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ى مستوي التحصیل أثر استراتیجیة التناقض المعرفي في تدریس مادة االقتصاد المنزلي عل
  الدراسي ومهارات التفكیر التحلیلي لدى طالبات الصف األول الثانوي
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 Emanabo.elghet.eco@azhar.edu.eg: البرید االلكتروني*
  :ملخص البحث

 هدف البحث الحالي إلى تحسین مستوى التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر التحلیلي لدى 
ـــي والمـــنهج  ـــة الثانویـــة، واتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي التحلیل شـــبة طالبـــات المرحل

طالبـة مـن طالبـات الـصف األول الثـانوي ، تـم ) 60(التجریبي، وتكونت عینة البحـث مـن 
درسـت باسـتخدام ( وتجریبیـة )  درست بالطریقـة المعتـادة( تقسیمهن لمجموعتین ضابطة 

، وتمثلت أدوات البحث التـي اعـدتها الباحثـة  فـي االختبـار ) استراتیجیة التناقض المعرفي
 واختبار التفكیر ،التحصیلي في وحدتین من مقرر االقتصاد المنزلى للصف األول الثانوي 

) 0,01(فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى التحلیلي ، وقد أسفرت نتائج البحـث عـن وجـود 
بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین التجریبیة  والـضابطة  فـي االختبـار التحـصیلي 

ــة  ــل مــستوى مــن مــستویاته الفرعی ــل – التطبیــق - الفهــم–التــذكر (ككــل وفــى ك  – التحلی
ل إحصائیا كما تبین وجود فرق دا، لصالح طالبات المجموعة التجریبیة)  التقویم -التركیب

بین متوسطى درجات طالبات المجمـوعتبن التجریبیـة والـضابطة فـى ) 0,01(عند مستوى 
ــار التفكیــر التحلیلــي ككــل وفــى كــل مهــارة مــن مهاراتــه الفرعیــة  إجــراء المالحظــة ( اختب

اختیار البدائل، ، "التنبؤ"النشطة، عالقة الجزء بالكل، المقارنة المقابلة ، التصنیف، التوقع 
  .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة) الل اللفظىاإلستد

التنــاقض المعرفــي، مهــارات التفكیــر التحلیلــي، التحــصیل الدراســي، : الكلمــات المفتاحیــة
  .االقتصاد المنزلي 
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The Impact of Cognitive Paradoxical Strategy for Teaching Home 
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The aim of the current research is to improve the level of 
academic achievement and analytical thinking among high school 
student. The researcher followed the descriptive analytical and the 
semi-experimental approaches. The research sample consisted of 
(60) students from the first year of secondary shcool, they were 
divided into two control groups (studied in the usual way) and 
experimental (studied Using the cognitive paradoxical strategy), 
and the research tools prepared by the researcher in the 
achievement test were represented in two units of the home 
economics course for the first secondary class. The analytical 
thinking test, and the results of the research were in a statistically 
significant difference at the level (0.01) between the mean scores 
female students of the experimental and controlling groups in the 
achievement test as a whole and in each of its sub-levels 
(remembering - understanding - application - analysis - 
composition - evaluation) in favor of students of the experimental 
group, as it was found that there is a statistical difference at the 
level (0.01) between the average scores of female students of the 
two groups Experimental and control in the analytical thinking 
test as a whole and in each of sub-skills (conducting active 
observation, part-to-whole relationship, corresponding 
comparison, classification, expectation "prediction", choice of 
alternatives, verbal reasoning) in favor of students of the 
experimental group 
key words: Cognitive Conflict Strategy, Analytical Thinking      
achievement, home economics 
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  :المقـــدمة
مع اإلیمان العمیق بما للتعلیم من أثر كبیر في نهضة وتقدم المجتمعات ورقیها،   

أصـبحت عملیـة تعلـیم التفكیـر بأنماطـه، وأســالیبه المختلفـة للمتعلمـین، مـن أهـم األهــداف 
التي تسعى التربیة الحدیثة إلى تحققها، فالهدف من التربیة الحدیثة لـم یعـد مجـرد عملیـة 

رات السابقة والمعلومات للمتعلم وتزویده بها فقط، بل تعدى ذلك إلى تطویر قدراته نقل الخب
العقلیة المختلفة بحیث تساعده علـى مـسایرة التقـدم الـسریع والهائـل فـي المجـال المعرفـي 

ویعد التفكیر مـن أبـرز األدوات التـي .  والتكنولوجي الذي یتسم به العصر الذي نعیش فیه
ــستخدمها الفــرد لتــس اعده علــى التكیــف مــع المــستجدات المتالحقــة ومواجهــة متطلبــات ی

أحمد القواسمة، محمد أبو (الحیاة، ومن هنا عنیت به كثیر من الدول واألنظمة في العالم 
ویعد التفكیر التحلیلي من أنـواع التفكیـر الـالزم تعلمهـا لكافـة فئـات ). 37: 2015غزالة، 

كل والحقائق قبل الحكم علیها، وبذلك فهـو تفكیـر الطالب، إذ یتطلب تحلیل القضایا والمشا
منظم متتابع ومتسلسل بخطوات ثابتة في تطورها إذ یسیر تفكیر الفرد عبر مراحل متعـددة 

وتنمیة هذا النوع من التفكیـر ). 654: 2014یوسف قطامي، (بمعاییر تحدد نجاحه فیها 
 فـي بدایـة تعلـیم واكتـساب لدى الطالب في المراحل الدراسیة المختلفـة أمـر ضـروري ومهـم

مهارات التفكیر المتنوعة، فمن خالل استخدامهم لمهارات التفكیر التحلیلي یستطیعون حل 
المشكالت الدراسیة والحیاتیة، ویترتب على ذلك اتخاذ القرارات المناسبة وتحلیلها لتقییمها 

خـاذ قـراراتهم واالستفادة منها لوضع مـدخالت جدیـدة لخططهـم المـستقبلیة تـساعدهم فـي ات
إیمـان أبـو (المشابهة بسالسة ویسر، مما یكسبهم الثقة بـالنفس والتقـدیر الـذاتي المرتفـع 

كما یساعدهم على النظر إلى المشكالت التي تواجههم نظرة تحلیلیة ).  3: 2014الغیط، 
فاحــصة إلدراك العالقــات بــین األفكــار والمقارنــة بینهــا والتنبــؤ مــن خــالل معرفــة التفاصــیل 

ـــول لهـــا ال ـــى حل ـــة أبعادهـــا والوصـــول إل ـــد كاف  ,shobatat(دقیقـــة للمـــشكالت وتحدی
وبــالرغم مــن أهمیــة التفكیــر التحلیلــي ومــا یقابــل هــذه األهمیــة مــن اهتمــام ). 2010:58

الباحثین به إال أن الدراسات السابقة  قد أثبت ضعف مهارات التفكیر التحلیلي لدي الطالب 
سلیمان الزبـون، (، )2013إبراهیم أبو عقیل، ( مثل دراسة في المراحل التعلیمیة المختلفة

إیمــان أبــو الغــیط، (، ) 2013عـادل المــالكي، (فـى المرحلــة الجامعیــة، ودراســة )  2015
رضـــا إســـماعیل، (فـــى المرحلـــة اإلعدادیة،ودراســـة  ) 2018ســـماح األشـــقر، (، ) 2014
 أن ضعف مستوي التفكیر فى المرحلة االبتدائیة ؛ حیث أشارت تلك الدراسات الي) 2016

ٕالتحلیلــي لــدى الطــالب یتمثــل فــي أنهــم ال یــستطیعون اســتنتاج وتلخــیص وادراك عالقــات 
ٕالشيء بمكوناته، واتخاذ قرارات، واقامة أدلة عقلیة، واجراء تصنیف بسیط، وغیر ذلك من  ٕ
المهــارات العقلیــة المرتبطــة بــالتفكیر التحلیلــي، أمــا عــن ســبب هــذا الــضعف فقــد أجمعــت 

دراسات سالفة الذكر على أن السبب في ضعف مستویات التفكیـر التحلیلـي لـدى الطـالب ال
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یتمثل في أن التفكیر التحلیلي  البد أن یرتبط باألهـداف التعلیمیـة فعملیـة التطویرالمـستمر 
للمناهج الدراسیة لـم یتنـاول مهـارات التفكیـر التحلیلـي بـصورة كافیـة ؛ بـالنظر إلـى أهمیـة 

  .إكسابه للطالب
 فقــد أثبتــت الدراســات الــسابقة والمــشاهدات الواقعیــة للباحثــة اثنــاء اشــرافها علــى         

الطالبات المعلمـات فـي مـدارس التعلـیم العـام، أن أسـالیب التـدریس المتبعـة داخـل الفـصل 
الدراسـي، وأسـالیب التقـویم تركـز علـى اسـتیعاب المعلومـات دون ممارسـة أسـالیب التفكیـر 

عل الطالب أكثر سلبیة واعتمادهم بدرجة كبیرة فـي تعلمهـم علـى المعلـم، المختلفة، مما یج
  . وانعدام الثقة فى طریقة تفكیرهم وقدراتهم

ولتنمیــة قـــدرات الطـــالب العقلیـــة، ینبغـــي اســتخدام أســـالیب تدریـــسیة حدیثـــة مثـــل        
كهــم ٕإســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي، فعنــدما یــرى الطــالب ظــاهرة تتعــارض مــع فهمهــم وادرا

ویكون هذا التعارض نتیجة الالتوافق بین جملة من األنشطة والمهام التعلیمیة التـي تـأتى 
نتائجها بشكل غیر متوقع ویثیر الدهشة، فهي تعمـل علـى مـساعدة الطـالب للوصـول إلـى 

ــاه والیقظــة تــضاهى أهمیــة المعنــى العــام للنــشاط المــشار إلیــه  ــة مــن االنتب ــد اهللا (حال عب
سـتراتیجیة عنـد حــدوث وتبـدأ عملیـة الــتعلم الفعـال فـي هــذه اإل).  400: 2005خطابیـة، 

 ,Friedle)(مـا یحـدث ومـا یتوقـع أن یحـدث وهـذا الموقـف مـا یطلـق علیـه  تعارض بـین
 الحــدث المتنــاقض؛ ولحــل هــذا الحــدث المتنــاقض فــإن الطالــب بحاجــة إلــى 1995:82

 والمقارنــة واســتخدام معلومــات كافیــة والتــي یمكــن أن یحــصل علیهــا مــن خــالل المالحظــة
ــي یحــصل علیهــا الطالــب ال  ــر العلمــي، ولكــن المعلومــات الت ــي المختب األدوات واألجهــزة ف

ـــة  ـــى حـــل التنـــاقض إال إذا أصـــبحت واضـــحة وذات معنـــى لدی ـــساعده عل  ,Diana(ت
2004:81. (  
وترجع أهمیة استراتیجیة التناقض المعرفي إلى أنها تؤدى بالطالب إلـى الـصراع           

لمعرفـي وتــدفعهم إلــى المزیـد مــن المالحظــة وتعــزز االستقـصاء والتفكیــر وحــل المــشكالت ا
   ).Guillaume, 1997:20(لدیهم 

وقد أثبتت الدراسات السابقة فعالیة التدریس  باستراتیجیة التنـاقض المعرفـي فـي   
التـي توصـلت ) Zohar& Kravetsky, 2003(تنمیة العدید من المتغیرات مثل دراسة  

 التــأثیر اإلیجــابي الســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي فــي المــستوي األكــادیمي للتالمیــذ، ، إلـى
التي توصلت إلى أن استراتیجیة التناقض المعرفي كانـت أكثـر ) Baser, 2006(ودراسة 

التــي ) 2012مــشتاق المكــدمى، (كفـاءة فــي اكتــساب وتعزیـز المفــاهیم العلمیــة ، ودراسـة 
ي الستراتیجیة التعارض المعرفي فـي تنمیـة التفكیـر الناقـد لـدى توصلت إلى التأثیر اإلیجاب

سمیة عبد الوارث، سمیحة سعید، (طالب الصف الخامس األدبي في مادة التاریخ، ودراسة 
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ــدیل التــصورات ) 2012 ــي فــي تع ــة اســتراتیجیة التنــاقض المعرف التــي توصــلت إلــى فاعلی
البــات الــصف األول الثــانوي، ودراســة الخاطئــة فــي الفیزیــاء وتنمیــة التفكیــر الناقــد لــدي ط

التي توصلت إلـى التـأثیر اإلیجـابي السـتراتیجیة التعـارض المعرفـي ) 2013خالد عمران، (
في تصویب تصورات طالب الصف األول الثانوي البدیلة للمفاهیم الجغرافیة المتضمنة فـي 

أزهـار (، ودراسـة وحدة األخطار التي تهدد البیئة، وتنمیة وعیهم ببعض القـضایا المعاصـرة
 -المتناقــــضات(التــــي توصــــلت إلــــى التــــأثیر اإلیجــــابي الســــتراتیجیة ) 2014الحــــداد، 

علـي تنمیــة التفكیـر الناقــد ومـستوي التحـصیل فــي مـادة العلــوم العامـة لــدي ) المتـشابهات
التي توصـلت إلـى فعالیـة ) 2015أماني أبو الخیر، (طالبات الصف العاشر بغزة، ودراسة 

ــادة اســتراتیجیة األ ــي م ــر الناقــد ف ــددة والتفكی ــذكاءات المتع ــة ال ــي تنمی حــداث المتناقــضة ف
ــة اإلعدادیــة، ودراســة  ــذ المرحل ــة، (االقتــصاد المنزلــي لــدى تالمی ــي ) 2015أســامة خل الت

توصلت إلى التأثیر اإلیجابي الستراتیجیتي التناقض المعرفي وبوستر في تعدیل التـصورات 
ــدي طــ ــة ل ــاهیم الفیزیائی ــامن األساســي، دراســة الخطــأ للمف ــصف الث ــة یوســف، (الب ال هال

التي توصلت إلى فاعلیة استراتیجیة التعارض المعرفي في تنمیة مهـارات التفكیـر ) 2017
  .التأملي والدافعیة للتعلم في مادة االقتصاد المنزلي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة

  :االحساس بالمشكلة
ة  التي أشارت الي وجود ضعف في مستوي التفكیـر       بالرجوع لنتائج الدراسات السابق

ــل دراســة  ــي المراحــل الدراســیة المختلفــة مث ــدى الطــالب ف ــل، (التحلیلــي ل ــراهیم أبــو عقی إب
،ودراسة ) 2013عادل المالكي، (، ودراسة )  2015سلیمان الزبون، (ودراسة  ،)2013

رضـا إسـماعیل، (سة ، ودرا) 2018سماح األشقر، (،ودلراسة ) 2014إیمان أبو الغیط، (
، ومالحظــات الباحثــة أثنــاء قیامهــا باإلشــراف علــى طالبــات التربیــة المیدانیــة فــي )2016

،  مــادة االقتــصاد المنزلــيبعــض المــدارس الثانویــة اســتخدام الطــرق التقلیدیــة فــي تــدریس
والتـي تعتمــد علــى الحفـظ والتلقــین وقلــة االهتمـام باألنــشطة المختلفــة، التـي تــساعد علــى 

 عقـــل الطالبـــات وتحفیـــزهن علــــي القیـــام بالعملیـــات العقلیـــة المختلفـــة، وغیــــاب إعمـــال
ي، علـي الـرغم مـن ثـراء مـادة االقتـصاد استراتیجیات التدریس الحدیثة داخل الفصل الدراس

المنزلــي بــالمواقف والمثیــرات التــي لــو تــم اســتغاللها بــشكل فعــال تــؤتي ثمارهــا فــي تنمیــة 
   .لطالباتمهارات التفكیر المتنوعة لدي ا

     كمــا تــم إجــراء مقابلــة شــفویة مقننــة مــع مجموعــة مــن معلمــات وموجهــات االقتــصاد 
استقــصاء آرائهــن حــول الطــرق المتبعــة فــي التــدریس، وكیفیــة عـــرض  المنزلــي بهــدف

المحتوى، وعملیات التقویم وغیرها من العملیات واألسالیب المتبعة أثناء تـدریس االقتـصاد 
من المعلمات والموجهات تري % ) 90( تائج المقابلة عن أن نسبة وقد أسفرت ن.المنزلي 

أن الطرق المتبعة واالستراتیجیات السائدة في تدریس مادة االقتـصاد المنزلـي هـي الطـرق 
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التقلیدیـة القائمــة علــى الحفـظ والتلقــین، واالعتمــاد علـى طریقــة البیــان العملـي وقلیــل مــن 
، ونادرا ما تستخدم استراتیجیات التـدریس الحدیثـة التجریب المعملي أثناء الدروس العملیة

ممــا یــدل علــي أن االهتمــام بتنمیــة مهــارات التفكیــر . التــي تهــتم بتنمیــة مهــارات التفكیــر
  .التحلیلي من خالل تدریس االقتصاد المنزلي أمر مهمل في المدارس

 التـدریس التـي      كما أكدت الدراسات السابقة على العالقة الوثیقة بین استخدام أسالیب
تــساعد علــي إعمــال العقــل وتنمیــة مهــارات التفكیــر التحلیلــي، وأن اســتخدام الطــرق التــي 
تعتمــد علــى التلقــین وســلبیة الطالــب تــضعف مهــارات التفكیــر التحلیلــي وتثــبط مــن نــشاط 

  .  العملیات العقلیة
تبنى طرق     كما أوصت عدید من الدراسات السابقة في مجال االقتصاد المنزلي بضرورة 

شــیرین موســى، (واســتراتیجیات حدیثــة، تجعــل الطالــب أكثــر نــشاطا وفعالیــة، مثــل دراســة 
، ومــن االســتراتیجیات الحدیثــة التــي أثبتــت )2015أمــاني أبــو الخیــر، (، ودراســة )2011

ــة، (فعالیتهــا فــي التــدریس اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي حیــث أوصــت دراســة  أســامة خل
بـــضرورة اســـتخدامها فـــي تنمیـــة الكثیـــر مـــن مهـــارات ) 2017هالـــة یوســـف، (، )2015
ــر  ال توجــد دراســة قامــت بدراســة أثــر اســتراتیجیة - حــدود علــم الباحثــة -وفــي .  التفكی

التناقض المعرفي فى تنمیة التفكیر التحلیلي في االقتصاد المنزلي مما یدعم إجـراء البحـث 
  .الحالي
 مشكلة البحث:  

حـث الحـالي فــي انخفـاض مـستوى مهــارات فـي ضـوء مــا سـبق تتحـدد مــشكلة الب  
ــة الثانویــة فــي مــادة االقتــصاد  التفكیــر التحلیلــي والتحــصیل الدراســي لــدى طالبــات المرحل
المنزلي عـن المـستوى المنـشود ممـا یـستلزم اسـتخدام اسـتراتیجیات تدریـسیة تـساعد علـى 

ذلـك یمكـن وعلـى . عالج هذا المستوي الضعیف لدیهن، مثل استراتیجیة التناقض المعرفي
  : تحدید مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئیس التالي

مــا أثــر اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي فــي تــدریس مــادة االقتــصاد المنزلــي علــى   
  مستوي التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر التحلیلي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

  :ویتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیة
ما أثر استراتیجیة التناقض المعرفي في تـدریس مـادة االقتـصاد المنزلـي علـى مـستوي . 1

  التحصیل الدراسي لطالبات الصف األول الثانوي؟
ما أثر استراتیجیة التناقض المعرفي في تـدریس مـادة االقتـصاد المنزلـي علـى مهـارات . 2

  التفكیر التحلیلي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
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 یهدف البحـث الحـالي إلـى معالجـة انخفـاض مـستوي التحـصیل الدراسـي :حثهدف الب 
ــدریس  ــانوي مــن خــالل الت ــات الــصف األول الث ــدي طالب ــر التحلیلــي ل ومهــارات التفكی

  .باستراتیجیة التناقض المعرفي
 قد یفید البحث الحالي في:أهمیة البحث :  

 تركـز علـى إیجابیـة توجیه نظر المعنین بالعملیـة التعلیمیـة لتهیئـة بیئـة تعلیمیـة -1
  .الطالب ومشاركته الفعالة في العملیة التعلیمیة

تقدیم اختبار التفكیر التحلیلـي واختبـار التحـصیل الدراسـي فـي االقتـصاد المنزلـي  -2
  یمكن االستفادة منه في دراسات أخري

االسترشاد بدلیل معلمة االقتصاد المنزلي للتدریس باستراتیجیة التناقض المعرفي  -3
  . ل الثانوي أو تنفیذ دروس االقتصاد المنزلي لمراحل تعلیمیة أخريللصف األو

 فرضا البحث :  
ـــة -1 ـــوعتین التجریبی ـــات المجم ـــین متوســـطي درجـــات طالب ـــرق دال إحـــصائیا ب  یوجـــد ف

والضابطة فـي التطبیـق البعـدي لالختبـار التحـصیلي ككـل وفـى كـل مـستوى مـن مـستویاته 
لـصالح طالبـات المجموعـة ) لیـل، التركیـب، التقـویمالتـذكر، الفهـم، التطبیـق، التح(الفرعیة 

  . التجریبیة
ـــة -2 ـــوعتین التجریبی ـــات المجم ـــین متوســـطي درجـــات طالب ـــرق دال إحـــصائیا ب  یوجـــد ف

والضابطة في التطبیق البعدي إلختبار التفكیـر التحلیلـي ككـل وفـى كـل مهـارة مـن مهاراتـه 
ــل،(الفرعیــة  ــشطة، عالقــة الجــزء بالك ــصنیف، إجــراء المالحظــة الن ــة، الت  المقارنــة والمقابل
  .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة) ، اختیار البدائل، اإلستدالل اللفظي"التنبؤ"التوقع 
 ــانوي بمدرســة :عینــة البحــث ــار عینــة عــشوائیة مــن طالبــات الــصف األول الث  تــم اختی

، محافظـة شبراهور ومیت غراب الثانویة المشتركة التابعة إلدارة السنبالوین التعلیمیـة
طالبــة للمجموعــة الــضابطة، ) 30(طالبــة تــم تقــسیمهن إلــى ) 60(الدقهلیــة، قوامهــا 

  . طالبة للمجموعة التجریبیة) 30(
 اقتصر البحث الحالي على الحدود التالیة: حدود البحث :  
مــن طالبـات الــصف األول الثــانوي، بمدرسـة شــبراهور ومیـت غــراب الثانویــة مجموعـة   -

نظرا ألن مادة االقتصاد . ( إلدارة السنبالوین التعلیمیة، محافظة الدقهلیةالمشتركة، التابعة
المنزلي أحد المجاالت التي یختارهـا الطالبـات وعـدد الطالبـات بالـصف األول الثـانوي أكبـر 

  )من الصفین الثاني والثالث في المجال
  .م2017/2018 الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي -
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مـن مقـرر االقتـصاد المنزلـي للـصف األول )  أفضل، ومعلومات تهمكنحو حیاة( وحدتي -
حیــث أن الوحــدتین ثــریتین بالموضــوعات التــي تناســب . (الثــانوي للفــصل الدراســي الثــاني

  )استراتیجیة التناقض المعرفي
) التـذكر، الفهـم، التطبیـق، التحلیـل، التركیـب، التقـویم( مستویات بلـوم للجانـب المعرفـي -

  .ل الدراسىلقیاس التحصی
إجـــراء المالحظــة النــشطة، عالقـــة الجــزء بالكــل، المقارنـــة ( مهــارات التفكیــر التحلیلــى -

  .، اختیار البدائل، االستدالل اللفظي"التنبؤ"والمقابلة، التصنیف، التوقع 
 وتمثلت في) اعداد الباحثة (:أداتا البحث: 

.                                                                                         لصف األول الثانويل) نحو حیاة أفضل، معلومات تهمك( اختبار تحصیلي في وحدتي -
.                                                                                           اختبار مهارات التفكیر التحلیلي في مادة االقتصاد المنزلي-
 من : ً یعتمد البحث الحالي نظرا لطبیعته على كال من المنهج الوصفي:منهج البحث

خالل االطالع على نتائج البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث إلعداد 
تطبیق المیداني من خالل ال: والمنهج شبه التجریبي. دلیل المعلمة، وبناء أدوات البحث

لتجربــة البحــث، بهــدف التعــرف علــى أثــر اســتخدام اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي فــي 
تدریس مـادة االقتـصاد المنزلـي علـى التحـصیل الدراسـي وتنمیـة التفكیـر التحلیلـي لـدى 

  .طالبات المرحلة الثانویة
 مفاهیم البحث :  

  ):Cognitive Conflict Strategy(استراتیجیة التناقض المعرفي 
ــاء  مجموعــة مــن المواقــف واألنــشطة والمهــام التعلیمیــة المحیــرة، التــي تثیــر الطالبــات أثن
دراستهن لدروس مادة االقتصاد المنزلي، حیث تجذب اهتمامهن وتصیبهن بحالة من عـدم 
االتــزان المعرفــي، األمــر الــذي یــدفعهن إلــى مزیــد مــن البحــث والتقــصي إلیجــاد حــل لهــذا 

مراحل متتابعة مرنة، وهي مرحلة تقدیم الحدث المتنـاقض، ومرحلـة التناقض، وتمر بثالث 
 .البحث عن حل التناقض، ومرحلة التوصل لحل التناقض

  ):Analytical Thinking(ِالتفكیر التحلیلي 
ــة     عملیــة  ــة معرفی ــا محیــرا، أو مــشكلة معین ــواجهن موقف ــات حینمــا ی  تقــوم بهــا الطالب

إجراء المالحظة النشطة، عالقة (یة المتمثلة في مهارات یمارسن من خاللها المهارات العقل
والتي ) الجزء بالكل، المقارنة المقابلة، التصنیف، التوقع، اختیار البدائل، االستدالل اللفظي

تمكـنهن مـن جمـع أكبـر قـدر مــن المعلومـات والحقـائق والفحـص الـدقیق لألفكـار واألشــیاء 
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یتمكن من الوصول إلى استنتاجات علمیة مبنیة والمواقف والتخطیط قبل اتخاذ القرار حتى 
  .على هذه المعلومات والحقائق
  :مهارات التفكیر التحلیلي

القدرة على اختیار الخواص، واألدوات، واإلجراءات المالئمة : إجراء المالحظة النشطة-1
التي ترشد وتساعد في عملیة جمع المعلومات، باإلضافة إلى اهتمام الفرد المقید 

  . ما تمكنه من تقیم الوحدات والعالقات الشكلیةلظاهرة
وتعنى عالقة األشیاء ومكوناتها بمعنى معرفة األجزاء الصغیرة :  عالقة الجزء بالكل-2

التي تكون الكل ثم معرفة ماذا یحدث للكل لو لم یكن هذا الجزء منة ومعرفة وظیفته 
  .بالنسبة للكل

مقارنة بین شیئین أو شخصین أو فكرتین أو وهي القدرة على ال:  المقارنة والمقابلة-3
أكثر، عن طریق فحص العالقات بینها ورؤیة ما هو موجود في أحدهما ومفقود في 
األخر، وهذه المهارة تضیف عنصر التشویق واإلثارة للموقف التعلیمي كما أنها تدخل 

واألمور بشكل في العدید من القرارات التي یتخذها یومیا كما أنها تفید في فهم األشیاء 
  .أفضل

هذه المهارة لیست بمثابة إعطاء مسمیات لألشیاء فقط ولكنها أهم وأعمق :  التصنیف-4
من مجرد اختیار تسمیة، فهي تقوم على تصنیف المعلومات، وتنظیمها، ووضعها في 
مجموعات، وتعلم هذه المهارة تفي الخصائص المشتركة من جمع مفردات فئة أو 

  .وافرة لدى مفردات أو عائلة أخرى في األشیاء أو الكائناتعائلة معینة غیر مت
هي القدرة على توقع حوث شيء ما قبل حدوثه بناء على الخبرة ": التنبؤ" التوقع -5

  .السابقة بهذا الشيء
القدرة على اختیار أنسب البدائل للحلول المؤدیة لهدف ما، كاختیار :  اختیار البدائل-6

  .أفضل وأسرع الطرق
  .القدرة على إدراك العالقات اللفظیة المجردة: ستدالل اللفظي اال-7
 االطـار النظري للبحث :  
  ):Cognitive Conflict Strategy(استراتیجیة التناقض المعرفي : أوال

تمثل استراتیجیة التناقض المعرفي أحد التطبیقات التربویة للنظریة البنائیة في            
ز على فكرة التالؤم بین المعرفة السابقة لدى الطالب التي تتسم التعلم والتعلیم، إذ ترتك

ٕبالتنظیم واحكام البناء والثبات في ذاكرة الطالب، وبین المعرفة الجدیدة التي ال یمكن أن 
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تثبت في ذاكرة الطالب وال تنظم في بنائه ما لم تتسق مع المعرفة السابقة بطریقة ما، وال 
محسن عطیة، (یفهمها من خالل مرورها بخبراته السابقة تخزن في ذاكرة الطالب ما لم 

2015 :362.(  
  :  مفهوم استراتیجیة التناقض المعرفي-

استراتیجیة تدریسیة یقوم فیها "بأنها ) 107: 2005على الشعیلى، (یعرفها   
المعلم بعرض حدث متناقض على عكس ما یتوقعه الطالب، فیطرح الطالب أسئلة تكون 

  ". ال وصوال إلى تفسیر لهذا الحدثإجابتها بنعم أو
بأنها ) 148: 2013تهاني الرؤساء، رؤوف العاني، (ویعرفها كال من   

استراتیجیة من استراتیجیات التدریس التي یستخدمها المعلم بغرض تحقق األهداف "
التعلیمیة المنشودة، وتعتمد على طرح مشكلة محیرة أو موقف غریب للطالب ویثیر 

مرحلة إحداث التناقض، مرحلة البحث عن : تمر بثالث مراحل متتابعة هيالدهشة لدیة، و
  ".  حل التناقض، مرحلة الوصول إلى حل التناقض

  : واستخلصت الباحثة من خالل تعریفات التناقض المعرفي ما یلي         
ق  أنها ترتكز علي الفكر البنائي في استثارة دافعیة الطالب لبناء معرفة جدیدة عن طری-1

المواقف واألحداث المتناقضة التي یتعرض لها الطالب، والتي تناقض معارفه السابقة، 
  . وهذا التناقض الذي یتعرض له یكون بمثابة محفزا له للبحث عن الحل

  .  هي عبارة عن موقف تعلیمي متناقض-2
  .  تولد للمتعلم شعورا داخلیا بحالة من القلق وعدم االتزان الداخلي-3
  .  دى الطالب رغبة قویة في البحث واالستقصاء للوصول لحل هذا التناقض تولد ل-4
إظهار التناقض، البحث عن حل التناقض، التوصل لحل :  تمر بثالث مراحل متتابعة-6

  . التناقض
  .  تثیر الدافعیة للمتعلم نحو التعلم وممارسة مهارات التفكیر المختلفة-7
الستقرار النفسي والثقة بالنفس عند الوصول لحل  یشعر الطالب بحالة من االرتیاح وا-8

  . التناقض
  : أهمیة استراتیجیة التناقض المعرفي-

یؤدى استخدام استراتیجیة التناقض المعرفي في التدریس إلى تحقق العدید من   
  : على النحو اآلتي) 45 – 44: 2002أحمد بیرم، (األهداف التربویة والتي أشار الیها 
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  :لمعرفيالمستوى ا: أوال
 تعدیل مفاهیم الطالب عن الظواهر من خالل اختبار معارفهم السابقة وذلك بوضعهم -1

في مواقف تناقض مع ما هو موجود في بنیتهم المعرفیة ومن ثم إعادة دمج البناء 
، )Benson & Darryil 1993(المعرفي من جدید، وهو ما أیدته دراسة كل من 

 Demirciog(، )(Kang and Others, 2004) 2001تهاني الرؤساء، (
and Others, 2005( ،)Baser,2006) ( ،2006إیهاب طلبة (  

 تنمیة مهارات تفكیریة متنوعة واستخدام عملیات العلم وذلك من خالل التفسیرات -2
عصام (واالستنتاجات المستخدمة في حل التناقض، وهو ما أكدته دراسة كل من 

  ).2015مهدى جواد، (، )2014أزهار الحداد، (، )2011المعمورى، 
 نمو البناء المعرفي والتحصیل العلمي أثناء جمع المعلومات التي من شأنها المساعدة -3

نجوى (، )2005على الشعیلى، (في حل التناقضات، وهذا ما أكدته دراسة كل من 
  ).2015العتیبي، 

  ):المهارى(المستوى النفسحركى : ثانیا
ٕت عملیة مختلفة من خالل تقییم واجراءات األنشطة  اكتساب الطالب مهارا       

إیهاب طلبة، (، )(Naiz, 1995والتجارب المتنوعة، وهذا ما توصلت إلیة دراسة 
  ). 2011إیمان ماضي، (، )2006

  :المستوى الوجداني: ثالثا
ٕتنمیة اهتمامات، ومیول، واتجاهات الطالب نحو العلم واكتسابهم النظرة الموضوعیة  -1

  ). 2009خدیجة الحلفاوي، (الحكم على االشیاء والدقة في 
تستند استراتیجیة التناقض المعرفي إلى مجموعة من األسس والمبادئ التي تستمدها من 

أیمن (النظریة البنائیة المنبثقة عنها، ویمكن تلخیص تلك األسس والمبادئ كما جاء في 
ن عطیة، محس(، )13-12: 2015حیدر الزهیري، (، )330-329: 1999سعید، 
  : فیما یلي) 321: 2017سعد زایر وآخرون، (، )362-363: 2015

 یحضر الطالب خبراتهم الشخصیة معهم إلى داخل الصف الدراسي، ویكون لهذه -1
  . الخبرات تأثیر كبیر في تكوین رؤیتهم الخاصة عن العالم

م باألصدقاء  تتكون المعرفة السابقة داخل المتعلمین، وتنمو كنتیجة حتمیة الحتكاكه-2
  . والمعلمین والبیئة المحیطة بهم
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 ال یأتي المتعلمین إلى المواقف التعلیمیة كصفحة بیضاء بل یحملون معارف، -3
  . ومشاعر، ومهارات متنوعة ومن هذه المعارف والمهارات والمشاعر تبدأ عملیة التعلم

ابقة ویستخدمون  یبنى المتعلمین الفهم الخاص بهم والمعاني من خالل خبراتهم الس-4
أفكارهم الخاصة كمعاییر للحكم على مدى صحة ما توصلوا إلیة من فهم الظواهر 

  . المختلفة
 یبنى المتعلمون أفكارهم، وتوقعاتهم، وتفسیراتهم عن الظواهر الطبیعیة، وذلك حتى -5

  . یدركوا أهمیة خبراتهم الیومیة
م نفسه، وال یتم نقلة من المعلم إلى  یبنى المعنى ذاتیا من قبل الجهاز المعرفي للمتعل-6

  . المتعلم
  .  أن تشكیل المعاني عند المتعلم عملیة نشطة تتطلب جهدا عقلیا من قبل المتعلم-7
 أن البنیة المعرفیة المتكونة لدى المتعلم تقاوم أي تغیر بشدة، إذ یتمسك المتعلم  بما -8

و مقنعة له فیما یتصل بمعطیات لدیة من المعرفة مع أنها قد تكون خاطئة، ولكنها تبد
  . الخبرة

 إن وضع المتعلم في موقف تعلیمي یقدم فیه ما یناقض ما لدیة من معرفة مسبقة -9
یحدث له نوع من االضطراب في بناؤه المعرفي أو ما یسمى بعدم االتزان، وفى هذه 

  . اللحظة ینشط عقل المتعلم وراء االتزان
بقة في فهم األفكار والمعلومات الجدیدة، وبالتالي یمكن  یستخدم المتعلم الخبرات السا-10

أن یحدث التعلم عندما یتم تغییر أفكار المتعلم المسبقة، وذلك عن طریق إما تزویدة 
  .بمعلومات جدیدة أو إعادة تنظیم بناؤة  المعرفي 

  : مراحل استراتیجیة التناقض المعرفي-
عدة مراحل وفیما یلي شرح لهذه یمر التدریس باستراتیجیة التناقض المعرفي ب  

  . المراحل بالتفصیل طبقا لما ورد في األدبیات والبحوث السابقة
  :مرحلة تقدیم الحدث المتناقض: أوال

تمثل هذه المرحلة األولى من مراحل التدریس باستراتیجیة التناقض المعرفي حیث   
یعهم على إلقاء األسئلة یتم في هذه المرحلة جذب انتباه الطالب، وزیادة دافعیتهم، وتشج

حول التناقض المقدم، ویمكن تقدیم التناقض في بدایة الدرس، بأشكال مختلفة ویعقبه 
إتاحة الفرصة للمتعلم لتقدیم األسئلة ومناقشتها وفى هذه المرحلة ال یحكم المعلمین على 
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هة اقتراحات الطالب وتفسیراتهم بالصواب والخطأ، ویمكن أن تتم أیضا من خالل مواج
الطالب مباشرة بالتناقض ومناقشة الحلول الممكنة للتناقض في مجموعات صغیرة 

)Friedl, 1995:84 .( وأثبتت دراسةFrassinelli,2007) ( أن تقدیم التناقض في
  . بدایة الدرس أفضل من تقدیمة في منتصف الدرس أو نهایته

حاالت مختلفة لتقدیم من خالل استقراء الدراسات السابقة، فإن هناك عدة           
  : الحدث المتناقض وهي

  .  تقدیمه من خالل شرح المعلم ویعقبه أسئلة من الطالب إلى المعلم- أ
  .  تقدیمه من خالل شرح المعلم ویشمل ذلك إلقاء المعلم أسئلة على الطالب-  ب
ي  یقدم الحدث المتناقض مباشرة للمتعلمین ویتم مناقشة الحلول الممكنة للتناقض ف-  ت

  .مجموعات صغیرة
إلى أنه یمكن إحداث التناقض المعرفي لدى الطالب ) Nais,1995:960( بینما یشیر 

  : من خالل مواقف عدیدة منها ما یلي
 إحداث الدهشة واالستغراب الناتجة عن تعارض التوقعات الموضوعیة والتي تؤدى إلى -1

  .تولید االضطراب
ٕ بالقلق، تناقض مربك واثارة الفضول العقلي  وضع التالمیذ في خبرة محیرة والشعور-2

  .البسیط
 تجریب الفجوة المعرفیة فمثال عند إحاطة الفرد بغموض فإنه یدرك أن شیئا ما في -3

  .بیئته المعرفیة مفقود
 عدم التوازن من خالل التساؤالت والشعور بالفجوات عند محاولة الفرد توظیف تراكیبه -4

  .المعرفیة في مواضیع معینة
والشك أن هذه المرحلة من أهم مراحل استراتیجیة التناقض المعرفي حیث تعد   

المدخل الرئیس الذى یبدأ منه المعلم في تطبیق هذه االستراتیجیة، لذلك تحتاج إلى مزید 
،  من التخطیط الجید والدقیق والمسبق من قبل المعلم من حیث اختیار الحدث المتناقض

علیمي، وتحدید أسلوب عرضة بما یتناسب مع الطالب، وتوظیفه جیدا مع المحتوى الت
باإلضافة إلى أن حسن إتقان تلك المرحلة یترتب علیة نجاح باقي المراحل، لذلك علیه 
إتقان هذه المرحلة جیدا واتباع الشروط والمبادئ الواجب توافرها من حیث تقدیم الحدث 

إثارة انتباه الطالب وتجعلهم المتناقض ودور الطالب ، كما أن هذه المرحلة تعمل على 
شغوفین للمعرفة الجدیدة وتنمى لدیهم الفضول وحب االستطالع حول كیفیة التوصل لحل 
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هذا التناقض، لذلك تجعلهم یستجیبون لتعلیمات المعلم والقیام بكافة األنشطة والمهام 
  .المطلوبة منهم وذلك بالتعاون مع المعلم ومع بعضهم البعض

  :حث عن حل التناقضمرحلة الب: ثانیا
بعد تولید التناقض المعرفي من الضروري تزوید الطالب بالخبرات التي تسهل من   

التوصل إلى حل التناقض، حیث تؤدى عملیة التقدیم الجید للحدث المتناقض إلى حالة من 
: 2017هالة یوسف، (القلق وعدم االتزان، األمر الذي یجعله یسعى إلى إزالة هذا التوتر 

أنه في هذه المرحلة یكون الطالب شغوفین إلیجاد ) Friedl, 1997: 5(ویؤكد ). 20
حل لهذا التناقض مما یدفعهم إلعداد األنشطة الالزمة لذلك، ویصبح الطالب نشیطین في 
المالحظة، وتسجیل البیانات، والتصنیف، والتنبؤ، والتجریب ویقوم الطالب بإجراء أي 

اقض، وهنا یتعلم الطالب الكثیر عن المحتوى العلمي نشاط یتطلبه الوصول إلى حل التن
  . للدرس

كیفیة البحث عن حل التناقض حیث یسأل ) 56: 2010طلعت مدكور، (ویبین   
لكى یتحققوا من الحدث ویجمعوا ، الطالب المعلم أسئلة بحیث تكون إجاباتهم بنعم أو ال

فسیرها بل یركزون في المعلومات حیث ال یطلب الطالب من المعلم شرح الظاهرة أو ت
وبهذا النحو یصبح كل سؤال بمثابة فرض ومن خالل ذلك ،  محاوالتهم على حل المشكلة

ویستمر الدارسون في ، یؤید المعلم أو یرفض التفسیرات الممكنة التي یقترحها الطالب
طرح األسئلة، وكلما طرحوا أسئلة یذكرهم بالقواعد الصحیحة بطبیعة السؤال وصیاغته، 

ك یتم في هذه المرحلة توضیح الحقائق الخاصة بالموقف وطبیعة األشیاء وهویته، وبذل
  . وكذلك األحداث والظروف المحیطة بالحدث المحیر

وبناءا على ما سبق یمكن اإلشارة إلى أن في هذه المرحلة یكتسب الطالب العدید   
ات حول الحدث من المهارات والخبرات من خالل طرح األسئلة على المعلم، واالستفسار

المتناقض باإلضافة إلى إیجابیة، ونشاط الطالب في المالحظة، وتسجیل البیانات، 
والتصنیف، والتنبؤ، والتجریب، كل هذه النشاطات تزود الطالب بمهارات البحث العلمي 
واالستقصاء وبالتالي یصبح التعلم أبقى أثرا وذو معنى، وهذا ما تؤكد علیه التربیة 

  . الحدیثة
  : مرحلة التوصل إلى حل التناقض: ثاثال

في هذه المرحلة ینجح الطالب في التوصل إلى حل التناقض بأنفسهم كنتیجة   
لهذه األنشطة والتجارب التي أجریت ویتوصلون بشغف إلى إجابات العدید من األسئلة 
ٕالتي أثارها التناقض، كما یتعلم الطالب بعض األشیاء عن كیفیة المالحظة، واجراء 
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ٕتجارب وجمع البیانات وانجاز المهارات األخرى التي تتصل بعملیات العلم، وسیكونون ال
ولكى ). Alkove, 1992:83(مهتمین لسماع النتیجة وبالتالي سوف تحفز أذهانهم 

یتوصل الطالب إلى حل التناقض المقدم في بدایة الدرس البد من القیام بالعدید من 
كیفیة التوصل إلى حل التناقض حیث ) Friedle,1997: 5(اإلجراءات المنظمة، ویوضح 

في مجموعات مع بعضهم البعض ، یناقش التالمیذ األفكار والفروض التي قاموا بوضعها
ومع المعلم، وكذلك عمل تحقیقات أخرى لجمع معلومات إضافیة، وأیضا عمل عالقات 

خالل ذلك مسببة بین المتغیرات واختبار صحة الفروض، من خالل إجراء األنشطة، و
یطلب المعلم من تالمیذه صیاغة تفسیراتهم، حیث تظهر المفارقات بینها وبین تفسیرات 
البعض والبعض األخر، ثم یطلب منهم تفسیر موحد للمجموعة الواحدة وفى النهایة یقدم 
المعلم صیاغة علمیة موضحا فیها المفاهیم والتعمیمات التي یراد التوصل الیها من خالل 

  ..الدرس
تضح مما سبق أن هذه المرحلة هي مرحلة جنى ثمار استخدام استراتیجیة ی  

التناقض المعرفي في التدریس، وأنها الهدف الرئیس من وراء استخدام هذه االستراتیجیة، 
، ٕحیث یتوصل الطالب في نهایتها إلى حل التناقض وازالة التوتر والقلق والصراع المعرفي

، والبیانات، دید من مهارات البحث من جمع المعلوماتباإلضافة إلى اكتساب الطالب الع
والتحلیل وكذلك تعلم الطالب وتحصیله الكثیر عن المحتوى ، والتصنیف، والتنبؤ، والتجریب

وبالتالي یصبح التعلم أبقى أثرا لفترات طویلة، كذلك أنه ، التعلیمي بطریقة جذابة وشیقة 
 وحتى اذا لم یتوصلوا لحل التناقض لیس من الضروري توصل الطالب إلى الحل كامال

  . بأنفسهم فإنهم سیظلوا شغوفین لسماع النتیجة حتى إن كانت أتیة من قبل المعلم
 التفكیر التحلیلي: المحور الثاني  
  : مفهوم التفكیر التحلیلي-
من قبل الباحثین، فیتناول فریق منهم التحلیل " مفهوم التحلیل " تعددت زوایا تناول -

 معرفیة، في حین ینظر فریق ثاني إلیة كعملیة ذهنیة متعددة المراحل بوصفة قدرة
وأمام . والخطوات، ویرى فریق ثالث بأنه مهارة یمكن اكتسابها بالتعلم والتدریب والممارسة

هذا الغموض من ناحیة، واألهمیة النظریة والتطبیقیة لمفهوم التفكیر التحلیلي من ناحیة 
تعراض بعض التعریفات للتفكیر التحلیلي من المصادر أخرى یحاول البحث الحالي اس

المختلفة حسب ما وردت في البحوث واألدبیات السابقة، حتى یتسنى فهم مضمون هذا 
  . ٕالمصطلح، وازالة بعض من الغموض المحیط به، وكشف النقاب عنه

لفرد بأنه قدرة عقلیة تمكن ا) "Soter,2000:35( وفقا لوصفه بأنه قدرة معرفیة یعرفه -
من الفحص المدقق للوقائع، وللفكر، وللحلول، واألشیاء، والمواقف وتقسیمها إلى 
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مكوناتها الفرعیة، مما یؤدى إلى فهم أجزاء الموضوع محل االهتمام، وتجزئته إلى مكوناته 
الصغرى بما یسمح بإجراء عملیات أخرى، على هذه األجزاء كالتصنیف، والترتیب، 

بأنه قدرة الفرد على تحلیل تفاصیل ) "Tarman,2005:20(وعرفه ". والتنظیم، والمقارنة
إیمان أبو (وتعرفه . الموقف إلى أجزاء دقیقة أو تفصیلیة إلیجاد الحل المناسب للمشكلة

بأنه قدرة الفرد على تحدید المشكلة بدقة وتحلیلها إلى مكوناتها ) "13: 2014الغیط، 
والتنبؤ بالعواقب، ووضع االستنتاجات المالئمة، واالهتمام بالتفاصیل، وتنظیم المعلومات، 

بأنه قدرة الفرد ) "659: 2015إیمان عزیز، (وتعرفه ". والتخطیط الجید قبل اتخاذ القرار
على مواجهة المشكالت بحذر وبطریقة منهجیة، واالهتمام بالتفاصیل، والتخطیط بحرص 

". ن أجل الوصول للحقائققبل اتخاذ القرار، فضال عن جمع قدر ممكن من المعلومات م
بأنه القدرة على تحدید الفكرة أو المشكلة وتحلیلها ) "21: 2017مرفت هاني، (وتعرفه 

إلى مكوناتها، وتنظیم المعلومات الالزمة لصنع القرار، وبناء معیار للتقویم، ووضع 
  ".االستنتاجات المالئمة

یوسف قطامي، (ت فقد عرفه  ووفقا لوصفه بأنه عملیة ذهنیة متعددة المراحل والخطوا-
بأنه من أرقى أنواع التفكیر إذ یتطلب تحلیل القضایا، والمشاكل، ) "654: 2014

والحقائق قبل الحكم علیها وعلى صحتها وبذلك فهو تفكیر منظم متتابع، ومتسلسل 
بخطوات ثابتة في تطورها إذ یسیر تفكیر الفرد عبر مراحل متعددة بمعاییر تحدد نجاحه 

  ".فیها
 ووفقا لوصفه بأنه مهارة یمكن اكتسابها بالتعلم، والتدریب، والممارسة فقد یتفق كال من -
أنه یمكن النظر إلیه " على) 20: 2008ماجد الخیاط، (، )21: 2006أیمن عامر، (

بینما . بأنه إحدى المهارات المعرفیة التي یمكن اكتسابها بالتعلم، والتدریب، الممارسة
بأنه من أهم مهارات التفكیر التي یكتسبها ) " 23، 2009لدین، لیلى حسام ا(عرفته 

الفرد بالتدریب، والممارسة فهو یمثل إحدى العملیات العقلیة التي یشتمل علیها التنظیم 
  ". العقلي، والمعرفي، وهو نشاط عقلي ال یمكن مالحظته ولكن یستدل علیه من أثرة 

  :ا یليمن خالل التعریفات السابقة یمكن استخالص م
 یتضمن التفكیر التحلیلي العدید من المهارات التي یتطلب من الفرد القیام بها وصوال -1

إلى الحقائق ومنها التصنیف، الترتیب، المقارنة، التنبؤ، التنظیم، وغیرها من 
  . العملیات العقلیة

  .  یتضمن االهتمام بالتفاصیل وتجزئة الموضوع إلى مكوناته الفرعیة-2
 أنواع التفكیر الذي یساعد الفرد على مواجهة المشكالت بحرص وبطریقة  من أرقى-3

  . منهجیة
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  .  عملیة عقلیة ونشاط ذهني موجة وهادف-4
  .  محكوم بقواعد معینة، ویستدل على آثاره من سلوك الفرد -5
   مهارات التفكیر التحلیلي-

فتحي ( ذات الصلة مثل          من خالل االطالع علي األدب التربوي والدراسات السابقة
: 2009ثناء حسن، (، )57: 2003نایفة قطامي، (، )144: 1999جروان، 

، )17: 2014حیاة رمضان، (، )24: 2009لیلى حسام الدین، (، )56
مرفت هاني، (، )190: 2015ولید العیاصرة، (، )27: 2014فاطمة رزق، (

  :لحالي كما یلي تم تحدید مهارات التفكیر التحلیلي في البحث ا)21: 2017
وهي القدرة على اختیار الخواص واألدوات واإلجراءات :  إجراء المالحظة النشطة-1

المالئمة التي ترشد وتساعد في عملیة جمع المعلومات، باإلضافة إلى اهتمام الفرد 
  .المقید لظاهرة ما تمكنه من تقیم الوحدات والعالقات الشكلیة

ة األشیاء ومكوناتها بمعنى معرفة األجزاء الصغیرة وتعنى عالق:  عالقة الجزء بالكل-2
التي تكون الكل ثم معرفة ماذا یحدث للكل لو لم یكن هذا الجزء منة ومعرفة وظیفته 

  .بالنسبة للكل
وهي القدرة على المقارنة بین شیئین أو شخصین أو فكرتین أو :  المقارنة والمقابلة-3

 ما هو موجود في أحدهما ومفقود في أكثر، عن طریق فحص العالقات بینها ورؤیة
األخر، وهذه المهارة تضیف عنصر التشویق واإلثارة للموقف التعلیمي كما أنها تدخل 
في العدید من القرارات التي یتخذها یومیا كما أنها تفید في فهم األشیاء واألمور بشكل 

  .أفضل
قط ولكنها أهم وأعمق هذه المهارة لیست بمثابة إعطاء مسمیات لألشیاء ف:  التصنیف-4

من مجرد اختیار تسمیة، فهي تقوم على تصنیف المعلومات، وتنظیمها، ووضعها في 
مجموعات، وتعلم هذه المهارة تفي الخصائص المشتركة من جمع مفردات فئة أو 

  .عائلة معینة غیر متوافرة لدى مفردات أو عائلة أخرى في األشیاء أو الكائنات
 القدرة على توقع حوث شيء ما قبل حدوثه بناء على الخبرة هي": التنبؤ" التوقع -5

  .السابقة بهذا الشيء
القدرة على اختیار أنسب البدائل للحلول المؤدیة لهدف ما، كاختیار :  اختیار البدائل-6

  .أفضل وأسرع الطرق
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  . القدرة على إدراك العالقات اللفظیة المجردة:  االستدالل اللفظي-7
  : فكیر التحلیلي أهمیة تنمیة الت-

علي أن لتنمیة التفكیر التحلیلي ومهاراته في ) Hurst, 2013(أكدت دراسة   
ظل العالم المتغیر دور مهم للعملیة التعلیمیة كونه یسهم في تدعیم تحقق الطالب 

 – Future educational and careerألهدافهم التربویة المتعلقة بمهنة المستقبل، 
related . كما یشیر)Harrison, H, 2006:36-38 ( إلى أن التفكیر التحلیلي

  : یساعد الطالب على
  . اكتساب المعارف والوعي بالمعرفة والخبرات وفهم طبیعة األشیاء وتحلیلها وتفسیرها-1
  . المساعدة في االكتشاف، والتخطیط، وحل المشكالت-2
  .  منح اإلحساس بالسیطرة الواعیة على تفكیرهم-3
ٕ تحصیلهم، واكتسابهم الشعور بالثقة بالنفس في مواجهة المهارات  تحسین مستوى-4

  .المدرسیة، والحیاتیة
 جمع أكبر قدر من المعلومات مما یسهم في تنمیة مهارات البحث أو التقصي أو -5

  . االستقصاء
علـــى أهمیــة تنمیـــة التفكیـــر ) Art-in,2015:1495(وفــى هـــذا الــسیاق أكـــد 

 عبر ممارسات تعلیمیة فعلیة، كونه ضمن منهجیات التفكیر التحلیلي ومهاراته لدى الطالب
التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة ألنفسهم والمجتمع، ومواجهة االتجاهات المتغیـرة 
فــي العــالم الحـــالي والتقــدم فــي العلـــوم وتكنولوجیــا المعلومــات ومتطلبـــات القــرن الواحـــد 

  .والعشرین
  : بقة مثل دراسة كل منوهذا ما أكدت علیه الدراسات السا

) prasart&BenJaporn,2009( ،Siribunnam &Tayraukham, 2009)( ،
)Panasan &Nuangchalerm,2010( ،Wongsri&Nuangchalerm,2010)( ،  

ــاة رمــضان، (، )2013عــادل المــالكي، ) (2013إبــراهیم البعلــي، ( ، )2014حی
جمـال (، )2016ا إسماعیل، رض(، )2015سلیمان الزبون، ) (2014إیمان أبو الغیط، (

  ) 2018سماح األشقر، (، )2017العمروجى، 
وبناء علـي مـا سـبق فـإن تـدریس مـادة االقتـصاد المنزلـي باسـتراتیجیة التنـاقض 
المعرفي وتتابع مراحلها بمرونة یجعل الطالبات محور العملیة التعلیمیة، ویـساعدهن علـى 
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 من خالل تقـدیم الحـدث المتنـاقض فـي بناء المعرفة بأنفسهن بطریقة منظمة وذات معنى،
صوره المختلفة والذي یكون مناقضا تماما لما هو موجود لدى الطالبات من معلومـات فـي 
بنیتهن المعرفیة، والذي یسبب لهن حالة عدم االتزان المعرفي ، مما یدفعهن إلى ممارسـة 

، "التنبــؤ"لـة، التوقـع إجـراء المالحظــة النـشطة، المقارنـة والمقاب(مهـارات التفكیـر التحلیلـي 
، للوصــول إلــى حالــة )التــصنیف، عالقــة الجــزء بالكــل، االســتدالل اللفظــي، اختیــار البــدائل

كمـا تـساعد االسـتراتیجیة علـي تحریـر الطالبـات مـن . االتزان عن طریق حل هذا التنـاقض
خفیـف قیود الطریقة التقلیدیة، وتساعد على فهم الطالبات للمـادة العلمیـة واسـتیعابها، والت

  .من تجریدها، وتوسع فهمن للمحتوى الدراسي
  :اجـراءات البحث

 لإلجابة عن اسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه، اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتیة:  
  .اإلعداد إلجراء تجربة البحث: ًثانیا.          التصمیم التجریبي واختیار عینة البحث: أوال
  :ما یلي بیان ذلكتنفیذ تجربة البحث، وفی: ًثالثا
  .التصمیم التجریبي واختیار عینة البحث:  أوال

 استخدمت الباحثة التصمیم التجریبي ذو المجموعتین التجریبیة والضابطة والتطبیق -
  .القبلي البعدي

 -عینة البحث :  
طالبة بالصف األول الثانوي، بمدرسة الثانویة ) 20(بلغ قوامها : العینة االستطالعیة: أوال

بهـدف التحقـق مـن . ، التابعة إلدارة السنبالوین التعلیمیة، محافظة الدقهلیةبنات
الخـصائص الــسیكومتریة ألدوات البحــث، ومراعــاة بعــض الجوانــب اإلجرائیــة عنــد 

  . تطبیق هذه األدوات على العینة األساسیة للبحث
ئیة مــن اختیــرت العینــة األساســیة للبحــث الحــالي بطریقــة عــشوا: العینــة األساســیة: ثانیــا

طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة شبراهور ومیـت غـراب الثانویـة المـشتركة، 
ـــة وبلـــغ قوامهـــا  ـــى مجمـــوعتین ) 60(بمحافظـــة الدقهلی ـــم تقـــسیمهن إل طالبـــة ت

  ". طالبة) 30(طالبة ومجموعة ضابطة وعددها ) 30(مجموعة تجریبیة وعددها "
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  توزیع عینة البحث) 1(جدول 

  :   مبررات اختیار عینة البحث
ــة، مــع ســهولة  -1 ــي لطالبــات المرحلــة الثانوی مالئمــة اســتراتیجیة التنــاقض المعرف

تطبیق أدوات البحث على هذه المرحلة وذلك ألنهـا تـستلزم مـستوى عقلـي متقـدم 
 . نسبیا

نمـو مـستوى القـدرات :  هذه المرحلة بالعدید من الخصائص مثل اتصاف طالبات -2
العقلیة والتي تحدد مستوى فهمهن لألمور المعنویة والمجردة أكثر من أي مرحلة 
سابقة، التفتح الذهني الذي یظهر على شكل الشغف بتعلم الجدید، والعزوف عن 

ٕا، واخـضاع كـل مـا القدیم والنقد لألفكار، وكذلك المبالغة فـي تحلیـل األمـور عقلیـ
یعـرض علـیهن مــن أفكـار إلـى التحلیــل والتفكیـر، واالنتقـال مــن القبـول والتــسلیم 

  .الفوري إلى طلب الدلیل المقنع
  :  اإلعداد إلجراء تجربة البحث ویشمل: ًثانیا

  :  اختیار المحتوى-
من مقرر مادة " نحو حیاة أفضل، معلومات تهمك"تم اختیار الوحدتین الدراسیتین 

ـــانوي فـــي الفـــصل الدراســـي الثـــاني للعـــام الدراســـي اال ـــصاد المنزلـــي للـــصف األول الث قت
م، وذلـــك إلشـــتمال الوحـــدتین الدراســـیتین علـــى عـــدة مجـــاالت لالقتـــصاد 2017/2018

ــــي " مجــــال الغــــذاء والتغذیــــة مجــــال المالبــــس والنــــسیج، مجــــال إدارة المنــــزل : "المنزل
تي تتیح الفرصة إلعادة صـیاغتها فـى واحتوائهماعلى مجموعة متنوعة من الموضوعات ال

صــورة مواقــف باســتخدام اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي، واشــتمالهما علــى مجموعــة مــن 
  .األنشطة التي یمكن توظیفها لتنمیة مهارات التفكیر التحلیلي

حیث قامت الباحثة بتحلیل محتوي الوحدتین الي مـا یتـضمناه :  تحلیل محتوي الوحدتین-
وذلك إلعداد دلیل المعلمة وأدوات البحث، وللتأكد من )  مهارات–عمیمات  ت-مدركات (من 

ٕصـدق التحلیـل تـم عرضـه علـى مجموعـة مـن المحكمـین المتخصـصین، واجـراء التعـدیالت 
ــل  ــة أخــري تحلی ــة مــن زمیل ــت الباحث ــات التحلیــل، طلب التــي أشــاروا إلیهــا، وللتأكــد مــن ثب

 0.91، ووجد انـه یـساوي Cooperمعادلةالوحدتین وتم حساب معامل االتفاق باستخدام 
 .وهي نسبة ثبات مرتفعة تشیر الي ثبات التحلیل

 المجموعة التجریبیة  المجموعة الضابطة ة العینة االستطالعی
  طالبة30  طالبة30  طالبة20
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  : إعداد المواد التعلیمیة-
بعــد االطــالع علـى األدب التربــوي الخـاص باســتراتیجیة التنــاقض :  إعـداد دلیــل المعلمـة- أ

ة التنـاقض المعرفي، واستطالع الدراسات الـسابقة تـم إعـداد دلیـل المعلمـة وفقـا السـتراتیجی
  :المعرفي ویشتمل على

  .مقدمة الدلیل• 1
  .أهداف الدلیل• 2
  .نبذة عن استراتیجیة التناقض المعرفي• 3
  .  خطوات التدریس وفقا الستراتیجیة التناقض المعرفي• 4
  .دور المعلمة والطالبة وفق الستراتیجیة التناقض المعرفي• 5
  .تها عند تطبیق اإلستراتیجیةمجموعة من اإلرشادات والتوجیهات یجب مراعا• 6
ًوفقا للخطة الموضوعة مـن قبـل وزارة (جدول یوضح الخطة الزمنیة لتدریس الوحدتین • 7

  )التربیة والتعلیم
  التوزیع الزمني لموضوعات الوحدتین) 2(جدول 

عدد   الدروس الوحدة
 الحصص

 2 الزواج
 2 "حدالعجینة السریعة ذات اإلناء الوا"العجائن 

 2  بیاضات حجرة النوم-بیاضات حجرة المعیشة
 2 "خمیرة البیرة"تابع العجائن 

نحو حیاة 
 أفضل

  " طرق العنایة به-أنواعه"السجاد 
 " كیها – غسلها -أنواعها"الستائر 

2 

 2 دراسة ناقدة للعادات الغذائیة الشائعة
 2 تكوین وجبة متكاملة العناصر الغذائیة

معلومات  2 " أسس اختیاره- أدواته-ثةأثا"المسكن 
التعـــرف علـــى أنـــواع البقـــع، "العنایـــة بالمفروشـــات والبیاضـــات المنزلیـــة  تهمك

 "وكیفیة إزالتها
2 

  18  المجموع

ًوفقـا السـتراتیجیة التنـاقض المعرفـي ) دون تغییر فـي المحتـوي(اعداد دروس الوحدتین •8
  :وقد اشتملت على



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -977-

  .عنوان الدرس• 
  .المدركات األساسیة• 
  .مصاغة صیاغة سلوكیة" معرفیة، وجدانیة، مهاریة "األهداف اإلجرائیة • 
  .الوسائل التعلیمیة واألدوات المستخدمة• 
  .محتوي الدرس واألنشطة التعلیمیة وفقا الستراتیجیة التناقض المعرفي• 
  أسالیب التقویم• 
  : اعداد كراسة نشاط الطالبات-ب

شــتملت علــى األنــشطة التــى یقمــن بهــا تــم إعــداد كراســة نــشاط الطالبــات حیــث ا  
بتوجیه من المعلمة، وقدمت هذه األنشطة فى صورة أوراق عمل مطبوعة لكل موضوع من 
موضـوعات المقـرر، تـوزع علـى طالبـات المجموعـة التجریبیـة فـى مرحلـة البحـث عـن حــل 

میة التناقض، وقد روعى فیها أن تناسب محتوى الموضوع، وتتوالى المهام واألنشطة التعلی
  : وتهدف إلىمع توالى موضوعات المقرر الدراسي

  . توجیه ومساعدة طالبات المجموعة التجریبیة للخطوات الالزم تنفیذها-1
  . مساعدة الطالبات فى أداء المهام التعلیمیة المطلوبة منهن-2
 تعلم موضوعات المقرر بما یساعد على إعمال عقلهن باستخدام استراتیجیة التناقض -3

  .يالمعرف
 تعد أوراق العمل بمثابة أنـشطة تطبیقیـة لمـا تقـوم المعلمـة بـشرحه أثنـاء الـدرس ممـا -4

  .یساعد على زیادة فهم واستیعاب الطالبات لما یقدم لهن من معلومات مرتبطة بالدرس
  .ٕ توجیه الطالبات إلى تسجیل أفكارهن واجابتهن فى كراسة النشاط الخاصة بهن-5
  . ي حدة، وكذلك كل مجموعة أثناء سیر الدرس متابعة نمو كل طالب عل-6
تــم عـرض دلیــل المعلمــة علــى :  عـرض دلیــل المعلمــة وكراســة النـشاط علــى المحكمــین- 

، بهـدف التأكـد مـن )1(مجموعة من أساتذة المناهج وطرق التدریس بالجامعات المـصریة 
  .تاليال) 3(ٕصالحیته وصدق بنائه وابداء مالحظاتهم حول البنود الموضحة بجدول 

                                                             

  .ئمة بأسماء السادة المحكمین علي دلیل المعلمة وأدوات البحثقا) 1( ملحق -  1
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نسب اتفاق السادة المحكمین حول دلیل المعلمة باستراتیجیة التناقض المعرفي ) 3(جدول 
  )15= (ن 

عدد مرات  البند م
 االتفاق

عدد مرات 
 نسبة االتفاق االختالف

 %73,33 4 11 وضوح أهداف الدلیل وترابطها مع محتواه 1

دقة الصیاغة اللغویة والعلمیة للمعلومات  2
 %86,66 2 13 وصحتها

وضوح خطوات استراتیجیة التناقض  3
  %80 3 12 المعرفي

4 
وضوح دور المعلمة والطالبة في 

التدریس وفقا الستراتیجیة التناقض 
 المعرفي

13 2 86,66% 

 %93,33 1 14 كفایة ومالئمة أسالیب التقویم وصحتها 5

 %86,66 2 13 مدى صالحیة كراسة نشاط الطالبات 6

  %85 نسبة االتفاق 

أن نـسبة االتفـاق الكلیـة مـن قبـل الـسادة المحكمـین علـى ) 3(یتضح من جدول 
ــي وكراســة نــشاط  ــاقض المعرف ــصاد المنزلــي باســتراتیجیة التن ــدریس االقت ــل ت صــالحیة دلی

وهي نسبة اتفاق مرتفعة، مما یشیر إلى صالحیة الدلیل، وكراسـة %) 85(الطالبات بلغت 
راء بعــض التعــدیالت علــى بعــض األهــداف اإلجرائیــة نــشاط الطالبــات للتطبیــق وقــد تــم إجــ

ٕواضــافة بعــض األســئلة لكراســة نــشاط الطالبــات وفقــا آلرائهــم وبــذلك أصــبح دلیــل المعلمــة 
  ).2(وكراسة نشاط الطالبات صالحة للتطبیق على عینة البحث األساسیة 

  :  إعداد أداتا البحث وضبطهما-
حصیلیا لقیاس مدى تحصیل طالبات الصف تم إعداد اختبارا ت:  االختبار التحصیلي-أ 

ــانوي للمحتــوى التعلیمــي، واســتند بنــاء االختبــار التحــصیلي إلــى تــصنیف بلــوم  األول الث

                                                             

 .كراسة نشاط الطالبات)  ب-2(دلیل المعلمة، ملحق )  أ-2( ملحق -  2



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -979-

 – التطبیــق– الفهــم–التــذكر(لألهــداف المعرفیــة، والتــي تــشتمل علــى المــستویات المعرفیــة 
  :  ، وقد مر إعداده بالخطوات التالیة) التقویم– التركیب–التحلیل

ـــات : تحدیـــد الهـــدف مـــن االختبـــار) 1-أ( ـــاس مـــستوي تحـــصیل الطالب " عینـــة البحـــث"قی
بمقــرر االقتــصاد ) نحــو حیــاة أفــضل، معلومــات تهمــك(للمعلومــات المتــضمنة فــي وحــدتي 

  . الفصل الدراسي الثاني"المنزلي للصف األول الثانوي 
  : تحلیل المحتوى وبناء جدول المواصفات) 2-أ(

 تعمیمـات -مدركات (ن الدراسیتین الي ما یتضمناه من تم تحلیل محتوى الوحدتی  
عـدد الـصفحات، (، بهدف تحدیـد األهمیـة النـسبیة لكـل موضـوع، وتـم اسـتخدام ) مهارات–

وعدد المدركات لكل موضـوع كمحكـات لتحدیـد األهمیـة النـسبیة لكـل موضـوع، وبعـد تحلیـل 
وعات بـصورة متنوعـة، المحتوى تم وضع األهداف السلوكیة في المستوى المعرفـي للموضـ

كما تم تحدید عـدد أسـئلة . بحیث تشمل المستویات الست لتصنیف بلوم لألهداف المعرفیة
  : سؤاال، وتم تحدید عدد األسئلة لكل موضوع كالتالي) 60(االختبار في صورته المبدئیة بـ 

 متوسط النسبة المئویة للموضوع
 ×عدد األسئلة الكلیة= عدد أسئلة الموضوع األول

100 
وباســتخدام نفــس الطریقــة تــم تحدیــد عــدد األســئلة الخاصــة بكــل موضــوع مــن   

ــار التحــصیلى ویوضــح جــدول  ــالي األوزان النــسبیة لموضــوعات ) 5(موضــوعات االختب الت
  .الوحدتین الدراستین

  األوزان النسبیة لموضوعات الوحدتین) 4(جدول 
               

                  
 الموضوعات

عدد 
 حاتالصف

%  
 للصفحات

عدد 
 المدركات

     %
 للمدركات

متوسط 
النسبة 
 المئویة

عدد 
 األسئلة

 10 %16,6 %13,8 5 %19,5 12 الزواج
العجینــة الــسریعة ( العجــائن 

 ) ذات االناء الواحد
5 8%    4 11,1% 9,5% 6 

بیاضــــــات حجــــــرة المعیــــــشة 
 وبیاضات حجرة النوم

4 6,4% 4 11,1% 8,7% 5 

العجینـــــــة (تـــــــابع العجـــــــائن 
 ) بخمیرة البیرة

3 4,8% 3 8,3% 6,5% 3 

ـــــسجاد   طـــــرق –أنواعـــــه (ال
أنواعهـا (الـستائر ) العنایة به

 )  كیها– غسلها –

10 16,1% 6 16,6% 16,3% 10 
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 الموضوعات

عدد 
 حاتالصف

%  
 للصفحات

عدد 
 المدركات

     %
 للمدركات

متوسط 
النسبة 
 المئویة

عدد 
 األسئلة

دراسة ناقدة للعـادات الغذائیـة 
 الشائعة 

5 8%  5 13,8% 10,9% 7 

ـــــــة  ـــــــات متكامل تكـــــــوین وجب
 العناصر الغذائیة 

11 17,7% 3 8,3% 13% 8 

ـــــه "المـــــسكن  ـــــه–أثاث -أدوات
 "أسس اختیاره 

8 12,9% 4 11,1% 12% 7 

ـــــــــــــة بالمفروشـــــــــــــات  العنای
ــة  التعــرف "والبیاضــات المنزلی

ــــة  ــــع وكیفی ــــواع البق ــــى أن عل
 " إزالتها 

4 6,4% 2 5,5% 5,9% 4 

  60 - %100 36 %99,6 62 المجموع
ــ:  إعــداد جــدول المواصــفات- ــائي البع د حیــث یحــدد عــدد تــم إعــداد جــدول المواصــفات ثن

ــل مــستوى مــن المــستویات  ــة، وعــدد األهــداف الخاصــة بك أهــداف كــل موضــوع مــن ناحی
طبقـا ) التذكر، الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیـب، التقـویم(المعرفیة من ناحیة أخرى وهي 

وتــم االلتــزام بوضــع األســئلة علــى كــل موضــوع طبقــا لجــدول المواصــفات، . لتــصنیف بلــوم
  مواصفات االختبار التحصیلي في صورته األولي) 6(ویوضح جدول 

  مواصفات االختبار التحصیلي) 5(        جدول 
  الموضوع

 ىالمستو
 النسبة المجموع تقویم تركیب تحلیل تطبیق فهم تذكر

ــ 6,3 8، 1 الزواج ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ 9,7,5,2ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  %16,6 10 10,4ـــ

ـــة الـــسریعة (العجـــائن  العجیب
ــ 14 16،1 )ذات اإلناء الواحد ــ ــــ ـــ ــــ ــ 12 15,13 ـــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  %9,5 6 ـــ

 -بیاضــــات حجــــرة المعیــــشة
ــ بیاضات حجرة النوم  ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــــ  %8,7 5 19,18 21 20,17 ـــ

ـــــــة " جـــــــائنتـــــــابع الع العجین
ــ 23 24 " بخمیرة البیرة  ــ ــــ ـــ ــــ ــ 22 ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  %6,5 3 ـــ

 طــــــرق –الــــــسجاد أنواعــــــه 
ـــــــه ـــــــة ب ـــــــستائر-العنای  - ال

  طرق العنایة بها –أنواعها 
ــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــ 25ـــ ــ ــــ ـــ ــــ ــــ26، 27 30، 34،33 ـــ ــــ ـــــ ــ ــــ  %16,3 29,2810، 32,31 ـــ
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  الموضوع
 ىالمستو

 النسبة المجموع تقویم تركیب تحلیل تطبیق فهم تذكر

دراسة ناقدة للعـادات الغذائیـة 
ــ 36 الشائعة  ــ ــــ ـــ ــــ  %10,9 7 39 40 38،37 41,35 ـــ

تكـــــــوین وجبـــــــات متكاملـــــــة 
ــ العناصر الغذائیة  ـــــ ــــ ـــ ــــ  %13 8 42، 44، 49 48,45 43 47 46ـــ

 – أدواتــــه -اثاثــــه-المــــسكن
ــ أسس اختیاره  ـــــ ــ ــــ ـــ ــ 50 54,5253 ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  %12 7 51 ـــ

ـــــــــــــة بالمفروشـــــــــــــات  العنای
التعــرف (والبیاضــات المنزلیــة 

ــــة  ــــى أنــــواع البقــــع وكیفی عل
 ) إزالتها

  

56 

  

55 

  

ــ ــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

  

59 

  

60,57 

  

58  

 

  

4 
5,9% 

 %100 60 14 7 19 4 9 7 المجموع

  100 %23 %12  %32 %7 %15 %12 النسبة المئویة

  :صیاغة مفردات االختبار التحصیلي) 3-أ(
سـؤاال بحیـث تغطـى موضـوعات ) 60( تم صیاغة مفردات االختبار في صورته االولیة -1

الوحـدتین الدراســیتین، وتقـیس جمیــع المــستویات المعرفیـة الــست وفقــا لتـصنیف بلــوم فــي 
  :  لة اآلتیةصورة أسئلة موضوعیة وقد اشتمل االختبار التحصیلي على األسئ

  :وقد روعي عند صیاغتها ما یلي: سؤال" 21" أسئلة االختیار من متعدد وعددها - أ
  .  تحدید المشكلة في أصل السؤال بوضوح تام-
في صوره مختـصره حتـى یـساعد الطالبـات علـى التركیـز ) الجذع والبدائل( وضع السؤال -

  .عند القراءة
ن متجانسة ومتشابهة إلى حد مـا ولكـن یوجـد  تم وضع أربع بدائل لكل سؤال بحیث تكو-

  %.100من بینهم بدیل واحد صحیح بنسبه 
  . توزیع موقع اإلجابة بین البدائل بطریقه عشوائیة-
  : وقد روعي عند صیاغتها ما یلي: سؤال" 23" أسئلة التكملة وعددها -ب
  .  صیاغة السؤال بصوره محدده ال تحتمل سوي جواب واحد صحیح-
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  .السؤال قصیر قدر اإلمكان أن یكون -
 عدم ترك فراغـات قـصیرة لإلجابـة القـصیرة وفـراغ طویـل لإلجابـة الطویلـة حتـى ال یكـون -

  .إیحاء للممتحن بطول أو قصر اإلجابة
  .  أال یكون هناك غموض في السؤال-
  : وقد روعي عند صیاغتها ما یلي:  أسئلة المزاوجة وعددها سؤاال واحد- ج
  . سئلة واإلجابات قصیرة حتى ال تشتت تفكیر وانتباه الطالبات أن تكون عدد األ-
  .  تصمیم األسئلة بشكل منظم بحیث یتم ترك فراغ بدوار كل سؤال لوضع رقم اإلجابة-
 زیادة عدد اإلجابـات عـن عـدد البنـود حتـى ال تكـون اإلجابـة األخیـرة هـي المقابلـة للبنـد -

  .األخیر
تــم وضــع مجموعــة مــن األســئلة المتنوعــة مثــل ": ال ســؤا15"وعــددها :  أســئلة متنوعــة- د
". تكوین وجبات متكاملة من مجموعـة عناصـر غذائیـة "، " لوماذا یحدث"، "تفسیر السبب"

حیث تعتمد هذه األسئلة على قدرة الطالبات على التفكیـر وتحلیـل المعلومـات بحیـث تعطـى 
ــد صــیاغتها  ــد روعــي عن ــیالت المنطقیــة، وق الوضــوح والبعــد عــن أفــضل اإلجابــات والتحل

  .الغموض وتقیس قدرة الطالبات على البحث والتحلیل
  : صیاغة تعلیمات االختبار) 4-أ (

تم وضع تعلیمات االختبار في الصفحة األولي من االختبار بصورة مباشرة وواضحة، وذلك 
لتجنب الوقـوع فـي األخطـاء، واشـتملت تعلیمـات االختبـار علـى الهـدف مـن االختبـار، عـدد 

ئلة التــي یتكــون منهــا االختبــار، وطریقــة اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، التأكیــد علــى األســ
  .تدوین البیانات الشخصیة الخاصة بالطالبة في المكان المخصص لذلك

  :  الخصائص السیكومتریة لالختبار التحصیلى) 5-أ (
  :  صدق االختبار-
توي المجال موضع القیاس، یقصد به تمثیل االختبار لمح): المضمون( صدق المحتوي - أ

ــد مــن هــذا  ــارتین، وصــیاغة وللتأك ــوي الوحــدتین المخت ــل محت ــم تحلی ــوع مــن الــصدق ت الن
ــع  ــي جمی ــوم ف ــصنیف بل ــي موضــوعات الوحــدتین طبقــا لت ــسلوكیة المتــضمنة ف ًاألهــداف ال
المستویات المعرفیة، ثم صـیاغة مفـردات االختبـار بحیـث تغطـي جمیـع األهـداف الـسلوكیة 

  . المتضمنة في الوحدتین وذلك في ضوء جدول المواصفات
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ــصدق الظــاهري - ب ــار فــي صــورته األولیــة، ومراجعــة ): المحكمــین( ال بعــد إعــداد االختب
مفرداته تم عرض االختبار على مجموعة من الـسادة المحكمـین إلبـداء آرائهـم حـول مـدي 
وضــوح ودقــه تعلیمــات االختبــار، ومــدى شــمول االختبــار لمحتــوى المــادة الدراســیة، مــدى 

ل ،صحة الصیاغة اللغویة ألسئلة االختبـار، قیـاس كـل الوضوح والدقة في صیاغة كل سؤا
ــة  وتــم حــساب نــسبة االتفــاق بــین الــسادة .ســؤال للمــستوى المعرفــي الــذي وضــع مــن أجل

المحكمین على مفردات االختبار التحصیلي، وتراوحت النسبة المئویة لالتفاق على عناصر 
ثــل هــذا النــوع مــن وهــي تعتبــر نــسبة اتفــاق مناســبة لم%) 94 -%87(التحكــیم مــا بــین 

أدوات القیاس، وقد أشار المحكمون إلى ضرورة إجراء بعض التعدیالت على االختبار مثـل  
تعدیل المستوي المعرفي الخاص ببعض مفردات االختبـار، وتعـدیل صـیاغة بعـض األسـئلة 
بشكل أكثر وضوحا، وتعدیل الصیاغة اللغویة والدقة العلمیة لبعض المفردات ،وبعـد إجـراء 

دیالت التـي أشـار إلیهـا الـسادة المحكمـون أصـبح االختبـار التحـصیلي جـاهزا للتطبیـق التع
  .  على العینة االستطالعیة

  : التطبیق على العینة االستطالعیة للتحقق من صالحیة أدوات البحث سیكومتریا) 6-أ(
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي ) 20(تم تطبیق االختبار التحصیلي على   

ة الثانویة بنـات بالـسنبالوین التابعـة إلدارة الـسنبالوین التعلیمیـة محافظـة الدقهلیـة بمدرس
وذلـك بهـدف حــساب معامـل الــصعوبة، ومعامـل التمییــز لمفـردات االختبــار، وحـساب ثبــات 
االختبــار، وتحدیــد زمنــه، والتأكــد مــن وضــوح التعلیمــات، وتقــدیر درجــات االختبــار إلعــداد 

  : ي تفصیل ذلكمفتاح التصحیح، وفیما یل
  : حساب معامالت الصعوبة والتمییز لمفردات االختبار-1
ــصعوبة-  ــامالت الــسهولة وال ــث :  حــساب مع ــار بحی ــصعوبة لالختب تــم حــساب معــامالت ال

، وتـــم اســـتبعاد المفـــردات شـــدیدة الـــسهولة التـــي بلغـــت )0.80-0.20(تتـــراوح مـــا بـــین 
دیدة الـصعوبة التـي بلغـت اإلجابـة  والمفردات شـ0)0.80(معامالت السهولة بها أكبر من 

  ) 0.20(عنها اقل من 
  : حساب معامالت التمییز لمفردات االختبار- 
 بعد تطبیق االختبار في صورته األولیة على العینـة االسـتطالعیة تـم تـصحیح االختبـار - أ

: 2000صالح عـالم، (وتقدیر الدرجة الكلیة لكل طالبة وحساب معامل التمییز لكل مفردة 
  : باالستعانة بالجدول التالي) 223
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  حدود تمییز مفردات االختبار) 6(جدول 
 تقویم المفردة نسبة معامل التمییز

 جیدة جدا  فأكثر0,40
 مقبولة 0,40 -0,20
 ضعیفة 20,0 –صفر 

                                     
  معامالت السهولة والتمییز لالختبار التحصیلي) 7(جدول 

  رقم 
سؤالال

معامالت 
 السهولة

معامالت 
 التمییز

  رقم 
 السؤال

معامالت
 السهولة

معامالت 
 التمییز

  رقم
  السؤال

معامالت 
 السهولة

معامالت 
 التمییز

  رقم 
 السؤال

معامالت 
 السهولة

معامالت 
 التمییز

1 0,48 0,52 16 0,23 0,7 31 0,53 0,47 46 0,89 0,65 
2 0,72 0,31 17 0 0,21 32 0,64 0,45 47 0,77 0,46 
3 0,35 0,45 18 0,64 0,36 33 0,24 0,35 48 0,76 0,58 
4 0,75 0,30 19 0,81 0,49 34 0,82 0,40 49 0,56 0,40 
5 0,84 0,66 20 0,12 0,31 35 0,59 0,43 50 0,27 0,41 
6 0,59 0,41 21 0,66 0,42 36 0,77 0,55 51 0,25 0,42 
7 0,23 0,57 22 0,55 0,39 37 0,41 0,59 52 0,34 0,58 
8 0,24 0,56 23 0,87 0,64 38 0,84 0,12 53 0,77 0,46 
9 0,13 0,68 24 0,32 0,42 39 0,31 0,44 54 0,61 0,52 
10 0,65 0,55 25 0,11 0,32 40 0,76 0,59 55 0,78 0,48 
11 0,85 0,69 26 0,46 0,45 41 0,74 0,42 56 1 0 
12 0,44 0,35 27 0,81 0,43 42 0,46 0,48 57 0,22 0,46 
13 0,46 0,42 28 0,24 0,66 43 0,61 0,41 58 0,43 0,48 
14 0,10 0,22 29 0,23 0,45 44 0,50 0,55 59 0,66 0,41 
15 0,24 0,54 30 0,53 0,55 45 0,73 0,45 60 0,43 0,59 

ار مفردة من مفـردات االختبـ) 14(وبناءا على ما سبق تم استبعاد ) 7(وباستقراء الجدول 
  . مفردة) 46(التحصیلي وبالتالي أصبح االختبار التحصیلي یتكون من 

  : تم حساب ثبات االختبار بطریقتین:  حساب ثبات االختبار-2
تـــم تطبیــق االختبــار التحــصیلي علــى عینـــة :  حــساب الثبــات بطریقــة إعــادة التطبیــق-

ة الثانویـة بنـات طالبة من طالبات الـصف األول الثـانوي، بمدرسـ) 20(استطالعیة عددها 
بالسنبالوین، ثم إعادة التطبیـق علـى نفـس العینـة مـرة ثانیـة بفاصـل زمنـي أسـبوعین مـن 
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وهـي قیمـة دالـة ) 0,833(التطبیق األول وكانت قیمة معامل االرتباط بین التطبیقـین هـو 
وهو معامل یدل على أن االختبار یتمتـع بدرجـة عالیـة مـن ) 0,01(إحصائیا عند مستوى 

  . الثبات
، )ألفـا كرونبـاخ(تـم حـساب معامـل الثبـات بطریقـة :  حساب الثبات بطریقة ألفا كرونباخ- 

حیث تم حساب ثبات مستویات االختبـار المعرفیـة وحـساب ثبـات االختبـار ككـل، وتبـین أن 
وجمیعها مرتفعة ممـا یـدل علـى أن ) 0,674 – 0,530(جمیع معامالت االرتباط تراوحت 

  .  لیة من الثبات وقابل للتطبیق على العینة األساسیةاالختبار یتمتع بدرجة عا
تــم حــساب الــزمن الــالزم لإلجابــة عــن أســئلة االختبــار : ـــ حــساب الــزمن الــالزم لالختبــار3

ـــات العینـــة  ـــزمن الـــذي اســـتغرقته طالب ـــك عـــن طریـــق حـــساب متوســـط ال التحـــصیلي وذل
) 60( لالختبـار هـو االستطالعیة فـي اإلجابـة عـن أسـئلة االختبـار، فكـان الـزمن المناسـب

  .دقیقة
تم وضـع مفتـاح تـصحیح ألسـئلة االختبـار بحیـث تعطـي :  نظام توزیع وتقدیر الدرجات-4

درجة واحدة لكل إجابة صـحیحة، وتعطـي صـفر عنـد اإلجابـة الخطـأ، وبـذلك تكـون الدرجـة 
  .درجة) 46(الكلیة لالختبار هي 

ــار-5 ــاح التــصحیح لالختب ــاح تــصحیح:  إعــداد مفت ــم وضــع مفت ــا لتقــدیر ت  لالختبــار وفق
  . الدرجات

یتــضمن االختبــار فــي صــورته النهائیــة علــى صــفحة ): 3( الــصورة النهائیــة لالختبــار -6
تعلیمات االختبار، وقد اشتملت التعلیمات على الهدف من االختبار وعـدد أسـئلة االختبـار، 

یة الخاصــة وطریقــة اإلجابــة عــن أســئلة االختبــار، والتأكیــد علــى تــدوین البیانــات الشخــص
  .بالطالبة في المكان المخصص لذلك

وقـد مـر إعـداده بـالخطوات :  اختبار التفكیر التحلیلي في االقتصاد المنزلي-ب
  :اآلتیة

قیـاس مهـارات التفكیـر التحلیلـي لـدي طالبـات الـصف : تحدید الهدف من االختبار) 1-ب(
  .األول الثانوي

                                                             

 .الصورة النهائیة لالختبار التحصیلي) 3( ملحق -  3
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ــار): 2-ب( ــ: صــیاغة مفــردات االختب ى الدراســات الــسابقة والبحــوث ذات بعــد االطــالع عل
الصلة بموضوع التفكیر التحلیلي تـم التوصـل إلـى مجموعـة مـن مهـارات التفكیـر التحلیلـي 
تناسـب طالبـات المرحلـة الثانویـة والتـي تكونـت منهـا أبعـاد اختبـار التفكیـر التحلیلـي، وتــم 

  :حو التاليوضع كل مهارة من هذه المهارات في صورة عدد من المفردات وذلك على الن
اختبــارات مــصورة تتطلــب المالحظــة ) 7(تتكــون مــن : مهــارة إجــراء المالحظــة النــشطة) 1

) 5(النشطة وذلك للتعرف على الشكل المختلف أو المشابه لآلخـر أو الـشيء المـشترك، و
اختبارات مـصورة تتـضمن مجموعـة مـن األسـئلة ومطلـوب مـن الطالبـات المالحظـة الجیـدة 

  .ثم اإلجابة عن تلك األسئلةوالنشطة لتلك الصور 
تتكــون مـن أربعـة رســوم تخطیطیـة ومطلــوب مـن الطالبــات : مهـارة عالقـة الجــزء بالكـل) 2

استكمال الرسم بحیث توضح عالقة الجزء المفقود بالكل ثم معرفة ماذا یحـدث للكـل لـو لـم 
  .یكن هذا الجزء منه، ومعرفة وظیفة الجزء بالنسبة للكل

ــةمهــارة المقارنــة والم) 3 ــارات مــصورة، و) 4(تتكــون مــن : قابل اختبــارات نظریــة ) 3(اختب
ومطلـوب مــن الطالبـات عمــل مقارنــة بـین محتویــات كـل اختبــار وفحــص العالقـة بــین هــذه 

  .المحتویات ورؤیة ما هو موجود في أحدهما ومفقود في اآلخر
لــك اختبــارات نظریـة ومطلــوب مــن الطالبــات قــراءة ت) 3(تتكــون مــن : مهـارة التــصنیف) 4

اختبارات مصورة ومطلـوب ) 4(ًالمعلومات جیدا ثم تصنیف تلك المعلومات في مجموعات، 
  .من الطالبات التعرف على تلك الصورة ثم تصنیفها على حسب ما تنتمي الیه

بطاقات مصورة علیهم تعلیق یعبـر عـن الـصورة ) 4(تتكون من ": التنبؤ"مهارة التوقع ) 5
ًحظة الصورة جیدا وقراءة التعلیق وبطاقة واحـدة مـصورة ومطلوب التنبؤ بما یحدث بعد مال

مطلوب مالحظة تلـك البطاقـة ووصـف مـا بـداخلها ثـم تحلیـل سـبب مـا یحـدث فیهـا، وفقـرة 
واحدة تحتوي على مجموعة من العبارات النظریة ومطلوب التنبؤ بما یحدث بعد قـراءة كـل 

  .عبارة
 وعلـى الطالبـات اختیـار أفـضل وأســرع متاهـات) 4(تتكـون مـن : مهـارة اختیـار البـدائل) 6

  .الطرق للوصول للهدف
عبــارات لفظیــة ناقــصة كلمــة أو كلمتــین ) 5(تتكــون مــن : مهــارة االســتدالل اللفظــي) 7

عبارات من نوع اختیار من متعدد ومطلوب ) 5(ومطلوب استكمال تلك الكلمات الناقصة، و
  .من الطالبات اختیار البدیل المناسب
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ا سـبق یتـضح أن اختبـار التفكیـر التحلیلـي یحتـوي علـى سـبع مهـارات من خالل مـ       
رئیــسة كــل مهــارة تحتــوي علــى مجموعــة مــن المفــردات بحیــث تقــیس هــذه المهــارات بدقــة 

  :ووضوح وبالتالي تضمنت
 مهارة عالقة الجزء بالكل -2.       مفردة) 12( مهارة إجراء المالحظة النشطة على -1

  . مفردة) 4(على 
 مهارة التـصنیف علـى -4.                  مفردة) 7(ة المقارنة والمقابلة على  مهار-3
  .مفردة) 8(
 مهـارة اختیـار البـدائل -6مفـرد                      ) 6(علـى " التنبـؤ" مهارة التوقـع -5

  .مفردة) 4(على 
  .مفردة) 10( مهارة االستدالل اللفظي على -7
ًبعد االنتهاء من صیاغة أسـئلة االختبـار بنـاءا علـى : رالصورة المبدئیة لالختبا): 3-ب (

ًالمهارات المحددة، أصبح االختبار جـاهزا فـي صـورته األولیـة، وتـم عرضـه علـى مجموعـة 
ــار  مــن المحكمــین المتخصــصین وذلــك إلبــداء آرائهــم حــول مــدي صــالحیة مفــردات االختب

مة اللغویة والدقة العلمیـة مدي وضوح تعلیمات االختبار والسال، ولقیاس المهارات المحددة
عینــة "مــدي مناســبة المفــردات لمــستوي طالبــات الــصف األول الثــانوي  وألسـئلة االختبــار،

، في ضوء أراء المحكمین تم إجراء بعض التعدیالت وكان من أهمها توضیح بعض "البحث
  .الصور المتضمنة باالختبار، وعدم مناسبة بعض األسئلة لمستوي الطالبات

  :  اختبار التفكیر التحلیليضبط) 4-ب(
  :حساب الصدق)  أ(
 تم عرض االختبار على مجموعة مـن المحكمـین المتخصـصین إلبـداء : صدق المحكمین-

آرائهم ومقترحاتهم، حیث تم إجراء التعدیالت الالزمة في ضوء ذلك، وبهذا أصبح االختبـار 
  .جاهزا للتطبیق على العینة االستطالعیة

  :طالعیة الختبار التفكیر التحلیليالتجربة االست): 5-ب(
تم تطبیق اختبار التفكیر التحلیلي على طالبات العینة االستطالعیة بهدف حساب   

صــدق مفــردات االختبــار وحــساب ثبــات االختبــار تحدیــد الــزمن الــالزم لالختبــار وفیمــا یلــي 
  : تفصیل ذلك
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  ):االتساق الداخلي(حساب صدق مفردات اختبار التفكیر التحلیلي • 
بین كل مفردة من مفردات االختبـار والبعـد الـذي تنتمـي "بیرسون "تم حساب معامل ارتباط 

بـین كـل مهـارة مـن مهـارات التفكیـر التحلیلـي "بیرسـون "إلیه، وكذلك حساب معامل ارتباط 
ــالي ). spss(والدرجــة الكلیــة لالختبــار وذلــك باســتخدام البرنــامج اإلحــصائي  والجــدول الت

                                        .      یوضح ذلك
معامل ارتباط بیرسون بین كل مفردة من مفردات االختبار والبعد الذي تنتمي ) 8(جدول 

  إلیه
  البعد

 

  رقم 

 الفقرة
 معامل االرتباط

  مستوى

  الداللة
مستوي  معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

 الداللة

1 0,866** 0,01 

2 0,876** 0,01 
27 0,741** 0,01 

3 0.7,3** 0,01 28 0,503* 0,05 

 غیر دال  0,375 29 0,01 **0,626 4

 غیر دال  0,056 30 0,01 **0,660 5

 غیر دال  0,210 6

مهارة 
  التصنیف

31 0,688** 0,01 

 0,05 *0,493 32 غیر دال  0,245 7

8 0,661** 0,01 33 0,861** 0,01 

9 0,777** 0,01 34 0,845** 0,01 

10 0,712** 0,01 35 0,679** 0,01 

 غیر دال  0,423 36 غیر دال 0,256 11

مهارة إجراء    
  المالحظة النشطة

12 0,624** 0,01 

مهارة 
التوقع 

  "التنبؤ"

37 0,634** 0,01 

 دال غیر  0,115 38 0,01  **0,759 13

14 0,611** 0,01 39 0,639** 0,01 

15 0,644** 0,01 40 0,793** 0,01 

مهارة عالقة الجزء 
  بالكل

16 0,551* 0,05 

مهارة 
اختیار 
  البدائل

  

  

  
41 0,682** 0,01 

 غیر دال 
17 0,278 

  
42 0,694** 0,01 

مهارة المقارنة 
  والمقابلة

18 0,656** 0,01 

  

  

  43 0,769** 0,01 
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19 0,558* 0,05 44 0,788** 0,01 

 غیر دال 0,125 45 0,01 **0,622 20

 0,01 **0,661 46 غیر دال  0,331 21

22 0,476* 0.05 47 0,652** 0,01 

  0,01  **0,788  48 غیر دال  0,276 23

  غیر دال   0,125  49 0,01 **0,778 24

25 0,934** 0,01 50  0,661**  0,01  

  مهارة التصنیف

26 0,734** 0,01 

  

مهارة 
االستدالل    

  اللفظي

51  0,652**  0,01  

  )0,01(ر الجدولیة دالة عند مستوى )            (**) 0,05(ر الجدولیة دالة عند مستوي (*) 

وبــذلك ) 0,05(أو ) 0,01(       تــم اســتبعاد المفــردات التــي لــم تــصل لمــستوي الداللــة 
  .مفردة) 40(أصبح اختبار التفكیر التحلیلي یتكون من 

حساب معامالت االرتباط بین كل مهارة من مهارات التفكیر التحلیلي والدرجـة       كما تم 
  :یوضح ذلك) 9(والجدول . الكلیة لالختبار

معامل االرتباط بین كل مهارة من مهارات اختبار التفكیر التحلیلي والدرجة ) 9(جدول 
  الكلیة لالختبار

 مستوى الداللة )بیرسون(معامل االرتباط  المهارة
 0,05دال عند  0,553  المالحظة النشطة مهارة

 0,01دال عند  0,625 مهارة عالقة الجزء بالكل 
 0,01دال عند  0,748 مهارة المقارنة والمقابلة 

 0,05دال عند  0,589 مهارة التصنیف 
 0,01دال عند  0,856 )التنبؤ(مهارة التوقع 

 0,01دال عند  0,775 مهارة اختیار البدائل 
 0,01دال عند  0,662 ستدالل اللفظي مهارة اال

أن معـامالت االرتبـاط بـین درجـة كـل مهـارة مـن مهـارات ) 9(یتضح من الجـدول   
التفكیــر التحلیلــي والدرجــة الكلیــة لالختبــار ذات داللــة إحــصائیة مرتفعــة، وعلــى ذلــك فــإن 

    .   مفردات االختبار تتمتع بالصدق المناسب للتطبیق على عینة البحث األساسیة
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  :تم حساب ثبات االختبار بطریقتین: حساب ثبات االختبار
تم تطبیـق االختبـار علـى العینـة االسـتطالعیة، : حساب الثبات بطریقة إعادة التطبیق): أ(

ثـم إعــادة التطبیـق مــرة ثانیـة بعــد أســبوعین مـن التطبیــق األول، وحـساب معامــل االرتبــاط 
ــاط  ــت قیمــة معامــل االرتب ــد مــستوى ) 0,929(بینهمــا وكان ــة إحــصائیا عن وهــي قیمــة دال

  .وهو معامل یدل على أن االختبار یتمتع بدرجة عالیة من الثبات) 0,01(
ــاخ): ب ( ــا كرونب ــة ألف ــات بطریق ــر : حــساب الثب ــار التفكی ــات الختب تــم حــساب معامــل الثب

، ، لمهارات االختبار الفرعیة وكانت جمیعهـا دالـه احـصائیا)ألفا كرونباخ(التحلیلي بطریقة 
وبــذلك فــإن االختبــار فــي صــورته النهائیــة أصــبح جــاهزا ) 0,959(وبلغــت لالختبــار ككــل 

  .  وصالح للتطبیق على العینة األساسیة
وذلك عن طریق حساب متوسط الزمن الذي : حساب الزمن الالزم الختبار التفكیر التحلیلي

، فكــان الـــزمن اســتغرقته طالبــات العینـــة االســتطالعیة فـــي اإلجابــة عـــن أســئلة االختبـــار
  .دقیقة) 45(المناسب لالختبار هو 

تم تقدیر درجة واحدة لكل إجابة : ٕ تقدیر درجات االختبارواعداد مفتاح التصحیح لالختبار-
لكل إجابة خطأ أو تترك بدون إجابة، وبذلك فإن الدرجة الكلیة لالختبار ) صفر(صحیحة، و

  .درجة) 40(تساوي 
تـضمن االختبـار فـي صـورته النهائیــة ): 4(كیـر التحلیلـي  الـصورة النهائیـة الختبـار التف-

صــفحة تعلیمـات االختبــار وكتابـة بیانــات الطالبـة الشخــصیة، وتوضـیح الهــدف مــن : علـى
مهارات رئیـسة والجـدول التـالي یوضـح مواصـفات ) 7(مفردة موزعة على ) 40(االختبار، 

  .اختبار التفكیر التحلیلي
  
  
  
  
  

                                                             

  .الصورة النهائیة الختبار التفكیر التحلیلي) 4( ملحق -  4
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  لتفكیر التحلیليمواصفات اختبار ا) 10(جدول 
 النسبة  العدد ارقام المفردات المهارة

 %22.5  9 9 -  1 مهارة المالحظة النشطة 

 %10  4 13 -  10 مهارة عالقة الجزء بالكل 
 %15  6 19 – 14 مهارة المقارنة والمقابلة 

 %15  6 25 – 20 مهارة التصنیف 
 %12.5  5 30 – 26 )التنبؤ(مهارة التوقع 

 %5  2 32-  31 بدائل مهارة اختیار ال
 %20  8 40 -  33 مهارة االستدالل اللفظي 

ـــــــردات  ـــــــالي عـــــــدد مف إجم
  االختبار

  %100  مفــــــــــــــــــــــــــردة) 40(

  :   إجراءات تنفیذ تجربة البحث- ًثالثا
تم اختیار عینة البحث األساسیة من طالبات الصف األول الثانوي :  اختیار عینة البحث-

اهور ومیت غراب الثانویة المشتركة، التابعة إلدارة الـسنبالوین التعلیمیـة، بمدرسة شبر
ـــة ) 60(محافظـــة الدقهلیـــة، وعـــددهم  طالبـــة وتـــم تقـــسیمهن إلـــى مجمـــوعتین تجریبی

  . طالبة لكل مجموعة) 30(وضابطة بواقع 
تـم ضـبط المتغیـرات الدخیلـة التـي یمكـن أن تـؤثر فـي البحـث :  ضبط المتغیـرات الدخیلـة-

، كمــا تــم )ال یوجــد طالبــات باقیــات لالعــادة( كــان العمــر الزمنــي للطالبــات واحــد حیــث
تطبیق االختبـارات تحـت ظـروف واحـدة، مـع االلتـزام بالدقـة والموضـوعیة فـي التطبیـق 

  .حتى تصبح النتائج ممثله ألداء الطالبات الفعلي
یق أداتا البحث والتي للتأكد من تكافؤ المجموعتین تم تطب:  التطبیق القبلي الداتا البحث-

قبــل إجــراء التجربــة، ثــم )  اختبــار التفكیــر التحلیلــي-االختبــار التحــصیلي (تتمثــل فــي 
حـساب الفــرق بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي كــل أداه، 

  والجدول التالي یوضح ذلك
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  )11(جدول 
ة في التطبیق القبلي ألداتا الفرق بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابط

  )الدرجة الكلیة(البحث 
   البیان                المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

  االنحرافالمتوسط االختبار
  االنحراف  المتوسط  المعیاري

  المعیاري
  مستوى  )ت(قیمة 

   الداللة

  غیر دالة  2.47  2.09  8.23  1.96  6.93  االختبار التحصیلي
  غیر دالة  0.30  2.57  6.66  2.51  7.43   التفكیر التحلیلياختبار
بین ) 0,05(عدم وجود فرق دال إحصائیا عند مستوى ) 11(یتضح من جدول           

متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس القبلـي ألداتـا البحـث، وهـذا 
  .ًیعد مؤشرا على تكافؤ المجموعتین

  :  ة التناقض المعرفي تطبیق استراتیجی-
في مدة " التجریبیة والضابطة"تم تنفیذ التجربة بعد التأكد من تكافؤ المجموعتین   

حـصة دراسـیة وهـو الفـصل الدراسـي الثـاني بالكامـل ) 18(زمنیة قدرها ثالثة أشـهر بواقـع 
ـــة 2017/2018للعـــام الدراســـي  ـــدریس للمجموعـــة التجریبی ـــث قامـــت الباحثـــة بالت م، حی

اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي وفقــا إلجــراءات التــدریس الخاصــة بهــا، وقــد تــم باســتخدام 
تصویر بعض األنشطة للطالبـات أثنـاء التطبیـق، كمـا تـم اسـتخدام بعـض الوسـائل والمـواد 
التعلیمیــة التــي ســاعدت فــي تحقــق أهــداف االســتراتیجیة، كمــا قامــت بالتــدریس بالطریقــة 

  . مدة الزمنیةالمعتادة للمجموعة الضابطة في نفس ال
بعد االنتهاء من تدریس الوحدتین للمجمـوعتین التجریبیـة : التطبیق البعدي ألداتا البحث-

والضابطة تم تطبیق أداتا البحث بعدیا على المجموعتین، مع مراعاة أن یتم التطبیق تحت 
نفس الظروف التي خضع لها التطبیق القبلي، تلي ذلك تصحیح أدوات البحث وفقا لمفتاح 

إلجابة المعد لذلك، ورصد الدرجات في جداول خاصة اسـتعدادا   لمعالجتهـا، واسـتخالص ا
  . النتائج

  :  مالحظات حول تطبیق استراتیجیة التناقض المعرفي
 حرصت الباحثة على تهیئة المناخ الـصفي المناسـب مـن تهیئـة وتـوفر أمـاكن جلـوس -1

  . الطالبات وذلك لكي یناسب العمل في مجموعات
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تأكید على میثاق العمـل الـذي یـتم عرضـة علـى الطالبـات واالتفـاق علیـة قبـل بدایـة  ال-2
الحــصة لــضمان التــزام الطالبــات، بــأدب وقــوانین الحــصة المتفــق علیهــا مــن احتــرام الــرأي 

  .  والرأي األخر، والتزام الهدوء أثناء المناقشة في مجموعات، وعدم التحدث إال باستئذان
  . ستماع آلراء الطالبات أثناء المناقشات داخل الحصة حرصت الباحثة على اال-3
 توفیر أوراق العمل التي تتضمن األنشطة المطلوب مـن الطالبـات إنجازهـا فـي الحـصة -4

  .  في صورة مجموعات
 أعجبت الطالبات باستراتیجیة التناقض المعرفـي وخطواتهـا بعـد فهمهـن لهـا واسـتجبن -5

  . لتعلیمات الباحثة
ز بنوعیة المادي والمعنوي أهمیة كبیرة في حرص الطالبات على المـشاركة  كان للتحفی-6

أثناء التدریس والعمل بحماس داخل المجموعـات، حیـث اسـتعانت الباحثـة بـبعض الجـوائز 
  . الرمزیة للطالبات المشاركات بفاعلیة سواء بشكل فردى أو بشكل جماعي

  مناقشتها وتفسیرها-نتائج البحث :  
  : ن صحة الفرض األولالتحقق م: ًأوال

یوجـد فـرق دال إحـصائیا بـین متوسـطي درجـات : "ینص الفرض األول علـى أنـه          
طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ككل وفى 

) التـذكر، الفهـم، التطبیـق، التحلیـل، التركیـب، التقـویم(كل مستوى مـن مـستویاته الفرعیـة 
  " لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

لمتوســطین غیــر مــرتبطین ) T-test(والختبــار صــحة هــذا الفــرض تــم اســتخدام   
ـــة  ـــات المجمـــوعتین التجریبی ـــین متوســـطي درجـــات طالب ـــة الفـــرق ب ـــة دالل لحـــساب ومعرف
ــل ولكــل مــستوى مــن مــستویاته  ــار التحــصیلي كك ــق البعــدي لالختب ــضابطة فــي التطبی وال

  :ل التالي یوضح ذلكالفرعیة، والجدو
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) التجریبیة والضابطة(داللة الفرق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین ) 12(جدول 
  )60= ن(في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ككل ومستویاته الفرعیة 

المستویات         
المتوسط  العدد المجموعة المعرفیة

 الحسابي
االنحراف 
 وى الداللةمست "ت"قیمة  المعیاري

 0,8193 2,133 30 الضابطة
 تذكر

 0,9278 3,966 30 التجریبیة
8,112 0,01 

 0,8023 2,333 30 الضابطة
 فهم

 1,101 4,400 30 التجریبیة
8,306 0,01 

 0,8087 2,366 30 الضابطة
 تطبیق

 0,9128 4,166 30 التجریبیة
8,084 0,01 

 0,8976 2,566 30 الضابطة
 تحلیل

 1,790 9,966 30 التجریبیة
20,23 0,01 

 0,7184 2,366 30 الضابطة
 تركیب

 0,8276 2,733 30 التجریبیة
11,82 0,01 

 0,7588 2,100 30 الضابطة
 تقویم

 0,2994 6,033 30 التجریبیة
14,31 0,01 

الدرجة  1,870 13,866 30 الضابطة
 2,033 33,266 30 التجریبیة الكلیة

38,46  
 

0,01  
 

  2,663) = 0,01(وعند مستوى داللة ) 58(الجدولیة عند درجة حریة " ت"
السابق وجود فـرق دال إحـصائیا عنـد مـستوى ) 12(یتضح من استقراء الجدول   

ــق ) 0,01( ــي التطبی ــضابطة ف ــة وال ــات المجمــوعتین التجریبی بــین متوســطي درجــات طالب
 – الفهـم–التـذكر( مـستویاته الفرعیـة البعدي لالختبار التحصیلي ككل وفى كل مستوى مـن

لـصالح طالبـات المجموعـة التجریبیـة، حیـث كانـت )  التقـویم- التركیب- التحلیل-التطبیق
وهـذا الفـرق ) 0,01(الجدولیة ودالة عند مـستوى " ت"المحسوبة أكبر من قیمة " ت"قیمة 

  :تالي یوضح ذلكال) 1(دال لصالح التطبیق البعدي لطالبات المجموعة التجریبیة، والشكل 
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في " التجریبیة والضابطة"الفرق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین ) 1(شكل 

  التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ككل وكل مستوى من مستویاته الفرعیة
ــم    ــاقض المعرفــي علــى التحــصیل الدراســي ت ــأثیر اســتراتیجیة التن ولحــساب قــوة ت

، وكانــت النتــائج كمــا هــي موضــحة )D( قیمــة مربــع ایتــا، ثــم إیجــاد حجــم التــأثیر حــساب
  : بالجدول التالي

  لالختبار التحصیلي) D(و ) η2(و ) ت(قیم ) 13(جدول 
المستویات 

 قیمـــــة مربـــــع إیتــــــا )ت(قیمة  المعرفیة
)η2( حجم التأثیر) D(  داللة حجم

 التأثیر
 كبیرة  2,0 0,53 **8,11 تذكر
 كبیرة  2,1 0,54 **8,30 فهم

 كبیرة  2,0 0,53 **8,08 تطبیق
 كبیرة  5,1 0,87 **20,23 تحلیل
 كبیرة  3,0 0,70 **11,82 تركیب
 كبیرة 3,7 0,78 **14,31 تقویم

الدرجة 
 كبیرة  9,7 0,96 **38,463 الكلیة
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النـــاتج عـــن اســـتخدام ) D(قیمـــة حجـــم التـــأثیر : أن) 13(یتـــضح مـــن الجـــدول 
ــى التحــصیل الدراســي قــد تراوحــت بــین اســتراتیجیة ــاقض المعرفــي عل ) 9.7 - 2.0( التن

نجد أن تأثیر استراتیجیة التناقض تأثیروبمقارنة هذه القیم بالدرجات المحددة لداللة حجم ال
 0.2(المعرفي على التحصیل الدراسي كبیر، حیث أن مـستویات حجـم التـأثیر هـي كـاآلتي 

، وهــذا یــشیر إلــى أن )123: 2010 الــسعید، رضــا) ( كبیــر0.8 - متوســط0.5 -صــغیر
التغیر الذي حـدث فـي التحـصیل الدراسـي لـدى طالبـات المجموعـة التجریبیـة یرجـع بدرجـة 
كبیرة إلى تأثیر المتغیر المستقل وهو استراتیجیة التناقض المعرفي، وعلي ذلك یمكن قبول 

  .  الفرض األول من فروض البحث
  :  الفرض األولتفسیر ومناقشة النتائج الخاصة ب

أظهرت النتائج أن استراتیجیة التناقض المعرفي الذي تم التدریس وفقـا لخطواتهـا كـان • 1
لها تأثیر إیجابي في تحسین ورفع مستوى التحصیل الدراسي لدى طالبات المجموعة 

  . التجریبیة
ــصالح • 2 ــار التحــصیلي ل ــة لالختب ــع المــستویات المعرفی ــي جمی ــائج تحــسن ف أظهــرت النت

  .تطبیق البعدي لطالبات المجموعة التجریبیةال
أظهرت النتائج أن تأثیر اسـتراتیجیة التنـاقض المعرفـي فـي تحـسین مـستوى التحـصیل • 3

بقیمـة ) 0,96-0,53(الدراسي كان ذو تأثیر كبیر حیث تراوحت قیم مربع إیتا بـین 
  ).   9,7 -2,0(تراوحت ) d(حجم التأثیر 

  : یليویمكن تفسیر هذه النتیجة بما 
تحدید األهداف التعلیمیة بشكل دقیق ووضوح المهام التعلیمیة قبل تنفیـذ االسـتراتیجیة • 1

عمل على زیادة الرغبة لدى الطالبات في اإلقبال على التعلم واالنخـراط فـي األنـشطة 
التعاونیة، كما أن التنظیم الجید لغرفة الصف وطریقة الجلوس المختلفة عن الطریقة 

عدهن كثیرا على سهولة معالجة المعلومات والتناقـضات التـي یتعرضـن التقلیدیة، سا
لها، ألن تبادل المعلومات فیما بینهن أضاف لهن خبرات جدیدة ساهمت في الوصول 
لحل التناقض المقدم مما أدى إلى زیادة االهتمـام بالمـادة التعلیمیـة وانعكـس إیجابیـا 

  .على تحصیلهن
لعلمیـة وفقـا السـتراتیجیة التنـاقض المعرفـي التـي تعتمـد  كما أن طریقة تنظـیم المـادة ا-2

علــى ربــط الخبــرات الــسابقة للمــتعلم بــالخبرات الجدیــدة أتــاح للطالبــات بنــاء المعرفــة 
الذاتیــة المرتبطــة بــالموقف المتنــاقض ضــمن إطــار تفــاعلي نــشط ســاعد علــى زیــادة 

  .  مستوي التحصیل لدیهن
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لمعرفـي أثـار لـدى الطالبـات الفـضول والدهـشة استخدام خطوات اسـتراتیجیة التنـاقض ا• 3
ــي زیــادة  ــدیهن، وهــذا ســاهم ف ــا هــو موجــود ل ــدة تعارضــت مــع م ــارف جدی حــول مع

وقد كان لـذلك دور فـي تـسهیل فهـم . دافعیتهن للبحث عن حلول تفسر هذا التناقض
  واستیعاب الطالبات لتلك المعلومات

ٕه الطالبـات واثـارة عامـل التـشویق استراتیجیة التناقض المعرفي تمكنـت مـن جـذب انتبـا• 4
لدیهن وذلك لحداثتها واختالفها عن الطریقة التقلیدیة في التـدریس ممـا سـاعد علـى 
إقبــال الطالبـــات وحماســـهن للفهــم واالســـتیعاب للمعلومـــات ممــا زاد مـــن تحـــصیلهن 

  .  الدراسي
م والوضـوح ما تتمتع به استراتیجیة التناقض المعرفي من میزات تعلیمیـة، ومـن التنظـی• 5

والدقة والترابط بین مراحلها حیث جعلت طالبات المجموعة التجریبیـة محـورا للعملیـة 
یشاركن بنشاط وفاعلیة في المواقف التعلیمیة من خالل التناقض المعرفي . التعلیمیة

ــات إلــى البحــث عــن  ــزان یــدفع الطالب ــدم لهــن الــذى یحــدث حالــة مــن عــدم االت المق
بالمعلومـة القدیمـة مـن أجـل حـل التنـاقض والوصـول إلـى المعلومة الجدیـدة وربطهـا 

حالة مـن االتـزان، وبـذلك تكـون االسـتراتیجیة قـد حـررت الطالبـات مـن قیـود الطریقـة 
ـــة  ـــب مـــستقبل للمعلومـــة ودورة ســـلبیا فـــي العملی ـــي یكـــون فیهـــا الطال التقلیدیـــة الت

  .التعلیمیة
عاب المـادة العلمیـة بـسهولة  التنویع في األنشطة المقدمـة للطالبـات سـاعد علـي اسـتی-6

ویسر وتوسیع فهـم الطالبـات للمحتـوى الدراسـي ممـا سـاعدهن علـى تحـصیل المـادة 
  . العلمیة بطریقة أكثر فاعلیة

ــات • 7 ــشفویة والكتابیــة الموجهــة لطالب ــین ال ــوع األســئلة مــا ب تنویــع أســالیب التقــویم وتن
ط ألخر ومن خطوة ألخرى المجموعة التجریبیة أثناء التدریس وعدم االنتقال من نشا

حتى التأكد من إتقان الخطوة الـسابقة والتأكـد مـن اسـتیعاب الطالبـات للمعلومـة ممـا 
  .ساعد على زیادة تحصیلهن

وعلى هذا تعد استراتیجیة التنـاقض المعرفـي مـن اسـتراتیجیات التـدریس الحدیثـة   
تـائج الدراسـات وتتفـق هـذه النتیجـة مـع ن. الفعالة فـي تحـسین مـستوي التحـصیل الدراسـي

السابقة التي توصلت إلى التأثیر اإلیجابي الستراتیجیة التناقض المعرفي فـي رفـع مـستوى 
، )Applenton, 1995(، دراسـة )Stewart, 1992(التحـصیل الدراسـي مثـل دراسـة 

ــــشعیلي، (، دراســــة )Zohar& Kravetsky, 2003(ودراســــة  ، )2005علــــى ال
)Demirciig and others. 2005(اسـة ، ودر) ،دراسـة ) 2011عـصام المعمـوري ،
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ـــي، (، ودراســـة ) 2014أزهـــار الحـــداد،( مهـــدي جـــواد، (، ودراســـة ) 2015نجـــوى العتیب
2015.(  
  : التحقق من صحة الفرض الثاني: ثانیا

یوجـد فــرق دال إحـصائیا بـین متوسـطي درجـات طالبـات المجمــوعتین : "یـنص الفـرض الثـاني علـى
 البعدي الختبار التفكیر التحلیلي ككل وفى كـل مهـارة مـن مهاراتـه التجریبیة والضابطة في التطبیق

مهارة إجراء المالحظة النشطة، مهارة عالقة الجزء بالكل، مهارة المقارنة والمقابلة، مهارة (الفرعیة 
لـصالح طالبـات ) ، مهـارة اختیـار البـدائل، مهـارة االسـتدالل اللفظـي"التنبـؤ"التصنیف، مهارة التوقع 

  "التجریبیةالمجموعة 
 - Independent sample t(للمتوسطین غیر المرتبطین " ت" تم استخدام اختبار   

test ( لحـساب داللـة الفــرق بـین متوسـطي درجــات طالبـات المجمـوعتین التجریبیــة والـضابطة فــي
  . النتائج التي تم التوصل إلیها) 13(التطبیق البعدي الختبار التفكیر التحلیلي ویوضح جدول 

في ) التجریبیة والضابطة(داللة الفرق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین ) 14(ل   جدو
  التطبیق البعدي الختبار التفكیر التحلیلي ككل وكل مهارة من مهاراته الفرعیة 

المتوسط  العدد المجموعة المهارة
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة "ت"قیمة  المعیاري

إجراء المالحظة  0,668 2,366 30 ابطةض
 0,01 14,44 1,583 6,900 30 تجریبیة النشطة

 0,01 8,541 0,746 3,333 30 تجریبیة عالقة الجزء بالكل 0,606 1,833 30 ضابطة

 0,01 10,70 1,245 4,366 30 تجریبیة المقارنة والمقابلة 0,674 1,600 30 ضابطة

 0,01 14,98 0,884 4,666 30 تجریبیة التصنیف 0,668 1,633 30 ضابطة

 0,01 13,06 0,784 4,066 30 تجریبیة "التنبؤ"التوقع  0,583 1,733 30 ضابطة

 0,01 5,361 0,605 1,566 30 تجریبیة اختیار    البدائل 0,507 0,866 30 ضابطة

 0,01 13,63 1,263 5,700 30 تجریبیة االستدالل اللفظي 0,808 1,966 30 ضابطة

 1,660 12,000 30 ضابطة
 0,01 29.11 3,080 30.600 30 تجریبیة الدرجة الكلیة

 
  2,663تساوى ) 0,01(وعند مستوى داللة ) 58(الجدولیة عند درجة حریة " ت"
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الجدولیــة عنــد " ت"المحــسوبة بقیمــة " ت"وبمقارنــة ) 14(یتــضح مــن الجــدول   
المحـسوبة أكبـر مـن قیمـة " ت"قیمـة نجـد أن . 0.05ومستوى معنویـة) 58(درجات حریة 

ــد مــستوى معنویــة " ت" ــة إحــصائیا عن ــر ) 0.01(الجدولیــة ودال ــي جمیــع مهــارات التفكی ف
وجـود فـرق دال إحــصائیا عنـد مــستوى "التحلیلـي، وبالنـسبة لالختبــار ككـل، وبهـذا یتــضح 

بــین متوســطي درجــات طالبــات المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي ) 0,01(معنویــة 
بیــق البعــدي الختبــار التفكیــر التحلیلــي ككــل وكــل مهــارة مــن مهــارات الفرعیــة لــصالح التط

  :التالي یوضح ذلك) 2(والشكل . طالبات المجموعة التجریبیة
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في ) التجریبیة والضابطة(الفرق بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین ) 2(شكل 

  تفكیر التحلیلي ككل وفى كل مهارة من مهاراته الفرعیةالتطبیق البعدي الختبار ال
  ولحساب قوة تأثیر استراتیجیة التناقض المعرفي على التفكیر التحلیلي تم حساب -

، وكانـت النتـائج كمـا هـي موضـحة بالجــدول )D(قیمـة مربـع ایتـا، ثـم إیجـاد حجـم التــأثیر 
  : التالي
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  لتفكیر التحلیليالختبار ا" D"و" η2"و" ت"قیمة ) 15(جدول 
 داللة التأثیر "D"قیمة   "2η" قیمة  "ت"قیمة  المهارة

 كبیرة 3,7 0,78 14,447 إجراء المالحظة النشطة
 كبیرة 2,2 0,56 8,541 عالقة الجزء بالكل
 كبیرة 2,7 0,66 10,700 المقارنة والمقابلة

 كبیرة 3,8 0,79 14,988 التصنیف
 كبیرة 3,4 0,75 13,069 "التنبؤ" التوقع 

 كبیرة 1,3 0,33 5,361 اختیار البدائل
 كبیرة 3,5 0,76 13,630 االستدالل اللفظي

  كبیرة  8,6  0,93  29,110  الدرجة الكلیة

قیمة حجم التأثیر الناتج عن اسـتخدام اسـتراتیجیة : أن) 15(یتضح من الجدول   
بالــدرجات المحــددة وبمقارنـة هــذه القـیم ) 8,6 -3,7(التنـاقض المعرفــي قـد تراوحــت بــین 

لداللة حجم التأثیر نجد أن تأثیر استراتیجیة التناقض المعرفي على التفكیر التحلیلي كبیـر 
مهـارة عالقـة الجـزء بالكـل، مهـارة . مهـارة إجـراء المالحظـة النـشطة(عنـد مهاراتـه الفرعیـة 

بـدائل، مهـارة ، مهـارة اختیـار ال"التنبـؤ"المقارنة والمقابلة، مهـارة التـصنیف، مهـارة التوقـع 
وهذا یشیر إلى أن التغیر الذي حدث في التفكیر التحلیلي یرجـع بدرجـة ) االستدالل اللفظي

  . كبیرة إلى تأثیر المتغیر المستقل وهو استراتیجیة التناقض المعرفي
  : ویمكن تفسیر هذه النتیجة بما یلي           

ــتعلم وفــق اســتراتیجیة التنــاقض المعرفــي ســاعد ال• 1 طالبــات علــى التفكیــر وأعمــال إن ال
عقلهــن حیــث أصــبحن محــور العملیــة التعلیمیــة الــذي یفكــر فــي كــل مــا یــستقبله مــن 
معلومة، وعدم قبولها إال بعد فحصها وتحلیلها وتقویمها وربطها بما لدیة من معلومات 
ســابقة فــي البنیــة المعرفیــة لدیــة وأثنــاء ذلــك یحتــاج الطالــب إلــى ممارســة العدیــد مــن 

  "). التوقع"عالقة الجزء بالكل، التنبؤ (التفكیر التحلیلي منها مهارات 
ــة (تقــدیم التنــاقض بــصور متعــددة • 2 ــدیم الحــدث بطریق ــة عملیــة، تق ســؤال محیــر، تجرب

هذا التنوع أثار فضول الطالبات ودفهن لمزید من المناقشة واالستفسار ) مباشرة، قصة
لحل التناقض المقدم، حیـث یفكـرن لمحاولة البحث عن حل التناقض وبالتالي التوصل 

في المعلومات التي تعرض علـیهن ثـم محـاولتهن إلـى فـصل مـا هـو مـرتبط بالموضـوع 
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التنبــؤ، اختیــار (عمــا هــو غیــر مــرتبط بالموضــوع ممــا ســاعد علــى تنمیــة القــدرة علــى 
  ). البدائل، عالقة الجزء بالكل

ار فیمـا بیـنهن وتـوفیر منـاخ التفاعل داخل المجموعات ساعد علـى تبـادل اآلراء واألفكـ• 3
إیجابي شجعهن على عمل المقارنـات بـین المعلومـات وتحلیلهـا والتوصـل إلـى الحلـول 

المقارنـات والمقـابالت، والتنبـؤ، واختیـار (والقرارات السلیمة وبالتالي ساعد على تنمیة 
  ). أفضل البدائل

ــات لطــرح مجموعــة مــن األســئلة حــول ال• 4 ــم فرصــة للطالب ــاقض المقــدم إعطــاء المعل تن
واالستفسار والمناقشة والحوار كذلك طرح األسئلة من جانب المعلم على الطالبات مكن 
ذلك من التواصل والتفاعل الجیـد بـین المعلـم والطالبـات ممـا سـاعد علـى تنمیـة القـدرة 

  ). االستدالل اللفظي، التنبؤ(لدى الطالبات من 
التناقض المعرفي على تقـدیم مجموعـة مـن اعتماد إجراءات التدریس وفقا الستراتیجیة • 4

لمجموعــة مــن (األنــشطة المتنوعــة التــي اعتمــدت علــى، المالحظــة النــشطة، واللمــس 
لعمـــل المقارنـــات واكتـــشاف االخـــتالف ثـــم عـــرض النتـــائج ) العینـــات ألقمـــشة متنوعـــة

وتقویمها ومناقشتها مما ساعد القدرة على التعبیر اللفظي والتنبؤ بالنتـائج ممـا سـاعد 
المالحظـة الجیـدة النـشطة، التـصنیف، المقارنـات والمقـابالت، (على تنمیة القدرة علـى 
  ) االستدالل اللفظي، التنبؤ

ــات بالمناقــشة • 5 ــي أثنــاء اســتخدامها الفرصــة للطالب ــاقض المعرف إتاحــة اســتراتیجیة التن
یـة أكثـر وحریة الحوار وتبادل اآلراء فیما بینهن والتعبیر عن هذه اآلراء بحریة وبعقالن

من خالل إثارة اهتمامهن بالتناقض المقدم وبالتالي ممارسة العدید من مهارات التفكیر 
إجــراء المالحظــة النــشطة، مهــارة المقارنــة والمقابلــة، مهــارة التوقــع (التحلیلــي كمهــارة 

  . ٕللوصول لحل ذلك التناقض واعطاء التفسیر الصحیح) ، مهارة اختیار البدائل"التنبؤ"
ــات متعــة البحــث اإلجــراء• 6 ــي أثــارت لــدى الطالب ات العامــة الســتراتیجیة التنــاقض المعرف

واالكتشاف فیالحظن ویحاولن إیجاد عالقة بین هذه المواقف وحیاتهن، والتوقع والتنبؤ 
المالحظــة (بالحــل الــسلیم واختیــار أفــضل البــدائل ممــا ســاعد علــى تنمیــة القــدرة علــى 

  ). اختیار البدائلالنشطة، عالقة الجزء بالكل، التنبؤ، 
ــق اســتراتیجیة التنــاقض • 7 الوســائل التعلیمیــة المتنوعــة المــستخدمة أثنــاء التــدریس وف

المعرفــي والتــي كانــت تعتمــد علــى حاســة البــصر مــن الــصور التوضــیحیة والرســومات 
وحاسة اللمس من خامات وعینات ساهمت إلـى حـد كبیـر فـي مـساعدة الطالبـات علـى 

وعمل المقارنات بین الخامـات التـي تعـرض علـیهن وبالتـالي . إجراء المالحظة النشطة
  ).المالحظة النشطة، المقارنات والمقابالت(تنمیة مهارات 
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 ال توجــد دراســة تناولــت أثــر اســتراتیجیة التنــاقض - حــدود إطــالع الباحثــة-وفــى  
ثـل المعرفي في التفكیر التحلیلي رغم أن لها تأثیر إیجابي فى تنمیة مهارات تفكیر أخرى م

أزهــار الحـــداد، (، )2012مــشتاق المكــدمي، (، )2006محمــد فیـــصل، (دراســة كــل مــن 
  ).  2017هالة یوسف، (، )2015مهدي جواد، (، )2014
 توصـیات البحث :  

  :  على النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي تم وضع عدد من التوصیاتبناء
  

 الحدیثـــة الفعالــة المنبثقـــة مـــن ضــرورة االهتمـــام باســتخدام االســـتراتیجیات التدریــسیة-1
  .النظریة البنائیة كاستراتیجیة التناقض المعرفي

علي الجهات المعنیة  توظیف استراتیجیة التناقض المعرفي في تدریس مادة االقتـصاد -2
  . المنزلي لما لها من أثر في زیادة مستوي التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر التحلیلي

الطالبات على ممارسة أنمـاط التفكیـر المختلفـة ومنهـا التفكیـر  علي المعلمات تشجیع -3
  .التحلیلي كأحد األهداف العامة في تدریس مادة االقتصاد المنزلي

ــصاد المنزلــي علــى التــدریس باســتخدام -4  علــي االدارات التعلیمیــة تــدریب معلمــات االقت
لیلي وأهمیة تطبیقه استراتیجیة التناقض المعرفي، وزیادة وعیهن بمهارات التفكیر التح

  .في الفصل الدراسي
علـي مطــوري المنـاهج تــضمین دلیـل معلمــة االقتـصاد المنزلــي بـشرح تفــصیلى یوضــح -5

  .كیفیة استخدام استراتیجیة التناقض المعرفي في التدریس
علي الجهات المعنیة باعداد المعلم تضمین هذه االستراتیجیة في برامج إعداد المعلمین -6

  .قبل الخدمة
 قترحات البحثم:  
دراسـة أثـر اسـتخدام اسـتراتیجیة التنـاقض المعرفـي فـي تنمیـة التفكیـر البـصري، التفكیــر • 

  .التخیلي، التفكیر االستداللي
ــات  •  ــدى طالب ــر األخــرى ل ــي ومهــارات التفكی ــر التحلیل ــة مهــارات التفكی ــرامج لتنمی ــاء ب بن

  . المرحلة الثانویة وذلك لتحسین مستواهن الفكري
دراســة مقارنـة بــین اســتراتیجیة التنـاقض المعرفــي وبعـض االســتراتیجیات الحدیثــة إجـراء • 

  .   فاعلیة في تنمیة التحصیل الدراسي والتفكیر التحلیلياألخرى للوقوف على أكثرها
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  :المراجع
مستوى التفكیر التحلیلي في حل المشكالت لدى طلبة ): 2013(إبراهیم أبو عقیل   

، )8( ببعض المتغیرات، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، ج جامعة الخلیل وعالقته
  .28-1، ص ص )1(ع 

تنمیة مهارات التعلم والتفكیر ): 2015(أحمد حسن القواسمة، محمد أحمد أبو غزالة 
  . عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، 2والبحث، ط

میة مهارات أثر استخدام استراتیجیة المتناقضات على تن): 2002(أحمد عبد القادر بیرم 
التفكیر الناقد في العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة، رسالة 

 . ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة
 –المتشابهات (أثر استخدام استراتیجیة مقترحة توظف ): 2014(أزهار جبر الحداد 

حث العلوم على تنمیة التفكیر الناقد ومستوى التحصیل في مب) المتناقضات
العامة لدى طالبات الصف العاشر بغزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة 

 .اإلسالمیة، غزة
ثر استخدام استراتیجیتي التناقض المعرفي وبوسنر في أ): 2015(أسامة عبد الرحیم خلة 

تعدیل التصورات الخطأ للمفاهیم الفزیائیة لدى طالب الصف الثامن األساسي، رسالة 
 .جستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزةما

فعالیة استخدام استراتیجیة األحداث المتناقضة في تنمیة ): 2015(أماني كمال أبو الخیر 
الذكاءات المتعددة والتفكیر الناقد في مادة االقتصاد المنزلي لدى تلمیذات 

منزلي، جامعة المرحلة اإلعدادیة، مجلة االقتصاد المنزلي، كلیة االقتصاد ال
  .60 – 1، ص ص 3، ع 25المنوفیة، ج 
أثر مخططات التعارض المعرفي في تنمیة المفاهیم ): 2011(إیمان حمدي ماضي 

ومهارات حل المسألة الوراثیة لدى طالبات الصف العاشر، رسالة ماجستیر، كلیة 
  .التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

دام استراتیجیة شكل البت الدائري في تدریس ثر استخأ): 2014(إیمان على أبو الغیط 
االقتصاد المنزلي على التفكیر التحلیلي والتنظیم الذاتي للتعلم لدي تلمیذات المرحلة 

  .12-1اإلعدادیة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة طنطا، ص ص 
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أسالیب التفكیر وتداخالتها الثنائیة لدى مرشدي ومرشدات ): 2015(إیمان فخري عزیز 
مدارس الثانویة، مجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة واإلنسانیة، جامعة بابل، ال
  .678 -657، ص ص 19ع

أثر استخدام استراتیجیة المتناقضات على تنمیة التفكیر ): 1999(أیمن حبیب سعید 
العلمي وبعض عملیات العلم لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 

، 3، ع1ة للتربیة العلمیة، المؤتمر العلمي الثالث، جالعلوم، الجمعیة المصری
 .57-1ص ص 

، مركز تطویر الدراسات "القدرة والمهارة واألسلوب"التفكیر التحلیلي ): 2006(أیمن عامر 
 . العلیا والبحوث في العلوم الهندسیة، كلیة الهندسة، جامعة القاهرة

ي تصحیح التصورات البدیلة لبعض فعالیة خرائط الصراع المعرفي ف): 2006(إیهاب طلبة 
المفاهیم وحل المسائل الفیزیائیة لدى طالب الصف األول الثانوي، مجلة التربیة 

 .70-1، ص ص 1، ع9العلمیة، ج
رؤیة جدیدة في نظریات التعلم ): 2016(تمام إسماعیل تمام، عبد اهللا على محمد 

، دار السحاب للنشر وتطبیقاتها في تدریس العلوم والتربیة العلمیة، القاهرة
  . والتوزیع

برنامج مقترح لتعلیم التفكیر التحلیلي وفاعلیته في ): 2009(ثناء عبد المنعم حسن 
تنمیة الفهم القرائي والوعي بعملیات التفكیر لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة، مجلة 
دراسات في المناهج وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق 

 46-93، ص ص 144ع التدریس، 
فاعلیة استخدام الرحالت التخیلیة في تدریس ): 2017(جمال الدین إبراهیم العمروجي 

الدراسات االجتماعیة للمرحلة المتوسطة على تنمیة المفاهیم والتفكیر التحلیلي 
واالتجاه نحو المادة لدي التالمیذ، المجلة الدولیة لألبحاث التربویة، كلیة التربیة، 

  .41 -1، ص ص 4، ع41إلمارات العربیة المتحدة، ج جامعة ا
أثر استخدام برنامج بالوسائط المتعددة یوظف األحداث ): 2008(جهاد أحمد السبع 

المتناقضة في تنمیة التنور الفزیائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في 
  .مادة العلوم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

، 2تدریس مهارات التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة، ط): 2008(ت أحمد سعادة جود
  . القاهرة، دار الشروق للنشر والتوزیع
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أثر استخدام بعض استراتیجیات التغیر المفهومى ): 2009(حسام سیف الدین البلعاوي 
 في تعدیل المفاهیم الریاضیة البدیلة لدى طالب الصف العاشر األساسي، رسالة

  .ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
فعالیة بعض االستراتیجیات المعرفیة في تحصیل العلوم ): 2007(حنان حمدي أبو ریة 

وتنمیة التفكیر الناقد، وحب االستطالع العلمي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، 
  . رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة طنطا

التفاعل بین استراتیجیة قبعات التفكیر الست والنمو العقلي ): 2014(حیاة على رمضان 
في تحصیل المفاهیم الفیزیائیة وتنمیة مهارات التفكیر التحلیلي واتخاذ القرار لدى 

، ع 4طالب الصف األول الثانوي، دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، ج 
  .56-13، ص ص 47

، القاهرة، ) مهارات–استراتیجیات (التدریس الفعال ): 2015(حیدر عبد الكریم الزهیري 
  .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة للنشر والتوزیع

األسس والمهارات، القاهرة، : مهارات التفكیر الناقد، التفكیر العلمي): 2000(خالد بدر 
  .مطبوعات كلیة اآلداب

ض المعرفي في تدریس أثر استخدام استراتیجیة التعار): 2013(خالد عبد اللطیف عمران 
الجغرافیا على تصویب التصورات البدیلة للمفاهیم الجغرافیة وتنمیة الوعي ببعض 
القضایا البیئیة المعاصرة لدى طالب المرحلة الثانویة، مجلة دراسات عربیة في 

، ص 42التربیة وعلم النفس، الجزء الثالث، كلیة التربیة، جامعة سوهاج، ع 
  . 105 – 65ص 

برنامج إثرائي في الجغرافیا قائم على نظریة التعلم المستند ): 2016(د إسماعیل رضا السی
إلى الدماغ لتنمیة بعض مهارات التفكیر التحلیلي والبصري لدى تالمیذ الصف 

، ص 82الرابع االبتدائي، مجلة الجمعیة التربویة للدراسات االجتماعیة، مصر، ع
 .69 -1ص 

  .إلحصاء النفسي والتربوي، الریاض، دار الزهراءا): 2010(رضا مسعد السعید عصر 
دلیل طرائق التدریس، ): 2010(زاهر عطوة، زیاد قباجه، فهمي عبوش، حازم أبو جزر 

  . غزة، فلسطین
): 2017(سعد على زایر، سماء تركي داخل، عمار جبار عیسى، منیر راشد فیصل 

ن، دار صفاء للنشر ردالموسوعة التعلیمیة المعاصرة، الجزء األول، عمان، األ
  .والتوزیع
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تصمیم برمجیة في مبحث إنتاج الوسائل التعلیمیة وفق ): 2015(سلیمان عودة الزبون 
خرائط التفكیر وقیاس أثرها في تحسین مهارات التفكیر التحلیلي والتحصیل لدي 
طالبات جامعة البلقاء التطبیقیة في ضوء كفایاتهم الحاسوبیة، رسالة دكتوراه، 

 .الدراسات العلیا، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةكلیة 
استخدام نموذج نیدهام البنائي فى تدریس العلوم لتنمیة ): 2018(سماح فاروق األشقر 

التفكیر التحلیلى وتقدیر الذات لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي، مجلة كلیة 
  .  88-47، ص3، ع 34التربیة، جامعة أسیوط، ج

برنامج تدریبي لتنمیة مهارات التفكیر التحلیلي وأثره في ): 2017(مود سماح محمود مح
تحسین مستوي الممارسة التأملیة لدي المرشدة الطالبیة، المجلة التربویة 

، 6الدولیة المتخصصة، المجموعة الدولیة لالستشارات والتدریبات، األردن، ج
  .143 -158، ص ص8ع

فاعلیة استراتیجیة التناقض ): 2012(د سمیة على عبد الوارث، سمیحة محمد سعی
المعرفي في تعدیل التصورات الخاطئة في الفیزیاء وتنمیة التفكیر الناقد لدى 

، ص 2، ع 13طالبات الصف األول الثانوي، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، ج 
 .  337 -306ص

ظریة البنائیة فاعلیة استراتیجیات تدریسیة قائمة على الن): 2011(شیرین سمیر موسى 
في تصویب مفاهیم االقتصاد المنزلي لدى طالبات المرحلة الثانویة وتنمیة 
تحصیلهن واتجاهاتهن نحو المادة، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربویة، 

  . جامعة القاهرة
القیاس والتقویم التربوى والنفسى وأساسیاتة ): 2000(صالح الدین محمود عالم 

 .هاتة المعاصرة، القاهرة، دار الفكر العربى توجی–وتطبیقاتة 
فاعلیة استخدام استراتیجیتي المتناقضات واألمثلة ): 2010(طلعت صالح مدكور 

المضادة في تدریس الدراسات االجتماعیة في تنمیة مهارات التفكیر التأملي لدى 
  .تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

استخدام الخرائط الذهنیة اإللكترونیة الفائقة في تنمیة ): 2013(عادل حمید المالكي 
مهارات التفكیر التحلیلي لدي تالمیذ المرحلة المتوسطة، رسالة ماجستیر، كلیة 

  .التربیة، جامعة الباحة، السعودیة
، 2النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم، ط): 2007(عایش محمود زیتون 

  . القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة
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التفكیر التحلیلي وعالقته باألفكار المتضادة واألسلوب ): 2010(عباس حنون األسدي 
 .الفراسي المعرفي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة اآلداب

نظریة تریز وتطبیقاتها فى ): 2015(عبد األمیر عبود الشمس، جنان قحطان سرحان 
  .كیر وحب االستطالع، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومیة المصریةمهارات التف

تعلیم العلوم للجمیع، عمان، األردن، دار المسیرة للنشر ): 2005(عبد اهللا خطابیة 
 . والتوزیع

أثر استخدام طریقة األحداث المتناقضة في ): 2011(عصام عبد العزیز المعمورى 
 مادة الفیزیاء وتفكیرهم اإلبداعي، مجلة الفتح، الرابع العلمي فيتحصیل طالب الصف 

   .35-1، ص46، ع 5محافظة دیالى، العراق، ج
أثر استخدام طریقة سكمان االستقصائیة على تحصیل طلبة ): 2005(على الشعیلى 

الصف السابع األساسي في مادة العلوم بسلطنة عمان، مجلة سلسلة الدراسات 
  . 130 – 103 ، ص ص1، ع 7النفسیة والتربویة، ج

استخدام استراتیجیات من اجل التعلم في تحسین التفكیر ): 2014(فاطمة مصطفي رزق 
التحلیلي والتواصل العلمي في العلوم لدي تالمیذ الصف السادس االبتدائي، مجلة 

  .192-141، ص ص 55دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، السعودیة، ع
تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات، عمان، األردن، دار ): 1999(فتحي عبد الرحمن جراون 

  .الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع
استراتیجیات حدیثة فـي التـدریس، كلیـة التربیـة، الجامعـة ): 2006(فتحیة صبحي اللولو 

  . اإلسالمیة، غزة
تدریس بعض القضایا البیئیة بالجدل العلمي لتنمیة ): 2009(لیلى عبد اهللا حسام الدین 

لقدرة على التفسیر العلمي والتفكیر التحلیلي لطالب الصف األول الثانوي، مجلة ا
           ، 4، ع 14التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، مصر، ج 

  .184 -141ص ص 
أثر برنامج تدریبي في تنمیة التفكیر التحلیلي على حل ): 2008(ماجد إبراهیم الخیاط 

لبة كلیة األمیرة رحمة الجامعیة، رسالة دكتوراه، كلیة المشكالت الحیاتیة لدي ط
  .الدراسات العلیا، الجامعة األردنیة، األردن

دراسات في أسالیب التفكیر، القاهرة، مكتبة النهضة ): 1995(مجدي عبد الكریم حبیب 
  . المصریة
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 ، عمان،)استراتیجیات تدریس حدیثة(البنائیة وتطبیقاتها ): 2015(محسن على عطیة 
  .األردن دار المنهجیة للنشر والتوزیع

تنمیة التفكیر العلمي لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي ): 2006(محمد أبو زید فیصل 
باتباع استراتیجیة المتناقضات في مادة العلوم، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، 

  .جامعة عین شمس
تفكیر من خالل عملیتي التعلیم العملیات الذهنیة ومهارات ال): 2005(محمد جهاد الجمل 

 .والتعلم، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، دار الكتاب الجامعي
فاعلیة استخدام التكامل بین الخرائط الذهنیة الیدویة واإللكترونیة ): 2017(مرفت حامد هاني 

ي لتنمیة التحصیل في العلوم ومهارات التفكیر التحلیلي والدافعیة لدي التالمیذ مضطرب
انتباه مفرطي النشاط بالمرحلة االبتدائیة، المجلة المصریة للتربیة العلمیة، الجمعیة 

  .259 -197، ص ص 8، ع20المصریة للتربیة العلمیة، ج
أثر استراتیجیة التناقض المعرفي في تنمیة التفكیر الناقد ): 2012(مشتاق مجید المكدمى 

، رسالة ماجستیر، كلیة لدى طالب الصف الخامس األدبي في مادة التاریخ
  . التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة دیالى، العراق

فاعلیة استراتیجیة األحداث المتناقضة في التحصیل وتنمیة ): 2015(مهدى محمد جواد 
التفكیر الناقد لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الفیزیاء، مجلة كلیة 

  .، جامعة بابل، العراق22سانیة، عالتربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلن
  .تعلیم التفكیر لألطفال، عمان، األردن، دار الفكر): 2003(نایفة قطامي 

فاعلیة استراتیجیة األحداث المتناقضة في تنمیة التحصیل ): 2015(نجوى فائز العتیبي 
الدراسي وبعض العادات العقلیة في مادة العلوم لدى تلمیذات الصف الثاني 

  . مدینة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرىالمتوسط ب
فاعلیة استراتیجیة التعارض المعرفي في تنمیة مهارات ): 2017(هالة صبري یوسف 

التفكیر التأملي والدافعیة للتعلم في مادة االقتصاد المنزلي لدى تلمیذات المرحلة 
  . المنزلي، جامعة المنوفیةاإلعدادیة، رسالة دكتوراه، كلیة االقتصاد 

استراتیجیات تعلیم التفكیر ومهاراته، عمان، األردن، دار أسامة ): 2015(ولید رفیق العیاصرة 
  .للنشر والتوزیع
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فاعلیة األحداث المتناقضة وحل المشكالت في اكتساب ): 2010(یاسین على المقلحى 
خاذ القرار نحو بعض طلبة المرحلة الثانویة بعض المفاهیم البیئیة ومهارات ات

  . القضایا البیئیة المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة
المراجع في تعلیم التفكیر، عمان، األردن، دار المسیرة للنشر ): 2014(یوسف قطامي 
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