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يف انتحصيم   (K. W. L)فاعهيت استعًال اسرتاتيجيت يا وراء املعرفت 
 وانتفكري املنظويي نطانباث انصف انرابع انعهًي يف يادة انرياضياث

 يد. ناصر عبيد ابراهيى اهليتو.
 االنبارانعايت نرتبيت املديريت 

 :تاوالً: يشكهت اندراس
 حاف الكقت بعد تجربة ليست بقصيرة في مجاؿ التدريس إف نقؼ كقفة مراجعة كتأمؿ

، اخذان في اعتبار المعطيات المكضكعية فيما يحدد الطمبة بماذا يعرؼ، كماذا لنتائج التجارب
المشركع كالمرغكب . لكف في حقيقة األمر ىذا المطمع د إف يعرؼ، كيحدد ما تعممو فعلن يري

طار خريطة فكرية يجكؿ بيا المربي  فيو لـ يعد يتجو إلى اجراءات عممية كخطكات تنفيذية كا 
الى دنيا السمكؾ البشرم، سببت في انييار أكصمتنا إلى جذكر العمؿ البعيدة كتمايز األضداد 

 كسكء الفيـ كالتطبيؽ.
دكر المتعمـ فيناؾ مف يرجح كحتى إذا سممنا باف االنييار يتبع في إىماؿ كتيميش  

باف تدىكر أحكاؿ الطمبة جعميـ ال يميمكف إلى االعتماد عمى النفس فأصبحكا يريدكف االتّكاؿ 
عمى ما يّشربىيهـ المعمكمات الجاىزة المتمثؿ بالحفظ اآللي كاالعتماد باألخص في تدريس مادة 

نشاء حكاجز نفسية ت جعميـ يتكىمكف أنيـ ال الرياضيات عمى اإللقاء كالتمقيف كعزكؼ كا 
 يستطيعكف ىضميا كاستيعابيا، فضل عف نفكرىـ كتدني مستكاىـ الدراسي في تمؾ المادة.
تحميؿ  كما نتائج التحصيؿ التي ىي بمثابة مرشدان، يرتكز عمييا النظاـ التربكم في

يؽ ، إال شاىدان تفسر فشؿ مجيكدات المدرسيف التي اكتفت بتحقكتقكيـ المشكلت التربكية
معايير خارجية بالمعاني الصرفة دكف تطكير قدرات الطمبة الذاتية كتقميؿ حجـ الفكارؽ بيف 
 .مستكياتيـ كقصكر في ما كصؿ إليو الطمبة مف تدني دكف كعي مرتبط بطرائؽ تدريس حديثة

مدارسنا حيث تقدـ المكاضيع  في السائد ىك الخطي التفكير التعميمي يظير الكاقع إف
ى ركاـ معرفي ىائؿ غير بصكرة منفصمة بعضيا عف بعض بحيث تؤدم بالنياية إلالرياضية 
لذا  ،كف إعادة تركيباتيا إلى مككناتياعلقات غير مدركة كرؤية غير شاممة ال يم مترابط مف

يتطمب تعميـ الطمبة كيؼ يفكركف كتدريب الطمبة عمى كيفية التفكير في التفكير إثناء العممية 
ىذه الدراسة ضركرة تحفزنا إلى طرح تساؤالن تنفث في الفكر كتنزع عف العقؿ  التعميمية كتأتي

الراكد غمامة طاؿ أمدىا لتككف جكاب تتمثؿ مشكمتيا في السؤاؿ الرئيس ما اثر استخداـ 
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( في تحصيؿ مادة الرياضيات كميارات التفكير المنظكمي لدل طالبات (K.W.Lاستراتيجية 
 الصؼ الرابع العممي.

 :أهًيت اندراست: ثانياً 
يبرز دكر الرياضيات منذ أقدـ العصكر عمى مستكل اإلفراد كالجماعات كاستخدمت 

كتمثمت في الكقت الحاضر الرىاف كمطمع  .(ٖ، ٖٕٓٓ)الغامدم،  في شتى شؤكف الحياة.
البمداف المتقدمة في تجاكز تخمفيا، كاالستفادة منيا لتحقيؽ ارتقاء التطكر كتحسيف نكعية 
الحياة فيي تكسب داللة الحؿ السحرم لقضايا المجتمع اإلنسانية كمشكلتيا كالمقارنة بيف 

كالفارؽ بيف نجاح  .(ٕٔ، ٕٓٔٓ )عبيد، البمداف المتقدمة مقابؿ البمداف المتخمفة أك النامية.
)يكنس  كقصكر البمداف يأتي مف ناحية طرؽ تنظيـ كتخطيط مناىجيا كنظـ تعميميا كتعمميا.

 (. ٖ٘ٓ، ٕٗٓٓكآخركف، 
باختصار إنا بحاجة إلى إحداث تغيرات كاسعة في السمكؾ كلف يأتي ذلؾ بمساعدة 

ضيات أضاؼ ثراء كبير إلى تدريس الرياضيات فنثرا لعركة الكثقى بيف التفكير كالريا
الرياضيات باعتبار الرياضيات ضربان مف ضركب التفكير المجرد الذم يعتمد الرمكز بدالن مف 

 (.ٛٛ، ٕٕٓٓ)شفيؽ،  المحسكسات كىي كذلؾ تدريب عمى حؿ المشكلت.
العمماء كالمفكريف  فكير كاف محؿ اىتماـ عدد كببر مفكنقر في إف مفيكـ الت

 .ينما نممح في طيات بعض الكتب في ىذا المكضكع تأثيرا كاضحان بفكر ديبكنككالباحثيف كب
De Bono. 2003)).  كاضافة البعض أفكار أصيمة غير مسبكقة في ىذا المفيـك ،لكف

بطبيعة الحاؿ إف نتناكؿ كؿ تمؾ اإلعماؿ أمر محاؿ بؿ سنشير إلى ابرز ما ييمنا ألغراض 
ر التي أصدرىا المجمس الكطني لمعممي الرياضيات في الدراسة إلى ما نادت إليو المعايي

أمريكا بضركرة إف يكتسب الطمبة مف مرحمة ما قبؿ رياض األطفاؿ إلى الصؼ الثاني عشر 
 ,NCTM, 2000). مجمكعة مف المعارؼ كالميارات التي تتمثؿ في معيار التفكير كالبرىاف.

pp.55-59)   
لتربكييف في مجاؿ الرياضيات بكتابة بحكثيـ كبسرعة البرؽ اتجو الغرب مف الباحثيف ا

( إف تنمية التفكير (Lithner,2000إلى التعرؼ عمى أنماط التفكير في الرياضيات ككجو 
أصبحت مف أىـ أىداؼ تدريس الرياضيات كاف ميارة التفكير ىي ميارات جكىرية كليست 
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ذا لـ تتـ قدرة الطمبة عمى التفكير فاف الرياضي ات تصبح مادة مككنة مف ميارات عادية كا 
 (.(Lithner,2000,P.166. مجمكعة إجراءات مقمدة بدكف فيـ مف أيف جاءت

ككجدت نداءات كثيرة مف متخصصيف في تربكيات الرياضيات بضركرة تنمية نكع 
الى اف التفكير  (ٕٓٓٓ)عبيد، جديد مف أنكاع التفكير يسمى "التفكير المنظكمي كيشير

اضيات في إجراء العمميات الحسابية كفي البراىيف عمى المسائؿ المنظكمي يستخدـ في الري
)عبيد،  .كالنظريات الرياضية بصفة عامة بعيدان عف القكلبة كاآللية كالنمطية غير المثمرة

كعمى نحك آخر يرل بارم رتيشمكف التفكير المنظكمي بأنو فف كعمـ يربط بيف  (.ٛ، ٕٓٓٓ
مف ىنا  (.ٜ٘، ٕٗٓٓ)الكامؿ،  .بنية لتحسيف األداءالبنية كأداء البنية إلغراض تغيير ال

، لما كانت التربية المعاصرة تسعى لتعميـ الفرد رة تبني ميارات التفكير المنظكميجاءت فك
 بدالن  كيؼ يتعمـ ككيؼ يفكر بدأ التركيز عمى تنمية الميارات المختمفة ألنكاع التفكير المختمفة،

 .الجزئية كالمككنات التفصيمية الجكانب الدخكؿ في مف
كالحقيقة إف حركة التقدـ العممي المستمرة قد صحبيا تجديد البحث في استراتيجيات 
التدريس كاألخذ بالتشكيؿ مف خلؿ االشتباؾ مع الكاقع التربكم كحيثياتو المستمدة مف نظريات 

حدة يمثؿ التعميـ كالتعمـ، فكاف ال بد إف تتكامؿ مع نظريات عمـ النفس الف كؿ منيا عمى 
جزيرة منعزلة فتحميؿ الظاىرة مف منظكر أحادم يمثؿ قصكرا كراىنان كبيران لمفشؿ لذا كاف مف 
أىـ أىداؼ دراستنا ىذه إف نسيـ في تأسيس استخداـ استراتيجية تككف الرد الطبيعي عمى 

تتعدل  جديدة، بصيغة المعرفة مع تتعامؿ النزعات الكضعية مف طرائؽ تدريس التقميدية،
 الطمبة لدل القدرات الفكرية تنمي استراتيجيات العقمية كتبني القدرات مف الدنيا مستكياتال

 .(ٔ ،ٕٕٓٓ الحارثي،) الحياة. في كتطبيقاتيا كتكظيفيا
بعبارة أخرل نحف نريد أف نؤدم دكرنا في حياتنا المدرسية كتحسينيا فل غرابة إف 

ثارة العممية التعميمةؿ المتعمـ محكر استراتيجية تعزز فكرة تجع نجد ، كتنشط معرفتو السابقة كا 
فضكلو كتساعد في ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة فضل عف إمكانية تطبيقيا 
لكافة المستكيات الدراسية كاغمب التخصصات كبالذات في تدريس الرياضيات، إال كىي 

 (. ٕ٘ٔ، ٕ٘ٓٓ، )ابراىيـ ((K.W.Lتطبيؽ االستراتيجية 
( كما طرأ عمييا مف تحسيف أك إىماؿ  (K.W.Lحاف الكقت لدراسة استراتيجية لذا

، كبدييي إننا ىنا نجاكز الطرؽ كثراءن  لكف لدينا رغبة أخرل في معرفة أكثر كماالن أك امتلءن 
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التقميدية أك نترفع عمييا بطرؽ عممية لمكصكؿ لما ىك جديد كال يستقيـ تطكر الدراسات 
بأمرىا بمعزؿ عف دراسات مماثمة مع االىتماـ بأكامرىا المنضبطة كنتذكر  المتفتحة أك العناية

( مع ٕ ،ٕٕٔٓ ،حيف قامت دراسة )عراـك عيشيا نإننا نعيش رغـ كؿ المحاذير لمظركؼ التي 
األخذ بدكر التحصيؿ الذم يككف مقاسان بيف فركؽ المجاميع كالىتماـ بمرحمة الرابع العممي لما 

 لطمبة ككنيا مفرؽ طرؽ بيف مراحؿ التعميـ.ليا دكر عمى مستقبؿ ا
( (K.W.Lكلظركؼ تتعمؽ بغياب الدراسات الجادة التي ال تتمكف مف ربط استراتيجية 

ما يدؿ عف الكشؼ  –في ضكء عمـ الباحث  –كالتي ال يبدك  مع مفيكـ التفكير المنظكمي
عنيا كتحقيقيا في أبحاث سابقة، لذا قد نحتاج بالطبع إلى استراتيجية تقميدية اخرل لتنظيـ 
تجريب الدراسة فإذا كاف ىناؾ نمطاف فاف النزكح في أحداىما يعني بالضركرة االستقرار في 

مفاجأة كالمفارقات بيف المتكقع كالحاصؿ بكؿ مكضكعية اآلخر لذا عمينا إف نؤكد إف نتقبؿ ال
 كحياد كنكّكف نظرة أكثر تعمقان كأكثر اعتمادا بمحتكاىا كتحميميا لتككف بل شؾ رافدان لممكتبات.

 هدف اندراست: :أثانث
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

الرابع  الصؼ ( في تحصيؿ طالبات(K.W.Lالكشؼ عف فاعمية استعماؿ استراتيجية  -ٔ
 مادة الرياضيات.في  العممي

بار التفكير المنظكمي لدل ( في اخت(K.W.Lالكشؼ عف فاعمية استعماؿ استراتيجية  -ٕ
 .في مادة الرياضيات الرابع العمميالصؼ  طالبات

 فرضياث اندراست.رابعًا: 
( بيف متكسط ٘ٓ.ٓذك داللة إحصائية عند مستكل ) علقة قكة تكجد مؤشرات ال -ٔ

( كمتكسط (K.W.Lاستخداـ استراتيجية درجات الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ 
درجات الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في االختبار البعدم 

 الرابع العممي.الصؼ لمتحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات لدل طالبات 
( بيف متكسط ٘ٓ.ٓذك داللة إحصائية عند مستكل ) قكة علقة مؤشراتكجد ت ال -ٕ

( كمتكسط درجات (K.W.Lيدرسف باستخداـ استراتيجية  درجات الطالبات اللتي
الطريقة االعتيادية في االختبار البعدم لميارات الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ 

 ممي.التفكير المنظكمي. لدل طالبات الصؼ الرابع الع
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 حدود اندراست.خايسًا: 
ذتتحددذالدرادةذاحلالوةذب:

منيا ثانكية قريش  )النيارية( الرابع العممي في المدارس الثانكيةالصؼ  –طالبات  -ٔ
 لمبنات التابعة إلى المديرية العامة لتربية االنبار.

 ـ، الفصؿ الدراسي األكؿ.ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالعاـ الدراسي  -ٕ
ـ، كالتي تّضمنت ٖٕٔٓالرابع العممي طبعة  -المقرر الفصكؿ مف كتاب الرياضيات  -ٖ

 الفصؿ األكؿ )المنطؽ( كالفصؿ الثاني )حقؿ اإلعداد الحقيقية(.
 حتديد املصطهحاث. سادسًا:
ذالفاعلوة.

 ك الذم يتمثؿ طريقة التدريس تحدثو الذم التغير مقدار ( بأنها:6002عرفها )مداح،
 )مداح، البحكث في تجريبية الشبو المعالجات إجراء الطمبة، نتيجة المعرفية التعمـ نكاتج في

ٕٓٓٙ، ٔٗ.) 
مصطمح إحصائي تقيس بأثره نجاح مقدار حجـ األثر الذم تحدثو  :التعريف النظري

 .المتغيرات المستقمة في المتغير أك المتغيرات التابعة عف طريؽ االختبارات كالمقاييس
( في اختبارم التحصيؿ كالتفكير (K.W.Lاستراتيجية  فاعميةقياس  :التعريف اإلجرائي

المنظكمي لمادة الرياضيات كتقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا طالبات الرابع العممي مف 
 .اكماؿ الدراسة معد لغرضال يففقرات االختبار  فخلؿ إجابتيف ع

 :رقتعاسرتاتيجياث يا وراء امل
تمكف المتعمـ مف التحكـ في البيئة  أنها: (6002)ابو رياش وآخرون،  عرفها

، كالتنظيـ التعمـ كتتككف اساسان مف التخطيط، المراقبةالمعرفية كما تمكف مف تنسيؽ عممية 
 .(ٖٜٔ، ٜٕٓٓ)ابك رياش كاخركف،  كىذ تساعد المتعمـ عمى التحكـ كتنقيذ عمميات التعمـ.

االنتباه اثناء  مجمكعة خطط اجرائية تيدؼ إلى تحقيؽ عمميات :التعريف النظري
كالتخطيط كالتنظيـ كمراقبو التقدـ كمراجعة كتقكيـ عممية التعميـ كالتحكـ الذاتي كالتكجيو،  التعمـ

 في سمكؾ المتعمميف.
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 (K.W.L) اسرتاتيجيت
 انها: (6002 )عطية، عرفها

( فإنيا تتككف مف ثلث K.W.L) في ضكء المصطمح الذم يرمز إلى االستراتيجية
 مراحؿ تدؿ:

 Whatالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تعرؼ عف المكضكع كىك (know)عمى  (K) الحرؼ -ٔ
we about the subject  .كيمثؿ المرحمة األكلى في تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية 

 What التي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا نريد إف نعرؼ (want)عمى كممة   (W)الحرؼ -ٕ
we want to find Dut  ىذه اإلستراتيجية. كيمثؿ المرحمة الثانية في 

 What weالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تعممنا  (Learn)عمى كممة  (L)الحرؼ  -ٖ
Learned  .(ٔٚٔ ،ٜٕٓٓ عطية،) كيمثؿ المرحمة الثالثة في ىذه اإلستراتيجية. 

خطط تيدؼ إلى تنشيط المعرفة السابقة ماذا تعرؼ عف المكضكع  التعريف النظري:
، تعيف كفؽ حقكؿ كسد الفجكة في تحديد ماذا تعممناالمعرفة الجديدة كالرتكاز بربطيا كتذكيتيا ب

 جدكؿ تيمىثْؿ قبؿ بدء التعمـ يسجؿ بيا ما يحتاجو في ضكء ما يطرح مف معمكمات.
 .انتحصيم
 مف اكتسابو تـ ما أنجاز عمى القدرة إثبات :بأنه :(Alderman, 2007)عرفه  
 . (Alderman, 2007,101)أجمو مف كضعت التعميمية التي الخبرات

مجمكع تغيرات في معارؼ كميارات تككنت مف خلؿ تحقيؽ  التعريف النظري: 
أىداؼ لمكاضيع الدراسية في منيج ما تحسب كتنظـ مف خلؿ درجات تبيف مستكل تقدـ في 

 تعمـ ما يتكقع منو اف يتعممو.
 .انتفكري املنظويي 

التفكير الذم يركز عمى مضاميف "ىك ذلؾ  :بانه (6002)عبيد وعفانة،  عرفه
عممية مركبة مف خلؿ منظكمات متكاممة تتضح فييا كافة العلقات بيف المفاىيـ 
كالمكضكعات مما يجعؿ المتعمـ قادران عمى إدراؾ الصكرة الكمية لمضاميف المنظكمات 
 المعركضة، لذا فإنو يركز عمى الكؿ المركب الذم يتككف مف مجمكعة مككنات تربط فيما

 .(ٖٙ، ٖٕٓٓ)عبيد، كعفانو،  بينيا بعلقات متداخمة تبادلية التأثير كديناميكية في التفاعؿ"
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دراؾ كرؤية اإلشكاؿ كرسـ كتحديد  التعريف النظري: عممية تحميؿ العلقات كا 
يجاد التكافقات  تركيب العناصر كالمككنات مع بعضيا البعضالخصائص كفيـ ك  كا 

 ربطيا مع بعضيا البعض إلعطاء فكرة أكثر اتساع كشمكلية. كالمغالطات كنكاقص بيدؼ 
ذاواًل:ذاخللفوةذالنظروة.

( إحدل استراتيجيات ما كراء (K.W.L تعد استراتيجية: ((K.W.Lاستراتيجية 
المعرفة يقكـ التعميـ فييا عمى أساس تنشيط المعرفة السابقة لدل المتعمـ كاستثماراتيا في 

نقطة االنطلؽ كاالرتكاز التي يقـك  طمبةتعد المعرفة السابقة لدل العممية التعمـ الجديد لذلؾ 
 (.ٔٚٔ، ٜٕٓٓ، عطية) عمييا التعمـ الجديد

 إذ يدؿ:  ((K.W.Lستراتيجية رمكز ا كيتضح األمر أكثر لك تقصينا بتفصيؿ اكبر
 الحرؼ (K عمى كممة )(know)  "التي يبدأ بيا السؤاؿ "ماذا تعرؼ عف المكضكع

 كفييا يحدد الطالب ما يعتقد أف يعرفو حكؿ المكضكع.
  المرحمةW ة بما يريد أف يعرفو حكؿ المكضكع: كفييا يعد الطالب قائم. 
  المرحمةL  قد شارؾ في أنشطة : كفييا يحدد الطالب ما تعممو فعلن بعد أف يككف

أف يقرأ أك يسمع أك يلحظ المعمكمات يحدد ما تعممو. كتساعد  . أم بعدالتعمـ اليادفة
، كتكضيح اج المعمكمات السابقة عف المكضكعىذه االستراتيجية الطمبة عمى استخر 

ع فيميـ كتقكيـ الطمبة لفيميـ كتكسي ، كما تساعدىـ عمى مراقبةالغرض مف المكضكع
 .أفكار الطمبة فيما بعد المكضكع

 ((K.W.L ( استراتيجيةٔ) جدكؿ
L W K 

What I Learn ? 
 ماذا تعممته بالفعل ؟

What I Want to Know ? 
 ماذا أريد أن أعرف ؟

What I Know ? 
 ماذا أعرف ؟

 ( ٛٓٔ :ٜٜٚٔ)مارزانك كبيكرتج، 
 

( بأنيا استراتيجية Kopp, 2010عمى لساف )(K.W.L)  كترددت أصداء استراتيجية
تفكير الطمبة في مكضكع الدرس قبؿ إف يحدث التعمـ جيدة يستخدميا المدرسكف لتنشيط 

 (. (Kopp,2010,p.10الجيد.
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( إلى كاحد مف ٕٓٔٓ)عبد البارم،  كلكي يكمؿ حديثنا عف التعاريؼ فقد ذىب
( أنيا االستراتيجية كضعتيا دكنا اكجؿ (K.W.Lالتعاريؼ التي تطرح  حكؿ جذكر استراتيجية 

(Donna Ogle)  تيجية مؤثرة تساعد الطمبة عمى بناء المعنى كتككينو كانيا استرا ٜٙٛٔسنة
كقبؿ إف يندمج الطمبة في المحاكاة كقراءة فصؿ اك انصات لمحاضرة أك مشاىدة فمـ أك 

إف يجدد الطمبة ما الذم يعتقد إف يعرفو عف المكضكع كماذا  (Donna Ogle) عرض تقترح
 .ك الملحظة يحدد الطمبة ما تعممويريد إف يعرفو عف المكضكع كبعد القراءة اك االستماع ا

 (.ٖٔٔ، ٕٓٔٓ)عبد البارم، 
إف ما تقدـ في ىذه اإلستراتيجية ليا مصادرىا الفنية الخاصة كلكف المصدر الكحيد 

بأنيا ( NCTM,1997األكثر غنى في ضكء األىداؼ التي ارمي الييا ىك كما عرفيا )
ف خلؿ خطكات يتبعيا الطمبة ( م(K.W.L ، تيدؼ إلى تكجيواستراتيجية لتحسيف الفيـ

، كلكف يمكف تطكيعيا فيي تستخدـ عمى نحك كاسع لمقراءةعندما يقرؤكف مادة تفسيرية لذلؾ 
 (.NCTM,1997,p.1) للستخداـ في أبحاث الرياضيات.

مف استراتيجيات ما كراء   (K.W.L)نحف نعتقد انو ال غرابو في اعتبار استراتيجية
جكدة كال تقكـ عمى معرفة المعرفة ال تفصؿ عف المعرفة المك  المعرفة كمضمكنيا، إف كجكد

نما الكجكد لممعرفة دائما ى متعالية ، فكما إف المكجكد ىك ي كجكد المكجكد كال انفصاؿ بينياكا 
أصؿ الكجكد فاف الكجكد في جكىره كجكد المكجكد كتككف ميمة المكجكد ىك محاكلة االرتقاء 

ارنة ليا كىذا العمك ىك المعنى األكؿ لمحقيقة كىك تجاكز نحك الكجكد، المتعالية عنيا كمق
 المكجكد إلى الكجكد كفييا يحدد الكجكد فعلن.

ذ(.(K.W.Lمراحلذادرتاتوجوةذ

قد تبقى عمى حاليا دكف إف تتأثر بمغز  ((K.W.Lليس لنا إف نظف استراتيجية 
نمت كشبت عف ( (K.W.Lالتغيير كعمى نحك الذم كشؼ عنو الباحثكف حكؿ استراتيجية 

الطكؽ حتى أصبحت أكثر ضركرة كأكثر انغماسان في الجانب العممي لنراىا اآلف ىي نفسيا قد 
 انتقمت مف كضع إلى آخر كلعؿ مف تمؾ التغيرات:

(  بمكجب دراسة قدميا المركز االقميمي الشمالي (K.W.Lطكرت مراحؿ استراتيجية 
الذم تبد. بيا  (H)احؿ باضافة حرؼ فأصبحت أربع مر  (Ncrd,1995)لمتعميـ في أمريكا 

كبإضافة ىذه   ?How we can Learn more كيؼ يمكف إف تتعمـ أكثر؟  (How)كممة 
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عمى أساس المراحؿ األربع فاف  (K.W.L.H)المرحمة أصبح يطمؽ عمى ىذه االستراتيجية 
 تي:تطبيؽ ىذه االستراتيجية ليا تصميـ يتككف مف أربعة حقكؿ كما مبيف في الجدكؿ اآل

 ((K.W.L.H( استراتيجية ٕ) جدكؿ
H L W K 

How we can 
Learn more? 

كيف يمكن إن تتعمم 
 اكثر؟

What I Learn ? 
 ماذا تعممته بالفعل؟

What I Want 
to Know ? 

ماذا أريد أن 
 اعرف ؟

What I Know ? 
 ماذا اعرف ؟

 (ٕٚٔ، ٜٕٓٓ)عطية، 
    

أخر مف ىذه االستراتيجية حيث ظيرت نكعان  (ٕٚٓٓ، كما اضاؼ )ابك جادك كنكفؿ
 (How) ( لكممةHحيث يرمز ) K.W.H.L)) ( بصيغة الرمكز(K.W.L مراحؿ استراتيجية

 (ٖ) كيؼ كيلحظ اختلؼ مكاف الحرؼ ككما مبيف بالجدكؿ
 (K.W.H.L)( استراتيجية ٖجدكؿ)

L H W K 

What I Learn ? 
 ماذا تعممته بالفعل؟

How we can 
Learn more?                          

كيف نحصل عمى 
 المعمومة ؟

What I Want to 
Know ? 

 ماذا أريد أن أعرف ؟

What I Know ? 
 ماذا أعرف ؟

 (ٔٛ، ٕٚٓٓ)ابك جادك كنكفؿ، 
 

( ظيرت االستراتيجية في صكرة أربع أعمدة كيرمز ليا           NCTM,1997كما كرد عف )
(K.W.D.L كيشمؿ كؿ عمكد عمى )حرؼ االستراتيجيةK.W.L) ( إما الحرؼ )D لمداللة )

التفكير بكعي ، أم سرد الخطكات كىي كتعني ماذا فعمت (?What I Did)عف السؤاؿ التالي 
 ,NCTM, 1997، التي تستخدـ لحؿ المسائؿ كالتكصؿ إلى إجابات في الخطط كالعمميات

p. 2)) 
ذ (K.W.L)خطواتذادرتاتوجوة

 ( تتمثؿ فيما يمي:(K.W.L( إف خطكات استراتيجية Jennifer,2006 يرل )
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 اختيار اسـ المكضكع المراد تدريسو. -ٔ
( عمى السبكرة أك الشفافية كينبغي اف يمتمؾ كؿ (K.W.Lكضع جدكؿ أك مخطط  -ٕ

 الطمبة ىذا المخطط لتسجيؿ المعمكمات.
تـ كبعد إف ي (K)يساؿ المدرس الطمبة ما يعرؼ عف المكضكع يتـ تدكبنيا في الحقؿ  -ٖ

 تدكيف المعمكمات يتـ مناقشة الطمبة فيما كتبكه.
ؿ المدرس الطمبة عما يريدكف معرفتو كيقكـ المدرس بتشجيعيـ عمى تكليد اكبر أيس -ٗ

 .(W)عدد  مف المعمكمات كيتـ تدكينيا في حقؿ 
حيث ينبغي إف  ،(L)الطمبة النص يقكمكف بتدكيف ما تعممكه في حقؿ  أف يقر أبعد  -٘

شجع الطمبة  يكما  (W) ابات األسئمة التي دكنكىا في العمكديبحث الطمبة عف اج
لو أىمية التميز بيف إجاباتيـ عف األسئمة  إم شيء يجدكا (L)الكتابة في العمكد 

 كاألفكار ذات األىمية.
 . (L)مناقشة المعمكمات التي سجميا الطمبة في العمكد -ٙ
كالتي لـ  (W) العمكدتشجيع الطمبة لمبحث عف إجابات لألسئمة التي يدكنكىا في  -ٚ

 (  (Jennifer,2006,p2-4 يجب عمييا النص.
كىذا يتطمب عمى الطمبة أف تندمج بنشاط كحيكية في عممية التعميـ كفؽ استراتيجية 

K.W.L)قة إلى بنية التعمـ ( ليقكمكا بإيداع المعرفة عف طريؽ إيجاد ركابط مع الخبرات الساب
مع التعمـ الجديد. كضركرة بذؿ المحاكالت لسد الفجكة بيف المعرفة المتكافرة لدييـ  إلقامة ركابط

 كالممارسات التي تظير في أدائيـ عند تطبيؽ االستراتيجية.
كينبغي عمى المدرس تحديد االستعداد المعرفي العاـ كاالستعداد المعرفي المتعمؽ 

ني الرياضية المتكافرة في البناء المعرفي بالخبرة التي يراد التفاعؿ فييا كتحديد سلمة الب
مراقبة الكقت كتكامميا مع تكفير بنية معمكماتية سميمة كتكجيو الطمبة نحك قراءة المكضكع ك 

ككتابة األفكار في العمكد األكؿ مع ضركرة قبكؿ أم فكرة ليا علقة  للـز لكؿ مرحمة
دارة مجمكعات النقاش.   بالمكضكع كضبط الظركؼ الصفية كا 

ذالتفكريذادلنظومي:

ركائزه  فاف نكعو يتحدد بنكع ـ بو الفرد،إذا كاف التفكير انعكاسان صادقان لما يقك 
كػمما كانت التربية المعاصرة  ،النابعة مف تطمعاتنا المستقبمية كمحدداتو كمقكماتو كأساليبو
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تسعى لتعميـ الفرد كيؼ يتعمـ ككيؼ يفكر بدأ التركيز عمى تنمية الميارات المختمفة ألنكاع 
)اليعقكبي،  التفكير المختمفة، كلعؿ مف أىـ ما برز لتمؾ األنكاع يبرز "التفكير المنظكمي"

ٕٓٔٓ ،ٗ .) 
في إف أصالة ىذا النكع مف التفكير تبرز ككنو يتضمف إدارة عممية التفكير كالتفكير 

التفكير كما انو يتطمب ميارات عميا في التفكير مف تحميؿ المكقؼ ثـ إعادة تركيب مككناتو 
، ٕٕٓٓ)عبيد،  بمركنة مع تعدد طرؽ إعادة التركيب المنظـ في ضكء المطمكب الكصكؿ إليو

٘.) 
لنجده نمط مف  "Systemic Thinking"  "التفكير المنظكمي"كلك كسعنا تعريؼ 

ر فييا المتعمـ بعدة مراحؿ إال كىي تحميؿ المكقؼ التعميمي كتفكيكو إلى أنماط التفكير يم
)اليعقكبي،  أجزاء ثـ إدراؾ الركابط بيف تمؾ األجزاء إلى إف يتـ إعادة تجمعيا في صكرة منسقة

ٕٓٔٓ ،ٗٗ.) 
 :ياتيكيرامي التفكير المنظكمي كأغراضو تستيدؼ إلى ما 

 في منظكمة متكاممة.  المتنكعة المككنات ربط عف طريؽإدراؾ الصكرة الكمية لمعمـ  -ٔ
تنمية القدرة عمى رؤية العلقات الرابطة المككنة لمصكرة الشاممة ألم مكضكع دكف إف  -ٕ

 يفقد جزئياتو.
تنمية القدرة عمى تحميؿ المكضكعات العممية كالثقافية كاالجتماعية إلى مككناتيا  -ٖ

 علقات تفاعمية أك استداللية.الفرعية لتيسير ربطيا مع بعضيا البعض سكاء أكانت 
تركيب العناصر كالمككنات مع بعضيا البعض لمكصكؿ إلى منظكمة تعطي الفكرة  -ٗ

العامة، فضلن عف ربط عدة منظكمات جزئية مع بعضيا البعض إلعطاء فكرة أكثر 
 اتساع كشمكلية.

، ٖٕٓٓ)عبيد كعفانة،  التفكير المنظكمي أسمكب ينمي القدرة اإلبداعية عند الطمبة. -٘
ٙٛ). 

كالتفكير المنظكمي   Systemلتعقيد الذم كاف يربط بيف النظاـكالكاقع إف التشابؾ كا
Systemic Thinking  كاف عظيمان إلى الحد الذم غض النظر عف جكانب الخلؼ كالتبايف

بينيما عند بعض الباحثيف بمعنى انو كاف البعض منيـ يعكس أك يستجيب بطريقة غامضة 
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سب كؿ ميداف الذم ييتـ بو كؿ طرؼ، فكجية االتفاؽ كاالختلؼ يستيدؼ لعمؿ مشترؾ تنا
 تحديد حقؿ دراسة كؿ فريؽ كأم منيج يتحتـ عمى كؿ طرؼ إف تختطو لنفسيا دكف األخرل. 

، لو مدخلت كعمميات كلو مخرجات كؿه مركبه لكثير مف األنظمة  Systemفالنظاـ
في حيف يعني التفكير المنظكمي   (.ٗ٘ٔ، ٕٛٓٓ )العدكاف كالحكامدة، كتغذية راجعة.

Systemic Thinking عادة التعميمي المكقؼ تحميؿ  مع تعدد بمركنة مككناتو تركيب كا 
 كاإلدارة لعممية التنظيـ مف إطار في لممطمكب كالكصكؿ األىداؼ تحقيؽ مع تتفؽ التي الطرؽ
 (.ٛٗ، ٕٕٓٓالتفكير. )المنكفي، فى كالتفكير التفكير

تقنية  معتبران التفكير المنظكمي عمى انو: تفكير شامؿ ك(Bartlett,2001)  كيميز
تفكير بسيطة يتـ التكصؿ إلى حؿ مشكلت معقدة مف خلؿ أيجاد أنظمة رابطة كيختمؼ 

ـْ أشياء Systems Thinking) بعض الشيء عف مفيكـ التفكير النظمي ( أم لتىفكير بشأف كى
( الذم ىك Systematic Thinkingتىتفاعؿي مع بعضيـ البعض، كعف التىْفكير المنّظـ )

   (Bartlett,2001,p.1-14).  منيجمالتىْفكير بشكؿ 
كفي ىذه الحدكد كاف السير لفؾ ذلؾ االرتباط كتحميؿ مرئياتيا ضركرة لمكشؼ عف 
التبايف كاالختلؼ المكجكد بيف التفكير المنظكمي كالمسميات المتنكعة كمعرفة كؿ مسمى 
بخصائصو الفردية كالكصكؿ بعد ذلؾ إلى المظاىر العامة التي تساعد عمى فيـ أعمؽ كاشمؿ 

 لمصكرة المككنة الرابطة العلقات رؤية عمى القدرة كتنميةلصكرة لإلشكاؿ كافة فإدراؾ ا
 عمى كالعمؿ .يفقد جزئياتو كرؤية أجزاء المكضكع بعلقاتو باألجزاء األخرل أف الشاممة دكف

 .تنصرؼ بعيدان عف االرتجالية كالفكضى كعدـ المسؤكلية كترتيبيا كفؽ مخطط مدركس تككينيا
ذ:مهاراتذالتفكريذادلنظومي

ي يمر فييا البداية المدرس مسؤكؿ إف يعرؼ طبيعة تفكير الطمبة كما المراحؿ الت في
عند الطمبة  لذا فمف الكاجب عمى المدرس معرفة طبيعة العمميات العقمية بصفة خاصة تفكيرىـ

مسايرتيا كعدـ معارضتيا مف ناحية كىذه المعرفة تجعمو قادرا عمى  ،الذم يتصدل لتدريسيـ
 مف النضج كالكماؿ مف ناحية أخرل. ىا كالكصكؿ بيا إلى أقصى درجةكير كتنميتيا كتط

كقد كجد الباحث بعض الدراسات التي تناكلت ميارات التفكير المنظكمي منيا ما 
دراسة )عسقكؿ، ( ٙٙٗ، ٕٕٓٓ( كدراسة )المنكفي،ٕٕ، ٕٚٓٓكردتو دراسة )المالكي، 

 (.ٕ٘، ٕٙٓٓ)ابك عكدة،  ( دراسة ٘ٔ،  ٕٚٓٓكميدم،
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)في مجاؿ التعميـ  د تتفؽ أدبيات المكضكع أف ميارات التفكير المنظكميكتكا
 :اآلتيالرياضيات( تتحدد بالميارات التي أعتمد عمييا الباحث كالتي تذكر عمى النحك 

يارة قراءة الشكؿ المنظكمي: كيقصد بيا القدرة عمى تحديد ابعاد كطبيعة الشكؿ م -ٔ
 المنظكمي المعركض.

دراؾ العلقات: أم القدرة عمى رؤية العلقات في الشكؿ كتحديد ميارة تحميؿ الشكؿ  -ٕ كا 
 خصائص تمؾ العلقات كتصنيفيا.

: أم القدرة عمى الربط بيف عناصر العلقات في يارة تكممة العلقات في الشكؿم -ٖ
يجاد التكافقات بينيا كالمغالطات كالنكاقص فييا.  الشكؿ كا 

الميارات السابقة أنيا تتضمف الخطكات  ميارة رسـ الشكؿ المنظكمي: كتعتبر محصمة -ٗ
التي تؤدم إلى ترجمة قراءة الشكؿ كتحديد علقتو كأجزائو إلى رسـ لمشكؿ بصكرتو 

 (٘ٗ، ٕٓٔٓ)اليعقكبي،  النيائية يجمع بجميع أجزائو كعناصره كتفرعاتو.
كقد اعتمد الباحث عمى الميارات السابقة في كضعو الختبار ميارات التفكير 

 لمكحدة المقترحة لمتدريس.المنظكمي 
 سابقت ثانيًا: دراساث

ذ((K.W.Lاحملورذاألول:ذدراداتذيفذجمالذادتخدامذادرتاتوجوةذ

بدراسة ىدفت إلى استخداـ التعمـ  1997 قاـ المجمس الكطني لمعممي الرياضيات -ٔ
في حؿ المشكلت في الرياضيات حيث تـ تعديؿ  (K.W.D.L)باستخداـ استراتيجية 

أم تصبح االستراتيجية )ماذا اعرؼ؟،  (D)المعركفة بإضافة  ((K.W.Lاستراتيجية 
كقد دلت النتائج الفركؽ لصالح  ماذا أريد أف اكتشؼ؟، ماذا فعمت؟، ماذا تعممت؟(

المجمكعة التجريبية كما أف كتابة الطمبة كاف اكبر اثر في تحسيف التكاصؿ كالترابط 
 كالتفكير.

معرفة اثر التدريس باستخداـ الذكاءات المتعددة  إلىىدفت ( ٕٛٓٓ دراسة )البركاتي، -ٕ
في التحصيؿ كالترابط الرياضي لدل طالبات ( (K.W.L استراتيجيةعات الست ك كالقب

( طالبة كزعت إلى ثلث مجاميع تجريبة ٜٙالصؼ الثالث متكسط تككنت العينة مف )
جية كالرابعة ضابطة كقد أظيرت النتائج تقكؽ مجمكعتي االذكاءات كاستراتي

K.W.L) )عمى المجمكعة الضابطة 
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إلى التعرؼ عمى ثلث استراتيجيات تدريسية  (Stahelm2008)ىدفت دراسة  -ٖ
، تككنت العينة  ،((K.W.L )التفكير المكجو، كالصكر المتحركة عمى قراءة كفيـ العمـك

 مت إلى أربع مجاميع كتكصمت نتائج( تمميذان مف الصؼ الثاني االبتدائي قسٕٖمف )
الذيف درسكا باستخداـ الصكر  د فركؽ بيف متكسط درجات التلميذالدراسة إلى كجك 

ار المتحركة كالتفكير المكجو كبيف متكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختب
، بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف

الذيف درسكا باستخداـ استراتيجية متكسطي درجات تلميذ المجمكعة التجريبية 
K.W.L) ).كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة 

ستراتيجية( (K.W.Lإلى تحديد اثر استراتيجية (Tok,2008) ىدؼ دراسة  -ٗ تدكيف  كا 
الملحظات في التحصيؿ الدراسي كاتجاىاتيـ نحك مقررات العمكـ كالتكنكلكجيا تككنت 

( تمميذان مف تلميذ الصؼ الخامس االبتدائي تـ تقسيميـ عمى ٕٔٔالدراسة مف )
 ((K.W.Lثلث مجمكعات كتكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ استراتيجية 

ستر  تحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك مادة العمـك  يةاتيجية تدكيف الملحظات في تنمكا 
 كالتكنكلكجيا.

  ( (K.W.L( إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية إستراتيجيتيف ٜٕٓٓىدفت دراسة )سعيد، -٘
كذلؾ في تنمية ثلث متغيرات تابعة كىي التحصيؿ كالتفكير الناقد  (R Q 4 R)ك

( ٜٓتككنت العينة مف ) ،غة العربية في المرحمة اإلعداديةكاالتجاه لمادة النحك الم
 طالبان تـ تقسيميـ إلى ثلث مجاميع كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى تفكؽ استراتيجية

((K.W.L  عمى استراتيجية(+R Q 4 R)  .في تنمية المتغيرات الثلث 
( إلى معرفة اثر استخداـ  (Siribunnam & Tayraukham, 2009ىدفت دراسة  -ٙ

ستراتيجية عممي في تنمية التفكير التحميمي كالتحصيؿ ال( (K.W.L )الياءات السبعة( كا 
( طالبا مف طلب الصؼ ٗ٘ٔ، تككنت العينة مف )كاالتجاه نحك مادة الكيمياء

ية لصالح الخامس العممي كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائ
 .المجمكعتيف التجريبيتيف

عمى التحصيؿ ( (K.W.Lثر استراتيجية إلى معرفة ا (ٕٔٔٓ ىدفت دراسة )الزىراني، -ٚ
الدراسي لمادة المغة االنكميزية لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط تككنت عينة الدراسة 
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( طالبة كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية عند ٕٙمف )
 (٘ٓ.ٓمستكل داللة )

في ( (K.W.Lجية ( إلى معرفة اثر استخداـ استراتئٕٕٓ )عراـ، ىدفت دراسة -ٛ
اكتساب المفاىيـ كميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ السابع األساسي، اتبعت 

( طالبة مكزعو عمى عينتيف ٜٚالباحثة المنيج التجريبي عمى عينة متككنة مف )
 (T-test) تجريبية كأخرل ضابطة كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة اختبار

مجمكعتيف التجريبية كالضابطة كقد أقرت النتائج لصالح لقياس الفركؽ بيف ال
 ألمجمكعو التجريبية كفي ضكء النتائج أكصت الباحثة ضركرة استخداـ استراتيجية

K.W.L) )  .في عمميات التدريس 
ذاحملورذالثاني:ذدراداتذيفذحمالذالتفكريذادلنظومي

 لمتلميذ المنظكمي التفكير تكصيؿ يمكف كيؼ إلىىدفت  )ٖٕٓٓ (الكامؿ دراسة  -ٔ
 المناىج معطيات رغـ ما بطريقة المنظكمي التفكير مقرر الممكف تدريس مف كىؿ

لى الدراسية  التفكير مف النكع ىذا كتدعيـ تطكير في ذلؾ يسيـ يمكف أف مدل أم كا 
 حيث كالعاشر التاسع بالصؼ طالب (ٕٓٓ) مف الدراسة عينة كتككنت الطمبة، لدل
 كاستغرؽ كالكيمياء(، كالبيكلكجي )الرياضيات مكضكعات في نماذج بناء منيـ طمب

 التفكير عمى القدرة القياس اختبار الباحث اعد كقد دراسية، حصة (ٖٔ) البرنامج
 لدل تطكرا المنظكمي التفكير أظير كقد. قبميا الدراسة عينة عمى تطبيقو ثـ المنظكمي
 كالمقابمة. االختبارات استخداـ في التلميذ

 ما استراتيجيات بعض استخداـ أثر معرفة إلى (ٕٗٓٓ كنشكاف، )عفانة دراسةىدفت  -ٕ
 الصؼ طمبة لدل المنظكمي التفكير تنمية عمى تدريس الرياضيات في المعرفة كراء

 مف تككنت العينة  المنظكمي التفكير اختبار أعد الباحثاف كقد .بغزة األساسي الثامف
 ذات فركؽ كجكد إلى النتائج أشارت كقد ضابطة، 83 تجريبية 94طالبا  (177)
 المنظكمي التفكير اختبار في كالضابطة المجمكعة التجريبية طمبة بيف إحصائية داللة

 .المجمكعة التجريبية طمبة لصالح كذلؾ البعدم
( لمتعرؼ عمى فاعمية مكقع الكتركني عمى ٕٙٓٓ ىدفت دراسة )الخزندار، كميدم، -ٖ

المنظكمي في الكسائط المتعددة لدل طالبات كمية التربية التفكير البصرم كالتفكير 
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ساؽ بجامعة األقصى بغزة تككنت عينة الدراسة مف شعبة مف الطالبات المسجلت لم
( طالبة تـ اختيارىف ٖ٘كيقدر عددىف بحكالي ) استراتيجيات التدريب المحسكب

ارت نتائج الدراسة قصدينا مف بيف الشعب التي تمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة. كقد أش
إلى كجكد علقة دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في 

 اختبار التفكير البصرم كمتكسط درجاتيف في اختبار التفكير المنظكمي.
 تدريس في البنائي النمكذج استخداـ إلى معرفة أثر (ٕٙٓٓىدفت دراسة )ابكعكدة،  -ٗ

 الصؼ طلب لدل بيا كاالحتفاظ المنظكمي ت التفكيرميارا تنمية عمى الرياضيات
( طالبان كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ٚٙ) تككنت عينة الدراسة مف األساسي، السابع

ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطلب مرتفعي التحصيؿ كمتكسطي 
 التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كؿ حسب تقابمو

 في ميارات التفكير المنظكمي
  الكسائؿ المتعددة اـ استخذ أثر التعرؼ إلى (ٕٚٓٓ كحسف عسقكؿ )دراسة ىدفت -٘

 التكنكلكجيا، مادة في األساسي التاسع الصؼ لدل طمبة المنظكمي التفكير تنمية عمى
 كلتحقيؽ التجريبي، كالمنيج البنائي الباحثاف المنيج استخدـ البحث أىداؼ كلتحقيؽ
 عينة عمى كطبؽ لمتفكير المنظكمي، اختبار بتصميـ الباحثاف قاـ الدراسة ىدؼ

 الدراسة نتائج أظيرت كقد األساسي، التاسع الصؼ طالب (٘ٛ( مف مككنة قصديو
 التجريبية. المجمكعة لصالح إحصائية داللة ذات كجكد فركؽ

( إلى معرفة أثر استعماؿ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ ٕٛٓٓ)الكبيسي، ىدفت دراسة -ٙ
الدراسي كالتفكير المنظكمي لطلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الجغرافية. بمغ 

اظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ( طالبان.ٕٗعدد أفراد العينة )
لمنظكمي بيف المجمكعة التجريبية ( بيف المتكسط الحسابي لمتفكير ا٘ٓ.ٓمستكل )

كالمجمكعة الضابطة كلصالح المجمكعة التجريبية كيعزم أسمكب خرائط المفاىيـ 
 بالتدريس مشابو إلى حد ما لميارات التفكير المنظكمي.

( اليدؼ إلى معرفة اثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي ٕٓٔٓكحاكلت دراسة )الشكبكي،  -ٚ
ر البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم في تنمية المفاىيـ كميارات التفكي

كعددىف  عشر، استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كقد اختارت عينة مف الطالبات
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، قسمت إلى مجمكعتيف حداىما ضابطة كأخرل تجريبية ( طالبة في مدينة غزةٛٙ)
يارات كاختيرت العينة بطريقة عشكائية، استخدمت الباحثة اختبار المفاىيـ كاختبار م

التفكير البصرم كقد أسفرت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تحت مستكل 
 .االختبار ميارات التفكير البصرم ( لصالح المجمكعة التجريبية في٘ٓ.ٓداللة )

 التعمـ استراتيجية يكظؼ تقني برنامج بناء إلى (ٕٓٔٓالدراسة )اليعقكبي، ىدفت -ٛ
 طالبات لدل العمـك في المنظكمي التفكير ميارات المشكمة لتنمية حكؿ المتمركز
النتائج  أظيرت طالبة (77) عددىف قصدية بمغ عينة الباحث التاسع، اختار الصؼ

 التجريبية طالبات المجمكعة درجات متكسطات بيف  إحصائية داللة ذات كجكد فركؽ
 ارالبعدم الختب التطبيؽ في الضابطة المجمكعة طالبات درجات متكسطات كبيف

 المجمكعة طالبات درجات متكسطات بيف ارتباطيو علقة المنظكمي مع كجكد التفكير
 المنظكمي. التفكير الختبار التطبيؽ البعدم في التجريبية

فاعمية برنامج كفؽ المدخؿ المنظكمي  معرفة إلى (ٖٕٔٓىدفت دراسة )الخزرجي،  -ٜ
الثاني  كتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طالبات في التحصيؿ كالتفكير المنظكمي

 إلى النتائج أشارت كقد طالبة، (ٜ٘) مف ككنت العينة ،متكسط في مادة الرياضيات
 في كالضابطة المجمكعة التجريبية طالبات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
 .التجريبيةالمجمكعة  طمبة لصالح كذلؾ البعدم المنظكمي التفكير اختبار

ذ:التعلوقذعلىذالدراداتذالدابقة

( الى االرتباط بمتغيرات (K.W.Lالدراسات السابقة التى استعممت استراتيجيات  ىدفت -ٔ
 كمنغير تابع. دراسة ارتبطت بالتفكير المنظكمي تكجد ام تابعة متنكعة  كلكف ال

( ٗ٘ٔ- ٕٖ( بيف )(K.W.Lتككنت عينات الدراسات السابقة لمحكر استراتيجيات  -ٕ
- ٖ٘) فردان، اما عينات الدراسات  السابقة لمحكر التفكير المنظكمي تككنت بيف

( فردان كالذم يقع بيف مدل ٓٙ( فردان في حيف تمت الدراسة الحالية عمى )ٕٓٓ
 دراسات المحكريف.

 اتفقت الدراسة الحالية مع اغمب الدراسات السابقة في اختيار المنيج التجريبي. -ٖ
 الدراسة الحالية مع الدراسات  في استعماؿ مربع ايتا لقياس الفاعمية. اتفقت -ٗ
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كاالعدادية مراحؿ بيف االبتدائية كالمتكسطة تدرجت الدراسات السابقة في اختيار ال -٘
الدراسة الحالية مع الدراسات التي اختارت المرحمة االعدادية   كالجامعات كتفقت

لكف اختمفت معيا في نكع  )ٖٕٓٓ (الكامؿكبالذات مرحمة الرابع العممي منيا دراسة 
 الجنس.

اظيرت جميع الدراسات الى كجكد فركؽ ذك داللة احصائية في استعماؿ استراتيجية   -ٙ
K.W.L))  ما عدا دراسة(Stahelm2008)اظيرت جميع الدراسات الى كجكد  ، كما

 فركؽ ذك داللة لصالح ميارات التفكير المنظكمي.
إف ما يميز األنشطة البحثية الدقيقة ىك استخداـ البحث التجريبي  :إجراءات البحث

كذلؾ في  بحيث تقكـ عمى التجربة العممية التي تكشؼ عف العلقات المسببة بيف المتغيرات،
 (.ٗٗٔ، ٕٙٓٓالمؤثرة في المتغيرات )الحمداني كآخركف، ضكء ضبط كؿ العكامؿ 

كالتصميـ يعد مخططان كبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة، كتخطيطان لمظركؼ 
 (.ٚٛٗ، ٕٚٓٓ)أنكر كزنكنو، كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة المدركسة كملحظتيا

 ة)ضابط لذا اعتمد الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي بمجمكعتيف
الرابع  الصؼ البعدم لقياس التحصيؿ كالتفكير المنظكمي لطالبات كتجريبية( ذكاتي االختبار

 (ٔكما مكضح في مخطط ) العممي في مادة الرياضيات.
 ( التصميـ التجريبي لمبحثٔمخطط )

 القبمي  المجموعة
 المتغير

 التابع المستقل
 التجريبية

 التكافؤ
 ((K.W.L استراتيجية

 المنظومي والتفكير التحصيل
 الطريقة االعتيادية الضابطة
 

يراد بمجتمع البحث "جميع األفراد أك األشياء أك األشخاص الذيف  :مجتمع الدراسة
)عباس  يشكمكف مكضكع مشكمة البحث كالتي يسعى الباحث إلى تعميـ نتائجيا عمييا

 (.ٕٚٔ، ٕٕٔٓ ،كآخركف
الثانكية كاإلعدادية لمبنات الكاقعة ضمف الرقعة كيشمؿ مجتمع البحث الحالي المدارس 

 (.ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالجغرافية لمحافظة األنبار لمعاـ الدراسي )
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ىي مجمكعة جزئية مف مجتمع البحث كممثمة لعناصر المجتمع  :عينة الدراسة
أفضؿ تمثيؿ بحيث يمكف تعميـ نتائج تمؾ العينة عمى المجتمع بأكممو. )عباس كآخركف، 

ٕٕٓٔ ،ٕٔٛ .)  
كفي ضكء التصميـ المذككر اختار الباحث )عينة قصديو( مف إعدادية قريش لمبنات 

 التابعة إلى المديرية العامة لتربية االنبار لككنيا ذات عدد مقبكؿ ألجراء الدراسة.
كبالتنسيؽ مع إدارة المدرسة قاـ الباحث بجمع المعمكمات المتعمقة بطالبات كبعد 

لتمثؿ  يان الشعبة )ا( لتمثؿ المجمكعة التجريبية كشعبة )ب(إجراء التكافؤ اختيرت عشكائ
 ( طالبة بالتناصؼ لكل المجمكعتيف.ٓٙالمجمكعة الضابطة ككاف عدد الطالبات )

في حصكلو عمى المعمكمات ىي الكسائؿ التي يستعمميا الباحث  :أداتا الدراسة
 ،ٕٕٔٓ ،باس كآخركفالتي تحقؽ أىداؼ البحث كفرضياتو. )ع ، كجمع البياناتالمطمكبة

ٕٖٚ). 
كقد اختار الباحث االختبارات أدكاتان لدراستو، كأعدَّ اختباريف، األكؿ الختبار 

 التحصيؿ، كاآلخر الختبار التفكير المنظكمي كتـ بنائيما كآالتي:
 :بار التحصيمي كفؽ الخطكات اآلتيةمر بناء االخت :اختبار التحصيل

ـّ بناء تحديد الهدف من االختبار: لقياس تحصيؿ طالبات  االختبار التحصيمي ت
 .مجمكعتيف في نياية المدة المقررةالعممي المشمكليف بالبحث الحالي لكل ال الصؼ الرابع

حّدد الباحث المادة العممية في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع  :تحديد المادة العممية
 اإلعداد الحقيقية(.)حقؿ  كالفصؿ الثاني العممي الفصؿ االكؿ )المنطؽ الرياضي(،

( غرضان سمككيان ٖٙٔصياغة ) تلتحقيؽ ىذه الخطكة تم :صياغة االغراض السموكية
( ٙ٘معرفيان مكزعة عمى ثلثة مستكيات بحسب تصنيؼ ميمر لألىداؼ التربكية، بكاقع )

( غرضان لمستكل االكتشاؼ.كتـّ ٕٗ( غرضان لمستكل التطبيؽ ك)ٙ٘غرضان لمستكل التذكر ك)
تمارات عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف في اختصاص طرائؽ تدريس عرض االس
 الرياضيات. 

كيقصد بذلؾ تحميؿ محتكل المادة  )الخارطة االختيارية(: إعداد جدول المواصفات
الدراسية كتحديد مكاضيعيا كمفردات كؿ مكضكع سيغطيو االختبار بحيث يككف ىذا التحميؿ 
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مف اجؿ ضماف تمثيؿ الفقرات لمفردات محتكل المادة  معتمدا عمى تقسيمات مناسبة كذلؾ
 ( كأعد الباحث جدكؿ المكاصفات كفؽ النسب اآلتية: ٖٕ٘، ٕ٘ٓٓ)الجمبي،  تمثيلن متكازنان 

 يبيف جدكؿ المكاصفات للختبار التحصيمي: (ٗ) جدكؿ

 
 

 كالفقراتتـ إعداد اختبار تكليفي يجمع بيف الفقرات المكضكعية  اختيار نوع الفقرات:
( فقرة مف نكع األسئمة المكضكعية، درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر ٕٓفكانت ) المقالية

ركعي مستكل األداء في كؿ  ،( أسئمة٘تككنت مف ) لإلجابة الخاطئة أما األسئمة المقالية
 سؤاؿ كتكزيع الدرجات لكؿ تحرؾ كمستكل كؿ فصؿ.

لمتأكد مف كضكح الفقرات كلغرض  :يمدى وضوح التعميمات وزمن االختبار لتحصيم
معرفة الزمف الذم يحتاجو االختبار تمييدان لمتجربة االستطلعية كلمتأكد مف كضكح فقراتو 

تطبيؽ حدد الزمف الكبعد  ،( طالبةٕ٘كعدـ خضكعيا، طبؽ االختبار عمى عينة مؤلفة مف )
 دقيقة(. ٜٓالمناسب ألداء االختبار كىك )

طبؽ األختبار عمى عينة استطلعية  :لفقرات االختبار لتحصيمي التحميل األحصائي
( طالبة ممف درسف مفردات المحتكل التعميمي الذم تضمنو ٓٓٔمف مجتمع البحث بمغت )

 التالية: االختبار ثـ أجريت التحميلت اإلحصائية
 – ٖٔ.ٓكجد أنيا تتراكح ما بيف )ف صعكبة الفقراتتـ حساب  :صعوبة الفقرات

 (.ٓٛ.ٓ-ٕٓ.ٓكيعد االختبار جيدا اذا كاف معدؿ صعكبة فقراتو يتراكح ما بيف )( ٛٙ.ٓ
(Bloom ,  1971,96). 
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تـ حساب قكة تمييز الفقرات فكانت النتائج تتراكح ما بيف  قوة تمييز الفقرات:
( ٖٓ.ٓإف فقرات االختبار تعد جيدة أذا كانت قكة تمييزىا ) (Ebel)(. كيرل ٖٙ.ٓ-ٖٖ.ٓ)

 ( Ebel , 1972,406فاكثر )
ظير اف البدائؿ قد جذبت إلييا عددا اكبر مف طالبات المجمكعة  :فعالية البدائل

كيعد البديؿ ( ٓ،ٖٖ -،  ٙ.ٓ -) الدنيا مقارنة بطالبات المجمكعة العميا ككانت تتراكح بيف
عمى ذلؾ تـ اإلبقاء  كبناءان  (ٖٜ، ٕ٘ٓٓالدليمي كعدناف ، جيدان كفعاال عندما تككف سالبة )

 عمى البدائؿ دكف تغيير.
لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـ عرضو عمى مجمكعة مف  :صدق االختبار ألتحصيمي

 (٘ٔكالذيف بمغ عددىـ ) المحكميف في مادة الرياضيات كطرائؽ تدريسيا كالقياس كالتقكيـ
 الفقرات عمى نسبة اتفاؽخبيران  لتحديد آرائيـ حكؿ شمكليتو لممحتكل الذم يقيسو، كقد حصمت 

 .%( كبذلؾ عدت جميعيا صالحة لقياس تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العمميٓٛ) اكبر مف
يشير الثبات إلى مقدار الثقة التي يمكننا أف نضعيا في  :ثبات االختبار ألتحصيمي

( كألجؿ حساب ثبات االختبار تـ استخداـ ٕ٘ٔ ،ٕٓٔٓكآخركف، )عمر نتائج االختبار.
( لملءمتيا للختبار الحالي كتطبؽ ىذه المعادلة إذا كانت احتماالت ؾكركنبا ) معادلة

( كقد بمغ مؤشر الثبات ٕٙٔ، ٕٗٓٓالفقرات تأخذ قيـ متغيرة )الصامدم،الدرابيع، فاإلجابة ع
االختبار يتمتع بثبات عاؿو كيمكف استخدامو لقياس ( كىي قيمة عالية كتشير إلى أف ٗٛ.ٓ)

 كبيذا أصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ. (.ٕ٘ٙ، ٕٓٓٓلرابع العممي )ممحـ، تحصيؿ طالبات ا
ككانت  مر بناء اختبار التفكير المنظكمي بعدة مراحؿ :اختبار التفكير المنظومي

 عمى النحك اآلتي: 
كنعني بو تحديد الغرض الذم ييدؼ االختبار قياسو، كيشمؿ  تحديد هدف االختبار:

 ،ٕٓٓٓ،)الدكسرم .ىذا التحديد النكاحي المراد قياسيا كمجاالتو كنكع الفقرات اللزمة ليا
مف  المنظكمي لدل طالبات الصؼ الرابع العممي، كحدد اليدؼ بقياس ميارات التفكير .(ٜ٘

 خلؿ اإلجابة عف األسئمة التي أعدت ليذا الغرض. 
المنظكمي كفؽ اطلع الباحث  تـ تحديد ميارات التفكير تحديد مجاالت االختبار:

عمى األدب التربكم كالنفسي فيما يخص ىذا المجاؿ، كتـ تحديد التعريؼ النظرم لميارات 
 .التفكير المنظكمي كتحديد كؿ ميارة



ذ                                        جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانوة

ذ

ذ(ذ2اجمللدذ)(ذ2العددذ)

ذ2025(ذكانونذاألول)

 

  (ٜٗٛ (  
 

مف أجؿ التعرؼ عمى كيفية بناء االختبار  :االختبار بصيغتها األوليةإعداد فقرات 
اطمع الباحث عمى بعض االختبارات لإلفادة منيا في كيفية بناءىا كتكصؿ الى إعداد مجمكعة 
مف الفقرات كضعت بصيغتيا األكلية بحيث كانت الفقرات تنسجـ مع أىداؼ الدراسة، 

 كخصائص المجتمع.
لتحديد مدل صلحية الفقرات كلمتحقؽ مف صحتيا كصياغتيا تـ  صالحية الفقرات:

( فقرة تـ عرضيا عمى عدد مف المحكميف في الرياضيات كطرائؽ تدريسيا ٕٗصياغة )
كفي ضكء  ،خبيران  لتحديد آرائيـ (٘ٔكالذيف بمغ عددىـ ) كالتقكيـكالقياس كالتقكيـ كالمناىج، 

كتـ حذؼ اربعة منيا، كبيذا  %( فأكثر،ٓٛيتيا )آراءىـ أبقى عمى الفقرات التي أيدت صلح
 ( فقرة خمسة فقرات لكؿ ميارة.ٕٓأصبح االختبار مف )

ألجؿ إتماـ الصيغة النيائية للختبار تـ  صياغة تعميمات االختبار وتعميمات اإلجابة:
كعدد تكجيو الطالبات عف التعميمات، ركعي فييا كيفية اإلجابة ككيفية استخداـ أكراؽ اإلجابة، 

 األسئمة كتكزيع الدرجات عمى فقراتو، كعدـ ترؾ فقرة مف دكف إجابة. 
كضع إجابة نمكذجية لجميع فقرات االختبار كألجؿ تصحيح تـ  :تعميمات التصحيح

 (٘) درجات كفؽ الجدكؿ االختبار حددت
 .يبيف درجات كؿ سؤاؿ مف اختبار التفكير المنظكمي: (٘) جدكؿ

 
 

لغرض معرفة الزمف الذم يحتاجو االختبار  :وفقرات االختبارمدى وضوح التعميمات 
كتمييدان لمتجربة االستطلعية كلمتأكد مف كضكح فقراتو كعدـ خضكعيا لمتأكيؿ طبؽ االختبار 

كبحساب متكسط الزمف المستغرؽ حدد الزمف المناسب ال  ( طالبةٕ٘) عمى عينة مؤلفة مف
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( دقيقة، كما تـ التحقؽ مف مدل كضكح التعميمات كفقرات االختبار مف ٘ٛ) داء االختبار ىك
 قمة استفسار الطالبات عف كيفية اإلجابة أك كضكح الفقرات. 

طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطلعية مف  :التحميل األحصائي لفقرات االختبار
( اف الحجـ المناسب Nunnallyكتعد نانمي ) ( طالبة،ٓٓٔطالبات الرابع العممي بمغت )

( أفراد لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، كذلؾ لمتقميؿ مف أثر ٓٔ-٘لعينة تحميؿ الفقرات بيف )
(. تـ اختيار المدارس بطريقة عشكائية مف مجتمع الدراسة، Nunnally, 1981, 62الصدفة )

مف التطبيؽ تنازليان، كأخذت الدرجات التي تمثؿ  كتـ ترتيب درجات الطالبات المستحصمة
مف أعمى الدرجات كأدنى الدرجات لمحصكؿ عمى مجمكعتيف بأقصى ما يمكف مف  %(ٕٚ)

 كفقان لما يمي: حجـ التمايز ثـ تـ إجراء التحميلت اإلحصائية
 -ٖٕ.ٓاالختبار تراكح بيف ) كجد أف معامؿ الصعكبة لفقرات :صعوبة الفقرات

( ٓٛ.ٓ-ٕٓ.ٓتراكح ما بيف )تد االختبار جيدا اذا كاف معدؿ صعكبة فقراتو ( كيعٖٙ.ٓ
 .(ٜٕٔص :ٜٜٜٔ)الظاىر، كآخركف، 

 تراكحت بيف يااستخداـ معادلة قكة تمييز الفقرة كجد انتـ  لمفقرات: القوة التمييزية
( إف فقرات االختبار تعد جيدة أذا كانت قكة تمييزىا ٕٔٔٓ( كيرل )حسيف ،ٖ٘.ٓ-ٕٚ.ٓ)
 .(ٕٔٗ ،ٕٔٔٓ)حسيف، ( فأكثرٖٓ.ٓ)

كجد الصدؽ الظاىرم للختبار عند عرضو عمى مجمكعة مف  :صدق االختبار
المحكميف في مجاؿ الرياضيات كطرائؽ تدريسيا كالقياس كالتقكيـ، كذلؾ إلبداء آرائيـ بصدد 
صلحية الفقرات لكؿ ميارة كتعيف مدل اكتساب الفقرة لمسمة المقاسة كقد حصمت جميع 

 كبذلؾ عدت تمؾ الفقرات صالحة لمقياس.  %(ٓٛالفقرات عمى اتفاؽ المحكميف بنسبة )
لمثبات مف أجؿ ترصيف ثبات ) ؾكركنبا ) ييحتسب معامؿ ثبات االختبار:  
 كالحقيقة أف قيـ معامؿ الفا تعد بمنزلة الحد األدنى لمقيـ التقديرية لمعامؿ الثبات. اإلختبار،
مما يؤكد أف  (ٛٚ.ٓكبمغ معامؿ الثبات المستخرج بيذه الطريقة ) (. ٔٓٔ، ٕٙٓٓ)علـ، 

كبعد ىذا  .(ٕ٘ٙ، ٕٓٓٓ)ممحـ،  كيمكف االعتماد عمية.مقبكالن معامؿ الثبات المحسكب 
 اإلجراء أصبح اإلختبار جاىزان لمتطبيؽ. 

أجريت الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  :تطبيق التجربة وتنفيذها
( مف قبؿ الباحث في ثانكية قريش لبنات بدءان مف يكـ األربعاء المكافؽ ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ)
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، كقاـ بتطبيؽ اختبار الذكاء عمى مجمكعتي البحث في ذلؾ اليكـ تله تطبيؽ ٖٕٔٓ/ ٓٔ/ٜ
 ،ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔ يس المكافؽاالختبار القبمي لميارات التفكير المنظكمي في يـك الخم

( ٜأم استغرؽ تطبيؽ التجربة ) ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔكاستمرت التجربة لغاية يكـ الخميس بتاريخ 
( درسان لكؿ مجمكعة، ٖٙ( حصص أسبكعيان ليككف المجمكع الكمي لمدركس )ٗأسابيع بكاقع )

تجنبان لما قد الباحث المجمكعتيف درس كلـ تشعر طالبات التجربة بطبيعة الدراسة كأىدافيا، إذ 
ـّ تدريس المجمكعتيف كأعطاىما القدر نفسو مف  يسببو اختلؼ المدرس كأسمكب تدريسو، كما ت
الكاجبات البيتية كالتدريبات الصفية كاألنشطة التعميمة كلممدة المقررة نفسيا، كلـ يسمح 

 في لمطالبات مف االنتقاؿ بيف المجمكعتيف، ككذلؾ عدـ السماح بالحضكر ألية طالبة إال
 مجمكعتيا.  

تـ تطبيؽ اختبار التفكير المنظكمي البعدم عمى  التطبيق النهائي ألداتي البحث:
ككذلؾ االختبار  ،ٖٕٔٓ/ٕٔ/ ٙٔمجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في يكـ االثنيف 

ـّ تثبيت نتائج الطالبات ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔألتحصيمي البعدم في يـك االربعاء   .كت
استخدـ الباحث عددان مف الكسائؿ اإلحصائية في تحميؿ  لوسائل االحصائية:ا

 كمعالجة بيانات البحث كىي:
أستخدـ لعينتيف مستقمتيف لفحص تكافؤ متكسطي المجمكعتيف  (:t – testاختبار ) -ٔ

 (.ٕ٘٘،ٕٚٓٓالقصاص،التجريبية كالضابطة كالفرضية األكلى كالثانية لمبحث )
استخدمت لحساب معامؿ صعكبة فقرات االختبار لتحصيمي  معامل صعوبة الفقرة: -ٕ

 .(ٜٕٓ، ٜٜٛٔ)عكدة،  كاختبار الميارات التفكير المنظكمي لألسئمة المقالية.
استخدـ لحساب معامؿ صعكبة فقرات االختبار لتحصيمي  معامل صعوبة الفقرة: -ٖ

 .( ٜٕٛ، ٜٜٛٔ)عكدة،  لألسئمة المكضكعية.
امؿ تمييز الفقرات في االختبار لتحصيمي كاختبار لحساب مع الفقرة: معامل تمييز -ٗ

 .(ٕٛٛ، ٜٜٛٔ)عكدة،  الميارات التفكير المنظكمي لألسئمة المقالية:
استخدمت إليجاد فاعمية البدائؿ لمفقرات مف نكع األختيار مف  معادلة فاعمية البدائل: -٘

 (. ٕٗٓ -ٖٕٓ،  ٕٗٓٓ) النبياف ،  متعدد للختبار التحصيمي.
ر( لحساب درجة األتفاؽ بيف المحكميف لبياف صلحية الفقرات المقالية معادلة )ككب -ٙ

 .(ٖ٘ٔ، ٖٜٜٔككذلؾ لحساب ثبات التصحيح. )النقيب، 
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التفكير ( لحساب ثبات االختبار لتحصيمي كثبات اختبار كركنباخ )معادلة  -ٚ
 (ٜٕٗ، ٕٗٓٓ)النبياف،  المنظكمي.

 .لحساب حجـ التأثير االحصائي   ٕايتا   معادلة -ٛ
ذعرضذالنتائجذوتفدريها

 تنص عمى ما يأتي كالتي الفرضية األولى،
( بيف متكسط ٘ٓ.ٓذك داللة إحصائية عند مستكل ) قكة علقة مؤشراتكجد تال 

كمتكسط درجات  ( K.W.Lدرجات الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ استخداـ استراتيجية )
االختبار البعدم لمتحصيؿ الدراسي  الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في
 في مادة الرياضيات لدل طالبات الصؼ الرابع العممي.

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب درجات طالبات مجمكعتي البحث 
التجريبية كالضابطة في فقرات االختبار التحصيمي النيائي فكاف ىناؾ فرقان بيف المتكسطيف، 

( لعينتيف مستقمتيف T.testسطيف استخدـ االختبار التائي )كلبحث داللة الفرؽ بيف المتك 
 ( يكّضح ذلؾ.        ٙكالجدكؿ )
( المحسكبة لدرجات طالبات Tالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة ): (ٙالجدكؿ )

 مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة( في االختبار ألتحصيمي النيائي.

 
 

(، لعينتيف مستقمتيف إف قيمة T.test(، أظيرت نتائج االختبار التائي )ٙمف الجدكؿ )
(T( المحسكبة تساكم )ٖ.ٓٗٗ( كىي أعمى مف قيمة ،)T الجدكلية عند مستكل داللة )
(، كىذا يعني إف ىناؾ فرقان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ٛ٘(، كدرجة حرية )٘ٓ.ٓ)
 .المجمكعة التجريبية(، كلصالح طالبات ٘ٓ.ٓ)

المجمكعتيف التجريبية قكة العلقة بيف  مؤشراتلمعرفة  ٕتـ حساب ايتا ىابعد
 .قكة العلقة مؤشراتكضح تحديد ي( ٚكجدكؿ ) .(3ٖٔٛٓتيا تساكم )كجد أف قيم، كالضابطة
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 بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير. قكة العلقة مؤشراتتحديد : (ٚجدكؿ )

 المستعممةاألداة 
 حجم التأثير

 كبير وقوي متوسط ضعيف
 µ² 0000 0002 0000مربع ايتا 

 )تبكيب الجدكؿ بتصرؼ( (ٕٚٔ، ٕٚٓٓ)الكيلني كالشرفيف، 
 

( قد نجحت في التأثير K.W.L( نلحظ أف تأثير استراتيجية )ٚعند مقارنتيا بجدكؿ )
 كىذا الفرضية ىذه ترفض كبيذافي اختبار التحصيؿ. متكسط عمى المجمكعة التجريبية بشكؿ 

 عمى( K.W.L) استراتيجية كفؽ درسف المكاتي التجريبية المجمكعة طالبات تفّكؽ عمى يدؿ
 االختبار في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف المكاتي الضابطة المجمكعة طالبات

 .النيائي التحصيمي
 يأتي كالتي تنصص عمى ماالفرضية الثانية، 

( بيف متكسط ٘ٓ.ٓذك داللة إحصائية عند مستكل ) علقة قكة مؤشرات تكجدال 
كمتكسط درجات الطالبات  K.W.L)درجات الطالبات اللتي يدرسف عمى كفؽ استراتيجية )

 اللتي يدرسف عمى كفؽ الطريقة االعتيادية في االختبار البعدم لميارات التفكير المنظكمي
 لدل طالبات الصؼ الرابع العممي.

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ حساب درجات طالبات مجمكعتي البحث 
التجريبية كالضابطة في فقرات اختبار التفكير المنظكمي النيائي فكاف ىناؾ فرقان بيف 

 لعينتيف (T.test) المتكسطيف، كلبحث داللة الفرؽ بيف المتكسطيف استخدـ االختبار التائي
 ( يكّضح ذلؾ. ٛمستقمتيف كالجدكؿ )

المحسكبة لدرجات طالبات  (T) المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة: (ٛالجدكؿ )
 مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة( في االختبار البعدم لميارات التفكير المنظكمي.
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لعينتيف مستقمتيف إف قيمة (، T.test(، أظيرت نتائج االختبار التائي )ٛمف الجدكؿ )
(T( المحسكبة تساكم )ٕ.ٕ٘ٙ( كىي أعمى مف قيمة ،)T الجدكلية عند مستكل داللة )
كىذا يعني إف ىناؾ فرقان ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة  (ٛ٘( كدرجة حرية )٘ٓ.ٓ)
 ( لصالح طالبات المجمكعة التجريبية، ٘ٓ.ٓ)

 التجريبية المجمكعتيف بيف العلقة ةقك  مؤشرات لمعرفة ٕايتا حساب تـ بعدىا
 عمى تدؿّ  أنيا الحظى  (ٚ) بجدكؿ مقارنتيا كعند( ٔٛٓ.ٓ) تساكم قيمتيا أف كجد كالضابطة،

 المجمكعة عمى التأثير في نجحت قد (K.W.L) استراتيجية أف يعني مما متكسط تأثير
 .المنظكمي التفكير اختبار في  متكسط بشكؿ التجريبية

الفرضية كىذا يدؿ عمى تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية المكاتي درسف كبذلؾ ترفض 
عمى طالبات المجمكعة الضابطة المكاتي درسف بالطريقة  (K.W.Lكفقان الستراتيجية )

 االعتيادية في االختبار البعدم لميارات التفكير المنظكمي.
ذتفدريذالنتائج

 النتائج التي تتعمق بالفرضية االولى
نتائج البحث كمف خلؿ ملحظة نتائج طالبات المجمكعة التجريبية في ضكء 

(، ظير تفكؽ طالبات ٙ) كطالبات المجمكعة الضابطة في التحصيؿ كالمكضحة في الجدكؿ
عمى طالبات المجمكعة  ((K.W.Lالمجمكعة التجريبية المكاتي ديْرسفى كفقان الستراتيجية 

، كىذه النتيجة ال تتفؽ مع ة االعتيادية في التحصيؿـ الطريقالضابطة المكاتي ديرسفَّ باستخدا
( كدراسة ٕٛٓٓ)البركاتي، دراسةكتتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف  (Stahelm2008)دراسة 

(Tok,2008) ( كدراسةٜٕٓٓ)سعيد، كدراسةSiribunnam & Tayraukham, 2009)  )
التجريبية في التحصيؿ، لذلؾ يجد الباحث أف تفّكؽ طالبات المجمكعة  (ٕٕٔٓ)عراـ ، كدراسة

 يعزل إلى كاحد أك أكثر مف األسباب اآلتية:
( تكافر معمكمات كمعارؼ تقريرية محددة اكلية مرتبطة (K.W.Lكظفت استراتيجية  -ٔ

بالمجاؿ الذم يراد تعممو كالتفاعؿ كفقو مف خلؿ تحفيز المعرفة المخزكنة بعد تنظيـ 
ية لمتعمـ األرقى في الخبرات المعرفية بناء المعارؼ كالخبرات األدنى ضركرية كألساس

كىذا ما اخذ باعتباره في التخطيط كنقميا كتطبيقيا  الذىنية المتكفرة لدل الطالبات،
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كاإلفادة منيا في تكجيو الطالبات نحك فيـ جديد ألسمكب تعمـ كالتكصؿ إلى نتائج 
 مثمى. لدل طالبات المجمكعة التجريبية في تحصيؿ.

( بعض األساليب التطبيقية في تنظيـ الخبرات كضبط (K.W.Lكظفت استراتيجية  -ٕ
تدفؽ األفكار كفؽ ظركؼ صفية منظمة كممارسة تقسيـ الطالبات إلى مجمكعات أدت 
إلى مراعاة الفركؽ الفردية األمر الذم نجـ عنو إدراؾ العلقات الرياضية  ساعد عمى 

عرفة كضبط عممياتيا تحقيؽ ذاتيف. سيؿ عممية الترميز كالتخزيف كاسترجاع الم
 كالسيطرة عمييا عند أداىف االختبار ألتحصيمي.

تحديد إجراءات كمخططات جعمت الطالبات قادرات  (K.W.Lكظفت استراتيجية ) -ٖ
عمى تصحيح أداءىف ككضع حدكد فاصمة بيف التعمـ الجديد كالتعمـ السابؽ كتحديد ما 

التكصؿ إلييا كاألىداؼ المرغكبة تعممكه كترميز المعمكمات  كتحديد المعرفة التي يريد 
 . عند إدماجيا  بمعرفة إضافية بترتيب حكؿ كيفية إتماـ التعامؿ مع الميمة

حداث تغيرات كادعاءات ذىنية K.W.Lترجمت استراتيجية ) -ٗ ( في تحديد تضمينات كا 
مرغكبة ظيرت بشكؿ كاضح في تذكر كتطبيؽ كاكتشاؼ العلقات بيف المحتكل 

حسيف مكاقؼ التعميـ  تتناسب كنتاجات التعمـ التي خطط لتحقيقيا. التدريس كارتقاء كت
مف خلؿ االلتزاـ بتحقيؽ االنسجاـ بيف التعميـ السابؽ باللحؽ كتمحيص بينيما حيث 

 إف التباعد بينيما ال يحقؽ التعميـ المنشكد.
  النتائج التي تتعمق بالفرضية الثانية

، تبيف مف خلؿ ملحظة نتائج طالبات المجمكعة التجريبية في ضكء نتائج البحث
كطالبات المجمكعة الضابطة المكاتي درسف  (K.W.Lالمكاتي درسف كفقان إلستراتيجية )

(، تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية ٛ) كالمكضحة في الجدكؿ باستخداـ الطريقة االعتيادية،
لبعدم لميارات التفكير المنظكمي، كىذا تتفؽ عمى طالبات المجمكعة الضابطة في االختبار أ

كدراسة )الخزندار،  (ٕٗٓٓ،  كنشكاف )عفانة كدراسة )ٖٕٓٓ لكامؿ،)دراسة امع  كؿ مف 
( كدراسة ٕٚٓٓ، كحسف عسقكؿ )دراسة كدراسة (ٕٙٓٓعكدة،  )ابك( ٕٙٓٓكميدم،

)الخزرجي، كدراسة  (ٕٓٔٓ( كدراسة )اليعقكبي،ٕٓٔٓكدراسة )الشكبكي، (ٕٛٓٓ )الكبيسي،
لذلؾ يجد الباحث أف تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة  (ٖٕٔٓ

 يعزل إلى كاحد أك أكثر مف األسباب اآلتية:
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ت قبمية انعكاسات كاممة استكحت في سمكؾ استعدادا (K.W.Lكفرت استراتيجية ) -ٔ
تتابعية كتدرجات منطقية مف البسيط إلى المعقد كمف السيؿ إلى الصعب  كركابط

استنبط منيا تحميلت كتركيبات في المادة المعرفية  تطكرت عبر ادراكات منظمة 
كمنتظمة مترابطة بشكؿ منظكمي أثبتت أثرىا في إجابات الطالبات عمى اختبار 

 التفكير المنظكمي بشكؿ داؿ.
( لمطالبات تجميع كتأطير كتنظيـ كاستعارة كتجسير K.W.L)قدمت استراتيجية  -ٕ

كتمريف كمخيمة كتذكر في دمج إجراءات تـ مف خلليا استخداـ المكاقؼ الرياضية في 
مكاقؼ جديدة األمر الذم أدل إلى تككيف تصكرات عقمية كمية لممفاىيـ الرياضية 

دراؾ كرؤية لمعلقات المنطقية التي تربط ىذه التصكرات الكمي ة في استجابة كا 
 الطالبات عمى اختبار التفكير المنظكمي بشكؿ كاضح.

( باالنتباه لمخبرات كالمعمكمات الجديدة كرمزىا كتذكّتيا K.W.Lأسيمت استراتيجية ) -ٖ
كربطيا بالخبرات المكجكدة لدل الطالبات كتخزينيا كاسترجاعيا كنقميا لمكاقؼ جديدة. 

ات عمى أنفسيف كبالتالي أصبح التدريس مف خلؿ تبادؿ المعمكمات كاعتماد الطالب
 مثمر سمح ليف إجابات عمى االختبار المنظكمي  بحيز مف الحرية كالعطاء.

الكعي بالمعرفة كاإلدراؾ بالعمميات كالتحكـ بيا  (K.W.L) إف جكىر استراتيجية -ٗ
 فمنيا ما يتعمؽ بكعي الذاكرة كاالستيعاب كمنيا ما يتعمؽ باالنتباه كمنيا ماكضبطيا  

يتعمؽ بالتفكير كما كراء التفكير كؿ ذلؾ اثر لدل الطالبات خبرات زاد في ككعييف 
بأسمكب تفكيرىف كالضبط كالتحكـ في أداء ميمتيف في إجاباتيف باختبار التفكير 

 المنظكمي.
ذاالدتنتاجات

كالطريقة التقميدية لصالح  ((K.W.L كجكد اثر ايجابي داؿ بيف استراتيجية -ٔ
في  اختبار تحصيؿ  مادة الرياضيات  لطالبات الصؼ الرابع  (K.W.Lاالستراتيجية )

 العممي.
كالطريقة التقميدية لصالح  (K.W.Lكجكد اثر ايجابي داؿ بيف استراتيجية ) -ٕ

 في اختبار التفكير المنظكمي  لطالبات الصؼ الرابع العممي. (K.W.Lاالستراتيجية )
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في  متكسطجمكعة التجريبية بشكؿ ( في التأثير عمى المK.W.Lنجحت استراتيجية ) -ٖ
 اختبار تحصيؿ  مادة الرياضيات  لطالبات الصؼ الرابع العممي.

( في التأثير عمى المجمكعة التجريبية بشكؿ متكسط  في K.W.Lنجحت استراتيجية ) -ٗ
 اختبار التفكير المنظكمي  لمادة الرياضيات  عمى طالبات الصؼ الرابع العممي.

( لطالبات الصؼ الرابع K.W.Lيات باستخداـ استراتيجية )يمكف تدريس مادة الرياض -٘
 العممي.

 التوصواتذ
، كالسبيؿ ذلؾ إعادة النظر كتقميبو باستمرار عمى تثقيؼ المينة كتمييف الثقافةالعمؿ  -ٔ

في المعطيات الثقافية كالبرامج كالمناىج التعميمية كاإلعلمية بيدؼ تحقيؽ الترابط بيف 
 كالمينة. ((K.W.Lثقافة استراتيجية 

مف معاىد كمراكز كطيات البحكث إلى المؤسسات  (K.W.L) نقؿ تطبيؽ استراتيجية -ٕ
التعميمية لمكاكبة ىذه المؤسسات تطكرات صكرة المناىج كمقررات الكتب كاإلعداد 

 الميني في مادة الرياضيات.
تنمية السمـ التعميمي عمى أساس تخطيطي يستخرؽ مختمؼ التخصصات كمنيا  -ٖ

مف حيث الشكؿ  (K.W.Lاضيات في مراعاة تعمـ باستراتيجية )تخصص الري
 كالمحتكل حتى يشارؾ في تحقيؽ إغراض استراتيجيات التدريس الحديثة.

العمؿ عمى استئصاؿ ثقافة المحتكل التقميدم كدعـ ثقافة كتضميف المناىج كالمقررات  -ٗ
مة بيف المفاىيـ إذ يمكف تأصيؿ كتكثيؽ الص الدراسية للختبارات التفكير المنظكمي،
 الرياضية كمخططات التفكير المنظكمي.

ف يجب مراجعة الثنائية المصطنعة الحاصمة بيف تعمـ التفكير كتعميمو كال مناص م -٘
كتثقيؼ المينة بمياراتو كتبصير النشء بملحظة  تمييف ثقافة التفكير المنظكمي

 مظاىر التغير الثقافي في كاقعنا التربكم. 
التفكير ىك سبيؿ إخراج المكاد الدراسية مف العدـ إلى الكجكد كانو  إف التدريس بأنكاع -ٙ

أداة التعبير عف المكاد كسبيؿ تكجيييا كالتخطيط لترقيتيا كترفيعيا كاف البيئة التعميمية 
 .ابغياب التفكير المنظكمي تصبح صماء بكماء عمياء الجدكل مني
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اعتبار تخطيط البحكث  تكثيؽ الصمة بيف تخطيط البحكث كالتخطيط التربكم عمى -ٚ
جزء ال يتجزأ مف التخطيط التربكم كعقد مؤتمرات عممية دكرية تعرض فييا نتائج  

 K.W.L)كتناقش مف المنظكر العممي كمف زاكية التطبيؽ الفعمي تنقيذ استراتيجية )
 كثيؽ الصمة بالتفكير المنظكمي.

 رتحاتقادل
تكجيو البحكث كالرسائؿ الجامعية  لخدمة المجتمع مع رسـ سياسة نشطة متحركة بيف  -ٔ

 ( كأنكاع التفكير األخرل.K.W.L) مناىج الرياضيات كاستراتيجة
إجراء بحكث تربكية تقـك عمى أساس ترابطية بيف تحصيؿ مادة الرياضيات  -ٕ

ستراتيجية   يـ.( كاتجاىات كميكؿ الطمبة عمى اختلؼ مراحم(K.W.Lكا 
إجراء بحكث تربكية تقكـ عمى أساس مقارنة بيف تحصيؿ مادة الرياضيات كاستراتيجية  -ٖ

K.W.L).عمى أساس الجنس ) 
إجراء بحكث تربكية تقـك عمى أساس ترابطية بيف تحصيؿ مادة الرياضيات  -ٗ

  ( كمتغير الذكاءات المتعددة.(K.W.Lكاستراتيجية 
ذ

ذ

ذ

ذ

 ادلصادر
 الكتب،  ،عالـٔمياراتو ، ط –طبيعتو  –تعريفو –منظكر تربكم مجدم، التفكير مف  ىيـ،اإبر  -ٔ

 .(ٕ٘ٓٓ)القاىرة 
 المسيرة، دار ٔ، ط كالتطبيؽ النظرية التفكير تعميـ :( 2007 ) محمد نكفؿ، ك صالح جادك، أبك  -ٕ

 (. ٕٚٓٓعماف ) 
تعمـ أبك رياش ، حسيف محمد ، سميـ محمد شريؼ ، الصافي ، عبد الحكيـ، أصكؿ استراتيجيات ال -ٖ

 (.ٜٕٓٓ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف.)  ٔكالتعميـ النظرية كالتطبيؽ ، ط
محمد،اثر استخداـ النمكذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية  محمد عكدة، سميـ أبك -ٗ

رسالة ماجستير طلب الصؼ السابع األساسي،  ميارات التفكير المنظكمي كاالحتفاظ بيا لدل
 .(ٕٙٓٓ) غزة،ة،(، الجامعة اإلسلمية، كمية التربي)غير منشكرة
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انكر حسيف عبد الرحمف كعدناف حقي شياب زنكنة،االنماط المنيجية كتطبيقاتيا في العمـك  -٘
 (.ٕٚٓٓاالنسانية كالتطبيقية، مطابع شركة الكفاؽ لمطباعة، بغداد)

 بطاكالتر  التحصيؿ في المتعددة الذكاءات تيجياتتراإس باستخداـ التدريس ، أثر فنيفي البركاتي، -ٙ
 المكرمة، مكة بمدينة كالمتكسط الست كالقبعات K.W.L الثالث الصؼ طالبات لدل الرياضي

 (.ٕٛٓٓ)المكرمة مكة القرل، أـ جامعة، منشكرة( )غير راةدكتك  رسالة
لء ، مؤسسة ع ٔالجمبي، سكسف شاكر،أساسيات بناء االختبارات كالمقاييس النفسية كالتربكية ، ط -ٚ

 .(ٕ٘ٓٓالديف لمطباعة كالنشر، دمشؽ ،) 
 (.ٕٕٓٓالشقرم،الرياض ) مكتبة التفكير، ميارات تعميـ عمى المعمميف ،إبراىيـ ،تدريب الحارثي -ٛ
 (ٕٔٔٓ،عماف ،األردف.)ٔحسيف،عبدالمنعـ خيرم،القياس كالتقكيـ،مركز الكتاب األكاديمي،ط -ٜ
، مؤسسة الكرؽ ٔالحمداني ، مكفؽ ، كآخركف، مناىج البحث العممي أساسيات البحث العممي، ط -ٓٔ

 (. ٕٙٓٓلمنشر كالتكزيع، عماف ، )
الخزرجي، نضاؿ اسماعيؿ طو، فاعمية برنامج كفؽ المدخؿ المنظكمي في التحصيؿ كالتفكير  -ٔٔ

ط في مادة الرياضيات ، المنظكمي كتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل طالبات الثاني متكس
 (ٖٕٔٓأطركحة دكتكراه )غير منشكرة( جامعة بغداد ، كمية التربية ، ابف الييثـ ) 

 في كالمنظكمي البصرم عمى التفكير الكتركني مكقع حسف ، فاعمية ، كميدم نائمة ، الخزندار -ٕٔ
 " عشر ثامفال العممي المؤتمر ، األقصى التربية بجامعة كمية طالبات لدل المتعددة الكسائط
 (.ٕٙٓٓ، ) القاىرة  يكليك ٕٙاإلنساف كبناء التعميـ مناىج

،  ٕالدليمي ، احساف عميكم كعدناف محمكد الميداكم ،القياس كالتقكيـ في العممية التعميمية ، ط -ٖٔ
 (.ٕ٘ٓٓمكتبة احمد الدباغ لمطباعة  ،بغداد، العراؽ.)

، مكتبة التربية العربية ٖكم، الرياض، طالدكسرم، إبراىيـ مبارؾ،اإلطار المرجعي لمتقكيـ الترب -ٗٔ
 (.ٕٓٓٓلدكؿ الخميج، الرياض،)

عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة  K.W.Lالزىراني ، فيداء، اثر استخداـ استراتيجية  -٘ٔ
االنكميزية لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمدينة مكة المكرمة ، رسالة ماجستير)غير منشكرة 

 (.ٕٔٔٓة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية ،)(، كمية التربية ، جامع
، فاعمية إستراتيجيتيف مف استراتجيات ما كراء المعرفة في تنمية التحصيؿ  السيد محمد سعيد، -ٙٔ

كالتفكير الناقد كاالتجاه نحك القكاعد النحكية لدل تلميذ المرحمة اإلعدادية ، مجمة القراءة كالمعرفة 
 (.ٜٕٓٓ) ٕٕٓ -ٕٙٔ( اكتكبرصص ٜٙ، العدد ، )

شفيؽ علكة، تدريب طمبة الصؼ السادس عمى بعض استراتيجيات حؿ المشكمة كأثره في حميـ  -ٚٔ
(، العدد ٔلممسائؿ الرياضية المفظية"، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ النفس، المجمد )

(ٔ( ،)ٕٕٓٓ.) 
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في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم  أثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي"الشكبكي فداء محمكد -ٛٔ
بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشر، رسالة ماجستير)غير منشكرة(، الجامعة اإلسلمية، 

 (.ٕٓٔٓكمية التربية،غزة)
 ٔالصامدم،عبدالمة، كالدرابيع، ماىر، القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم بيف النظرية كالتخطيط ،ط -ٜٔ

 (.ٕٗٓٓيزيد)مركز 
، دار الثقافة لمنشر، عماف  ٔ، طمبادئ القياس كالتقكيـ في التربيةالظاىر، زكريا محمد كآخركف، -ٕٓ

 (.ٜٜٜٔ،األردف.)
، دار الميسرة ٗعباس، محمد خميؿ كآخركف، مدخؿ إلى مناىج البحث في التربية كعمـ النفس، ط -ٕٔ

 (.ٕٕٔٓلمنشر، عىّماف)
 دار ،1 ط العممية، كتطبيقاتيا النظرية أسسيا المقركء ـالفي ،استراتيجية  ماىر البارم، عبد -ٕٕ

 (.ٕٓٔٓكالتكزيع ،عماف ، ) لمنشر المسيرة
في ضكء متطمبات المعايير كثقافة التفكير ،  ط  –عبيد ، كليـ ، تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ  -ٖٕ

 (.ٕٓٔٓ، دار المسيرة ، عماف، ) ٕ
 المنظكمي المدخؿ حكؿ العربي الثاني المؤتمر ، العقؿ كعيكف المنظكمي كليـ ، النمكذج ، عبيد -ٕٗ

 . (ٕٕٓٓتدريس العمـك ) تطكير مركز ، القاىرة ، كالتعمـ التدريس في
 القراءة مجمة لمقراءة كالمعرفة المصرية الجمعية كالداللة، المفيـك ، المعرفة كراء ، ما ، كليـ عبيد -ٕ٘

 (.ٕٓٓٓاألكؿ) العدد كالمعرفة،
،كعفانة، عزك، التفكير كالمنياج المدرسي، دار الفلح لمنشر كالتكزيع ،  الككيت  عبيد،كليـ -ٕٙ

(،ٕٖٓٓ.) 
، عالـ ٔكالحكامدة، محمد فؤاد، تصميـ التدريس، بيف النظرية كالتطبيؽ ، ط العدكاف ، زيد سميماف، -ٕٚ

 (.ٕٛٓٓالكتب كالتكزيع، اربد  ،) 
المفاىيـ  اكتساب فيK . W. L اتيجية إستر  استخداـ ، أثر اهلل عبد سميماف عراـ ، ميرفت -ٕٛ

رسالة ماجستير)غير منشكرة(،  طالبات الصؼ السابع لدل العمـك في الناقد التفكير كميارات
 (.ٕٕٔٓالجامعة اإلسلمية، كمية التربية،غزة)

عسقكؿ محمد عبد الفتاح ، ميدم، حسف ربحي ، ميارات التفكير في التكنكلكجيا، أنمكذج مقترح  -ٜٕ
 (.ٕٚٓٓلمناىج الفمسطينية الكاقع كالطمكح ،جامعة األقصى،فمسطيف،) في،مؤتمر ا

كالتكزيع، عماف  لمنشر المناىج دار محسف، استراتجيات ما كراء المعرفة في فيـ المقركء، عطية، -ٖٓ
(،ٕٜٓٓ.) 

 المعرفة كراء ما بعض استراتيجيات استخداـ محمكد، أثر تيسير نشكاف، ك إسماعيؿ عزك عفانة، -ٖٔ
 "بغزة األساسي الثامف الصؼ طمبة المنظكمي لدل التفكير تنمية عمى الرياضيات تدريس في
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 -ٕ٘ فايد – اإلسماعيمية األكؿ، المجمد العممية، لمتربية المصرية  الجمعية الثامف، العممي المؤتمر
 (.ٕٗٓٓيكليك ، ) ٕٛ

يقاتو كتكجياتو أساسياتو كتطب –علـ ، صلح الديف محمكد،القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي  -ٕٖ
 (.ٕٙٓٓ، دار الفكر العربي ، القاىرة، ) ٕالمعاصرة " ، ط

،  مفيكميا فكائدىا  تيا إجراءا ، مفيكميا القراءة تدريس فيK.W.L استراتيجية ، فيد ، العمياف -ٖٖ
 ص ص ـ ٕ٘ٓٓ / ق ٕٙٗٔ محـر األكؿ العدد ، الخامس لمجمدا ، المعمميف كميات - مجمة
ٕٙ-ٙ٘(ٕٓٓ٘.) 

، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع، عىّماف، ٔمحمكد كآخركف، القياس النفسي كالتربكم، طعمر،  -ٖٗ
(ٕٓٔٓ.) 

، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع ،  ٕعكدة، أحمد سميماف ،القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية ، ط -ٖ٘
 (.ٜٜٛٔاربد ، )

يات عمى تحصيؿ طلب الغامدم، ابراىيـ محمد، فاعمية الكحة اليندسية في تدريس ىندسة المتج -ٖٙ
الصؼ الثاني الثانكم الطبيعي ، رسالة ماجستر)غير منشكرة( ،كمية التربية، جامعة أـ القرل،  

 (.ٖٕٓٓمكة المكرمة،)
، كمية االداب ، جامعة  ٔالقصاص، ميدم محمد ،مبادء االحصاء كالقياس  االجتماعي،  ط -ٖٚ

 .(ٕٚٓٓالمنصكرة ، مصر، ) 
 في المنظكمي حكؿ المدخؿ الثالث العربي المؤتمر "لممنظكمية دخؿكم حسنيف، البنائية الكامؿ، -ٖٛ

، تدريس تطكير مركز كالتعمـ، التدريس  األىمية جرش جامعة مع بالتعاكف عيف شمس جامعة العمـك
 (.ٖٕٓٓالياشمية، ) األردنية بالمممكة

 التدريس في المنظكمي المدخؿ –حكؿ الرابع العربي المؤتمر ، المنظكمي التفكير حسيف، ، الكامؿ -ٜٖ
 . (ٕٗٓٓابريؿ ، ) ٖ الضيافة بدار ، شمس عيف جامعة ، كالتعمـ

الكبيسي ياسر عبدالكاحد حميد،أثر استعماؿ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ كالتفكير المنظكمي  -ٓٗ
رسالة ماجستر)غير منشكرة( ،كمية التربية لمعمـك ، لطمبة المرحمة المتكسطة في مادة الجغرافية

 (.ٕٛٓٓ نية جامعة األنبار)اإلنسا
الكيلني، عبداهلل زيد، كالشريفيف، نضاؿ كماؿ، مدخؿ إلى البحث في العمـك كالتربكية كاالجتماعية  -ٔٗ

 (.ٕٚٓٓ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ، عماف  ،) ٕ، ط
 http://www.uqu.edu.sa/page/ar/39654  المالكي ، عكض صالح، التفكير الرياضي، -ٕٗ
إطار متكامؿ لمتعميـ ، في قراءات في ميارات التفكير كتعميـ -مارزانك كبيكرنج ،أبعاد التعمـ  -ٖٗ
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