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 : المقدمة واإلحساس بالمشكلة
مختلا  وااناا الايااإل اانياانية باا اافة للاأ  لا  أل ماا  فاييشهد العاالم كييارام مال التايارا   

 فايدالة ما يؤير بصارإل مباشرإل أا غير مباشرإل علأ موريا  الايااإل ااألااداث  فييادث مل تايرا  

 .الدال األخرى

نود أنفينا أماام تااد كبيار لمااوهاة  ابالتالي –عالم أشبه بالقرية الصايرإل فيأصبانا نعيش  فلقد

كاام ماال المعلامااا   هاا ا العااالم االتكياا  ماات متايراتااهي الاام يعااد يكفااأ االقتصااار علااأ افاا  أا اياات هار

 .الترايية أا المعار  المتنايرإل لمااوهة تاديا  امشكال  الاياإل المعاصرإل االتالا عليها

افر   التايرا  المتيارعة ااالنفوار المعرفي الميتمر علأ الترباييل أل يتعاملاا مت التعليم 

كعمليااة ليياا  لهااا اااداد زمنيااة أا مكانيااة م اال تيااتمر ماات الفاارد لتيااهل لااه التكياا   ماات الميااتودا  

 .االميتاديا  

مي  مهاارا  التفكياري كماا لليياية التعليمية الوديدإل ها لكياا التال األياييامل يم كال الهد  

لل التعلايم الوياد يواا أل يمكال "ي "مبار  االتعلايمي ن ارإل للاأ المياتقبل" نص  عليها اييقة مبار  

ي االتفكير الخالقي ااكتشا  الالالي االااار المبنأ علأ التاليل النقديالتالمي  مل ممارية التفكير 

 .(3: 6991ي تنميةللبااث الترباية اال القاميالمركز " )اااليتنباط

العلياا االتاي مال الممكال أل تيااعد الفارد علاأ الفهام الصااي   أنمااط التفكيارأاد  االتفكير الناقد

االتفكير المنطقي االعقالني في كل ما يدار االه ايتعرض له مل مااق  اياتية امشكال  ايياعده 

تفكياار الناقااد لكانااه ماال علااأ اياال التصاار  االاصااال للااأ ايااتنتاوا  يااليمة ي كمااا تعاااد أهميااة ال

المقاما  األيايية للمااطنة الفعالة قي عصر اتيع  فيه الدعايا  اااشاعا  ي فكال البد للفرد مال 

 .أل يكال قادرا علأ التفكير الناقد لكي ييتطيت الاكم علأ مصداقية تل  المعلاما  

الميا  االعملياة التعليمياة ايااإل الفارد بصافة عاماةي افاأ ايااإل الت فاياتت   أهمية التفكير الناقاد 

 فايتقا  اوار عيارإل  التيبصفة خاصةي ايث أصب  يالاام يتصدى به الفرد لإلشاعا  ااالدعاءا  

يبيل تقدم الموتمت اتطاره امما يزيد ه ه األهميةي تعدد مصاادر المعرفاة داخال المدرياة اخاروهاا 

ياة للاأ تقاايم ماا ياراه اماا ااواة ما فايمل كتا ال اعة اتليفزيال اغير  لا ي باياث أصاب  الفارد 

ييمعه اما يقرأه بن رإل فااصة ناقدإلي ايميز الاقيقة مل الزي ي االيليم مما عاداه اها ا يوعال تنمياة 

 (611 :6991نوالء فخر الديلي ). التفكير الناقد هدفام مهما مل أهدا  التربية بصفة عامة

لهاا أهمياة  التاينااا  التفكيار أل التفكيار الناقاد يعاد مال أ(  639: 6996ي انايس نوادي)اأشار 

            .يل الطالا اينبئ بنوااهم التعليمالعملية التربايةي كما أنه يياعد علأ ارتفا  تاص فيخاصة 

 فايللاأ أل أهمياة دراياة التفكيار الناقاد تكمال ( 169:  6991ي عبد المانعم الادرديرى)كما أشار

الما اااعية فااأ مااوهااة المااقاا  االمشااكال  كانااه عاماال يياااعد األفااراد علااأ التعقاال االمرانااةي ا

 . أ الها امعالوتها عالوام يليمام بعقال ناقدإل بناءإل متفتاة مما يياعد عل



القدرإل علأ االيتنتاج  فيللأ أل أهمية التفكير الناقد تتميل ( 1: 0222ي ليزيس ر اال) اتشير

للااأ قبااال أا رفااض ا راء  يعاااد الاا يالصاادار األاكااام المنطقيااة علااأ الق ااايا االمشااكال  األماار 

 . المطرااة لمناقشتها

للأ أل لكيااا التالميا  مهاارا  التفكيار الناقاد ييااعد  (9: 0226يعبد الع يم امدي)يشير كما 

  . التفكير انقد اتعديل المعتقدا  اليائدإل لديهم فيعلأ ايتقالليتهم ايدعاهم للأ العقالنية 

تاايل التربايااة االتعليميااة فقااد اعتبااره التربايااال هاادفام العملي فاايان اارام ألهميااة مهااارا  التفكياار 

العدياد مال المنااهل الدراياية بهاد   فايرئيييام مال أهادا  التربياة امااارام الياتراتيويا  التادريس 

 (5:  0220فهيم مصطفأي ) . لعداد المتعلميل لعدادام يليما لمااوهة الميتقبل امتطلباته

التاادريس ماال أواال التفكياار يايااث ياارى أل اصاايلة علااأ أهميااة  Beyer,1995)بيياار )ايؤكااد 

التدريس ينباي أل تاوه اكياا المتعلميل مهارا  التفكير المختاارإل ي التقانهاا مال خاالل ممارياتها 

 اامل أنشااطة الماانهل المدرياايي كمااا يوااا تطاااير قاادرا  المتعلماايل علااأ ااال المشااكال  ااتخااا  

قاااإل الاوااة االبرهااال االتالياال للااأ وانااا مهااارا  القاارارا  االفهاام الويااد ي األ يتميااز المتعلمااال ب

ترومة عباد العزياز الباابطيلي -ويمس كيي يهيربر  ايلبرج.)االيتنتاج االتاليل االتركيا االتقييم 

6995 :615) 

أل التفكير الناقاد امهاراتاه تعتبار مال مهاارا  التفكيار التاي ( 12: 6999فتاي وراالي)ايرى 

 .لوادتها يمكل تعلمها االتدريا عليها ا

ايعتبر االقتصاد المنزلي أاد العلام التطبيقية التي تياهم في تاقيق أهدا  التربية ن را الرتباطه بايااإل 

المتعلميل الااقعية ي فها يهد  للأ لعداد الفرد ليكال قادرا علأ ال مشكالته ااتخا  قراراته المنايبة ي 

ا  أيرته ي مماا يعااد علياه اعلاأ أيارته اموتمعاه اايتاالل ماارده المتااة لتاقيق ااتياواته اااتياو

  .بالنفت 

أنااه ممااا ياااعد علااأ تطااار مفهااام االقتصاااد المنزلااي يام اامانه ( 09:  0223لياازيس ناااار )اتاا كر 

ياماتاياته يالتقدم العلمي اليريت ي اتراكم المعلاما  االميتاديا  العلمية في الموااال  المختلفاة لعلام 

اإل علاأ تطاار الايااإل اتايار يابل المعيشاة ي ااالهتماام بتعلايم المارأإل اخراوهاا االقتصاد المنزلاي يعاال

 .للعمل ي فأصب  االقتصاد المنزلي يهتم بالوانا العلمي دال لهمال الوانا التطبيقي 

المعرفااي يالمهاااريي  ةاليالياا مااتعلم فااي واانااا نماااهاييااتهد  تاادريس االقتصاااد المنزلااي تنميااة ال

تلمي إل مل مهارا  التعلم األيايية أيناء نما مدركاتها ي اتنمية مهارا  التفكير االاوداني ي اتمكيل ال

 .الناقد االمبد  لديها مل خالل األنشطة التعليمية المصممة له ا الارض 

ايعد االقتصاد المنزلي موااال خصابا لتنمياة التفكيار امياتاياته العلياا امهاراتاه المختلفاة بماا يانعكس 

 (61-63: 6991تاريد عمرالي.)فرد اليامية االميتقبلية ايوابيا علأ اياإل ال

الما كان  المناهل الدرايية أداإل لتربية الفرد القادر علأ التفكير اليليم االمتفهم لطبيعة عصره ي 

ا طرق التدريس اأنشطة التعلم لاادى مكاناا  ها ه المنااهل لا ا فاال األمار يتطلاا لعاادإل الن ار فاي 

بعة في مدارينا االباث عل أياليا اأشكال تعلم وديدإل اتوربتها لتاقيق طرق اأياليا التدريس المت

 .ه ه المتطلبا  الملاة 

اقااد أا ااا  نتااائل األبااااث أل الطريقااة التقليديااة اليااائدإل فااأ مدارياانا ال تيااهم فااأ خلااق تعلاام 

 ا هر  دعاا  متكررإل للأ الباث اتطاير طرق اأياليا تدريس وديدإل توعل مل الماتعلم. اقيقي 



ياه علاأ با ل ماارا للعملية التعليمية اتشركه فأ تعليمه بطريقة فعالة ات عه دائما فأ ماق  يوبر ف

تعلمااه م ماال خااالل القااراءإل م االتااادث م االتفكياار العميااق م االكتابااة م االقاادرإل الوهااد االتفكياار فيمااا ي

ل يام بارز  اما( .15 -11م6991م ماماد عادس م  Dodgeي6991) ال اتية علأ تن ايم ماا يتعلماه 

أهمية  ايتخدام االيتراتيويا  التعليمية المنايبة فأ تدريس الماااد المختلفاة امنهاا االقتصااد المنزلاي 

التي تيتهد  تعليم الطالا كي  يتعلم اكي  يفكر اكي  يشار  بفاعلية مل خالل ايتراتيويا  التعلم 

  الوديادإل التاي تيااعدهم علاأ التكيا  النشط التي توعل المتعلميل أكير فاعلية ي اتنمأ لديهم المهارا

مت الميتودا   ا يتاالال مل خاللها مل الاالة اليلبية للأ الاركة االنشاط االتادث اطرح األيئلة 

اممارية األنشاطة اعملياا  التفكيار االقاراءإل االكتاباة ااياتخالا األفكاار اعر اها االتعبيار عال 

 . عليمية بطريقة فعالةاوها  الن ر مما يياعد علأ اكتياا الخبرا  الت
لال أل  االمالااي العااالمي ييلابااالرغم ماال أهميااة التفكياار الناقااد اماادى االهتمااام بااه علااأ الميااتا

 : يليما  تال اودتاالبااي

ي اقاد  القتصااد المنزلايتناالا  تنمياة التفكيار الناقاد فاأ مواال تعلايم ا التايندرإل فأ البااث  -6

فااي موااال االقتصاااد المنزلااي بتنميااة التفكياار امهاراتااه أاصاا  بعااض الدرايااا  االبااااث التربايااة 

بإعااادإل صااياغة مناااهل االقتصاااد المنزلااي فااي مراااال ( 0222خديوااة بخياا  ي)فأاصاا  . المختلفااة 

 .التعليم العام بايث تشتمل علأ تعليم التفكير الناقد مل خالل ماتاى المنهل 

س المناياابة لتنميااة االبتكااار بتصااميم الباارامل انمااا ج التاادري( 6991تاريااد عماارالي)اأاصاا  

االمهااارا  التفكيريااة المختلفااة ماال خااالل ما اااعا  امواااال  االقتصاااد المنزلااي عباار المراااال 

 . الدرايية المختلفة 

اقتصار ماتاى دليل المعلم لمادإل االقتصاد المنزلي علأ عرض طرق اايتراتيويا  تدريس  -0

لتنمية مهارا  التفكير اتطاير تدريس ماادإل االقتصااد تقليدية انمطية اخلاه مل تقديم أفكار اأياليا 

 .المنزلي 

ايااتخدام طريقااة تاادريس ااااادإل لتاادريس بتنميااة التفكياار الناقااد فااي اعتماااد بعااض البااااييل -3

فنواد .  تادرس التايبصر  الن ر عل الفاراق الفردياة بايل التالمي ياطبيعاة الماادإل  تعليميالماتاى ال

قد هدف  للأ التعر  علأ أيار اياتخدام الاااار فاأ تادريس الفليافة ( 6991ي للهام عبد الاميد)دراية

 .علأ تنمية التفكير الناقد فأ المرالة الياناية 

ايتهدف  دراية أير التادريا علاأ يالا  اال المشاكال   االتي( 6991ينوالء فخر الديل) ادراية 

 .ية بالمملكة العربية اليعادية داخل الوماعا  فأ تنمية التفكير الناقد عند طالبا  المرالة اليانا

اقاد هادف  للاأ التعار  علاأ فعالياة التادريس بااليتقصااء فاأ ( 6999ي كمال عباد الامياد) ادراية

االتفكير الناقاد ااالتواهاا  العلمياة لادى طاالا العلاام البيالاوياة بكلياة  العلميتنمية مهارا  الباث 

 . التربية

ؤكد علأ لمكانية دعم التفكير الناقد في االقتصااد المنزلاي التي ت  Barbara,1990)باربارا )ادراية 

فاي لدارإل األيارإل ادراياة يالاكيا  المعلماة التاي يمكال أل  اال المشاكال  ايلاتدريس أ مل خالل

تدعم مهارا  التفكير الناقد لدى التلمي ا  للأ وانا الق ايا األخالقية االمنطقية التاي يقادمها التفكيار 

يد مدى قدرإل التلميا ا  علاأ اياتخدام أيالاا اال المشاكال  فاي الايااإل الااقعياة الناقد للأ وانا تاد

 .امااقفها المختلفة 

ايث هدف  للأ التعر  علأ فعالية التدريس بااليتقصاء فأ كل ( 6996ي ماماد الزناتأ) ادراية 



ايااتخدام بالمقارنااة ب األدبااي اليااانايماال نمااا التفكياار الناقااد  االتاصاايل لاادى طااالا الصاا  اليالااث 

 . االيتراتيوية التقليدية امتخ إل مل مادإل المنطق مواالم للتدريس

ايتهدف  معرفة أيار البرناامل المقتارح لاال المشاكال  علاأ  االتي( 6991ييعيد عا يل)ادراية 

تنميااة التفكياار الناقااد ااالبتكااارى اتنميااة مهااارا  ااال المشااكال  العامااة ااتواهااا  تالمياا  المرالااة 

 .لريا يا الياناية ناا ا

ي ا لا  مال خاالل نتاائل دراياة  المرالاة ااعدادياة ا تدنأ فأ مهاارا  التفكيار الناقاد لادى تلميا  -1

تلميا إل بالصا  اليااني ااعادادي ي ( 12)ايتطالعية أورتها الباايتال علاأ عيناة عشااائية قاامهاا 

تطبياق  مال خاالل ي المرالة ااعدادية ا مي قت مهارا  التفكير الناقد لدى تلا ل  بهد  معرفة اا

 ا اقد أا ا  نتائل تل  الدراية أل متايط نيبة دروا  تلمي . دئي في التفكير الناقد اختبار مب

للأ الاد األدنأ لدروة النوااح  للم يصل ا أل التلمي  أي (%11.15)االختبار ككل كال فيالعينة 

فااا فاأ مهاارإل ا  دروا  التلمي نيبة ي اكال أعلأ متايط للدروا  ها متايط (%52)اها 

ج االيااتنتادروااا  التالمياا  فااأ مهااارإل نياابة ي اأدنااأ متايااط هااا متايااط %( 56.20)الاقااائت 

(10.5. )% 

ياة مهاارا  مال أوال تنم الاتعلم النشاط ا  ايتراتيويبعض  ايتخدامامل يم كان  الااوة للأ مااالة 

 . المرالة ااعدادية ا مي التفكير الناقد لدى تل

 : حـثتحـديد مشكلة الب

المرالاة ااعدادياة فاأ مهاارا  التفكيار الناقاد  ا فاأ تادنأ مياتاى تلميا  الااليتتادد مشكلة الباث 

 : ااال ااوابة عل األيئلة ا تية الااليله ه المشكلة فإل الباث  اللتصدي

 ؟ ديةالمرالة ااعدا ا فأ تنمية التفكير الناقد لدى تلمي  ا  التعلم النشطايتراتيوي بعضما فاعلية  -

لادى هاؤالء  قتصااد المنزلايفاأ ماادإل اال الدرايي فأ ميتاى التاصيل ا ما فاعلية ه ه االيتراتيوي -

 ؟ا التلمي 

  :حــدود البحــث

 : علأ الاداد التالية يةالاال درايةال  اقتصر

 . بيةاربمااف ة ال بنا  ااعداديةمل مدرية المنشااي  ااعدادي اليانيالص   ا عينة مل تلمي  -6

مل مقارر الفصال الدراياي اليااني ااعادادي لماادإل االقتصااد ( أيرإل مفكره ي أيرإل متاابة )  دتياا -0

أل هاا ا الماتاااى يتنايااا ماات  تااالايااث تاارى الباايي ( 0221/0221) الدراياايماال العااام المنزلااي 

 .ا ي اتنمية التفكير الناقد اأهدافه ا  التعلم النشطايتراتيويايتخدام 

مهارإل فاا الاقاائتي : لناقد المنايبة لتلمي ا  الص  الياني ااعدادي اهي بعض مهارا  التفكير ا -3

 .االيتنتاج ي مهارإل تقايم الاول  مهارإل االيتدالل يمهارإل

ماال مقاارر الفصاال الدرايااي ( أياارإل مفكااره ي أياارإل متاابااة ) قياااس التاصاايل الدرايااي فااي اااادتي  -1

 ( .الت كريالفهمي التطبيق)  المعرفية الياني ااعدادي لمادإل االقتصاد المنزلي في الميتايا

 :أهميـة البحــث

 :مل المتاقت أل تفيد نتائل الباث                   

معلماا  االقتصاااد المنزلاي فااي تعلايم مهااارا  التفكيار الناقااد مال خااالل تادريس ماتاااى دراس  -6

 .االقتصاد المنزلي اااليتفادإل مل دليل المعلم الخاا بالدراية الاالية



ال اء علأ بعض الطرق اايتراتيويا  التعلم النشط ااألنشاطة االيرائياة المنايابة لتنمياة  للقاء -0

 .الدراس  ماتاىالتفكير الناقد  امهاراته المختلفة لدى التلمي ا  مل خالل 

 درياالقائميل علأ تدريا معلما  االقتصاد المنزلي أيناء الخدمة في لعداد البارامل الخاصاة بتا -3

 علأ ايتخدام ايتراتيويا  التعلم النشط في تدريس االقتصاد المنزلاي المنزليمعلما  االقتصاد 

 .التفكير ا

المنزلي بماا يياهم  للأ أهمية لعادإل صياغة ماتاى كتا االقتصادهل امنال طيخطالقائميل علأ ت -1

 .مهارا  التفكير الناقد نمية فأ ت

الااتعلم النشااط فااي يويا  ايااترات ايااتخدامفااأ االقتصاااد المنزلااي البااااييل فااأ موااال تخصااا  -5

 .ادراية أيرها علأ متايرا  أخرى  مراال درايية اعمرية أخرىالتدريس ل

 :مصطلحات البحــث

 :التفكير الناقــد

يت امل معالواة للمعلاماا  االاقاائت  عقلاينشااط : يعر  التفكير الناقد في الدراية الاالية علاأ أناه 

تقايمها بهاد  الاصاال للاأ اال لمشاكلة أا اتخاا  تصل للأ الدماغ عل طريق الاااس امل يم  التي

 .قرار أا لصدار اكم علأ ق ية أا ما ا  ما

 :استراتيجيات التعلم النشط 

دراية ما اعا  االقتصاد المنزلي عل طريق العمل فأ  إلايتراتيويا  تعلم ماوه ناا لدماج التلمي " 

تبطة باألفكار الماواادإل ببنيتهاا مرالمقدمة  علأ أل تكال األفكار ، داخل الفصل يم التفكير اال ما تفعل

االمياهمة داخل الموماعاة فاي التفكيار فاي التعار اا  المعرفياة  ايلدراكها بنفيه امكنهيالمعرفية اتأ 

بماا ينماي مهاارا  التفكيار الناقاد لاديها عل طريق المشااركة ا التاااار ا التفاعال الصافي  االتي تااوهه

 . ةتا  لشرا  ا تاويه مل المعلمي ااتطبقها فأ اياتها اليامية

 

 :الخلفية النظرية للدراسة 

ِِ ctive learningالتعلم النشط ِ*  ِِA  :  

الاتعلم النشاط بأناه  أيالاا  تدريياي يتطلاا مال الماتعلم القياام (    McKinny, 1998مكيناأ ي)يعر  

 .مل مورد االيتما  اليلبي للمعلم بعمل أكير 

التعلم النشط بأنه  ال  الاتعلم الا ي يشاار  فياه (  059:  6999لومل يا علأ ا اامد اللقاني)كما عر  

المتعلم مشاركه فعالة مل خاالل قياماه باالقراءإل ا البااث ا ااطاال  ا مشااركته فاأ األنشاطة الصافية ا 

 .الالصفية  ا يكال فيها المعلم ماوها ا مرشد لعملية التعلم  

بأنااه هااا  لاا  الااتعلم القااائم علااأ وهااد المااتعلم  ا (  662: 0221عاااط  يااعيد ا رواااء عيااد ي)اعرفااه 

مشاركته الفعالة ا النشطة  خاالل الماقا  التعليماي  ي ا قاد ارتابط الاتعلم النشاط بكال نشااط ماواه نااا 

 .لدماج التالمي  فأ عمل شيء ما داخل اورا  الدراية أا خاروها يم التفكير اال ما يفعلاه 

المشااركة  الفعالاة فاأ  يتطلاا مال الماتعلم أيالاا  تعليماي تعلماي تال أل الاتعلم النشاط هااا ترى البااي

ا عه فأ مااق  تعليمية مختلفة  ا ال يقتصر داره  علأ االيتما  اليلبي للمعلم ال ي يصب  األنشطة ا

 .ماوها ا مرشدا ا مصمما للمااق  الالزمة لعملية التعلم 

 :استراتيجيات التعلم النشط 

ايتراتيويا  تعلم ماوه ناا لدمااج التلميا  " بأنها (     662: 0221عيدي عاط  يعيدي رواء )عرفها 

فأ عمل شيء ما داخل الفصال يام التفكيار ااال ماا يفعال  ي ا يشاترط فيهاا أل تكاال األفكاار الماواادإل  



ا   بالبنية   المعرفية للمتعلم مرتبطة باألفكار  المقدمة لهم ا أل يدركها المتعلم بنفيه ا أل يال التعار 

المعرفية  التي تااوهه عل طريق المشاركة ا التااار ا التفاعل الصفي فأ موماعاا  من ماة ا تاا  

 .لشرا  ا تاويه مل المعلم 

ايتراتيويا  تعلم ماوه ناا لدماج التلمي إل فاأ دراياة ما ااعا  االقتصااد " بأنهاالباايتال   هاا تعرف

علأ أل تكال األفكار المقدمة مرتبطاة  ، اال ما تفعلالمنزلي عل طريق العمل داخل الفصل يم التفكير 

باألفكار الماوادإل ببنيتها المعرفية اتأ يمكنها لدراكها بنفيهاي االميااهمة داخال الموماعاة فاي التفكيار 

فااي التعار ااا  المعرفيااة التااي تااوههااا عاال طريااق المشاااركة ا التااااار ا التفاعاال الصاافي بمااا ينمااي 

 .ي اتا  لشرا  ا تاويه مل المعلمة اتطبقها فأ اياتها الياميةديها مهارا  التفكير الناقد ل

التي يمكال مال خاللهاا تاقياق الفهام ا Active Learningاقد  هر  ايتراتويا  التعلم النشط         

 Constructivistالمعرفي اتنمية مهارا  التفكير المختلفة لدى الطالا  انعكايا ألفكار الن رية البنائية 

Theory ايث يرى أنصار الفكر البنائأ  أل التعلم يت مل العمل النشط مل  وانا المتعلم  فأ تكاايل ي

ابالتاالي  .يا فها فأ فهم الماادإل التعليمياة م ال افاء معناأ اداللاه عليهاا  Schemesأا بناء مخططا  

 .تعد االيتراتيويا  البنائية ايتراتيويا  تعلم نشط 

:  303): مال االفترا اا  يمكال تلخيصاها اياتنادا ألراء كال مال ا تقام البنائية علاأ موماعاة

-Reinhartz &Beach,1997:  76ي (  Elbry &Henson ي,1997 50) ي (  Appletonي  1997

 :للأ مايلي  (30ي 0223ايل زيتال ي اكمال زيتال ي)ي (   (78

خالل نشااطه امشااركته الفعالاة فاأ  ال ييتقبل المتعلم المعرفة أا يتلقاها بشكل يلبي م الكنه يبنيها مل -

 .عمليتي التعليم االتعلم 

 .يا ر المتعلم فهمه اليابق للأ مااق  التعلم ايؤير ه ا الفهم فأ تعلمه للمعرفة الوديدإل  -

أا مهماة اقيقياة أي  اقيقاييادث التعلم علأ ناا أف ل عندما نااواه الفارد انماده بمشاكلة أا ماقا   -

 .تي اتميل معنأ لديه  ا  عالقة بااقعة الايا

يؤدى تفاعل المتعلم مت غيرإل مل المتعلميل اتبادله المعاني معهم للأ نما اتعاديل  فاأ البيناة المعرفياة  -

 .لديهم 

 :يمكل أل تياعد علأ   أل البنائية " (Osborne,1996:58)  أايبارل"كما يؤكد 

 .تاويه المتعلميل امياعدتهم علأ بناء المعنأ  -

 .لم علأ  اتية المتعلميل امبادرتهم فأ عملية التعلم قيام التع -

 .وعل المادإل العلمية أكير قابلية للتطبيق ايتنادا للأ معار  اخبرا  المتعلميل اليابقة  -

 .تشويت المتعلميل علأ المشاركة فأ الااار يااء مت المعلم أا مت األقرال  -

 .أيئلة تفكير غير مادادإل  تشويت المتعلميل علأ المناقشة العطاء المتعلميل -

ايكال دار المتعلم فأ التعلم النشط أكير فاعلية فها مشار  نشط  فأ العملية التعليمية ي يمارس عمليا  

التفكير ايكتيا المهارا  اينميها ايبني يقته بنفيه ابقدراته أقاى بكيير مل أي عمل يقام علاأ التلقايل 

 .ل يريعة النييال ااشا ال هل بالمعار  عديمة الوداى اتكا

ايكال دار المعلم فأ لطار التعلم النشط  ها مياعدإل الطالا علأ تنمية مهارا  التفكير اتنمية قدراتهم 

العالية عل طريق المااق  الاقيقية االمااكاإل اال يكاناا ماارا للعملية التعليمية ممماا يوعلهام مياتقليل 

هااا الماوااه االمرشااد االميااهل للااتعلم االمصاامم  يابالتااال م(White , 1994:58-60)ايااتقالال  اتيااا 

ماها ا يتطلاا مناه وهادا كبيارا ماتقاديم الاال متعاددإل مااكماا  التعليمايلمااق  التعلم فها يدير الماق  

دقيقا ماتفييرا صاياا م مااالمام بمهارا  هامة تتصل بطرح األيئلة الدارإل المناقشاا  ماالقادرإل علاأ 

واابر )ياه المياتمر ماتصاميم المااقا  التعليمياة المشااقة االمييارإل اغيرهاا ال المشكال  للتلمي  االتاو



 (615:  6999عبد الاميد ي

االتعلم النشط افق ه ا المن ار يتطلا تاييرا أيايايا  فاأ دار المعلام باياث يصاب  ناصااا مخلصاا أا 

 .ادإل التعليمياة الوديادإل يقدم فرصا متناعة للمتعلميل اليتخدام ما يعرفانه بالفعل مل اول فهم الما  ماكما

 .كما يقدم مهام  ا  معنأ امرتبطة بخبرا  الطالا بما يمكنه مل تاييل ايتراتيويا  تعلمه افهمه

الاتعلم  التاي تيااعد علاأ نوااحمعلماة االقتصااد المنزلاي  للاأمما يبق يمكل تقديم بعض التاويهاا  

 :النشط 

 .لتلمي ا  التخطيط الويد للمااق  التعليمية المرتبطة باياإل ا -

 .تازيت التلمي ا  في موماعا  تعاانية من مة  -

  .التعلم النشط أيناء الدرس  تهيئة البيئة الصفية بما يياعد التلمي ا  علأ -

 .لعادإل صياغة أنشطة اخبرا  الماتاى كي تنايا ايتوابا  التلمي ا  اميالهل اأفكارهل  -

التي تياعدهل علأ بنااء معرفاة يابقة للتلمي ا  الخبرا  الوديدإل المرتبطة بالخبرا  الالمهام اتقديم  -

       .وديدإل افهم عميق

  .تشويت االيتقصاء االمناقشة االااار بيل المتعلميل  -

 .التاويه ااالرشاد االتأكيد علأ التعلم ال علأ التدريس  -

 .تشويت النقد ال اتي ي اتقديم التا ية الراوعة  -

 .ااترام أفكار التلمي ا  ااوها  ن رهل  -

االتعلم النشط فأ واهره هاا أيااس لماا يعار  بالتادريس األصايل الا ي يعاد ا ل اااد االتواهاا        

الاديية فأ العملية التدرييية  ايث ييتهد  تاقيق أقصأ دروا  نما يمكل أل يصل لليها كل متعلم فأ 

" ايرماااا"اقااااد ااااادد (العقليااااة ا النفيااااية ا االوتماعيااااة االوياااامية)كاااال وانااااا ماااال واانااااا النمااااا 

(Meyer,1995,12)    معايير التدريس األصيل ا ما ينباي أل ياققه التعلم النشط فيما يلي: 

 ميتايا  التفكير العليا  -

 العمق فأ المعرفة  -

 التااصل مت العالم  -

 الماادية -

 التعزيز االوتماعي انواز التالمي  -

المتعلم بفعالية فأ عملية الاتعلم اقياماه بعادإل ا يت   مما يبق أل طبيعة التعلم النشط تقام علأ مشاركة 

أنشطة تتطلا منه الاركة ااألداء كعرض عملي متطبيق ما تعلم فأ مااق  اياتيه أا ال مشاكلة تتعلاق 

 .بما يتعلمه اايتخدام مهارا  تفكير عليا كالتاليل االتركيا االتقايم  

تيويا  االمااداخل ااأليااليا الماوهااة ناااا قادم موااال ايااتراتيويا  الاتعلم النشااط قائمااة غنياة بااليااتراا

  : التعلم النشط امل بيل ه ه االيتراتيويا  مايلأ 

 (                                                 611 – 621:   0226المهدى يالمي)   ي (  623: 0221عاط  يعيد ا رواء عيد ي(

   problem  Centered Learning Strategy                التعلم اال  المشكلة   -6

  Learning  Cooperative                                          التعلم التعااني       -0

                                 The Learning cycleدارإل التعلم                        -3

                             Generative Learning                      التعلم التاليدي  -1

 onstructivist learning "Trowbrdge and   ل من ار ترابدرج ابايبأ التعلم البنائأ النشط م -5

Byoee               

                                              "V "          Mapping "V" خريطة الشكل  -1



                 Appleton Constructivist Model(    ACM)نائأ نما ج ابليتال الب -1

  Humanistic Constructivist Model            نما ج نافا  البنائأ االنيانأ      -9

           Discussion in small groupsايتراتيوية المناقشة فأ موماعا  صايرإل -9 

م النشاط للاأ فعالياة ها ا المادخل باياتراتيوياته المختلفاة اتشير نتائل الدرايا  التي تناال  التعل

 :في تاقيق العديد مل األهدا  التعليمية ي امل بيل تل  الدرايا  

التاي أكااد  فعاليااة الاتعلم النشااط فاأ تنميااه المفاااهيم لادى التالمياا  ازيااادإل  ( Barr,1995)دراياة بااار * 

 .اعيهم بالعالم ال ي يعيشال فيه

التاي اياتهدف  تادياد ايار اياتخدام اياتراتيويه الاتعلم التعاااني  ( Kosters ,1995)ادراية كاياترز *

كأاد ايتراتيويا  التعلم النشاط علاأ تاصايل التالميا  فاأ مااده الدراياا  االوتماعياة ااتواهااتهم نااا 

 المادإل ي اقد أكد  النتائل تفااق طاالا الموماعاة التوريبياة التاي دريا  بأيالاا الاتعلم التعاااني علاأ

 .طالا الموماعة ال ابطة كما تعدل  اتواهاتهم ناا المادإل  بالمقارنة بطالا الموماعة ال ابطة

فعاليااة ايااتخدام ايااتراتيويه الااتعلم  (Lampe& Rooze, 1996)كمااا أيبتاا  درايااة المبااأ ارازى * 

وتماعياة لادى كأاد ايتراتيويا  التعلم البناائأ النشاط فاي تنمياة التاصايل اتنمياه المهاارا  اال التعااني

 .التالمي  مل خالل تدريس المااد االوتماعية 

علأ فاعليه التعلم النشط فاأ زياادإل التاصايل ا االتوااه (   Santano, 1996) اتؤكد دراية  يانتانا * 

 .لدى تالمي  الص  الرابت الماهابيل مقارنه بالطريقة التقليدية فأ مادإل الدرايا  االوتماعية  

القاائم علاأ الاتعلم  لأ فاعليه ايتخدام المدخل البناائيل (Appelton,1997)ابيلتال كما أشار  دراية * 

 .النشط فأ تاصيل المفاهيم العلمية لدى الطالا

بدراية تم فيها اختيار داائر الاتعلم كأااد (  Jacobs and others, 1997) كما قام واكيال ا آخرال 

للتعر  علأ تأييرها فأ تاصيل ا اتواها  تالمي   ماعيالوايتراتويا  التعلم النشط القائمة علأ العمل 

المرالة االبتدائية ناا مادإل الريا يا  ا قد أ هر  نتائل الدرايا  زيادإل دالة لاصائية فأ التاصيل ا 

 .االتواها  ناا مادإل الريا يا   

لتعليمياة القائماة فاعلية ايتخدام الفيديا فأ المااقا  ا(   Cavanaugh ,1998) ا أيبت  دراية  كيفنل  

علأ التعلم النشط التي يقام فيها الطالا بالمشاركة  فأ العملية التعليمية مال خاالل المناقشاة ا الاااار ا 

القراءإل ا الكتابة علاأ زياادإل التاصايل ا تنمياة اتوااههم نااا ماادإل العلاام فاأ المرالاة ااعدادياة عكاس 

 . ايتخدام الفيديا فأ المااق  التدرييية التقليدية 

لعااداد برنااامل ي اامل ( Bower &  lobdell ,6999)   ار  ا لابااديل ابينمااا ايااتهدف  درايااة  باا

موماعه مل األنشطة قائمه علأ ايتراتيوية التعلم البنائأ النشط لمعرفة تأييره علأ تنمية بعض مهارا  

ة ها ا البرناامل فاأ ال مشكال  فأ تدريس التاريخ بالمرالة الياناية  ي ا قاد أشاار  النتاائل للاأ فاعليا

 .تنمية بعض مهارا  ال المشكال  لدى طالا المرالة الياناية 

بيل فصليل ي أادهما يعتمد (  Christianaksan & Fisher, 1998)ا قد قارل كريتيانيال  ا فشر  

علأ التعلم النشط البنائأ باياتخدام موماعاا  المناقشاة الصاايرإل ا األخار يعتماد علاأ التادريس المعتااد 

موماعتيل مل الطاالا الا يل يدرياال الفيزيااء ي ا قاد كشاف  نتاائل الدراياة عال فاعلياة الاتعلم النشاط ل

البنائي فأ تاقيق االيتيعاا المفاهيمي ي كما أاص  الدراية ب رارإل لوراء المزيد مل الدرايا  اال 

 .التعلم  البنائأ النشط بالمراال التعليمية المختلفة  

علأ أل ايتخدام الاتعلم النشاط لاه تاأيير ايواابي علاأ (  Van dijk,2000)ي  كما أكد  درايا  فال و

 .نتائل المتعلميل ا زيادإل دافعيتهم فأ أالماكل  ا  الكيافة الطالبية العالية أكير مل الماا رإل التقليدية 

 للاأ فاعلياه اياتراتيويا  الاتعلم النشاط فاأ(  611 – 621:  0226)اقاد أشاار  دراياة المهادي ياالم 



موماعا  المناقشة فأ زيادإل التاصيل ا االيتيعاا المفااهيمي ا االتواهاا  نااا تعلام الفيزيااء لطاالا 

 .الص  األال الياناي  

أيار اياتخدام بعاض اياتراتيويا  الاتعلم النشاط فاأ تعلايم ااادإل ( 0220)كما أيبت  دراية ماماد هنادي 

ا تقدير ال ا  ا االتواه نااا االعتمااد االيواابي   بمقرر األاياء له تأيير علأ اكتياا المفاهيم البيالاوية

 .المتبادل مقارنه بايتخدام الطريقة المعتادإل لدى طالا الص  األال الياناي الزراعي  

للأ فاعلية ايتخدام بعاض اياتراتيويا  (   656 – 600: 0225)اقد أشار  دراية علأ عبد الاهاا 

ية مهارا  التفكير التاريخي ا االتواه ناا المادإل لدى طالا التعلم النشط فأ تدريس مادإل التاريخ فأ تنم

 .المرالة الياناية 

علأ أهمية اياتخدام بعاض اياتراتيويا   (  626:  0221) كما أكد  دراية عاط  يعيد ا رواء عيد 

الااتعلم النشااط  فااأ تاادريس الدرايااا  االوتماعيااة ا  فاعليتهااا علااأ التاصاايل ا تنميااة مهاراتهااا ااال 

 .  لدى تالمي  المرالة ااعدادية المشكال

يت اا  ماال العاارض اليااابق أياار ايااتراتيويا  الااتعلم النشااط فااي تاياايل التاصاايل اااليااتيعاا 

المفاهيميي اتنمية مهارا  التفكير امهارا  ال المشكال  ااالتواه نااا الماادإل ااالتوااه نااا االعتمااد 

 .يازيادإل الدافعية اتقدير ال ا  المتبادل االيوابي 

ايركز الباث الاالي علأ عدد مل االيتراتيويا  التي تناياا طبيعاة ماادإل االقتصااد المنزلاي ي 

اتاادعا للااأ التعاااال االتفااااض االوتماااعي ياتاادعم المناقشااة اتراعااي الفااراق الفرديااة باايل التلمياا ا  ي 

 :اهاي ر الناقادعلأ تاييل التاصيل اتنمياة مهاارا  التفكيا داألنشطة اتياعاتتنا  فيها البداء ا راء ي

  .التعلم التاليديالتعلم التعااني ي دارإل التعلم ي 

 : التفكيــر الناقــد* 

التفكير نشاط عقلاي مارل يقاام باه الفارد عنادما تصاادفه مشاكلة ماا أا ماقا  غاامض ياتااج للاأ تفياير 

لة أا ياتت مل عملية التفكير طرق امهارا  اخطاا  متعددإل ياعل طريقها يصل الفرد للأ ال للمشك

الماق  الاامض عل طريق التأمل أا الادس أا تطبيق خطاا  ال المشاكلةي أا عال طرياق االياتدالل 

االيااتقرائيي أا االيااتنباطي اقااد يتاصاال للااأ ااال يتميااز بالواادإلي ااألصااالة ياقااد يقااام بتقااديم هاا ا الااال 

 .ة لمااق  االمشكال  األخرى المشابهياتعميمه علأ ا

 لبارازقراري أا الصرا  مت الصعابا ي أا  لصدارأل الفرد ياتاج للأ  (Roberts& Perkins)ايرى 

 693مل مؤتمرا(1: 39)األدلة االاول القاية في أيناء مناقشة الق ايا 

 .ايعد التفكير الناقد أاد صار التفكير التي ياتاوها كل فرد للتعامل مت المااق  المختلفة 

 :ماهية التفكير الناقد
ايتعراض لبعض التعريفا   يليفيما ي ا للتفكير الناقد اختلف  باختال  البااييل  هر  تعريفا  متعددإل

 : الخاصة بالتفكير الناقد

تفكياار  ا طبيعااة تقايميااة تتطلااا موماعااة ماال "التفكياار الناقااد بأنااه  (35: 6919أامااد اللقااانيي)يعاار  

ي  الصادار األاكاام اازل المهارا  المعنية بعمليا  التفكير المنطقي ي بهد  الاصال للأ ما ها صاا

 ". قيمة األدلة 

القدرإل علاأ الاكام علاأ األشاياء افهمهاا اتقايمهاا طبقاام " بأنه (01: 0220يمصطفأ فهيم)يعرفه ا

لمعايير معينة مل خالل طرح األيئلةي اعقد المقارنا ي ادراية الاقائق دارية دقيقةي اتصني  األفكار 

 ."يؤدى للأ ال المشكلة ال يالصاي   االتمييز بينهاي االاصال للأ االيتنتاج

ييتخدمها  التييميل العمليا  العقلية اااليتراتيويا  "بأنه  (9: 0222يس ر االليزي)تعرفه كما 

 .لما يراه فأ المااق  المختلفة يصدر أاكامام ايتخ  قرارا  ايعطأ تفييرا  لكيالفرد 



مرتكااز علاأ قارار مااا يعتقاده الفاارد أا معقاال  تااأمليتفكيار " علااأ أناه " راباار  لناز"بينماا يعرفاه 

 (611:  61)  2"يفعله

تام لقاراره  الا يللاأ التعريا  الشاائت "  White & Hargrove -ااي ي هارورا " القد تاصل 

طبقاام لتصاني  بلاام لاهادا   عااليقدرا  تفكير  ا  ترتيا " بيل الدرايا  الترباية المتعددإل علأ أنه 

 (0:  19)   . "الترباية

التفكيار " تعريفاا للتفكيار الناقاد بأناه  ( Center for Critical Thinking , 1998 )مركز التفكير الناقد ايادد

ال ي يعمل علأ تقييم نفيه بنفيه يأا ها القدرإل علاأ التفكيار بماا يفكار باه ا خارال بطريقاة تهاد  للاأ 

 ".تاديد واانا القاإل اال ع  اا عه في قالا وديد 

عملياة عقلياة تت امل " التفكير الناقاد علاأ اناه (    191 – 195:  0221هيم م مودي لبرا) ا يعر   

موماعة مل مهارا  التفكير التي يمكل أل تياتخدم بصااره منفاردإل أا موتمعاة دال التازام باأي ترتياا 

معيل للتاقق مل الشيء أا الما ا  ا تقايمه بااليتناد للاأ معاايير معيناة مال اوال لصادار اكام علاأ 

 " .يء أا التاصل للأ ايتنتاج أا تعميم أا قرار قيمة الش

اباالرغم ماال اخاتال  العلماااء االبااااييل فاي تعرياا  مفهاام التفكياار الناقااد لال أناه ياوااد بيانهم اتفاااق فااي  

 :موماعة مل العناصر المشتركة اهي

 .أل التفكير الناقد ياتاج ايتخدام موماعة مل موماعة مل القدرا  العقلية  -

 .ناقد ياتاج مهارإل ايتخدام قااعد المنطق اااليتدالل أل التفكير ال -

أل التفكياار الناقااد ماصاالة ليلياالة ماال العمليااا  المعرفيااة انااتوهااا ت هاار فااي شااكل موماعااة ماال  -

 .المهارا  التي ينباي أل يماريها الطالا 

لواة يت امل معا عقلاينشااط : علأ أنهفي الدراية الاالية   التفكير الناقد يعرتاعلأ ه ا يمكل 

تصل للأ الدماغ عل طريق الاااس امل يم تقايمهاا بهاد  الاصاال للاأ اال  التيللمعلاما  االاقائت 

 .المشكلة أا اتخا  قرار أا لصدار اكم علأ ق ية أا ما ا  م

 

 :مهــارات التفكير الناقد
ميتهااا تنطلااق مهااارا  التفكياار الناقااد ماال الفر ااية التااي مفادهااا أل التفكياار الناقااد مهااارإل يمكاال تن

اتطايرها لدى كل فرد ي ايتم  ل  بإعداد الخبرا  االمهارا  الالزمة لتاقيق  ل  ي ابتااافر معلام لدياه 

 (603: 0220نايفة قطاميي .)الخبرإل الكافية بايتخدام مادإل درايية وديدإل 

 : افي درايا  عدإل تناال الباايال تصني  مهارا  التفكير الناقد منها 

 (963: 10)مهارا  التفكير الناقد التالية"  Elliott –لليا  " تناال 

 . التعر  علأ االفترا ا -0                               . االيتدالل -6

 .التفيير -1                                . االيتنتاج -3

 . تقايم الوداال  -5

 2(150:  55:   )د التاليةمهارا  التفكير الناق" اائل عبد هللاي فاطمة لبراهيم"بينما تناال 

                              االيتنتاج -          االيتدالل -            الدقة فأ فاا الاقائت -

                             التفييــر -                       تقايم الاول - 

 . ير المرتبطة بالماق التمييز بيل الاول الهامة المرتبطة بالماق  ي ابيل الاول غ -

 . التمييز بيل الاقائق االاقائت فأ مقابل ا راء االمعتقدا  الشخصية -

 . معرفة األخطاء االماالطا  المنطقية مل خالل االيتدالل فأ الاول المطرااة -

 :           فيمهارا  التفكير الناقد ( 11 - 15: 6999 ي وراال فتاي) الخا



 .يمكل ليباتها ااالدعاءا  أا المزاعم القيمية لتياالتمييز بيل الاقائق  -

 .التمييز بيل المعلاما  ااالدعاءا  ااأليباا المرتبطة بالما ا  اغير المرتبطة به -

 .تاديد ميتاى دقة الرااية أا العبارإل -

 . تاديد مصداقية مصدر المعلاما  -

 . التعر  علأ االدعاءا  االاول أا المعطيا  الاام ة -

 . فترا ا  غير المصرح بهاالتعر  علأ اال -

 . تارى التايز -

 .التعر  علأ الماالطا  المنطقية -

 .التعر  علأ عدم االتياق فأ ميار التفكير أا االيتنتاج -

 .تاديد قاإل البرهال أا اادعاء -

 .اتخا  قرار بشأل الما ا  ابناء أر ية يليمة للقيام بإوراء عملأ -

 .التنبؤ بمترتبا  القرار أا الال -

تادياد العالقاة االياتنتاجي االياتقراءي  : فايمهاارا  التفكيار الناقاد ( 90: 0223اد  يعادإلي و)ايادد 

ل اليبا االنتيوةي المقارنة أا التبايل أا التنااقضي تادياد األالاياا ي التتاابتي التمييازي التعار  علاأ بي

 .لبراهيلالتاقق مل التنايق أا عدم التنايق في الاول اااوها  الن ري تاديد المواال يا 

 :أل المهارا  الرئييية للتفكير الناقد تتميل في ( 619: 0221صالح الديل عرفةي)ايرى 

 .تمييز الفر يا  اتعري  غير الاا   منهاالقدرإل علأ  -

 .ايتنباط اايتخالا المعلاما  -

 .ااالدعاء االرأيالتمييز بيل الاقيقة  -

 .التمييز بيل المعلاما  ال رارية اغير ال رارية -

 .التناق ا  المنطقيةمعرفة  -

 .فأ الاكم عليه االتأنيتاديد دقة الخبر اايتيعابه  -

 .القدرإل علأ التنبؤ -

 .فهم األخبار االاول الاام ة االمتداخلة -

 .تقرير صعابة البرهال -

المنايابة  الاااليالتازم بهاا البااث  االتاي افأ  اء ما يبقي يمكل تاديد مهارا  التفكير الناقاد

 : يليفيما ااعدادي االتي يمكل تنميتها مل خالل تدريس االقتصاد المنزلي لتلمي ا  الص  الياني 

 :الدقة في فحص الوقائع -

يت امنها ما اا  مااي باياث  التايالاقائت االبياناا  المعلاما  ااتتميل فأ القدرإل علأ فاا 

هاا ادقتهاا المعلاما  صاياة أا غير صاياة ايعااد ها ا للاأ قدرتاه فاي تاليليمكل أل ياكم الفرد بأل 

 .اردها للأ لطارها الصاي  

 :االستنبــاط -

يتميل فأ قدرإل الفرد علأ معرفة العالقا  بيل اقائت معينة تعطأ لهي باياث يمكال أل ياكام فاأ 

 اء ه ه المعرفاة ماا ل ا كانا  نتيواة ماا مشاتقة تماماام مال ها ه الاقاائت أم الي بااض الن ار عال صااة 

 .نهاالاقائت المعطاإل أا ماق  الفرد م

 :االستنتــاج -

الاصال للأ نتيوة معينة تترتا علأ البياناا  التاي يت امنها ما اا  ماا  يتميل فأ قدرإل الفرد

 . بايث يمكل أل يميز بيل االيتنتاوا  الصاياة المترتبة علأ الما ا  ابيل االيتنتاوا  الخطأ 



 : لحججتقـويم ا -

أا  تتصاال اتصاااالم مباشاارام بق ااية مااا لتااياتتمياال فااأ قاادرإل الفاارد علااأ لدرا  الواانااا الهامااة 

 . ةفيال عبيل الاول القاية االاول تمييز الي ايمكل ما ا  ما 

 

 :   أهمية التفكير الناقد 

أهميااة تنميااة مهااارا  التفكياار الناقااد لاادى المتعلماايل فيمااا (  005- 001:  0221مامااد ريااال ي )لخااا 

 :           يلي

ما اااعية ا لهااا القادرإل علااأ التعامال ماات الكام الهائاال ماال يياهم فااأ بنااء شخصااية تتصا  بال.  .6

 . للاكم علأ مصداقية ه ه المعلاما   ةالمعلاما  م ا ليواد ا اييل

يياعد الفرد علأ تصاي  تفكيره بنفيه م األ يفكر تفكيرا عقالنيا م ا يالل ما يعرفاه م ا يتقناه  .0

م ا يوعله قادرا علأ لصدار األاكام ا يتمكل منه  م كما يمكنه مل التفكير بمرانة ا ما اعية 

 .الناقدإل  

تتطلاا مال الماتعلم  الدقاة ا الصابر ا الصادق ا  االتاييناقش مصادر المعرفاة قبال اعتمادهاا م  .3

 .الرغبة فأ الباث عل البراهيل ايبا  األشياء ا األمار

البتكاارى أل يميل   رارإل بالنيبة للتفكير االبتكارى م ايث  ياتاج الفرد فاأ مااقا  التفكيار ا .1

ين ر الأ عملاه ن ارإل ناقادإل مال لا اة ألخارى م ا الاأ أل يقاام ها ا العمال علاأ  ااء أعماال 

بعااض القاادرا  األيايااية التااي يت اامنها التفكياار اابااداعي مياال القاادرإل علااأ  ألكمااا . ا خااريل 

اااياااس بالمشااكال  م ا القاادرإل علااأ التخياال ا التن اايم ا التقااايم م مشااابهة لاابعض القاادرا  

 . األيايية التي يت منها التفكير الناقد 

االنقياد للعااط  م أا التعصاا : يتعارض مت  الكيير مل العاامل ا عادا  التفكير الهدامة ميل  .5

 .للرأي مل غير دليل الأ غير  ل  مل األمار م اهأ عاامل تايد بالتفكير عل الطريق اليليم  

ييار مال الفاائاد التاي تاققهاا تنمياة التفكيار الناقاد لادى اأشار  العدياد مال األدبياا  الترباياة للاأ الك

عااااادل )ي  (Goesik, 1997)ي (Allegritti& Frederick, 1995) :المتعلماااايل منهااااا 

 (19: 0223واد  يعادإلي )ي ( 630-636: 0220نايفة قطاميي)ي ( 53: 0226النوديي

 امتال  القدرإل علأ التن يم اليواد ال للمشكال  الودلية االمعقدإل. 

   يياهم في لكياا التالمي  القدرإل علأ اتخا  القرارا. 

 لكياا المتعلميل القدرإل علأ ربط المتايرا  اتقبل آراء ا خريل. 

  لكياا التالمي  مهارإل الااار االمرانة االميل للأ المناقشة االقدرإل علأ تاليد األفكار. 

 لكياا التالمي  القدرإل علأ النقد الما اعي. 

  القدرإل المالا ة الدقيقة لما يوري مل االه لكياا التالمي. 

 تشويت التالمي  علأ التعبير عل أفكارهم ااوها  ن رهم بارية تامة. 

  تشويت التالمي  علأ التعلم النشط ال ي يتوااز ااداد الولااس اااصاااء اليالبي للاأ المالا اة

 .االمقارنة االتصني  اال المشكال  

 تشويت التالمي  علأ اليقة بالنفس. 

 تشويت التالمي  علأ تطبيق أياليا التعلم ال اتي في عملية التعلم. 

اعلأ الرغم مل ه ا لال أل هنا  موماعة مل المعاقا  تاال دال تفكير الشخا تفكيارام ناقادام 

 (015- 011:  30: )هي

 2التير  فأ  فهم اايتيعاا المااد المقرؤه أا الميماعة أا المرئية -6



 2ألاكام البداء ا راءالتير  فأ لصدار ا -0

 2البعد عل الما اعية عند تقييم األفكار أا النصاا المقراءإل أا الشخصيا  العلمية ااألدبية -3

 2التعصا لرأى معيل أا فكرإل ماي االميل مت الهاى أا الميال الشخصية االتايز -1

 2ي ااالقتراا مل التفكير الخرافأالمنطقيالبعد عل التفكير  -5

 2التواها  الشائعة دال تاكيم العقلميايرإل ا -1

 2أا التفكير الوامد الماداد الراتينيالتفكير  -1

 : التفكير الناقــد مهارات تنميةو تعليم
التفكير الناقاد مال أهام األهادا  الترباياة المعاصارإل اياث يعتبار علمااء التربياة المعاصارال أل  

إل للتربياةي ألل ااق كال طالاا أل يعبار يايايةاألتدريا الطالا علأ مهارا  التفكير الناقد مل األهدا  

تمكناه مال أل يالال  التيأل يتزاد الطالا بالمهارا   ال راريعل نفيه بارية كاملةي ال ا أصب  مل 

 (016:  30) 2الاق  المنايا فيتصل لليه اتأ ييتطيت أل يتخ  القرار المنايا  التيالمعلاما  

التفكير عامةي االتفكير الناقد خاصة ايتوابة طبيعية لما فر ه ف الم عل ه ا فقد واء االهتمام بتنمية 

 لكياتفرض عليه مااوهتها  هتاديا  وديدإل تااوه فييعيشه اانيال متميالم  ال ي االوتماعيالتفكير 

 .(92:  05) 2أف ل األا ا  الممكنة فييبقأ اييتمر 

 فايشير للأ أنه تاود عدإل اتواها  ت" ليزيس ر اال"ااتأ يمكل تنمية ه ا النا  مل التفكيري فإل 

 (65 - 66:  9:             )يليلها كما   عر تموال تعليم اتنمية مهارا  التفكير الناقد 

للأ تعليم التفكير الناقد دال االرتباط بمنهل معيل ا ل  عل طريق تناال المهارا   يدعا :االتوــاه األال

 .يااوهها الفرد التي  اياتية تيتخلا مل األاداث اليامية العقلية المكانة له بالتدريا مل خالل مااق

معيل ايث اود فأ التراث ما يؤكد  دراييتنمية مهارا  التفكير الناقد مل خالل ماتاى : اليانياالتواه 

علأ أل مهارا  التفكير الناقد ال يتم تعلمها بدال ارا المدرياة اتأكيادها المياتمر علاأ اياتخدام ها ه 

 .المهارا 

انه يمكل تنمية قدرإل المتعلم علأ تنمية مهارا  التفكير العلياا ا (  099:  0223مامد الايلة ي) رى ا ي

تقام علأ التفاعل ا المشاركة النشطة  التيتطايرها مل خالل ايتخدام بعض ايتراتيويا   التعلم النشط 

 .مل وانا المتعلم ا التاويه الميتمر تا  لشرا  ا تاويه المعلم 

تنمياة التفكيار الناقاد اهاا يهاتم  فاي الياانيايتخدام االتواه  لتف ال لتيلأ  ل  فإل الباايابناءم ع

 .االقتصاد المنزليبالتدريا علأ مهارا  التفكير الناقد مل خالل ماتاى مادإل 

 :استراتيجيات تنمية التفكير الناقد 

  Learning cycle Methodطريقة دورة التعلم : أوال
دإل تعتمد علأ األداار المتكافئة لكل مل المعلام االماتعلم ي اتياير عملياة التادريس هأ طريقة تدريس ودي

 ,Russel,1980)131-131)بايااتخدامها افقااا لاايالث مراااال هااأ الكشاا  ي تقااديم المفهااام ي التطبيااق 

" كااارفيس"فااأ النمااا المعرفااأ ي ايتناااال " بياويااه"اتيااتمد هاا ه الطريقااة لطارهااا الن اارى ماال ن ريااة 

(Karfiss1980,4 ) لل االمكانياا  االبتكارياة لطريقاة لادارإل الاتعلم غيار " مميزا  ه ه الطريقاة بقالاه

ماددإل ي فهأ تيتخدم فأ تاصيل المفاهيم االيايية االهامة االتأ تبدا اكير صعابة الأ التالمي  بطريقة 

هدا  ي االما اعا  تمكنهم مل لدراكها افهمها بيهالة ي كما تيير للمعلم مياعدإل تالمي ه فأ لتقال اال

الخاصة بالاادإل ي االمقرر الدرايأ أا البرنامل التعليمأ ي باا افة الأ أنهاا تاافر فرصاا لتنمياة مياال 

ااهتماما  التالمي  ناا الدراية االتعلم ي اأخيرا تياعد المعلم علاأ التخطايط للتادريس بأيالاا يناياا 

 .المتعلم ال ى يفكر بطريقة ايية 



علأ عدد مل المبادىء أا القااعد التأ يوا تاقيقها عند الاتعلم اقاد " دارإل التعلم"قة ايقام تا ي  طري

 : علأ الاوه ا تأ  (Karfiss1980,8)" كارفيس"اددها 
أل يافر المعلم قدرا كبيرا مل التاويه أيناء مرار التلمي  بالخبرإل التعليمية مت أهمية ايتخدام النما ج  -6

 .أى مل األداا  االمااد المنايبة األخرى التأ يمكل تناالها باليد أا 
أل يافر المعلم المرئيا  االتا ياا  المنايبة المتعلقاة بالمفااهيم المتعلماة اكا ل  فرصاا لمالا اة  -0

 .ال اهرإل المدراية فأ يياقها الطبيعأ 
أل يقدم المعلم الأ تالمي ه فرصا متكرره خالل الماقا  التعليماأ باياث تمكانهم مال اال المشاكال   -3

عمل اكتشافا  مرتبطة مباشرإل بما ا  الدراية بما ييهل انتقال أير المعرفة الاأ مااقا  وديادإل ا
 .ممايلة 

علأ المعلم ايتخدام االيئلة التأ تيتيير لدى التالمي  القدرإل علأ التطبيق ي التاليل التركيا االتقايم  -1
 .بدال مل ايتدعاء المعلاما  التأ تم اف ها فقط

أ ربط المفاهيم المتعلمة الدرا  العالقة بينها بايث يادث تكامل بيل مالديهم مل مياعدإل التالمي  عل -5
 .معلاما  يابقة اما اكتيباه مل معلاما  وديدإل

اييير التدريس افقا لدارإل . تشويت التالمي  لكأ يعملاا يايا مل أول ال ما يااوههم مل مشكال   -1
 :التعلم باتبا  الخطاا  اليالث التالية 

 :الكش   مرالة -6

يتعامل الطالا فيها مت الخبرا  الايية التأ تيير لديهم األيئلة اااليتفارا  مما يدفعهم للقيام باألنشاطة 

 .  الفردية االوماعية للباث عل ااوابة المنايبة له ه األيئلة اااليتفارا 

 :مرالة تقديم المفهام  -0

ة ايتخدام نتائل الباث فأ مرالة الكش  للاصاال الاأ المفهاام الودياد أا المعلاماة ايتم فأ ه ه المرال

 .الوديدإل ايتم  ل  عل طريق شرح المعلم أا عل طريق الكتاا المدريأ أا الايائل التعليمية 

 :مرالة التطبيق -3

ر لاديهم يتم فيها تطبيق ما تاصل اليه الطالا مل معلاما  وديدإل علأ أميلة امااقا  وديادإل تييا

ايئلة اايتفيارا  وديدإل امااالاة الكشا  عنهاا ابالتاالأ يادفعهم  لا  للادخال فاأ مرالاة الكشا  مارإل 

 ( 01: 6990مودي ايماعيل)أخرى اهك ا تبدأ دارإل وديدإل 

 . ( Generative Learning )التعلم التوليدي :ثانيا

دريس يتم مل خالل أربت مراال نما ج للت" التعلم التاليدي بأنه  Shepardson , 1999 : 256))عر 

ا طار التطبيق  ا يتم تعلم التالمي  للمفاهيم  –طار التادى  –طار التركيز  –الطار التمهيدي : ا هأ 

. العلمية مل خالل الااار ا التفااض ا تاليد المعنأ مت المعلم امل خالل التعلم فأ موماعا  صايرإل 

" 

نما ج يت مل عملياا  تاليدياة يقاام فيهاا الماتعلم " بأنه (  11:  0223ناهد عبد الرا أ ي ) ا عرفته 

بربط المعلاما  الوديدإل للمعرفة ا الخبرا  اليابقة ا تشخيا الخبرا  الخاطئة لديه أيناء دراياته كماا 

 . " يهتم بتاليد العالقا   ا  المعنأ بيل أوزاء المعلاما  التأ يتم تعلمها 

   : أيس النما ج التاليدى

نما ج التاليدى ها أاد ايتراتيويا  الاتعلم البنااف فانهماا يرتكازال علاأ نفاس األياس ا هاأ  ايث أل ال

- (    :  51:  0223ناهد عبد الرا أ ي ) 

 .يبنأ المتعلم المعنأ عل طريق تكايل عالقا  بيل المفاهيم الوديدإل ا اليابقة    -

أ تاطأ ما اعا  الماادإل ا عر اها فقاط ال يقتصر تدريس المادإل الدرايية علأ الطرق المعتادإل الت  -

بل يبدأ التدريس مت نما ا تطار المفاهيم أيناء التعلم مل خالل قيام المتعلم بتاليد المعانأ لتايير المفاهيم 

 . البديلة لديهم 



ييتخدم المتعلم العمليا  التفكيرية لفهم ا معرفة العلام ي أي يكال نشاطا ليكاال العالقاا  بايل أوازاء   -

 . رفة ا تاليد المعنأ بيل معرفة المتعلم ا خبراته اليابقة المع

ا ماا بعاد المعرفاة    Meta – Learning( ماا بعاد الاتعلم ) يتعدى اداد المعرفة للأ ما فااق الاتعلم   -

Meta – Recognition   ا ه ا يعنأ االيتمرارية لتاقيق مزيد مل التعلم . 

ي هاا أااد نماا ج الاتعلم البناائأ المطاارإل ا التاأ تتركاز ااال ا يت   مما يابق  أل الاتعلم التالياد     

المااتعلم فااأ ايااتيعابه ا فهمااه للمعلامااا  الودياادإل ا ربطهااا باليااابقة ا تصاااي  الخاطئااة منهااا  باايااطة 

 .العمليا  المعرفية المختلفة  

ليمياة علاأ ا يعكس التعلم التاليدي رؤياة فيواتياكأ فاي الاتعلم ا يتكاال مال أربات مرااال أا أطااار تع

       , Shepardson)  : 6990:   101) الناا التالي   

 :  Preliminaryالطار التمهيدي 

ا يقااام  المعلاام فااأ هاا ه المرالااة بالتمهيااد للاادرس ا لاا  ماال خااالل ليااارإل األياائلة االناقشااة الاااريااة 

بايل المعلام االتالميا  اييتويا التالمي  للمعلم بااوابة اللف ية أا عال طرياق نشااط كتاابي صافأ فاللااة 

 .تصب  فأ ه ه المرالة أداإل نفيية للتفكير االتادث االعمل االرؤية 

كما تت   فأ ه ه المرالة أي ا المفاهيم اليامياة التاأ لادى المتعلمايل مال خاالل اللااة االكتاباة االعمال 

 .اماارها التفكير  الفردي للتالمي  تواه المفهام 

  Focus (البؤرإل ) الطار التركيزى  -0

افأ ه ه المرالة ياوه المعلم تالمي ه للعمل فأ موماعا  صايرإل ااداث التكامل بيل المفاهيم اليامياة 

االمفاهيم العلمية امياعدتهم للدخال للأ المفاهيم العلمياة م ايياتخدم التالميا  عملياا  ماا اراء المعرفاة 

(Meta  cognitive   ) للأ ن اام متمايا  مال ( ادإل الخام الطبيعية الم) لتاايل اتعميم المعرفة اليامية

 .المفاهيم العلمية 

 Challenge( التادى )الطار المتعارض  -3

ا فأ ه ه المرالة يقاد المعلم مناقشة الفصل بالكامل مت لتااة الفرصة للتالمي  للمياهمة بمالا ااتهم ا 

 .عملية فأ غياا المفاهيم اليامية فهمهم  م ايااال المعلم ايتخدام ايائل مدعما  لتيبي  المفاهيم ال

     Applicationطار التطبيق  -1

افأ ه ه المرالة تياتخدم المفااهيم العلمياة كاأداا  ا يفياة لاال المشاكال  اخلاق نتاائل اتطبيقاا  فاأ 

 Shepadson , 1992):626)كما تياعد علأ تاييت نطاق المفهام . مااق  اياتيه 

بمعرفة تطبيق ن رياة فيواتياكأ فاأ تعلام الطاالا للمفااهيم العلمياة ا قد اهتم  بعض الدرايا         

باياتخدام   Shepardson ,1997 |1999))دراياة شيباردياال : بايتخدام نما ج الاتعلم التاليادى ميال 

 موماعتيل صايرتيل  فأ المراال التعليمية األالأ لزيادإل التفاعل األوتماعأ 

باياتخدام المناقشاة فاأ موماعاا  ( ,Alexopoulou & Driver 1999)ا دراية الكيابالا ا دريفار

 0222)كما تأكد  دراية يار عبد الكريم . صايرإل   ا أياليا تفاعل األقرال فأ دراية مادإل الفيزياء 

علااأ فاعليااة التاادريس افقااا لن ريتااأ بياويااه ا فيواتيااكأ فااأ تاصاايل بعااض المفاااهيم (  053-023ي

عباادإل ) أليتداللأ الشكلأ لدى طالباا  الصا  األال اليااناي  ادراياة الفيزيائية ا القدرإل علأ التفكير ا

التأ أشار  للأ فعالية التدريس بايتخدام نما ج التعلم التاليدى فاأ (  521 – 111:  0223الخالأ ي 

ناهاد ) تصاي  التصارا  البديلة لبعض المفاهيم ا تنمية األتواه نااا العلاام الفنياة الكهربياة ي ادراياة 

 (      11 – 15:  0223لرا أ ي عبد ا

التأ أشار  الأ أهمية ايتخدام ه ا النما ج لتعديل التصارا  البديلة اال ال ااهر الطبيعية ا اكتياا 

 .مهارا  االيتقصاء العلمأ ا األتواه ناا العلام لدى تالمي  الص  األال االعدادى 



   Cooperative Learningالتعلم التعاوني: ثالثا

تيوية تدريس تقام علأ العمل في موماعا  مال أوال تاقياق هاد  ماادد باياث يعلام ايتراها 

(. 6993:599مدياااة عبااد الااراملي)األفااراد بع ااهم بع اااي متاملاايل مياائالية تعلمهاام اتعلاام زمالئهاام 

بأنه ايتراتيوية مل اياتراتيويا  الاتعلم التاي تتطلاا مال المتعلمايل ( 6999:60انال واد هللاي)اعرفته 

ي علأ أل يكاناا متبااينيل فاي القادرا  1-0عا داخل موماعا  صايرإل يترااح عدد أفرادها مل العمل م

اااليتعدادا ي لتاقيق هد  مشاتر ي ايتعااال أفاراد الموماعاة الاااادإل فاي فهام الماادإل العلمياة لتاقياق 

ماعاة الهد  المنشادي بايث يكال كل طالا ميئاال عل نواح موماعتاهي اقاد يلتقاأ بعاض أفاراد المو

معا للتعلم ي بايث يعاد كل فرد الأ موماعته لينقل لها خبرتهي اأينااء ها ا التفاعال تنماا لاديهم مهاارا  

شخصاايةي ااوتماعيااةي ايوابيااة تياااعدهم علااأ تعااديل ياالاكهم الااأ األف االي اتتااادد ا يفااة المعلاام فااي 

 .مالا ة اتاويه اارشاد اتقايم موماعا  التعلم 

 :مميزا  التعلم التعااني 

يؤكد األدا الترباي علأ فاعلية أيلاا التعلم التعااني في دعم الواانا االممارياا  الترباياة 

المختلفااة كالتاصاايل الدراياايي ااالتواهااا ي االتفاعاال االوتماااعيي ممااا يااؤدي الااأ كيياار ماال الممياازا  

 :التالي  الخاصة بالتعلم التعااني لكل مل الطالا االمعلم في آل اااد يمكل تناالها علأ الناا

 :أاال بالنيبة للمتعلم 

 الوانا التاصيلي-أ

 .يياعد علأ فهم ااتقال المفاهيم األيايية  -

 .يكال اتواه ايوابي ناا المادإل الدرايية  -

 .ينمي التفكير الناقد االقدرإل االبداعية  -

 .ينمي القدرإل في بعض المهارا  المعرفية ميل ال المشكال  ااتخا  القرارا  -

المتعلم ياتف  بما تعلمه لفترإل أطال يكما يتم القادرإل علاأ تطبياق ماا تعلماه غاي مااقا   يوعل -

 (611: 6991ايل العار .)وديدإل

 الوانا النفيي -ا

 .ينمي القدرإل علأ تامل الميئالية  - 

 .يزيد مل ميتاى اعتزاز الطالا ب اته  - 

 .يخف  مل انطاائية بعض الطالا اعزلتهم  - 

األيايية للمتعلميل ميل الااوة لالنواز االااوة للتقدير االااواة للادفا  عال  يشوت الااوا  - 

 .النفس االااوة لالنتماء

 الوانا االوتماعي -ج

 .يالد االاياس بالوماعة لدى الطالا - 

ييااااعد علاااأ انمااااء العالقاااا  الشخصاااية بااايل أع ااااء الموماعاااة مماااا ييااااهم فاااي نمااااهم  - 

 .االوتماعي 

تعلميل لمدريتهم االن ر اليها اكأنهاا مكاا ل تعمال فياه موماعاة متااباة مال يزيد مل اا الم -

 .األفراد ييعال لتاقيق تعلم أف ل 

 (6999:53انال واد هللا)يكيا المتعلميل كيير مل مهارا  التفاعل االوتماعي - 

 :يانيا بالنيبة للمعلم 

 .يقلل المدإل الزمنية التي ييتارقها المعلم في عرض المعلاما  -

 .قلل مل الوهد ال ي يب له في متابعة اعالج الطالا ال عي ي -



: 6993مدياااة عبااد الاارامل.)طالااا 52أا12موماعااا  باادال ماال 9أا 9يمكاال المعلاام ماال متابعااة  -

511) 

 :دار المعلم في التعلم التعااني

شاكل مباشار يبرز مل خالل التعلم التعااني أهمية الدار ال ي يقام به الطالا امشاركته النشطة الفعالاة ب 

في عملية التعلم ايث يقام بتن يم الخبرا  اتاديدها اصياغتهاي اتنشيط الخبرا  اليابقة اربطها بالخبرا  

ي االمااق  الوديدإلي اممارية االيتقصااء الا هني الفاردي االومااعي اومات المعلاماا  االبياناا  اتن يمهاا

نواز المهامياال الخالفا  بايل األفراديبواناا االتعبير عل األفكار با اح افاعليةياتاويه ا خريل ناا ا

األداار العامة التي يقام بها كل فارد داخال الموماعاةم اال أل هناا  بعاض األداار للمعلام اليمكال االياتاناء 

 :عنها لتاقيق األهدا  التعليمية اتتاد ه ه األداار في يالث مراال هي

 :اهي مرالة ما قبل التعلم اتشمل: المرالة األالأ

 :مرالة التخطيط ااالعداد اتت مل-أ

 تاديد األهدا  - 

 تاديد اوم الموماعة-  

 تازيت المتعلميل في موماعا  - 

 تاديد الفترإل الزمنية -

 ترتيا اورإل الدراية-

 اعداد المااد التعليمية-

 تازيت أداار المشتركيل في كل موماعة-

 :مرالة تن يم المهام اتاديد الميئاليا  اتشمل -ا

 تاديد الميئاليا  –.         ح المهامشر-  

 :اهي مرالة مابعد التعلم اتشمل: المرالة اليانية 

 التقايم االتقدير -غلق الدرس        - 

 (6999:11 -15انال واد هللا )الالق-التا ية الراوعة    - 

 :ايتراتيويا  التعلم التعااني 

 :لتعلم التعااني اأكيرها شياعا هيهنا  عدد مل الطرق اااليتراتيويا  التي تقام علأ ا

 (ADST)تقييم التالمي  افقا لميتايا  التاصيل  -

 داري األلعاا للفرق المختلفة -

 (TAIالتفرد بمياعدإل الفريق -

 طريقة ويويا -

 (التعلم معا)طريقة وانيال اوانيال -

راتيويا  الاتعلم تي اهتم  بتنمية التفكير الناقد مل خاالل اياتخدام اياتانارد فيما يلي بعض الدرايا  ال

 :البرامل لنفس الارض  دأا لعداالنشط 

التي تؤكد علأ لمكانية دعام التفكيار الناقاد فاي االقتصااد المنزلاي (   Barbara,1990 باربارا)دراية * 

مل خالل تدريس أيلاا ال المشكال  في لدارإل األيرإل ادراية يلاكيا  المعلمة التاي يمكال أل تادعم 

لاادى التلمياا ا  للااأ وانااا ايااتخدام أياالاا ااال المشااكال  فااي الاياااإل الااقعيااة  مهااارا  التفكياار الناقااد

 .امااقفها المختلفة 

فعالياة التادريس بااليتقصااء فاأ كال مال نماا التفكيار الناقاد   أيبت ( 6996ي ماماد الزناتأ) ادراية *       

تراتيوية التقليدياة امتخا إل بالمقارناة باياتخدام االيا األدباي الياناياالتاصيل لدى طالا الص  اليالث 



 2مل مادإل المنطق مواالم للتدريس

ايتهدف  تنمية مهارا  التفكير الناقد داخل المنهلي افي تادريس ماادإل (  Julie,1992والي )ادراية * 

تم ا ت مشرا  ل ل  بإشرا  وامعة نبراياكا . االقتصاد المنزلي ياتطاير أداء المعلما  أيناء الخدمة 

 .بأمريكا 

تعليم مهاارا  التفكيار باياتخدام  Jhonson& Tomas,1992)وانيال ا تاماس(يتهدف  دراية اا* 

التعلم التعااني كأااد اياتراتيويا  الاتعلم النشاط ي بتقاديم درس أا دريايل لتعلايم التكنالاوياا ااالقتصااد 

ا بتدرييااها المنزلااي ياأكاادا علااأ أهميااة مهااارا  التعلاايم العليااا التااي اعتبراهااا مهااارا  أيايااية اطالباا

 .للمتعلميل 

االتي أعد فيها دليال لمياعدإل معلما  االقتصاد المنزلاي فاي تنمياة (  Stone,1993يتال) أما دراية * 

اتطاير أيلاا التعامل مت الق ايا االمشكال  المرتبطة بمنهل االقتصاد المنزلاي ياتعاريفهل بمهاارا  

 .الدراس التفكير العليا يادمل تعلم ه ه المهارا  في ماتاى 

ايتهدف  معرفاة أيار البرناامل المقتارح لاال المشاكال  علاأ  االتي( 6991ييعيد عا يل)ادراية * 

تنمية التفكير الناقد ااالبتكارى اتنمية مهارا  ال المشكال  العامة ااتواها  تالميا  المرالاة الياناياة 

 .ناا الريا يا 

كيار العلياا ابعاض المهاارا  الاياتياة االعمال افي دراية أخرى تم اعاداد مانهل لتادريس مهاارا  التف* 

. الومااعي يارعاياة األيارإل االتا يااة الدارإل المااارد ياتام تطبيقاه فااي مادارس شامال كاراليناا بأمريكااا 

اأيبت  النتائل فعالية المنهل في تنمية مهارا  التفكير العليا االمهارا  الناقدإل للاأ واناا اكتيااا بعاض 

إل األعمااااال اترشاااايد االيااااتهال  يالدارإل الماااااارد األياااارية االتخطاااايط المهااااارا  الاياتيااااة فااااي لدار

 (North Carolina,1997).للاياإل 

اهاأ اياتخدام  –علأ فاعلياة بعاض أيااليا الاتعلم النشاط (  Goerlitz, 1997) ا تؤكد نتائل وارلتز 

 –  اليامياة ريام الكاريكاتير ا تاليلها مل قبال الطاالا ا متابعاة األااداث الوارياة مال خاالل الصاا

 .علأ تنمية مهارا  التفكير الناقد 

التي أيبت  فعالية برنامل مقترح في تعليم االقتصاد المنزلي فاي تنمياة ( 0222خديوة بخي ي)ادراية * 

 .التفكير الناقد االتاصيل الدرايي لتلمي ا  الص  األال ااعدادي 

وية البنائيااة للاأ وانااا المادخل التاااريخي التااي أيبتا  فاعليااة االياتراتي( 0222يااعيد الفايي) ادراياة * 

اايتراتيوية المتناق ا  الميتخدمة فاي البرناامل المقتارح فاي  ااء الق اايا المعاصارإل لتنمياة التفكيار 

 .الناقد لدى طالا المرالة الياناية 

فعالياة برناامل فاي االقتصااد المنزلاي لتنمياة بعاض ( 0221لمياء صالح الديل ايالي) اأيبت  دراية * 

 . ارا  التفكير لدى تلمي ا  الالقة اليانية في  اء برنامل الكار مه

فعالية ايتراتيوية مقتراة قائمة علأ أيلاا اال المشاكال  االاتعلم (   0221دعاء)كما أيبت  دراية * 

 .البنائي في تنمية التفكير الناقد في الريا يا  بوانا التاصيل الدرايي 

ة التفكيار الناقاد فاي مختلا  الماااد الدراياة ي فنواد بعاض تنا  في أياليا تنميامما يبق يت   

 بارباااارا)دراياااة اياااتراتيويا  الاااتعلم النشاااط كأيااالاا اااال المشاااكال  ميااال الدراياااا  اياااتخدم  

Barbara,1990  )ي االاتعلم (6996ي ماماد الزنااتأ) اااليتقصاء كدراية ي(  0221دعاء)ادراية ي

 ,Goerlitz) ااياتخدام رياام الكاريكااتير كدراياة Jhonson& Tomas,1992))التعاااني كدراياة 

انود عدد مل الدرايا  التي اهتم  بتنمية التفكير الناقد مل خاالل تطبياق بارامل معادإل لا ل  ( .  1997

واااالي : )ميااال دراياااة كااال مااال اتياااتخدم اياااتراتيويا  الاااتعلم النشاااط امرتبطاااة باااالمااد الدراياااية 

Julie,1992  )ي  (يااتالStone,1993 )ي(6991يعيد عا اايلياا) ي (North Carolina,1997) ي



 (.0221لمياء صالح الديل ايلي) ي (0222يعيد الفيي) ي (0222خديوة بخي ي)

 : فروض البحـــث  

 : التاليعلأ الناا  درايةيمكل صياغة فراض ال ية للدرايةالن ر لخلفيةمل خالل ا

وماعتيل التوريبياة اال اابطة فاأ دروا  تالمي  الم متايطيتاود فراق  ا  داللة لاصائية بيل  -6
لصاال   (فاا الاقاائتي االياتداللي االياتنتاجي تقاايم الاوال:ي امهاراته ككل)اختبار التفكير الناقد 

 .تالمي  الموماعة التوريبية
 فايدروا  تالمي  الموماعتيل التوريبياة اال اابطة  متايطيتاود فراق  ا  داللة لاصائية بيل  -0

 .الموماعة التوريبية   االختبار التاصيلأ لصال

 :ثــالبح راءاتـإج
يام خطااا  امتايرا  الباث االتصاميم التوريباي ادليل المعلم االعينة  تعرض الباايتال ألداا  الباث

 : التوريبية الدراية

  أدوات البحث: 

 :إعداد االختبار التحصيلي : والأ

    أياارإل ) تيااعاادادي فااي ااااد  ا  الصاا  اليااانيالتاصاايلي قياااس تاصاايل تلمياا االختبااارايااتهد

 . لتصني  بلام (الت كر ي الفهم ي التطبيق )قد ت مل الميتايا  المعرفية الياليةا (ي أيرإل متاابةمفكرإل

    ية مل نا  االختيار علأ االختبارا  الما اع تالالبااي اقت اختيار :تاديد نا  االختبار ااصفه

 . مل متعدد

 المت منة  المعرفيةأاوه التعلم  لقياسفي صارته األالية  ألتاصيلي االختبارتاديد عدد أيئلة  تم

ي  ( ي أيرإل متاابةأيرإل مفكرإل)  تياادفي الاقائق االمفاهيم االتعميما  الناتوة مل تاليل ماتاى 

( 51)ملتكال االختبار  ي تيلاادما ا  مل ما اعا  ال لكلخالل تاديد األهمية النيبية  امل

 . يةفي صارته األاليؤال 

  صدق الماتاي"طريقة  تالالبااي اللتاقق مل صدق االختبار اتبعContent Validity " ايث تام

ااالقتصااد المنزلاي عر ه علأ موماعاة مال الماكمايل المتخصصايل فاي المنااهل اطارق التادريس ي 

ي االأ يةاللااية االعلمصياغة مفرداته  صاةللهد  ال ي ا ت مل أوله ي  ة االختبارلمعرفة مدى منايب

اتم عمل التعديال  التي اقتراها بعض الماكميل . أي مدى تقيس المفردا  الميتايا  المعرفية الماددإل

اها معامل منايا يوعلنا نيق بصدق االختبار امنايبته  (2.96)ااود أل معامل االتفاق بينهم يعادل  ي

 .للهد  المروا منه 

   طالباة ي ابعاد تصااياه (32)عيناة اياتطالعية قاامهاا اللتاقق مل يبا  االختباار تام تطبيقاه علاأ

( 2.93)ااوااد أل قيمتاه تعااادل (" 06)ريتشاردياال –كياادر " اياا معامال اليبااا  باياتخدام معادلااة 

 . اهي قيمة منايبة لميل ه ه االختبارا 

رتفت كما تم اياا معامل الصعابة لمفردا  االختبار ياقد ا ف  المفردا  التي لها معامل يهالة مي 

ي أي ا تم اياا معامل (  2.00اتل  التي لها معامل صعابة منخفض أقل مل  2.91أعلأ مل )

ابه ا أصب  االختبار في صارته النهائية ي(  2.10للأ  2.05اترااا  ما بيل ) التمييز للمفردا  

تم  . دروة (19)النهائية  ادروتهمفردإلي ( 19)للتطبيق ي اها مكال مل  صالاا( 3ملاق رقم )

لإلوابة علأ االختبار باياا متايط الزمل لوميت أفراد العينة االيتطالعية اكال  الالزماياا الزمل 

الميتايا  المعرفية )يتادد فيه  الختبارامااصفا  لودال  أعد اقد يدقيقة ( 52)الزمل ها  متايط

 ( . 1)ما اة بودال  لهاالازل النيبي  يتاىاأرقام األيئلة في كل م



 مواصفات االختبار التحصيلي( 4)جدول .
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 :اختبـار التفكير الناقد: ثانيا

 : هياقد اتخ  بناء اختبار التفكير الناقد موماعة مل الخطاا ي أعد ه ا االختبار البااية األالأ ي 

 مل االختبار الهــد: 

مال بعاض مهاارا   ااعدادي اليانيالص   ا يهد  ه ا االختبار للأ قياس ميتاى تمكل تلمي 

 .في بعض المااق  الاياتية التفكير الناقد 

  يت منها االختبار التيتاديد مهارا  التفكير الناقد: 

الا ا  تفكير الناقاد التاي اهتما  باالالدراياا  الياابقة عادد مال علاأ  األالأ بعد لطال  البااية

ابناء علأ  ل  قام  بتاديد قائمة ببعض مهارا  التفكيار ي اواد تبايل فأ تاديد مهارا  التفكير الناقد 

لهال ي يقادم  الا ي ماادإل االقتصااد المنزلاياماتااى  ااعدادي الص  الياني ا مي قد تنايا تل التيالناقد 

الارأي ااال منايابة تلا  المهاارا  لعيناة الدراياة اباداء ( 6ملااق )اتم عر ها علأ اليادإل الماكميل 

اقاد اتفقال مات البااياة علاأ منايابتها امدى لمكانية تنميتها مل خاالل ماتااى ماادإل االقتصااد المنزلاي ي 

 : هياه ه المهارا  اأهميتها للتلمي ا  ي 

 :الدقة في فحص الوقائع -

يت امنها ما اا  مااي باياث  لتاياالاقائت االبياناا  المعلاما  ااتتميل فأ القدرإل علأ فاا 

المعلاما  صاياة أا غير صاياة ايعااد ها ا للاأ قدرتاه فاي تاليلهاا ادقتهاا يمكل أل ياكم الفرد بأل 

 .اردها للأ لطارها الصاي  

 :االستنبــاط -

يتميل فأ قدرإل الفرد علأ معرفة العالقا  بيل اقائت معينة تعطأ لهي باياث يمكال أل ياكام فاأ 

فاة ماا ل ا كانا  نتيواة ماا مشاتقة تماماام مال ها ه الاقاائت أم الي بااض الن ار عال صااة  اء ه ه المعر

 2الاقائت المعطاإل أا ماق  الفرد منها

 :االستنتــاج -

الاصال للأ نتيوة معينة تترتا علأ البيانا  التي يت امنها ما اا  ماا باياث يمكال  يتميل فأ قدرإل الفرد

 . تبة علأ الما ا  ابيل االيتنتاوا  الخطأ أل يميز بيل االيتنتاوا  الصاياة المتر

 : لحججتقـويم ا -

أا  تتصاال اتصاااالم مباشاارام بق ااية مااا التاايتتمياال فااأ قاادرإل الفاارد علااأ لدرا  الواانااا الهامااة 



 . ةفيال عبيل الاول القاية االاول تمييز الي ايمكل ما ا  ما 

لعداد مفردا  االختبار : 

األال البعاد :  يقيس مهارإل مل مهارا  التفكير الناقاد بعدقلة كل ميت بعادأ أربعةت مل االختبار  

ا ي البعاد مفرد( 9)يالبعد الياني االيتنباط ايشتمل علأ  مفردإل(65)يشتمل علأ الدقة في فاا الاقائت 

كل تمريل يمفردإل( 9)يالبعد الرابت تقايم الاول ايشتمل علأ  مفردإل ( 9)اليالث االيتنتاج ايشتمل علأ 

االختباار فاي صاارته اأصاب  ي مرتبطاة بتلا  العباارإل أا أكيار يعقبها يالث مفاردا   أا فقرإلعبارإل يبدأ ب

 .   مفردإل( 12)األالية يتكال مل 

 التوربة االيتطالعية لالختبار: 

 الياانيالصا   ا مال تلميا  إلتلميا ا" أربعيل"أوري  التوربة االيتطالعية علأ عينة مكانة مل 

التعليمياة ا لا  خاالل العاام  غارا طنطااالتابعاة ادارإل  بناا  ااعدادياة الادييةطنطا بمدرية  ااعدادي

 :اقد هدف  التوربة االيتطالعية للأ 0221/0221 الدرايي

 : اياا يبا  االختبــار - أ

 ياماا ي( عشارال)لعاادإل التطبياق بفاصال زمناي مدتاه تم اياا يبا  االختبار بايتخدام طريقاة 

= اقااد اوااد أل معاماال اليبااا  ي " بيريااال"روااا  التطبيقاايل بطريقااة ااياااا معاماال االرتباااط باايل د

 .اها معامل يبا  منايا( 2.11)

 :صدق االختبــار -ا

ايتخدم صدق الماتاى للاقا  علأ صدق االختبار ا ل  بعرض االختباار علاأ موماعاة مال 

 : ألخ  آرائهم مل ايث( 6ملاق )الماكميل

 .صالاية المفردا  علميام الاايام  -

 .ا ع  لقيايها التييبة كل مفردإل لقياس المهارإل منا -

 .ااعدادى اليانيمنايبة المفردا  للتالمي  بالص   -

ي اتام  منايابة المفاردا  لقيااس مهاارا  التفكيار الناقادي ا صاالاية المفاردا  اقد اتفاق الماكماال علاأ

 . عمل التعديال  التي أشرل لليها 

: اعاداد)ق التالزمي ي ايث تم تطبيق اختباار التفكيار الناقاد كما تم اياا صدق االختبار بايتخدام الصد

علااأ العينااة االيااتطالعية يااياااا معاماال االرتباااط باايل دروااا  التلمياا ا  فااي ( 0222خديوااة بخياا ي

معامل ارتباط مرتفت يدل علاأ صادق االختباار  اها( 2.26)دالة عند ( 2.11)ه االختباريل اكان  قيمت

 .اصالايته للتطبيق 

اياا معامل الصعابة لمفردا  االختباار ياقاد اا ف  المفاردا  التاي لهاا معامال ياهالة مرتفات  كما تم

ي أي ااا تاام اياااا معاماال (  2.00اتلاا  التااي لهااا معاماال صااعابة ماانخفض أقاال ماال  2.91أعلااأ ماال )

ابها ا أصاب  االختباار فاي صاارته النهائياة ي(  2.59للاأ  2.01اتراااا  ماا بايل ) التمييز للمفردا  

تام  . درواة (39)النهائياة  ادروتاهمفاردإلي ( 39)للتطبياق ي اهاا مكاال مال  صاالاا( 3اق رقام مل)

لإلوابة علأ االختبار باياا متايط الزمل لوميت أفراد العينة االيتطالعية اكاال  الالزماياا الزمل 

 .دقيقة ( 52)الزمل ها  متايط

 : الصارإل النهائية لالختبار

 : يتكال مل( 0ملاق )هاية أصب  االختبار في صارته الن

كراية األيئلة ي تتناال صفاة الاال  يم اختبارا  األبعاد ي ايبدأ اختبار كل بعد مل أبعاد االختبار  -

                                           
 



مباشاارإل مفااردا  هاا ا البعااد ي اقااد بلاا   ياام ميااال مالااال يليااه ي( المهااارإل)بالتعليمااا  الخاصااة بالبعااد 

 .مفردإل ( 39)الموما  الكلي لمفردا  االختبار 

ابها أرقام مفردا  كل بعد مل أبعاد االختبار ي اأماام كال مفاردإل االياتوابا  الخاصاة  ااوابةقة ار -

 .بها 

الخطااأ يا لاا  لومياات  لإلوابااةالصاااياةي اصاافر  لإلوابااةترصااد دروااة ااااادإل : التصاااي طريقااة  -

( 39) داديااعالمفردا  اعليه تصب  الدروة الع مي الختبار التفكير الناقد لتلمي ا  الص  الياني 

 .دروة 

  دليل المعلم: 

الاادراس المت اامنة فااي الاااادتيل  دلياال المعلاام لمياااعدإل المعلمااا  فااي تنفياا  بإعاادادقاماا  الباايتااال 

 :ايت مل الدليل ما يلي . المختارتيل ا ل  افقا اليتراتيويا  التعلم النشط الماددإل يلفا 

 .ايتخدامه  الرشادا مقدمة عامة تت مل أهاد  الدليل  -6

 . ي  مفهام التعلم النشط اايتراتيوياته اكيفية تنفي ها تا -0

 .لكل درس  ااورائيةاألهدا   -3

 .أميلة انما ج ألياليا تعلم نشطة يمكل ايتخدامها  -1

 .الايائل التعليمية امصادر التعلم التي يمكل ايتخدامها أا االيترشاد بها  -5

 .(تكايني ي نهائي ) أميلة ألياليا تقايم كل درس  -1

 .لمراوت التي يمكل االيترشاد بها في تدريس الاادتيل قائمة با -1

اللتأكد مل صالاية ه ا الدليل تم عر ه علأ موماعة مل الماكميل للاكم علأ مادى صاالايته ي 

 ( .3دليل المعلم ملاق )اقد أومت اليادإل الماكمال علأ صالايته اكفايته 

 بحثعينة ال : 

غرا طنطا  بإدارإلبنا   ااعداديةبمدرية المنشااي  عدادياامل تلمي ا  الص  الياني تم اختيار عينة 

قيام  للاأ مومااعتيل األالاأ  -طالباة ( 92)ي قاامهاا ( 0/0ي  0/6)مكانة مل فصل فصاليل التعليمية 

تادرس بالطريقاة تلميا إل ( 15)تدرس بايتخدام ايتراتيويا  التعلم النشط ي االيانياة  تلمي إل( 15) توريبية

 .المعتادإل 

 بحثال متغيرات : 

 : يليعلأ متاير ميتقل اااد اها طريقة التدريس كما  الاالي باثاشتمل ال: المتايرا  الميتقلة ( أ  )

 .ايتراتيويا  التعلم النشط  -

 .في التدريس( التقليدية)المعتادإل الطريقة  -

 :   ماه يلتابع يلمتاير علأ  الاالي باثاشتمل ال:  المتايرا  التابعة ( ا)

 . دراييل الالتاصي -

 .التفكير الناقد  -

  التصميم التجريبي: 

 

 

 

 

 

 مجموعات الدراسة

 ةضابط تجريبية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصميم التجريبي للدراسة( 1)شكل         

 

 الدراسة التجريبية 

تطبيقا قبليا ( االختبار التاصيلي ي اختبار التفكير الناقد ) باثتطبيق أداا  ال تم: التطبيق القبلي  -أ

 .  وماعتي الدرايةعلأ م

لتلميذات " أسرة مفكرة ،أسرة متحابة" تينالمختار  تينتم تدريس الوحد -:بحثالتدريس لعينة ال - ب
معلمة االقتصاد المنزلي الميئالة عل بواسطة المجموعة التجريبية وفقا الستراتيجيات التعلم النشط 

في الباث  المعدالمعلم دليل ط كما واء بالتعلم النش  ايتراتيويابعد تدريبها علأ تنفي  تدريس الص  

بينما تم التدريس بالطريقة  يبأاراق النشاط االعمل الموماعة التوريبية تلمي ا اتم تزايد  يالاالي 
 . لمجموعة الضابطة ا المعتادة لتلميذات

ة زمنية لفتر  6002/6002طوال الفصل الدراسي الثاني لعام وجدير بالذكر أن الدراسة التجريبية استمرت 
 . وفقا للجدول الدراسيأسبوعا  (26)قدرها 

- :بحثالتطبيق البعدي ألدوات ال -ج 

بعد االنتهاء مل تدريس الاادتيل للموماعتيل التوريبية اال ابطة تم تطبيق االختبار التاصيلي 

 . ااختبار التفكير الناقد بعديا علأ تلمي ا  الموماعتيل

 .م معالوتها لاصائيا اصاال لنتائل الدراية تالبيانا  ي  اتفري  ااوابة أاراق تصاي بعد ا

 :التطبيق القبلي لاداا  

 االختبار التاصيلي*

 اختبار التفكير الناقد*

 :التطبيق القبلي لاداا  

 االختبار التاصيلي *

 اختبار التفكير الناقد*

 

 T –Testالمقارنة باستخدام اختبار ت

استراتيجيات التدريس ب
 التعلم النشط

التدريس بالطريقة 
 المعتادإل

  :التطبيق البعدي لاداا 
 االختبار التاصيلي*

 اختبار التفكير الناقد*

 

 :لاداا   التطبيق البعدي

 االختبار التاصيلي*

 التفكير الناقداختبار *

 
ياالتعر   T –Testالمقارنة بايتخدام اختبار  

 علأ اوم األير



 

 مناقشتها و نتائج الدراسة

يتناال ه ا الوازء المعالواة اااصاائية للادروا  الخاام الناتواة عال تطبياق أداا  الدراياة المتميلاة فاي 

ل تاقااق لإلوابااة عاال أياائلة الدرايااة االتأكااد ماا يا لاا  ياالختبااار التاصاايلي ااختبااار التفكياار الناقااد 

 .الفراض 

يام يعقبهاا . الكماي فاي صاارإل واداال ااصافها  اااصاائيالبيال : ايا  يتم عرض النتائل افقا لآلتي

 .تفيير النتائل مدعمة بالتعليال  امدى اتفاقها مل عدمه مت نتائل الدرايا  اليابقة 

 : لتفكير الناقدختبار انتائج ا:أوال 

تاوااد فااراق  ا  داللااة لاصااائية باايل " :لااأ أنااهلتاقااق ماال صاااة الفاارض األال الاا ي ياانا عل

ي  ككاااال)دروااااا  تالمياااا  الموماااااعتيل التوريبيااااة اال ااااابطة فااااأ اختبااااار التفكياااار الناقااااد  متايااااطي
لصااال  تالمياا  الموماعااة  (فاااا الاقااائتي االيااتداللي االيااتنتاجي تقااايم الاواالالدقااة فااي :امهاراتااه
 ".التوريبية

تاوااد فااراق  ا  داللااة لاصااائية باايل  :نا علااأ أنااهالاا ي ياا يااانيلتاقااق ماال صاااة الفاارض الل

الموماعااة االختبااار التاصايلأ لصاال   فايدرواا  تالميا  الموماااعتيل التوريبياة اال اابطة  متاياطي
 .التوريبية 

 (1)جدول رقم 

 فكير الناقدات في اختبار التتلميذالفروق بين متوسطات درجات ال لدراسة( ت)نتائج اختبار
 التدريس البعدي طبقا ألسلوب

الميتاى 

 المعرفي

 البيال

 الموماعة

المتايط 

 الايابي

االنارا  

 المعياري

دروا  

 الارية

ميتاى  ( )قيمة 

 الداللة

فاا دقة في ال

 الاقائت

 2.226 69.116 99 6.305 60.911 التوريبية

 6.169 1.619 ال ابطة

 2.226 65.016 99 2.101 1.633 التوريبية االيتدالل

 2.996 3.351 ال ابطة

 2.226 60.966 99 2.111 1.666 التوريبية االيتنتاج

 6.659 3.519 ال ابطة

 2.226 69.911 99 2.919 1.922 التوريبية تقايم الاول

 6.210 3.119 ال ابطة

 2.226 01.121 99 0.590 30.966 التوريبية االختبار الكلي

 3.616 61.999 ال ابطة

 :(1)دوليتضح من ج

بايل طالباا  الموماعاة التوريبياة  فكيار الناقادفاي الت(2.226)مياتاى  اواد فراق دالاة لاصاائيا عناد 



الالتاي دريال اطالبا  الموماعة ال ابطة طبقا أليلاا التدريس لصال  طالباا  الموماعاة التوريبياة 

 .فراض الدرايةي اه ه النتيوة تشير للأ قبال الفرض األال مل بايتراتيويا  التعلم النشط 

تام ( التاصايل المعرفاي) علاأ المتايار التاابت (أيالاا التادريس)المعرفة اوام التاأيير للمتايار المياتقل 

 -(019-0222:031صالح أامد مراد ) ( η2)اياا مربت ايتا 

 (4)جدول رقم

 التفكير الناقدحجم التأثير للمتغير المستقل على 

 (D)قيمة ( ( η2 قيمة (Df)ةدروا  الاري (t)(  )قيمة  المتاير التابت

 1.691 2.965 99 69.116 الدقة في فاا الاقائت

 059.23 2.101 99 65.016 االيتنباط

 136.20 2.156 99 60.966 االيتنتاج

 11.21 2.921 99 69.911 تقايم الاول

 05.25 2.913 99 01.121 التفكير الناقد كلي

  :(4)يتضح من جدول 

باياتراتيويا  )مما يدل علاأ أل اوام التاأيير مرتفات للمتايار المياتقل ( 2.65) أكبر مل( ( η2 أل قيمة

 .لدي طالبا  الموماعة التوريبية  فكير الناقدعلأ الت( التعلم النشط

 نتائخ االختبار التاصيلي: يانيا
 متاياطيبايل راق  ا  داللاة لاصاائية تاواد فا :الا ي يانا علاأ أناه ياانيلتاقق مل صاة الفرض الل

 .الموماعة التوريبية االختبار التاصيلأ لصال   فيتالمي  الموماعتيل التوريبية اال ابطة  دروا 

 (1)جدول رقم 

لدراسة الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في االختبار التحصيلي ( ت)نتائج اختبار
 البعدي طبقا ألسلوب التدريس

 

الميتاى 

 المعرفي

المتايط  الموماعة

 الايابي

االنارا  

 لمعياريا

دروا  

 الارية

ميتاى  ( )قيمة 

 الداللة

 2.222 69.509 99 2.921 63.999 التوريبية الت كر

 6.211 9.919 ال ابطة

 2.222 61.519 99 6.166 65.299 التوريبية الفهم

 6.559 9.519 ال ابطة

 2.222 61.332 99 6.669 63.100 التوريبية التطبيق

 6.619 9.111 ال ابطة



 2.222 05.025 99 0.561 10.122 التوريبية الدروة الكلية

 0.569 09.200 ال ابطة

 :(1)يتضح من جدول

فااي التاصاايل المعرفااي باايل طالبااا  الموماعااة (2.226)اواااد فااراق دالااة لاصااائيا عنااد ميااتاى  

عاة التوريبياة ي التوريبية اطالباا  الموماعاة ال اابطة طبقاا أليالاا التادريس لصاال  طالباا  الموما

 .اه ه النتيوة تشير للأ قبال الفرض األال مل فراض الدراية

تام ( التاصايل المعرفاي) علاأ المتايار التاابت (الاتعلم باالكمبياتر)المعرفة اوم التاأيير للمتايار المياتقل 

 -(019-0222:031صالح أامد مراد ) ( η2)اياا مربت ايتا 

 (3)جدول رقم

 االقتصاد المنزليي في مادة دراسقل على التحصيل الحجم التأثير للمتغير المست

دروا   (t)(  )قيمة  المتاير التابت
 (Df)الارية

 (D)قيمة ( ( η2 قيمة

 6.999 2.963 99 69.509 الت كر

 3.191 2.119 99 61.519 الفهم

 3.190 2.150 99 61.332 التطبيق

 5.319 2.919 99 05.025 التاصيل الكلي

  :(3)يتضح من جدول 

اياتراتيويا  )مماا يادل علاأ أل اوام التاأيير مرتفات للمتايار المياتقل ( 2.65)أكبر مل ( ( η2 أل قيمة

 .علأ التاصيل لدي طالبا  الموماعة التوريبية ( النشطالتعلم 

ايعزى  ل  الأ تا ي  ايتراتيويا  التعلم النشط بأهدافها امراالها امبادئها امما ت منته مال أنشاطة 

اركة التلمياا ا  اتفاااعلهل فااي العمليااة التعليميااة قااد ياااعد علااأ اكتياااا المفاااهيم االقاااانيل مختلفااة امشاا

االتعلم بصارإل منت مة امتكاملة اا افة خبرا  وديدإل اربطها باالخبرا  الياابقة لادى التلميا ا  انماا 

 .تعديل البنية المعرفية لديهل مما أدى الأ ارتفا  ميتاى تاصيلهل 

المهادي )ي (6991أبلتاال )مت ما تاصل  اليه الدرايا  اليابقة ميال دراياة كال مال اتتفق ه ه النتيوة 

فيماا يتعلاق بفاعلياة التادريس ( 0221عااط  ياعيد اروااء عياد )ي (0220مامد هندي )ي( 0226يالم 

 .بايتراتيويا  التعلم النشط في زيادإل التاصيل الدرايي 

 :توصيات الدراسة 

بكلياة االقتصااد المنزلاي علاأ اياتخدام اياتراتيويا  الاتعلم   رارإل تادريا الطالباا  المعلماا  -6

 .النشط في تدريس االقتصاد المنزلي 

 ارارإل التنااا  فاي طاارق التادريس االايااائل التعليمياة التااي يياتخدمها أع اااء هيئاة التاادريس  -0

بالكلية في تدريا الطالبا  علأ ممارية األنشطة التطبيقية اممارية التعلم النشط فاي موااال  

 .القتصاد المنزلي مما يعادهل االيوابية ازيادإل الدافعية للتعلم ا



هاا  رارإل ايتخدام اياتراتيويا  الاتعلم النشاط فاي تادريس مقاررا  االقتصااد المنزلاي اياث أن -3

ترتبط باياإل الطالبة اليامية امتطلباتهاا المعيشاية االتاي تتعارض خاللهاا لكييار مال المشاكال ي 

ل طريااق فاعليااة الطالبااا  انشاااطهل االيوااابي أيناااء عمليااة ال اامال تاقيااق نااااتل الااتعلم عاا

 .التدريس ف ال عل تأييرها االيوابي علأ التاصيل اتنمية التفكير الناقد 

 اارارإل اهتمااام اع اااء هيئااة التاادريس بكليةاالقتصاااد المنزلااأ بختلاا  تخصصاااتها بايااتخدام  -1
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