية قائمة 
بنف�سه��ا، واإدراجه��ا يف الئح��ة املناهج الدرا�سي��ة، ويعد ديبون��و )Debono( من اأكرث املهتم��ني بهذا االجتاه 

)ال�سبيعي، 2009(.
االجتاه الثاين: دمج مهارات التفكري الناقد يف املحتوى الدرا�سي:

ي�س��ري اأ�سح��اب ه��ذا االجت��اه اإىل اأن التفكري يتطور ب�سرع��ة، وب�سورة منظم��ة من خال دجم��ه �سمن املنهاج 
املدر�سي املقرر على الطاب، اإذ اإن الربامج امل�ستقلة لتعليم التفكري الناقد يكمن �سعفها يف اأن ما يتعلمه الطالب 
م��ن درو�س التفكري الناقد م��ن املحتمل اأال يتم نقله اإىل مواد درا�سية اأخرى، مبعنى اأن انتقال اأثر التعلم يكون 

�سعيفا )عبد الكاظم، 2014(. 
االجتاه الثالث: االجتاه التوفيقي يف تعليم مهارات التفكري الناقد:

يف ه��ذا االجت��اه يت��م تعليم التفك��ري الناقد من خ��ال عملية املزج بني االجتاه��ني ال�سابق��ني، اإذ يتم تدري�س 
التفك��ري الناق��د بو�سف��ه م��ادة م�ستقلة له��ا مدر�سوها، وكذل��ك ت�سمني مه��ارات التفكري الناقد �سم��ن املحتوى 
الدرا�سي. واأ�سار Fresmanا)1990، 48( اإىل "اأن مهارات التفكري الناقد بحاجة اإىل اأن تدر�س ب�سكل مبا�سر 
قب��ل تطبيقها يف جماالت املنه��اج املدر�سي، اإذ يرى اأنه يكون ذا قيمة اأعلى عندما يتبعه مبا�سرة تطبيق �سريع 

على جماالت املنهاج املدر�سي". 
الدراسات السابقة: 

اأجريت العديد من الدرا�سات للتعّرف اإىل م�ستويات ت�سمني املناهج الدرا�سية ملهارات التفكري الناقد منها:
درا�س��ة رج��ب )2016(: التي هدفت التع��ّرف اإىل درجة توافر مهارات التفكري الناق��د يف حمتوى منهج العلوم 
لل�سف الثاين االأ�سا�سي يف اجلمهورية العربية ال�سورية، ولتحقيق ذلك �سممت الباحثة قائمة ملهارات التفكري 

الناقد، واأظهرت نتائج التحليل توافر مهارات التفكري الناقد وفق الرتتيب االآتي:
.)%  28.57( بن�سبة  التف�سري  ومهارة   ،)% - توافر مهارات اال�ستنتاج بن�سبة )55.23 

 .)% - ومهارة تقومي احلجج مهارة طرح احلجج بن�سبة )10.47 
 .)% - مهارة املقارنة بن�سبة )5.71 

وهدفت درا�سة اجلرب وعمر )2016( اإىل معرفة مهارات التفكري الناقد يف االأن�سطة املت�سمنة يف كتب الكيمياء 
لل�س��ف الث��اين الثانوي يف ال�سعودية، وقيا�س م�ست��وى ت�سمينها، وا�ستخدمت الباحث��ة اأ�سلوب حتليل املحتوى، 
%(، واال�ستقراء  واأظه��رت نتائج الدرا�سة ت�سم��ني مهارات التفكري الناقد بن�سب متفاوتة اال�ستنتاج )87.72 
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)80.9 %(، والتف�س��ري )77.72 %(، وتق��ومي املناق�س��ات )68.64 %(، ومعرفة االفرتا�سات )50.45 %(، 
كم��ا بين��ت النتائج اأن الن�سبة املئوي��ة مل�ستوى ت�سمني مهارات التفكري الناقد ب�س��ورة �سريحة اأكرب من م�ستوى 

ت�سمينها ب�سورة �سمنية.
كما هدفت درا�سة هادي )2016( اإىل معرفة مهارات التفكري الناقد املت�سمنة يف اأ�سئلة كتب الفيزياء للمرحلة 
املتو�سط��ة يف الع��راق، واتبع الباح��ث املنهج الو�سفي التحليلي، اإذ مت حتليل اأ�سئل��ة نهاية الف�سول خا�سة بكل 
كت��اب يف �س��وء مهارات التفك��ري الناقد، ثم ا�ستخدام التك��رارات، والن�سب املئوية للمعاجل��ة االإح�سائية، ومت 
التو�س��ل اإىل اأن كت��اب الفيزياء لل�سف االأول املتو�سط قد ت�سمن مهارات التفكري الناقد )معرفة االفرتا�سات، 
التف�س��ري، اال�ستنباط، اال�ستنتاج وتقومي احلجج( ح�س��ب الن�سب املئوية االآتية: )%23، %27، %1، %37، 
"12 %( عل��ى الت��وايل، فيم��ا ح�س��ل كت��اب الفيزي��اء لل�س��ف الث��اين املتو�سط عل��ى الن�سب املئوي��ة االأتية
)37%، 23 %، 6 %، 29%، 5 %( عل��ى الت��وايل. وح�س��ل كت��اب الفيزي��اء لل�س��ف الثال��ث املتو�س��ط على 
الن�س��ب املئوي��ة االآتي��ة: )%31، 32 %، 2 %، 29 %، 6 %( عل��ى الت��وايل، وق��د ح�سل��ت الكت��ب الث��اث 

التوايل.  على  للمرحة املتو�سطة ب�سكل عام على الن�سب املئوية االآتية )%30، %27، %3، %32، 8%( 
اأما درا�سة نوافلة )2015( فقد هدفت اإىل حتديد مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى اأ�سئلة كتابي 
الكيمياء لل�سفني التا�سع، والعا�سر يف االأردن، ومدى التوازن يف ت�سمينها، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت تطوير 
ا�ستم��ارة مه��ارات التفكري الناقد ح�س��ب ت�سنيف Facione لتحليل حمتوى االأ�سئل��ة، واأظهرت النتائج توافر 
ث��اث مه��ارات رئي�سية ب�سكل كاف يف حمتوى اأ�سئلة كتابي الكيمياء، وهي التف�سري، والتحليل، وال�سرح، يف حني 
تواف��رت ثاث مه��ارات رئي�سية اأخرى بن�سب متدني��ة، وب�سكل غري كاًف وهي: اال�ست��دالل، والتقومي وتنظيم 
الذات، وتوافر �ست مهارات فرعية ب�سكل كاف يف حمتوى اأ�سئلة كتب الكيمياء من اأ�سل �ست ع�سرة مهارة، وهي 
الت�سني��ف، وا�ستخ��راج املعنى، وتو�سيح املعنى، وفح�س االأفكار، واإق��رار النتائج، وتقدمي احلجج. كما اأظهرت 

النتائج اأن هناك �سعفا يف التوازن يف ت�سمني مهارات التفكري الناقد يف هذه الكتب. 
وهدف��ت درا�س��ة Huotا)2014( اإىل الك�س��ف ع��ن م�ستوي��ات التفكري يف االأ�سئل��ة الواردة يف كت��ب االأحياء يف 
كمبوديا، و�سممت ا�ستمارة لتحليل االأ�سئلة الواردة يف كتب االأحياء لل�سفوف )9-7( معدلة من ت�سنيف بلوم 
مل�ستوي��ات التفكري، تتكون من امل�ستويات )تذكر، فه��م، حتليل، تقومي، اإبداع(، وامل�ستويات الثاث العليا هي من 
مه��ارات التفك��ري الناقد، وقد مت ر�سد تكرار ه��ذه امل�ستويات يف جميع االأ�سئلة يف نهاي��ة كل مو�سوع اأو وحدة، 
وق��د خل�ست النتائج اإىل تدِن كبري يف ن�سب��ة االأ�سئلة يف م�ستوى التحليل، يف جميع الكتب، وانعدام االأ�سئلة يف 

م�ستويات كل من التقومي، واالإبداع.
وهدف��ت درا�س��ة الكب�س��ي )2014( اإىل التع��رف عل��ى م��دى توافر مه��ارات التفك��ري الناقد يف كت��اب الفيزياء 
لل�س��ف الثال��ث الثان��وي واالختبارات الوزاري��ة يف اجلمهوري��ة اليمنية، ولتحقي��ق ذلك ا�ستخدم��ت الباحثة 
ا�ستبان��ة مه��ارات التفكري الناقد ل� )واط�سون وجا�سر( يف حتليل حمتوى كت��اب الفيزياء، وكرا�سة االأن�سطة، 
واأ�سئل��ة كتاب الفيزياء، واالختب��ارات الوزارية، وقد تكونت االأداة من خم�سة حماور هي )مهارات اال�ستنتاج، 
مه��ارات معرف��ة االفرتا�سات، مه��ارات اال�ستنباط، مه��ارات التف�سري، مه��ارات تقومي املناق�س��ات( وا�ستخدمت 
 التك��رارات، والن�س��ب املئوي��ة وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل تواف��ر مه��ارات التفكري الناق��د يف كت��اب الفيزياء 
بن�سب��ة )66.12 %(، وتواف��ر مه��ارات التفك��ري الناقد ب�سكل ع��ام يف اأ�سئلة الكت��ب، واالختبارات الوزارية 

.)% بن�سبة )81.6 
واأج��رى اأب��و مه��ادي )2011( درا�سة هدف��ت اإىل معرفة مدى توافر مه��ارات التفكري الناق��د يف حمتوى منهاج 
الفيزي��اء للمرحل��ة الثانوية ومدى اكت�س��اب الطلبة لها، وقد مت حتليل حمتوى منه��اج الفيزياء لل�سف االأول 
ثان��وي، وال�س��ف الثاين الثان��وي يف فل�سطني، وا�ستمل��ت عينة الدرا�س��ة على )400( طال��ب وطالبة من طلبة 
ال�س��ف االأول الثان��وي ملحافظ��ة غ��زة، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة قام الباح��ث باإعداد قائمة مه��ارات التفكري 
الناق��د م��ن اأجل ا�ستخدامه��ا يف حتليل املحت��وى، كما ا�ستخ��دم اختبارا لقيا�س م��دى اكت�س��اب الطلبة ملهارات 
التفك��ري الناق��د، حيث ت�سمن خم�س مه��ارات هي مهارة اال�ستنت��اج، مهارة معرفة االفرتا�س��ات، ومهارة تقومي 
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املناق�س��ات، مه��ارة التف�س��ري، ومه��ارة اال�ستنب��اط. وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإىل اأن مه��ارة اال�ستنت��اج ح�سل��ت على 
 )% %( يف ح��ني ح�سلت مه��ارة معرفة االفرتا�س��ات على ن�سب��ة )20.8  ن�سب��ة مئوي��ة نهائي��ة ه��ي )32.7 
%(،كم��ا ح�سل��ت مه��ارة التف�سري عل��ى ن�سبة   اأم مه��ارة تق��ومي املناق�س��ات، فق��د ح�سل��ت عل��ى ن�سب��ة )11.5 

.)%  15.3( ن�سبة  على  اال�ستنباط  مهارة  ح�سلت  بينما   ،)% مقدارها )19.7 
واأج��رى بوقحو���س )2009( درا�سة هدفت اإىل بناء اأداة لقيا�س درجة تواف��ر مهارات التفكري الناقد يف كتب 
العل��وم للمرحلة االإعدادية يف مملكة البحرين، ولتحقيق ذلك قام الباحث بت�سميم ا�ستمارة لتحليل املحتوى 
ت�سمن��ت )37( مه��ارة من مه��ارات التفكري الناق��د، مق�سمة على ثاثة حم��اور، ومت تطبيقها عل��ى جميع كتب 
العل��وم املق��ررة للمرحل��ة االإعدادي��ة، والبالغ عددها �ست��ة كتب، وك�سفت نتائ��ج هذا التحلي��ل اأن كتب العلوم 
ت�سمنت خم�س ع�سرة مهارة من مهارات التفكري الناقد من اأ�سل )37( مهارة، وقد حاز املحور االأول على املرتبة 
االأوىل، والثاين الثانية، والثالث الثالثة، اأما عن ترتيب تكرارات مهارات التفكري الناقد ح�سب ال�سفوف فقد 
جاء يف املرتبة االأوىل كتاب ال�سف االأول االإعدادي، واملرتبة الثانية كتاب ال�سف الثاين االإعدادي، واملرتبة 

الثالثة كتاب ال�سف الثالث االإعدادي. 
التعليق على الدراسات السابقة:

يت�سح من العر�س ال�سابق للدرا�سات اأنها هدفت اإىل الك�سف عن مهارات التفكري الناقد يف املناهج الدرا�سية   -
مل��ادة العل��وم، حي��ث اعتمدت اأ�سل��وب حتليل املحت��وى للمناهج فمنها م��ن ا�ستهدفت كتب العل��وم للمرحلة 
االبتدائي��ة كدرا�سة رج��ب )2016(، والبع�س االآخر ا�سته��دف املرحلة االإعدادي��ة كدرا�سة بوقحو�س 
)2009(، مه��ادي )2011(، م��ايل )2014(، ومنها م��ا ا�ستهدف حتليل كتب الفيزي��اء للمرحلة الثانوية، 
كدرا�سة اأبو مهادي )2011(، ودرا�سة الكب�سي )2014(، فيما هدفت درا�سة اجلرب عمر )2016( التعرف 
اإىل مهارات التفكري الناقد يف االأن�سطة املت�سمنة يف كتاب الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي، وهدفت درا�سة 
نوافل��ة )2015( اإىل حتلي��ل كتابي الكيمي��اء لل�سفني التا�س��ع والعا�سر، وانفردت درا�س��ة مايل )2014( 

بتحليل كتاب مادة االأحياء.
اعتم��دت بع���س الدرا�س��ات على ت�سني��ف واط�سون، وجلي�س��ر ملهارات التفك��ري الناقد وه��ي درا�سة هادي   -
)2016(، واأب��و مه��ادي )2011(، ورج��ب )2016(، اجلرب وعم��ر )2016(، الكب�س��ي )2014(، وانفردت 

درا�سة نوافلة )2015( با�ستخدام ت�سنيف Facione ملهارات التفكري الناقد.
اأجريت الدرا�سات يف بيئات عربية واأجنبية.  -

اأجريت درا�سة واحدة يف البيئة اليمنية ملادة الفيزياء لل�سف الثالث الثانوي.  -
اأغن��ت الدرا�س��ات ال�سابق��ة البحث احل��ايل يف العديد من اجلوان��ب منها: بناء قائم��ة التحليل، اخللفية   -

النظرية، منهجية البحث، االأ�ساليب االإح�سائية.
يتمي��ز البح��ث احلايل يف اأنه ي�ستهدف كت��ب الكيمياء، وكتب االأن�سطة والتج��ارب العملية ملادة الكيمياء   -

للمرحلة الثانوية يف اجلمهورية اليمنية. 

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
 منهج البحث: 

مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي التحليلي للتعرف اإىل درجة توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء، وكتب 
االأن�سط��ة والتج��ارب العملية للمرحلة الثانوية من خال حتليل املحت��وى الذي يقوم على الو�سف املو�سوعي، 
واملنظم، والكمي ملوؤ�سرات مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتب الكيمياء، وكتب االأن�سطة، والتجارب العملية 

لل�سفوف االأول، والثاين، والثالث الثانوي.
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جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من االآتي:

جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي.  .1
جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب االأن�سطة، والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�سف االأول الثانوي.  .2

جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي.  .3
جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب االأن�سطة، والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي.  .4

جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي.  .5
جميع ما ت�سمنه حمتوى كتاب االأن�سطة، والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي.  .6

عينة البحث:
- مت درا�سة جميع جمتمع البحث.

اأداة البحث:
باال�ستف��ادة م��ن االأدب النظ��ري، والدرا�س��ات ال�سابقة مت بن��اء اأداة البحث، وهي عبارة ع��ن قائمة موؤ�سرات 
مه��ارات التفك��ري الناقد االآتي��ة: مهارة اال�ستنتاج، مه��ارة معرفة االفرتا�سات، مهارة تق��ومي املناق�سات، مهارة 

التف�سري، مهارة اال�ستدالل.
- �سدق قائمة موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد:

مت عر���س قائم��ة موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد يف �سورتها االأولية على عدد من املخت�سني مبناهج، وطرائق 
التدري���س يف كٍل م��ن ) مركز البحوث والتطوير الرتبوي، وجامعة �سنعاء (، وذلك الإبداء الراأي حول منا�سبة 

املوؤ�سرات الواردة يف القائمة لكل جمال ودقة �سياغة الفقرات.
- ال�سورة النهائية لقائمة موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد: 

بع��د اإج��راء التعديات املطلوبة واملتف��ق عليه من قبل ال�س��ادة املُحكمني، مت اإخراج قائم��ة موؤ�سرات التفكري 
الناقد يف �سورتها النهائية حيث ا�ستملت على خم�س مهارات رئي�سية وهي كاالآتي: 

جدول )1(: قائمة موؤ�شرات مهارات التفكري الناقد ب�شورتها النهائية

عدد املوؤ�سراتاملجال
5مهارة اال�شتنتاج

6مهارة معرفة االفرتا�شات
6مهارة تقومي املناق�شات

7مهارة التف�شري
5مهارة اال�شتدالل

29االإجمايل

 حتليل املحتوى:
مت ا�ستخدام اأ�سلوب حتليل املحتوى وفق املراحل االآتية:

- حتديد هدف التحليل: 
ه��دف حتلي��ل املحت��وى اإىل حتدي��د م��دى توافر مه��ارات التفك��ري الناقد يف كت��ب الكيمي��اء وكت��ب االأن�سطة، 

.)12 - والتجارب العملية لل�سفوف )10 



125

د. تهاين هزاع اأحمد احلمادي
املجلد العا�شر  العدد )19( 2019م 

 المجلة الدولية 
لتطوير التفوق https://doi.org/10.20428/IJTD.10.19.6

- حتديد وحدة التحليل:
مت اختيار الفكرة كوحدة للتحليل باعتبارها االأن�سب لتحقيق هدف التحليل، وهي قد تكون جملة، اأو عبارة، 
اأو فق��رة، اأو جمموع��ة فق��رات ت��دور حول م�سكلة حم��ددة، اأو مفهوم يتطاب��ق م�سمونه وداللته م��ع موؤ�سر من 

موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد يف قائمة التحليل.
- حتديد فئات التحليل:

حتددت فئات التحليل مبوؤ�سرات مهارات التفكري الناقد، ويتم االإ�سارة اإىل توافرها يف فئتني هما:
الفئ��ة االأوىل )متواف��ر(: وفيه��ا يت��م حتدي��د املوؤ�س��رات يف بندي��ن: االأول )متواف��ر ب�س��ورة �سريحة(  اأ - 

والثاين) متوافر ب�سورة �سمنية(.
ب -  الفئة الثانية )غري متوافر(: وفيها يتم حتديد املوؤ�سرات التي مل يتم تناولها يف حمتوى كتب الكيمياء، 

.)12 - وكتب االأن�سطة، والتجارب العملية لل�سفوف )10 
- حتديد قواعد التحليل:

اعتمدت جمموعة من االإجراءات متثلت مبا يلي:
- قراءة املحتوى قراءة متاأنية لتكوين �سورة وا�سحة عن االأفكار املت�سمنة فيها.  1

- قراءة املحتوى مرة اأخرى وتق�سيمة اإىل اأفكار حمددة وترقيمها.  2

- مقارنة االأفكار الواردة يف املحتوى بفقرات القائمة اأداة التحليل.  3
4 - حتديد الفكرة التي تت�سمن موؤ�سرا من املوؤ�سرات الواردة يف اأداة التحليل.

5 - ا�ستبع��اد املقدمة الرئي�سة للكتب ومقدم��ات الف�سول وكذلك ال�سور والر�سومات التي يف مقدمة الف�سول 
من عملية التحليل.

6 - عندم��ا حتت��وى الفك��رة الرئي�سة على فك��رة فرعية تعامل كل فك��رة فرعية على اأنها فك��رة م�ستقلة يف 
التحليل.

- تفريغ النتائج يف ا�ستمارة التحليل.  7
- لتحديد مدى التوافر ح�سب الن�سب املئوية مت اعتماد املعيار االآتي:  8

Ԁ .جدًا متدن  توافر  % مدى   20 -   من 1 
Ԁ .متدن توافر  % مدى   40 -   من 21 
Ԁ .متو�سط توافر  % مدى   60 -   من 41 
Ԁ .مرتفع توافر  % مدى   80 -   من 61 
Ԁ .جدًا مرتفع  توافر  % مدى   100 -   من 81 

- ثبات التحليل:
حل�ساب ثبات التحليل قامت الباحثة بتحليل عينة من موا�سيع كتب الكيمياء لل�سفوف االأول والثاين والثالث 
الثانوي، كما قامت باحثة اأخرى يف جمال املناهج وطرائق تدري�س العلوم بتحليل تلك املوا�سيع، ثم مت ح�ساب 
نق��اط االتف��اق ونقاط االخت��اف بني التحليلني وذل��ك با�ستخدام معادل��ة هول�ستي حل�س��اب معامل االتفاق، 
حي��ث بل��غ معام��ل الثب��ات )87 % ( وهي ن�سبة عالية ملعامل الثبات تطمئ��ن الباحثة لثبات التحليل ح�سب 

املعيار املحدد يف )طعيمة، 1985(.
- االأ�ساليب االإح�سائية:

لتحليل البيانات مت ا�ستخدام التكرارات والن�سب املئوية ومعادلة هول�ستي حل�ساب الثبات.
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نتائج البحث مناقشتها:
اأوال: النتائج املتعلقة بال�سوؤال االأول:

�س 1: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف جدول )2(.

جدول )2(: نتائج حتليل كتاب الكيمياء لل�شف االأول الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد
%53اال�شتنتاج  601%  204%  801%  20

%62معرفة االفرتا�شات  331%  173%  503%  50
%61تقومي املناق�شات  170%  01%  175%  83

%77التف�شري  1000%  07%  1000%  0
%51اال�شتدالل  203%  604%  801%  20
%2914االإجمايل  485%  1719%  6610%  34

ُياحظ من جدول )2( اأن حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي يت�سمن )19( موؤ�سرًا.
%( مبدى متو�سط،  من موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد، توافر منها )14( موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة )48 

حيث توافرت املوؤ�سرات االآتية:
يف مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سرات رق��م )1،2،3(، ويف مهارة معرف��ة االفرتا�سات املوؤ�س��رات رقم )1، 2(، ويف   -
مه��ارات تق��ومي املناق�سات املوؤ�سر رقم )5(، ويف مهارات التف�سري املوؤ�س��رات رقم )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7(، ويف 

مهارات اال�ستدالل املوؤ�سر رقم )1(. 
املوؤ�سرات: وهي   )% يف حني توفر )5( موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة )17 

مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�س��ر الذي ين�س عل��ى "يحدد املحت��وى املعلوم��ات ذات ال�سلة باملو�س��وع"، ويف مهارة   -
معرف��ة االفرتا�س��ات املوؤ�س��ر ال��ذي ين���س عل��ى "ُيع��زز املحتوى اق��رتاح جترب��ة الختبار الفر���س"، ويف 
مه��ارة اال�ست��دالل املوؤ�س��رات التي تن�س على "مييز املحت��وى بني احلقائق واالآراء ح��ول ظاهرة اأو حدث 
م��ا" و"يع��زز املحت��وى عملية التمييز ب��ني خ�سائ�س ظواهر معين��ة، وخ�سائ�س ظاهرة اأخ��رى قريبة اأو 

م�سابهة"، و"يربط املحتوى بني الظواهر العلمية". 
االآتية: املوؤ�سرات  وهي   )% وقد بلغ عدد املوؤ�سرات غري املتوفرة )10( بن�سبة )34 

يف مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سر الذي ين�س على "ي�ساع��د املحتوى على حتديد اال�ستنتاج��ات ال�سحيحة من   -
اال�ستنتاجات املطروحة"، ويف مهارة معرفة االفرتا�سات املوؤ�سرات التي تن�س على "يعطي املحتوى اأمثلة 
لفر�سي��ات مرفو�سة ويبني �سبب رف�سها" ، و"ي�ساعد املحتوى �سياغة افرتا�سات من البيانات املطروحة"، 
و"ُيع��زز املحت��وى القدرة عل��ى التمييز ب��ني االفرتا�س املمكن وغري املمك��ن"، ويف مهارة تق��ومي املناق�سات 
املوؤ�س��رات رق��م )1، 2، 3، 4، 5، 6(، ويف مه��ارة اال�ست��دالل املوؤ�س��ر ال��ذي ين���س عل��ى "ميي��ز املحتوى بني 

اخل�سائ�س التي ترتبط باملو�سوع وتلك التي ت�سنف باأنها �سعيفة االرتباط اأو التي ال ترتبط به".
تتف��ق ه��ذه النتائج مع نتائج كل من نوافلة )2015( واأبو مه��ادي )2011( يف اأن توافر مهارات التفكري الناقد 
كان ب�س��كل غ��ري كاِف. وقد يعود ذلك اإىل طبيعة املو�سوعات يف حمتوى كت��اب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي، 
الت��ي ال تتطل��ب م��ن الطالب التو�سل للمعلوم��ات بنف�سه، ويعط��ي التف�سريات العلمية كم��ا يف مو�سوعات "علم 

الكيمياء وتطوره، وملحة تاريخية عن تطور مفهوم الذرة، وتركيب الذرة والقانون الدوري".
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ثانيا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين:
�س2: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب االأن�سطة والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�سف 

االأول الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف اجلدول )3(.

جدول )3(: نتائج حتليل كتاب االأن�شطة والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�شف االأول الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد
%51اال�شتنتاج  200%  01%  204%  80

%61معرفة االفرتا�شات  170%  01%  175%  83
%60تقومي املناق�شات  00%  00%  06%  100

%72التف�شري  291%  143%  434%  57
%5000اال�شتدالل  00%  05%  100
%294االإجمايل  141%  35%  1724%  83

 ُياح��ظ من اجل��دول )3( اأن حمتوى كتاب االأن�سط��ة والتجارب العملية ملادة الكيمي��اء لل�سف االأول الثانوي 
 )% يت�سم��ن )5( م��ن موؤ�سرات مهارات التفك��ري الناقد توافر منها )4( موؤ�سرات ب�س��ورة �سريحة بن�سبة )14 

مبدى متدن جدًا وهي املوؤ�سرات االآتية:
مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سر الذي ين�س على "ميكن املحتوى الطالب م��ن التو�سل اإىل ا�ستنتاجات معينة بعد   -
اإعط��اء معلوم��ات عام��ة"، ويف مهارة معرفة االفرتا�س��ات املوؤ�سر الذي ين�س على "ُيق��دم املحتوى مواقف 
ت�ساعد الطالب على التنبوؤ بالنتائج"، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات التي تن�س على "ي�ساعد املحتوى على 
تف�س��ري حادث��ة اأو ظاهرة معينة" و"يو�سح املحتوى العاقة بني ال�سبب والنتيجة يف ظاهرًة ما"، يف حني 
"ميكن  التف�سري الذي ين�س على  املوؤ�سر يف مهارة  %(، وهو  توفر موؤ�سر واحد ب�سورة �سمنية بن�سبة )3 

املحتوى املتعلم من تتبع اكت�ساف احلقيقة وتف�سريها".
االآتية: املوؤ�سرات  وهي   ،)% وقد بلغ عدد املوؤ�سرات غري املتوافرة )24( موؤ�سرًا بن�سبة )83 

مهارة اال�ستنتاج املوؤ�سرات رقم )2، 3، 4، 5(، ويف مهارة معرفة االفرتا�سات املوؤ�سرات رقم )1، 3، 4، 5، 6(، ويف 
مه��ارة تق��ومي املناق�سات املوؤ�سرات رق��م )1، 2، 3، 4، 5، 6(، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات رقم )3، 5، 6، 7(، ويف 

مهارة اال�ستدالل املوؤ�سرات رقم )1، 2، 3، 4، 5(.
ثالثًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:

�س3: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف اجلدول )4(.
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جدول )4(: نتائج حتليل كتاب الكيمياء لل�شف الثاين الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
%53اال�شتنتاج  600%  03%  602%  40

%63معرفة االفرتا�شات  502%  335%  831%  17
%64تقومي املناق�شات  671%  175%  831%  17

%75التف�شري  710%  05%  712%  29
%51اال�شتدالل  201%  12%  403%  60
%2916االإجمايل  554%  1420%  699%  31

 ٌياح��ظ م��ن ج��دول )4( اأن حمتوى كتاب الكيم��اء لل�سف الثاين الثان��وي يت�سمن )20( موؤ�س��رًا من موؤ�سرات 
%( مبدى توافر متو�سط، حيث  مهارات التفكري الناقد توافر منها )16( موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة )55 

توافرت املوؤ�سرات االآتية:
مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سرات رق��م )1، 3، 4(، يف مهارة معرف��ة االفرتا�سات املوؤ�سرات رق��م )1، 2، 3(، ويف   -
مهارة تقومي املناق�سات املوؤ�سرات رقم )1، 4، 5، 6(، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات رقم )1، 2، 3، 4، 5(، ويف 

مهارة اال�ستدالل املوؤ�سر رقم )1(. 
االآتية:  املوؤ�سرات  وهي   )% يف حني توافر )4( موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة )14 

يف مه��ارة معرفة االفرتا�سات املوؤ�سرات التي تن���س على "يعطي املحتوى اأمثلة لفر�سيات مرفو�سة ويبني   -
�سب��ب رف�سه��ا"، و"ي�ساع��د املحتوى على �سياغ��ات افرتا�سات م��ن البيانات املطروح��ة"، ويف مهارة تقومي 
املناق�س��ات املوؤ�س��رات التي تن���س على "ي�ساعد املحتوى عل��ى تقييم املوقف التعليمي واتخ��اذ القرار بعد 
درا�س��ة اجلوان��ب املختلفة للم�سكل��ة اأو املو�سوع"، ويف مه��ارة اال�ستدالل املوؤ�سرات "ُيع��زز املحتوى عملية 
املقارن��ة والتميي��ز بني مناذج خمتلفة" لذل��ك ينبغي التاأكيد على هذه املوؤ�س��رات يف كتاب الكيماء لل�سف 

الثاين الثانوي يف اأثناء تطوير املناهج.
وهي:  )% وقد بلغ عدد املوؤ�سرات غري املتوفرة )9( موؤ�سرات بن�سبة )31 

مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�س��رات رق��م )2، 5(، ويف مه��ارة معرفة االفرتا�س��ات املوؤ�سرات رق��م )6(، ويف مهارة   -
تق��ومي املناق�س��ات املوؤ�س��ر رقم )3(، ويف مه��ارة التف�س��ري املوؤ�سرات رق��م )5، 6(، ويف مه��ارات اال�ستدالل 

املوؤ�سرات رقم )3، 4، 5(، لذلك ينبغي ت�سمني هذه املوؤ�سرات اأثناء تطوير املناهج. 
اختلف��ت ه��ذه النتائج مع درا�سة اجل��رب وعمر )2016(، وتعزى هذه النتائ��ج اإىل طبيعة مو�سوعات الكيمياء 
يف ال�س��ف الث��اين الثانوي، حيث ت�سمن الكتاب �س��ت وحدات ملو�سوع املجموعات الرئي�س��ة يف اجلدول الدوري 
م��ن املجموعة الثالث��ة حتى املجموعة الثامنة، وق��د مت تقدميها جاهزة للطالب ب��دون اأن�سطة حتفز مهارات 

التفكري.
رابعًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع:

�س4: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب االأن�سطة والتجارب العملية لل�سف الثاين الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف اجلدول )5(:
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جدول )5(: نتائج حتليل كتاب االأن�شطة والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�شف الثاين الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
%51اال�شتنتاج  20001%  204%  80

%60معرفة االفرتا�شات  01%  171%  175%  83
%60تقومي املناق�شات  01%  171%  175%  83

%75التف�شري  711%  146%  861%  14
%52اال�شتدالل  400%  02%  403%  60
%298االإجمايل  283%  1011%  3818%  62

 ُياح��ظ م��ن اجل��دول )5( اأن حمتوى كتاب االأن�سطة والتج��ارب العملية ملادة الكيماء لل�س��ف الثاين الثانوي 
 ت�سم��ن )11( موؤ�س��رًا م��ن موؤ�سرات مهارات التفك��ري الناقد توافر منه��ا )8( موؤ�سرات ب�س��ورة �سريحة بن�سبة

االآتية: املوؤ�سرات  توافرت  حيث  متدِن  توافر  مبدى   )%  28(
مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سر الذي ين�س على "مُيكن املحتوى الطالب م��ن التو�سل اإىل ا�ستنتاجات معينة بعد   -
اإعطاء معلومات عامة"، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات رقم )1، 2، 3، 4، 6(، ويف مهارة اال�ستدالل املوؤ�سرات 

رقم )1، 4(.
االآتية: املوؤ�سرات  وهي   )% يف حني توافر )3( موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة )10 

مه��ارة معرف��ة االفرتا�س��ات املوؤ�سر الذي ين���س على "ُيقدم املحت��وى مواقف ت�ساعد الطال��ب على التنبوؤ   -
بالنتائ��ج"، ويف مه��ارة تق��ومي املناق�سات املوؤ�س��ر الذي ين�س عل��ى "ي�ساعد املحتوى عل��ى توظيف احلجج 
والرباه��ني كل االأ�سئلة"، ويف مهارة التف�سري املوؤ�س��ر الذي ين�س على "ُيعزز املحتوى الرتابط املنطقي بني 

املو�سوعات ويوظفها يف التف�سري".
االآتية: املوؤ�سرات  وهي   ،)% وقد بلغ عدد املوؤ�سرات غري املتوافرة )18( موؤ�سرًا بن�سبة )62 

رق��م املوؤ�س��رات  االفرتا�س��ات  معرف��ة  مه��ارة  يف  و   ،)5  ،4  ،3  ،2( رق��م  املوؤ�س��رات  اال�ستنت��اج  مه��ارة   - 
)1، 3، 4، 5، 6(، ويف مهارة تقومي املناق�سات املوؤ�سرات رقم )1، 2، 3، 4، 6(، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سر رقم 

)5(، ويف مهارة اال�ستدالل املوؤ�سرات رقم )2، 3، 5(.
خام�سًا النتائج املتعلقة بال�سوؤال اخلام�س:

�س5: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف اجلدول )6(.

جدول )6(: نتائج حتليل كتاب الكيمياء لل�شف الثالث الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
%54اال�شتنتاج  801%  205%  1000%  0

%64معرفة االفرتا�شات  671%  175%  831%  17
%65تقومي املناق�شات  830%  05%  831%  17

%74التف�شري  572%  296%  861%  14
%54اال�شتدالل  800%  04%  801%  20
%2921االإجمايل  724%  1425%  864%  14
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 ياح��ظ م��ن اجلدول )6( اأن حمتوى كت��اب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي ت�سم��ن )25( موؤ�سرًا من موؤ�سرات 
مهارات التفكري الناقد، توافر منها )21( موؤ�سرًا ب�سورة �سريحة بن�سبة )72 %( مبدى مرتفع، حيث توافرت 

املوؤ�سرات االآتية:
رق��م املوؤ�س��رات  االفرتا�س��ات  معرف��ة  مه��ارة  ويف   ،)5  ،3  ،2  ،1( رق��م  املوؤ�س��رات  اال�ستنت��اج  مه��ارة   - 
  )1، 2، 4، 5(، ويف مهارة تقومي املناق�سات املوؤ�سرات رقم )1، 2، 3، 4، 5(، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات رقم 

)1، 2، 3، 4، 6، 7(، ويف مهارة اال�ستدالل املوؤ�سرات رقم )1، 2، 4، 5(.
االآتية: املوؤ�سرات  وهي   )% يف حني توافرت )4( موؤ�سرات ب�سورة �سمنية بن�سبة )14 

يف مه��ارة اال�ستنت��اج املوؤ�سر الذي ين�س على "ُيح��دد املحتوى املعلومات ذات ال�سل��ة باملو�سوع"، ويف مهارة   -
معرفة االفرتا�سات املوؤ�سر الذي ين�س على "ُيعزز املحتوى القدرة على التمييز بني االفرتا�س املمكن وغري 
املمك��ن"، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات "ُيعزز املحتوى توظي��ف املاحظات املرتبطة باملوقف وا�ستخدامها 

يف التف�سري" و"ٌيعزز املحتوى الرتابط املنطقي بني املو�سوعات ويوظفها يف التف�سري".
االآتية:  املوؤ�سرات  وهي   )%       وقد بلغ عدد املوؤ�سرات غري املتوافرة )4( موؤ�سرات بن�سبة )14 

يف مه��ارة معرف��ة االفرتا�سات املوؤ�سر الذي ين�س عل��ى "ٌيعزز املحتوى اقرتاح جترب��ة الختبار الفر�س"،   -
ويف مه��ارة تق��ومي املناق�سات املوؤ�سر الذي ين�س على "ٌي��ربز املحتوى كيفية حتديد الدليل الذي ٌيدعم به 
الفك��رة املطروح��ة"، ويف مهارة التف�س��ري املوؤ�سر الذي ين�س على "ُيو�سح املحت��وى اختبار اأدق التف�سريات 
املٌتاح��ة"، ويف مه��ارة اال�ست��دالل املوؤ�س��ر ال��ذي ين�س عل��ى "مُييز املحتوى ب��ني اخل�سائ���س التي ترتبط 

باملو�سوع وتلك التي ُت�سنف باأنها �سعيفة االرتباط اأو ال ترتبط به".
تتفق هذه النتائج مع ما تو�سلت اإليه درا�سة الكب�سي )2014(، حيث كان اإجمايل توافر مهارات التفكري الناقد 
يف كت��اب الفيزي��اء لل�سف الثالث الثانوي مبدى مرتفع، ويعزى ذل��ك اإىل طبيعة املو�سوعات يف كتاب الكيمياء 
لل�سف الثالث الثانوي التي تتطلب من الطالب مهارات التفكري، مثل مو�سوعات" تفاعات االأك�سدة واالختزال 

والطاقة احلرارية، الطاقة والتفاعات النووية.
�ساد�سًا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال ال�ساد�س:

�س6: ما مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف حمتوى كتاب االأن�سطة والتجارب العملية لل�سف الثالث الثانوي؟
مت ح�ساب عدد املوؤ�سرات والن�سب املئوية لتوافرها كما يف اجلدول )7(.

جدول)7(: نتائج حتليل كتاب االأن�شطة والتجارب العملية ملادة الكيمياء لل�شف الثالث الثانوي

 عدداملهارة
املوؤ�سرات

مدى التوافر
غري متوافر اإجمايل التوافرب�سورة �سمنيةب�سورة �سريحة

الن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العددالن�سبة%العدد
%51اال�شتنتاج  200%  01%  204%  80

%63معرفة االفرتا�شات  500%  03%  503%  50
%60تقومي املناق�شات  00%  00%  06%  100

%73التف�شري  430%  03%  434%  57
%50اال�شتدالل  00%  00%  05%  100
%297االإجمايل  240%  07%  2422%  76

 ٌياح��ظ م��ن اجلدول )7( اأن حمتوى كت��اب االأن�سطة، والتجارب العملية ملادة الكيم��اء لل�سف الثالث الثانوي 
%( مبدى مت��دٍن، حيث تواف��ر موؤ�سر واح��د يف مهارة  ت�سم��ن )7( موؤ�س��رات ب�س��ورة �سريح��ة بن�سب��ة )24 
اال�ستنت��اج، وه��و املوؤ�سر ال��ذي ين�س على "مُيكن املحتوى الطال��ب التو�سل اإىل ا�ستنتاج��ات معينة بعد اإعطاء 
معلوم��ات عامة"، ويف مه��ارة معرفة االفرتا�سات املوؤ�س��رات التي تن�س على "ُي�ساعد املحت��وى على التحقق من 
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�سدق ودقة املعلومات"، و"ُيقدم املحتوى مواقف ُت�ساعد الطالب على التنبوؤ بالنتائج" و"ٌيعزز املحتوى اقرتاح 
جترب��ة الختب��ار الفرو�س"، ويف مهارة التف�سري املوؤ�سرات التي تن�س على "ي�ساعد املحتوى على تف�سري حادثة 
اأو ظاه��رة معين��ة"، و"مُيكن املحتوى املتعلم من تتبع اكت�ساف احلقيق��ة وتف�سريها"، و"يو�سح املحتوى العاقة 
بني ال�سبب والنتيجة يف ظاهرًة ما"، ومل يت�سمن حمتوى كتاب االأن�سطة بقية موؤ�سرات مهارات التفكري الناقد.
وتتف��ق ه��ذه النتائج م��ع درا�سة الكب�س��ي )2014(، حيث تواف��رت مهارات التفك��ري الناقد يف كت��اب االأن�سطة 
والتج��ارب العملية مل��ادة الفيزياء لل�سف الثالث الثانوي مبدى متدِن، وقد يع��زى ذلك لقلة توافر التجهيزات 

واملواد يف املعامل املدر�سية.
خالصة النتائج:

اإجمايل توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء، وكتب االأن�سطة، والتجارب العملية للمرحلة الثانوية 
مت ح�ساب املتو�سط العام للن�سب املئوية لكل من ال�سفوف الثاثة، واجلدول )8( يو�سح ذلك. 

جدول )8(: اإجمايل توافر مهارات التفكري الناقد

كتاب االأن�سطةكتاب الكيمياءال�سف
%االأول الثانوي  48%  14
%الثاين الثانوي  55%  28
%الثالث الثانوي  72%  24

%املتو�سط  58.3%  22

ياح��ظ م��ن اجلدول )8( اأن متو�سط ن�سبة توافر مهارات التفكري الناق��د يف كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية 
%(، وهي ن�سبة تقع يف املدى املتو�سط وفقًا للمعيار املحدد يف هذا البحث، كما ياحظ اأن متو�سط  بلغ )58 
%(، وهو  ن�سبة توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب االأن�سطة والتجارب العملية للمرحلة الثانوية بلغ )22 

مدى متدن. وال�سكل البياين )1( يو�سح مدى التوافر لل�سفوف الثاثة.

�شكل )1(: مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف كتب الكيمياء وكتب االأن�شطة والتجارب العملية للمرحلة الثانوية
ياح��ظ من �س��كل )1( اأن كتاب الكيمياء لل�سف الثالث الثانوي قد حاز على اأعلى ن�سبة توافر ملهارات التفكري 
الناقد بن�سبة )72 %( مبدى توافر مرتفع، يف حني اأن كتاب الكيمياء لل�سف الثاين الثانوي حاز على ن�سبة 
)55 %( مبدى توافر متو�سط، اأما كتاب الكيمياء لل�سف االأول الثانوي فقد حاز على ن�سبة )48 %( مبدى 
متو�س��ط اأي�س��ًا، اأم��ا بالن�سبة لكتاب االأن�سط��ة، والتجارب العملية فق��د حاز كتاب ال�سف الث��اين الثانوي على 
ن�سب��ة )28 %( مب��دى تواف��ر متدن، وكتاب ال�سف الثال��ث الثانوي على ن�سبة )24 %( مبدى توافر متدن، 

جدًا. متدن  مبدى   )% وكتاب ال�سف االأول الثانوي على ن�سبة )14 
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التوصيات:
يف �سوء النتائج تو�سي الباحثة باالآتي:

1 - ت�سم��ني جمي��ع موؤ�س��رات مه��ارات التفكري الناق��د يف كتب الكيمياء، وكت��ب االأن�سطة والتج��ارب العملية 
للمرحلة الثانوية، وب�سورة �سريحة.

2 - تدري��ب معلم��ي الكيمياء للمرحل��ة الثانوية على طرائق التدري�س التي ت�سه��م يف تنمية مهارات التفكري 
الناقد لدى الطلبة.

المقترحات:
1 - اإج��راء درا�س��ات م�سابه��ة للتع��رف اإىل م��دى تواف��ر مهارات التفك��ري الناق��د يف كتب العل��وم، والفيزياء 

واالأحياء للمراحل التعليمة املختلفة.
- اإجراء درا�سة ملعرفة م�ستوى اكت�ساب طلبة املرحلة الثانوية ملهارات التفكري الناقد.  2

المراجع:
اأب��و مه��ادي، �ساب��ر عبدالك��رمي )2011(. مه��ارات التفك��ري الناق��د املت�سمنة يف منه��اج الفيزي��اء للمرحلة 

الثانوية ومدى اكت�ساب الطلبة لها )ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(، اجلامعة االإ�سامية، غزة.
الباوي، ماجدة، وح�سن اأحمد )2013(. فاعلية برنامج مقرتح يف التح�سيل وتنمية الوعي العلمي االأخاقي 

والتفكري الناقد، عمان، االأردن: دار �سفاء للن�سر والتوزيع.
بوقحو���س، خال��د )2009(. مهارات التفك��ري الناقد املت�سمن��ة يف كتب العلوم للمرحل��ة االإعدادية مبملكة 
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