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فعالية تدريس الكيمياء باستخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء 
وتنمية التفكري املنظومي لدى طالبات الصف  املعرفة يف التحصيل

 األول الثانوي
 ()د/ سهام السيد صالح مراد د:ادعإ

 لفية نظرية:خمقدمة و
ه انفجار معريف يشهد العامل اليوم تطور وتقدم يف شىت جماالت العلوم وهذا التقدم والتطور صاحب

هائل وأصبح الفرد يف حاجة ماسة إىل أن يعمل جاهدا ليتكيف معه وأن يشارك يف احلياة بصورة إجيابية 
ستيعاب الكم اهلائل من املعلومات، لذلك كان من الضروري أن نعلم املتعلم كيف اا على ويصبح قادر  

 اهبا وتطبيقها يف احلياة.يفكر ال كيف حيفظ مقررات املناهج الدراسية دون فهمها واستيع
وعند النظر يف التقدم الذي وصلت إليه دول العامل املتقدمة اليوم، جند أن حمور هذا التقدم هو 
العقل البشري املفكر الذي يقدم النظرية القابلة للتطبيق والذي ينتج كل ما من شأنه أن يطور احلياة 

بية املعاصرة الذي يؤكد على ضرورة تنمية قدرة األفراد البشرية فموضوع التفكري أصبح بالغ األمهية يف الت 
(، ومن 8002على التفكري ليكونوا قادرين على النجاح يف املستقبل واملسامهة يف تنمية اجملتمع )قشطة، 

هنا جاءت أمهية تعليم وتعلم التفكري كعملية راقية تسهم يف تطور اإلنسان وتقدم اجملتمع على حد سواء 
 .(82 -82، 8002ل، )أبو جادو، نوف

حياة اإلنسان وسامهت  ( إىل أن: علم الكيمياء من أهم العلوم اليت غريت8002ويشري أبو عجوة )
يف تطويره حيث يتعامل علم الكيمياء مع املواد اليت تتكون من عناصر ومركبات وكل هذه املواد هلا تركيب 

ونه يدخل يف مجيع نشاطات الكائنات احلية وخواص وتفاعالت وحتوالت ولعلم الكيمياء أمهية بالغة يف ك
ويسهم يف كافة منشط احلياة وبواسطة علم الكيمياء يتم حتويل املواد الطبيعية اخلام إىل مواد تليب 
احتياجات اإلنسان، وسامهت الكيمياء يف اجملال الزراعي والصناعي وغري ذلك من اجملاالت الكثرية اليت 

فاهيته، ومن منطلق أمهية علم الكيمياء كانت أمهية تدريس علم الكيمياء تساعد يف تقدم ورقي اإلنسان ور 
وية حيث تكمن أهداف تدريس الكيمياء يف كونه يساعد املتعلمني على تعميق العقيدة نيف املرحلة الثا

اإلسالمية يف نفوسهم وكسب القيم واالجتاهات واملهارات العقلية املناسبة كالتحليل والتفسري وإدراك 
 .جالقات واقتاح النماذ الع

                                                           

( )لوم.مدرس املناهج وطرق تدريس الع 
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ويعد تنمية التفكري بأنواعه املختلفة من أهم أهداف تدريس العلوم اليت ينبغي تنمينها لدى الفرد، 
وذلك على اعتبار أن التفكري منظومة معرفية متفاعلة وقابلة للمالحظة والتجريب والتنمية ولكي يتحقق 

كتساب األسلوب العلمي يف التفكري أو ا يذ يف ذلك البد أن يركز تدريس العلوم على مساعدة التالم
 .(29، 9222الطريقة العلمية يف البحث، والتكيز على طرق العلم وعملياته )زيتون، 

 ( إىل اخلصائص املشتكة للتفكري كما يلي:8002وتشري نصر )
 حيدث التفكري عندما ال يكون لدى الفرد استجابة فورية يواجه هبا املوقف. −
 .انقضاء فتة زمنية بني استقبال املثري وظهور االستجابة يتضمن التفكري −
 ضمنية.نستدل على التفكري من خالل السلوك الذي يصدر عن الفرد فهو عملية داخلية  −

وكذلك أصبح من أهم أهداف التدريس تعليم املتعلم كيف يفكر عن طريق تنمية قدرته على 
جديد وممارسة مهارات التفكري وعملياته يف جماالت توالالتفكري يف التفكري حىت يكون قادر على االبتكار 

، وهناك أنواع كثرية وخمتلفة من (8000احلياة املختلفة ملواجهة حتديات احلاضر واملستقبل )شهاب، 
التفكري كاخلطي، الناقد، التكتيكي، االستاتيجي، البصري، الدائري، اجلانيب، اجملرد، االبتكاري، 

 .واملنظومي
نظرا للتطورات  Systemic Thinkingاألخرية بدأ التكيز على التفكري املنظومي ويف اآلونة 

السريعة يف األنظمة العلمية واالجتماعية والثقافية وغريها كما أن التعقد يف ديناميكية احلصول على املعرفة 
نات األساسية وتلخيص مكوناهتا عرب األقمار الصناعية واإلنتنت وأنظمة االتصال جعل االهتمام باملكو 

ج واألنظمة  ذ واملركبة أمرا مهما ملواكبة تطور العلوم املختلفة، ومن هنا جاءت فكرة التفكري املنظومي يف النما
كوحدة واحدة تساعد على فهم الكل بدال من الدخول يف اجلوانب التفصيلية واملكونات اجلزئية وذلك 

 (.28، 8002، ع ومواكبته )عفانة، عبيديلتتابع التقدم العلمي السر 
أن: التفكري املنظومي وسيلة تساعد املتعلم  (8002؛ نصر، 8009انة، نشوان عفويرى كل من )

على توسيع آفاق التفكري لديه ورؤية العامل بشكل أمشل وحتديد املسببات لألحداث اليت تقع حوله 
املتعلم من خالل هذا النمط  والتعامل معها بطريقة فعالة ويعد من املستويات العليا للتفكري، حيث يستطيع

ا على النقد واإلبداع واالستقصاء، األمر الذي من التفكري رؤية املوضوعات بصورة شاملة، فهو يصبح قادر  
تعلم الذي يفكر هبذا مليؤكد أن هذا النوع من التفكري يعد شامال ألنواع خمتلفة من التفكري، وبالتايل فا

 متنوعة.النمط يكتسب مستويات تفكري متعددة و 
إىل أنه: إذا متكن الطالب من إتقان مهارات التفكري املنظومي والتفاعل  (8008ويشري عبيد )

املنظومي مع معطيات البيئة ومتطلبات العصر واستخدم مهارات العلم بطريقة منظومية صحيحة متكنه من 
للحياة يف عصر العوملة ت متكنه من مواجهة املشكالت واملقتضيات الالزمة اأن ينمو علميا ويكتسب خرب 
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وعصر العلم والتكنولوجيا وعصر اإلنتنت والصراعات الدائمة أي تنمو شخصيته بصورة متكاملة يف كل 
 جوانب التعلم املعرفية والنفس حركية والوجدانية.

: أن التفكري املنظومي يف موقف ما يتطلب من الفرد Ossimitz, 2002)كما يرى أوسيميتز )
هي: تفكري ديناميكي، تفكري يف شكل  ل سبعة من املسارات التفكريية يف وقت واحدالقدرة على تشغي

 فكري مستمر.تفكري عملي، تشامل، تفكري علمي،  منحىن مغلق )دائري(، وتفكري بناين، وتفكري
والرياضيات يف العلوم  من البحوث والدراسات إىل أمهية تنمية التفكري املنظوميشارت العديد أ دوق
؛ 8002؛ أبو عودة، 8009؛ عفانة، نشوان، 8008ل التعليم املختلفة كدراسات: )املنويف، يف مراح

 (.8090؛ اليعقويب، 8002؛ نصر، 8002؛ عسقول، حسن، 8002عفانة، أبو ملوح، 
التفكري  ةتنمي ةمهيأ ( إىلHongbing& Min, 2002هونج بينج ) ويشري جيانغ مني وقالتشو

رها جزء أساسي من التعليم يف املدارس الثانوية لتنمية قدرة املتعلمني على حتليل املنظومي يف الكيمياء باعتبا
يف  الثانويةلتقييم، حيث أجريا دراسات على طالب مدرسة جينلينغ ااملعلومات وتركيبها يف أشكال خمتلفة و 

 ء.لكيمبااج وبرجميات تدريس خمتلفة على وحدات خمتلفة يف منهج ذ الصني من خالل استخدام منا
ألول التفكري املنظومي لدى طالبات الصف امهارات  يةمنأمهية ت الباحثةوبناء على ما سبق ترى 

لتحليل والتكيب وتقييم اا من التفكري من حيث يالثانوي من خالل مقرر الكيمياء حتتاج إىل مستويات عل
مقرر ري املنظومي يف لتفكاملعلومات وأيضا لعدم تطرق الدراسات السابقة إىل أمهية تنميه مهارات ا

 .الكيمياء
 ةتتطلب تنمي (ملعرفةاوراء  )ما لتفكريايف  لتفكرياتنمية "( إن: 8002، 28) ويرى عفانة وعبيد

ي ينشغل حبل مشكلة معينة يقوم بعدة أدوار الذواالتصال بالذات ذلك ألن الشخص  الذات لتحكم يفا
ملدى  اك يكون مولدا لألفكار وخمططا وناقدا ومراقبوهو بذل ارايف أثناء قيامه هبذا العمل فهو يلعب أدو 

ا لفكرة معينة وموجها لسلوك معني للوصول إىل احلل فهو يعمل كمجتمع للعقل، مالتقدم احلادث، ومدع
Society of mind  وذلك ما يتطلبه عصر اإلنسان املتميز وهو التحدي الذي يواجهه مستقبل التبية

 القيام بدورها يف إعداد املواطن الذي تمتلك ليس فقط املعرفة بل ما أصبحت اآلن موضع تساؤل يفاليت 
 ".فوق املعرفة، والقادر ليس فقط على التفكري بل التفكري يف التفكري

ا للمتعلم فالتالميذ الذين تمتلكون مهارات مرتفعة ملا وراء ا ذاتي  ا تنظيمي  وتعد ما وراء املعرفة جانب  
 تنظيم تعلمهم ولديهم مقدرة على ضبط عمليات التعلم وحتديد ما حتتاجه يف ةليااملعرفة هم األكثر فع

مشكالت التعلم منهم، وكذلك القدرة على التوافق واالنسجام يف مواقف احلياة املختلفة. كما أن 
استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة له أمهيته الكبرية يف االنتقال من مستوى التعلم الكمي إىل مستوى 
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، 8009هدف إعداد وتأهيل املتعلم باعتباره حمور العملية التعليمية )علي، تعلم النوعي الذي يسالت
922.) 

 وتتكون عمليات ما وراء املعرفة من مكونني رئيسيني مها:
 .(Arends, Knowledge About Knowledge 9118)املعرفة عن املعرفة  -9
املعلومات  ياملعرفة أو السيطرة عل يعلمثل السيطرة  التنظيم الذايت مليكانيزمات التفكري: -8

(Patrick, 9111.) 
واستاتيجيات ما وراء املعرفة عديدة ومنها التساؤل الذايت، العصف الذهين، خرائط املفاهيم، لعب 

ج، إعادة صياغة ذ األدوار، احملاكاة، حفظ السجالت، التعلم التعاوين، تنشيط املعرفة السابقة، املعلم كنمو 
، "اشرح -ملتأ -الحظ"ج ذ ومنو  "اشرح -الحظ -تنبأ"يذ وكذلك التنظيمات التخطيطية، فكار التالمأ

 التفكري بصوت عايل وكراس النشاط.
ومن الدراسات اليت تؤكد على أمهية استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس دراسة 

ا وراء املعرفة يف حتصيل العلوم ( وهدفت إىل التعرف على فاعلية استخدام استاتيجيات م8000)شهاب، 
وتنمية مهارات العلم التكاملية والتفكري االبتكاري لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي ودراسة كوش 

(Koch, 2009 اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الفهم )
( حيث هدفت إىل معرفة وجود أثر الستخدام 8009نشوان، انة، عفالقرائي يف نصوص الفيزياء ودراسة )

استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات على تنمية التفكري املنظومي لدى طلبة الصف الثامن 
(، واليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام استاتيجيات ما وراء 8009ي، علزة، ودراسة )غاألساسي ب

رياضيات وحل املشكالت لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ودراسة )قشطة، املعرفة يف حتصيل ال
ثر توظيف استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس العلوم على تنمية أ(، واليت هدفت إىل معرفة 8002

 زة.غاملفاهيم العلمية واملهارات احلياتية لدى طالبات الصف اخلامس األساسي ب
ت السابقة اليت تناولت استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعلم مادة الكيمياء وبالنظر للبحوث والدراسا

ا على املستوى احمللي، وعلى ذلك فإن أية حماولة للبحث عن طرق وأساليب تنمية التفكري بصفة قليلة جد  
امة واملنظومي بصفة خاصة لدى الطالبات وزيادة وعيهن بعمليات واستاتيجيات تفكريهن يعد من ع
 وضوعات املهمة اليت تستحق البحث واالهتمام هبا.امل

فقد شعرت الباحثة باحلاجة إىل إجراء هذا البحث وهو استخدام بعض  -واستنادا إىل ما سبق
تدريس الكيمياء ومعرفة فعاليتها على التحصيل الدراسي وتنمية التفكري  يفاستاتيجيات ما وراء املعرفة 

تركيب الذرة( املقررة على طالبات  -اخلواص والتغريات واملادة -ملادةاملنظومي وذلك من خالل وحديت )ا
 الصف األول الثانوي.
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 مشكلة البحث:
تشري الدراسات والبحوث السابقة إىل أن هناك صعوبات عند دراسة تعليم وتعلم الكيمياء، وإىل 

؛ 8009، قةالناتدين التحصيل الدراسي يف الكيمياء لدى طالب املرحلة الثانوية مثل دراسات: )
احلايل لتدريس الكيمياء املتبع يف  قع(، كما إن الوا9222؛ سيد، 8000؛ احملالوي، 8009الطنطاوي؛ 

مدارسنا مازال يعتمد أسلوب التلقني من قبل املعلمة بغرض التحصيل واحلفظ واالستظهار من قبل 
تاج حتطالبات سلبيات أمام املواقف اليت الطالبات وعدم االهتمام بتنمية التفكري املنظم اهلادف، مما جيعل ال

(، وكذلك من خالل نتائج 8000؛ عبد الوكيل، 8009تفكري كما يشري إىل ذلك كل من: )نصر، 
الدراسة االستطالعية اليت أجرهتا الباحثة حيث طبقت الباحثة اختبار حتصيلي يقيس مستويات املعرفة 

يب، التقومي( واختبار التفكري املنظومي يقيس )مهارة حتليل كر، الفهم، التطبيق، التحليل، التكذ الستة )الت
املنظومات الرئيسية إىل منظومات فرعية، مهارة إدراك العالقات داخل املنظومة، مهارة تركيب املنظومات 

طالبة من ومن نتائج الدراسة  (28)من مكوناهتا( على عينة من طالبات الصف األول الثانوي بلغ عددهن 
صيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مقرر الكيمياء حيث بلغت حتدين الت االستطالعية

كذلك تدين مهارات التفكري   %22نسبة الطالبات الاليت حصلن على درجات منخفضة يف التحصيل 
املنظومي لديهن حيث بلغت نسبة الطالبات الاليت حصلن على درجات منخفضة يف اختبار التفكري 

وبناء على ذلك تتحدد مشكلة البحث احلايل يف تدين التحصيل الدراسي ومهارات  ،%22املنظومي 
اخلواص  -التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مقرر الكيمياء يف وحديت )املادة

راء بعض استاتيجيات ما و  ةلياوتركيب الذرة(، هلذا سعى البحث احلايل ملعرفة فع -والتغريات( و)املادة
 .املعرفة يف التحصيل الدراسي وتنمية التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي

 :ةلياحاول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة الت :أسئلة البحث
استخدام بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الكيمياء يف التحصيل  اليةما فع -9

 ؟ثانويالدراسي لدى طالبات الصف األول ال
ما فعالية استخدام بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الكيمياء على تنمية التفكري  -8

 املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
 حتدد أهداف البحث فيما يلي:أهداف البحث: 

تعرف فعالية استخدام بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الكيمياء يف التحصيل  -9
 .دراسي لدى طالبات الصف األول الثانويال
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تعرف فعالية استخدام بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الكيمياء يف تنمية التفكري  -8
 املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي.

( وفق بعض "وتركيب الذرة -املادة"و "اخلواص والتغريات -تنظيم حمتوى، وحديت )املادة -2
 ا وراء املعرفة )التساؤل الذايت، خرائط املفاهيم، التلخيص( من خالل دليل املعلمة املقدم.استاتيجيات م

 تكمن أمهية البحث فيما يلي: أهمية البحث:
ه ذه الباحثة يف هتتمكن ملعلمات الكيمياء االستفادة من االختبار التحصيلي الذي أعد -9

 قرر الكيمياء.الدراسة لتقومي حتصيل طالبات الصف األول الثانوي يف م
ه الباحثة يف هذه تتمكن ملعلمات الكيمياء االستفادة من اختبار التفكري املنظومي الذي أعد -8

 الدراسة لتقومي مهارات التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مقرر الكيمياء.
ا الباحثة هتتمكن ملعلمات الكيمياء استخدام دليل املعلمة يف تدريس الكيمياء اليت أعد -2

 "وتركيب الذرة -املادة"و "اخلواص والتغريات -املادة"باستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف وحديت 
 لزيادة التحصيل الدراسي وتنمية التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مقرر الكيمياء.

يجيات ما وراء املعرفة )التساؤل ج لوحدات يف الكيمياء معدة يف ضوء بعض استاتذ تقدمي منا -9
 الذايت، خرائط املفاهيم، التلخيص( مما يفيد واضعي املناهج يف إعداد وحدة مماثلة.

 مصطلحات البحث:
 :استراتيجيات ما وراء المعرفة 

جمموعة من اإلجراءات اليت " اهن( بأHenson& Eller; 9111, 258) هينسون وايلريعرفها 
باألنشطة والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم الذايت اليت تستخدم قبل  يقوم هبا املتعلم للمعرفة

 ."كر والفهم والتخطيط واإلدارة وحل املشكالت وباقي العمليات املعرفية األخرىذ وأثناء وبعد التعلم للت
 مهارات عقلية معقدة تعد من أهم مكونات السلوك الذايت يف"( بأهنا 9222، 99ويعرفها جروان )

معاجلة املعلومات وتقوم مبهمة السيطرة على مجيع نشاطات التفكري العاملة واملوجهة حلل املشكلة 
 ."واستخدام القدرات أو املوارد املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبات مهمة التفكري

يق جمموعة من اإلجراءات اليت يقوم هبا املتعلم هبدف حتق" ( بأهنا8009، 899ي )علويعرفها 
متطلبات ما وراء املعرفة وتشمل معرفة طبيعة التعلم وعملياته وأغراضه، والوعي باإلجراءات واألنشطة اليت 

 ."ينبغي القيام هبا لتحقيق نتيجة معينة، والتحكم الذايت يف عملية التعلم وتوجيهها
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ة يف حتسني ما ستاتيجية املعرفيالقدرة على استخدام اال"( على أهنا 8009، 929ويعرفها هبلول )
نتعلمه من خالل صياغة أو وضع األهداف والتخطيط وكتابة املذكرات والتكرارات والتدريب وتقوية 

 ."الذاكرة واملقارنة للفهم واالستدالل والتنبؤ
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأهنا جمموعة من العمليات العقلية واإلجراءات اليت تقوم هبا املتعلمة أثناء 

وتركيب الذرة مبساعدة وتوجيه وإشراف من املعلمة  -املادة"و "اخلواص والتغريات -يت املادةدراستها لوحد
عل متعلمة الصف األول الثانوي على وعي باملعرفة وتتضمن التخطيط جتقبل وأثناء وبعد التعلم حبيث 

 والتقييم. واملتابعة
 ظومي:نلتفكير الما 
ن أشكال املستويات العليا يف التفكري حيث شكل م"( بأنه 8009، 892عرفه عفانة ونشوان )ي

ا على الرؤية املستقبلية الشاملة ألي موضوع دون إن من خالل هذا النمط من التفكري يكون الفرد قادر  
يفقد هذا املوضوع جزئياته أي انتقال الفرد من التفكري بصورة جمردة إىل التفكري الشامل الذي جيعله ينظر 

مشتكة يف العديد من عتبارها موضوعات متباعدة فرياها ليت كان يتعامل معها باإىل العديد من العناصر ا
 ."اجلوانب مبعىن إن ينظر إىل األشياء مبنظار منظومي

منظومة من العمليات العقلية املركبة تكسب املتعلم القدرة "( بأنه 8002، 99ويعرفه أبو عودة )
 ".ن مث تكوين صورة كلية هلاعلى إدراك العالقات بني املفاهيم واملوضوعات وم

بأنه منظومة من العمليات تتجم قدرة الفرد قراءة الشكل "( 8002يعرفه عسقول وحسن )
 ".ومن مث رسم الشكل جبميع تفصيالتهها تاملنظومي وإدراك عالقاته واستخالص هذه العالقات وتكمل

بعدة مراحل إال وهي: حتليل ذلك النمط من التفكري الذي تمر "( بأنه 8090، 2ويعرفه اليعقويب )
يف صورة  إىل أن يتم إعادة جتميعها املوقف التعليمي وتفكيكه إىل أجزاء مث إدراك الروابط بني تلك األجزاء

 ".منسقة
وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه نوع من أنواع التفكري يقيس مستويات التفكري العليا حيث يعتمد على 

وي على حتليل وتفكيك املوقف التعليمي إىل عناصر وأجزاء فرعية والقدرة قدرة املتعلمة بالصف األول الثان
ها الطالبة يف يصل علحتعلى إدراك العالقات بينها مث إعادة ترتيبها يف صورة منظومة ويقاس بالدرجة اليت 

 .االختبار املعد لذلك
 أقتصر البحث احلايل على ما يلي: حدود البحث:

 .األول الثانوي من إحدى املدارس الثانوية مبنطقة حائل عينة عشوائية من طالبات الصف -9
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تطبيق استاتيجيات ما وراء املعرفة )التساؤل الذايت، خرائط املفاهيم، التلخيص( على وحديت  -8
ن هذه االستاتيجيات حتتاج ملهارات تفكري الكيمياء أل املادة وتركيب الذرة( يف -اتري )املادة اخلواص والتغ

لتحصيل والربط واالستنتاج وهذه املهارات تفقدها الكثري من الطالبات وكذلك لعدم قدرة عليا وقدرة على ا
الطالبات على عمل ربط بني املفاهيم من خالل خارطة مفاهيميه وذلك لتعود الطالبات على دراسة 
مفاهيم كل موضوع بشكل مستقل وكذلك لعدم تعود الطالبات على املشاركة اجلماعية والتواصل مع 

 ة.ضهن البعض مما يساعد على املناقشة اجلماعيبع
تنمية مهارات التفكري املنظومي )مهارة حتليل املنظومات الرئيسية إىل منظومات فرعية، مهارة  -2

 .إدراك العالقات داخل املنظومة، مهارة تركيب املنظومات من مكوناهتا(
 اإلطار النظري للبحث:

 ليني:اتطار النظري يف احملورين المت تناول اال
 -ماهيتها وأنواعها املختلفة وأمهيتها يف التدريس -:المحور األول: استراتيجيات ما وراء المعرفة
الطرق  -املبادئ األساسية لتعليم ما وراء املعرفة -األسس اليت تقوم عليها استاتيجيات ما وراء املعرفة

 اخلاصة بتعليم الطالب الكيمياء باستاتيجيات ما وراء املعرفة.
خصائص التفكري املنظومي، مهارات  -: ماهية التفكري املنظوميي: التفكير المنظومينلمحور الثاا

مهارات  ىاألسس العلمية للتدريب عل -س الكيمياءريأمهية التفكري املنظومي يف تد -التفكري املنظومي
 س الكيمياء.ريالتفكري املنظومي يف تد

 ة:جيات ما وراء المعرفتيالمحور األول: استرا
 ,Dirkes: أوضح ديركس )ها استراتيجيات ما وراء المعرفةيعل مأوال: األسس التي تقو 

وهي: ربط املعلومات املكتسبة باملعلومات  يات ما وراء املعرفةجيت( األسس اليت تقوم عليه استا9185
 .مليات التفكريالسابقة، االختيار السليم الستاتيجيات التفكري املناسبة، التخطيط واملتابعة وتقومي ع

ولذلك فإن استاتيجيات ما وراء املعرفة هي اخلطط اليت نستخدمها لتوجهنا يف تعلمنا، وهي تشمل 
األهداف املطلوب حتقيقها، والتخطيط املنظم لألنشطة، واستخدام احملك املناسب للحكم على مدى حتقق 

 األهداف.
 ت ما وراء املعرفة ومها:ياتاتيج( بتحديد مكونني أساسني يف اسKlwe, 9182وقد قام كلو )

 .معرفة الشخص عن تفكريه وتفكري اآلخرين وتفكري الشخص يف كيفية توجيه وتنظيم عملية تفكريه
وبناء على ذلك فقد قام كلو باستخدام مصطلح العمليات اإلجرائية ليشري إىل نوع املعرفة، وهي 

يم لعمليات التفكري األخرى، ولذلك فقد تشاهبت كل املعرفة اإلجرائية، واليت تشمل كال من التوجيه والتنظ
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( فعمليات Brown( ومهارات ما وراء املعرفة لرباون )Flavellمن استاتيجيات ما وراء املعرفة لفالفيل )
التوجيه اإلجرائي تساعد الفرد على اكتساب املعلومات اخلاصة بعملية تفكريه، وهي تشمل قرارات الفرد 

تعرف على املهمة اليت يقوم هبا، مراجعة تقدمه يف العمل ومدى التقدم حنو إحراز اليت تساعده على: ال
األهداف الرئيسية والفرعية، وتعديل السلوك إذا كان ذلك ضروريا، تقييم مدى التقدم احلايل يف عمليات 

تنبؤ ال العملية املختلفة وهو نقطة البداية والنهاية يف أي عمل، حمددة، وحيدث التقييم أثناء مراحل
 .عملية التقدم ة منجتنالباملخرجات ا

بينما متثل عمليات التنظيم اإلجرائي التوجه حنو تنظيم عملية التفكري اخلاصة بكل فرد، وهي تشمل 
حتديد املصادر الالزمة إلمتام املهمة، حتديد اخلطوات املتبعة إلكمال -قرارات الفرد اليت تساعده على: أ

 (.89، 8002زم إلجناز املهمة. )اخلطيب، املهمة، حتديد الزمن الال
 الطرق الخاصة بتعليم الطالب باستراتيجيات ما وراء المعرفة: -ثانيا:

توجد العديد من الطرق اخلاصة بتعليم الطالب استاتيجيات ما وراء املعرفة سنتطرق يف هذا البحث 
 إىل بعض من هذه الطرق مثل:

 Self- Questioning لتساؤل الذاتية ااتيجيستر اا )قهاقتوليد األسئلة واشت -9

Strategy:) 
ض النظر عن املوضوع الذي يدرسونه أن يتبادلوا االنطباع الذي تركه عنوان غومن املفيد للتالميذ ب

الدرس يف نفوسهم، وأن يقوموا هم أنفسهم بوضع أسئلة تتناول املادة الدراسية اليت يدرسوهنا قبل وأثناء 
 علمهم.توبعد عملية 

لنا أن حنكم بأنه قد مت استيعاب املادة الدراسية إذا عرف التالميذ األفكار الرئيسية وتمكن 
ات معىن بالنسبة هلم، وكذلك إذا استطاعوا أن يربطوا هذا ذللموضوع، وكان هلا وقع يف نفوسهم، وكانت 

أمثلة عليه، أو  املوضوع مبا سبق هلم أن عرفوه يف نفس اجملال، وماله عالقة به وإذ أمكنهم أن يستحضروا
لب على الصعوبات اليت حالت دون استيعاهبم له، أو إزالة غمكاهنم التإحاالت مشاهبة له، وإذا ما كان ب

العقبات اليت وقفت يف سبيل ذلك إن يف هذا كله ما يساعد على تعزيز الوعي الذايت عند التلميذ 
 (.82، 8002واإلمساك بزمام كل ما يتعلق بدراسته )اخلطيب، 

رى الباحثة أن حني يطلب املعلم من التالميذ أن يصفوا ما يدور يف أذهاهنم فإنه يساعدهم على وت
تنمية الوعي بالعمليات املعرفية اليت يقومون هبا، وحني يستمعون لوصف زمالئهم للعمليات املعرفية اليت 

 س املشكلة.يقومون هبا تنمو لديهم مرونة التفكري، وتقبل التنوع يف األساليب ملواجهة نف
كما أن هذه األسئلة تساعد التالميذ عل التحكم يف عمليات التفكري حبيث يدركون التعلم كوحدة 
ذات مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض، وليس كمجموعة من املعلومات املتناثرة. فتكوين بناء واضح حمدد 
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لى التعلم بكفاءة أكرب، واستخدام ما للتعلم، وإدراك املفاهيم باعتبار ما بينها من ارتباط يساعد التالميذ ع
 (.82، 8002تعلموه يف حياهتم بشكل عام )اخلطيب، 

(: تستخدم خمططات Concept Maps Strategy) ية مخططات المفاهيمجيتستراا -8
ستاتيجية تدريسية لتنمية مهارات ما وراء املعرفة، حيث تعمل على حتقيق التعلم ذي املعىن من ااملفاهيم ك

والفرعية، فهي عبارة عن شبكة املفاهيم الفرعية اليت تندمج حتت  ةالتمثيالت لألفكار الرئيس خالل إبراز
مفاهيم عامة من خالل عالقات هرمية بني املفاهيم الفرعية األكثر عمومية وأمهية واملفاهيم اخلاصة أو 

ها يف البيئة الصفية، ستاتيجية العديد من اخلطوات اليت تمكن للمعلم استخدامالفرعية وتتضمن هذه اال
 وهي كما يأيت:

يستطيع املعلم يف بداية الدرس أن يعرض على طالبه املوضوع املراد تدريسه مع حتديد املفهوم أو  -أ
 املفاهيم الرئيسة للدرس.

دد املعلم املفاهيم الفرعية أو اخلاصة املتضمنة يف املفهوم العام أو املفاهيم الرئيسة، أي مبعىن حي -ب
 .باملفاهيم الفرعية على السبورة حىت يتمكن الطلبة من التعرف عليها أن يكتب قائمة

طى تلك عتت ربط بني املفاهيم الفرعية لكي يقوم املعلم بإجياد كلمة مفتاحية أو عالقا -ج
 سية واألفقية، مما جيعل التعلم ذا معىن.أاملفاهيم سلسلة من العالقات الر 

ة مع وضع الكلمات املفتاحية على األسهم أو ينظم املعلم املفاهيم بشكل هرمي على السبور  -د
 العالقات الرابطة بني املفاهيم الفرعية.

يوضح املعلم بعض املفاهيم الفرعية بإعطاء أمثلة عليها، وبالتايل يكون املعلم قد نقل طالبه  -ه
 من املفاهيم األكثر عمومية ومشولية إىل املفاهيم األقل عمومية ومشولية، وهي األمثلة.

علم من طالبه أن يقوموا بإعداد خمططات مفاهيم يف موضوع الدرس ككل من يطلب امل -و
 (.992، 8009ا، وذلك من أجل إتقان املفاهيم )عفانة واخلزندار، ا أو مجاعي  عندهم، سواء ذلك فردي  

( جمموعة من الطرق اخلاصة بتعليم التالميذ استاتيجيات 892، 892، 8009وقد حدد )علي، 
 هي:ما وراء املعرفة 

 Webster يطلق قاموس ويبست :(Summarizing Strategy) ة التلخيصاستراتيجي -2
على امللخص: الفكرة العامة يف شكل موجز، ويصفه بأنه أشبه ما يكون بعملية تقطري أو تكثيف أو 

 اختصار العمل القرائي الكبري مما يلحق به من زوائد إىل أفكاره األولية الرئيسة األساسية.
تحي الزيات أهنا: خطة عمل يستخدمه املتعلم بوعي ومرونة الختصار النص املقروء وإعادة ويعرفها ف

األصلي حبيث خيترب الطالب قدراته يف التكيز على األفكار األساسية  صبنائه يف نص جديد يضارع الن
ختصار للموضوع، ويسأل نفسه عما إذا كان قد جنح يف إعادة صياغة كل النقاط املهمة والضرورية با
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، ص: كيفية حتديد الفكرة احملورية للنةلياووضوح ولكي يتم ذلك، ينبغي تدريب الطالب على املهارات الت
( %20بأسلوب املتعلم، اختصار النص األصلي إىل ) صجتنب احلشو والتفاصيل الزائدة، إعادة بناء الن

 .فقط
ستاتيجية اج ذ ملعلم أن ينمإن تعليم الطالب مهارة التلخيص ليس مهمة يسرية، لذا جيب على ا

ا من الوقت لكي تمارسوها بالفعل، ع  ويقلدوه، مث يعطيهم متس هالتلخيص باستمرار أمام الطالب، كي حياكو 
دون التمكن من مهارة التلخيص بدرجة كبرية  عاليةوال يتصور املعلم إمكانية أن ينجح الطالب بكفاءة 

 (.922 -928، 8009)إبراهيم، 
التقنية  : وتعد هذهThinking aloud مرتفع التفكير بصوت كير تقنيةالتفالتحدث عن  -9

مفيدة للغاية يف العملية التعليمية، حيث إهنا تساعد يف توضيح عمليات التفكري لدى التالميذ وتطويرها 
حل املشكالت يف أوضاع "، ومن الطرق اليت تساعد التالميذ على التفكري بصوت مرتفع طريقة وحتسينها

حيث يتحدث أحد التالميذ عن املشكلة ويصف عملياته يف التفكري يف حني أن زميله يستمع له،  "ثنائية
ويوجه له األسئلة من أجل مساعدته على توضيح تفكريه، وقد يتم ذلك من خالل جمموعات صغرية من 

 التالميذ.
: وهي تعد من الوسائل Learning Logs (استخدام سجالت التفكير )دفاتر الطلبة -2

ملوا يف تفكريهم ويسجلوا أفيدة لتنمية يف ما وراء املعرفة، ومن املمكن أن يستخدمها التالميذ كي يامل
لديهم ويدونوا تعليقاهتم عن كيفية تغلبهم على  مالحظاهتم ويتحدثوا عن األشياء الغامضة أو املتناقضة

 التفكري لديهم.السجالت ديل ال على تقدمهم وحتديد مسارات  الصعوبات اليت تواجههم، وتعد
يصبح  : وفيها أيضاPlanning and Self- regulation التخطيط والتنظيم الذاتي -2

التالميذ مسئولني عن ختطيط وتنظيم تعلمهم، وتمكن للمعلم أن يساعد التالميذ على أن يعي كل منهم ما 
ايل يقدم له قام به وأن يدرك كل خطوة خيطوها، وأن يقف على طبيعة التفكري لدى كل تلميذ وبالت

املساعدة الالزمة بشكل فردي ومبا يتفق مع حاجاته. تشجيع التالميذ على حتديد ما الذي يعرفه وما الذي 
 .ال يعرفه

فمع بداية أي نشاط يقوم به التالميذ البد أن يكونوا يف حاجة إىل توضيح ما لديهم من معرفة 
ما الذي يعرفونه وما الذي ال يعرفونه، وللقيام  سابقة، وتمكن البدء يف ذلك مبساعدة التالميذ على توضيح

بذلك جيب مراعاة منح التالميذ الوقت الكايف لتدريبهم على هذه االستاتيجية، والتوضيح هلم كيفية 
 استخدامه يف أي وقت سواء مع بعضهم البعض أو مع أنفسهم.
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جيمع  ذجمنو  وهي :(Metacognitive Learning Cycle) دورة تعلم ما وراء المعرفة -2
بني استاتيجيات ما وراء املعرفة، وبني دورة التعلم اليت تعد ترمجة لبعض األفكار لبنانية املعرفية، وأهم ما 
تميزها أهنا تسمح للمعلم والتلميذ بالتعبري عن أفكارهم بصورة متعاونة، ومناقشتها مع تدريب التالميذ على 

راحل الدورة، وتتكون دورة التعلم فوق املعرفية من األسئلة اليت سوف يسالوهنا خالل كل مرحلة من م
 .فحص حالة تطبيق املفهوم -ج فحص حالة املفهوم. -مرحلة استكشاف املفهوم. ب -أ تاليةاملراحل ال

 .فحص حالة تقومي املفهوم -د
: (Predict- Observer- Explain) استخدام عمليات التنبؤ والمالحظة والشرح -8

بعمليات التنبؤ واملالحظة والشرح تنمو لديهم القدرة على توضيح ما يعرفونه عن  فمن خالل قيام التالميذ
املوضوع املراد دراسته، حيث يقوم التالميذ بتنبؤاهتم عن أسباب هذه التنبؤات وهذا يوضح األفكار األولية 

رنوا بني أن يقا ض الديهم، مث يقومون بعد ذلك مبالحظة ووصف ما حيدث أثناء التعلم وهذا يتطلب أي
 مالحظاهتم وتنبؤاهتم.

 :يلي يات ما وراء المعرفة نستخلص ماجياتمن العرض السابق لمهارات واستر 
تركز كل استاتيجيات ما وراء املعرفة على الدور الذي يقوم به املتعلم أثناء عملية التعلم وذلك 

ن معرفة سابقة، وما حيتاج لتنمية قدرته على التحكم يف عمله من خالل ختطيط وتنظيم ووصف ما لديه م
إىل معرفته، ومتابعة مدى تقدمه يف التعلم، وقيامه بتقومي ذاته ومراقبة مدى جناحه أو إخفاقه يف مهمة ما، 

 .وكل ذلك ينمي لديه الوعي بالتفكري
يستخدم املتعلم استاتيجيات التعلم املعرفية يف حتقيق األهداف وربطها بالبنية املعرفية لديه، بينما 

 ستخدم استاتيجيات التعلم ما وراء املعرفة عندما يراقب ما وراء تفكريه اخلاص.ي
تركز على عدم إغفال دور املعلم من حيث التوجيه والتابعة لتالميذه وتشجيعهم الدائم هلم لكي 
يوضحوا ما لديهم من أفكار، وكيفية توصلهم إليها، ومساعدهتم للتغلب على ما يواجههم من صعوبات، 

 الذي حيتذى به يف أسلوب تفكريه. والنموذجمه بدور القدوة وقيا
على دور  والتأكيد وبذلك تكون هذه الطرق مجعت بني الدور الذي يقوم به التلميذ يف التعلم،

املعلم يف تدريب التالميذ على القيام هبذا الدور اإلجيايب، وذلك لتنمية الوعي بالتفكري لديهم. وينبغي 
تستخدم أكثر من طريقة من هذه الطرق معا إلكساب التالميذ استاتيجيات ما وراء  اإلشارة إىل أنه قد

 املعرفة.
 ما وراء املعرفة ماملبادئ األساسية لتعلي

 هناك عدة مبادئ تتعلق بتعليم وتعلم ما وراء املعرفة ومن أمهها ما يلي:
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 .ه )مبدأ العملية(على نواجت التأكيدعلى أنشطة التعلم وعملياته أكثر من  التأكيدينبغي  -أ
أن يكون للتعلم قيمة، وأن يساعد التالميذ على الوعي باستاتيجيات تعلمهم، ومهارات  -ب

 (.التأملية)مبدأ  تنظيم ذاهتم، والعالقة بني هذه االستاتيجيات واملهارات وأهداف التعلم
ومركز)مبدأ  إن التفاعل بني املكونات املعرفية وما وراء املعرفية، والوجدانية للتعلم مهم -ج

  الوجدانية(.
ينبغي أن يكون التالميذ على وعي دائم باستخدام املعرفة واملهارات ووظيفتها )مبدأ  -د

 الوظيفية(.
نبغي أن يكافح املدرسون والتالميذ وجياهدوا لتحقيق انتقال أثر التعلم والتصميم، وأن ال  -ه

 التعلم(. حقق دون ممارسة يف سياق مناسب )مبدأ انتقال أثرتيتوقعوا أن ي
اف كاستاتيجيات ومهارات تنظيم الذات وتتطلب أن متارس بانتظام مع توافر وقت   جا تحت -و

 ت مناسبة )مبدأ السياق(.قاوممارستها يف سيا
ينبغي أن يدرس التالميذ كيفية التنظيم، والتشخيص واملراجعة، أو التنقيح لتعلمهم )مبدأ  -ز

 .التشخيص الذايت(
ث يتحقق التوازن األمثل بني كم النشاط التعليمي وكيفه )مبدأ ينبغي أن يصمم التعليم حبي -ح
 .النشاط(

 )مبدأ السقالة أو املساندة(. ذالميتينبغي أن تتحول مسئولية التعلم تدرجييا إىل ال -ط
 ذا فرديا، بل يتخماش بني التالميذ ضروريان ألن ما وراء املعرفة ليس فقط تعلقالتعاون والن -ي

 إن هذا النوع من التفكري ال ينمو إال من خالل املشاركة والعمل اجلماعي.صورة، حنن واآلخرون، حيث 
ينبغي التأكيد على العالقات مع اآلباء والراشدين اآلخرين، حبيث يتحقق اإلشراف على  -ك

 .احملاوالت األوىل يف التعلم الذي تنظمه الذات، وخاصة مع التالميذ األصغر سنا )مبدأ اإلشراف(
على مرامي التعلم املعريف العليا، واليت تتطلب تعمقا معرفيا )مبدأ  تأكيدوالينبغي االهتمام  -ل

 املرمى أو اهلدف(.
يتم تعلم املادة الدراسية اجلديدة حيث يتم إرساؤها على املعرفة املتوافرة لدى املتعلم وعلى  -م

 .مفاهيمه القبلية )مبدأ املفهوم أو التصور القبلي(
 )مبدأ تصور التعلم(. ذورات ومفاهيم التالميينبغي أن يكيف التعليم ليالءم تص -ن

ه املبادئ غري أن الربامج ينبغي أن تلتزم بأكرب عدد ذوالربامج التعليمية ليست كلها يف حاجة لكل ه
( )هبلول، 22 -22، 8002)اخلطيب،  كلما ازدادت املبادئ اليت تراعيها ازدادت فاعليتها  منها، ألهنا

8009 ،922- 922.) 
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 :ملنظوميلتفكري اا: يناحملور الثا
( أن التفكري املنظومي هو عملية يتم من 9222) Tifflin: أشار التفكير المنظومي -أوال
مجيع جوانب املوقف أو املشكلة يف االعتبار، هبدف رئيسي وهو فهم النظام ككل، ويري  ذخالهلا أخ

( أنه جيمع بني 9229) Ackoff البعض أن التفكري املنظومي هو مدخل كلي حلل املشكالت. ووصفه
 .عمليتني متممتني لبعضهما ومها التحليل والتكيب ولكن بطريقة جديدة

 خصائص التفكير المنظومي: -ثانيا
 واملشكالت. تبسيط احللول السياق الواسع ويقاوم امليل إىل ينظر إيل املوقف ككل وإىل −
روابط( بني األجزاء املكونة اخلصائص العامة للنظام ككل واليت تنشأ من العالقات )ال ينظر إىل −

 هلذا النظام.
 الدمج بني اختاذ القرار واإلدارة. ييشجع املشاركة أثناء حل املشكالت ويعمل عل −
 تقدير وجهات نظر اآلخرين. ىحيثنا عل −
وعي أكثر بالفروض واحلدود اليت تستخدمها لتعريف  ىالعامل وجيعلنا عل يوسع نظرتنا إىل −

 اء.ياألش
املتعددة بني األجزاء املكونة للمشكلة اليت نتشارك يف  والتأثرياتالعالقات  إىليساعدنا أن ننظر  −

 (.sterling, 2002, 88حلها )
إن أساس التفكري املنظومي، أن يكون الفرد واعيا بأنه يفكر يف  :المنظومير يكمهارات التف -ثالثا

وأن تكون لديه القدرة على بنائها وليست حقائق،  مناذجعلى أهنا  النماذجالحظ هذه يواضحة وأن  مناذج
بأدوات وأشكال التمثيل املتاحة، وتوجيهات الفرد  اقييرتبط ارتباطا وث جوحتليلها، على أن بناء النماذ 

لذلك جند ما يسمى بالتفكري  ق اوتدريبه غالبا ما تكون يف العالقات البسيطة للسبب والنتيجة، وطب
 (.92، 8009)فهمي، عبد الصبور،  الوظيفي أو اخلطي مقابل التفكري الشبكي

فعندما يراد تعليم التفكري املنظومي أو يرغب يف تعليمه، تظهر قيمة أشكال أو طرق التمثيل 
املنظومي، فحىت نقف على مكونات منظومة معينة، جيب متثيل النظام املالحظ، وبالتايل فإن االعتبار 

ات التفكري املنظومي، وكيفية التعامل مع هذا األساسي لتعلم التفكري املنظومي هو التعرف على أدو 
التمثيل، أنه من املهم أن نتعلم التفكري املنظومي وأنه ال يوجد التفكري املنظومي كقدرة خاصة منفصلة، 
ولكن هو يف احلقيقة القدرة على توظيف التفكري العادي الفهم اإلنساين على املدركات اخلاصة بكل 

 (.29، 8009موقف )الكامل، 
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( جمموعة من املهارات املتعلقة بالتفكري املنظومي واليت 8002ذا وقد أعد )عسقول وحسن، ه
 تلخصت فيما يلي:

مهارة قراءة الشكل املنظومي ويقصد هبا القدرة على حتديد أبعاد وطبيعة الشكل املنظومي  −
 املعروض.
شكل وحتديد مهارة حتليل الشكل وإدراك العالقات أي القدرة على رؤية العالقات يف ال −

 .هافخصائص تلك العالقات وتصني
مهارة تكملة العالقات يف الشكل أي القدرة على الربط بني عناصر العالقات يف الشكل وإجياد  −

 الطات والنواقص فيها.غالتوافقات بينها وامل
مهارة رسم الشكل املنظومي وتعترب حمصلة املهارات السابقة أهنا تتضمن اخلطوات اليت تؤدي إىل  −

رمجة قراءة الشكل وحتديد عالقاته وأجزائه إىل رسم للشكل بصورته النهائية جبميع أجزائه وعناصره ت
 .وتفرعاته

إضافة لتلك املهارات وجدت الباحثة بعض الدراسات اليت تناولت مهارات التفكري املنظومي وذلك 
 (:88، 8002ه )املالكي، تدتلخص يف مهارات مل تبتعد كثريا عن مضمون املهارات السابقة ومنها ما أور 

 systematic classification يف المنظومينالتص -9
 (.29، 8009ويقصد به الفرز املنظومي لألشياء يف جمموعات أو فئات هلا صفة مشتكة )النمر، 

 systematic analysis التحليل المنظومي -8
الشبه، واالختالف والعالقات  يقصد به التجزئة املنظومية للمادة التعليمية املعطاة هلا وإدراك أوجه

 (.922، 8008بني األجزاء، والتعرف على املبادئ اليت حتكم هذه العالقات )املنويف، 
 systematic synthesis التركيب المنظومي -2

ويقصد به التجميع املنظومي لألجزاء املختلفة من احملتوى أو املوضوع الرئيسي أو األفكار يف إجياد 
 (.922، 8008ألجزاء السابقة )املنويف، جديد خيتلف عن ا يءش

 comprehension of systematic relationships إدراك العالقات المنظومية -2

ويقصد به إدراك العالقات داخل املوضوع الواحد أو الفكرة الواحدة أو الفقرة الواحدة )النمر، 
8009 ،29.) 

 رحلة الثانويةومي في تدريس الكيمياء بالمظ: أهمية التفكير المنًعاراب
يفيد التفكري املنظومي عند وضع اخلطط، وحتليل األنظمة، فإذا كانت األنظمة هتتم فقط  −

 ,errymanباألشياء، والتفاصيل، فإن ذلك سوف يؤدى إىل العمل بنظرة ضيقة وحمدودة من العامل )
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للمشكالت،  يساعد يف حل املشكالت املعقدة، ألنه يساعد الفرد على رؤية صورة كلية -(2 ,2008
اجتة عن احملاوالت اخلاطئة نوليس جمرد أجزائها، كما يفيد يف حل املشكالت املتكررة، أو تلك املشكالت ال

يف املاضي إلصالحها، وكذلك يساعد يف حل القضايا اليت يكون فيها تصرفات األفراد تؤثر، أو تتأثر 
 ,Aronson) حةتكون حلوهلا غري واضبالبيئة احمليطة لتلك القضايا، ويفيد يف حل املشكالت اليت 

9111, 2) 
تمكن أن حيسن من تعلم الفرد عن طريق مساعدته على التكيز على النظام بشكل كلى، وإمداده  −

نظمة اليت يروهنا يف العمل، كما األ مالحظة للسلوك من جمبهارات، أو أدوات تساعده على اشتقاق مناذ 
 ,Larsen, 9111ألهنا متثل إدراك جديد للفرد ولعامله )نقدي ألي منظومة للتعلم،  كأسلوب ستخدمي

1.) 
يشجع املتعلم على دراسة العالقة بني اإلنسان وبيئته، حيث أن هذا النوع من التعلم املنظومي  −

يكسب الطالب القدرة على معرفة شبكة العالقات الداخلية داخل البيئة، واجملتمع، والعامل الطبيعي، كما 
 (Capra, 2001, 958)فيه ية جديدة لعامله الذي يعيش أنه يكسب الطالب رؤ 

يسهم يف مساعدة الطالب على إعادة حتليل املوقف التعليمي، وإعادة تركيب مكوناته مبرونة، مع  −
تعدد الطرق اليت تتفق مع حتقيق األهداف، والوصول للمطلوب يف إطار من التنظيم واإلدارة لعملية 

 (.92، 8008املنويف، التفكري، والتفكري يف التفكري )
تساعد يف تنمية قدرة الطالب على الرؤية املستقبلية الشاملة ملوضوع ما، دون أن يفقد جزئياته،  −

الذي يعد من أهم خمرجات أي نظام تعليمي  لإلبداعوكذلك إمناء قدرته على التحليل، والتكيب وصوال 
 (.8، 8009ناجح )السعد، 

 ;الكيمياء ومي في تدريسظمهارات التفكير المن خامسا: األسس العلمية للتدريب علي
 اإلحاطة جبميع املعلومات عن املشكلة واهلدف املراد التوصل إليه. -9
 العناصر األساسية املكونة هلا. حتليل املشكلة إىل ىالتدريب عل -8
 .بناء الرسومات التخطيطية لتحديد التابط بني العناصر املكونة للمشكلة -2
 لقية وتفاعالهتا.حتديد مسارات النظم احل -9
خمططات مرئية تشكل  حتويل مجيع األفكار اجملردة لعناصر املشكلة إىل ىالتدريب اجليد عل -2

 .العناصربناء من هذه 
ختليق عالقات جديدة مل تكن موجودة  األخذ يف االعتبار التحول من عمليات التحليل إىل -2

 من قبل تقدم حال للمشكلة.
 :البحوث والدراسات السابقة
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 :اول أهم الدراسات املرتبطة مبوضوع البحث احلايل ومن أمههامت تن
هدفت إىل التعرف على فاعلية استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة  (:8000دراسة )شهاب،  −

يف حتصيل العلوم وتنمية مهارات العلم التكاملية والتفكري االبتكاري لدى طالبات الصف الثالث اإلعدادي 
اإلعدادية يف مجهورية مصر العربية ولتحقيق هذا اهلدف أعدت الباحثة وحدة يف مدرسة روض الفرج 

الصوت والضوء املقررة على طالبات الصف الثالث اإلعدادي يف مادة العلوم بطريقة استاتيجيات ما وراء 
املعرفة واعدت اختبار حتصيلي يف مفاهيم الوحدة ومقياس لعمليات العلم التكاملية واختبار للتفكري 

طالبة  (92)طالبة جتريبية و (92)طالبة منها  (22)ن االبتكاري وطبقت هذه األدوات على عينة مكونة م
ات داللة إحصائية بني طالبات اجملموعة التجريبية وطالبات ذضابطة ودلت نتائج الدراسة على وجود فروق 

اس عمليات العلم وذلك لصاحل اجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي واختبار التفكري االبتكاري ومقي
 .طالبات اجملموعة التجريبية

وهدفت الدراسة اليت أعدها كوتش إىل التعرف على اثر  :(Koch, 2009دراسة كوتش ) −
استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية الفهم القرائي يف نصوص الفيزياء واعد الباحث لذلك 

طالب  (29)طالب جمموعة جتريبية و (20)طالبا  (29)مكونة من اختبار للفهم القرائي طبقه على عينة 
جمموعة ضابطة قبل دراسة الوحدة اليت أعدها باستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة وبعد دراستها 

ات داللة إحصائية بني درجات طالب اجملموعة التجريبية ذوأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق 
 .لضابطة يف اختبار الفهم القرائي وذلك لصاحل طالب اجملموعة التجريبيةودرجات طالب اجملموعة ا

هدفت إىل استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة لتنمية  (:8009دراسة )عفانة، نشوان،  −
زة بفلسطني ولتحقيق هذا اهلدف غالتفكري املنظومي يف الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن األساسي ب

لتحليل إىل العوامل والكسور اجلربية باستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة كذلك قاما اعد الباحثان وحدة ا
ل تدريس الوحدة وبعد بفبإعداد أداة الدراسة وتتمثل يف اختبار التفكري املنظومي وطبقت هذه األداة 

تائج ضابطة وقد أشارت ن (22)جتريبية و (29)طالبا وطالبه  (922)تدريسها على عينه مكونه من 
الدراسة إىل تفوق طالب وطالبات اجملموعة التجريبية يف اختبار التفكري املنظومي على أقراهنم طالب 

 وطالبات اجملموعة الضابطة.
حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام استاتيجيات  (:8009دراسة )علي،  −

الميذ الصف اخلامس االبتدائي مبدرسة مبارك ما وراء املعرفة يف حتصيل الرياضيات وحل املشكالت لدى ت
التعليمية جبمهورية مصر العربية واقتصرت عينة البحث على فصلني أحدمها  االبتدائية التابعة إلدارة أوسيم

تلميذا، وقد  (22)تلميذا واآلخر تمثل اجملموعة الضابطة وعددها  (22)تمثل اجملموعة التجريبية، وعددها 
 باستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف حني درست اجملموعة الثانية بالطريقة درست اجملموعة األوىل
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التقليدية يف مقرر الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي يف واستخدم الباحث املنهج التجرييب، وطبق 
ق ا للتحصيل واختبار مهارات حل املشكالت الرياضية، وقد دلت النتائج على وجود فرو الباحث اختبار  

ات داللة إحصائية بني متوسطي درجات تالميذ اجملموعتني يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ذ
 البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.

( دراسة هدفت إىل معرفة فاعلية استخدام استاتيجيات ما وراء 8002كما أجرت عبد الوهاب )
، واالجتاه حنو استخدامها لدى طالب الصف الثاين املعرفة يف حتصيل الفيزياء، وتنمية التفكري التأملي

الثانوي األزهري يف وحديت خواص السوائل الساكنة، وخواص السوائل املتحركة، وقد استخدمت 
 Activatingوتنشيط املعرفة القبلية  ،Reciprocal Teachingالتباديل  استاتيجيات )التدريس

Prior Knowledge،  والتساؤل الذايتSelf- Questioning واستخدمت الباحثة اختبارا .)
، واختبارا للتفكري التأملي، ومقياس اجتاه، واقتصرت عينة الدراسة على جمموعة من طالب الصف صيالحت

طالبا،  (92)نت العينة من فصلني، أحدمها تمثل اجملموعة التجريبية و الثاين الثانوي مبعهد بنها بنني، وتك
ات داللة إحصائية عند ذطالبا، وخلصت الدراسة إىل وجود فروق  (92) وتمثل اآلخر اجملموعة الضابطة

بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي  (0،09)مستوى 
عند مستوى  امبستوياته املختلفة؛ لصاحل اجملموعة التجريبية، باإلضافة إىل وجود فروق دالة إحصائي

ط درجات طالب اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة؛ لصاحل اجملموعة التجريبية يف بني متوس (0،09)
 .اختبار التفكري التأملي البعدي

(: وهدفت إىل معرفة اثر توظيف استاتيجيات ما وراء املعرفة على تنمية 8002دراسة قشطة )
من طالب الصف اخلامس األساسي يف املفاهيم العلمية واملهارات احلياتية بالعلوم واختار الباحث عينة 

طالب مت تقسيمهم إىل جمموعتني  (29)زة يف فلسطني بلغ عددها غكور االبتدائية لالجئني بذ مدرسة 
واملهارات احلياتية واختبار للمفاهيم العلمية   العلمية جتريبية وضابطة وقام الباحث بإعداد قائمة باملفاهيم

بتطبيق االختبارين قبليا وبعديا على جمموعيت الدراسة وأسفرت نتائج واختبار للمهارات احلياتية مث قام 
ات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية وطالب ذالدراسة عن وجود فروق 

 اجملموعة الضابطة يف اختبار املفاهيم العلمية واختبار املهارات احلياتية لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
حيث هدفت إىل قياس فعالية املدخل املنظومي يف تدريس حساب  (:8008)املنويف، دراسة 

املثلثات على التفكري املنظومي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مجهورية مصر العربية ولتحقيق هذا اهلدف 
االدتني  قام الباحث بإعداد اختبار حتصيلي يف حساب املثلثات واختبار يف التفكري املنظومي وطبق هاتني

طالبا جمموعة  (28)طالبا مقسمني إىل  (909)قبل تدريسه للمقرر وبعد تدريسه على عينة مكونة من 
إحصائيا بني متوسط  ةطالبا جمموعة ضابطة وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دال (28)جتريبية و
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ي واختبار التفكري املنظومي درجات طالب اجملموعة التجريبية والضابطة يف كل من االختبار التحصيل
 .اجملموعة التجريبية البعدي لصاحل طالب

دراسة هدفت إىل تنمية  (Dapollonia& Charles, 2002كما أجرى دابولونيا وتشارلز )
ج الفكرية املنظومية، املستمدة من شروط ذ التفكري املنظومي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، باستخدام النما

ج مشاهبة ذ ة املستكشف لربجمة العقول اإللكتونية، وقد كانت هذه النماغر، مستعملني لتطويرية اثين عش
عينة  تقسيم ج مدرسيهم. وقد أعد الباحثان اختبارا للتفكري املنظومي لتحقيق غرض الدراسة، ومتذ لنما

خدام الطريقة باست وجمموعة ضابطة درست ج الفكرية املنظومية،ذ الدراسة إىل جمموعة جتريبية، درست النما
بني متوسطي درجات طلبة جمموعيت  اائيالعادية، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحص

 البحث يف اختبار التفكري املنظومي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.
ج البنائي يف تنمية ذ (: هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام النمو 8002دراسة أبو عودة )

ارات التفكري املنظومي يف الرياضيات لدى طالب الصف السابع بغزة ولتحقيق اهلدف من هذه الدراسة مه
قام الباحث بإعداد اختبار يف التفكري املنظومي واختار عينة الدراسة من الصف السابع األساسي بغزة 

طة مث إجراء االختبار ضاب (29)جتريبية  (22)طالب  (22)دار األرقم النموذجية للبنني وعددهم  مبدرسة
ات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب ذبعد تطبيق التجربة وتوصل الباحث إىل وجود فروق 

اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي واملؤجل الختبار مهارات 
 التفكري املنظومي وذلك لصاحل طالب اجملموعة التجريبية.

(: وهدفت إىل معرفة ما اثر بعض استاتيجيات النظرية البنائية يف 8002انة، أبو ملوح، عفسة )درا
تنمية التفكري املنظومي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة يف موضوع وحدة اهلندسة يف مادة 

ن منها طالبا وزعوا بالتساوي على ثالث جمموعات جمموعتا (982)الرياضيات وتكونت عينة البحث من 
طالبا درست اجملموعة التجريبية األوىل باستعمال  (98)جتريبيتان واجملموعة الثالثة ضابطة تشمل كل منهم 

ج التعلم البنائي أما ذ ستاتيجية دورة التعلم ودرست اجملموعة التجريبية الثانية باستعمال استاتيجية منو ا
التكافؤ بني اجملموعات وذلك للتعرف على اثر  الضابطة فدرست بالطريقة التقليدية وقد أجرى الباحثان

بعض استاتيجيات النظرية البنائية يف تنمية التفكري املنظومي يف الرياضيات وأعد الباحتان اختبارا لقياس 
ات داللة ذالتفكري املنظومي لدى أفراد عينة الدراسة يف وحدة اهلندسة وأظهرت نتائج البحث وجود فروق 

درجات اجملموعة التجريبية األوىل واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار  إحصائية بني متوسطي
ات داللة إحصائية بني متوسطي درجات ذالتفكري املنظومي لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل وجود فروق 

مي لصاحل اجملموعة انية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري املنظو ثاجملموعة التجريبية ال
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ات داللة إحصائية عند بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية األوىل ذالتجريبية الثانية وعدم وجود فروق 
 .واجملموعة التجريبية الثانية يف التطبيق البعدي الختبار التفكري املنظومي

تعددة على (: هدفت إىل التعرف على أثر استخدام الوسائل امل8002دراسة )عسقول وحسن )
تنمية التفكري املنظومي لدى طلبة الصف التاسع األساسي بفلسطني يف مادة التكنولوجيا ولتحقيق أهداف 
البحث استخدم الباحتان املنهج البنائي واملنهج التجرييب، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتصميم 

طالبا من طالب الصف التاسع  (22)اختبار للتفكري املنظومي، وطبق على عينة قصديه مكونة من 
أظهرت نتائج الدراسة  وث بفلسطني وقدغكور دير البلح اإلعدادية التابعة لوكالة الذ األساسي من مدرسة 

ات داللة إحصائية بني متوسط درجات الطلبة يف اجملموعة الضابطة ومتوسط درجات الطلبة ذوجود فروق 
ملنظومي يف مادة التكنولوجيا للصف التاسع األساسي لصاحل يف اجملموعة التجريبية يف اختبار التفكري ا

 .التجريبية اجملموعة
(: هدفت إىل معرفة فعالية استخدام املدخل املنظومي للتغلب على صعوبات 8002دراسة نصر )

التعلم وتنمية التفكري املنظومي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف مجهورية مصر العربية ولتحقيق أهداف 
بإعداد اختبار تشخيصي لتحديد صعوبات التعلم واختبار التفكري املنظومي ومت  ةثحاسة قامت البار الد

 (22)تطبيق االختبار قبليا وبعديا على جمموعة من طالب وطالبات الصف الثالث اإلعدادي بلغ عددهم 
ية بنات وبورسعيد من مدرسيت املشري اإلعداد (92)ومت تقسيمهم إىل جمموعتني األوىل جتريبية وعددهم 

من مدرسيت القناة اإلعدادية بنات والقنا اإلعدادية بنني  (99)اإلعدادية بنني وأخرى ضابطة وعددهم 
ات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية ذوأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق 

 .التجريبية  طالب اجملموعةومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة يف االختبارين لصاحل
ستاتيجية التعلم املتمركز حول ا(: هدفت إىل بناء برنامج تقين يوظف 8090دراسة اليعقويب )

املشكلة لتنمية مهارات التفكري املنظومي يف العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة وبلغ عدد 
ي بغزة وقام الباحث بإعداد اختبار للتفكري طالبة من طالبات الصف التاسع األساس (22)عينة البحث 

ات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات ذاملنظومي وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق 
اجملموعة التجريبية وطالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التفكري املنظومي لصاحل طالبات 

 اجملموعة التجريبية.
 البحوث والدراسات السابقة:تعقيب على 

يتفق البحث احلايل مع الدراسات والبحوث السابقة يف االهتمام باستخدام استاتيجيات ما وراء  −
 املعرفة يف تدريس العلوم عامة.
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التجريبية  ي اجملموعتنيذيتفق أيضا مع الدراسات السابقة يف استخدام التصميم التجرييب  −
 والضابطة )تطبيق قبلي وبعدي(.

تلفت الدراسات والبحوث يف تناول املرحلة التعليمية فبعضها تناول املرحلة االبتدائية وبعضها اخ −
 تناول املرحلة املتوسطة وبعضها تناول املرحلة الثانوية.

ما يتميز به البحث احلايل عن الدراسات السابقة يف إن البحث احلايل سوف تستخدم بعض  −
صيل الدراسي وتنمية التفكري املنظومي لدى حالكيمياء لزيادة الت ساستاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدري

تناولت استخدام  -حدود علم الباحثة -طالبات الصف األول الثانوي حيث ال توجد دراسات سابقة يف
ى عليس الكيمياء ر )التساؤل الذايت، خرائط املفاهيم، التلخيص( يف تد بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة

 .كري املنظومي ومن هنا جاءت أمهية البحث احلايلتنمية التف
سة وحتديد أفضل األساليب ار دعداد أدوات الإيستفيد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف  −

 .ملعاجلة البيانات إحصائيا ومناقشة النتائج وتفسريها
 :اليةروض التفسعى البحث احلايل إىل التحقق من صحة ال فروض البحث:

إحصائيا بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية ودرجات طالبات  يوجد فرق دال −
 .اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية

يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية درجات طالبات  −
 .البعدي الختبار التفكري املنظومي لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة يف التطبيق

 سة:رإجراءات الد
أعتمد البحث احلايل على املنهج الوصفي وذلك فيما يتعلق بتحليل وحديت  منهج البحث: -9

ركيب الذرة( لتحديد جوانب التعلم املتضمنة للوحدتني من مقرر ت -اخلواص والتغريات(؛ )املادة -)املادة
الكيمياء بالصف األول الثانوي، واملنهج شبه التجرييب القائم على تصميم جمموعتني إحدامها جمموعة 

س الوحدتان ر س الوحدتني املختارتني وفق استاتيجيات ما وراء املعرفة واألخرى ضابطة تدر جتريبية تد
 نفسها بالطريقة التقليدية املتبعة يف املدارس.

لبحث احلايل من مجيع طالبات الصف األول الثانوي يتكون جمتمع ا مجتمع البحث: -8
 هـ.9922 -هـ9928مبحافظة حائل باململكة العربية السعودية من العام الدراسي 

تصر تطبيق البحث على جمموعة من طالبات الصف األول الثانوي بإحدى قا عينة البحث: -2
 ها عشوائيا.املدارس التابعة إلدارة التبية والتعليم مبحافظة حائل مت اختبار 

 : مت إعداد األداتني التاليتني )من أعداد الباحثة(:أدوات البحث -9
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 .اختبار حتصيلي يف الكيمياء لطالبات الصف األول الثانوي -أ
 اختبار التفكري املنظومي يف الكيمياء لطالبات الصف األول الثانوي -ب

الخطوات  حة فروضة تم إتباعصحث واختبار بت الجابة عن تساؤالحث: لإلبإجراءات ال
 :اليةالت

وتركيب الذرة( من كتاب الصف األول  -اخلواص والتغريات؛ املادة -حتليل وحديت )املادة -9
 صل الدراسي األول لتحديد جوانب التعلم املتضمنة )حقائق، مفاهيم، تعميمات(.فالثانوي لل
 ة"حدوو "اخلواص والتغريات  -اب الطالبة لتدريس وحديت )املادةتعداد دليل املعلمة وكإ -8

 وتركيب الذرة( وفق استاتيجيات ما وراء املعرفة )التساؤل الذايت، خرائط املفاهيم، التعلم التعاوين(. -املادة
رائهم ومالحظاهتم آعرض دليل املعلمة وكتاب الطالبة على جمموعة من احملكمني الستطالع  -2

 ومن مث تعديلها يف ضوء ذلك حىت مت التوصل إىل الصورة النهائية.
 .لوحدتنياد اختبار حتصيلي يف اعدا -9
 -استهدف االختبار التحصيلي قياس حتصيل الطالبات يف احملتوى املعريف للوحدتني احملتارة )املادة -

وتركيب الذرة(، وقد صيغت مفردات االختبار من نوع االختبارات  -املادة "ووحدة"اخلواص والتغريات 
مقسم إىل  -مفردة (90)ه األولية من تختبار يف صور املوضوعية، موزعة على دروس الوحدتني، ويتكون اال

مفردة، القسم الثاين: أسئلة  (88)قسمني، القسم األول: من نوع أسئلة االختيار من متعدد وعددها 
 مفردة.  (92)الصواب أو خطأ وعددها 

حيث  "Content Validityصدق احملتوي "وللتحقق من صدق االختبار اتبعت الباحثة طريقة 
ضه على جمموعة من األساتذة احملكمني املتخصصني يف املناهج وطرق التدريس، ملعرفة مدى مناسبته مت عر 

ىل أي مدى تقيس املفردات إللهدف الذي وضع من أجله، صحة صياغة مفرداته اللغوية والعلمية، و 
ختبار مكون من املستويات املعرفية احملددة. ومت عمل التعديالت اليت اقتحها بعض احملكمني، ليصبح اال

وهو معامل مناسب جيعلنا نثق بصدق  (0822)مفردة، ووجد أن معامل االتفاق بينهم يعادل  (22)
 .االختبار ومناسبته للهدف املرجو منه

وللتحقق من ثبات االختبار مت تطبيقه على عينة استطالعية من طالبات الصف األول الثانوي، 
وجد أن قيمته  ("89)ريتشاردسون  -كيودر"م معادلة وبعد تصحيحه حسب معامل الثبات باستخدا

، وتعد هذه القيمة مناسبة ملثل هذه االختبارات، وهبذا (0809)وهي دالة عند مستوى  (0829)تعادل 
مفردة، منها  (22)( صاحلا للتطبيق، وهو مكون من 8أصبح االختبار يف صورته النهائية )ملحق رقم 

رجته النهائية دو و مفردة من نوع أسئلة الصواب واخلطأ،  (92)متعدد، من نوع أسئلة االختيار من  (80)
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جابة على االختبار حبساب متوسط الزمن جلميع أفراد العينة درجة. كما مت حساب الزمن الالزم لإل (22)
 .دقيقة (90)االستطالعية وكان متوسط الزمن هو 

 
 
 اختبار في التفكير المنظومي. أعداد -2

املنظومة الرئيسة إىل منظومة فرعية،  يلل)حتالتفكري املنظومي عند مهارات  اراتمت اعداد اختبار مه
املادة: اخلواص " وإدراك العالقات داخل املنظومة، وتكوين املنظومة من مكوناهتا( يف الكيمياء يف وحديت

 اختباراء إجراءات بن ضوفيما يلي عر الثانوي لطالبات الصف األول  "والتغريات، واملادة وتركيب الذرة
 التفكري املنظومي:

 بار:تتحديد الهدف من االخ -0
هدف االختبار إىل قياس بعض مهارات التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي يف 

ألسئلة اليت تقيس مهارات التفكري املنظومي، اليت مت حتديدها، من االكيمياء ويتضمن االختبار جمموعة 
املنظومة الرئيسة إىل منظومة فرعية، وإدراك العالقات داخل املنظومة، وتكوين  وتبلغ ثالث مهارات: )حتليل

 املنظومة من مكوناهتا(.
 صياغة مفردات االختبار: -5

ة مناسبة االختبار ملستوى طالبات الصف األول الثانوي وخرباهتن السابقة، باإلضافة ثراعت الباح
يف الدروس؛ ويف  ضقليدية، واختالفها عن تلك اليت تعر إىل جدة األسئلة، وحتررها من قيود االختبارات الت

أسئلة، كل سؤال يتكون  (2)ضوء ذلك مت صياغة مفردات االختبار يف صورته األولية، اليت تكونت من 
من فقرتني، تضمن كل منها مهارات )حتليل املنظومات الرئيسة إىل منظومات فرعية، وإدراك العالقات 

ومات من مكوناهتا(، حيث مت صياغة مفردات االختبار باالعتماد على نظومة، وتكوين منظملداخل ا
يف أحد أنواعها، وهو التكميل، حبيث تكمل الطالبة الفراغات يف املخططات  ثالاألسئلة املوضوعية، مم

املنظومية، أما السؤال الثالث، فكان عبارة عن ترتيب جمموعة من العناصر للحصول على خمطط منظومي 
 متكامل.
 تطبيق االستطالعي لالختبار:ال -5

قامت الباحثة بتطبيق اختبار مهارات التفكري املنظومي على عينة استطالعية من طالبات الصف 
 الثبات والصدق، وكانت النتائج كما يلي: بطالبة، هبدف: حسا (89)األول الثانوي، بلغ عددها 
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أداة  كمؤشر على ثبات Cronbach s alphaخ رونبا كباستخدام معامل ألفا   : الثبات:الأو 
أي  0،22ثبات االختبار ككل مبعادلة ألفا كرونباخ، وكان ثبات االختبار ككل  بالدراسة وقد مت حسا

 بدرجة مقبولة من الثبات. تعأن االختبار يتم
: وبذلك مت التحقق من صدق االختبار عن طريق عرضه على جمموعة من صدق االختبار -ثالثا

 رائهم حول:آمنهم إبداء  بية وعلم النفس ومدريب التفكري، وطلباملتخصصني يف جمال الت 
 وضوح تعليمات االختبار وكفايتها. -
 وضوح األسئلة ومناسبتها لطالبات الصف األول الثانوي. -
 صالحية األسئلة لقياس املهارات املراد قياسها. -
 كفاية األسئلة لقياس تلك املهارات. -
 صحة األسئلة لغويا. -

ف بعض الفقرات، وإضافة ذم، مت إجراء التعديالت الالزمة، كححاهتكمني ومقت ويف ضوء آراء احمل
بعض الفقرات، وتعديل األشكال املنظومية لتصبح متكاملة، وبذلك أصبح اختبار مهارات التفكري 

 املنظومي جاهرا للتطبيق. 
 رابعا: الصورة النهائية الختبار مهارات التفكير المنظومي:

ه؛ تكد من الزمن الالزم املناسب ألدائه، ووضوح تعليماأتبار وثباته، والتبعد حتديد صدق االخ
ا من ثالثة أسئلة، تتضمن أشكال وخمططات منظومية يف ضوء نه النهائية مكو تأصبح االختبار يف صور 

اين، أما السؤال الثالث ثمهارات التفكري املنظومي، صيغت يف صورة التكميل بالنسبة للسؤال األول وال
ب ترتيب العناصر لتكوين شكل منظومي؛ ويف ضوء ما سبق، أصبح االختبار يف صورته النهائية لفيتط

 (.8جاهزا للتطبيق )ملحق 
 .اختيار عينة البحث وتقسيمها إىل جمموعتني )جتريبية وضابطة( -9
تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكري املنظومي قبليا على عينيت البحث التجريبية  -2
 .والضابطة
تدريس موضوعات الوحدتان للمجموعة التجريبية وفق استاتيجيات ما وراء املعرفة  -2

 .وللمجموعة الضابطة بالطريقة املعتادة
تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكري املنظومي بعديا على عينيت البحث التجريبية  -2
 .والضابطة
 .ريهاحصائيا وحتليلها ومناقشتها وتفسإرصد النتائج ومعاجلتها  -2
 .تقدمي التوصيات واملقتحات -2
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 عرض نتائج البحث، وحتليلها، وتفسريها. حث:بنتائج ال
جابة عن اسئلة الدراسة والتحقق من صحة فيما يلي عرض ألهم النتائج اليت مت التوصل إليها لإل

 فروضها:
 :النتائج الخاصة باالختبار التحصيلي -1
يوجد فرق دال إحصائيا بني "راسة على أنه رض األول للدفينص ال ختبار صحة الفرض األول:ا

متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي 
 ".لالختبار التحصيلي لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية

ات حنرافات املعيارية وقيم )ت( لدرجختبار صحة هذا الفرض، مت حساب املتوسطات واالوال
طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ومستوياته املختلفة وجدول 

 يوضح ذلك. (9)
 (0)جدول 

 والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لنتائج التطبيق البعدي "ت"نتائج اختبار 
 الختبار التحصيل طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

 المتوسط العدد المجموعة غيرالمت
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

قيمة ت 
 الجدولية

 مستوي الداللة

التحصيل يف 
 الكيمياء

 2،092 22،22 22 التجريبية
 0،09دالة عند  8822 98،98

 2،020 20800 22 الضابطة
التجريبية حصائيا بني متوسطي درجات طالبات اجملموعة إوجود فرق دال  (8)يتبني من جدول 

ختبار التحصيلي لصاحل طالبات اجملموعة لال يودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعد
 .التجريبية
 ظومي:نالنتائج الخاصة بالتفكير الم -5
يوجد فرق دال إحصائيا بني "رض الثاين للدراسة على أنه ف: ينص الختبار صحة الفرض الثانيا

التجريبية درجات طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار  متوسطي درجات طالبات اجملموعة
 -Mannويتين  -مان"استخدمت الباحثة اختبار  "لتجريبيةاالتفكري املنظومي لصاحل طالبات اجملموعة 

Whitney،" :وكانت النتائج كما يلي 
 (5)جدول 

 بية، والضابطة فيداللة الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين: التجري



 5102 سبتمبر                           المجلد الثامن عشر                                       الخامسالعدد 

 58                                                                                    مجلة التربية العلمية           

 التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المنظومي.

 المجموعات المهارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 ذ
مستوي 
 الداللة

مهارات حتليل املنظومات الرئيسة إىل 
 منظومات فرعية

 2822 902800 99822 ضابطة
0809 

  9922800 98892 جتريبية

 املنظومةإدراك العالقات داخل  هارةم
 282 980800 92800 ضابطة

0809 
  9922800 98800 جتريبية

 تركيب املنظومة من مكوناهتا مهارة
 2892 902800 99820 ضابطة

0809 
  9920800 98820 جتريبية

 االختبار ككل
 2892 902800 99820 ضابطة

0809 
  9920800 98820 جتريبية

، بني متوسطات 0809داللة إحصائية عند مستوى ات ذ، وجود فروق (8)يتضح من اجلدول 
رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة؛ لصاحل اجملموعة التجريبية، حيث كان متوسط رتبها أعلى من 

الضابطة يف الدرجة الكلية لالختبار، وكذلك املهارات الثالثة ويؤكد قبول الفرض ة متوسط رتب اجملموع
، بني متوسطات درجات (0،02>∞)د فروق دالة إحصائيا عند مستوى يوج"ى عل صالبديل، الذي ين

طالبات اجملموعة التجريبية، ودرجات طالبات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهارات 
 ".التفكري املنظومي؛ لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية

لتحديد حجم تأثري  "8"  ات: استخدمت الباحتة مقياس مربع اياعليةفالنتائج الخاصة بال -2
 ري التابع وهو: التفكري املنظوميغري املستقل وهو: استاتيجيات ما وراء املعرفة على املتغاملت

مة يمربع ق "t8"( حيث Kiess: 9181, 221بعد حساب قيمة )ت( ) "8" كن حسابوتم
 :التأثري( واليت تعرب عن حجم d)ة يمدرجات احلرية. ومن مث حساب ق df)ت(، 

هي موضحة يف  ( جاءت النتائج كماd) ،8 وباستخدام األساليب اإلحصائية حلساب قيميت
 اجلدول التايل:

 (5)جدول 
 ( المقابلة لها ومقدار حجم التأثير.dوقيمة ) (8) قيمة

 مقدار حجم التأثير (dقيمة ) 8قيمة إيتا  العامل التابع العامل المستقل
 كبري* 9829 0892لتحصيل الدراسي ااستاتيجيات ما 
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 يف الكيمياء وراء املعرفة
(= d)حجم التأثري متوسط(، وقيمة ) 082(= d)حجم التأثري صغري(، وقيمة ) 088(= d*قيمة )

 )حجم التأثري كبري(. 082
ثري العامل املستقل )استاتيجيات ما وراء املعرفة( على أأن حجم ت (2)يتضح من اجلدول رقم 

فسري هذه تهذا وتمكن  (.082)أكرب من  (dقيمة )ل للطالبات( كبري، نظرا ألن العامل التابع )التحصي
ري التابع )التحصيل الدراسي( يعود غمن التباين الكلي للمت 92%= (8يمة )النتيجة على أساس أن ق

 ري املستقل )استاتيجيات ما وراء املعرفة(.غإىل املت
  ريغصائيا كذلك حجم تأثري املتة )ت( دالة إحم، يتضح أن قي(9)فمن اجلدول رقم 

)التحصيل(، وهذا يدل على فعالية استخدام )استاتيجيات ما وراء املعرفة( كبري على املتغري التابع  املستقل
استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التحصيل لطالبات الصف األول الثانوي، وتفوق هذه االستاتيجيات 

 .يس الكيمياء يف تنمية هذا النوع من التحصيلر عتادة يف تدعلى الطريقة التقليدية أو امل
 (5)جدول 

 ( المقابلة لها ومقدار حجم التأثيرdوقيمة ) (8) قيمة
 مقدار حجم التأثير (dقيمة ) (8قيمة إيتا ) العامل التابع العامل المستقل
استاتيجيات ما 

 وراء املعرفة
التفكري املنظومي 

 ريكب 2892 0829 "للطالبات"

ري العامل املستقل )استاتيجيات ما وراء املعرفة( على أثأن حجم ت (9)يتضح من اجلدول رقم 
، وتمكن تفسري (082)( أكرب بكثري من d) العامل التابع )التفكري املنظومي للطالبات( كبري، نظرا ألن قيمة

بع )التفكري املنظومي( ري التاغمن التباين الكلي للمت 29%= (8) هذه النتيجة على أساس أن قيمة
 ري املستقل )استاتيجيات ما وراء املعرفة(.غيرجع إىل املت

ثري الكبري أوكذلك حجم الت إىل الداللة اإلحصائية لقيمة )ت( (9)، (2)وتشري نتائج اجلدولني رقم 
حصيل الدراسي يف ري التابع )التفكري املنظومي والتغري املستقل )استاتيجيات ما وراء املعرفة( على املتغللمت

الكيمياء(، وهذا دليل على فعالية استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التفكري املنظومي لطالبات 
ى الطريقة التقليدية أو املعتادة يف تنمية التحصيل عل الصف األول الثانوي، وتفوق هذه االستاتيجيات.

 مياء.والتفكري املنظومي التفكري املنظومي يف الكي
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روض أن هناك أثر كبري الستخدام استاتيجيات ما فتفسري النتائج يتضح من نتائج اختبار صحة ال
وراء املعرفة يف تدريس وحديت الكيمياء لطالبات الصف األول الثانوي على تنمية تفكريهن املنظومي، وهذه 

 يب بشكل واضح على السؤال الثالث من أسئلة الدراسة.جتالنتائج 
 النتائج إىل ما يلى: ذهه ىز تعن وتمكن أ

إن استخدام بعض استاتيجيات ما وراء املعرفة مثل )التساؤل الذايت، خرائط املفاهيم، التلخيص(  -
أثناء دراسة العينة التجريبية لوحديت الكيمياء املقتح جتريبها يف هذه الدراسة أتاحت فرصا عديدة للطالبات 

 يف:
الل قيامهن بعمليات عقلية ترتبط بفهم هذا احملتوى بشكل التعامل مع حمتوي الوحدتني من خ -

 جيد وبالتايل يكون تعلمهم فعال والقيام بدور اجيايب وفاعل يف العملية التعليمية.
مل يف تفكريهم، وممارسة األنشطة العقلية تأاستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف التفكري وال -

يعاب املعارف واملعلومات اليت تتضمنها الوحدتني بشكل مشويل ويف املتعددة، وهذا بدوره يساعد على است
صورة مقطوعات تتضح فيها كافة العالقات بني هذه املعارف واملعلومات، والنظرة هبذه الصورة تعترب 
جديدة بالنسبة للطالبة ألنه تعود فيما سبق النظر للموضوعات نظرة جزئية منفصلة، وهذا ساعد بدوره 

 .كريه املنظوميعلى تنمية تف
تصميم منظومات بأنفسهن أثناء سري التدريس وهذا يؤثر بشكل واضح يف حتسني مستوى  -

 تفكريهن املنظومي.
وحول اتفاق أو اختالف نتائج هذه الدراسة مع نتائج البحوث والدراسات السابقة فقد مت  -

ط بني استخدام استاتيجيات ة مل جتر دراسة سابقة حاولت الربثحيح سابقا بأنه يف حدود علم الباالتوض
ما وراء املعرفة وتنمية التفكري املنظومي. إال أنه بشكل عام هناك أثر كبري الستخدام استاتيجيات ما وراء 

، ودراسة )ليلى حسام (Lee: 9118)املعرفة يف تنمية حتصيل الطلبة، وهذا ما أشارت إليه نتائج دراسة 
( حيث أشارت نتائج 8000التفكري، مثل دراسة )مىن شهاب: (، أو يف تنمية بعض أنواع 8008الدين: 

 دراستها إىل وجود أثر كبري الستخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية التفكري االبتكاري.
 ملقرتحات:االتوصيات و

تقدمي بعض التوصيات  يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة ويف ضوء حدودها ومنهجها تمكن
 :اليةالتواملقتحات 

 أوال التوصيات:
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ضرورة تدريب الطالبات باملرحلة الثانوية وبشكل مستمر على استخدام التفكري املنظومي وذلك  -
من خالل استاتيجيات ما وراء املعرفة اليت يستخدمها املدرسون لرفع مستوى الطالبات يف هذا النوع من 

 التفكري.
ة، حبيث يشمل التقومي اختبارات متنوعة، تقيس ما إعادة النظر يف تقومي طالبات املرحلة الثانوي -

 تلفة.اكتسبته الطالبات من مهارات التفكري املنظومي يف مراحل التعليم املخ
لكيمياء بصفة اعقد دورات تدريبية للمعلمني أثناء اخلدمة وخباصة معلمات العلوم بصفة عامة  -

استاتيجيات ما وراء املعرفة يف العملية  خاصة يف مراحل التعليم العام لتدريبهن على كيفية استخدام
 التعليمية/ التعلمية.

تدريب الطالب املعلمني يف كليات التبية باجلامعات على كيفية استخدام وتوظيف استاتيجيات  -
ما وراء املعرفة يف ختطيط وتنفيذ دروس العلوم بصفة عامة والكيمياء بصفة خاصة، وذلك من خالل مساق 

 .طرق تدريس العلوم
 رحات:قتثانيا الم

 مستقبال:تالية يف ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بإجراء البحوث والدراسات ال
دراسة أثر استاتيجيات ما وراء املعرفة على متغريات أخرى مثل التفكري االبتكاري، والتفكري  -

 .الناقد يف الفيزياء
دام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف دراسة فعالية برنامج لتدريب املعلمات أثناء اخلدمة على استخ -

 ت.علمها، وقياس أثر ذلك على الطالباتتعليم الكيمياء و 
فعالية برنامج تدرييب مقتح لتدريب معلمي العلوم على استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف  -

 تعليم وتعلم العلوم.
 املراجع:

ظرية والتطبيق. نيم التفكري التعل (8002)أبو جادو، صاحل حممد علي؛ نوفل، حممد بكر  -9
 األردن، عمان: دار امليسرة.

ستاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارات حل ااثر  (8002)، حسام صالح وةعجأبو  -8
املسائل الكيميائية لدى طالب الصف احلادي عشر رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التبية، اجلامعة 

 اإلسالمية بغزة.
ساؤل الذايت تفعالية تدريس الكيمياء باستخدام استاتيجية ال (8092)يد البيشي، سعيدة سع -2

يف تنمية مهارات التفكري املنظومي لدى طالبات الصف األول الثانوي. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية 
 .التبية، جامعة امللك خالد
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ياضيات على ج البنائي يف تدريس الر ذ اثر استخدام النمو  (8002)أبو عودة، سليم حممد  -9
تنمية مهارات التفكري املنظومي واالحتفاظ هبا لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة. رسالة ماجستري 

 غري منشورة، كلية التبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة.
فة يف تدريس وراء املعر  استخدام استاتيجيات ما (8009)الطنطاوي، عفت مصطفى  -2

 وتنمية التفكري الناقد وبعض مهارات عمليات العلم لدى طالب املرحلة املعريف صيلحالتالكيمياء لزيادة 
 وية. جملة البحوث النفسية والتبوية، كلية التبية، جامعة املنوفية، العدد الثاين.نالثا

ة واالكتشاف املوجة يف كل تأثري العصف الذهين للمشكل (8000)احملالوي، عماد سعد  -2
ي و نبتكارية املعرفية لدى طالب الصف الثاين الثاي للكيمياء والقدرات االصيل األكادتمي االبتكار حمن الت

 العام. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التبية، جامعة طنطا.
فعالية املدخل املنظومي يف تدريس حساب املثلثات وأثره على  (8008)املنويف، سعيد جابر  -2

ؤمتر الرابع عشر، مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء. وية. املنالتفكري املنظومي لدى طالب املرحلة الثا
 الثاين. اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. اجمللد

التعرف على الصعوبات اليت تواجه عملية تعلم الكيمياء يف املستوى  (8009)لناقة، صالح ا -2
سالة ماجستري غري منشورة، كلية األول بكلييت العلوم والتبية علوم لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة. ر 

 التبية، اجلامعة اإلسالمية بغزة.
ستاتيجية التعلم املتمركز حول ابرنامج تقين يوظف  (8090)اليعقويب، عبد احلميد صالح  -2

املشكلة لتنمية مهارات التفكري املنظومي يف العلوم لدى طالبات الصف التاسع بغزة. رسالة ماجستري غري 
 بية، اجلامعة اإلسالمية بغزة.منشورة، كلية الت 

اجتاهات حديثة يف استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تعليم القراءة.  (8009)هبلول، إبراهيم  -90
 .راءة واملعرفة، العدد الثالثونقجملة ال

العربية  تعليم التفكري، مفاهيم وتطبيقات األمارات (9222)جروان، فتحي عبد الرمحن  -99
 معي.اب اجلاتاملتحدة: دار الك

س العلوم. الطبعة الثالثة، األردن: دار الشرق للنشر دريأساليب ت (9222)زيتون، عايش  -98
 والتوزيع.

اثر التفاعل بني طريقتني يف التدريس على كل من التحصيل  (9222)سيد، آمال سعد  -92
غري منشورة،   هاوية. رسالة دكتور نبتكارية لدى طالب املرحلة الثاواملهارات املعملية يف الكيمياء وتنمية اال

 كلية التبية، .جامعة املنوفية.
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اثر استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل  (8000)شهاب، مىن عبد الصبور  -99
العلوم وتنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي. 

 .90 -9العدد الرابع، ص صجملة التبية العلمية، اجمللد الثالث، 
بويات احلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي والعشرون. ت ال (8000)عبد الوكيل، إبراهيم  -92

 .القاهرة: دار الفكر العريب
ما وراء املعرفة، املفهوم والداللة اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، جملة  (8000)عبيد، وليم  -92

 القراءة واملعرفة، العدد األول.
املؤمتر العريب الثاين حول املدخل  .ومي وعيون العقلظج املنذ . النمو (8008)يد، وليم عب -92

 دريس العلوم.تس والتعلم، القاهرة، مركز تطوير ريومي يف التدنظامل
التفكري واملنهاج املدرسي. الكويت: مكتبة الفالح للنشر  (8002)عبيد، وليم؛ وعفانة، عزو  -92

 .والتوزيع
أثر استخدام الوسائل املتعددة يف تنمية التفكري  (8002)نري عسقول، حممد؛ حسن، م -92

 املنظومي يف مادة التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي، حبث منشور، اجلامعة اإلسالمية بغزة.
اثر استخدام بعض استاتيجيات النظرية  (8002)عفانة، عزو؛ وأبو ملوح، حممد سلمان  -80

نظومي يف اهلندسة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة. املؤمتر العاملي البنائية يف تنمية التفكري امل
 .األول لكلية التبية التجربة الفلسطينية يف إعداد املناهج، جامعة األقصى، فلسطني

. أثر استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس (8009)عفانة، عزو؛ ونشوان، تيسري حممود  -89
املنظومي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة. املؤمتر العلمي الثامن  الرياضيات على تنمية التفكري

يوليو  82 -82األبعاد الغائبة يف مناهج العلوم بالوطن العريب، اجلمعية املصرية للتبية، اجمللد األول 
 كلية التبية، جامعة عني مشس، مصر اجلديدة. ، فندق املرجان، اإلمساعيلية،8009

. أثر استخدام استاتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل (8009) على، وائل عبد اهلل -88
، وطرق التدريسالرياضيات وحل املشكالت لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، دراسات يف املناهج 

 .العدد السادس والتسعون
اثر توظيف استاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية املفاهيم  (8002)قشطة، امحد عودة  -82

ية واملهارات احلياتية بالعلوم لدى طلبة الصف اخلامس األساسي بغزة رسالة ماجستري غري منشورة،  العلم
 ة.كلية التبية، اجلامعة اإلسالمية بغز 
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رؤى مستقبلية لتطوير األبعاد الغائبة يف مناهج التبية العلمية  (8009)نصر، حممد علي  -89
وم بالوطن العريب، اجلمعية املصرية للتبية العلغائبة يف مناهج لمي الثامن األبعاد العلبالوطن العريب. املؤمتر ا
 .822 -822ص يوليو، ص 82 -82العلمية، اجمللد الثاين، 

 فعالية استخدام املدخل املنظومي للتغلب على صعوبات تعلم (8002)نصر، رحياب امحد  -82
املؤمتر العلمي الثالث عشر التبية العلوم وتنمية التفكري املنظومي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.  مادة

اغسطس  9 -8اب دعوة للمراجعة، اجلمعية املصرية للتبية العلمية، جملد املؤمتر تالعلمية املعلم واملنهج والك
 م، فندق املرجان، فايد اإلمساعيلية، كلية التبية، جامعة عني مشس، مصر اجلديدة.8002
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