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هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء أداة لقيــاس درجــة تــوافر مهــارات التفكيــر       :ملخــص

مــدى تــضمن كتــب العلــوم للمرحلــة  الناقــد فــي كتــب العلــوم الدراســية، وإلــى تحديــد  

اإلعداديــة فــي مملكــة البحــرين لهــذه المهــارات، وترتيبهــا مــن حيــث التكــرار والمحــور  

الذي تنتمي إليه، وتحديد ترتيب الصفوف الدراسـية مـن حيـث تكـرار االهتمـام بهـذه          

ولإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة     . المهارات في كتب العلوم المقـررة علـى هـذه الـصفوف          

ــبعًا    وتحقيـــق أ ــتمارة لتحليـــل المحتـــوى، تـــضمنت سـ ــدافها تـــم تـــصميم وبنـــاء اسـ هـ

وقــد تــم  . وثالثــين مهــارة مــن مهــارات التفكيــر الناقــد، مقــسمة علــى ثالثــة محــاور        

وتم تطبيقها على جميع كتب العلوم المقررة على طـالب  . التحقق من صدقها وثباتها 

اســـات لألنـــشطة المرحلـــة اإلعداديـــة والبـــالغ عـــددها ســـتة كتـــب دراســـية، وســـت كر  

كشفت نتائج هذا التحليل أن كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية تضمنت خمس           . العملية

عشرة مهارة مـن مهـارات التفكيـر الناقـد مـن أصـل سـبع وثالثـين مهـارة، وقـد جـاءت             

. هــذه المهــارات موزعــة علــى المحــاور الثالثــة بمعــدل خمــس مهــارات فــي كــل محــور  

مرتبـة األولـى، والثـاني فـي المرتبـة الثانيـة، والثالـث           وجاء ترتيب المحـور األول فـي ال       

أمــا عــن ترتيــب تكــرارات مهــارات   . فــي المرتبــة الثالثــة بنــاًء علــى تكــرارات المهــارات   

التفكيـــر الناقـــد حـــسب الـــصفوف الدراســـية فقـــد جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى الكتـــب   

الثــاني الدراســية للــصف األول اإلعــدادي وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة كتــب الــصف         

: الكلمـات المفتاحيـة   . (اإلعدادي وفي المرتبة الثالثة كتـب الـصف الثالـث اإلعـدادي           

التفكير، مهارات التفكير، التفكير الناقد، مهـارات التفكيـر الناقـد، كتـب العلـوم بمملكـة                 

  ).البحرين

  

  

  

يعد التفكير الناقد مـن األنـشطة العقليـة اإلنـسانية ذات      :مقدمة

ة البشرية علـى وجـه األرض، لـذا بـدأ االهتمـام             األهمية لتطور المسير  

ــه منــذ زمــن بعيــد، حيــث تــشير العطــاري      ــر  ) 1999(ب إلــى أن التفكي

الناقــد بــدأ مــع أرسطــــو قبـــل خمــسـة وعــشريــن قرنـــًا، فقــد وضــــع          

أرسطو أساســًا للتفكيـر الراسـخ فـي التفكيـــر الناقــد، وتبعــه تلميـــذاه                

ـــراط  ,Boghossianمـــن البـــاحثين ويؤكــــد عـــدد . أفالطــــون وسقـ
2006) Garlikove, 2004; (  ــة الــــسقراطية فــــي علــــى أن الطريقــ

الحـــوار كانـــت تعتمـــد تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد لـــدى التالميـــذ    

ــالب( ــبة لتنميـــة      )الطـ ــتخدام ومناسـ ــي االسـ ــة فـ ــة متناميـ ــي طريقـ ، وهـ

وقــد اســتمر  . مهــارات التفكيــر الناقــد مــن خــالل الحــوار مــع الطــالب     

م بـــالتفكير الناقـــد بوصـــفه نـــشاطًا إنـــسانيًا، حيـــث أورده ابـــن  االهتمـــا

يعنـي  ) نقـد (في معجم لسان العرب؛ فذكر أن الفعل        ) 1997(منظور  
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Intermediate Stage Science Books Used in Public Schools 
of the Kingdom of Bahrain 
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Abstract: This study aimed at constructing a tool for measuring the 
prevalence of critical thinking skills in science books; determining 
whether such skills are included and sequenced in terms of theme and 
frequency in science books of the intermediate stage in the Kingdom 
of Bahrain; and listing classes in terms of frequency of such skills in 
the science books. To achieve these goals, a tool for content analysis 
was constructed including 37 critical thinking skill items covering 
three major themes. The reliability and validity of this tool were 
verified, then it was applied to all science books used in the 
intermediate stage, which were six student books and six workbooks. 
After the analysis, it was found that only 15 critical thinking skills out 
of 37 were included and distributed over the three themes at a rate of 
5 per theme. The themes were arranged according to three ranks 
based on the frequency of skills. The first theme came first, the second 
theme came second and the third theme came third. As to the ranking 
of prevalence of critical thinking skills, the three intermediate classes 
ranked in the following order: the first intermediate class ranked first, 
the second intermediate class ranked second and the third 
intermediate class ranked third. (Keywords:Thinking Skills, Critical 
Thinking, Critical Thinking Skills, Science Books In Kingdom Of 
Bahrain). 

  
  

  

بــدأ االهتمــام بــالتفكير الناقــد بوصــفه مجــاًال علميــا معرفيــا فــي    

ــين      ــا بـ ــرة مـ ــي الفتـ ــي فـ ــرن الماضـ ــة القـ ــي ) 1939 – 1910(بدايـ فـ

التـي اسـتعمل فيهـا مـصطلحات     ) John Deuey(كتابات جون ديـوي  

ــأملي     ــر التـ ــوع التفكيـ ــن نـ ــساؤل )Reflective Thinking(مـ ، والتـ

)Inquiry(    ــى التحــرر مــن الجمــ ــه إل ـــر   ، ودعوت ـــي التفكي ــذهني ف ود ال

، ثـم جـاء     )1997ديوي،  ) (الديمقراطية والتربية (وخاصـة فـي كتابـه    

وأعطـوا معنـى واسـعًا    ) Edward Glasser(إدوارد جلـسر وآخـرون   

لمــصطلح التفكيــر الناقــد ليــشمل فحــص العبــارات، فــي الفتــرة مــا بــين 

وامتــدت ) .Ennis, R.H(، ثـم جــاء إنــس وآخـرون   )1940-1960(

 ليميزوا بين التفكيـر  1979-1962م في هذا المجال من عام    جهوده

الناقد وحل المشكالت، إذ أشاروا إلى أن التفكير الناقد يبدأ بوجـود            

ادعاء أو استنتاج أو معلومة، على حين يبدأ حل المشكالت بمـشكلة    

يــراد الوصــول إلــى حــل لهــا، ثــم امتــدت هــذه الجهــود إلــى اليــوم فــي      

  ).2005الشرقي، (قد االهتمام بالتفكير النا
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وقـــــد بــــرزت أهميــــة التفكيــــر الناقــــد مــــن خــــالل العديــــد مـــــن  

) Monroel, 1987; Folley, 1988; Cotton, 1991(الدراســـات  

حيـث أشـارت    . التي أكدت أهميته وفوائده العديــدة للطلبـة الدارسـين         

إلى وجود عالقة موجبـة ذات داللـة إحـصائية بـين التحـصيل والتفكيـر                

مــن خــالل  ) 2005(كمــا أكــد هــذه النتيجــة كــذلك الــشرقي      . ناقــدال

ــا     ــه بــــبعض المتغيــــرات ومنهــ دراســــته حــــول التفكيــــر الناقــــد وعالقتــ

 طالبــًا مــن طــالب الــصف 288التحــصيل الدراســي، التــي طبقهــا علــى 

األول الثــانوي فــي مدينــة الريــاض، فوجــد فروقــًا ذات داللــة إحــصائية 

ير الناقد لـدى الطـالب تعـزى     في مستوى التفك  ) 0,05(عند مستوى   

  .إلى مستوى التحصيل الدراسي

في ) Henery & William, 1995(وقد خلص هنري ووليام 

الدراسات الميدانية التي راجعوها إلى أن التفكير الناقد يزيد من 

النمو المعرفي للطلبة، ويطور من مجال المعرفة لديهم، وتؤكد 

د جزء مهم من عملية تعليم أن تعليم التفكير الناق) 2005(السرور 

ويهدف إلى حصول الطالب على , التفكير في المواقف التعليمية

تفكير عالي المستوى، مثل تطوير المفاهيم وحل الصراعات وتفسير 

المعلومات وتطبيق القيم، وتحديد أفكار الدرس والتعبير عن هذه 

  .األفكار

بة أن التفكير الناقد يكسب الطل) 2004(كما يؤكد غانم 

تفسيرات صحيحة ومقبولة للمواضيع المطروحة على مدى واسع من 

  .مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل التعليالت الخاطئة

أن أهمية التفكير ) Brookfield, 1997(ويـرى بروكفيلـد 

الناقد ال تقتصر على كونه صالحًا إلثراء حياة اإلنسان ومساعدته 

فحسب، بل إن تعليم التفكير الناقد على تغيير وضعه إلى األفضل 

إلى ) 1983(بل ويذهب كفافي  .يعود على المجتمع باألثر اإليجابي

أبعد من ذلك، حيث يرى أن تعليم األفراد للتفكير الناقد وممارستهم 

له ال يزال من العوامل التي تساعد على حدوث النهضة الفكرية 

 أهمية التفكير الناقد كما تأتي .والثقافية في بداية العصور الحديثة

من االعتقاد المتزايد بأن علينا أن ننشئ أجياًال قادرة على التفكير 

الناقد وذلك بسبب التحديات والمشاكل المنبثقة من البيئة العالمية 

  ).1993عبدالحميد، ( .السياسية، واالقتصادية، والتحوالت العالمية

ئده، والفوائد هذا بعض ما ذكر حول أهمية التفكير الناقد وفوا

التي تعود مباشرة على الطلبة بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة 

عامة نتيجة لتنمية التفكير الناقد؛ لذا تسابقت دول العالم إلى تبني 

التفكيـر الناقـد وتدريـب طالبهـا عليـه فـي مناهجهـا وبرامجها 

ارات أهمية أن تدخل مهDavies, 2006) (فقـد أكـد ديفيـز  .التربوية

وقد طورت العديد من  .التفكير الناقد في مختلف المناهج الدراسية

البرامج التربوية التي تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد 

عبيد (بشكل خاص من خالل تدريس المواد الدراسية المنهجية 

  ).2003وعفانة، 

أن التركيز على تنمية عمليات ) 1995(وتذكر بريسيسون 

العليا جعل من تدريس التفكير عبر كافة المناهج الدراسية التفكير 

وتشير جميع الدالئل . خيارًا حيويًا في إعادة بناء التعليم المدرسي

إلى أنه سيكون لتدريس التفكير استمرارية وتأثير على تدريس 

  .مهارات التفكير الناقد واالبتكاري داخل حجرة الدراسة

ية التي يمكن أن تنمي ومن المناهج أو المقررات الدراس

التفكير بعامة والتفكير الناقد بخاصة مناهج العلوم، الرتباطها بتفسير 

الظواهر العلمية والنظر إليها نظرة ناقدة للوصول إلى االستنتاجات 

 & Huberty)الصحيحة، كما أشار إلى ذلك كل من هيوبرتي وديفز 
Davis, 1998). ت الخصبة إن مناهج العلوم الدراسية من المجاال

لتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة لما تتميز به من إثارة للتفكير، 

وتحد للعقل فيما تتصدى له من ظواهر وأحداث طبيعية وحيوية، 

حيث يتم تطوير االتجاه الناقد للمعرفة العلمية وتنميته عن طريق 

التعرف إلى االفتراضات أو االستدالالت التي يمكن أن يجربها الطلبة 

  ).2001الدردور، (ي مادة العلوم ف

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت أهمية التفكير الناقد 

للطالب بصورة عامة وطلبة العلوم بصورة خاصة، من خالل 

بإجراء ) 2001(فقد قام الدردور  .تضمينها في المناهج الدراسية

مية دراسة تهدف إلى تعرف أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تن

)  سنة12- 11(التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي 

 طالبًا وطالبة، وقد 128في مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا تعزى الستخدام الخرائط 

  .المفاهيمية في التدريس في تنمية مهارات التفكير الناقد

بتحليل الكتب الدراسية لمقرر ) 1998(كما قام األسمري 

في المملكة العربية السعودية ) بنين(التاريخ في المرحلة الثانوية 

لمعرفة مدى توافر مهارات التفكير الناقد في هذه الكتب بعد تحليلها 

وقد وجد  .من خالل إعداد قائمة بالمهارات الخاصة بالتفكير الناقد

الثالثة التي حللها من حيث الباحث أن هناك اختالفًا في الكتب 

عرض (فوجد أن مهارة  .اشتمالها على مهارات التفكير الناقد

جاءت في المرتبة األولى في كتاب الصف ) الحقائق في سياق منطقي

األول الثانوي، أما في كتاب الصف الثاني الثانوي فقد جاءت مهارة 

 في في المرتبة األولى،) الدقة والتحديد في تعريف المصطلحات(

) صلة المعلومات بالموضوع المراد دراسته :الصلة(حين نالت مهارة 

إال أن الباحث وجد  .المرتبة األولى في كتاب الصف الثالث ثانوي

تشابهًا في الكتب الثالثة موضع البحث من حيث افتقارها إلى معظم 

  . مهارات التفكير الناقد في محتوى الكتب الثالثة بالمرحلة الثانوية

عن المناهج ) 1993(راسة ميدانية قام بها كرم وفي د

الدراسية وتنمية مهارات التفكير وطبقها على عينة من معلمي 

المرحلة الثانوية ومعلماتها لمواد دراسية مختلفة لمعرفة المشكالت 

التي تعيق تطبيق المنهج وتدريسه، وتنمية مهارات التفكير من خالل 

ن نتائج الدراسة أن وجود كم استخدام استبانة لقياس ذلك، كان م

هائل من المعلومات والحقائق أدى إلى إهمال الجوانب األخرى مثل 

مهارات التفكير، إضافة إلى عدم اشتمال المواد الدراسية على أمثلة 

واضحة تستثير تفكير المتعلمين، كذلك وجد أن أسلوب المناقشة 

  .واألسئلة التي تستخدم ال يثير تفكير المتعلمين

هدفت إلى التعرف على ) 2004( دراسة قام بها البكر وفي

مدى تحقيق معلم العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقد لدى 
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طالب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية من خالل 

إعداد الباحث لقائمة بمهارات التفكير الناقد، وتكونت عينة الدراسة 

علوم الشرعية في المرحلة الثانوية طالبًا ممن يدرسون ال) 138(من 

بمدينة الرياض، أظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق معلم العلوم 

كما بينت نتائج  .الشرعية لمهارات التفكير الناقد أعلى من المتوسط

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل 

اللة التعليمي، في حين أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات د

إحصائية في تحقيق التفكير الناقد تعزى لصالح الخبرة المرتفعة 

  .والمتوسطة

هدفت إلى وصف ) Rao, 2005(وهناك دراسة قام بها راو 

بعض الجهود المبذولة في دمج مهارات التفكير الناقد في محتوى 

مقرر الذكاء االصطناعي، ركز فيها على ست من مهارات التفكير 

ل الجزئي والكلي، والمقارنة، واتخاذ القرار، الناقد وهي التحلي

  .، والتنبؤ، والتصميم)أو الشرح السببي(والتفسير 

وقد وجدت الدراسة أنه يمكن دمج مهارات التفكير الناقد في 

ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن . محتوى المقرر بصورة طبيعية

  .لتعلمهذا الدمج يحفز الطالب على التفكير ويحسن قدراتهم على ا

بدراسة هدفت إلى  (Robinson, 2005)كما قام روبنسون

تعرف مدى مساهمة مناهج التربية البيئية لطالب المدارس اإلعدادية 

في تنمية مهارات التفكير الناقد، عن طريق أداة خاصة لقياس 

، وعالقة ذلك بالمتغيرات )CTTEE(التفكير الناقد للتربية البيئية 

 .رات الدراسية والوضع االجتماعي واالقتصاديالجنس والقد: التالية

والسابع، , وقد تم اختيار عينة عشوائية من الصفوف السادس

والتاسع يمثلون خمس مدارس مختلفة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين 

وقد تم تدريس المجموعة التجريبية للوحدات  .تجريبية وضابطة

 فيما تم تدريس النسبية البيئية المتضمنة مهارات التفكير الناقد،

وبعد التدريس  .المجموعة الضابطة بالطريقة العادية للوحدة العادية

 درسًا، تبين من النتائج أن 16لمدة ثمانية أسابيع بما مجموعه 

هناك فروقًا دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في تنمية 

   .مهارات التفكير الناقد

على ) Solon, 2003(وفـي الدراسـة التي قام بها سولون 

 طالبا تم تقسيمهم إلى 75ثالث مجموعات من الطالب بلغ عددهم 

مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، وتكونت كل مجموعة من 

 طالبًا، لدراسة أثر إدخال مهارات التفكير الناقد من خالل 25

وقـد وجــد أن هنـاك  .المناهج الدراسية والمحتوى الدراسي تحديدًا

  دالـة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التـي درست فروقـًا 

. مهارات التفكير الناقــد المتضمنــة فـي المقـررات الدراسيـة

 مع سولون في هذه النتائج (Allegretti, 2005)وتتفـق أليقريتـي 

مـن خالل دراستها الميدانية عن تأثير إدخال مهارات التفكير الناقد 

دراسية على الطلبة؛ حيث وجدت أن هناك في محتوى المقررات ال

فروقًا دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

   .المقررات الدراسية التي تحتوى على مهارات التفكير الناقد

وقد تنامى االهتمام في العديد من أقطار العالم مثل كندا، 

 بالتفكير على ةوبريطانيا، وإيرلندة، واستراليا، ونيوزلندة، وسنغافور

وجه العموم والتفكير الناقد بصورة خاصة، وخاصة في ظل 

المتغيرات الدولية واالنفتاح العالمي اإلعالمي بين مختلف دول 

وأقطار العالم، حيث لم تعد الحدود والحواجز بين الدول تقف عقبة 

أمام انتقال ثقافات المجتمعات األخرى وقيمها، مما يؤكد على 

 بتنمية التفكير الناقد ليكون بمثابة المصفيات التي أهمية االهتمام

يمكن من خاللها تفحص وتمحيص ما يرد إلى أبنائنا وقبول ما هو 

فأصبح تدريس  .امفيد ومناسب ودرء غير المناسب لنا ولمجتمعاتن

مهارات التفكير الناقد وتنميتها على غاية من األهمية للتعامل مع 

ياة اليومية التي نعيشها ومشكالتها الزيادة المطردة في تعقيد الح

  .( Page & Mukherjee, 2007)المتجددة 

وهكذا غدا تعليم مهارات التفكير الناقد غاية أساسية لمعظم 

السياسات التربوية لدول العالم سواء الغربية أو حتى العربية، 

وهدفًا رئيسيًا تسعى مناهجها لتحقيقه، لما حققه من نتائج إيجابية 

  ).2005المغيصيب، (ا سواء على حياة الفرد أو المجتمع ثبت أثره

وتعد تجربة سنغافورة في مجال تنمية مهارات التفكير الناقد 

نموذجًا ينبغي التوقف عنده واالستفادة منه، حيث أصبح تعليم 

التفكير ركيزة أساسية إلصالح التعليم وتطويره، وهدفًا أساسيًا من 

في وضع خطط هذا النوع من وقد استفادت سنغافورة  .أهدافه

التعليم مما تبلور من اتجاهات تربوية، وما تم استحداثه من 

 .استراتيجيات تعليمية في مجال تعليم التفكير الناقد وتنمية مهاراته

 اهتمت ةأن المناهج السنغافوري) Tan, 2006(وقد أوضح تـان 

ك من خالل بتنمية مهارات التفكير بعامة والتفكير الناقد تحديدًا، وذل

 .1997عام " أمة متعلمة.. .مدارس مفكرة"إصدار وثيقة بعنوان 

 في A Level GCE تم طرح مقررات على مستوى2006وفي عام 

والتي تهتم بتنمية " المعرفة والتساؤل"المرحلة الثانوية بعنوان 

  .التفكير الناقد تحديدًا

مية وتعد مملكة البحرين كذلك من الدول التي أولت التفكير أه

خاصة في مناهجها، وأكدت عليه كهدف يجب تحقيقه من خالل 

األهداف العامة للمناهج، حيث ذكرت وثيقة وزارة التربية والتعليم 

"  المشاريع التطويرية– المهمات –التقسيم اإلداري "تحت عنوان 

أن من األهداف العامة ) 5، ص"أ "2003وزارة التربية والتعليم، (

نمية مهارات التفكير وتوظيفها في بحث ما ت: "للتعليم األساسي

  ".يواجهه من قضايا ومشكالت وتحليلها وتقويمها

كما اهتمت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد بتنمية مهارات 

التفكير الناقد كما ورد في وثيقة منهج العلوم للتعليم األساسي 

التي بينت أنه من ) 11، ص"ب "2003وزارة التربية والتعليم، (

بين االتجاهات والميول والقيم والعادات في منهج العلوم الموحد 

تنمية العقل الناقد، وهو الحرص على إثبات ما يعزز ويؤكد قول 

  .الغير أو ينفيه، وتفحص مصدر المعلومات ومدى صحتها

وســعت وزارة التربيــة والتعلــيم مــن خــالل أدبياتهــا الــسابقة إلــى   

عامــة وإلــى أهميــة تنميــة التفكيــر  تأكيــد أهميــة تنميــة التفكيــر بــصورة  

إلـى  : لكـن الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه هنـا هـو              .الناقد بصورة خاصـة   

أي مــدى انعكــس ذلــك فــي الكتــب الدراســية لمقــرر العلــوم للمرحلــة         
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ــة        ــه واإلجاب اإلعداديــة؟ هــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة الوصــول إلي

  .عنه

  

  :مشكلة الدراسة

ارات التفكير الناقد تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد ما مه

التي يمكن تنميتها لدى طلبة التعليم العام في المرحلة اإلعدادية 

  :ثم اإلجابة عن األسئلة الثالث اآلتية. بمملكة البحرين كخطوة أولى

ما مدى تضمن مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم المقررة  .1

 للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين؟
هتمام بمهارات التفكير الناقد التي ما مدى التوازن في اال .2

تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية بمملكة 

 البحرين؟
في أي من صفوف المرحلة اإلعدادية الثالثة بمملكة البحرين  .3

برزت مهارات التفكير الناقد أكثر من غيرها؟ وفي أي من 

 وحدات التحليل المستخدمة في تحليل الكتب المدرسية برزت

  هذه المهارات بصورة أكثر من غيرها؟

  :وأهميتها أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي

بناء قائمة بمهارات التفكير الناقد التي ينبغي على مصممي  .1

المناهج الدراسية مراعاتها أثناء تصميم مناهج العلوم، 

  .وبالذات كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية

اس مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية في مملكة قي .2

 .البحرين لمهارات التفكير الناقد
تحديد ترتيب مهارات التفكير الناقد حسب درجة تضمينها في  .3

كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية، وتحديد المحاور التي برزت 

 .فيها أكثر هذه المهارات من غيرها
 برزت فيها مهارات التفكير تحديد ترتيب الكتب الدراسية التي .4

الناقد حسب الصفوف الدراسية، وحسب وحدة التحليل 

  .المستخدمة في تحليل تلك الكتب الدراسية

  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يليكما 

أهمية التفكير الناقد وتنميته من خالل المناهج المدرسية  .1

وخاصة مناهج العلوم، حيث يمثل هذا النوع من التدريس 

  .جاهًا هامًا في العصر الحديث في ميدان تدريس العلومات

سد الحاجة المتزايدة إلعداد أداة مالئمة لقياس مهارات  .2

  .التفكير الناقد في الكتب المدرسية

 السابقة التي تناولت مدى تضمين مهارات تقلة الدراسا .3

التفكير الناقد في كتب العلوم بمملكة البحرين وخاصة في 

 .ة اإلعداديةالمرحل
رفع توصيات لوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين حول  .4

مدى تضمن مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم المدرسية 

 في هذا المجال ومعالجة جوانب النقص ةلتعزيز جوانب القو

 .إن وجدت
  

  

  :مصطلحات الدراسة

  :التفكير الناقد

ث هناك تعريفات عديدة ومتفاوتة للتفكير الناقد من حي

الشمول واالتساع والمحتوى حسب نظرة كل باحث لهذا المصطلح، 

ولذا سيقتصر الباحث على التعريف اإلجرائي التالي للتفكير الناقد، 

  .وهو مستنتج من خالل القراءات المختلفة حول هذا الموضوع

عملية عقلية يتم من خاللها تفحص موقف : فالتفكير الناقد هو

الربط بين عناصره للوصول إلى إصدار محدد، وفهمه، ثم تحليله، و

  .حكم حوله

  :مهارات التفكير الناقد

هي مجموعة من العمليات العقلية المختلفة الالزمة لممارسة 

  .التفكير الناقد

  :المرحلة اإلعدادية

وهي المرحلة التعليمية التي تأتي بعد المرحلة االبتدائية وهي 

 البحرين، حيث يلتحق بها المرحلة الثانية في السلم التعليمي بمملكة

الطالب بعد انتهائه من المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها ثالث 

  .سنوات

  :منهج الدراسة

تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي باستخدام تحليل المضمون 

حيث إنه من أساليب البحث العلمي التي تستخدم في ) المحتوى(

لمدرسية تحديدًا لدراسة تحليل محتوى المناهج الدراسية والكتب ا

ويمكن تعريف . مدى تناول تلك الكتب للقضية موضع الدراسة

تحليل المضمون بأنه أسلوب يمكن أن يستخدمه الباحثون في 

مجاالت بحثية متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح 

الشكل والمضمون، : للمادة، أو المحتوى المراد تحليله من حيث

ت البحث المصوغة في تساؤالت البحث أو فروضه تلبية الحتياجا

األساسية طبقا للتصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث، وذلك 

بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك في تحديد مدى تضمن تلك 

ويتم تناول وتحليل . المادة أو المحتوى للقضية موضع الدراسة

والصور، وكافة المحتوى من خالل الكلمات، والجمل، والرموز، 

األساليب التعبيرية شكًال ومضمونًا، بشرط أن تتم عملية التحليل 

بصفة منتظمة ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية، وأن يستند 

الباحث في عملية جمع البيانات وتبويبها على األسلوب الكمي بصفة 

ولذلك استخدم ). 1998؛ األسمري، 1987طعيمة، (أساسية 

ليل المحتوى في هذه الدراسة ألنه األنسب الباحث أسلوب تح

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وذلك من خالل تحليل محتوى كتب 

العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية لتحديد مدى تضمينها لمهارات 

  .التفكير الناقد موضوع الدراسة

  :مجتمع الدراسة وعينتها

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع كتب العلوم التي تدرس

 12لطالب المرحلة اإلعدادية في مملكة البحرين والبالغ عددها 

كتابان لكل : كتابًا مقسمة على ثالث سنوات، لكل سنة أربعة كتب
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فصل دراسي وهما كتاب العلوم وكراسة العلوم لألنشطة والتطبيقات 

  .العملية

ــم  ــة   ) 1(والجــــدول رقــ يبــــين عــــدد كتــــب العلــــوم فــــي المرحلــ

، الطبعــة يصف الدراســي والفــصل الدراســاإلعداديــة موزعــة حــسب الــ

وســـنة نـــشر كـــل كتـــاب والناشـــر، ومكـــان الطباعـــة، وعـــدد الوحـــدات  

ــصفحات،        ــدد الـ ــوعات، وعـ ــدد الموضـ ــاب، وعـ ــل كتـ ــي كـ ــية فـ الدراسـ

ومتوســط عــدد الجمــل، وعــدد األنــشطة، وعــدد الــصور والرســومات    

وقـد تـم تحليـل جميـع كتـب العلـوم       . واألشكال، وعـدد أسـئلة التقـويم    

ســـية المقـــررة علـــى طلبـــة المرحلـــة اإلعداديـــة بمملكـــة البحـــرين  الدرا

 كتابًا مقـسمة علـى ثـالث سـنوات دراسـية، كـل سـنة           12والمكونة من   

ــوم         ــاب للعلـ ــي كتـ ــصل دراسـ ــل فـ ــيين، ولكـ ــصلين دراسـ ــن فـ ــة مـ مكونـ

والجـدول  . باإلضافة إلـى كراسـة العلـوم لألنـشطة والتطبيقـات العمليـة            

  .يوضح ذلك) 1(رقم 

  اإلعداديةعينة الدراسة من كتب العلوم الدراسية للمرحلة  :)1(الجدول رقم 

  كتب العلوم للثالث اإلعدادي  كتب العلوم للثاني اإلعدادي كتب العلوم لألول اإلعدادي
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  127 37 -----  -----  15  22 43 ----- -----  22  21 47  ----- -----  23  24  عدد الموضوعات

  923 294  25  31  106 132 317  32  29  136 120 312  48  40  100 124  عدد الصفحات

 373811962  288  289 1537 44931624 405 382 2502 37311204  424  467 1550 1290  متوسط عدد الجمل

  224 65  12  21  11  21 65  18  15  18  14 104  26  26  26  26  عدد األنشطة

عدد الصور والرسومات

  واألشكال
110 75  24  24  233 83  123  13  19  238 107 85  21  13  226 697  

عدد أسئلة التقويم 

  الذاتي والوحدات
113 138  ----- ------  251 132 125  ----- ----- 257 129 127  -----  ----- 256 764  

  :أداة الدراسة

قـام الباحـث بتصميـم أداة خاصـة لقيـاس مـدى تضميـن كتـب 

وقـد مــر إعـداد . العلـوم للمرحلة اإلعداديـة لمهـارات التفكيـر النـاقد

أداة الدراسـة بعـدد مـن الخطـوات بدأت بمراجعــة الدراسـات السابقـة 

 ( ;Brookfield, 1997 فــي هــذا المجـال واألدبيـات التربويـة
Ennis, 1985 & 1996; Facione, 1999; Ruggiero, 1988 & 

1998 & 2001; Rao, 2005;  ،؛ 2005بوقحوص والخليلي

؛ 1995؛ السيد، 1998؛ محمود، 1995؛ حسن، 1999جروان، 

وبعد ذلك تم تحديد . )2000؛ قطامي وقطامي، 1998األسمري، 

يـر الناقـد وحصرها من تلك التي يمكن تنميتها من مهـارات التفك

؛ ومن ثم تصنيف هذه المهارات خـالل الكتـب والمناهـج المدرسيـة

  .في محاور مشتركة

 التفكير الناقد بلغ تتم في البداية اشتقاق العديد من مهارا

عددها أكثر من خمس وأربعين مهارة، عرضها الباحث على عدد من 

ة وعلم النفس بلغ عددهم خمسة أساتذة أساتذة كلية التربي

لالستئناس بآرائهم، وللتأكد من ارتباط هذه المهارات بالتفكير 

 حذف بعض اوقد أبدى هؤالء األساتذة آراءهم واقترحو. الناقد

وقد أخذ الباحث بهذه . تلك المهارات، وتعديل صيغة البعض اآلخر

األخرى، اآلراء وحذف بعض المهارات مع تعديل بعض العبارات 

ليبلغ عدد مهارات التفكير الناقد التي توصل إليها الباحث سبعًا 
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بعدها، ومن خالل الرجوع إلى الدراسات واألدبيات . وثالثين مهارة

 إلى ثالثة محاور رئيسة؛ وتحت تالسابقة تم تصنيف هذه المهارا

  :كل محور صنفت المهارات المناسبة له على النحو التالي

 وتندرج ضمن هذا .هم الموضوع وتحديدهف:  األولالمحور

  : المحور المهارات الفرعية العشر اآلتية

  .تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع  .1

  .تحديد األفكار الفرعية في الموضوع  .2

  .في الموضوع) االدعاء(تحديد المشكلة   .3

  .تحديد الحجج والبراهين المؤيدة والمعارضة للموضوع  .4

 ذات الصلة بالموضوع من تلك التي ليس تحديد المعلومات  .5

  . بهلها صلة

  .تحديد المعلومات الناقصة في الموضوع  .6

  .تحديد العبارات الغامضة أو غير المفهومة في الموضوع  .7

  .تلخيص الموضوع  .8

  .تحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع وتعريفاتها  .9

  .شةطرح الموضوع في صورة مشكالت وقضايا قابلة للمناق  .10

 وتندرج ضمن هذا .تحليل الموضوع ونقده: المحور الثاني

  :المحور خمس عشرة مهارة، وهي كاآلتي

  .بين عناصر الموضوع) الترابط(تحديد العالقات   .1

  .المتصلة بالموضوع) البراهين(تحديد الحجج   .2

  ).أخطاء االستدالل(اكتشاف المغالطات المنطقية   .3

  .نتائجالتمييز بين المقدمات وال  .4

  .التمييز بين اآلراء الشخصية والحقائق  .5

  .تحديد مستوى دقة الحجج  .6

  .تحديد مصداقية مصدر المعلومات  .7

  .تحديد درجة االنسجام أو التناقض بين الحجج  .8

  .تصنيف الحجج بناء على نقاط الضعف والقوة فيها  .9

إجراء المقارنات الموضوعية بين اآلراء المختلفة حول   .10

  .وضوعالم

  .تحديد مدى كفاية الحجج  .11

  .تحديد االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في الحجج  .12

  .حول الموضوع) الحلول المؤقتة(طرح عدد من الفرضيات   .13

  .طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع  .14

الفرضيات أو الحجج أو اآلراء أو (التأكد من االدعاءات   .15

  ).األسئلة

 وتندرج ضمن هذا المحور اثنتا :إصدار الحكم: الثالمحور الث

  :عشرة مهارة، وهي اآلتية

  .أن يكون الحكم مصوغًا بلغة واضحة ومفهومة  .1

  . للموضوعةأن يكون الحكم مرتبطاًَ بالفكرة الرئيس  .2

  .أن يكون الحكم بعيدًا عن التحيز الشخصي  .3

  .ضوعأن يكون الحكم مبنيًا على خلفية واطالع على المو  .4

  .أن يكون الحكم مبنيًا على حجج واضحة  .5

  .أن يكون الحكم مبنيًا على شواهد صادقة ودقيقة  .6

  .أن يكون الحكم مؤيدًا للحجج السابقة أو مفندًا لها  .7

  .أن يكون الحكم مبنيًا على التجربة العلمية الدقيقة  .8

أن يكون الحكم مدعومًا بحجج جديدة في حالة االختالف مع   .9

  .حجج السابقةال

  .أن يكون الحكم منطقيًا ومقبوًال عقليًا  .10

  .أن يكون الحكم مبنيًا على عدد كاف من الحجج  .11

  .التسلسل واالتساق في مسار االستدالل للوصول إلى الحكم  .12

وبعد تحديد مهارات التفكير الناقد وتوزيعها على المحاور 

تقسيم، لتطبيقها على الثالثة وضعت في استمارة خاصة وفقًا لهذا ال

كل من جمل كتب العلوم المدرسية، واألنشطة، والصور، وأسئلة 

التقويم الخاصة بكل وحدة دراسية، وذلك لتحليلها وللتعرف على 

وبعد ذلك تم قياس صدق أداة . مدى احتوائها على هذه المهارات

  .الدراسة وثباتها

  :صدق أداة الدراسة وثباتها

في المراحل األولى لبنائها كما أشير تمت مراعاة صدق األداة 

وعالوة على هذه اإلجراءات، وبعد استكمال بناء . إلى ذلك آنفًا

األداة، قام الباحث بعرضها على ثالثة من المحكمين من أساتذة كلية 

التربية في مجال القياس والتقويم والمناهج وطرق تدريس العلوم؛ 

يث وضوح العبارة، وقد أبدوا رأيهم في استمارة التحليل من ح

وارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليه، وارتباط كل بند من بنود 

وقد جاءت . االستمارة بالهدف من وضع استمارة التحليل تحديدًا

آراؤهم متفقة على أن استمارة التحليل تفي بما وضعت من أجله، مع 

اإلشارة لبعض المالحظات حولها والتي أخذ بها الباحث في تعديل 

وقد تم التحقق . مارة التحليل لتخرج بالصورة النهائية المعدلةاست

ثبات أداة الدراسة من خالل قيام الباحث بتطبيق استمارة من 

التحليل على كتابين من كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية تم اختيارهما 

الجزء (بطريقة عشوائية، وهما كتاب العلوم للصف األول اإلعدادي 

، ثم تم )الجزء الثاني(وم للصف الثاني اإلعدادي وكتاب العل) األول

إعادة تطبيق استمارة التحليل بعد شهرين من التطبيق األول 

وحساب معامل االرتباط بين كل من التطبيقين، حيث بلغ معامل 

، وبلغ )0,94( الجزء األول -االرتباط لكتاب الصف األول اإلعدادي 

، )0,91(ي الجزء الثاني معامل ارتباط كتاب الصف الثاني اإلعداد

وبالتالي يمكن القول أن استمارة تحليل المحتوى ثابتة بناًء على 

  .اإلجراء السابق

  : تنفيذ الدراسةتإجراءا

 على لقام الباحث باإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة والحصو

  : وهي كما يليجالنتائ

قها، بعد إعداد أداة الدراسة وتقنينها تدرب الباحث على تطبي  .1

وحدة من كل (من خالل التطبيق على ثالث وحدات دراسية 

كتاب من كتب العلوم لكل صف من صفوف المرحلة 

  .، لضمان دقة التطبيق)اإلعدادية

بعدها بدأ الباحث في تطبيق استمارة التحليل على جميع كتب   .2

العلوم الستة باإلضافة إلى الكراسات العملية المصاحبة لكل 

 للمرحلة اإلعدادية، وقد كانت وحدات معلوكتاب من كتب ال

الجمل، : التحليل التي طبق عليها الباحث في كل الكتب هي
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واألنشطة، والرسومات مع الصور واألشكال، وأسئلة التقويم 

  .التي تأتي في نهاية كل وحدة من وحدات الكتب المدرسية

  .استغرق التحليل من الباحث مدة شهرين  .3

ستمارات التحليل في استمارة واحدة لحساب بعدها تم تفريغ ا  .4

 .  ومعرفة النتائجتالتكرارا
وتتضمن نتائج التحليل الخاصة باإلجابة عن كل : النتائج

سؤال من األسئلة الثالث الواردة في مشكلة الدراسة على النحو 

  :اآلتي

ما مدى تضمين مهارات : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 العلوم المدرسية المقررة للمرحلة اإلعدادية التفكير الناقد في كتب

  بمملكة البحرين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام أداة الدراسة، وهي 

استمارة تحليل المحتوى لتحديد التكرارات لكل مهارة من مهارات 

التفكير الناقد في كل محور من محاور االستمارة، وفي كل وحدات 

راسة من الجمل، واألنشطة، التحليل المستخدمة في هذه الد

والجداول . والصور، والرسومات، واألشكال، وفي أسئلة التقويم

 تبين نتائج هذا التحليل لكل من هذه 4، 3، 2ذوات األرقام 

  .المحاور الثالثة

يتضح أن هناك خمسًا من ) 2(ومن خالل الجدول رقم 

م مهارات التفكير الناقد في المحور األول تضمنتها كتب العلو

، في حين أن هناك خمسًا %)50(الدراسية للمرحلة اإلعدادية 

  .أخرى من هذه المهارات لم تتضمنها هذه الكتب

فيبين أن كتب العلوم الثالثة التي جرى ) 3(أما الجدول رقم 

تحليلها تتضمن وبدرجات متفاوتة خمسًا من مهارات التفكير الناقد 

و تحليل الموضوع الخمس عشرة الواردة في المحور الثاني؛ وه

وهو مؤشر على ضعف %). 33(ونقده، أي ثلث هذه المهارات 

  .االهتمام بهذا المحور في هذه الكتب

ــم   ــدول رقـ ــين الجـ ــرى    ) 4(يبـ ــي جـ ــة التـ ــوم الثالثـ ــب العلـ أن كتـ

ــا تتــضمن خمــسًا مــن مهــارات التفكيــر الناقــد االثنتــي عــشرة         تحليله

% 41 بمـا يعـادل      الواردة في المحور الثالث؛ وهو إصدار الرأي، أي       

ــارات   ــذه المهـ ــن هـ ــذه    . مـ ــا هـ ــي وردت فيهـ ــرارات التـ ــضح أن التكـ ويتـ

المهارات كانت قليلة في كل منها، كمـا أنهـا كانـت قليلـة مقارنـة بتلـك                  

  .التي وردت في مهارات التفكير الناقد في المحورين األول والثاني

التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية ) فهم الموضوع وتحديده( المحور األول التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في: )2(الجدول رقم 

للمرحلة اإلعدادية

  مهارات التفكير الناقد  عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  :المحور األول

ل  فهم الموضوع وتحديده
جم

ال
طة  

ش
ألن

ا
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 المجموع

  الكلي

  255695 14998  2  2146 10990  2 22613 14568  4  9  تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع .1

  115499 62 28  2 21423 79 93  5 17037 89 64  4 13  تحديد األفكار الفرعية في الموضوع .2

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  في الموضوع) االدعاء(تحديد المشكلة  .3

تحديد الحجج والبراهين المؤيدة  .4

  والمعارضة للموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

تحديد المعلومات ذات الصلة بالموضوع  .5

  تي ليس لها صلةمن ال
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  تحديد المعلومات الناقصة في الموضوع .6

تحديد العبارات الغامضة أو غير المفهومة .7

  في الموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  240 77  9 43  4 21 76 13 42  8 13 87 14 48  7 18  تلخيص الموضوع .8

تحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع  .9

  وتعريفاتها
54 5  16 23 98 60 ----8  32 10054 --- 5  24 83 281  

طرح الموضوع في صورة مشكالت  .10

  وقضايا قابلة للمناقشة
3  46 --------49 8  33 ------- 41 9  31 --------40 130  

  2251935701845 25221464511339 27319463013148 66 97  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ب العلوم المدرسية التي تضمنتها كت) تحليل الموضوع ونقده(التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في المحور الثاني : )3(الجدول رقم 

 للمرحلة اإلعدادية
  مهارات التفكير الناقد  عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  : المحور الثاني

ل  تحليل الموضوع ونقده
جم
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 المجموع

  الكلي

 )الترابط( تحديد العالقات .1

  بين عناصر الموضوع
22 23 46 57 14830 12 28 37 107 24 3  30 55 112 367  

) البراهين( تحديد الحجج .2

  المتصلة بالموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

لطات اكتشاف المغا .3

أخطاء ( المنطقية

  )االستدالل

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

التمييز بين المقدمات  .4

  والنتائج
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

التمييز بين اآلراء  .5

  والحقائقالشخصية 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- تحديد مستوى دقة الحجج .6

تحديد مصداقية مصدر  .7

  المعلومات
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 وأتحديد درجة االنسجام  .8

  ججالتناقض بين الح
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

تصنيف الحجج بناء على  .9

  نقاط الضعف والقوة فيها
--- --- --- 3  3  --- --- --- 6  6  --- --- --- 8  8  17  

إجراء المقارنات  .10

الموضوعية بين اآلراء 

  المختلفة حول الموضوع

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  تحديد مدى كفاية الحجج .11

تحديد االفتراضات غير  .12

الظاهرة أو المتضمنة في 

  الحجج

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

طرح عدد من الفرضيات  .13

حول ) حلول المؤقتةال(

  الموضوع

15789 90 ---- 336110 54 82 --- 246 185 51 61 ---- 297 879  

طرح عدد من التساؤالت  .14

  حول الموضوع
---- 191---- ---- 191---- 26 ---- --- 26 ---- 79 ---- ---- 79 296  

التأكد من االدعاءات  .15

الفرضيات أو الحجج أو (

  )اآلراء أو األسئلة

---- 48 ---- ---- 48 ---- 31 ---- --- 31 ---- 33 ---- ---- 33 112  

  1671 529 63 91 166 209 416 12311043 726140 60 179351136  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ي تضمنتها كتب العلوم المدرسية الت) إصدار الحكم(التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في المحور الثالث : )4(الجدول رقم 

  للمرحلة اإلعدادية

مهارات التفكير   عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  الناقد

  : المحور الثالث

 إصدار الحكم
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  المجموع

 الكلي

مصوغ بلغة  .1

  واضحة ومفهومة
---- 19 ---- 4 23 ---- 13 ---- 6 19 ---- 13 ---- 8 21 63 

مرتبط بالفكرة .2

   للموضوعةالرئيس
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

بعيد عن  .3

  التحيز الشخصي
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .4

خلفية وإطالع على 

  الموضوع

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .5

  حجج واضحة
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .6

دقة شواهد صا

  ودقيقة

---- 40 ---- ---- 40 ---- 62 ---- ---- 62 ---- 23 ---- ---- 23 125 

مؤيد للحجج  .7

السابقة أو مفند لها
---- 20 ---- 2 22 ---- 21 ---- 2 23 ---- 4 ---- 3 7 52 

مبني على  .8

التجربة العلمية 

  الدقيقة

---- 56 ---- 2 58 ---- 42 ---- 4 46 ---- 27 ---- 5 32 136 

مدعوم  .9

بحجج جديدة في 

حالة االختالف مع 

  الحجج السابقة

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

منطقي  .10

  ومقبول عقليا
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .11

عدد كاف من 

  الحجج

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

التسلسل  .12

واالتساق في مسار 

االستدالل للوصول 

  إلى الحكم

---- 41 ---- ---- 41 ---- 67 ---- ---- 67 ---- 20 ---- ---- 20 128 

  504 103  16 ----  87  --- 217 12 ---- 205  --- 184  8 ---- 176  ---  المجمـــــــــــــــــــــــوع

رة إجمالية؛ يتضح أن كتب العلوم المدرسية للمرحلة وبصو

اإلعدادية تضمنت خمس عشرة مهارة من مهارات التفكير الناقد من 

أصل سبع وثالثين مهارة احتوتها استمارة التحليل، أي أن محتوى 

كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية تضمن أقل من نصف عدد 

  .مهارات التفكير الناقد

هذه المهارات موزعة بالتساوي على المحاور وقد جاءت 

فقد احتوى المحور األول وهو . الثالثة لمهارات التفكير الناقد

 من أصل عشر تمحور فهم وتحديد الموضوع على خمس مهارا

مهارات، واحتوى المحور الثاني وهو محور تحليل الموضوع ونقده 

ور على خمس مهارات من أصل خمس عشرة مهارة، واحتوى المح

الثالث كذلك وهو محور إصدار الحكم على خمس مهارات من أصل 

  .اثنتى عشرة مهارة

ومن المالحظ كذلك أن تكرار بعض من المهارات الخمس 

عشرة التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية يعد 
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. قليًال، وال يمكن لقلة ورودها اكتساب طلبة المرحلة اإلعدادية لها

ح من الجدول نفسه أن هناك اثنتين وعشرين مهارة لم كما يتض

تتضمنها كتب العلـوم المدرسيـة في مختلـف الصفــوف الدراسيـة 

للمرحلة اإلعدادية، وهــي مهـارات مهمـة الكتمال منظومة التفكير 

الناقد وتنميته لدى الطلبـة، وتعـد المناهج الدراسية والكتب 

الهامـة لتنميـة مهــارات التفكيـر المدرسية تحديدًا من المجاالت 

 & Huberty( الناقـد، وهــذا مـا أكـد عليـه العديـد مـن الباحثيـن
Davis, 1998; Davies, 2006 ؛ الدردور، 1995بريسيسون،  ؛

  )2003؛ عبيد وعفانة، 2001

وبشكل عام يتضح أن ورود مهارات التفكير الناقد في كتب 

دادية جاء ضعيفًا فلم ترد إال خمس العلوم المدرسية للمرحلة اإلع

عشرة مهارة من أصل سبع وثالثين مهارة، أي أن أقل من نصف 

مهارات التفكير الناقد هي التي وردت في كتب العلوم المدرسية في 

  . المرحلة اإلعدادية

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع ما توصل إليه األسمري 

قام بتحليلها لتحديد ، فقد وجد أن في الكتب الثالثة التي )1997(

 قليلة تمدى تضمينها لمهارات التفكير الناقد جاءت هذه المهارا

جدًا في محتواها، كما أن الرسومات والصور واألشكال أو ما 

سماها بالوسائل المساعدة في الكتب الدراسية ال تنمي التفكير 

الناقد وال تساعد على ذلك، فقد اعتمد مؤلفو الكتب الثالثة على 

المعلومات كما وردت في المراجع والمصادر دون وضع أسئلة سرد 

قد سبق وبين أن ) 1993(وكان كرم . تقيس مهارات التفكير الناقد

الكتب الدراسية تحتوي على كم هائل من المعلومات والحقائق األمر 

 بصورة رالذي أدى إلى إهمال الجوانب األخرى مثل مهارات التفكي

وقد أكد ذلك مجموعة . اقد بصورة خاصةعامة ومهارات التفكير الن

) 1991؛ الهابس، 1988؛ حمدان، 1985الوهيبي، (من الباحثين 

حينما أكدوا أن المناهج الدراسية والكتب المدرسية تحديدًا ضعيفة 

 بصورة عامة ومهارات رإلى درجة كبيرة في تنمية مهارات التفكي

  .التفكير الناقد بصورة خاصة

 ضعف تنمية الكتب الدراسية بصورة وربما يرجع السبب في

 خصوصًا إلى أن دعامة لمهارات التفكير عمومًا والتفكير الناق

 يحتاج إلى متخصصين ةتضمين هذه المهارات في الكتب المدرسي

في كتابتها وملمين بكيفية تضمينها، حيث من المالحظ أن عددًا من 

يس لديهم  العلمية ولةمؤلفي الكتب المدرسية متخصصون في الناحي

إلمام كاف بالجوانب التربوية، أو قد يرجع السبب كما ذكرت 

الدراسات السابقة إلى أن مؤلفي هذه الكتب المدرسية يركزون على 

الكم من المعارف والمعلومات التي ستنسى من قبل الطلبة بعد فترة 

من الزمن، دون التركيز على المهارات التي يمكن أن تبقى مع الطلبة 

تهم إذا تمكنوا منها وتدربوا على استخدامها في المدرسة طوال حيا

  .وفي حياتهم العملية

ما مدى التوازن في : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

االهتمام بمهارات التفكير الناقد التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية 

   للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين؟

تفكير الناقد التي تضمنتها لتحديد الترتيب النسبي لمهارات ال

كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين التي خضعت 

للتحليل، تم استخراج النسبة المئوية لتكرار كل مهارة من هذه 

المهارات مقارنة بالعدد اإلجمالي لتكرار جميع هذه المهارات؛ ومن 

ية ثم استخرجت رتبة كل منها، ثم تم استخراج مجموع النسب المئو

. لتكرارات كل محور من المحاور الثالثة بغرض ترتيب هذه المحاور

يوضح الخمس عشرة مهارة من مهارات التفكير ) 5(والجدول رقم 

الناقد التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية مع 

ذكر تكرارات كل مهارة والنسبة المئوية لها مقارنة ببقية مهارات 

ورتبتها، وكذلك ترتيب المحاور الثالثة من حيث التفكير الناقد 

  .مجموع تكرارات مهارات التفكير الناقد بها والنسبة المئوية لها

  ترتيب مهارات التفكير الناقد حسب الرتبة والمحاور: )5(الجدول رقم 

  المجموع حسب المحاور

  مهارات التفكير الناقد حسب المحاور

  التكرار

النسبة 

  التكرار  الرتبة  المئوية

النسبة 

  الرتبة  المئوية

              "فهم الموضوع وتحديده: "المحور األول

  2  17,3  695  تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع  .1

 3 12,4  499  تحديد األفكار الفرعية في الموضوع  .2
  7 6 240  تلخيص الموضوع  .3

 6 7 281  فاتهاتحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع وتعري  .4
 9  3,2 130  طرح الموضوع في صورة مشكالت وقضايا قابلة للمناقشة  .5

1845  45,9  1  

           "تحليل الموضوع ونقده: "المحور الثاني

 4 9,1 367  بين عناصر الموضوع) الترابط(تحديد العالقات   .1
 15 0,4 17  تصنيف الحجج بناء على نقاط الضعف والقوة فيها  .2
 1 21,8 879  حول الموضوع) الحلول المؤقتة(طرح عدد من الفرضيات   .3
 5 7,4 296  طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع  .4
 12 2,8 112  )الفرضيات أو الحجج أو اآلراء أو األسئلة(التأكد من اإلدعاءات   .5

1671  41,5  2  
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  المجموع حسب المحاور

  مهارات التفكير الناقد حسب المحاور

  التكرار

النسبة 

  التكرار  الرتبة  المئوية

النسبة 

  الرتبة  المئوية

           "إصدار الحكم: "المحور الثالث

 13 1,6 63  هومةمصوغ بلغة واضحة ومف  .1
 11 3,1 125  مبني على شواهد صادقة ودقيقة  .2
 14 1,3 52  مؤيد للحجج السابقة أو مفند لها  .3
  8 3,4 136  مبني على التجربة العلمية الدقيقة  .4

 10 3,2  128  التسلسل واالتساق في مسار االستدالل للوصول إلى الحكم  .5

504  12,6  3  

 -  100 4020 -  100 4020  ـــوعالمجمــــــــــ
أن ترتيب المحاور جاء كما ) 5(ويتضح من الجدول رقم 

احتل المحور األول الرتبة األولى بتكرارات لمهارات التفكير : يلي

 تكرارًا للمهارات الخمس التي تضمنها 1845الناقد فيه بلغت 

ور يأتي بعده وفي المرتبة الثانية المح%. 45,9وبنسبة مئوية بلغت 

 تكرارًا 1671الثاني حيث بلغ عدد تكرار مهارات التفكير الناقد فيه 

وجاء في المرتبة الثالثة المحور %. 41,5وبنسبة مئوية بلغت 

الثالث وبفارق كبير بينه وبين المحاور السابقة حيث بلغ عدد 

 تكرارات فقط وبنسبة مئوية بلغت 504التكرارات في المحور الثالث 

ويعد المحور الثالث أهم . لمحاور األخرىمقارنة با% 12,6

المحاور حيث يمثل خالصة التفكير الناقد وهو إصدار الحكم، بينما 

يمثِّل المحوران اآلخران وهما المحور األول الذي يركز على فهم 

الموضوع وتحديده، والثاني الذي يركز على تحليل الموضوع 

تم من خالله ونقده، خطوتين تمهيديتين للمحور الثالث الذي ي

إصدار الحكم، ويجب أن يكون هذا الحكم متصفًا بعدد من الصفات 

والمعايير حتى يمكن االعتماد عليه في الحكم على الموضوع محل 

  .الدراسة

يتضح أن ) 5(أما بالنسبة لتكرار المهارات، فمن الجدول رقم 

أعلى خمس مهارات من مهارات التفكير الناقد حصلت على تكرارات 

 مهارة طرح عدد من الفرضيات حول - حسب الترتيب - وهي عالية

الموضوع حيث حصلت على الترتيب األول من بين مهارات التفكير 

 وبنسبة مئوية بلغت 879الناقد الخمس عشرة بتكرارات بلغت 

، ثم جاءت في المرتبة الثانية مهارة تحديد الفكرة الرئيسة 21,8%

وفي المرتبة الثالثة ) %17,3حيث بلغت النسبة (في الموضوع 

النسبة (جاءت مهارة تحديد األفكار الفرعية في الموضوع 

، وتلتها في المرتبة الرابعة مهارة تحديد العالقات بين %)12,4

، وبعدها وفي المرتبة الخامسة %)9,1النسبة (عناصر الموضوع 

النسبة (جاءت مهارة طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع 

خمس مهارات تكرارًا من الخمس عشرة مهارة أما أقل %). 7,4

فقد جاءت في المرتبة األخيرة مهارة تصنيف الحجج بناًء على نقاط 

 تكرارًا فقط بنسبة بلغت 17الضعف والقوة حيث بلغت التكرارات 

، وقبلها جاءت في المرتبة الثانية قبل األخيرة مهارة تأييد 0,4%

، وجاءت في %)1,3ة النسب(الحكم للحجج السابقة أو تفنيدها 

المرتبة الثالثة قبل األخيرة مهارة صياغة الحكم بلغة واضحة 

، وقبلها جاءت مهارة التأكد من االدعاءات %)1,6النسبة (ومفهومة 

، وكانت الخامسة قبل األخيرة مهارة أن يكون %)2,8النسبة (

  %).3,1النسبة (الحكم مبنيًا على شواهد صادقة ودقيقة 

 المحور الثالث من محاور مهارات التفكير ومن المالحظ أن

الناقد وهو محور إصدار الحكم ضم أربعًا من المهارات التي نالت 

أقل التكرارات والتي جاءت ضمن المهارات الخمس األقل من حيث 

 الناقد رالتكرارات والرتبة، وهي تمثل مهارات هامة من مهارات التفكي

تب العلوم للمرحلة اإلعدادية والخاصة بإصدار الحكم، وقد أغفلتها ك

بالرغم من أهميتها حيث تأتي ضمن أهم محاور التفكير الناقد وهو 

إصدار الحكم، وما يجب أن يتصف به هذا الحكم، وكيفية الوصول 

إليه من خالل عدد من المهارات الهامة التي تقع ضمن المحور 

  .الثالث

ول، وعلى كما يالحظ أن أكثر التكرارات كانت تحت المحور األ

الرغم من أهميته حيث ال يمكن إصدار الحكم إال من خالل المحور 

األول وهو فهم الموضوع وتحديده، إال أن الفارق في التكرارات بينه 

وربما . وبين المحور الثالث وهو إصدار الحكم يعتبر فارقًا كبيرًا

يرجع السبب في ذلك إلى أن المهارات التي يتضمنها المحور األول 

من المهارات األساسية في كل مجال ولكل مادة دراسية، وهي هي 

التي تركز عليها معظم المناهج والمواد الدراسية وهو فهم 

وربما تقف الكثير من المناهج . الموضوع وتحديده لدى الطلبة

المدرسية، بما فيها الكتب الدراسية، عند هذا الحد وال تتجاوزه إلى 

 من الناحية العقلية، حيث مازالت العديد مهارات التفكير األكثر تقدمًا

من المناهج تسعى إلى الوقوف عند مستوى التذكر، والحفظ، 

والتكرار، والتعرف، والفهم؛ وهي مهارات التفكير الدنيا حسب سلم 

وبالرغم من أهمية هذه المهارات إال . بلوم، وال تتجاوزها إال قليًال

ق إلى المستويات األعلى أنه ال يجب الوقوف عندها بل يجب االنطال

  .من مهارات التفكير

في أي من صفوف المرحلة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

اإلعدادية الثالثة بمملكة البحرين برزت مهارات التفكير الناقد أكثر 

من غيرها؟ وفي أي من وحدات التحليل المستخدمة في تحليل 

  ثر من غيرها؟ الكتب المدرسية برزت هذه المهارات بصورة أك

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب 

المئوية لكل وحدة من وحدات التحليل في كل صف من الصفوف 
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ومن ثم تم تحديد الرتبة لكل منها في كل من . اإلعدادية الثالثة

ومن خالل المجموع اإلجمالي للتكرارات في كل صف . هذه الصفوف

لتكرارات بحسب إجمالي وحدات التحليل والنسبة المئوية لهذه ا

للصفوف الثالثة معًا، تم تحديد رتبة كل من هذه الصفوف بحسب 

يبين هذه ) 6(والجدول رقم . اهتمام كتبها بمهارات التفكير الناقد

  . النتائج

  تكرارات مهارات التفكير الناقد حسب الصف الدراسي وحسب وحدة التحليل :)6(الجدول رقم 

   اإلعداديالثالــــــث   اإلعداديالثانـــي   اإلعدادياألول
المجمـوع الكلي حسب

  وحدة التحليل

  الدراســــــيالصـــــف 

  

  

  

  

  وحــدة التحليــــــل
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 3 21,6 869 1 26,8 322 3 27121,2 27617,93  ــــــــلالجمـ

 1 31,4 1261 3 24,3 292 37629,41 59338,51  األنشطـــــة

 2 27 1087 2 26,3 316 36228,32 40926,62  الصور والرسومات واألشكال

 4 20 803 4 22,6 272 26921,14 4 26217  التقويـــــــــم
--- 100 1202 --- 1278100 ---1540100  ع المجمـــــــــو  4020 100 ---  

  --- 100 4020  3 29,9 1202  2 31,8 1278  1 38,3 1540 المجموع الكلي حسب الصف الدراسي

أن مهارات التفكير الناقد ) 6(ويتضح من خالل الجدول رقم 

جاءت في المرتبة األولى في الكتب الدراسية للصف األول من 

إلعدادية، حيث بلغت نسبة التكرارات في كتب هذا المرحلة ا

، ثم جاءت تكرارات %38,3 تكرارًا بنسبة بلغت 1540الصف

مهارات التفكير الناقد في المرتبة الثانية في كتب الصف الثاني 

 تكرارًا بنسبة بلغت 1278اإلعدادي، حيث بلغ عدد التكرارات 

الثالث ، وجاءت في المرتبة الثالثة في كتب الصف 31,8%

 تكرارًا وبنسبة مئوية بلغت 1202اإلعدادي بتكرارات بلغت 

29,9.%  

ويالحظ أنه ال يوجد اختالف كبير فيما يخص توزيع تكرارات 

مهارات التفكير الناقد في الكتب المدرسية للمراحل الثالث، التي 

جاءت متقاربة إلى حد ما، وكان من المفترض أن يزداد تكرار هذه 

دم السنوات والصفوف الدراسية، حيث يزداد النمو المهارات مع تق

العقلي للطالب مع تقدم المرحلة والصفوف الدراسية وبالتالي 

يكونون قادرين على التفكير المجرد مع تقدم العمر، ولذا يكونون 

مستعدين ذهنيًا الستخدام مهارات التفكير بصورة أعمق، مما يوجب 

  .رسية مع تقدم السنواتزيادة جرعات التفكير في المناهج المد

أما من حيث ترتيب تكرارات مهارات التفكير الناقد في وحدات 

التحليل المستخدمة، فقد جاءت تكرارات مهارات التفكير الناقد في 

 1261األنشطة في المرتبة األولى، حيث بلغ تكرارها في األنشطة 

، وفي المرتبة الثانية جاءت في الصور %31,4بنسبة بلغت 

 بنسبة بلغت 1087مات واألشكال حيث بلغت التكرارات والرسو

، وفي المرتبة الثالثة جاءت في الجمل حيث بلغت التكرارات 27%

، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة %21,6 تكرارًا بنسبة بلغت 869

 تكرارات بنسبة بلغت 803جاءت في التقويم حيث بلغت التكرارات 

20.%  

رارات التفكير الناقد في وربما يرجع السبب في زيادة تك

األنشطة إلى أن األنشطة من خالل كراسات التربية العملية المصاحبة 

لكل كتاب مدرسي من الكتب الستة المقررة على طلبة المرحلة 

اإلعدادية في مقرر العلوم تتيح للطالب ممارسة مستويات مختلفة 

يام بها، من مهارات التفكير الناقد بسبب تنوعها وتكليف الطالب بالق

ومالحظة النتائج، والتحليل، والمقارنة، والنقد؛ كل ذلك يتم من 

خالل ممارسة األنشطة الموجودة في الكراسات العملية المصاحبة 

للكتب الدراسية والتي تطلب من الطالب تنفيذها سواء بصورة فردية 

  .أو من خالل المجموعات

ن خالل كما أنها تتيح للطالب الفرصة للممارسة العملية م

إجراء التجارب وتنفيذ المشاريع العلمية، مما ينمي المهارات العلمية 

مثل استخدام األدوات العلمية، وأدوات القياس، والتجريب؛ وكذلك 

تنمي المهارات األكاديمية ككتابة التقارير واألبحاث، وإعداد الجداول 

اعد والرسومات البيانية، وغيرها من الممارسات األكاديمية؛ كما تس

على تنمية مهارات التفكير المختلفة، ومنها مهارات التفكير الناقد، 

 & Murrain, 2005; Riethوهذا ما أكد عليه عدد من الباحثين 
Johnmann, 1995; Mayo, 2002).(  

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه من خالل مالحظة الباحث 

المرحلة واحتكاكه بالميدان، الحظ أن العديد من مدرسي العلوم في 

اإلعدادية ال يطبقون التجارب العملية الواردة في كراسات األنشطة 

العملية، وهذا يؤدي إلى أن يفقد الطلبة العديد من مهارات التفكير 

  .الناقد التي يمكن أن يكتسبوها من خالل هذه األنشطة

 أما مجيء الصور والرسومات واألشكال في المرتبة الثانية من 

 مهارات التفكير الناقد، فيرجع السبب في ذلك حيث احتواؤها على

إلى أن طريقة تأليف الكتب المدرسية للعلوم في المرحلة اإلعدادية 

تعتمد على اإلكثار من الصور والرسومات واألشكال، وربطها بأسئلة 

 والتصنيف ةمحددة تتيح للطالب المالحظة والتحليل والمقارن
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فكير الناقد تحديدًا، فقد وغيرها من مهارات التفكير بعامة والت

وظفت الكتب الدراسية الصور والرسومات واألشكال بصورة جيدة 

  .تخدم تنمية مهارات التفكير الناقد

أما التقويم والذي جاء في المرتبة األخيرة من حيث احتواؤه 

على مهارات التفكير الناقد، فقد كان من المفروض أن يوظف 

كير الناقد، في حين جاءت معظم توظيفًا أكبر لتنمية مهارات التف

 التذكر، والحفظ، تأسئلة كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية لقياس مهارا

  . والمستويات الدنيا من مهارات التفكير

حيث وجد أن معظم ) 1997(وهذا ما وجده األسمري 

األسئلة الواردة في الكتب الثالثة التي قام بتحليلها ال تنمي مهارات 

  . وإنما تسعى إلى تنمية المستويات الدنيا من التفكيرالتفكير الناقد،

بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي  :التوصيات

  :الباحث بما يلي

إعادة صياغة كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين  .1

بحيث يتم تضمينها مهارات التفكير الناقد المختلفة في كافة 

مرحلة اإلعدادية، وفي مختلف كتب الصفوف الدراسية من ال

العلوم المقررة على طلبة هذه المرحلة، وذلك باالستفادة من 

 .النتائج التشخيصية الواردة في الجداول
تدريب معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية على تنمية مهارات  .2

التفكير الناقد لدى طلبة هذه المرحلة من خالل المناهج 

 تحديدًا، لتمكينهم من التعامل مع الدراسية والكتب المدرسية

مضامين الكتب الستخراج المهارات الخاصة بالتفكير الناقد 

 .التي لم تفصح عنها صراحة مضامين هذه الكتب
إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على مدى تضمين بقية  .3

المناهج والكتب المدرسية وخاصة مقررات العلوم للمراحل 

وذلك ألن مهارات . ت التفكير الناقدالدراسية المختلفة لمهارا

التفكير الناقد وإكسابها للطلبة ليست حكرًا على مادة تعليمية 

أو منهج أو مقرر، إال أن مقررات العلوم قد تحمل مواقف 

 .تتطلب توظيف هذه المهارات بشكل أوضح
  :المراجعالمصادر و

). 1997. (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

  .دار صادر للطباعة والنشر: ، بيروت)1ط(ن العرب لسا

تحليل كتب التاريخ ). 1998. (األسمري، سعد فهرن عبدالرحمن

في المملكة العربية السعودية في ) بنين(للمرحلة الثانوية 

رسالة ماجستير غير منشورة، . ضوء مهارات التفكير الناقد

لملك سعود قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة ا

  . الرياض، المملكة العربية السعودية–

في جيمس كييف وهيربرت ويلبرج ). 1995. (بريسيسون، باربرا

التدريس من  )عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين مترجم. (محرران

مكتب التربية : الرياض. )45- 26ص ص (أجل تنمية التفكير 

  .العربي لدول الخليج

مدى تنمية معلم العلوم الشرعية ). 2004. (البكر، رشيد النوري

لمهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية في المملكة 

). 91(، العدد مجلة رسالة الخليج العربي. العربية السعودية

مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية 

  .148-117السعودية، 

التفكير ). 2005. (وسفبوقحوص، خالد أحمد والخليلي، خليل ي

الناقد ما بين غموض المعنى عند من كتب فيه وتوجيهات 

، العلوم 18مجلة جامعة الملك سعود، . التدريس المضللة

 الرياض، المملكة العربية ،التربوية والدراسات اإلسالمية

  .39-1 )1(، السعودية

تقويم كتاب التاريخ ). 1988. (حمدان، مبارك سعيد ناصر

صف الثاني متوسط بمدارس المملكة العربية المقرر لل

  . الرياض-، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود السعودية

أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في ). 2001. (الدردور، عامر

. تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي

 المملكة -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد 

  .ألردنية الهاشميةا

، ترجمة لوقاء الديمقراطية والتربية). 1978. (ديوي، جون

  .االنجلو المصرية، القاهرة. نظمي

. تعليم التفكير في المنهج المدرسي). 2005. (السرور، ناديا

  .األردن. دار وائل للنشر والتوزيع: عمان

التفكير الناقد لدى طالب ). 2005. (الشرقي، محمد بن راشد

 األول الثانوي في مدينة الرياض وعالقته ببعض الصف

كلية التربية، ، مجلة العلوم التربوية والنفسية. المتغيرات

  .116-89، )2( 6، المجلد جامعة البحرين

: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية). 1987. (طعيمة، رشدي

  . دار الفكر العربي: القاهرة. مفهومه وأسسه واستخداماته

أبعاده وتنميته : التفكير الناقد). 1993. (، جابرعبدالحميد

محاضرة قدمت بمعهد الدراسات التربوية، جامعة . وتقويمه

  .القاهرة

. التفكير والمنهاج المدرسي). 2003. (عبيد، وليام وعفانة، عزو

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت

مستوى مهارات التفكير الناقد ). 1999. (العطاري، سناء

عالقته بمركز الضبط وبعض المتغيرات األخرى لدى عينة و

رسالة ماجستير غير منشورة، . من طلبة الجامعات الفلسطينية

  . فلسطين-جامعة القدس، القدس 

دار : عمان. التفكير عند األطفال). 2004. (غانم، محمود محمد

  . الثقافة للنشر والتوزيع

لوجية التعلم سيكو). 2000. (قطامي، يوسف وقطامي، نايفة

  .دار الشروق: األردن. )الفصل التاسع(الصفي 
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المناهج الدراسية وتنمية مهارات ). 1993. (كرم، إبراهيم

كلية التربية، جامعة : الكويت. التفكير، التربية المعاصرة

  .204-185الكويت، السنة العاشرة، العدد السادس والعشرون، 

العالقة بين : كير النقديمعوقات التف). 1983. (كفافي، عالء الدين

حولية كلية . التفكير النقدي وبعض المتغيرات السيكولوجية

  .223-219، )2 (1، التربية

تعليم التفكير ). 2005( . عبد العزيز عبد القادرالمغيصيب،

  .)قراءة في تجربة معاصرة(الناقد 

  .الدوحة، قطر. قسم العلوم النفسية، كلية التربية، جامعة قطر

واقع منهج التاريخ في ). 1991. (عبدالله بن عبدالعزيزالهابس، 

المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين بالمنطقة الغربية 

رسالة ماجستير غير منشورة، . بالمملكة العربية السعودية

كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية 

  .السعودية

 – المهمات –التقسيم اإلداري ). أ2003. (وزارة التربية والتعليم

  .إدارة المناهج: المنامة، مملكة البحرين. المشاريع التطويرية

. منهج العلوم للتعليم األساسي). ب2003. (وزارة التربية والتعليم

  .إدارة المناهج: المنامة، مملكة البحرين

دراسة مسحية عن ). 1985. (الوهيبي، فاطمة عبدالرحمن

رسالة . يات بمدارس البنات االبتدائيةتدريس االجتماع

ماجستير غير منشورة، الرئاسة العامة لتعليم البنات، كلية 

  .التربية للبنات، المملكة العربية السعودية
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