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 :الممخص
 ييدؼ البحث الحالي لمتعرؼ عمى :

أثر مخططات التعارض المعرفي  في التفكير المنظكمي لطالب الصؼ 
 الثاني المتكسط لمادة العمـك 

 كلمتحقؽ مف ىدؼ البحث كضعت الفرضية الصفرية  اآلتية :    
( بيف متكسط  0.0.فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة )ال يكجد 

درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف بمخططات التعارض 
المعرفي كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف 

 بالطريقة االعتيادية  في اختبار التفكير المنظكمي لمادة العمـك 0
ي ذك الضبط الجزئي )مجمكعة تجريبية كمجمكعة ميـ  التجريبكاختير التص

( طالبا مف طالب الصؼ  68( , كتككنت عينة البحث مف )ضابطة
الثاني المتكسط , تـ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة , كتـ 

العمر الزمني باألشير, الذكاء , فأة  المجمكعتيف في المتغيرات :)مكا
, اختبار  التفكير المنظكمي  0 التحصيؿ السابؽ في العمـك

( فقرة  كفؽ ميارات 42تـ تبني اختبار التفكير المنظكمي الذم تألؼ مف )
كيب التفكير المحددة  بميارة ) أدراؾ العالقات , تحميؿ المنظكمات , تر 

, كتـ حساب الخصائص السايككمترية لو,  (المنظكمات , تقكيـ المنظكمات
كباعتماد   Spssباستخداـ برنامج  كتـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيا

كسائؿ إحصائية   ) االختبار التائي ,كمعادلة الفا كركنباخ , كمعادلة 
 0كمعامؿ ارتباط بيرسكف , كاالنحراؼ المعيارم( .4-كيكدر ريتشاردسكف 
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Abstract: 

The current study aims at investigating : The Impact of 

Cognitive Conflict Schemes on Systemic Thinking for 

Students in the Second Intermediate Grade of Science; 

and to achieve this aim, the following zero hypothesis 

was put:   

  There is no  difference  with  statistical  significance  at 

the  level  of  significance  (0.05) between the average of 

degrees  of  the experimental  group  students  who  

study  the cognitive conflict schemes , and the average of 

degrees of the control group students who study with the 

normal method in  testing  the systemic thinking of 

science.  

The  experimental  design  has  been  selected  with  

partial  adjustment  (experimental  group and  control  

group);  the  sample  of  research    consists of (86)  

students  of  the  second intermediate grade.  

It has been distributed into two groups: (experimental 

and control ) and both groups had been made equivalent 

in  the  variables  :  (the  chronological  age  in months  ,  

intelligence , previous achievement in Sciences , 

systemic thinking test ).  

A test of systemic thinking has been adopted which 

consists of (24) items according to the thinking skills 

restricted by the skill of (defining connections, systems 

analysis, systems installation, systems evaluation). The 

psychometric properties have been calculated, and the 

data have been analyzed and  processed  statistically  by  

using  the  (Spss)  program  and  by depending on  

statistical methods ( T-test  , alpha kronbach equation , 

Kieder-Richardson-20 equation and Pearson correlation  

coefficient, and the  standard  deviation). 
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cognitive conflict schemes 

systematic thinking, 

xperimental and control groups. 
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 اواًل: مشكمة البحث:

اف ضعؼ القدرة عمى التفكير في المادة العممية عف طريؽ منظكمات شاممة        
كفيـ العالقات فيما بينيا قد يككف مف احدل اسباب طرائؽ التدريس المتبعة في تدريس العمـك 
التي تغفؿ عف احداث تالؤـ بيف المعرفة السابقة , كالمتميزة  بالبناء المحكـ  مع المعرفة 

لعالقة بالسابقة عند الطالب لتككيف بنية صحيحة, , كربما ينتج عف ىذا ضعفا الالحقة ذات ا
اكدتو بعض الدراسات  في التحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ لطمبة لمرحمة المتكسطة كىذا ما

(, ك لمست الباحثة ذلؾ مف 4.92(, ك)العمكش , 4.90المحمية كدراستي )الساعدم ,
المدارس المتكسطة ك تبادؿ اآلراء مع مشرفي كبعض مدرسي خبرتيا بتدريس مادة العمكـ في 

كأجمعكا  ليس لدييـ معرفة عف مخططات التعارض المعرفي الجميع اكدكا بانيـ, اف العمكـ
مشكمة ضعؼ االىتماـ بالتفكير مما تبيف بكجكد  بضعؼ قدرة طالبيـ عمى التفكير المنظكمي

ستطيع تنشيط  فكر الطالب  ليككف فاعال المنظكمي لمطمبة , مما دعا لمبحث عف كؿ ما  ي
في تعمـ مادة العمكـ كتساعده عمى فيـ كادراؾ المكاقؼ كالظكاىر ك االحداث التي يمر بيا في 
حياتو اليكمية, كالعالقات بيف مككناتيا كاالتجاه نحك تحقيؽ ىدؼ التعميـ مف اكساب الطالب 

لتفكير المنظكمي ,  لذا جاء ىذا البحث القدرة عمى التفكير الخطي الى اكسابو القدرة عمى ا
ليضع الطالب  في مكقؼ تعميمي  متعارض لما لديو مف معرفة مسبقة  إليجاد عالقات 
كركابط بيف مككناتيا , مما يسيـ في تنشيط معرفتو السابقة  , لذلؾ تتحدد مشكمة البحث 

 باإلجابة عف السؤاؿ االتي:
التفكير المنظكمي لمادة العمكـ عند ما أثر مخططات التعارض المعرفي في     

 طالب الصؼ الثاني المتكسط ؟
 ثانيًا: اهمية البحث :

الفاعمة في تنمية التفكير االستراتيجيات  تعد مخططات التعارض المعرفي مف       
العممي لدل الطالب, اذ إنيا تتيح الفرصة أماميـ لممارسة طرائؽ العمـ كعممياتو كمياراتو 

بحثو كتكصمو الى النتائج  بأنفسيـ كىنا يسمؾ المتعمـ سمكؾ العالـ الصغير فيكاالستقصاء 
تزيد مف إيجابية الطالب   (, كما تكصؿ عدد مف الباحثيف  الى انيا492: 4..4)الحيمة, 

 Kangكانتباىيـ اثناء عممية التعمـ , كيؤثر تأثيرا مباشرا في الفيـ النظرم كاالحتفاظ بالتعمـ0 )
et al ,2010 :387 ( أما )Woods,2012 فيرل" أف مف فكائد التعارض المعرفي في )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)899 ) 
 

عممية التعمـ أنو بمثابة الحافز الذم يحفز أنشاء كبناء المعرفة الجديدة مما يؤدم الى تحسيف 
( أف  6..4(  كما اكضح كال مف )باز كعمي, Woods ,2012 :134االداء التنظيمي" 0)

ي التدريس يؤدم الى تفكؽ الطمبة الذيف  يدرسكف استعماؿ مخططات التعارض المعرفي ف
باستعماليا عف غيرىـ  ممف يدرسكف بالطرائؽ المعتادة كتتضح اىميتيا التربكية عمى النحك 

 االتي :
أ0 تعتمد بشكؿ اساس عمى عرض أحداث متناقضة اماـ الطمبة فتحدث حالة عدـ 

عيتيـ لمبحث عف المفاىيـ العممية االتزاف المعرفي عندىـ مما يشكؿ حافزا كمنبيا يثير داف
 الجديدة0

ب0 تقدـ مخططات التعارض المعرفي مفاىيـ رئيسة ذات عالقة بالمفيـك العممي 
المراد تعممو ككذلؾ مفاىيـ داعمة ذات طابع تطبيقي يتعمؽ بالبيئة المحيطة كالحياة العممية 

 مما يتيح لمطمبة امكانية ربطيا, كمعرفة العالقات فيما بينيا  0 
ردة في االحداث المتناقضة كالحرجة أثناء ج0 قياـ الطالب بالنشاطات كالتجارب الكا

تطبيقيا ضمف المجمكعات غير المتجانسة يزيد مف قدرتيـ عمى التعمـ كذلؾ ألف الطالب 
 يتعمـ أكثر كبشكؿ أفضؿ عندما يتعامؿ مع اقرانو االكثر معرفة كميارة منو0

 د0 تسيـ في عرض المفيـك العممي  في تسمسؿ منطقي ضمف المجمكعات المتناكلة
 كذلؾ ألنيا تبنى أساسا في أطار المذىب البنائي 0

ق 0 تعمؿ عمى اثارة اىتماـ الطالب كابعاد عامؿ الممؿ عنيـ كذلؾ ألنيا طريقة 
جديدة بالنسبة ليـ, فالجديد دائما يثير التشكيؽ كاالىتماـ فيي تعطي الطالب دكرا ىاما عند 

ضع التفسيرات كالفرضيات ,كىذا بالطبع اجرائو لمنشاطات كالتجارب العممية كجمع البيانات كك 
 يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ )دافعية التعمـ ( 

ك0 تعمؿ عمى اثارة اىتماـ الطمبة عمى مراجعة افكارىـ كضبط عممية تعمميـ كتنمية 
التفكير لدييـ , حيث إف تطبيؽ  مخططات التعارض المعرفي  يؤثر في تحفيز التفكير لدل 

  6..4يعد مف األىداؼ الميمة في العممية التربكية0 ) باز ك عمي, الطمبة اذ اف التفكير  
:978-9770 ) 

 كتتمخص اىميو البحث باالتي:       
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في تدريس العمـك التي لـ يتـ تناكليا  يتناكؿ مخططات التعارض المعرفي (1
 )عمى حد عمـ الباحثة( في البحكث كالدراسات عمى المستكل المحمي 0 

تضميف درسيف في االعداد قبؿ كأثناء الخدمة تدريب الم ىيفيد القائميف عمقد  (2
  طرائؽ كاستراتيجيات تدريس تساىـ في تطكير تدريس العمـك  0

اف اختبار التفكير المنظكمي في مادة العمكـ يساعد في الكشؼ عف مدل  (3
امتالؾ الطالب  لميارات التفكير المنظكمي كمدل قدرتيـ عمى الرؤية الشاممة ألم منظكمة 

 كف اىماؿ ام عنصر فييا كمف ثـ معرفة قدرتيـ عمى حؿ المشكالت كاتخاذ القرار 0د
 ثانثاً: هدف انبحث:

ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى اثر مخططات التعارض المعرفي في  التفكير 
 المنظكمي عند طالب الصؼ الثاني المتكسط لمادة العمـك 0

 رابؼاً: فرضيت انبحث:

ال يكجد فرؽ ذك داللة : الفرضية الصفرية االتية كضعت مف ىدؼ البحث لمتحقؽ
( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف  0.0.احصائية عند مستكل داللة )

يدرسكف بمخططات التعارض المعرفي كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف 
 العمكـ0يدرسكف بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير المنظكمي لمادة 

 خامسًا: حدود البحث:

 يقتصر البحث عمى :
طالب الصؼ الثاني المتكسط في المدارس الثانكية  الحككمية النيارية   90

 التابعة لممديرية العامة لتربية بغداد /الكرخ االكلى )متكسطة الفارابي( 0
 . 4.96- 4.97الفصؿ الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي  .2
كالذم   4.96- 4.97المتكسط المعتمد لسنة كتاب العمكـ لمصؼ الثاني  .3

 يحتكم عمى عشرة فصكؿ 0
 سادسًا : تحديد المصطمحات:

 اوال :مخططــــات التعارض المعرفي :عرفها كل من:
, Tsai )4..2 لتنظيـ  الدرس اك تدريسو بقصد مساعدة  (: " تقنية تعميمية تستعمؿ

: 308االثر"   )الطالب عمى تصكر الخطأ كتعديمو كاحداث تغير باقي 
2003,Tsai         )                              
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طمبة, .1 (: "أداة بصرية لتمثيؿ مجمكعة مف المككنات التعميمية المتتابعة التي تكجو  8..4)ن
نحك التصكرات البديمة لدل الطالب كالحدث المتناقض أك المتعارض كمفيـك اليدؼ 

اىيـ العممية األخرل المرتبطة بمفيـك العممي كالحدث الحرج أك التفسير كالمف
 ( 60:  2006)طمبة، اليدؼ"

                                         
 التعريف االجرائي :

)) مخططات تتضمف الكشؼ عف التصكرات الخاطئة كالحدث المتعارض      
كعرض التصكر الصحيح كالشرح  كمدركات حسية مدعمة تضع الطالب في حالة عدـ الرضا 
عما لديو مف معمكمات ألنيا تخالؼ ما يعرض عميو مف مادة عممية مما يدفعو لمتفكير في 

لة تكافؽ بيف معمكماتو السابقة كالمعمكمات حؿ كفيـ سبب االختالؼ الى اف يصؿ الى حا
 المعركضة عميو(( 0

 ثانيا:التفكير المنظومي : 
 عرفه كل من :

(:" بأنو التفكير الذم يركز عمى  مضاميف عممية مركبة 2..04 )عبيد ك عزك, 9
تتضح فييا العالقات كافة بيف المفاىيـ كالمكضكعات مما يجعؿ  مف خالؿ منظكمات متكاممة

مـ قادرا عمى ادراؾ الصكرة الكمية لمضاميف المنظكمات المعركضة, لذا فانو يقكـ عمى المتع
الكؿ المركب الذم يتككف مف مجمكعة مككنات ترتبط فيما بينيا بعالقات متداخمة تبادلية 

 ( 82: 2..4التأثير كديناميكية في التفاعؿ"0         )عبيد كعزك, 
(:"كىك التفكير الذم يتناكؿ المعرفة العممية المركبة اذ  7..4)عفانة كمحمد , .2

يككف الطالب كاعيا بانو يفكر مف خالؿ منظكمات مترابطة كيككف بمقدكره  بنائيا كتحميميا 
 (   264: 7..4,كاكتشاؼ العالقات بيف عناصرىا"0   ) عفانة ك محمد,

 التعريف االجرائي:
الثاني المتكسط عمى التفكير بالمكاقؼ كالظكاىر كاالحداث  قدرة طالب الصؼ    

العممية بصكرة متكاممة مف خالؿ تحميؿ المنظكمة كاعادة تركيبيا كمعرفة صحة العالقات التي 
تربطيا ك بنائيا ك تقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا طالب عينة البحث مف خالؿ اختبار أعد 

 ليذا الغرض 0
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 الخمفية النظرية
 مخططات التعارض المعرفي:  

تقكـ مخططات التعارض المعرفي عمى تدريس الطمبة عف طريؽ تقديـ       
المعمكمات ليـ في صكرة معارضة اك مخالفة لمخبرات السابقة المكجكدة في اذىانيـ كىنا 
يحدث التعارض المعرفي  بيف الخبرات السابقة المكجكدة في اذىاف الطالب كبيف المعمكمات 

دة المقدمة الييـ مف قبؿ المدرس فيعترم الطمبة نكعا مف عدـ االتزاف مما يدفعيـ لمبحث الجدي
عف حؿ لممشكمة التي كقعكا فييا , كىنا يستعمؿ الطالب عمميتيف ىما التمثيؿ المكاءمة حتى 
يستطيع الحصكؿ عمى حالة االتزاف كالتكيؼ كمف ثـ يحدث التعمـ , كما يقدمو المدرس مف 

تناقضا ظاىريا يقدمو عف قصد ليحدث التعارض المعرفي الذم يدفع الطمبة  تناقض يككف
 (  274:  7..4) النجدم, لمتعمـ0

 
  االفتراضات التربوية لمخططات التعارض المعرفي:

 تعتمد مخططات  التعارض المعرفي  عمى االفتراضات التربكية االتية :
د مف االحداث كاالمثمة يتطمب التعمـ  ذك المعنى دعائـ كمدركات حسية تستم 0 أ

 كالظكاىر المرتبطة بالمعرفة العممية المراد تعمميا 0
التعمـ عممية نشطة لبناء المعرفة , كفيـ الطمبة لممفاىيـ العممية الجديدة  0 ب

 يعتمد عمى ما لدييـ مف الخبرات السابقة كالمفاىيـ القبمية المكجكدة بداخؿ العقؿ 0
التعمـ ذك المعنى يتطمب مف الطالب تككيف االبنية المعرفية المتكاممة كالتي تحتكم  

عمى معرفتيـ كخبراتيـ السابقة كالمفاىيـ العممية الجديدة كالمعرفة كالمفاىيـ االخرل ذات 
 الصمة بالمفيـك المراد دراستو كتعممو0 

                                 Tsai,2003:29               ) 
 خطوات التدريس عمى وفق مخططات التعارض المعرفي :

 تتمثؿ خطكات التدريس عمى كفؽ  مخططات التعارض المعرفي عمى النحك االتي  :
ك ىي عبارة عف  الخبرات السابقة والمعرفة القبمية )التصور البديل (: 0 أ

بنية المعرفية معمكمات صحيحة أك خاطئة مرتبطة بالمكضكع محؿ الدراسة كمكجكدة في ال
لمطالب0 اذ يقكـ المدرس بعمؿ تمييد مكجز عف المفيكـ المراد تدريسو في شكؿ تساؤؿ حتى 
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تظير خبرات الطالب السابقة كمدل ما لديو مف معرفة قبمية مرتبطة بالمكضكع محؿ الدراسة, 
 ثـ يكتب التصكر الخطأ االكثر شيكعا في المكاف المخصص لممخطط0

كىك مدرؾ حسي يقدمو  المدرس لمطالب  اقض(:مدرك حسي متعارض)متن 0 ب
0أثناء عممية التدريس اذ يككف  متعارضا مع خبراتو السابقة المكجكد في بنيتو المعرفية, اذ 
يقدـ المدرس مدركا حسي متعارضا ) الحدث المتعارض( مع ما لدل الطالب مف خبرات 

ابقة كبيف المدرؾ الحسي سابقة  كىنا تبدأ عممية التعارض المعرفي بيف المعمكمات الس
المتعارض الذم يقدمو المدرس , كيكتبو في المكاف المخصص في المخطط كيبرز التعارض 

 بينو كبيف التصكر الخطأ0
ىك الخبرة اك المعمكمة أك المفيكـ الجديد الذم يريد  :المفهوم العممي الجديد 0 ت

يعرض المدرس المفيكـ العممي المدرس اكسابو لمطالب كالمرتبط بخبراتو كمفاىيمو السابقة 0اذ 
 الجديد) المراد تعممو( كيقكـ بكضع تعريؼ مناسب لو , كيضيفو الى المخطط0

: ىك ما يقكـ بو المدرس مف شرح كتكضيح   الحدث الحرج او الشرح 0 ث
كسابيا لمطالب بغرض فيميا كبياف خصائصيا برة اك المعمكمة الجديدة المراد الممفيكـ اك الخ
المدرس شرحا لممفيكـ العممي الجديد المراد تدريسو كيكضح خصائصو كالعكامؿ 0 كفييا يقدـ 

 التي يتكقؼ عمييا 0 كيضيفو الى المخطط 0
: ىي مجمكعة مف الخبرات كالمعمكمات كالمفاىيـ  المفاهيم العممية المرتبطة 0 ج

يصبح المرتبطة بالمفيكـ العممي الجديد الذم يتعممو الطالب التي يقدميا المدرس لو حتى 
التعميـ ذا معنى 0اذ يقكـ المدرس بذكر بعض المفاىيـ العممية المرتبطة بالمفيكـ العممي المراد 
تعممو كيكضح مدل العالقة كاالرتباط بينيما , كيعطي الطالب الفرصة لذكر مفاىيـ أخرل 

 مرتبطة  , ثـ يضيفو الى المخطط 0
لنشاطات التي : ىي مجمكعة مف االحداث كا المدركات الحسية المدعمة 0 ح

يقدميا المدرس لمطالب بعد تعممو لممفيكـ الجديد اك الخبرة  كيساعده في ذكر احداث مماثمة 
حتى يساعده عمى الفيـ كاالحتفاظ بالتعميـ لمدة أطكؿ 0 اذ يقدـ المدرس بعض المدركات 

ة , كيطمب الحسية المدعمة لممفيـك العممي الجديد التي تتسـ بالطابع التطبيقي المتعمؽ بالبيئ
المدرس مف الطالب ذكر مدركات حسية أخرل مدعمة لممفيكـ الذم تعممكه تككف ذات طابع 

 تطبيقي مرتبط بالبيئة  كيضيفيا الى المخطط كذلؾ0
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 (OH,J.Y,2011,1144( ) 08: .4.9)نكفؿ,                                  
 ( 9المخطط )                                   

                                                         
  
 
 
  
 

 ادراك عقمي 
 

 ادراك حسي
                         

 
 

                               
                                         

 
 

 Tsai , 2003 :309)مخطط التعارض المعرفي     )
  دور المدرس في مخططات التعارض المعرفي :

الفيديك كبرامج 0عمى المدرس اف يستعيف بمصادر كأدكات خارجية مثؿ مقاطع 9
 الكمبيكتر كالكتب الخارجية , كال يكتفي بالكتاب المدرسي فقط 0

 0 عمى المدرس أف يستعمؿ أساليب تقكيـ حديثة , مثؿ المالحظة ككتابة التقارير 40
0 عمى المدرس أف يغير مف طريقة تخطيطو لمدرس ,اذ يركز عمى استعماؿ 2

مشاركة في العمؿ كاتخاذ القرارات كالتعاكف فيما األنشطة المتنكعة التي تشجع الطالب عمى ال
 بينيـ كتدريبيـ عمى التفكير 0

انغذد انغرس 

 او انشرط 

 مدرك حسي

 يخؼارض

 انًذركاث 

انغطُت 

 انًذػًت 

 

انًفاهُى 

انؼهًُت 

انًرحبطت 

بانًفهىو 

انؼهًٍ 

 انصغُظ

 

انخبراث 

انطابقت 

 نهطالب
انًفهىو 

انؼهًٍ 

انًراد 

 حؼهًه 
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0 عمى المدرس أف يالحظ ردكد افعاؿ الطالب كأف يستمع إلى كجيات نظرىـ دكف 2
 تكجيو أم نقد إلييـ كمحاكلة تصحيح إجاباتيـ 0

ميا 0أف يككف المدرس مؤمنان بفاعمية مخططات التعارض المعرفي  التي يستعم0
 كاألفكار الجديدة التي تحكييا 0                 

 (  8: 6..4) البمكشي ,                                                        
 :دور الطالب في مخططات التعارض المعرفي 

نشط في عممية التعمـ , اذ يقكـ بالمناقشة كالجدؿ  فيك يقكـ بدكر 0 متعمـ نشط:9
لمتقصي, كبناء الرؤل بدالن مف االستقباؿ السمبي لممعمكمات عف طريؽ كفرض الفركض 

االستماع , كالقراءة , أك أداء التدريبات , أم إف الدكر النشط لمطالب يتمثؿ في االكتساب 
 النشط لممعرفة0

0 متعمـ اجتماعي: فالطالب ال يبدأ ببناء المعرفة بشكؿ فردم كانما بشكؿ اجتماعي 4
 مع اآلخريف0عف طريؽ الحكار 

 0 متعمـ مبتكر: ال بد أف يكتشؼ الطالب أك يعيد اكتشاؼ المعرفة بنفسو 20
0 متعمـ مبدع : فالمعرفة كالفيـ يبتدعاف ابتداعا فالطالب  يحتاجكف ألف يبتدع 2

 المعرفة كال يكفي بافتراض دكره النشط فقط فكما قاؿ بياجيو "إف الفيـ يعني االبداع كاالختراع0
النمك الشامؿ كالمتكازف لمطالب في الجكانب العقمية كافة , االجتماعية,  كبذلؾ تحقؽ

النفسية محققة بذلؾ أىدافا لمتربية باعداد الطالب اعدادان متكامالن لمتفاعؿ كالتكيؼ مع بيئتيـ 
 كمجتمعيـ 0   

 ( 07: 7..4)  زيتكف ,                                                
   : المنظوميالتفكير 

يعد التفكير المنظكمي  مف المستكيات العميا لمتفكير, فيذا النكع مف التفكير يككف  
كقد بدأ التركيز عمى التفكير المنظكمي  في العصكر المتقدمة تبعا لمتطكرات الطالب فيو 

تساب السريعة في االنظمة العممية كاالجتماعية كالثقافية كغيرىا, ككذلؾ زيادة التعقيد في اك
المعرفة كتمخيص مككناتيا عبر االنترنيت كانظمة التكاصؿ , جعؿ االىتماـ بالمككنات 
االساسية كالمركبة  أمرا ضركريا لمكاكبة تطكر العمكـ المختمفة , كمف ىنا استحدثت فكرة 
التفكير في النماذج كاالنظمة  ككحدة كاحدة التي تعني فيـ الكؿ بدال مف فيـ الجكانب 
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المككنات الجزئية, ليتسنى لنا متابعة التقدـ العممي السريع كمكاكبتو0)عبيد التفصيمية 
  ( 84: 2..4كعزك,

كيمكف كصؼ المنظكمة بأنيا بناء شبكي , تتجمع فيو عناصر اك مككنات      
مكضكع أك مقرر ك تترابط معا في تفاعؿ تبادلي, كؿ منيا تتأثر بالعناصر االخرل كتعمؿ 

 (  982: 2..4ؼ محددة كاضحة0      )عبيد,تكامميا لتحقيؽ اىدا
فالتفكير المنظكمي تفكير  يؤدم الى ادراؾ كفيـ شامؿ لممكاقؼ كالمشكالت       

المعقدة , التي يقكـ عمى دراستيا ك تحميميا ثـ يبحث عف التشابيات بينيا, ثـ يكحد ىذه 
 أم اف التفكيرالمعمكمات ليتكصؿ بعدىا الى حؿ المشكمة أك النظر في مكقؼ معيف, 

 .4.9المنظكمي  يشمؿ نكعيف مف التفكير )التحميمي كالتركيبي( في آف كاحد 0 )الكبيسي,
:89 ) 

كلذا ففي التفكير المنظكمي  يككف الطالب كاعيا كباستطاعتو التفكير في نماذج   
كاضحة كاف يالحظ ىذه النماذج عمى انيا نماذج كليست حقائؽ, كاف يككف قادرا عمى بنائيا , 
ك تحميميا0 اذ أف التفكير المنظكمي يمثؿ قدرة الطالب عمى تطكير بنيتو العقمية بصكرة تنقمو 

صكرة محددة كخطية الى التفكير الشامؿ الذم يجعمو ينظر الى العناصر التي مف التفكير ب
كاف يتعامؿ معيا ككنيا مكضكعات متباعدة, فيراىا مشتركة في عدة جكانب, ام اف ينظر 

 ( 282-209: 4.92الى االشياء بمنظكر بنيكم اك منظكر متطكر0)رزكقي كسيى,
 : أهداف التفكير المنظومي

 مية لمعمـ مف خالؿ ربط المككنات المختمفة في منظكمة متكاممة0 ادراؾ الصكرة الك 90
تنمية القدرة عمى رؤية العالقات الرابطة المككنة لمصكرة الشاممة ألم مكضكع  40

 دكف اف يفقد جزئياتو0
تنمية القدرة عمى تحميؿ المكضكعات العممية كالثقافية كاالجتماعية الى مككناتيا  20

يا البعض سكاء  أكانت عالقات تفاعمية اـ الفرعية لتيسير ربطيا مع بعض
 استداللية 0 

تركيب العناصر كالمككنات مع بعضيا البعض لمكصكؿ الى منظكمة تعطي  20
الفكرة العامة, فضال عف ربط عدة منظكمات جزئية مع بعضيا البعض العطاء 

 فكرة اكثر شمكلية 0  
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كية كاالجتماعية, اذ اف يتفؽ التفكير المنظكمي مع النظـ العممية كالبيئية كالترب 00
ىذه النظـ اصال متكاممة كمترابطة, يتطمب فيميا كادراكيا التفكير بصكرتيا 

 الكمية الشاممة 0 
التفكير المنظكمي اسمكب ينمي القدرة االبداعية عند المتعمـ مف خالؿ كضع  80

 حمكؿ جديدة لمشكالت مطركحة0 
  )988 -980: 4.94)العفكف كمنتيى, 
 : المنظوميخصائص التفكير 

ينظر الى المكقؼ نظرة كمية كالى السياؽ الكاسع كيقاـك الميؿ الى تبسيط الحمكؿ  90
 كالمشكالت0          

ينظر الى الخصائص العامة لمنظاـ  ككؿ , التي تنشأ مف العالقات)الركابط( بيف  40
 االجزاء المككنة ليذا النظاـ 0                                                                   

يشجع عمى المشاركة اثناء القياـ بحؿ المشكالت, كيعمؿ عمى الدمج بيف اتخاذ القرار  20
 0    كاالدارة

 يحث عمى تقدير كجيات نظر االخريف كاحتراميا0                                        20
يكسع النظرة الى العالـ كيزيد الكعي بالفركض كالحدكد التي نستعمميا لتعريؼ االشياء  00
 0 

ارؾ يساعد عمى النظر الى العالقات كالتأثيرات المتعددة بيف االجزاء المككنة لممشكمة التي نتش
                      (                               Sterling,2004 :78)                     في حميا بكؿ جدية0 

 خطوات التفكير المنظومي :
 دراسة  المعارؼ ك المضاميف العممية في المقرر الدراسي لفيميا كادراكيا0                                    90
تحميؿ المككنات االساسية لممعارؼ ك لممضاميف العممية المعركضة في المقرر  40

 الدراسي 0                      
 ايجاد عالقات كركابط بيف المككنات االساسية لكي تعطي لممكضكع معنى 0                             20
 بية 0                             تحديد تأثير كؿ مككف مف المككنات االساسية لتحديد عالقات التشع 20
التركيز عمى اليرمية في تككيف المنظكمات اذ تككف المككنات المتشابية ذات العالقة  00

 في مستكل كاحد 0
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 اعطاء امثمة عمى بعض المككنات االساسية التي تحتاج الى تفسير اك تكضيح 0                      80
المككنة لتحديد الفجكات فييا كمحاكلة التصكر البصرم لممنظكمة اك المنظكمات  70

 سدىا 0
ربط المنظكمة المككنة بمنظكمات اخرل ذات عالقة الدراؾ الصكرة الكمية لتمؾ   60

 المضاميف0  
يمكف لمطالب اف يعتمد الخطكات الثماني السابقة بصكرة عكسية, أم تعطى لو منظكمات     

ات كالركابط كتأثير المككنات كادراؾ معينة ثـ يقكـ بتحميؿ تمؾ المنظكمات كتحديد العالق
 ( 986-987: 4.94)العفكف كمنتيى, الجزئيات كفيميا0   

 اساليب قياس التفكير المنظومي: 
 يتم قياس التفكير المنظومي من خالل اعطاء الطالب ما ياتي:

مخطط منظكمي مكتكب عميو العالقات التي تربط المفاىيـ بعضيا مع بعض,  90
 كيطمب مف الطالب اكماؿ المفاىيـ الناقصة في المخطط المنظكمي 0                                       

مخطط منظكمي, يكجد بو المفيكـ الرئيس كالعالقات التي تربط بيف المفاىيـ,   40
 ىيـ الناقصة فحسب 0                                                              كيطمب منو اكماؿ المفا

مخطط منظكمي يكجد فيو المفيكـ الرئيس, كيطمب منو اكماؿ المنظكمة بكتابة   20
     المفاىيـ الفرعية أك العالقات التي تربط بينيا 0                                                           

مخطط منظكمي مكتكب عميو بعض المفاىيـ , كيطمب منو العالقات اك المفاىيـ   20
 الناقصة0     

مخطط منظكمي خاؿ كمجمكعة مف المفاىيـ , كيطمب منو ترتيب ىذه المفاىيـ في   00
 المخطط المنظكمي مع كتابة العالقات بيف تمؾ المفاىيـ 0    

طط منظكمي لتمؾ المفاىيـ مع كتابة مجمكعة مف المفاىيـ , كيطمب منو بناء مخ  80
 العالقات بيف تمؾ المفاىيـ 0

مثاؿ مككف مف نكاتج معينة كيطمب منو كفقا لذلؾ بناء منظكمات جديدة0    70
 (          64 -77: .4.9)الكبيسي,
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 مهارات التفكير المنظومي :
 ( في الميارات االتية : ...4يني كستيرماف )لخصيا سك 

 ميارة التعرؼ عمى كيفية انتاج المنظكمات لسمككيا مف التفاعؿ بيف مككناتيا0 90
 ميارة التعرؼ عمى تسمسؿ العالقات كتتابعيا 0 40
 ميارة التعرؼ كأدراؾ العالقات الالخطية بيف العناصر المختمفة 0 20
 كالسمبية بيف عناصر المنظكمة 0 ميارة اكتشاؼ التغذية المرتدة االيجابية 20
 4.99)الفيؿ , ميارة التعرؼ عمى المعكقات كالتحديات كالحدكد الفاصمة في المنظكمة 0 00
:0 ) 

 :متطمبات التفكير المنظومي في التعميم الصفي    
لكي نستطيع تنمية التفكير المنظكمي لدل الطالب ينبغي اعادة النظر في عدة امكر مف  

 اىميا : 
 المفردات الدراسية , مف حيث مكاكبة مضامينيا ليذا النكع مف التفكير 0                                        90
نظاـ التقكيـ اذ ينبغي اف يتـ  التركيز عمى القدرات العميا مثؿ التحميؿ كالتركيب  40

            كالتقكيـ بصكرة متكازنة مع القدرات الدنيا مثؿ التذكر كالفيـ كالتطبيؽ 0   
 برامج اعداد المدرس اذ يستطيع استعماؿ التفكير المنظكمي في التعميـ الصفي 0  20
نظـ االدارة الصفية اذ ينبغي  أف يككف ىناؾ تفاعؿ صفي في بناء المنظكمات  20

                            المطمكبة مع مراعاة اف دكر المدرس ليس ممقيا لممعمكمات بؿ مرشدا كمكجيا لمطالب 0                       
الكسائؿ التعميمية , اذ يتـ استعماؿ الكسائؿ الحديثة  لالتصاؿ مثؿ االنترنت كانظمة  00

 الحاسكب ككضع البرامج التعميمية 0
اساليب التدريس التقميدية اذ يتـ االستعانة بالتعمـ التعاكني كالتعمـ الفردم في تككيف   80

 المنظكمات العممية كغيرىا0
 ( .97-989: 4.94( )العفكف كمنتيى,89: 2..4كعزك, )عبيد

 ة :ـــقـابـــات ســدراس
دراسات  ةاطمعت عمية الباحثة مف دراسات , فأنيا لـ تحصؿ عمى أي لماكفقا    

تناكلت متغيرات بحثيا مجتمعة , كمف ضمف اختصاصيا  لذلؾ ستعرض الباحثة  دراسات 
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سابقة قريبة  تناكلت المتغيرات  في محكريف  )مخططات التعارض المعرفي ,التفكير 
 كما في الجدكؿ االتي:،المنظكمي ( 

 دراسات تناولت مخططات التعارض المعرفي ( 1جدول )
أسم 

 انباحث

هدف 

 راستاند

انىسائم  االدواث انؼينت انمرحهت انمكان

 االحصائيت

 اننتائج

 قُذَم

2003 

يؼرفت أرر 

انخذرَص 

بًطاػذة 

خرائط 

انخؼارض 

انًؼرفٍ 

فٍ حؼذَم 

انخصىراث 

انبذَهت نذي 

طالب 

انصف 

االول 

انزاَىٌ 

ػٍ يفاهُى 

انطاقت 

 انكًُُائُت

 

 

 

 

 

 يصر

 

 

 

 

انصف 

االول 

 انزاَىٌ

يضًىػخٍُ 

حضرَبُت 

وضابطت 

بهغ ػذدها 

(140 )

 طانبا

أخخبار -

حشخُص 

انخصىراث 

 انبذَهت

أخخبار -

انخغُُر 

 انًفهىيٍ

االخخبار 

انخائٍ 

نؼٍُُُُ 

 يطخقهخٍُ

يؼايم -

أَخا نقُاش 

 عضى االرر

فؼانُت  خرائط 

انخؼارض 

انًؼرفٍ فٍ 

حغطٍُ فٍ 

اخخبار انخغُر 

انًفاهًٍُ وأرر 

إَضابٍ دال فٍ 

حؼذَم 

انخصىراث 

 انبذَهت ػٍ

يفاهُى 

يىضىع 

انطاقت 

 انكًُُائُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsai 

2003 

 

يؼرفت أرر  

اضخخذاو 

خرائط 

انخؼارض 

انًؼرفٍ 

كخقُُت 

حؼهًُُت 

نخغُُر 

انخصىراث 

انخطأ نذي 

طالب 

انصف 

انزايٍ ػٍ 

يفاهُى 

انذوائر 

وانشبكاث 

انكهربائُت 

انبطُطت 

 انًىصهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انىالَاث 

انًخغذة 

 االيرَكُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انصف

 انزايٍ

يضًىػخٍُ 

حضرَبُت 

وضابطت 

بهغ ػذدها 

(66 )

 طانبا

 

أخخبار -

نهخصىراث 

 انبذَهت

 

حغهُم 

انخباٍَ 

ويربغ 

nأَخا )
2

) 

فؼانُت  خرائط 

انخؼارض 

انًؼرفٍ فٍ 

حغُُر 

انخصىراث 

انخطأ نذي 

انطالب يقارَت 

يغ انطرَقت 

االػخُادَت  فٍ 

 انخذرَص
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 ( 2جدول )

 حُاونج انخفكُر انًُظىيٍانًغىر انزاٍَ :   دراضاث 

اضى 

 انباعذ

هذف 

 انذراضت

انًرع انًكاٌ

 نت

انىضائم  االدواث انؼُُت

االعصائ

 َت

 انُخائش

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُؼقىبٍ

2010 

 

بُاء 

برَايش 

حقٍُ 

َىظف 

اضخراحُض

َت انخؼهى 

انًخًرك

ز عىل 

انًشكهت 

نخًُُت 

يهاراث 

انخفكُر 

انًُظىي

ٌ فٍ 

انؼهىو 

نذي 

طانباث 

انصف 

انخاضغ 

 بغسة

 

 

 

 

 

 

فهطط

ٍَ 

 

 

 

 

 

 

 

انص

ف 

 انخاضغ

يضًىػخٍُ 

حضرَبُت 

وضابطت بهغ 

( 77ػذدها )

 طانبت

 

 

 

 

االخخبار -

 انخغصُهٍ

 

انبرَايش        -

 انخقٍُ

االخخبار -

انخائٍ 

نؼُُخٍُ 

يطخقهخٍُ 

غُر 

 يخطاوَخٍُ

يؼايم -

أَخا نقُاش 

عضى 

 انخأرُر

فؼانُت 

انبرَايش 

انخقٍُ 

نخًُُت 

يهاراث 

انخفكُر 

انًُظىيٍ  

نذي 

طانباث 

انصف 

انخاضغ فٍ 

يادة 

 انؼهىو

 

 

 

 

 

صاػذ 

2014 

 انخؼرف

ػهً أرر 

أًَىرس 

كارٍَ 

فٍ 

حغصُم 

يادة 

 

 

 

 

 

 

 انؼراق

 

 

 

 

 

 

انص

يضًىػخٍُ 

حضرَبُت 

وضابطت 

ػذدها 

 (طانبت65)

 

االخخبار -

 انخغصُهٍ

أخخبار   -

انخفكُر 

 انًُظىيٍ

االخخبار -

انخائٍ 

نؼُُخٍُ 

يطخقهخٍُ 

غُر 

 يخطاوَخٍُ

يؼادنت 

فؼانُت 

أًَىرس 

كارٍَ فٍ 

حغصُم 

يادة 

يبادئ 

االعُاء 
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يبادئ  

االعُاء 

ػُذ 

طانباث 

انصف 

االول 

يخىضط 

وحفكُره

 ٌ

انًُظىي

ٌ 

ف  

االول 

يخىض

 ط

كىدر 

رَخشارد

.    20ضىٌ 

يؼادنت 

انفاكروَ

 باػ

ػُذ 

طانباث 

انصف 

االول 

يخىضط 

وحفكُرهٍ 

 انًُظىيٍ

 
 لمدراسة الحالية مع الدراسات السابقة :جوانب االختالف واالتفاق 

الباحثة في الجدكؿ السابؽ, كجدت بعد االطالع عمى الدراسات السابقة كالمكضحة    
كعمى  في نتائجيا,  كغير ذلؾ , ـجراءاتيا, أافي  سكاءن أف ىناؾ بعض جكانب االتفاؽ بينيا 

 النحك اآلتي:
الحالي  بحث)مع ال( Tsai,2003( ك)2..4تتفؽ دراسة كؿ مف )قنديؿ , (9

 في تناكؿ مخططات التعارض المعرفي كمتغير مستقؿ0
 بحث( مع ال 4.92( ك )جاعد, .4.9أتفقت دراسة كؿ مف )اليعقكبي, (4

 الحالي في تناكؿ التفكير المنظكمي كمتغير تابع 0
 جكانب االفادة مف الدراسات السابقة:

 عرفي0االفادة في كتابة الخطط التدريسية بمخططات التعارض الم (3
االطالع عمى جكانب التفكير المنظكمي كفي ضكء تمؾ الجكانب حددت  (4

 .الحالي الباحثة جكانب التفكير العممي الخاصة بالبحث
 الكسائؿ االحصائية المستعممة0 (5

 اجراءات البحث:
  اوال :التصميم التجريبي
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اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي الذم يستند الى مالحظة التغيرات قيد التجربة    
الييكؿ السميـ لو كالكصكؿ الى نتائج يمكف اعتمادىا إذ إنو المنيج  كالبحث الذم يتضمف

 المالئـ لمتحقؽ مف فرضيات البحث كصكالن لمنتائج0 
تغيراتو كالظركؼ التي كيتكقؼ اختيار التصميـ المناسب عمى أىداؼ البحث , كم

سينفذ في ظميا , لذا أعتمد التصميـ التجريبي ذك المجمكعتيف التجريبية كالضابطة أحدىما 
 . تضبط االخرل ضبطا جزئيا كمف ذكات االختبار القبمي ك البعدم في التفكير المنظكمي

 التصميم التجريبي (2مخطط )               

         
  ثانيا :مجتمع البحث 

يعد تحديد مجتمع البحث مف الخطكات المنيجية الميمة في البحكث التربكية,       
كىي تتطمب دقة بالغة, إذ يتكقؼ عميو اجراء الدراسات كتصميميا ككفاءة نتائجيا 

مجتمع البحث بجميع طالب الصؼ الثاني المتكسط في  لذا يتمثؿ؛ (9..96224)شفيؽ,
 (0  4.96-4.97بغداد, لمعاـ الدراسي ) المديريات العامة لمتربية في محافظة

 ثالثا : عينة البحث:
تعرؼ العينة عمى انيا جزء مف كؿ اك انيا مجمكعة عناصر يتـ أخذىا مف       

المجتمع االصمي  المراد بحثو كاليدؼ االساسي مف اختيار عينة ما , ىك الحصكؿ عمى 
رابي قصديا مف بيف المدارس معمكمات عف المجتمع االصمي لمبحث, اختيرت متكسطة الفا

التابعة لممديرية العامة لمتربية في محافظة بغداد الكرخ / االكلى عينة لمبحث, كذلؾ ككف 
الباحثة مدرسة في نفس المدرسة , كلكجكد عدد مف الشعب يكفي لمتطمبات البحث , كقرب 

كسطة الفارابي  المدرسة مف سكف الباحثة , اذ يبمغ عدد طالب الصؼ الثاني المتكسط  في مت

 االختبار البعدي المستقل المتغير االختبار القبمي المجموعة
 التجريبية

 
 

 التفكير المنظكمي 
 

 التفكير المنظكمي 
 

 مخططات التعارض
 المعرفي

 التفكير المنظكمي
 التفكير المنظكمي

 الطريقة االعتيادية الضابطة
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( 22( طالبا , ك شعبة ب )22( شعب 0تضـ شعبة أ )2( طالبا مكزعيف بيف )974لمبنيف )
( طالبا كبطريقة القرعة تـ اختيار شعبة )ب ( 22( طالبا , كشعبة د )22طالبا , كشعبة ج )

لتككف المجمكعة التجريبية التي تدرس بػ) مخططات التعارض المعرفي ( كشعبة )ج( لتككف 
لمجمكعة الضابطة التي تدرس بػ )الطريقة االعتيادية (, كلـ يكف ىناؾ طالب راسبيف في ا

                                     تمؾ السنو 0
 رابعا : تكافؤ مجموعتي البحث :

يقصد بالتكافؤ جعؿ  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة متكافئتيف في جميع       
ستقؿ المراد قياس اثره , كقد حرصت الباحثة عمى التأكد مف ضبط المتغيرات عدا المتغير الم

( كعدـ 0المتغيرات ذات االثر عمى المتغير التابع )التفكير المنظكمي( لدل الطالب جدكؿ )
تأثير ىذه المتغيرات في مصداقية نتائج البحث بإجراءات عممية التكافؤ قبؿ البدء في تطبيؽ 

لعينة مف منطقة جغرافية كاحدة كمف كسط اجتماعي التجربة , كبما اف جميع طالب ا
كاقتصادم متشابو الى حد ما كتكزيعيـ عمى الشعب كاف عشكائيا مف قبؿ ادارة المدرسة , 

 كاالتي يبيف التكافؤ بالمتغيرات االتية:
 العمر الزمني )باالشهر (: -1

حصمت الباحثة  عمى بيانات اعمار الطالب مف بطاقاتيـ المدرسية ,  كتـ        
0 كما في  4.97/.9/9تسجيؿ سنة التكلد لكؿ طالب كحساب العمر الزمني باألشير لغاية 

( لعينيتيف مستقمتيف متساكيتيف,  اظيرت   t-test (, كباعتماد االختبار التائي )2جدكؿ )
(عند مستكل 9099(اقؿ مف القيمة الجدكلية )0.94.تائية المحسكبة )النتائج  بأف القيمة ال

( مما يدؿ عمى عدـ  كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية  بيف  62( كبدرجة حرية )0.0.داللة )
 المجمكعتيف  في ىذا المتغير , كىذا يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني 0 

 العمر الزمني باألشهرتكافوء مجوعتي البحث في  (3جدول )

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

الداللة الحصائية  القيمة التائية
مستكل  عند

 ( 0.0.داللة)
 الجدكلية المحسكبة

دالة  غير 9099 0.94. 62 4.... 9800229 22 التجريبية
 3.7.. 467.161 22 الضابطة احصائيا 
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 المعمومات السابقة في العموم : -2

أعد اختبار لقياس المعمكمات السابقة في مادة العمكـ كقد اعتمد في صياغة فقراتو 
عمى كتاب العمكـ لمصؼ االكؿ المتكسط أعد اختبار ييدؼ الى قياس المعمكمات السابقة في 

كيتككف  االختبار مف مادة العمكـ كقد اعتمد في صكغ فقراتو عمى كتاب العمكـ لمصؼ االكؿ, 
(  مف نكع االختيار مف .9( مف نكع  االختيار الصح كالخطأ ك ).9( فقرة اختبارية ).4)

متعدد, كعرض عمى لجنة مف المحكميف في اختصاص  العمكـ كطرائؽ تدريسو كتـ االتفاؽ 
باألجماع عمى صالحية فقراتو جميعا , كطبؽ االختبار عمى مجمكعتي البحث في يـك 

( لمعرفة داللة الفرؽ   t-test, كباستعماؿ االختبار التائي )  4.97/.4/9س بتاريخ الخمي
بيف المجمكعتيف , أظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذم داللة احصائية عند مستكل داللة 

( مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف احصائيا في المعمكمات 62( كدرجة حرية ) 0.0.)
 (:         2جدكؿ )السابقة في مادة العمـك , ال

 مجموعتي البحث في اختبار المعمومات السابقة في مادة العموم تكافؤ (4جدول )

 
 .  اختبار الذكاء :2

لينكف( –تـ مكافأة مجمكعتي البحث في متغير الذكاء بتطبيؽ ) اختبار اكتيس 
مف لمقدرات العقمية المقنف مف قبؿ  ليالئـ البيئة العراقية كيتككف االختبار في نسختو العربية 

( فقرة متنكعة,  كتـ تطبيؽ االختبار عمى مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة  في يـك .0)
, كبعد تصحيح اجابات الطالب بإعطاء درجة  كاحدة لإلجابة  4.97/.9/9االحد المكافؽ 

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
إلحصائية 

مستكل  عند
 0.0.داللة)

) 

 الجدكلية المحسكبة

دالة  غير 9099 .077. 62 4.563 167.271 22 التجريبية
 4.325 165.162 22 الضابطة احصائيا 
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( ,  .0الصحيحة كصفر لإلجابة الخاطئة أك المترككة فتككف بذلؾ الدرجة الكمية لالختبار )
( لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف  لمعرفة داللة الفرؽ  t-testاالختبار التائي ) كباستخداـ

بيف المجمكعتيف , أظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذم داللة احصائية  عند مستكل داللة 
( مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف احصائيا في اختبار الذكاء  , 62( كدرجة حرية ) 0.0.)

 (0 0الجدكؿ )
 ( ) تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  في اختبار الذكاء(5جدول رقم )

                                       
 . اختبار التفكير المنظومي : 4

أستعمؿ اختبار التفكير المنظكمي لغرض التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية 
كيتضمف االختبار  كالضابطة ,كلمعرفة حالة المتغير التابع قبؿ دخكؿ المتغير المستقؿ عميو, 

إدراؾ العالقات بيف أجزاء الشكؿ المنظكمي الكاحد أك بيف المنظكمات الميارات اآلتية )
, كُطِبَؽ  االختبار يـك األخرل, تحميؿ المنظكمات, تركيب المنظكمات, تقكيـ المنظكمات( 

درجات ( فقرة مقاليو  , كحسبت ثالث 042 كتضمف االختبار )4.97/.2/9الثالثاء المكافؽ  
( درجة , كباستعماؿ االختبار  74لكؿ فقرة , ككانت الدرجة الكمية لالختبار تساكم )

لعينتيف مستقمتيف متساكيتيف  ,أظيرت النتائج عدـ كجكد فرؽ ذم داللة  (  T-testالتائي)
( , لذا تعد مجمكعتي البحث  62( كدرجة حرية ) 0.0.إحصائية عند مستكل داللة )

 (:8ة متكافئة في اختبار التفكير المنظكمي , الجدكؿ)التجريبية كالضابط
 تكافؤ مجموعتي البحث في أختبار التفكير المنظومي   (6جدول )

 
الداللة  القيمة التائيةدرجة االنحراؼ المتكسط  العدد المجمكعة

المتكسط  العدد المجمكعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

درجة 
 الحرية

الداللة الحصائية  القيمة التائية
مستكل  عند

 ( 0.0.داللة)
 الجدكلية المحسكبة

 غيردالة احصائيا  9099 .069. 62 .37..4 79.387 22 التجريبية
 46.159 71.835 22 الضابطة
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 االحصائية   الحرية  المعيارم الحسابي

 الجدكلية المحسكبة
 التجريبية

 
غيردالة  9099 ..02. 62 9.0222 470809 22

 احصائيا
 9.0200 470.28 22 الضابطة

 خامسا : ضبط المتغيرات الدخيمة في التجربة )السالمة الخارجية ( : 
مف السالمة الداخمية لمتغيرات البحث كضبطيا عف طريؽ  تػأكدت الباحثة  بعد اف

في   المتغيرات الدخيمة كالضابطة, تأكدت الباحثة مف ضبطمكافأة المجمكعتيف التجريبية 
 متغير البحث )التفكير المنظكمي (, كىي كاالتي :

 التدريس: .1
درست الباحثة المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة (لضبط متغير الخبرة كالفركؽ  

الفردية بيف المدرسات كأبعاد اثر االجراءات التجريبية  مما يضفي عمى التجربة درجة مف 
 الدقة كالمكضكعية0

 المادة الدراسية : .2
العمـك درست  المجمكعتاف المادة الدراسية  نفسيا التي شممت جميع فصكؿ كتاب  

)الجزء االكؿ( كىك المنيج المقرر تدريسو مف كزارة التربية , لمصؼ الثاني المتكسط الطبعة 
 ـ0 4.96االكلى لسنة 

 توزيع الحصص:  .3
( حصص  أسبكعيا .9درست الباحثة المجمكعتيف )التجريبية ك الضابطة ( )    

( حصص اسبكعيا , كتـ االتفاؽ مع أدارة المدرسة عمى اف تككف اكقات الدركس 0بكاقع )
بنحك دكرم تبادلي  كعمى أف تدرس المجمكعتاف )التجريبية كالضابطة (, في اليكـ نفسو , 

 كما مكضح في الجدكؿ االتي : 
 

 توزيع الحصص التدريسية االسبوعية لمجموعتي البحث (7جدول ) 
الحصة                   

 اليوم
 الثالثة                                                                                                                      الثانية                              
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 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  االحد 
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة  االثنين
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الثالثاء
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة  االربعاء
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  الخميس

 : .الظروف الفيزيقية4
درست المجمكعتاف )التجريبية كالضابطة ( في قاعة العمكـ , ككنو قاعة تمتمؾ      

 أكثر المكاصفات المادية المناسبة لدرس جيد , لمحد مف  تأثير ىذا العامؿ0 
 .اداة البحث:5
اعتمدت الباحثة اختبار التفكير المنظكمي , كطبقتو عمى مجمكعتي البحث بعد   

 انتياء مدة التجربة  0
 سادسا :اعداد متطمبات البحث 

 تحديد المادة العممية .1
تـ تحديد المادة العممية  التي تدرس في أثناء التجربة مف كتاب العمكـ لمصؼ      

, كىي الجزء الذم يدرس في الفصؿ الدراسي   4.96الثاني المتكسط الطبعة االكلى لسنة 
 ( ـ , كالذم يتضمف الفصكؿ االتية : 4.96-4.97االكؿ مف السنة )

 0 الفصؿ االكؿ : العناصر كالترابط الكيميائي 
             0  الفصؿ الثاني : المركبات الكيميائية 

 0 الفصؿ الثالث  : الصيغ كالتفاعالت الكيميائية 
 0الفصؿ الرابع: المحاليؿ 
 0الفصؿ الخامس: عمـ التصنيؼ 
 0 الفصؿ السادس: كيؼ تصنؼ الكائنات الحية 
 0الفصؿ السابع: الكائنات الحية البسيطة 
 0الفصؿ الثامف: مممكة النباتات 
 0الفصؿ التاسع: مممكة الحيكانات 
 0الفصؿ العاشر: التكازف في النظاـ البيئي 
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 اعداد الخطط التدريسية : -2

اعدت الخطط التدريسية لمجمكعتي البحث  في ضكء محتكل المادة العممية كبمغ      
( خطة تدريسية لكؿ مجمكعة ,متناسبا مع المدة الزمنية لتطبيؽ البحث  0 كتـ .4عددىا )

عرض أنمكذج لكؿ نكع منيا,عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ التربية 
مكـ , كذلؾ لمتعرؼ عمى مدل صالحيا  مف حيث المادة كعمـ النفس كطرائؽ تدريس الع

العممية  كامكانية اعتمادىا كتطبيقيا عمى عينة البحث كالمتمثمة بالمجمكعتيف , كقد أخذت 
الباحثة بمالحظات المحكميف التي اسيمت بنحك كبير بتعديؿ الخطط كاظيارىا بصكرة جيدة  

 كبنحك يتناسب مع متغيرات البحث 0
  : اداة البحث :سابعا 

تبنت الباحثة اختبارا لمتفكير المنظكمي يتالءـ مع طبيعة مرحمة الثاني المتكسط  
 (4.970كالمادة الدراسية كىك االختبار المعد مف قبؿ العامرم)

  تعميمات االجابة عن االختبار المنظومي: -
كعة لغرض مساعدة الطالب عمى فيـ كيفية االجابة عف اسئمة االختبار اعدت  مجم

مف التعميمات , مع اعطاء مثاؿ محمكؿ , كاف تككف االجابة عف جميع االسئمة , فضالن عف 
 تسجيؿ االجابة عمى كرقة االجابة0 

 تعميمات التصحيح : 
كضع معيار لتصحيح  اجابات الطالب , إذ يتراكح  كزف درجة كؿ فقرة ) منظكمة (  

منظكمة فرعية كاحدة مف ضمف المنظكمة ( درجة, أم عند اجابة الطالب عف 2– .)بيف 
الرئيسة تحسب درجة كاحدة فحسب, اما اذا كانت اجابة الطالب لمنظكمتيف فرعيتيف مف 
ضمف المنظكمة الرئيسة فأنيا تحسب درجتيف كىكذا , اما في حالة االجابة الخاطئة اك عدـ 

( 42بأجمعو يتألؼ مف ) اجابة الطالب لمسؤاؿ )المنظكمة( فتعطى صفران 0 كلما كاف االختبار
منظكمات )سؤاؿ( لذا كانت اعمى درجة يمكف اف يحصؿ عمييا الطالب مف الناحية النظرية 

 (, تـ كضع اجابة نمكذجية  لفقرات االختبار 60( درجة , الجدكؿ)74ىي )
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درجت انتفكير انمنظىمي انكهيت ودرجاث انمهاراث انفرػيت وتىزيغ انفقراث  ( 6جدكؿ ) 

 ،راثبيه انمها
يمضي عميه سنه واحدة فقد طبقته الباحثة بعد ان استخرجت وبما ان االختبار لم 

 الصدق الظاهري له وذلك بعد اخذ اراء المحكمين.

  التطبيق االستطالعي :
( طالبا مف 22طبؽ االختبار عمى عينة مف الصؼ الثاني المتكسط عدد افرادىا )    

مجتمع البحث كمف غير العينة , )العينة االستطالعية االكلى(,كتـ اختيارىـ بالطريقة 
 يـك االثنيف كذلؾ: 4.97/.6/9العشكائية مف طالب متكسطة الفارابي لمبنيف بتاريخ 

 جابة عف االختبار, كالفقرات التي كضعت مف اجمو 0لمتأكد مف كضكح  تعميمات اال
حساب الكقت المستغرؽ لتطبيؽ االختبار فبعد حساب متكسط الكقت المستغرؽ 

( دقيقة 20لإلجابة , باحتساب متكسط كقت جميع طالب المشتركيف في االختبار , كجد انو )
 ار0  ( دقيقة كحد اعمى لإلجابة عف االختب20ك بذلؾ يثبت الكقت عمى ) 

 التحميل االحصائي لفقرات االختبار :
اف الغاية مف تحميؿ الفقرات ىك تحسيف االختبار مف خالؿ الكشؼ عف الفقرات     

الضعيفة كاعادة صياغتيا أك حذفيا أك استبعاد غير الصالحة منيا , كاف التحميؿ االحصائي 
الب مف حيث سيكلتيا يساعد مصمـ االختبار عمى التأكيد عمى الفركؽ الفردية بيف الط

كصعكبتيا كقدرتيا عمى التمييز بيف الطالب ذكم القابميات العالية كالطالب ذكم القابميات 
عمى عينة  4.97/.9/9الضعيفة ,  لذا  طبؽ االختبار في يكـ الثالثاء المصادؼ  

ادراك  انمجال

انؼالقاث 

 انمنظىميت

 تحهيم 

 انمنظىماث

 تركيب 

 انمنظىماث

 تقىيم 

 انمنظىماث

 انمجمىع

تىزيغ انفقراث 

 بيه انمهاراث

4,.,3 

,.,7 

6,1,9 

,8,45 

44,4.,43 

,4.,47,46 

41,49,48,.5 

,.4,..,.3,.. 

.. 

اندرجت انكهيت 

 نهمهارة

47 47 49 .. 1. 
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استطالعية مف طالب الصؼ الثاني المتكسط مف متكسطة  )عاصـ بف ثابت ( مؤلفة مف  
  طالب ) العينة االستطالعية الثانية لالختبار0 (..9)

كتـ ترتيب درجات الطالب  الناتجة مف التطبيؽ تنازليا , كاخذت الدرجات التي      
%( العميا مف اعمى الدرجات, كادنى الدرجات , لمحصكؿ عمى مجمكعتيف بأقصى  27تمثؿ )

 ت االحصائية االتية :ما يمكف مف حجـ كتمايز , ثـ اجريت عمى المجمكعتيف العمميا
  صعوبة فقرات االختبار:

لمتحقؽ مف مدل صعكبة فقرات اختبار التفكير المنظكمي  طبقت المعادلة الخاصة  
بذلؾ , كحسبت ايضا معامالت صعكبة الفقرات المقاليو باستعماؿ معادلة الصعكبة لألسئمة 

( كتعد فقرات االختبار  0.75- 0.34المقاليو فكجد اف معامالت الصعكبة تراكحت بيف )
( كعمى ىذا االساس 8.7: 9962%( ) بمـك كاخركف , 80 -% 20مقبكلة اذ تراكحت بيف )

 كاف مستكل صعكبة فقرات االختبار مناسبا0
              :معامل تمييز فقرات االختبار 

تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات  اختبار التفكير المنظكمي      
( , كحيث اف الفقرة 092.-042.باستعماؿ معادلة التمييز الخاصة بيا, فكجد انو يتراكح بيف )

( تعد ضعيفة التمييز كينصح بحذفيا, كتعد فقرات (0.20التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف 
رتيا التمييزية  كاجرم التعديؿ عمى احدل الفقرات كلذلؾ لـ االختبار مقبكلة مف حيث قد

  .يحذؼ ام منيا

  صدق االختبار
 :الصدق الظاهري

كفي ضكء اعتمدت الباحثة الصدؽ الظاىرم لالختبار ككنو لـ يمر عميو سنو كاحدة 
 %( فأكثر6.0آراء المحكميف ابقي عمى الفقرات التي ايد صالحيا )

 صدق البناء :
كفي ضكء آراء اعتمدت الباحثة صدؽ البناء لالختبار ككنو لـ يمر عميو سنو كاحدة 

 %( فأكثر6.0المحكميف ابقي عمى الفقرات التي ايد صالحيا )
 ثبات اختبار التفكير المنظومي: 

تـ حساب ثبات اختبار التفكير المنظكمي بتطبيؽ  معادلة الفا كركنباخ , كىي      
قيس بكاسطتيا  االتساؽ الداخمي , ام التجانس كيستفاد منيا في حساب احدل الطرائؽ التي ت
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ثبات االختبارات التي تحكم عمى فقرات مكضكعية كفقرات مقالية  فضال عف ككف االختبار 
( كتـ اختيار ىذه المعادلة لمالءمتيا لالختبار الحالي 247: 9996يطبؽ لمرة كاحدة )عكدة ,

مفقرات , كقد بمغ معامؿ الثبات  المحسكب بتطبيؽ ىذه كعدـ تساكم مستكيات الصعكبة ل
 ( كىي قيمة عالية كتشير الى ككف االختبار يتمتع بثبات عاؿ0.8560المعادلة )
%( فاكثر ك يمكف االعتماد .6-%.8اذ تقبؿ معامالت الثبات اذا كانت بيف ) 

 ( 4.9: 7..4عمييا0 )الكبيسي,
 ثبات التصحيح :

( كرقة امتحانية بطريقة عشكائية مف اكراؽ العينة االستطالعية 40تـ سحب )        
كلغرض حساب ثبات التصحيح عبر الزمف , قامت الباحثة بتصحيح اكراؽ االجابة بعد مركر 

( يكما عمى التصحيح االكؿ كباستعماؿ معادلة ككبر, اظيرت النتائج اف نسبة االتفاؽ (14
%(,كقد صحح اكراؽ االجابات مرة اخرل مف قبؿ مصحح ثاف 100)بيف التصحيحيف بمغت 

%( , كبعد التأكد 100كباستعماؿ المعادلة  نفسيا كانت نسبة االتفاؽ بينيا كبيف الباحثة ) 
مف دالالت ثبات اختبار التفكير المنظكمي ك التحميؿ االحصائي لمفقرات , عد االختبار 

 جاىزا لمتطبيؽ 0
 ة اجراءات تطبيق التجرب

مف الفصؿ الدراسي  4.97/.9/9بدأ تطبيؽ التجربة يكـ االحد المكافؽ  -9
 ـ0 4.96-4.97االكؿ لمعاـ 
 حرصت الباحثة عمى تدريس المادة بنفسيا لممجمكعتيف : -4
 تجريبية  كفؽ مخططات التعارض المعرفي 0  - أ

 الضابطة  كفؽ الطريقة االعتيادية0   -ب 
 ( اسبكعيان لكؿ شعبة0 0كاف عدد الحصص ) -2
اجرت الباحثة اختبار التفكير المنظكمي يكـ الخميس المكافؽ  -2

2/9/4.960 
 0 2/9/4.96انتيت التجربة في  يـك الخميس المكافؽ  -0

 ثامنا :الوسائل االحصائية :
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لتحقؽ ىدؼ البحث كفرضيتو كتحميؿ البيانات كمعالجتيا احصائيا فقد استعممت      
 : SPSSالحقيبة االحصائية 

 

 وتفسيرها :نتائج اختبار التفكير المنظوميعرض النتائج 
: ال يكجد فرؽ ذك داللة  لغرض التحقق من الفرضية الصفرية التي تنص عمى أن

( بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف  2.0.احصائية عند مستكل )
رسكف بمخططات التعارض المعرفي كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذيف يد

 بالطريقة االعتيادية في اختبار التفكير المنظكمي 0
( , كاالنحراؼ 2.044كباستخراج المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية البالغ)     
( لعينتيف مستقمتيف غير   T-test(, كباعتماد االختبار التائي )9.0222المعيارم )

( أذ بمغت القيمة التائية المحسكبة 62( كدرجة حرية ) 0.0.متساكيتيف , عند مستكل داللة )
 ( يكضح ذلؾ :  9(, الجدكؿ )9099( كىي أكبر مف القيمة الجدكلية )2066)  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب عينتي البحث في (  9جدكؿ )  

 التفكير المنظومي )االختبار البعدي(اختبار 
 

المتوسط  العدد المجموعة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية 

الداللة  القيمة التائية 
 الجدولية  المحسوبة  االحصائية 

دالة  9099 2066 62 9.0222 2.044 22 التجريبية 
 70.7 29002 22 الضابطة  أحصائيا 

كىذا يدؿ عمى اف الفرؽ بيف متكسطي الفركؽ ذك داللة إحصائية لصالح        
المجمكعة التجريبية التي درست  كفؽ مخططات التعارض المعرفي , كبيذا ترفض الفرضية 

( بيف متكسط 0.0.الصفرية , ام اف :  يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل الداللة )
 الضابطة في اختبار التفكير المنظكمي 0 درجات المجمكعتيف التجريبية ك 
 ثانيا: تفسير النتائج : 

اف تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة في اختبار    
 التفكير المنظكمي يرجع الى :
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اف تنظيـ محتكل الدرس بشكؿ مخططات تتضمف التصكرات السابقة كالحدث  .1
كالمفاىيـ المرتبطة كالمدركات الحسية المدعمة  لكؿ   المتعارض كالتصكر الصحيح كالشرح

درس مف دركس المادة المقرر تدريسيا أتاح الفرصة لمطالب رؤية شاممة لمكضكع الدرس 
 كالتكامؿ بيف أجزاء مكضكع الدرس مما أثر أيجابا في تفكيرىـ المنظكمي 0

رض جذب أنتباه الطالب كحثيـ لمبحث عف التصكر العممي الجديد ,الف ع .2
الدرس  يعتمد عمى تقديـ المعمكمات بصكرة  معارضة لمخبرات السابقة  المكجكدة في أذىانيـ 
, مما يؤدم الى حدكث صراع بيف الخبرات السابقة كالمعمكمات الجديدة المقدمة فيشعر 

 الطالب بعدـ االتزاف المعرفي , ك يدعكىـ لمتساؤؿ كالبحث , ك يثير تفكيرىـ0 
ترتيب مكضكع الدرس بشكؿ خطكات مثبتة في مخطط التدريس مف خالؿ  .3

التعارض المعرفي جعؿ الطالب يدرككف العالقات بيف المفاىيـ كالتصكرات كبناء المعنى عف 
طريؽ ىذه االشكاؿ كمحاكلة الربط بينيا كبيف ما سبؽ دراستو مما يؤدم الى تحسيف مستكل 

 تفكيرىـ المنظكمي 0
ث كالتقصي مف خالؿ التعارض كالعكدة الى 0الفرصة التي أتيحت لمطالب لمبح2

االتزاف المعرفي جعؿ الطالب يطكركف فيميـ لممادة العممية كاجراء المعالجة الالزمة الفكارىـ 
 كاعادة بنائيا بشكؿ منظـ ,  مما ادل الى تحسيف مستكل تفكيرىـ المنظكمي0

مف خالؿ استعماؿ مخططات التعارض المعرفي التي ىي  مقاربة  00
مات فيي ستؤدم الى تحسيف تفكيرىـ  المنظكمي مف حيث اشتماليا لمكضكع الدرس  لممنظك 

 كالعالقات بيف اجزائو   
 ثالثا : االستنتاجات :

 في ضكء نتيجة البحث يمكف االستنتاج بما  يأتي :
افضمية التدريس بمخططات التعارض المعرفي في التفكير المنظكمي لطالب الصؼ 

 بالطريقة االعتيادية0الثاني المتكسط مقارنة 

 رابعا : التوصيات :
 في ضكء ما تكصؿ اليو البحث تـ كضع التكصيات االتية :    
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ادراج مخططات التعارض المعرفي ضمف المكاضيع التي يتـ تدريب مدرسي  90
العمكـ عمييا عند فتح دكرات تدريبية في مراكز االعداد كالتدريب التابعة لكزارة التربية ككذلؾ 

 التربية ضمف مقرر طرائؽ تدريس العمـك 0كميات 
ضركرة تكجيو أنظار مدرسي كمدرسات الصؼ الثاني المتكسط  الستعماؿ  40

مخططات التعارض المعرفي في تدريس العمكـ لما ليا مف أثر ايجابي في زيادة التفكير 
 المنظكمي لدل طمبتيـ 0

مى المعرفة ضركرة اىتماـ مدرسي العمكـ  قبؿ البدء في الشرح اف يتعرؼ ع 20
 المسبقة المرتبطة بمكضكع الدرس لدل طالبو 0

االىتماـ بتكافر المكاد كاالمكانات الالزمة الجراء االنشطة العممية كالمدركات  20
 الحسية المدعمة التي  تساعد عمى تحسيف التفكير 0 

 خامسا: المقترحات :
 استكماال لمبحث كضعت المقترحات  إلجراء الدراسات االتية  :   
دراسة أثر مخططات التعارض المعرفي في التحصيؿ كأنكاع التفكير االخرل  90

 )االبتكارم , االبداعي , التأممي , كالعممي , كالناقد كاالستداللي (0
 لمعرفي عمى مكاد كمراحؿ دراسية أجراء دراسات ألثر مخططات  التعارض ا 40
ات التفكير أجراء دراسة لمعرفة مدل امتالؾ طالب المرحمة المتكسطة لميار  20

 المنظكمي 0
 قائمة المصادر:

(: "اثر استخداـ خرائط المفاىيـ 6..4باز , ثيكدكرة دم , كعمي خالد بكاعنة )  -
الخالفية كأداة تعميمية  في تغيير المفاىيـ البديمة في العمكـ لطمبة الصؼ الثامف االساسي  

 , عماف0 67بالمممكة االردنية الياشمية ",المجمة التربكية ,العدد 
 التدريس بالمتناقضات, سمطنة عماف0 (: 6..4البمكشية, خديجة بنت احمد ) -
( : تقييـ الطالب التجميعي كالتككيني , ترجمة محمد 9962بمكـ , بنياميف كاخركف ) -

 اميف المفتي كاخركف , دار العربية, القاىرة0
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( : أثر نمكذج كاريف في تحصيؿ مادة االحياء عند 4.92جاعد , لميس محسف ) -
منظكمي ,رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة طالبات الصؼ االكؿ متكسط كتفكيرىف ال

 بغداد , بغداد 0
, دار الكتب  9طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو , ط :( 4..4الحيمة , محمد محمكد ) -

 ,عماف0
 لجزء-"كانكاعو التفكير(2013) : الكريـ عبد  ىيـ إبرا كسيى ميدم رزكقي , رعد -

 .د, بغدا عادؿ مكتب 5 ,ط ,األكؿ
(: استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ  7..4حسيف )زيتكف ,حسف  -

 كالتعمـ , عالـ الكتب , القاىرة 0
(:" أثر نمكذج ثيميف في تحصيؿ مادة الكيمياء 4.90الساعدم, زينب جمكب قاسـ ) -

كالذكاء االجتماعي عند طالبات الصؼ الثاني المتكسط , رسالة ماجستير غير منشكرة , كمية 
 التربية ابف الييثـ , جامعة بغداد , بغداد 0 

, مكتبة الجامعيةالبحث العممي العداد البحكث العممية,ال: (9..4محمد ) فيؽ ,ش -
 0   السكندريةا
(:" فعالية خرائط الصراع المعرفي في تصحيح  8..4طمبة, إيياب جكدة أحمد ) -

التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ كحؿ المسائؿ الفيزيائية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ", 
 90, العدد  9رسالة ماجستير منشكرة , مجمة التربية العممية, المجمد 

(: "أثر مخططات التعارض المعرفي في 4.97م, ياسميف محسف حمد )العامر  -
تحصيؿ مادة الكيمياء كالتفكير المنظكمي عند طالب الصؼ الثاني المتكسط", رسالة 

 ماجستير غير منشكرة, جامعة بغداد0
( : تعميـ الرياضيات لجميع االطفاؿ في ضكء متطمبات المعايير 2..4عبيد , كليـ ) -

  , دار المسيرة 0كثقافة التفكير 
 ح  ,مكتبة الفال 9(:التفكير كالمنياج المدرسي , ط 2..4عبيد , كليـ كعزك عفانة ) -
(: مداخؿ معاصرة لبناء المناىج, المؤتمر العربي  2..4)فانوعبيد, كليـ ك عزك ع -

 الثالث حكؿ المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتعمـ, القاىرة  0
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(:" اثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية 7..4)عفانة ك محمد ابك ممكح   -
في تنمية التفكير المنظكمي في اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع االساسي بغزة" , المؤتمر 
العممي االكؿ لكمية التربية ,التجربة الفمسطينية في أعداد المناىج كالكقائع كالتطمعات, المجمد 

 , غزة 90
(: التفكير انماطو كنظرياتو  4.94ى مطشر عبد الصاحب)العفكف, نادية ك منتي -

 , دار الصفاء ,عماف  90كاساليب تعميمو كتعممو, ط
( : بناء خرائط التعارض المعرفي كاستخداميا في تعديؿ 6..4قنديؿ ,أحمد ابراىيـ ) -

التصكرات البديمة عف مفاىيـ مكضكع الطاقة الكيميائية لدل طالب الصؼ االكؿ الثانكم 
 (090ة كمية التربية , جامعة المنصكرة , الجزء الثاني , العدد ),مجم

(:" أثر نمكذج التعمـ التكليدم في تحصيؿ مادة  4.92العمكش , محمد كماؿ محمد ) -
الكيمياء لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط  كتفكيرىـ المنطقي ", رسالة ماجستير غير 

 اد , بغداد  0منشكرة , كمية التربية ابف الييثـ , جامعة بغد
, دار 9( : القياس كالتقكيـ في العممية التدريسية , ط 9996عكدة ,احمد سميماف) -

 االمؿ , عماف0
(:التفكير المنظكمي كالعمى المكاني , ترجمة  4.99الفيؿ , حممي محمد حممي ) -

كأعداد حممي محمد حممي الفيؿ , جامعة االسكندرية 0كمية التربية النكعية ,قسـ العمـك 
  تربكية كالنفسية ) المكتبة االلكتركنية (0ال
, دار 9( :القياس كالتقكيـ تجديدات كمناقشات , ط7..4الكبيسي, عبد الكاحد حميد ) -

 جرير لمنشر كالتكزيع , عماف 0
لرياضية :أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي في اكتساب المفاىيـ ا(.4.9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) -

ك التفكير المنظكمي لدل طمبة المرحمة المتكسطة في مادة الرياضيات, المؤتمر المنظكمي 
 في جامعة الزرقاء في األردف , الزرقاء , االردف 0

( : تدريس العمكـ في العالـ المعاصر , اتجاىات حديثة في 7..4النجدم ,احمد ) -
, , دار الفكر 4التفكير كالنظرية البنائية ,طتعميـ العمكـ في ضكء المعايير العالمية كتنمية 

 العربي , القاىرة 0
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بيف النظرية  -(:الذكاء المتعدد في غرفة الصؼ .4.9نكفؿ , محمد بكر ) -
 , دار المسيرة , عماف 0 4كالتطبيؽ, ط

(: "أثر التدريس بالمدخؿ المنظكمي في اكتساب .4.9اليعقكبي, محمد ىاشـ ) -
ميارات التفكير المنظكمي عند طالب األكؿ متكسط" , أطركحة  المفاىيـ الجغرافية كتنمية

 دكتكراه غير منشكرة, جامعة بغداد0
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