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مقدمة:
لمتربية دكر رئيس فى تنمية أساليب التفكير لدل الطالب ,فيي تسعي الي تزكيد المتعمـ بميارات الحصكؿ
عمى ما يناسبو مف معرفة ,كتدريبو عمى أساليب التفكير المختمفة بما يتالءـ مع متطمبات الحياة فى المجتمع.
لذلؾ ظير اتجاه فى مجاؿ التربية العممية كتدريس العمكـ الستخداـ المنظمات الشكمية لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ,
حيث يرل" أكزكبؿ"  Ausubelأنو ينبغي لممعمميف أف ينظمكا المعمكمات بحيث يمكف ربطيا بطريقة ذات معنى
بالبنية المعرفية المتكاجدة عند طالبيـ(إسماعيؿ محمد ,)226 ,1002,حيث يستخدـ المنظـ الشكمي في جميع
أكقات الدرس  ,كالبد أف يككف فى صكرة أشكاؿ كرسكمات ,كفييا يحث المدرس التالميذ كأفراد أك جماعات عمى
أف يصنعكا منظمات بيانية لممعمكمات التى يكاجيكنيا ثـ يشارككا الفصؿ كمو فى تمؾ الرسكمات أك التمثيالت
(جابر عبد الحميد.)61 ,1022,
مما يساعد الطالب في تككيف رؤية منظكمية (شاممة) لمكضكع ما أك مشكمة ما فيؤدل إلى فيـ أعمؽ
لممكضكع كحؿ متكامؿ لممشكمة ,كتتطكر تممؾ الرؤية المنظكمية عبر التدريب عمى ميارات التفكير المنظكمى
الشامؿ ,كالتي تشير إلي فيـ العالقات المتبادلة بيف أجزاء المكقؼ أك المشكمة ,كرؤية العالقات السببية العميقة
بيف أجزائو ,كربط السبب بالنتيجة كالقدرة عمى التنبؤ بتطكرات المكقؼ.
تمثؿ ميارات التفكير المنظكمي إحدل الميارات األساسية التى يحتاجيا المتعممكف إذا ما أرادكا أف يككنكا
مفكريف فاعميف ,فاألفراد الذيف لدييـ القدرة عمى رؤية ما حكليـ بدقة كامعاف يعجبكف باستمرار بيذه الميارة(زينب
محمكد ,)23 ,1023,كمف مياراتو :ميارة إدراؾ العالقات المنظكمية ,ميارة تحميؿ المنظكمات ,ميارة تركيب
المنظكمات ,ميارة تقكيـ المنظكمات.

مشكمة البحث:
يعد تعمـ المفاىيـ أحد األىداؼ الميمة التى ينبغي تحقيقيا فى تدريس العمكـ ,حيث إف المفاىيـ تؤدل دك انر
ميمان فى دراسة الحقائؽ كتشكيؿ القاعدة األساسية لمتعمـ األكثر تقدمان لتعمـ المبادئ كالقكانيف كالنظريات ,كعدـ
اكتساب الطالب لممفاىيـ بشكؿ عاـ مشكمة ناتجة عف ممارسة الطرؽ التقميدية التى تيدؼ إلى إعطاء أكبر
ثـ تطالبو باستظيارىا فى مرحمة التقكيـ ,دكف النظر إلى ماىية المفيكـ
قدر ممكف مف المعمكمات لمطالب ,كمف َ
كعالقاتو التى تربطو بالمفاىيـ األخرل كالتغاضي عف ربطو بحياة الطالب ,كؿ ىذه األسباب تعيؽ عممية
ثـ عدـ دمجو فى بنية الطالب المعرفية فتككف النتيجة إحداث خمؿ فى البنية المعرفية لمطالب أك
اكتسابو كمف َ
يكتسب الطالب مفيكمان بديالن مما يستدعى استخداـ طرؽ قادرة عمى تكصيؿ المفيكـ بطريقة صحيحة لمطالب.
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كُيظ ِير الكاقع التعميمى أف التفكير الخطي ىك السائد فى مدارسنا حتى اآلف فى عمميات التعميـ كالتعمـ,

كمف ثّـ فيناؾ قصكر لدل الطالب فى بعض ميارات التفكير المنظكمى؛ كىك ما أكدتو الدراسة االستطالعية
لمبحث ,حيث تبييف أف حكالى نسبة  %60مف الطالب ال يمتمككف القدرة عمى التفكير بمنظكمية ,كلذلؾ اىتمت
عدة دراسات بتنمية ميارات التفكير المنظكمى منيا :دراسة كساـ إسماعيؿ( )1022التى استخدمت برنامج مقترح
قائـ عمى الكسائط الفائقة بالدمج بيف المدخؿ المنظكمي كخرائط المفاىيـ فى تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كتنمية
بعض ميارات التفكير المنظكمى لممرحمة االعدادية ,كدراسة فكزل الحبشى كنيمة الصادؽ( )1022التى تكصمت
إلى فاعمية النمذجة لتدريس الفيزياء فى تنمية ميارات التفكير المنظكمى كالتحصيؿ لدل طالب الصؼ األكؿ
الثانكل ,كدراسة شيماء محمد ()1022التى تكصمت إلى فاعمية الخرائط الذىنية اإللكتركنية فى تنمية التفكير
المنظكمى كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ,محمد عزت عبد السالـ()1006التى استخدمت
المدخؿ المنظكمى فى تدريس العمكـ عمى تعديؿ بعض التصكرات الخاطئة لممفاىيـ العممية كتنمية التفكير
المنظكمى لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل ,لذلؾ حاكؿ البحث الحالى تعرؼ فاعمية استراتيجية المنظمات
الشكمية فى تنمية بعض المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمى لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكل.
أسئمة البحث :حاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاليف التالييف:
 -1ما فاعمية استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمى فى تنمية بعض المفاىيـ العممية البيكلكجية لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم؟
 -2ما فاعمية استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمي فى تنمية بعض ميارات التفكير المنظكمي لدل طالبات
الصؼ األكؿ الثانكم ؟

أىداف البحث:
 -2تنمية بعض المفاىيـ العممية البيكلكجية باستخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي لدل طالبات الصؼ األكؿ
الثانكم.
 -1تنمية بعض ميارات التفكير المنظكمي باستخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي لدل طالبات الصؼ األكؿ
الثانكم.
 -2قياس فاعمية إستراتيجية المنظـ الشكمي فى تنمية بعض المفاىيـ العممية البيكلكجية لدل طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم.
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 -3قياس فاعمية إستراتيجية المنظـ الشكمي فى تنمية بعض ميارات التفكير المنظكمي لدل طالبات الصؼ
األكؿ الثانكم.

فروض البحث:
 -2يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل( )0.04بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة فى التطبيؽ البعدل الختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية البيكلكجية لصالح المجمكعة
التجريبية.
 -1يكجد فرؽ داؿ إحصائيأ عند مستكل ( )0.04بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية فى
التطبيقيف القبمى كالبعدم فى اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية البيكلكجية لصالح التطبيؽ البعدم.
 -2يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل( )0.04بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة
الضابطة فى التطبيؽ البعدل لمقياس ميارات التفكير المنظكمى لصالح المجمكعة التجريبية.
 -3يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل( )0.04بيف متكسطى درجات المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف
القبمى كالبعدم فى مقياس ميارات التفكير المنظكمى لصالح التطبيؽ البعدم.

مصطمحات البحث:
المنظم الشكمي :ىك كؿ تمثيؿ بصرل لتنظيـ المعمكمات (خرائط  :مفاىيـ/عقمية ,مخطط جدكؿ /مقارنات,
المكحة التتابعية ,منظـ حؿ المشكالت) يصمـ بيدؼ مساعدة المتعمميف عمى استيعاب كتمثيؿ كمعالجة
المعمكمات(عيد عبد الغنى.)10 ,1022,
التعريف اإلجرائى :مخط طات بصرية يتـ فييا استخداـ األشكاؿ كالرسكـ لتكضيح العالقات بيف المفاىيـ
البيكلكجية كتنظيميا.
المفاىيم العممية :عبارة عف تككيف عقمى أك نكع مف التعميمات ينشأ عف تجريد خاصية أك أكثر مف مكاقؼ
متعددة كتُعطى اسمان أك مصطمحان(كماؿ عبد الحميد زيتكف.)208 ,1003,
التعريف اإلجرائى:عممية تجريد لمحقائؽ ذات الخصائص المشتركة كيشار إليو برمز أك اسـ معيف ,كيقاس
بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية البيكلكجية.
التفكير المنظومي :ذلؾ النكع مف التفكير الذل يتضمف تحميؿ المنظكمات إلى منظكمات فرعية كاعادة
تركيب المنظكمات مف مككناتيا كادراؾ العالقات داخؿ المنظكمة كبيف المنظكمة كالمنظكمات األخرل كالرؤية
الشاممة ألم مكضكع دكف أف يفقد ىذا المكضكع جزئياتو(سعيد جابر.)355 , 1001 ,
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ويمكن تعريفو إجرائياً بأنو  :قدرة الطالب عمى إدراؾ العالقات بيف المفاىيـ كعالقة الكؿ بالجزء كعالقة األجزاء
ببعضيا البعض.
حدود البحث:اقتصر البحث الحالى عمى:
مجمكعة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدرسة الخياط الثانكية بنات حيث تـ تدريس المكضكع الثاني مف
مقرر األحياء بعنكاف "الخمية :التركيب كالكظيفة" بإستراتيجية المنظـ الشكمي لتنمية بعض ميارات التفكير
المنظكمي.

مواد وأدوات البحث:
أ-دليؿ المعمـ لتدريس مكضكع "الخمية :التركيب كالكظيفة" كفقان إلستراتيجية المنظـ الشكمي.
ب -كراسة أنشطة لمطالب كفقان إلستراتيجية المنظـ الشكمي.
جػ -اختبار المفاىيـ العممية البيكلكجية.
د -مقياس ميارات التفكير المنظكمي.

اإلطار النظرى:
تعريف المنظمات الشكمية:
يطمؽ البعض عمييا المنظمات التخطيطية أك المنظمات المعرفية ,كالبعض اآلخر يطمؽ عمييا المنظمات
البيانية أكالمنظمات الرسكمية أك المنظمات التصكيرية ,كقد كرد ليا عدة تعريفات نذكر منيا:
تكضيحات بصرية لممعمكمات العممية يتـ فييا استخداـ الرسكمات إلبراز العالقات بيف المفاىيـ كالربط بيف
المعمكمات السابقة كالمعمكمات الجديدة فى البنية المعرفية لممتعمـ(عبد اهلل خميس ك باسمة عبد العزيز,1007,
.)12
كما تُعرؼ بانيا عبارة عف تخطيطات بصرية تعمؿ عمى مساعدة كؿ مف المعمـ كالمتعمـ عمى تنظيـ المعمكمات
العممية ليسيؿ استخداميا فى المكاقؼ التعميمية المختمفة(طارؽ عبد الرؤكؼ)265 ,1025 ,
مثيرات بصرية يستخدميا المعممكف لمتعبير عف األفكار كالعالقات التى تربط بيف مفردات المحتكل المفظى
بطريقة منظمة تتناسب مع طبيعة البناء المعرفى لمطالب فيسيؿ استيعابو كمعالجتو كاستعادتو(خميؿ
رضكاف.)31 ,1021,
 أىمية المنظمات الشكمية :لممنظمات الشكمية أىمية كبيرة فى عممية التعمـ تتمثؿ فى اآلتى:( )Cleveland,2014,55ك( (Sunseri,2011,31ك( )Mede,2010, 323ك ( Wang,2006,
4

( ,Zollman (2009) ,)18آرثر ككستا ك بينا كاليؾ( ,)Triano,2014,22( ,)42 ,1002,عمياء
عمى كميا عبد السالـ:)2206 ,1006,
 تمد المتعمـ برؤية كاممة لممادة العممية. تكفر المساعدات(المعينات) البصرية الكتساب المعمكمات. تساعد عمى فيـ كتذكر كاستدعاء محتكل المكضكع ألنيا تُقدـ المعمكمات بشكؿ منظـ. تساعد المتعمميف عمى تكليد الصكر الذىنية لممعمكمات. تساعد فى تنمية ميارات حؿ المشكالت كتنمى ميارات التفكير الناقد كالتفكير المستقؿ لدل المتعمميف. تساعد الطالب عمى أف يككنكا أكثر طالقة بأعماؿ اإلتصاؿ ك التكاصؿ كبتشكيؿ أنماط لممعمكمات تنمى القدرة عمى المقارنة كالتحميؿ كايجاد العالقات كالعصؼ الذىنى لممشكالت كاكتشاؼ المفاىيـ. تتيح التعمـ النشط حيث تعمؿ عمى تضميف المتعمـ فى عممية التعمـ ,كذلؾ مف خالؿ التعامؿ البصرلبناء عمى عدد مف العمميات ,أكليا تحديد األفكار المفتاحية(األساسية) كمناقشتيا ,يمييا
كالمفظى مع المفاىيـ ن

اكتشاؼ العالقات بيف ىذه األفكار ,كبإكماؿ ىذه التنظيمات البصرية فإف المتعمـ ُيمـ بفيـ العالقات

باإلضافة إلى تزكيده بمرشد جيد لمراجعة كتمخيص ما تـ تعممو.

أنواع المنظمات الشكمية :تشير العديد مف الدراسات أف ىناؾ أربعة أنماط رئيسة منيا كىى:
أوالً :المنظمات التخطيطية المرتبة :كىي تشمؿ:
 -2خرائط المفاىيم :كفييا ترتب المفاىيـ بحيث يككف المفيكـ الرئيس فى قمة اليرـ ,كالمفاىيـ األقؿ عمكمية
أسفؿ منو كىكذا.
 -1خرائط العقل :كفييا يكضع مفيكـ رئيس أك مركزل تتفرع منو األفكار الرئيسة كالتى تجعؿ المعمكمات أكثر
كضكحان ,كبذلؾ فإف خرائط العقؿ ت سمح لممتعمميف بتنظيـ المعمكمات بالشكؿ الذل يمكنيـ مف تذكرىا لفترة زمنية
أطكؿ.
 -2الخرائط العنكبوتية :تصؼ الخريطة العنكبكتية العالقة بيف مفيكـ مركزل كتفاصيؿ مساندة عف طريؽ الفركع
التى تربط األفكار بالمفيكـ الرئيس ,كالخريطة العنكبكتية ليا ثالثة أجزاء ىى:
أ -الفكرة الرئيسة :مكضكع فى دائرة فى مركز الخريطة.
ب-الخصائص اليامة :كتكضع عمى الفركع التى تخرج مف مركز الخريطة.
ج -األفكار المساندة :تكضع عمى خطكط تتفرع أك دكائر مف الخصائص الميمة كتدكر حكؿ الخريطة.
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ثانياً :المنظمات التخطيطية التصويرية :مف المنظمات التخطيطية التى تستعمؿ بشكؿ رئيس لممقارنة كالتعرؼ
عمى أكجو الشبو كاإلختالؼ بيف المفاىيـ كالمكضكعات ,كمف األمثمة عمى ذلؾ أشكاؿ" فف" ,كمخطط المقارنة يبيف
أكجو الشبو كاإلختالؼ بيف فكرتيف أك مفيكميف.
ثالثاً :المنظمات التخطيطية التتابعية( اإلنسيابية) :تكضح سمسمة مف المعمكمات تشير إلى البداية كتتجو فى اتجاه
سيـ النياية  ,ككؿ خطكة مف خطكات المخطط اإلنسيابى تعتمد عمى السابقة ,كمف أمثمتيا :منظـ السبب كالنتيجة
كالمنظـ التخطيطي المتسمسؿ.
رابعاً :المنظمات التخطيطية الدورية :يستخدـ ىذا النمط عندما تككف ىناؾ سمسمة مف األحداث تككف نيايتيا
متصمة بالبداية.

المفاىيم العممية:
تمثؿ المفاىيـ الكحدة البنائية لمعمكـ فيى القاعدة األساسية التى يقكـ عمييا العمـ ,كيعد اكتساب الطالب لممفاىيـ
كع َّرؼ عبد السالـ مصطفى عبد السالـ ( )26 -25 ,1002المفيكـ بأنو:
أم انر ضركريان خالؿ العممية التعميميةَ ,
كيعطي اسمان أك كممة أك
"صياغة مجردة لمخصائص المشتركة بيف مجمكعة مف المكاد أك الحقائؽ أك المكاقؼُ ,
عنكاناَ .كما انو "عالقة منطقية بيف معمكمات ذات صمة ببعضيا".

كعرفو أحمد النجدل كمنى عبد اليادل كعمى راشد ( )55 ,1001بأنو "كممة أك مصطمح لو داللة لفظية" ,كما

عرفكه بأنو" تجريد لمعناصر المشتركة بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ".

كع َّرفو حساـ محمد مازف ( )12 ,1006بأنو ":الصكرة العقمية التي تتككف لدل الفرد عف المدركات الحسية".
َ

كما أنو تككيف عقمى أك نكع مف أنكاع التعميمات ينشأ عف تجريد خاصية أك أكثر مف حاالت جزئية (أمثمة)

متعددة يتكفر فى كؿ منيا ىذه الخاصية حيث تعزؿ الخاصية مما يحيط بيا فى أل مف ىذه الحاالت كتعطى اسمان
أك مصطمحان .كيقصد بالتككيف العقمى فى ىذا التعريؼ الصكرة الذىنية التى يككنيا الفرد عف شئ ما (حسف زيتكف
ككماؿ زيتكف.)2884,

أنواع المفاىيم:
يختمؼ الباحثكف فى تقسيـ المفاىيـ العممية كتصنيفيا ,فيناؾ مف يصنفيا إلى قسميف :مفاىيـ عممية مجردة

كصن َّ
ؼ حساـ محمد مازف ( )11 ,1006المفاىيـ العممية إلى:
كمفاىيـ عممية (مادية) محسكسة.
َ


مفاىيم بسيطة :كىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المدركات الحسية مثؿ :النبات ,كالحمض ,كالخمية,

كاإللكتركف.


مفاىيم مركبة :كىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المفاىيـ البسيطة مثؿ :الكثافة ,كالسرعة ,كالجاذبية

األرضية .إلخ.
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مفاىيم تصنيفية :كىي المفاىيـ المشتقة مف خصائص تصنيفية مثؿ الفقاريات كالالفقاريات ,كالمخمكط
كالمركب ,الفمزات كالالفمزات ,الكائنات البحرية كالكائنات البرية ....إلخ.



مفاىيم عمميات :كىي المفاىيـ المشتقة مف العمميات مثؿ :الترسيب كالتقطير ,كالتكاثر ,كالتيجيف,
كالنمك ,كالبناء الضكئي ...إلخ.

كىناؾ مف يصنؼ المفاىيـ العممية الى األنكاع التالية(عايش محمكد زيتكف:)70-68 ,2883,
أ -مفاىيم ربط ,كما فى المادة -كؿ شئ يشغؿ حي انز كلو ثقؿ كيمكف إدراكو بالحكاس.
ب -مفاىيم فصل,كما فى :األيكف-ذرة أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة كيربائية.
ج -مفاىيم عالقة,كما فى :الكثافة -كتمة كحدة الحجكـ(ث=ؾ/ح).
د -مفاىيم تصنيفية,كما فى :الفضة تقع ضمف الفمزات.
ق -مفاىيم عممية(إجرائية),كما فى :التغذية كالتمثيؿ الضكئى كالتقطير.
كتُقسـ أيضان المفاىيـ إلى (عادؿ أبكالعز أحمد سالمة:)211-212 ,1001,
أ -مفاىيم عبارة عن تصنيفات أك مجمكعات مف األشياء تيدؼ فى أساسيا إلى الكصؼ كتسييؿ الدراسة
العممية ثـ تجريد ىذه الصفات كاألشياء كتعطى اسمان أك مصطمحان معينان ,فالتأكسد مفيكـ يتفاكت مف
حيث البساطة كالتعقيد ,فنجد أف ىذا المفيكـ ينتج مف إدراؾ التالميذ لمعناصر المشتركة بيف مجمكعة
مف العناصر التى تتحد مع األكسجيف ثـ يتدرج إلى أف يصؿ بأنو فقد الكتركنات.
ب -مفاىيم تعبر عن قوانين أو عالقات :مثؿ مفيكـ ثابت االتزاف يعبر عف عالقة أك نسبة بيف متغيريف
كىما المكاد الداخمة فى التفاعؿ كالمكاد الناتجة مف التفاعؿ.
ج -مفاىيم تعبر عن عالقات تقكـ عمى أساس مف الفكضى كالتككينات الفرضية العقمية:ىذه المفاىيـ تقكـ
عمييا عادة النظريات العممية كتيدؼ إلى تفسير العالقات أك القكانيف.
ك ىناؾ بعض الصعكبات التى قد تكاجو المتعمـ فى تعمـ المفيكـ بعضيا يرجع لممتعمـ نفسو كبعضيا اآلخر
لممحتكل العممى كبعضيا لطريقة التدريس المستخدمة أك لمبيئة الصفية المحيطة ,كلذلؾ عمى المعمـ أف يستخدـ
استراتيجيات تدريسية حديثة تنمى المفاىيـ العممية كمنيا استراتيجية المنظـ الشكمى فيى تعمؿ عمى تكليد
الصكر الذىنية لممفاىيـ كدمجيا فى بنية الطالب المعرفية.

التفكير المنظومى :Systemic Thinking
يعرفو(عزك إبراىيـ ك تيسير نشكاف " )126 ,1003,عممية مركبة مف خالليا يتـ التركيز عمى منظكمات
متكاممة تتضح فييا كافة العالقة بيف المفاىيـ كالمكضكعات مما يجعؿ المتعمـ قاد انر عمى إدراؾ الصكرة الكمية
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لمضاميف المنظكمات المعركضة ,لذا فإنو يركز عمى الكؿ المركب الذل يتككف مف مجمكعة مككنات تربط فيما
بينيا بعالقات متداخمة تبادلية التأثير كدينامية فى التفاعؿ"
كعرفو حسف ربحى كنائمة نجيب( ) 513 ,1005بأنو منظكمة مف العمميات العقمية التى تكامؿ بيف عمميات

التفكير مف تحميؿ لممكقؼ ,ثـ إعادة تركيب مككناتو بمركنة ,بطرؽ متعددة التنظيـ عمى ضكء اليدؼ المنشكد.

ميارات التفكير المنظومى :تصنؼ ميارات التفكير المنظكمى إلى ثالث ميارات رئيسة تتضمف كالن منيا

ميارات فرعية كالتالي :إدراك العالقات المنطقية كتتضمف (اشتقاؽ منظكمات فرعية مف منظكمة رئيسة كاستنباط
استنتاجات مف منظكمة كاكتشاؼ األجزاء الخطأ فى منظكمة) ك إدراك العالقات الرياضية كتتضمف(بناء منظكمة
مف مفاىيـ عدة ك اشتقاؽ تعميمات مف منظكمة ك كتابة تقرير مف منظكمة) و إدراك العالقات التركيبية كتتضمف

بناء عمى منظكمة)
(الحكـ عمى صحة العالقات بيف أجزاء منظكمة ك تقديـ طرؽ بديمة لبناء منظكمة ك اتخاذ قرار ن
(رضا مسعد السعيد.)103 ,1003,
كما صنؼ(محمد عسقكؿ,منير حسف )1006,ك(عبد الحميد اليعقكبى )1020,ميارات التفكير المنظكمى إلى :

ميارة قراءة الشكل المنظومى :كىك القدرة عمى تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ المنظكمى مف المعركض ,كميارة

تحميل الشكل وادراك العالقات :كتعنى القدرة عمى رؤية العالقات فى اشكؿ كتحديد خصائص تمؾ العالقات

كتصنيفيا ,كميارة تكممة العالقات فى الشكل :أل القدرة عمى الربط بيف عناصر العالقات فى الشكؿ كايجاد

التكافقات بينيا كالمغالطات كالنكاقص فييا ,كميارة رسم الشكل المنظومى :كتعتبر محصمة الميارات السابقة ألنيا

تتضمف الخطكات التى تؤدل إ لى ترجمة قراءة الشكؿ كتحديد عالقاتاه كأجزائو إلى رسـ الشكؿ بصكرتو النيائية
بجميع أجزائو كعناصره كتفرعاتو.
أىمية التفكير المنظومى :ترجع أىمية التفكير المنظكمى إلى(:عبد الكاحد الكبيسى)76-75 ,1020,

 يساعد فى حؿ المشكالت المعقدة ,ألنو يساعد الفرد عمى رؤية صكرة كمية لممشكالت ,كليس مجرد

أجزائيا ,كما يفيد فى حؿ المشكالت المتكررة ,أك تمؾ المشكالت الناتجة عف المحاكالت الخاطئة فى
الماضى إلصالحيا ,ككذلؾ يساعد فى حؿ القضايا التى يككف فييا تصرفات األفراد تؤثر ,أك تتأثر بالبيئة

المحيطة لتمؾ القضايا ,كيفيؼ فى حؿ المشكالت التى تككف حمكليا غير كاضحة.

 يمكف أف يحسف مف تعمـ الفرد عف طريؽ مساعدتو عمى التركيز عمى النظاـ بشكؿ كمى ,كامداده بميارات
أك أدكات تساعده عمى اشتقاؽ نماذج مالحظة لمسمكؾ مف األنظمة التى يركنيا فى العمؿ ,كما يستخدـ

كاسمكب نقدل ألل منظكمة لمتعمـ ,ألنيا تمثؿ إد ارؾ جديد لمفرد كلعالمو.

 يسيـ فى مساعدة الطالب عمى إعادة تحميؿ المكقؼ التعميمى ,كاعادة تركيب مككناتو بمركنة ,مع تعدد
الطرؽ التى تتفؽ مع تحقيؽ األىداؼ ,كالكصكؿ لممطمكب فى إطار مف التنظيـ كغإلدارة لعممية التفكير,

كالتفكير فى التفكير.
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 يساعد فى تنمية قدرة الطالب عمى الرؤية المستقبمية الشاممة لمكضكع ما ,دكف أف يفقد جزيئاتو ,ككذلؾ
إنماء قدرتو عمى التحميؿ كالتركيب كصكالن لإلبداع الذل يعد مف أىـ مخرجات أل نظاـ تعميمى ناجح.

اجراءات البحث:

إعداد قائمة المفاىيم العممية :تـ إعداد قائمة مبدئية بالمفاىيـ العممية المتضمنة بمكضكع(الخمية :التركيب
كالكظيفة) مف كتاب األحياء لمصؼ األكؿ الثانكل ,كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء مالحظاتيـ
كآرائيـ كاجراء التعديالت فى ضكء مقترحاتيـ.
كبعد إجراء التعديالت التى أشار إلييا المحكميف أصبحت قائمة المفاىيـ فى صكرتيا النيائية.
إعداد قائمة بميارات التفكير المنظومى :بعد االطالع عمى الدراسات السابقة التى تناكلت ميارات التفكير

المنظكمى كالتى منيا :محمد عزت عبد السالـ( ,)1006فكزل الحبشى كنيمة الصادؽ( ,)1022كساـ إسماعيؿ
صبرل( ,)1022ليمى جمعة( ,)1023تـ التكصؿ إلى قائمة بميارات التفكير المنظكمى لطالب الصؼ األكؿ

الثانكل ,كتـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف السادة المحكميف كاجراء تعديالتيـ كأصبحت القائمة فى صكرتيا
النيائية:
جدول( :)3يوضح ميارات التفكير المنظومى
الميارة الفرعية

الميارة الرئيسية

إدراك العالقات

تحميل المنظومة



إدراك العالقة بين أجزاء المنظومة.



إدراك العالقة بين منظومة وأخرى.



التوصل إلى استنتاجات من منظومة.



اكتشاف األجزاء الخطأ فى منظومة.



تقويم المنظومة

اشتقاق منظومات فرعية من منظومة رئيسية.



التصنيف المنظومى.



بناء منظومة جديدة من عدة مفاىيم.


تركيب المنظومة

إدراك العالقة بين الكل والجزء فى منظومة.



ترتيب عناصر منظومة.

التعبير لفظياً عن منظومة.



إعادة بناء المنظومة بطرق مختمفة.



التنبؤ بتطورات الموقف المنظومى.



الحكم عمى صحة العالقات بين أجزاء المنظومة.



تصحيح ما قد يوجد من خطأ فى المنظومة.



تبرير العالقات الموجودة فى المنظومة.



اتخاذ قرار بناء عمى منظومة.
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إعداد دليل المعمم:
ىدؼ دليؿ المعمـ إلى تكضيح الخطكات التى سكؼ يتبعيا المعمـ لتدريس مكضكع (الخمية :التركيب

كالكظيفة) كفقان الستراتيجية المنظـ الشكمى لمصؼ األكؿ الثانكل كذلؾ مف خالؿ :تحديد أىداؼ كؿ درس بصكرة

سمككية ,تحديد خطكات السير فى الدرس ,تحديد األنشطة التى سيقكـ بيا الطالب ,تحديد الكسائؿ التعميمية

الالزمة لتكضيح المفاىيـ بكؿ درس ,تحديد أساليب التقكيـ.

إعداد كراسة األنشطة:

تضمنت كراسة األنشطة مجمكعة مف األسئمة كالنشاطات التى تساعد الطالب عمى التمكف مف المفاىيـ

العممية المتضمنة بالكحدة ككذلؾ تساعده فى تنمية ميارات التفكير المنظكمى ,كأثناء إعداد كراسة األنشطة تـ

مراعاة  :األىداؼ السمككية الخاصة بالدرس ,مراحؿ تنفيذ الدركس كفقان لممنظمات الشكمية.
إعداد اختبار تحصيل المفاىيم العممية:

إعداد جدول المواصفات :إلعداد جدكؿ مكاصفات االختبار تـ تحديد األىمية النسبية لممكضكعات
كاألىمية النسبية لألىداؼ كتحديد عدد األسئمة فى كؿ مكضكع لكؿ مستكل مف مستكيات األىداؼ المعرفية
كما ىك مكضح بالجدكؿ التالى:
جدول ( )1عدد األسئمة فى المستويات المعرفية
األىداف

تذكر

فيم

تطبيق

()%12.13

()%48.73

()%33

النظرية الخلوية ()%38

3

7

1

34

التركيب الدقيق للخلية ()%33

32

13

7

44

تمايز الخاليا وتنوع األنسجة ()%17

8

33

1

11

المجموع

19

19

31

80

الموضوع

المجموع

صياغة بنود اإلختبار :تمت صياغة بنكد االختبار بحيث تحتكل عمى ( )70مفردة مف نكع أسئمة االختيار مف
متعدد ,بحيث كؿ مفردة ليا أربعة بدائؿ.
صدق االختبار :تـ إجراء االختبار عمى عينة استطالعية قدرىا ( )30طالبة ك حساب الصدؽ التمييزم كما يمى:
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جدول( :)1متكسط كمجمكع الرتب كقيمة  Zكمستكل الداللة لمفرؽ بيف اإلرباعي األعمى كاألدنى لدرجات الطالب
االرباعيات

االرباعي األدنى

االرباعي األعمى

في االختبار التحصيمي(ف=)30

العدد

متكسط الرتب

مجمكع الرتب

20

5.4

54.00

20

14.00

1.4

قيمة Z

مستكل الداللة

1.76-

0.02

يتضح مف جدكؿ( )2أف قيمة  zدالة عند مسػتكل داللػة 0.02ممػا يؤكػد ارتفػاع الصػدؽ التمييػزم لالختبػار

التحصيمي.

حسااااب ملامااا ثباااا االختباااار :اس ػػتخدمت الباحث ػة طريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار بعػػد تطبيقػػو عمػػى عين ػػة

استطالعية(ف= )30بفاصؿ زمني مدتو أسبكعيف ,كجدكؿ( )3يكضح معامؿ ثبات إعادة التطبيؽ.

جدول( :)4معامؿ ثبات إعادة التطبيؽ الختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية (ف= )30

الخواص

المتوسط الحسابي

االنحراف الملياري

االختبار

15.61

5.71

اإلعادة

15.74

5.28

ملام ارتباط
بيرسون

**0.846

الداللة

دالة عند 0.03

** دال عند مستوى داللة 0.03

يتضػػح مػػف جػػدكؿ( )3أف معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف بػػيف االختبػػار كاإلعػػادة داؿ عنػػد مسػػتكل داللػػة ,0.02

كذلؾ يؤكد ثبات االختبار.

حساب معاممى السيولة والصعوبة :قامت الباحثة بحساب معامالت السيكلة كالصعكبة لكؿ مفردة مف مفردات
االختبار ,كقد تراكحت معامالت السيكلة بيف ( )0.62 : 0.2بينما تتراكح معامالت الصعكبة بيف (: 0.6
 ,)0.16كتعد ىذه المعامالت معامالت مقبكلة.
تحديد زمن االختبار :تـ حساب الزمف لالجابة عف أسئمة االختبار ,كذلؾ عف طريؽ حساب متكسط الكقت الذل
استغرقتو العينة االستطالعية فى اإلجابة عمى األسئمة ,كقد بمغ الزمف ( )30دقيقة باإلضافة إلى( )4دقائؽ
إللقاء التعميمات ,كبذلؾ يصبح الزمف الكمى لالختبار( )34دقيقة.
الصورة النيائية لالختبار :بعد إجراء التعديالت عمى مفردات االختبار فى ضكء آراء السادة المحكميف كالتأكد
مف صدؽ كثبات االختبار كمدل مناسبة معامالت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار أصبح االختبار فى

صكرتو النيائية.

11

إعداد مقياس ميارات التفكير المنظومى :ىدؼ المقياس إلى قياس ميارات التفكير المنظكمى لدل طالب
الصؼ األكؿ الثانكل بعد دراستيـ لمكضكع (الخمية:التركيب كالكظيفة) باستراتيجية المنظـ الشكمى ,كتـ إعداد
المقياس بحيث يتضمف 20سؤاؿ مكزعة عمى الميارات األربعة كما فى جدكؿ (:)4
جدول( :)3توزيع المفردات عمى ميارات التفكير المنظومى
الميارة الفرعية

الميارة الرئيسية

أرقام المفردات

عدد األسئمة

األىمية النسبية

18 ,30

3

%37

إدراك العالقة بين الكل والجزء فى منظومة
إدراك العالقات

تحميل المنظومة

تركيب المنظومة

إدراك العالقة بين اجزاء المنظومة

1 ,3

إدراك العالقة بين منظومة وأخرى

10

التوصل إلى استنتاجات من منظومة

3

اكتشاف األجزاء الخطأ فى منظومة

14 ,4 ,1

اشتقاق منظومات فرعية من منظومة رئيسية
التصنيف المنظومى
بناء منظومة جديدة من مفاىيم معطاة

7

ترتيب عناصر المنظومة

11 ,11

التعبير لفظياً عن منظومة.

31 ,33

إعادة بناء المنظومة بطرق مختمفة

17 ,31

التنبؤ بتطورات الموقف المنظومى

12 ,38 ,9

الحكم عمى صحة العالقات بين أجزاء المنظومة
تقويم المنظومة

7

19 ,2
10

تصحيح ما قد يوجد من خطأ فى المنظومة

%11

30

32 ,34

%11

%17

8

13 ,37 ,33
13 ,39

تبرير العالقات الموجودة فى المنظومة

8

اتخاذ قرار بناء عمى منظومة

10

المجموع

%300

حساب صدق المقياس:
الصدق التمييزي :تـ حساب داللة الفركؽ بيف اإلرباعي األعمى كاألدنى عف طريؽ حساب اختبار " "zماف

كتينى لداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات الطالب في المجمكعتيف العميا كالدنيا كما فى جدكؿ(.)5

جدول( :)2متوسط ومجموع الرتب وقيمة  Zومستوى الداللة لمفرق بين اإلرباعي األعمى واألدنى لدرجات الطالب في
مقياس التفكير المنظومى (ن=)40

االرباعيات

العدد

متوسط

مجموع الرتب

االرباعي األدنى

30

1.8

18.00

االرباعي األعمى

30

3.1

الرتب

31.00

12

قيمة Z

1.37-

مستوى
الداللة

0.03

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة ( )zدالة عند مستكل( )0,02مما يؤكد ارتفاع الصدؽ لمقياس التفكير.
حساب معامل ثبات المقياس :تـ حساب معامؿ ثبات المقياس عف طريؽ ألفا كركنباؾ Alpha Cronbach

 ,Methodحيث بمغت قيمة معامؿ ثبات المقياس(  ,)0,843كىي قيمة مرتفعة تدؿ عمى ثبات المقياس ,كعف
طريؽ اعادة تطبيؽ المقياس عمي عينة استطالعية(ف=  ,)30كما في جدكؿ ( )6كىي قيـ دالة عند مستكل(
 ,)0,02مما يؤكد الثبات المرتفع لممقياس.
جدول( :)7معامل ثبات إعادة التطبيق لمقياس التفكير المنظومي (ن= )40

الخواص

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المقياس

13.242

4.022

اإلعادة

13.802

3.0452

معامل ارتباط بيرسون

0.821

الداللة

دالة عند 0.03

-

اإلجراءات التجريبية لمبحث:

اختيار عينة البحث وضبط المتغيرات :تـ اختيار فصميف لتجربة البحث مف مدرسة الخياط الثانكية بنات بطريقة
عشكائية أحدىما يدرس بالمنظمات الشكمية كعددىـ( )30طالبة ,كالفصؿ الثانى يدرس بالطريقة العادية كعدد
طالباتو(.)30
التطبيق القبمى الختبار تحصيل المفاىيم العممية:
لتحقي ػػؽ التك ػػافؤ ب ػػيف درج ػػات الط ػػالب عين ػػة الد ارس ػػة ف ػػي االختب ػػار التحص ػػيمى لممف ػػاىيـ العممي ػػة لممجم ػػكعتيف
الضػ ػػابطة كالتجريبيػ ػػة كذلػ ػػؾ قبػ ػػؿ تطبيػ ػػؽ البحػ ػػث ,تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار ت لمعينػ ػػات البارامتريػ ػػة لػ ػػألزكاج المسػ ػػتقمة
كجدكؿ( )7يكضح ذلؾ.
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جدول(:)7المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة  Tكمستكل الداللة لمفرؽ بيف متكسطى درجات طالب
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية بمستكياتو الثالثة فى
االختبار ككؿ

المستكل

التذكر

الفيـ

التطبيؽ
االختبار
التحصيمي
ككؿ

المجمكعة

العدد

ضابطة

30

20,04

تجريبية

30

20,14

2,506

ضابطة

30

21,84

4,48

تجريبية

30

22,01

4,235

ضابطة

30

4,34

1,218

تجريبية

30

4,214

1,26

ضابطة

30

17,34

6,06

تجريبية

30

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم
3,20

4,62

17,17

قيمة T

0.11

0.050

0.55

0.227

الداللة

غير دالة عند
0.04
غير دالة عند
0.04
غير دالة عند
0.04
غير دالة عند
0.04

يتضح مف جدكؿ ( )7ما يمي:
 ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية فػي التطبيػؽ القبمػيلالختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية كأبعاده الفرعية ,كذلؾ عند مستكل داللة .0.04
التطبيق القبمى لمقياس التفكير المنظومى :لتحقيؽ التكافؤ بيف درجات الطالب عينػة الد ارسػة فػي مقيػاس التفكيػر
المنظكمى لممجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة كذلػؾ قبػؿ تطبيػؽ البحػث ,تػـ اسػتخداـ اختبػار" ت" لمعينػات البارامتريػة
لألزكاج المستقمة كجدكؿ( )8يكضح ذلؾ.
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جدول( :)9المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفرق بين درجات طالب المجموعتين
الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لمقياس التفكير وأبعاده
األبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة T

الداللة

الحسابي
ضابطة

40

8.33

1.21

تجريبية

40

9.00

3.72

ضابطة

40

1.40

.90

تجريبية

40

1.41

.93

تركيب

ضابطة

40

3.10

3.73

المنظومة

تجريبية

40

3.40

3.49

ضابطة

40

4.20

3.938

تجريبية

40

4.00

3.97

مقياس

ضابطة

40

10.71

4.70

الميارات

تجريبية

40

11.30

1.74

إدراك العالقات

تحميل المنظومة

تقويم المنظومة

0.900

0.310

0.348

3.04

3.4

غير دالة عند 0.03

غير دالة عند 0.03

غير دالة عند 0.03

غير دالة عند 0.03

غير دالة عند 0.03

يتضح مف جدكؿ ( )8أنو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف الضابطة
كالتجريبية في التطبيؽ القبمي لمقياس ميارات التفكير المنظكمى كأبعاده الفرعية ,كذلؾ عند مستكل
داللة(.)0,04
 تطبيـــق البحـــث عمـــى المجموعـــة التجريبيـــة :ت ػػـ تطبي ػػؽ التجرب ػػة األساس ػػية لمبح ػػث ف ػػى الفتػ ػرة م ػػف 1025/20/11حتى, 1025/22/13حيث تـ التدريس لممجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجية المنظمات
الش ػػكمية باالس ػػتعانة ب ػػدليؿ المعم ػػـ ال ػػذل أعدت ػػو لي ػػذا الغ ػػرض ,بينم ػػا درس ػػت المجمكع ػػة الض ػػابطة بالطريق ػػة
المعتادة.
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 التطبيق البعدى ألدوات البحث :بعد االنتياء مف تدريس الكحدة لممجمكعة التجريبية تـ تطبيؽ مقياسميارات التفكير المنظكمى عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ,كذلؾ لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ
استراتيجية المنظـ الشكمى فى تنمية ميارات التفكير المنظكمى.

نتائج البحث وتفسيرىا:
لالجابة عن السؤال األول والذى ينص عمى " ما فاعمية استخدام إستراتيجية المنظم الشكمى فى تنمية بعض
المفاىيم العممية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟ والتحقق من صحة الفرضين األول والثانى تمت اإلجراءات
التالية:
التحقق من صحة الفـرض األول :لمتحقػؽ مػف صػحة الفػرض الػذم يػنص عمػى أنػو " يكجػد فػرؽ داؿ إحصػائيان
عند مستكل( )0.04بيف متكسطي درجػات طػالب المجمكعػة التجريبيػة كالمجمكعػة الضػابطة فػى التطبيػؽ البعػدم
الختب ػػار تحص ػػيؿ المف ػػاىيـ العممي ػػة البيكلكجي ػػة لص ػػالح المجمكع ػػة التجريبي ػػة" ,ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار ت لمعين ػػات
البارمترية لألزكاج المستقمة مف خالؿ البرنامج اإلحصائي  ,Spssكجدكؿ( )20يكضح ذلؾ.
جدول( :)30المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفرق بين درجات طالب المجموعة التجريبية
والضابطة فى التطبيق البعدي الختبار تحصيل المفاىيم العممية
االختبار

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة T

الداللة

الحسابي
ضابطة

40

32.40

1.77

تجريبية

40

17.37

1.43

ضابطة

40

13.23

4.90

تجريبية

40

13.30

1.21

ضابطة

40

3.37

1.31

تجريبية

40

30.07

3.71

االختبار

ضابطة

40

41.21

7.42

التحصيمي

تجريبية

40

71.30

3.011

التذكر

الفيم

التطبيق

16

33.31

34.13

30.19

10.10

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطى درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
فى التطبيؽ البعدل الختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية البيكلكجية لصالح المجمكعة التجريبيػة ,حيػث بمغػت قيمػة
(ت) لالختبار التحصيمى ككؿ ( )10.20كىى قيمة دالة عند مستكل .0.02
لمتحقــق مــن صــحة الفــرض الــذي يــنص عمــى أنــو " يكجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيأ عنػػد مسػػتكل ( )0.04بػػيف متكسػػطي
درجات المجمكعة التجريبية فػى التطبيقػيف القبمػى كالبعػدم الختبػار تحصػيؿ المفػاىيـ العمميػة البيكلكجيػة لصػالح
التطبيػؽ البعػدم" ,تػـ اسػتخداـ اختبػار ت لمعينػات البارمتريػة لػألزكاج المرتبطػة مػف خػالؿ البرنػامج اإلحصػائي
 ,Spssكجدكؿ( )22يكضح ذلؾ.
جدول( :)33المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي لدرجات
الطالب عمى االختبار التحصيمي

االختبار

التطبيؽ

العدد

قبمي

30

20.14

بعدم

30

16.26

1.34

قبمي

30

22.01

4.23

بعدم

30

24.40

2.52

قبمي

30

3.21

1.26

بعدم

30

20.06

2.62

االختبار

قبمي

30

17.17

4.620

التحصيمي

بعدم

30

61.40

4.022

التذكر

الفيـ

التطبيؽ

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم
2.50
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قيمة T

12.07

16.71

23.52

42.22

الداللة

دالة عند 0.02

دالة عند 0.02

دالة عند 0.02

دالة عند 0.02

يتضــح مــن جــدول ( )33أنــو يوجــد فــرق دال إحصــائياً بــين متكسػػطي درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة فػػى التطبيقػػيف
القبم ػػى كالبع ػػدم الختب ػػار تحص ػػيؿ المف ػػاىيـ العممي ػػة البيكلكجي ػػة لص ػػالح التطبي ػػؽ البع ػػديحيث بمغ ػػت قيم ػػة (ت)
لالختبار ككؿ ( )42.22كىى دالة عند مستكل .0.02
حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبالك:
كذلؾ لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمي لتدريس العػمكـ البيكلػكجية فى تنمية بعض
المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم كذلؾ مف خالؿ حساب
المتكسطات القبمية كالبعدية لدرجات الطالب المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية ,تـ

حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ " ,"Blakeكالجدكؿ التالى يكضح نسبة الكسب المعدؿ إلختبار المفاىيـ
العممية:
جدول(: )31المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت وحجم األثر ومعدل بالك لالختبار التحصيمي وأبعاده لممجموعة
التجريبية
المتوسط

االنحراف

االختبار

الحسابي

المعياري

قبمي

30.13

1.207

بعدي

17.37

1.438

قبمي

31.01

3.14

بعدي

13.30

1.21

قبمي

4.31

1.37

بعدي

30.07

3.71

االختبار

قبمي

18.18

3.73

التحصيمي

بعدي

71.30

3.011

التذكر

الفيم

التطبيق

التطبيق

قيمة T

11.08

17.81

34.23

33.13

الداللة

دالة عند
0.03
دالة عند
0.03
دالة عند
0.03
دالة عند
0.03

مربع إيتا

0.91

0.93

0.830

0.983

قيمة d

معدل
بالك

7.18

8.7

4.7

32.1

3.49

3.44

3.18

3.43

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )21مػػا يمػػي :قيمػػة حجػػـ األثػػر كبي ػرة لمقيػػاس ميػػارات التفكيػػر المنظػػكمي كأبعػػاده ,كذلػػؾ يؤكػػد
اسػػتم اررية االسػػترتيجية فػػي تأثيرىػػا عمػػى الطػػالب ,كمعػػدؿ "بميػػؾ" الختبػػار تحصػػيؿ المفػػاىيـ العمميػػة البيكلكجيػػة

كأبعػػاده كبيػػر ,كذلػػؾ أكبػػر مػػف النسػػبة التػػي حػػددىا بػػالؾ ( )2,1ممػػا يؤكػػد فعاليػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية المػػنظـ
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الداللة

كبير

كبير

كبير

كبير

الشكمي لتدريس العػمكـ البيكلػكجية فى تنمية المفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم كتتفؽ ىذه النتيجػة

مع دراسة عزت عبد الرؤكؼ ( ,)1007أيمف يكنس( ,)1001شيماء فيمى( ,)1022ىالة عبد القادر(.)1022

تفسير النتائج:

يتضح مف النتائج السابقة أف تحصيؿ الطالبات لمفاىيـ كحدة الدراسة عند مستكيات

(التذكر -الفيـ -التطبيؽ) كفى االختبار ككؿ قد نما بشكؿ أكبر لدل طالبات المجمكعة التجريبية ,كقد أرجعت
الباحثة ذلؾ إلى ما يمى:
 -2استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في التدريس أدل إلى تنظيـ أفكار المتعمـ كتسمسميا بالطريقة الصحيحة.
 -1تتيح االستراتيجية فرصة الحكار بيف المعمـ كالطالبات مما أدل إلى تنمية قدرة المتعمـ عمى الفيـ كاالستيعاب
كتطبيؽ ما درسو في مكاقؼ جديدة.
 -2اسػػتخداـ اسػػتراتيجية المػػنظـ الشػػكمي فػػي التػػدريس أدل إلػػى زيػػادة إيجابيػػة المػػتعمـ داخػػؿ حج ػرة الد ارسػػة كزيػػادة
مشاركتو في العممية التعميمية.
 -3تتيح االستراتيجية مجاالن كاسعان الستخداـ كسائؿ تعميمية عديدة متنكعة مما يؤدل إلى سيكلة إدخاؿ المعمكمات
في أذىاف الطالبات كسيكلة تمثيؿ ىذه المفاىيـ كربطيا في البنية المعرفية لمطالبات بسيكلة كيسر.
 -4اسػػتخداـ المخططػػات سػػاعد فػػى تنظػػيـ المحتػػكل كسػػاعد الطالبػػات عمػػى بنػػاء كتكػػكيف المعمكمػػات فػػى ذاك ػرتيـ
بصكرة منطقية منظمة مما يسيؿ مف عممية استرجاعيا.
 -5المركنة فى عػرض المعمكمػات التػى تتمتػع بيػا المنظمػات الشػكمية ,حيػث يمكػف عمػؿ أكثػر مػف مػنظـ شػكمى
ألكثر مف مفيكـ مما يزيد مف درجة التعمـ.
 -6اسػتخداـ المنظمػػات الشػػكمية فػػى تقػػديـ المحتػكل بمػػا تشػػتمؿ عميػػو مػػف عالقػات كارتباطػػات بػػيف المفػػاىيـ ممػػا
يزيػػد مػػف قػػدرة الطالبػػات عمػػى الػػدمج بػػيف المعرفػػة الجديػػدة كالمعرفػػة السػػابؽ د ارسػػتيا كمػػا يسػػاعد عمػػى تنظػػيـ
محتكل المادة العممية مما يسيؿ عممية التعمـ.
 -7استخداـ المخططػات البيانيػة فػى تقػديـ المحتػكل أدل إلػى سػير المػتعمـ كفػؽ خطػكات مترابطػة كمتشػابكة ممػا
يؤدل إلى تحقيؽ أىداؼ التعمـ.
 -8استخداـ المنظمات الشكمية ساعد فى دراسة منظكمة العالقات بيف المفاىيـ كاالىتمػاـ بالتسمسػؿ التتػابعى ليػا
مما يزيد مف درجة تشكيؽ الطالب لمتعمـ.
 -20المنظمات الشكمية ليا تأثير ايجابى كبيػر عمػى اىتمػاـ الطالبػات بترجمػة األفكػار الجديػدة فػى شػكؿ رسػكمات
كأشػكاؿ تكضػػيحية ,كمػػا يشػػير إلػػى أف الطالبػػات يكػػكف لػدييـ دافعيػػة أكبػػر لإلسػػتماع لشػػرح المعمػػـ إذا تضػ َػمف

شرحو تكضيحان باألشكاؿ البصرية.
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 -22جعمػت ىنػاؾ تنػافس بػػيف الطالبػات لمتعبيػر عػػف إكتسػابيـ لممعػارؼ كالمعمكمػػات المتضػمنة فػى دركس الكحػػدة
فى شكؿ منظمات شكمية جيدة؛ فقد أبدت الطالبات رغبة فى تصميـ منظمات شكمية لكؿ جزئية مف جزئيات
دركس الكحدة.
 -21المنظمات الشكمية ساعدت عمى بناء المفاىيـ كتدرجيا كتمثيميا فى البنية المعرفية لممتعمـ.
 -22تقديـ المفيكـ كفػؽ خطػكات متسمسػمة بنائيػة ترتػب عمييػا أف يكػكف المفيػكـ الجديػد مقبػكالن كمفيػدان ,كيػؤدل إلػى
حدكث تعمـ فعاؿ كأقؿ عرضة لمنسياف مف التعمـ الذل اليأخذ فال االعتبار الفيـ السابؽ لممتعمـ.
لالجابــة عــن السـؤال الثــانى :مــا فاعميــة اســتخدام اســتراتيجية المــنظم الشــكمي فــى تنميــة بعــض ميــارات التفكيــر
المنظومى لدى طالبات الصف األول الثانوى؟ ولمتحقق من صحة الفرض الذي ينص عمى أنـو " يكجػد فػرؽ
داؿ إحصػائيان عنػػد مسػتكل( )0,04بػػيف متكسػطي درجػػات طػالب المجمكعػػة التجريبيػة كالضػػابطة فػى التطبيػػؽ
البعػػدم لمقي ػػاس مي ػػارات التفكيػػر المنظ ػػكمى لص ػػالح المجمكعػػة التجريبي ػػة" ت ػػـ اسػػتخداـ اختب ػػار "ت" لمعين ػػات
البارمترية لألزكاج المستقمة كما بجدكؿ(:)22
ا
جدول( :)31المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفرق بين درجات طالب المجموعة
التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدي لمقياس ميارات التفكير المنظومي
الميارة
إدراك العالقات
تحميل المنظومة
تركيب المنظومة
تقويم المنظومة
مقياس الميارات

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابى

االنحراف المعيارى

الضابطة

40

30.97

1.43

التجريبية

40

39.07

3.18

الضابطة

40

1.81

3.138

التجريبية

40

8.03

3.02

الضابطة

40

7.27

1.20

التجريبية

40

31.43

1.02

الضابطة

40

3.11

1.14

التجريبية

40

31.03

3.44

ضابطة

40

17.70

3.84

تجريبية

40

31.71

1.21

قيمة T
34.01
32.11
30.99
33.23

الداللة
دالة عند مستوى
0.03

دالة عند مستوى
0.03

دالة عند مستوى
0.03

دالة عند مستوى
0.03

11.01

دالة عند 0.03

يتضح مف جدكؿ ( )22ما يمي :يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة فى التطبيؽ البعدم لمقياس ميارات التفكير المنظكمي  ,عند مستكل داللة  0,02لصالح متكسط
درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم ,كتتفؽ مع ىذه النتيجة دراسة كساـ اسماعيؿ
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صبرل( ,)1022فكزل الحبشى كنيمة الصادؽ( )1022كدراسة شيماء محمد ( ,)1022محمد عزت عبد
السالـ(.)1006
الفرض الثانى:
ولمتحقق من صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى أنو " يكجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل ( )0,04بيف
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس ميارات التفكير المنظكمى لصالح
البارمترية لألزكاج المرتبطة كما فى جدكؿ (.)23
التطبيؽ البعدم" ,تـ استخداـ اختبار" ت" لمعينات ا
جدول( :)34المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  Tومستوى الداللة لمفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي لدرجات
طالب المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات التفكير المنظومى
األبعاد

التطبيق

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيمة T

الداللة

الحسابي

إدراك العالقات

تحميل المنظومة

تركيب المنظومة

تقويم المنظومة

مقياس الميارات

قبمي

40

9.00

3.72

بعدي

40

39.07

3.18

قبمي

40

1.41

0.932

بعدي

40

8.03

3.02

قبمي

40

3.40

3.49

بعدي

40

31.43

1.02

قبمي

40

4.00

3.97

بعدي

40

31.03

3.44

قبمي

40

11.30

1.74

بعدي

40

31.71

1.21

11.21

17.93

10.79

11.93

34.42

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

دالة عند 0.03

يتضح مف جدكؿ ( )23أنو :يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية فى
التطبيقيف القبمى ك البعدم لمقياس ميارات التفكير المنظكمي  ,عند مستكل داللة  0.02لصالح متكسط
درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم.
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حجم األثر ونسبة الكسب الملد لبليك:
لمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمي لتدريس العػمكـ البيكلػكجية فى تنمية بعض ميارات
التفكير المنظكمي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ,كذلؾ مف خالؿ حساب المتكسطات القبمية كالبعدية

لدرجات الطالب عينة الدراسة في مقياس التفكير المنظكمي ,تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ لبميؾ

" ,"Blakeكما فى جدكؿ (.)24

جدول ( :)33المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت وحجم األثر ومعدل بالك لمقياس التفكير المنظومي
األبعاد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبمي

9.0000

3.72827

بعدي

39.0730

3.18872

قبمي

1.4130

93772.

بعدي

8.0300

3.02092

قبمي

3.4000

3.49871

بعدي

31.4300

1.02149

قبمي

4.0000

3.97439

بعدي

31.0300

3.44934

قبمي

11.30

1.74

بعدي

31.71

1.21

التطبيق

إدراك العالقات

تحميل المنظومة

تركيب المنظومة

تقويم المنظومة

مقياس الميارات

قيمة T

11.21

17.93

10.79

11.93

34.42

الداللة

دالة عند
0.03
دالة عند
0.03
دالة عند
0.03
دالة عند
0.03
دالة عند
0.03

مربع إيتا

0.92

0.93

0.91

0.91

0.987

قيمة d

9.7

8.7

2.7

7.1

37.4

معدل بالك

3.11

3.48

3.12

3.18

3.11

يتضح مف جدكؿ ( )24ما يمي:
 قيمة حجـ األثر كبيرة لمقيػاس ميػارات التفكيػر المنظػكمي كأبعػاده ,كذلػؾ يؤكػد اسػتم اررية االسػترتيجية فػيتأثيرىا عمى الطالب.

 معػدؿ "بميػؾ" لمقيػاس ميػارات التفكيػر المنظػكمي كأبعػاده كبيػر ,كذلػؾ أكبػر مػف النسػبة التػي حػددىا بػالؾ( )2,1مما يؤكد فعالية استخداـ إستراتيجية المنظـ الشكمي لتػدريس العػػمكـ البيكلػػكجية فػى تنميػة ميػارات
التفكير المنظكمي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم.
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الداللة

كبير

كبير

كبير

كبير

كبير

تفسير النتائج:

يمكف ارجاع النتائج السابقة الي:

 بيئة العمؿ كمناخو ,حيث صممت األنشطة لتنفذ بطريقة تشاركية تعاكنية فى كثير مف األحياف ,مماأسيـ فى تبادؿ األفكار المنظكمية بيف أعضاء المجمكعة خالؿ العمؿ الجماعى ,األمر الذل أدل إلى
تنمية ميارات التفكير المنظكمى لدييـ.
 بحث الطالبات عف المعمكمات بأنفسيـ مف خالؿ القيػاـ باألنشػطة ككػذلؾ الحػكار كالمناقشػة بػيف الطالبػاتكبعضيـ كبيف الطالبات كالمعمـ كاف لو األثر فى إد ارؾ العالقات بيف أجزاء أل منظكمة تُعرض عمييـ.
 عرض المنظمات التخطيطية فى صكرة إلكتركنية يتطمب ميارات عميا مف تحميؿ المكقؼ ثـ إعادة تركيبمككناتو بمركنة مع تعدد طرؽ إعادة التركيب فى ضكء اسمكب الكصكؿ إليو.
 بنػػاء الرسػػكمات التخطيطيػػة سػػاعد فػػى تنميػػة القػػدرة عمػػى القيػػاـ بتجميػػع األجػزاء المختمفػػة مػػف المحتػػكل فػػىبنية مكحدة تجمع ىذه األجزاء ,كتصميميـ النماذج نمى لدييـ ميارة تركيب المنظكمة.
 مف خالؿ التعامؿ البصرل مع المعمكمات ك ترجمة الصياغات المفظية إلى رسػكـ أدل إلػى إدراؾ المكقػؼبصكرة كمية.
 مف خالؿ أساليب التقكيـ المتنكعة استطاعت الطالبػات تقيػيـ المنظكمػات التػى تُعػرض عمػييـ كبيػاف أكجػوالشبو كاالختالؼ كاصدار حكـ عمى صحة العالقات المكجكدة داخؿ المنظكمة.
 إثػػارة المعمػػـ اىتمػػاـ كانتبػػاه الطػػالب ,كتشػػجيعيـ عمػػى ممارسػػة الخب ػرات المختمفػػة ,كيطػػرح أسػػئمة تفسػػيريةمتشػعبة مفتكحػػة تثيػر الجػػدؿ ,كال ُيصػدر أحكامػان كابحػة لمتفكيػػر ,كيشػجع طالبػػو عمػى المشػػاركة كالتفاعػػؿ
الصفى اإليجابى.

التوصيات:
 -2االىتماـ بتدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ المنظمات الشكمية في تدريس العمكـ ,كذلؾ مف خالؿ
برامج إعدادىـ بكميات التربية.
 -1تنظيـ محتكل مقرر األحياء بحيث يحتكل عمى المنظمات الشكمية ,مع إتاحة الفرصة لمتالميذ لعمؿ
المنظمات الشكمية بأنفسيـ لزيادة مشاركتيـ فى عممية التعمـ.
 -2عقد دكرات ككرش عمؿ عمى كيفية استخداـ البرامج اإللكتركنية لعمؿ المنظمات الشكمية.
 -3العمؿ عمى تخطيط المقررات الدراسية بما يسمح لممتعمميف بممارسة التفكير المنظكمى.
 -4تشجيع المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات حديثة مثؿ استراتيجية المنظمات الشكمية كالتخمى عف
الطريقة التقميدية.
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البحوث والدراسات المقترحة:
 -2دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمى فى تصكيب التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لدل
طالب المرحمة الثانكية.
 -1دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمى فى تنمية التفكير الناقد لدل طالب المرحمة االعدادية.
 -2دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمى فى تنمية التفكير البصرل كاالتجاه نحك المادة لدل
التالميذ المعاقيف سمعيان.
 -3فاعمية استخداـ المنظمات الشكمية فى تنمية بعض عادات العقؿ المنتج كالتفكير المتشعب.
المراجع العربية:
 .2أحمد عبد الرحمف النجدم كمنى عبد اليادم حسيف سعكدم ك عمي محي الديف راشد( :)1001تدريس
العموم في العالم المعاصر :المدخل في تدريس العموم,القاىرة :دار الفكر العربي.
 .1آرثر ككستا ك بينا كاليؾ( :)1002تفعيل واشغال عادات العقل,الكتاب الثانى ,ترجمة مدارس
الظيراف األىمية ,السعكدية:دار الكتاب التربكل لمنشر كالتكزيع.
 .2إسماعيؿ محمد األميف محمد الصادؽ(:)1002طرق تدريس الرياضيات (نظريات وتطبيقات),القاىرة:دار
الفكر العربى.
 .3جابر عبد الحميد جابر(:)1022التدريس فن وعمم وبناء,القاىرة :دار الفكر العربى.
 .4حساـ محمد مازف:)1006(.اتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم,القاىرة :دار الفجر لمنشر كالتكزيع.
 .5حسف حسيف زيتكف ك كماؿ عبد الحميد زيتكف( :)2884تصنيؼ األىداؼ التدريسية:محاكلة عربية,
االسكندرية :دار المعارؼ.

 .6خميؿ رضكاف خميؿ(:)1021فعالية برنامج مقترح لتدريب معممى العمكـ عمى ميارات المنظمات الرسكمية
كرفع مستكل الكفاءة الذاتية,مجمة كمية التربية بالسويس,المجمد الخامس,العدد الثالث,إبريؿ.70-16,
 .7رضا مسعد السعيد(":)1003ميارات التفكير المنظكمى",المؤتمر العربى الرابع حول المدخل المنظومى
فى التدريس والتعمم,مركز تطكير تدريس العمكـ,جامعة عيف شمس.
 .8زينب محمكد محمد كامؿ عطيفى(":)1023استراتيجية مقترحة فى تدريس اليندسة لتالميذ المرحمة
اإلعدادية لتنمية بعض ميارات التفكير المنظكمى كأثرىا عمى تنمية ميارات البرىاف الرياضى",المؤتمر
العممى الدولى,كميات التربية كاعادة بناء التعميـ,كمية التربية بأسيكط 22-20,مايك.20 -2,
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 .20سعيد جابر المنكفى(":)1001فاعمية المدخؿ المنظكمى فى تدريس حساب المثمثات كأثره عمى التفكير
المنظكمى لدل طالب المرحمة الثانكية",المؤتمر العممى الرابع عشر,مناىج التعميـ فى ضكء مفيكـ
األداء,دار الضيافة,جامعة عيف شمس,المجمد الثانى 14 -13,يكليك.380 -352,
 .22شيماء محمد عمى حسف(":)1022فاعمية الخرائط الذىنية اإللكتركنية فى تنمية التفكير المنظكمى
كميارات اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية",مجمة تربويات الرياضيات,المجمد السادس عشر,الجزء
الثانى ,أبريؿ.73 -22,
 .21طارؽ عبد الرؤكؼ عامر( :)1025الخرائط الذىنية وميارات التعمم,ط,1القاىرة :المجمكعة العربية
لمتدريب كالنشر.
 .22عادؿ ابك العز سالمة( :)1001طرائق تدريس العموم ودورىا فى تنمية التفكير :دار الفكر لمطباعة.
 .23عايش محمكد زيكف(:)2883اساليب تدريس العموم :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 .24عبد الحميد صالح اليعقكبى(:)1020برنامج تقنى يكظؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة لتنمية
ميارات التفكير المنظكمى فى العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة,رسالة ماجستير,كمية التربية
بالجامعة اإلسالمية بغزة,متاح فى المكقع اإللكتركنى .http://www.iugaza.edu:بتاريخ -21 -14
.1023
 .25عبد السالـ مصطفى عبد السالـ:)1002(.االتجاىات الحديثة في تدريس العموم,القاىرة :دار الفكر
العربي.

 .26عبداهلل خميس أمبكسعيدل ك باسمة عبد العزيز العريمى(:)1007المنظمات المعرفية(التخطيطية),
اإلمارات:مكتبة الفالح لمنشر كالتكيع.
 .27عبد الكاحد حميد الكبيسى(:)1020التفكير المنظومى وتوظيفو فى التعمم والتعميم,عماف:دار ديبكنك
لمنشر كالتكزيع.

 .39عزك إبراىيـ عفانة كتيسير نشكاف(":)1003أثر استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة فى تدريس
الرياضيات عمى تنية التفكير المنظكمى لدل طمبة الصؼ الثامف األساسى بغزة" ,المؤتمر العممى
الثامن(األبعاد الغائبة فى مناىج العمكـ بالكطف العربى),الجمعية المصرية لمتربية العممية,المجمد
األكؿ,ص.128-122
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 .10عمياء عمى عيسى عمى كميا عبد السالـ الخميسى (":)1006فعالية استخداـ خرائط التفكير فى تنمية
التحصيؿ كالتفكير اإلبتكارل فى مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى",المؤتمر العممى التاسع
عشر,مناىج التعميم فى ضوء معايير الجودة,المجمد الثالث 15-14 ,يكليك.2225-2087,
 .12عيد عبد الغنى الديب عثماف(":)1022فاعمية استخداـ المنظمات البيانية لتنمية بعض عادات العقؿ
الالزمة لمتفكير البصرل فى الدراسات اإلجتماعية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية",مجمة العموم
التربوية,كمية التربية بقنا,العدد,21يناير.43 -2,
 .11فكزل أحمد الحبشى كنيمة عبد المعطى الصادؽ":)1022(.فاعمية النمذجة لتدريس الفيزياء فى تنمية
ميارات التفكير المنظكمى كالتحصيؿ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكل,مجمة التربية العممية,المجمد
السادس عشر,العدد الثالث,مايك.266 -236,
 .12كماؿ عبد الحميد زيتكف :)1003(.تدريس العموم لمفيم ,رؤية بنائية,القاىرة :عالـ الكتب.
 .14ليمى جمعة صالح يكسؼ( :)1023أثر استخداـ نمكذج االستقصاء المتكازف فى تدريس العمكـ
عمى تنمية التفكير المنظكمى كبعض اإلتجاىات العممية كبقاء أثر التعمـ لدل تالميذ المرحمة

اإلعدادية,رسالة دكتوراة,كمية التربية,جامعة الزقازيؽ.
 .14محمد عسقكؿ كمنير حسف(:)1006أثر استخداـ الكسائؿ المتعددة فى تنمية التفكير المنظكمى فى مادة
التكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ التاسع األساسى,المجمة التربوية ,الجامعة االسالمية بغزة ,متاح
فى Library.iugaza.edu.ps/thesis/82366.pdfبتاريخ .1024/2/14
 .15محمد عزت عبد السالـ( :)1006أثر استخداـ المدخؿ المنظكمى فى تدريس العمكـ عمى تعديؿ بعض
التصكرات الخاطئة لممفاىيـ العممية كتنمية التفكير المنظكمى لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادل,رسالة
ماجستير,كمية التربية,جامعة المنيا.
 .16نائمة نجيب الخزندار ك حسف ربحى ميدل(:)1005فاعمية مكقع الكتركنى عمػى التػػفكير البصرل
كالمنظكمى فى الكسائط المتعددة لدل طالبات كمية التربية بجامػعة األقصى,المؤتمر العممى الثامن
عشر,مناىج التعميم وبناء اإلنسان العربى,المجمد الثانى,الجمعية المصريػة لممناىج كطرؽ التدريس-14,
 15يكليك.534-512,
 .17كساـ إسماعيؿ صبرل عبد الحميد(:)1022أثر استخداـ برنامج مقترح قائـ عمى الكسائط الفائقة بالدمج
بيف المدخؿ المنظكمى كخرائط المفاىيـ فى تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كتنمية بعض ميارات التفكير
المنظكمى لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية,رسالة ماجستير,كمية التربية,جامعة بنى سكيؼ.
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