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اكتساب املفاهيم النفسية عند  يف (Needhamإثر امنوذج )
 املنظوميتفكريهن وتنمية طالبات الصف اخلامس األدبي 
 

 حسين عمي غضبان .مم.
 الممخص:
( في اكتساب المفاىيـ النفسية Needhamييدؼ البحث الحالي التػػعرؼ )إثر  انموذج )      

عند طالبات الصؼ الخامس األدبي وتنمية تفكيرىف المنظومي( اعتمد الباحث التصميـ التجريبي 
( طالبة تـ 34ذا المجموعتيف المتكافئتيف، لتناسبو مع طبيعة البحث، وتكونت عينة البحث مف )

ت ىذه العينة عشوائيًا عمى اختيارىف بصورة قصدية مف ثانوية خديجة الكبرى لمبنات، وقسم
( طالبة درسف مادة عمـ النفس ب انموذج 75مجموعتيف إحداىما تجريبية ضمت )

(Needham( وأخرى ضابطة تكونت مف ،)طالبة، درسف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية، 77 )
دد حرص الباحث قبؿ الشروع ببدء التجربة عمى تكافؤ طالبات مجموعتي البحث إحصائيًا في ع

)العمر الزمني  مف المتغيرات التي يعتقد بأنيا قد تؤثر في سالمة التجربة وىذه المتغيرات ىي:
 لمطالبات محسوبا بالشيور، اختبار التفكير المنظومي(.
( مفيومًا، وفي ضوء تمؾ المفاىيـ أعدَّ 31وقاـ الباحث بتحديد المفاىيـ النفسية البالغ عددىا )

يس عمميات اكتساب المفيـو )تعريؼ، تمييز، تطبيؽ(، كما أعدَّ الباحث الباحث أىدافًا سموكية تق
 خططًا تدريسيًة نموذجيًة تخص كمتا المجموعتيف.

وأظيػػػرت النتػػػائ  تفػػػوؽ المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػى المجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػار اكتسػػػاب 
 المفاىيـ النفسية  واختبار التفكير المنظومي.

 (.التفكير المنظومي اكتساب المفاىيـ النفسية،(، Needham) انموذج)الكممات المفتاحية:
The effect of the (Needham) model in acquiring psychological 

concepts for fifth-grade literary students and developing their systemic 

thinking 

Hussein Ali Ghadban 

Abstracts: 

      The current research aims to identify (following the (Needham) 

model in acquiring psychological concepts for fifth-grade literary students 

and developing their systemic thinking). Khadija Al-Kubra for girls, and this 

sample was divided randomly into two groups, one of them was 

experimental, which included (27) female students who studied psychology 

by the (Needham) model, and the other was a control group consisting of (29) 
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students, who studied the same subject in the traditional way. The students of 

the two research groups are statistically in a number of variables that are 

believed to affect the safety of the experiment, and these variables are: (the 

chronological age of the students calculated in months, the systemic thinking 

test). 

The researcher identified the (13) psychological concepts, and in light 

of these concepts, the researcher prepared behavioral objectives that measure 

the processes of concept acquisition (definition, discrimination, application), 

and the researcher prepared model teaching plans for both groups. 

The results showed that the experimental group outperformed the 

control group in the psychological concepts acquisition test and the systemic 

thinking test. 

Keywords: (Needham model), acquiring psychological concepts, 

systemic thinking(. 

 الفصل االول
 التــعريف بالبحث

 اواًل: مشكمة البحث:     
إف تػػػػدريس عمػػػػـ الػػػػنفس يشػػػػوبو الكثيػػػػر مػػػػف القصػػػػور والجفػػػػاؼ ويعػػػػاني مػػػػف 
صػػعوبات مختمفػػة فػػي تعمميػػا وتعميميػػا، ولقػػد بػػدأت أثػػار تمػػؾ الصػػعوبات واضػػحة مػػف 
خالؿ الضعؼ الظاىر في مستويات المتعمميف في مادة عمػـ الػنفس، ويرجػع السػبب فػي 
ذلؾ إلى عدة أمور منيا أنصراؼ مدارسنا عما ىو ضروري  وعنايتيا بتدريسيا بأسموب 
نظػري جػاؼ ومنيػا المػادة النفسػية نفسػيا إذ، كػأف تكػوف موضػوعاتيا كثيػرة ومعقػدة وليػػا 

 .تاج إلى المزيد مف الشرح والتحميتفرعات عدة وتفصيالت كثيرة تح
ومف خالؿ إطالع الباحث عمى االتجاىات الحديثة في التربية التي تركُز فػي 
موقػػؼ الطالػػب ابيجػػابي فػػي التفكيػػر المنطقػػي، وتػػدعو إلػػى إثػػارة تفكيػػره ، وفسػػ  المجػػاؿ 
أماـ المدرس بعداد مادة الدرس، وبذلؾ يرى الباحث انُو قد ال تنمو عنػد الطالػب قابميػة 

لمنظومي في حالة عدـ قدرتو عمى التفكير بطرائؽ تدريسية البحث والتنقيب في التفكير ا
 تجعمو إيجابيًا في تفاعمو مع طرائؽ التدريس الحديثة.

 والباحث تجريب استراتيجية جديدة في تدريس مادة عمػـ الػنفس، وىػ ارتأىلذا 
سػػاىـ فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ النفسػػية وتنميػػة التفكيػػر لػػدى ي( لعمػػو Needhamانمػػوذج )
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إثــــــر  ا مــــــو    مــــــا-وتتجمػػػػػػى مشػػػػػػكمة البحػػػػػػث الحػػػػػػالي بالسػػػػػػؤاؿ ا تػػػػػػي:  الطالبػػػػػػات،
(Needham فــي اكتســام المفــانيم ال فســية ع ــل طالبــاس الصــف الخــامس ا لبــي )

 ؟وت مية تفكيرنن الم ظومي
 -ثا يًا: أنمية البحث: 

تعد التربية وسيمة المجتمع لتحقيؽ اىدافو لذلؾ فإف ىدؼ التربية ىو سد حاجة 
المتعاقبة في اعداد الفرد لمحياة وفؽ فمسفمة المجتمع واتجاىاتو. فيي المرآة االجياؿ 

العاكسة لصورة المجتمع، كما انيا عممية مستمرة دائمة ال تحدد بمدة زمنية معينة فيي 
تشمؿ حياة الفرد بكامميا مف الميد الى المحد، وتعمؿ عمى دفع المجتمع الى االجتياد 

لتماسؾ والتراحـ وكسابيـ عادات حسنة وميارات نافعة متكيفة والعمؿ ودفع افراده الى ا
 (36: 7006مع المجتمع. )الخالدي،

ىمزة الوصؿ بيف المادة الدراسية وبيف المتعمـ وأداة لتحقيؽ وتمثؿ طرائؽ التدريس 
أىدافو ومف أىـ العوامؿ الفعالة في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، مع التسميـ انو ال 

طريقة تدريس معينة يمكف أفَّ نقوؿ عنيا أنيا أفضؿ طريقة تدريس او انيا أفضؿ توجد 
مف الطرائؽ االخرى في جميع األحواؿ، فالكؿ طريقة مزايا وعيوب وقد تكوف صالحة 

 (37: 7007. )المظفر، ومثالية مع مادة معينة ولكنيا غير صالحة لمواد اخرى
دعت الى االىتماـ بالمتعمـ وجعمُو  لذا ظيرت استراتيجيات وطرائؽ تدريس حديثة

المعتمدة عمى محور العممية التعميمية بداًل مف المادة، ومف ىذه االستراتيجيات ىي ليد 
أىـ نظريات التعميـ وىي التعمـ البنائي، وتعتمد عمى ما تبناه بياجيو مف مبادئ في 

خمصيا مف الخبرة نظريتو البنائية التي في أساسيا تيتـ باألفكار السابقة والتي يست
السابقة لو، والمتعمـ يكوف األسموب وشكؿ معيف المسار خاص بة، فقضية التعميـ 
والتعمـ تقوـ عمى الفيـ التشاركي بيف الطالب وما يناقشوه كما تعد أحد الوسائؿ 
المساعدة في العممية التعميمية لممدرس والمتعمـ بشكؿ متزف، فتساعد المدرس عمى 

رات السابقة الطالب واالستفادة منيا بربطيا بمواضيع معينة، وتسيؿ تقييـ وتحميؿ الخب
عمى المتعمميف المشاركة بخبراتيـ المتنوعة في تعمـ الوحدة الدراسية، فيي ابطار الذي 
يوجو المدرس إلى أساليب العمؿ والدليؿ الذي يرشد حركتو التعميمية الذي بدوره يرسـ 
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يا مف أجؿ عممية تعميمية سميمة وفؽ القواعد لو الخطط التي يقوـ المدرس بإتباع
 (80 -91: 8002أساسية عممية مرسومة )الياشمي والدليمي،

وال ُيمكف تنمية التفكير بشكؿ عاـ إاّل مف خالؿ اختيار نوعًا ليذا التفكير، لذلؾ 
وضع الباحثوف والمشتغموف في النظاـ التربوي تصنيفًا ألنواع التفكير، ومف تمؾ االنواع 

وتكمف أىمية التفكير المنظٌومي بأنو ينمي لدى الفرد الرؤية  التفكير المنظومي ىو
المستقبمية الشاممة ألي موضوع دوف أف يفقد جزيئاتو، أي يرى الجزيئات في إطار كمي 
مترابط، ويعمؿ عمى تنمية القدرة عمى رؤية العالقات بيف األشياء أكثر مف االشياء 

الرؤية المعمقة، وكذلؾ ينمي القدرة عمى التحميؿ  نفسيا، وذلؾ يؤدي الى تحسيف
وعندما يتعمـ الطمبة ، (73 – 72: 7007والتركيب وصواًل الى االبداع. )حمادات،

التفكير المنظومي فإنيـ يكتشفوف أفَّ المنظومات ترتبط مع بعضيا، وبذلؾ يبدؤوف في 
ى ذلؾ فإف تفكيرىـ البحث عف المنظومات االساسية عندما تواجييـ قضايا معينة، وعم

ينتقؿ تمقائيًا نحو استقصاء الكيفيات واألسباب، كما يتذكروف المعمومات التي تعمموىا 
داخؿ سياؽ منظومي بصورة أفضؿ مف تمؾ التي تـ اكتسابيا في االشكاؿ االكثر 

 .(17: 7037انعزااًل. )اسماعيؿ،
 -البحث:  ثالثًا: نلف

 -عمى:  ّرؼالتػػع إلى الحالي البحث ييدؼ   
( في اكتساب المفاىيـ النفسية عند طالبات الصؼ Needhamإثر  انموذج )       

 الخامس األدبي وتنمية تفكيرىف المنظومي
 - رابعًا: فرضياس البحث:

 -في ضوء ىدؼ البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفرية ا تية: 
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الصفرية ا ولى:  .1

مادة عمـ ( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي ُدرسف 0.05)
ومتوسط درجات طالبات المجموعة  (Needhamعمى وفؽ انموذج )النفس 

الضابطة الموتي ُدرسف المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار 
 المفاىيـ النفسية البعدي.اكتساب 
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ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الصفرية الثا ية: .2
مادة عمـ ( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية المواتي ُدرسف 0.05)

( ومتوسط درجات طالبات المجموعة Needhamعمى وفؽ انموذج )النفس 
الضابطة المواتي ُدرسف المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في مقياس 

 .التفكير المنظومي
ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضية الصفرية الثالثة: .3

ي ( بيف متوسطي الفروؽ في درجات طالبات المجموعة التجريبية الموات0.05)
في االختباريف القبمي  (Needhamعمى وفؽ انموذج )ُدرسف مادة عمـ النفس 

 والبعدي لمتفكير المنظومي.
 البحث   خامسًا: حلول 

 الحالي عمى: ثالبح يقتصر
األدبي في المدارس  الخامسالحد البشري: عينة مف طالبات الصؼ  .3

 ،صالح الديفابعدادية والثانوية التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة 
 الدراسة الصباحية.

مركز قضاء  صالح الديفالحد المكاني: إحدى المدارس الثانوية لمحافظة  .7
 .العمـ

الحد المعرفي: موضوعات مادة عمـ النفس لمصؼ الخامس األدبي في  .1
 العراؽ.

ني: الفصؿ الدراسي األوؿ )الكورس األوؿ( مف العاـ الدراسي الحد الزما .2
(7037-7070). 
 

 سالسًا: تحليل المصطمحاس 
انمػػػػػػػوذج تدريسػػػػػػػي يتػػػػػػػي  الفرصػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة ليكػػػػػػػوف "(: Needhamا مـــــــو   )  .1

المػػػػتعمـ إيجابيػػػػا فػػػػي مواقػػػػؼ التعمػػػػيـ والػػػػتعمـ هوقػػػػادرا عمػػػػى توظيػػػػؼ مػػػػا لديػػػػو مػػػػف 
 خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات ومعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اكتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ 
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عػػػػػػػػادة تشػػػػػػػػكيؿ المعػػػػػػػػاني  ومعمومػػػػػػػػات جديػػػػػػػػدة يمكػػػػػػػػف ربطيػػػػػػػػا بخبراتػػػػػػػػو السػػػػػػػػابقة وا 
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة 

 ) (Mat & Halim, 2002:37لديو. 
الباحث  استعممو تدريسي انموذج-(: Needhamالتعريف اإلجرائي ل ا مو   )

يدؼ إلى تنشيط معمومات طالبات المجموعة يفي تدريس المجموعة التجريبية، و 
التجريبية األولى بالمعمومات الجديدة وربطيا مف اجؿ زيادة الفيـ وسعيًا الكتساب 

 .المفاىيـ وتنمية التفكير المنظومي
"مجموعة مف المثيرات التي يستجيب ليا الطالب، والتي -يعرؼ بأنو:  االكتسام:  .2

ومتى شاء، ألنَّيا ناتجة عف ترتيب معرفي بإمكانو أف يستعيدىا بنحو مستمر 
مسبؽ مبني عمى نحو سمسمة أفكار تكوف حاضرة عند المتعمـ ". )زاير 

 (334: 7031وداخؿ،
ىػو قػدرة طالبػات )عينػة البحػث( عمػى تمييػز، وتعريػؼ، -التعريف اإلجرائي لالكتسام: 

رة بالػدرجات التػي وتطبيؽ المفاىيـ النفسية المجػردة فػي البحػث الحػالي، وتقػاس ىػذه القػد
يحصؿ عمييا طالبات عينة البحث )التجريبية والضابطة( مف خالؿ االختبار المعد ليذا 

 الغرض.
"أسموب لمتفكير بسيط ييدؼ إلى إكساب المتعمـ -: يعرؼ بأنو: التفكير الم ظومي .3

نظرة كمية لممواقؼ، والمشكالت المعقدة، فإذا أراد أف يحصؿ عمى نوات  مختمفة 
ؼ أو المشكمة التي يوجييا، فيجب عميو أف يغير مف مكونات النظاـ مف الموق

بحيث يعطى نوات  مختمفة، لذا يجب التعامؿ مع األشياء بشكؿ منظومي، وال يتـ 
 (40: 7030)الكبيسي، التعامؿ مع مفردات الموقؼ بشكؿ منعزؿ".

طالبات  منظومة عمميات عقمية معقدة تكسب-التعريف اإلجرائي لمتفكير الم ظومي: 
الصؼ الخامس االدبي في مادة عمـ النفس والقدرة عمى تحميؿ المواضيع النفسية وأدراؾ 
العالقات بيف المفاىيـ النفسية المكونة ليا ثـ اعادة تركيبيا بمرونة واصدار احكامًا 

 حوليا.
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 الفصل الثا ي جوا م  ظرية ولراساس سابقة
 : القسم ا ول جوا م  ظرية

 :(LEAD)(Needhamا مو   ) اواًل: 
 :(Needham ) أنموذج نيدىاـ 

ىو تدريس قائـ النظرية البنائية هويتكوف مف  Needhamأنموذج  نيدىاـ        
خمس خطوات متدرجة هتعكس التسمسؿ المنطقي لمتعمـ وفقا النظرية البنائيةه 
وتوض  ابجراءات التي يجب أف يمارسيا المعمـ لتنمية التفكير لدى المتعمميفه 

راحؿ لبناء المعرفة وربط التعمـ الجديد بالتعمـ السابؽ بصورة ذات معنىه وتركز م
 ((Jasin&Shaari,2012:67األنموذج عمى الدور ابيجابي والنشط لممتعمـ. 

وييدؼ األنموذج إلى توفير الفرص لمتعاوف بيف المتعمميف هلمتوصؿ         
لممعرفة العممية الجديدة هويعتمد عمى نشاط المتعمـ وفاعميتو ومدى مشاركتو داخؿ 
المجموعة هفالمتعمـ يعرض خبراتو السابقة لممعرفة ويناقشيا في مجموعاته ويقـو 

تطبيقو في مواقؼ حياتية محيطو بو باألنشطة هويتوسع في المفيوـ مكف خالؿ 
 ( Needham&hill.1987:45هويتأمؿ في النتائ  التي يتوصؿ ألييا. )

 :(Need ham )خصائص أنموذج
يعد أنموذج نيدىاـ مف النماذج التي تتي  لمطمبة فرصة التعمـ الذاتي وتشجع        

يجابيا في مواقؼ التعمي ـ والتعمـ هويدعـ فكرة التعمـ التعاوني وتجعؿ المتعمـ فاعال وا 
توليد المعمومات هويرتكز عمى أساس ميـ مف أسس البنائية مف ربط المعارؼ 
 والخبرات السابقة بالمعارؼ والمعمومات الجديدة الستخالص معارؼ مختمفة جديدة.

 يقدـ التوجيو والتييئة لمناسبة نحو الدرس. -3
 عمى المعارؼ الجديدة.يوفر لمطالب أجراء التجارب واألنشطة العممية لمتأكيد  -7
 ينمي أنواع مختمفة مف التفكير كالتفكير التأممي والتفكير العممي. -1
 يدعـ فكرة التعمـ التعاوني كأحد استراتيجيات التعمـ النشط. -2

 ,Ayob) الؿ عممية التأمؿ.خيشجع الطمبة عمى عممية التقييـ الذاتي مف 
2012:26 ) 
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البنائي" الذي يتكوف مف خمس مراحؿ  وتتبنى ىذه الدراسة أنموذج "نيدىاـ      
متدرجة تعكس التسمسؿ المنطقي لمتعمـ وفقا لمبنائية هوتوض  إجراءات التي يجب 
اف يمارسيا المعمـ لتنمية التفكير لدى المتعمميف لبناء المعرفة هوربط التعمـ الجديد 

بي بالتعمـ السابؽ بصورة ذات معنى هوتركز مراحؿ األنموذج عمى الدور ابيجا
 ( Needham&hill, 1987:45والنشط لممتعمـ. )

 :(Needham )أنموذجخطوات 
 Orietation  األولى :التوجيو الخطوة
توفر ىذه المرحمة لمطمبة التمييد وجذب انتباىيـ وأثارة اىتماميـ والتييئة         

المناسبة عقميا ونفسيا نحو موضوع الدرسه مف خالؿ استخداـ مواد تعميمية مختمفة 
 ثهسواء بصرية )صور هأشكاؿ همقاطع فيديوه عروض عممية( أو تقديـ أسئمة تح

وف المواقؼ عبارة عف مشكالت حقيقية أو وتثير عقؿ الطالب عمى التفكير هوتك
ظوىر عممية أو مواقؼ حياتية هويتي  المعمـ الفرصة لممتعمميف لكي يضيعوا 
تنبؤات ألسباب أو نتائ  تمؾ الظواىر أو حموؿ لممشكالت المطروحة هوتتجمى 
أىمية ىذه المرحمة اف الطمبة يصبحوف واعييف ألفكارىـ الخاصةه واف يكونوا 

وضع استنتاجات وتفسيرات قبؿ أجراء أي نشاط مرتبط بالمشكمة قادريف عمى 
والسؤاؿ المطروحه مف خالؿ االستجابة لمسؤاؿ الذي يمثؿ تحديا لمطمبة هويحفز 

 (                 Hashim&Kasbolah,2012:567الطمبة عمى التفكير.)
 Generation of Ideas     الثانية : توليد األفكار الخطوة
دؼ ىذه المرحمة إلى استدعاء كؿ المعمومات واألفكار السابقة الموجودة تي        

في البنية المعرفية لممتعمميف المرتبطة بموضوع الدرس هومناقشتيا مع المعمـ 
وتدويف إجابات المتعمميف وتنبؤاتيـ مف خالؿ العمؿ في مجموعات صغيرة 

تاحة الفرصة لم ناقشة أفكار المتعمميف في هواالستماع إلى أراء المجاميع األخرىه وا 
مجموعات وأجراء حوارات وتبادؿ المعمومات مف خالؿ المناقشة والحوار دوف قيود 
أو وضع أحكاـ  واألفكار وكتابتيا وتمخيصيا في صورة نقاط أو جدوؿ أو خريطة 
مفاىيمية هوتأتي أىمية ىذه المرحمة محاولة الطمبة ابجابة عف األسئمة مف األفكار 
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 لدييـه فسوؼ تظير المعرؼ السابقة التي توجد بحوزتيـ. الموجودة 
(Jasin&Shaari, 2012:67  ) 

 Restructuring Idea  الثالثة: إعادة بناء األفكار الخطوة
 تتضمف ىذه المرحمة عدة ميارات مختمفة منيا:

حث المتعمميف عمى مناقشة وتجميع أفكارىـ السابقة في مجموعات عمؿ  ●
( متعمـ أما لتنفيذ نشاط معيف وتدويف 6-1كؿ منيا بيف )متعاونة يتراوح عدد 

كافة المالحظات واالستنتاجات والتفسيرات بخصوصوه آو كتابة تقارير 
جابات ألسئمة المطروحة في المراحؿ السابقة.  وا 

 Application of ldea   تطبيؽ األفكار الرابعة : الخطوة
الجديدة في مواقؼ أخرىه ويقدميا تيدؼ ىذه المرحمة تطبيؽ المتعمميف ال فكار 

المعمـ لتعمميف في صورة أسئمة مفتوحة النيايةه أو صورة مشكمة عممية أو مواقؼ 
 حياتية.

   Reflection   التأمؿ الخامسة : لخطوةا
تيدؼ ىذه المرحمة عمى تحقيؽ أىداؼ وجدانية بشكؿ كبير بعد دراسة لألفكار 

مى عممية التفكير و التفكر وتقدير عظمة اهلل العممية الجديدةه وتشجيع المتعمميف ع
سبحانو وتعالى هوتقدير دور المعمـ والعمماء هيمكف صياغة وبمورة ىذه المرحمة في 

القى الطالب صعوبة يني الغامضة التي اىيئة أسئمة مفتوحة النياية وتحديد المع
  ( Needham&hill,1987:45في فيميا. )

 
 ثا يًا: اكتسام المفانيم 

إف المفاىيـ ىي أساس بناء أو لبنات العمـ، لذا تقوـ عمييا الحقائؽ المرتبطة 
ف اليدؼ مف تعميـ المفاىيـ ىو مساعدة المتعمـ عمى جمع  مع بعضيا بروابط معينة، وا 

 -شواىد إيجابية لممفاىيـ واالستجابة ليا وىناؾ شروط لتعمـ المفاىيـ منيا: 
، وعػدىا األسػاس فػي تعممػو ومػف دونيػا ال بد مف االىتماـ بالصػورة الذىنيػة  .3 لممفيػـو

لف يدرؾ المتعمـ المفيوـ، ويقصػد بالصػورة الذىنيػة السػمات المميػزة لممفيػوـ، إذ مػف 
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دونيا يبقى المفيوـ غامضًا، ومف الجدير بالػذكر أف الصػورة المفظيػة تكمػؿ وتنطمػؽ 
 منيا ولكنيا ناقصة.

لمفيػػػوـ، وقػػػد تمػػػت ابشػػػارة إلػػػى ىػػػذه االىتمػػػاـ بالمفػػػاىيـ األساسػػػية والالزمػػػة لػػػتعمـ ا .7
الشػػروط تحػػت اسػػـ المتطمبػػات األساسػػية أو التوسػػع القبمػػي التػػي تتمثػػؿ بالمعمومػػات 

.  والخبرات السابقة التي ليا عالقة بالمفيـو
ال بد لممعمـ أف يضع في حسابو أف المفاىيـ ال توجد مبعثػرة ال ربػط بينيػا، لػذا فػإف  .1

المبػػادئ والقواعػػد والتعميمػػات والنظريػػات، إي أف تعمميػػا يعػػد الخطػػوة األولػػى لػػتعمـ 
 المتعمـ في النياية يتعمـ إطارات كمية، وليس مجموعة كبيرة مف الكممات المعجمية.

ال بد مف إطػالؽ اسػـ الصػورتيف الذىنيػة والمفظيػة وىػو مػا نسػميو باسػـ المفيػوـ، أو  .2
االنتقاؿ مباشػرة إلػى  رمزه أو لفظو. ومما تجدر ابشارة إليو أف المعمميف يميموف إلى

االسـ أو في أحسف األحواؿ إلى االسـ والصورة المفظية، في الوقت الػذي تكػوف فيػو 
)الحيمة،  (.732: 7001الصورة الذىنية ىي األكثر أىمية في تعمـ المفيـو

 ثالثًا: التفكير الم ظومي: 
مستوى عاًؿ مف مستويات التفكير، فالطالب مف خاللو  يعد التفكير المنظومي  

يستطيع تكويف رؤية شاممة لمموضوعات والظواىر المختمفة، ويصب  قادرا عمى النقد 
واببداع واالستقصاء، فعندما يمتمؾ الطالب التفكير المنظومي ويتقنو، يستطيع التفاعؿ 

مـ ومياراتو بطريقة تعتمد المنظـ مع متطمبات العصر ومعطيات البيئة، ويستخدـ الع
النظـ في تنفيذىا، فإنو سيتمكف مف النمو العممي، وبالتالي اكتسابو لخبرات يستطيع مف 
خالليا مواجية المشكالت التي تواجو بالحياة في عصرنا الحاضر المتميز بالعمـ 
والتكنولوجيا وابنترنت، بمعنى أف شخصيتو تنمو بصورة متكاممة )السالمات 

 (75: 7035ي،والسفيان
واف أساس التفكير المنظومي، أف يكوف المتعمـ واعي بأنو يفكر في نماذج 
واضحة، وأف تالحظ ىذا النماذج عمى أنيا نماذج وليست حقائؽ، وأف تكوف لديو القدرة 
عمى بنائيا وتحميميا. عمى أف بناء ىذه النماذج يرتبط ارتباطا وثيقا بأدوات وأشكاؿ 
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جيات الفرد، وتدريبو غالبا ما يكوف في العالقات البسيطة لمسبب التمثيؿ المتاحة، وتو 
 (77: 7001والنتيجة. )الكامؿ،

 خصائص التفكير الم ظومي:
يركز عمى تحديد نقاط القوة داخؿ المنظومات وذلؾ بناًء عمى فيمو لبنية المنظومة  .3

المرغوبة  والعالقات المتبادلة بيف اجزائيا، وبالتالي الحكـ عمييا لتحقيؽ النتائ 
 .منيا

المشكالت بصورة شاممة وكمية والتركيز عمى السياؽ يركز عمى استيعاب بنية  .7
 الواسع ويساىـ في تبسيط الحموؿ لممشكالت.

يزيد دافعية المشاركة أثناء حؿ المشكالت ويساعد عمى الدم  بيف اتخاذ القرار  .1
 .وابدارة

 لحدود التي يستخدميايوسع نظرتو إلى العالـ ويجعمو وعي أكثر بالفروض وا .2
 لتعريؼ األشياء.

 ( 32 – 31: 7037)إسماعيؿ،  يحث عمى احتراـ وجيات نظر ا خريف. .3
 ا سس العممية لمتلريم عمى مهاراس التفكير الم ظومي:

 العمؿ عمى احاطة جميع المعمومات عف المشكالت واالىداؼ المراد تحقيقيا. .3
 ىا األساسية.تدريب المتعمـ عمى تحميؿ المشكمة إلى عناصر  .7
بناء رسومات تخطيطية لتحديد العالقات والترابط بيف العناصر المكونة  .1

 لممشكمة.
األخذ في االعتبار التحوؿ مف عمميات التحميؿ إلي تخميؽ عالقات جديدة لـ  .2

 (75-74: 7030،)الكبيسي تكف موجودة مف قبؿ تقدـ حال لممشكمة.
 -سابقة:  ةالقسم الثا ي: لراس

أجريت ىذه الدراسة في العراؽ وىدفت عمى -(: 2113لراسة)الجبوري، .9
التعرؼ اثرانوذج كاريف في تنمية التفكير المنظومي لدى طالبات الصؼ الثاني 

( طالبة موزعة عمى 74متوسط في مادة الجغرافية وتكونت عينة الدراسة مف )
( 17)( طالبة وتجريبة ثانية ضمت17ثالث مجموعات تجريبة أولى ضمت )



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 
 

 
 

2030 

( طالبة  واستخدـ الباحث اختبار التفكير 017بينمنا بمغت المجموعة الضابطة 
( فقرات، استخـ 4( فقرة والثانية )72المنظومي متكوف مف مجموعتيف األولى )

بعض الوسائؿ ابحصائية منيا تحميؿ التبايف األحادي واالختبار التائي لعينتيف 
عتيف التجريبية عمى المجموعة مترابطتيف، واظيرت النتائ  تفوؽ الممو 

الضابطة في اختبار التفكير المنظومي وتفوؽ المجموعة التجريبة التي درست 
 بانموذج كاريف عمى المجموعة الضابطة التي درست بانموذج كاروؿ.

جراءاته  الفصل الثالث م هجية البحث وا 
يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ ابجػػراءات التػػي اعتمػػدىا الباحػػث لتحقيػػؽ ىػػدؼ البحػػث           

واختيػػار عينتػػو وتكػػافؤ  ،وتحديػػد مجتمػػع البحػػث، وفرضػػياتو متمثمػػة بالتصػػميـ التجريبػػي
جراءات تطبيقيا، مجموعاتو عداد أد، فضاًل عف إعداد الخطط التدريسية وا  البحػث  واتوا 
اد الوسائؿ ابحصائية المناسبة لتحميؿ النتائ ، فيما يأتي وتطبيؽ التجربة واعتم وتييئتيا

 تفصيؿ لذلؾ:
 اواًل: م هج البحث:

                                  اتبع الباحث المػني  التجريبػي، لتحقيؽ أىداؼ البحث.  
 - ثا يًا: التصميم التجريبي:

إف التصميـ التجريبي لمباحث كالرسـ اليندسي المعماري، فإذا جاء ىذا التصميـ 
مبيما أو غير دقيؽ جاءت نتائ  البحث ضعيفة القيمة ومبيمة، أما التصميـ الذي 
تحسف وضعو وصياغتو فإنو يتضمف الييكؿ السميـ واالستراتيجية المناسبة التي تضبط 

اد عمييا في االجابة عمى االسئمة التي طرحتيا البحث وتوصمو إلى نتائ  يمكف االعتم
مشكمة البحث وفروضو، ويعد اختيار التصميـ التجريبي مف أخطر المياـ التي تقع 
عمى عاتؽ الباحث عند البدء بتجربة عممية، إذ أف سالمة التصميـ وصحتو ىي 

لذا  ،(992: 8002)العزاوي، الضماف االساسي لموصوؿ إلى نتائ  موثوؽ فييا. 
اختار الباحث تصميمًا تجريبيًا جزئيًا ذا المجموعتيف المتكافئتيف التجريبية والضابطة، 

اذ تتعرض المجموعة األولى التجريبية لممتغير لمالئمًة ظروؼ البحث الحالي، 
(، بينما تتعرض المجموعة الثانية الضابطة Needhamالمستقؿ، وىو انموذج )
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التدريس، وتـ اختيارىما بشكؿ عشوائي، ويمكف  لمطريقة التقميدية او االعتيادية في
 (.3توضي  التصميـ التجريبي بالشكؿ )
 ( التصميم التجريبي1شكل )

 االختبار البعلي المتغير التابع المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعة
اختبار التفكير  التجريبية

 الم ظومي
اكتسام المفانيم  Needham ا مو  

  ال فسية
اختبار التفكير 

 الم ظومي

اختبار اكتسام المفانيم 
 ال فسية

 واختبار التفكير الم ظومي
 الطريقة االعتيالية الضابطة

 
  -ثالثًا: تحليـل مجتمع البحث: 

بالمجتمع المجموع الكمي لمعناصر التي يسعى الباحث إلى  يقصد- مجتمع البحث: -3
أف يعمػػػـ عمييػػػا النتػػػائ  ذات العالقػػػة بالمشػػػكمة المدروسػػػة، وعناصػػػر المعاينػػػة ىػػػي 
الوحػػػػدات التػػػػي يتكػػػػوف منيػػػػا المجتمػػػػع وتشػػػػكؿ األسػػػػاس فػػػػي سػػػػحب العينػػػػة، وىػػػػو 

(، 52: 7032المجموعة الشاممة التي يجرئ منيا اختيار العينة. )الدليمي وصال ،
االدبػػي فػػػي المػػدارس الثانويػػة  الخػػامسويتكػػوف مجتمػػع البحػػث مػػػف طالبػػات الصػػؼ 

واالعداديػػة النياريػػة فػػػي مركػػز قضػػاء الػػدبس والتػػابع لممديريػػة العامػػة فػػي محافظػػة 
( طالبػة 430( اذ بمغ عدد الطالبات فػيػيا )7070- 7037كركوؾ لمعػاـ الدراسي )

فػي الصؼ الخامس األدبي بحسب االحػصائية التي قاـ بػيا قسـ التخطػيط التػػربوي 
 مديرية العػامة لتػربػية محافظة كركوؾ.فػي ال

جػػزء مػػػف المجتمػػع أي نمػػػوذج "بأنيػػا  العينػػة بأنيػػػا: تعػػػرؼ- اختيـــار عي ـــة البحــث:-2
يشمؿ جزءا أو جانبا مف وحدات المجتمع األصمي المعني بالبحث بحيػث تحمػؿ صػفاتو 
المشػػػتركة ممػػػا يغنػػػي الباحػػػث عػػػف دراسػػػة جميػػػع وحػػػدات مفػػػردات المجتمػػػع. )عبيػػػدات 

اختػػار الباحػػث بصػػورة قصػػدية )ثانويػػة خديجػػة الكبػػرى(، وىػػي و (990: 7034روف،واخػػ
إحػػػدى المػػػدارس التابعػػػة لممديريػػػة العامػػػة لتربيػػػة كركػػػوؾ، مركػػػز قضػػػاء الػػػدبس لتطبيػػػؽ 

 -7037تجربتػػػو، ووجػػػد أنيػػػا تضػػػـ شػػػعبتيف لمصػػػؼ الخػػػامس االدبػػػي  لمعػػػاـ الدراسػػػي )
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)أ( لتمثػػؿ المجموعػػة التجريبيػػة التػػي ( وبالطريقػػة العشػػوائية اختػػار الباحػػث شػػعبة 7070
( ومثمػػػػػت شػػػػػعبة )ب( Needhamسػػػػػتدرس مػػػػػادة عمػػػػػـ الػػػػػنفس عمػػػػػى وفػػػػػؽ  انمػػػػػوذج )

وكاف عدد المجموعة الضابطة، والتي ستدرس مادة عمـ النفس وفؽ الطريقة االعتيادية، 
( طالػػػب 77( طالػػػب لممجموعػػػة التجريبيػػػة، و)75( طالػػػب، بواقػػػع )34طالبػػػات العينػػػة )

 لضابطة.لممجموعة ا
 رابًعا: تكافؤ مجموعتي البحث:

مف اجؿ ذلؾ حرص الباحث قبؿ إجراء التجربة عمى تكافؤ طالبات مجموعتي  
البحث إحصائيًا في بعض المتغيرات التي أشارت األدبيات والدراسات السابقة والتي قد 

يور تؤثر في نتائ  التجربة وىذه المتغيرات ىي: العمر الزمني لمطالبات محسوبا بالش
 واختبار التفكير المنظومي القبمي.

 العمر الزم ي لمطالباس محسوبًا بالشهور: .1
( لعينتيف مستقمتيف، وذلؾ لمعرفة داللة t-testاستعمؿ الباحث االختبار التائي )

الفرؽ ابحصائي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة، أظيرت النتائ  عػدـ وجػود فػرؽ 
( وىذا يدؿ 3مجموعتي البػحث كما موض  في الجدوؿ رقـ )ذي داللػة إحصائية بيػف 

 عمى أفَّ مجموعتي البحث متكاف ئتاف في ىذا المتغير.
 

المتوسط الحسابي واال حراف المعياري والقيمتان التائيتان المحسوبة   ( 1جلول )
 العمر الزم يوالجلولية للرجاس 

علل  المجموعة
 الطالم

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
 ياريالمع

لرجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجلولية المحسوبة اللاللة

 30.77 332.12 75 التجريبية
32 

 
0.744 

 
7.00 

غير دالة 
 7.11 331.61 77 الضابطة احصائيا

أجرى الباحث عمى عينة البحث قبؿ بدأ التجربة لرجاس اختبار التفكير الم ظومي:  .2
المنظومي مف أجؿ التكافؤ بيف مجموعتي البحث في ىذا االختبار، اختبار التفكير 

( لعينتيف مستقمتيف ولـ تظير فروؽ T.Testواستعمؿ الباحث االختبار التائي )
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ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف وبذلؾ تعد المجموعتاف التجريبية والضابطة 
 (  7في جدوؿ) متكافئتيف في اختبار التفكير المنظومي القبمي وكما موض 

 
المتوسط الحسابي واال حراف المعياري والقيمتان التائيتان يوضح  (2جلول )

 اختبار التفكير الم ظومي القبميالمحسوبة والجلولية للرجاس 

علل  المجموعة
 الطالم

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

لرجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجلولية المحسوبة اللاللة

 33.07 53.01 22 التجريبية
غير لالة  2011 77ه3 32

 7.55 47.40 22 الضابطة احصائيا
 خامسًا: مستمزماس البحث:

 تحليل المالة العممية:   .1
حدد الباحث قبؿ بدء التجربة المادة العممية التي سوؼ تدرس لمطالبات، وقد       

تضمنت الموضوعات مف مادة عمـ النفس المقرر لمصؼ الخامس االدبي لمعاـ الدراسي 
 (، وىذه الموضوعات ضمف الوحدة األولى والوحدة الثانية.  7037/7070)

 تحليل المفانيم ال فسية: .2
قاـ الباحث بعرض جميع فاىيـ النفسية المجردة مف مادة عمـ النفس و تـ تحديد الم     

عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف  نفسيا( مفيومًا 31المفاىيـ النفسية البالغ عددىا )
 وقد أجريت بعض التعديالت المناسبة لعدد منيا.

 اشتقاق ا نلاف السموكية: .3
أعد الباحث أىداؼ سموكية في ضوء المفاىيـ الرئيسة التي حددىا وىي ضمف    

( 7070- 7037كتاب عمـ النفس المحدد تدريسو في الكورس االوؿ لمعاـ الدراسي )
، وبما نفسيا( مفيومًا 31لتدريس مادة عمـ النفس لمصؼ الخامس االدبي والبالغ عددىا )

، تمييز أف عمميات اكتساب المفيوـ تنحصر في ثال ث عمميات ىي:)تعريؼ المفيـو
)  المفيوـ، تطبيؽ المفيـو
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( ىدفًا لتمؾ المفاىيـ 17وقد صاغ الباحث األىداؼ السموكية البالغ عددىا ) 
، فقد تـ عرضيا عمى  الرئيسة، وما يقابميا مف مفاىيـ ومستوى اكتساب كؿ مفيـو

ء قاـ الباحث بتعديؿ قسمًا مجموعة مف الخبراء والمختصيف وبعد تحميؿ استبانات الخبرا
 مف األىداؼ.

 إعلال الخطط التلريسية: .4
الذي سيدرس فيو اثناء لتدريس مادة عمـ النفس أعدَّ الباحث خططًا تدريسية    

( لتدريس طالبات المجموعة التجريبية، وعمى Needhamالتجربة، عمى وفؽ  انموذج )
ضابطة، وقد عرض الباحث وفؽ الطريقة االعتيادية لتدريس طالبات المجموعة ال

وطرائؽ  يأنموذجيف مف ىذه الخطط عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف ف
، والعموـ التربوية والنفسية، الستطالع آرائيـ ومقترحاتيـ و مالحظاتيـ، لغرض التدريس

تحسيف صياغة تمؾ الخطط، وجعميا سميمة وصالحة لضماف نجاح التجربة، وفي ضوء 
أجريت التعديالت الالزمة عمييا وأصبحت بصورتيا النيائية جاىزة ما أبداه الخبراء 

 التنفيذ.
 سالسًا: الاتا البحث:

سيقوـ الباحث بتوضي  أداتي البحث وكؿ أداة عمى حدة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ      
عداد اختبار  المرجوة مف البحث وفرضياتو وتطمب ذلؾ أداتيف: اختبار المفاىيـ النفسية وا 

 -المنظومي وعمى النحو ا تي: التفكير 
عمؿ الباحث عمى بناء اختبار اكتساب -اختبار اكتسام المفانيم ال فسية:  .1

المفاىيـ النفسية، لعدـ وجود اختبار جاىز، معتمدًا عمى المفاىيـ واألغراض 
السموكية التي تـ تحديدىا، فكاف االختبار مف نوع االختيار مف متعدد ألنَّو مف 
أكثر االختبارات الموضوعية الذي تقؿ فيو فرص التخميف بدرجة كبيرة فضاًل عف 

أكثر ثباتًا في صدؽ األحكاـ، واقتصادًا في الوقت فضاًل عف ذلؾ يمتاز ىذا أنو 
االختبار بالمرونة إذ يمكف اف تستعمؿ في تقويـ أىداؼ تعميمية مف مستويات 

( فقرة، 17معرفية مختمفة. وبناًء عمى ذلؾ أعد الباحث االختبار المكوف مف )
ؾ أف يكوف لكؿ مفيوـ ثالث تغطي المادة التي احتوتيا التجربة، وراعى في ذل
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عمميات تقيس )مستوى التعريؼ، مستوى التمييز، ومستوى التطبيؽ( ويتكوف مف 
( مفيوًما مف نوع االختيار مف 31( فقرة في اكتساب المفاىيـ النفسية البالغة)17)

( 300متعدد، ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )
البحث نفسو وبعد تحميؿ النتائ  استخرج الباحث معامؿ الصعوبة طالبة مف مجتمع 

( وكذلؾ وجد 0.63 -0.75والسيولة لمفقرة والتي وجدت انيا تتراوح ما بيف )
( وعند استعماؿ 0.35- 0.10الباحث القوة التمييزية لمفقرات بأنيا تتراوح ما بيف )

رفة ثبات االختبار إذ بمغ الباحث لطريقة االتساؽ الداخمي الفا كرونباخ مف اجؿ مع
( وىي نسبة جيدة وبذلؾ أصب  االختبار جاىزًا لمتطبيؽ 0.67معامؿ الثبات )

 ( فقرة.17بصيغتو النيائية مكوف مف )
لقياس التفكير المنظومي اطمع الباحث عمى العديد  - اختبار التفكير الم ظومي: .2

المناسب لبحثيما  مف االختبارات لقياس التفكير المنظومي ولـ يجدا االختبار
ويتناسب مع المادة العممية والمرحمة الثانوية، لذا قاـ الباحث بأعداد اختبارًا لمتفكير 

الدراسات واالدبيات السابقة المنظومي، وقد أفاد الباحث في أعداد االختبار مف 
فضاًل عف اراء السادة التي تناولت كيفية بناء واعداد اختبار التفكير المنظومي، 

ميف، في تحديد ميارات التفكير المنظومي، حيث اف جميع ىذه الدراسات المحك
  -استخدمت ثالث ميارات لمتفكير المنظومي وىي كاالتي: 

 إدراؾ العالقات بيف أجزاء المنظومة. 
 ميارة تحميؿ المنظومة الرئيسة إلى منظومات فرعية. 
دراؾ العالقات فيما بيف أجزائيا.   ميارة بناء المنظومة وا 

مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تحديػػد اسػػاليب قيػػاس التفكيػػر المنظػػومي،  أفػػاد الباحػػثكمػػا    
وتأسيسػػػا عمػػػى مػػػا سػػػبؽ اعػػػد الباحػػػث اختبػػػار لقيػػػاس التفكيػػػر المنظػػػومي تضػػػمف الػػػثالث 

( أسػئمة، وفػي كػؿ سػؤاؿ مجموعػة فقػرات فػي 2ميارات انفة الػذكر وتكػوف االختبػار مػف )
والتػي تقػيس التفكيػر طالب أف يكمؿ ىذه المخطط مخطط منظومي والمطموب فييا مف ال

( فقػػرة، وبعػػػد االنتيػػاء مػػػف 70المنظػػومي لديػػػو، اذ بمػػغ عػػػدد الفقػػرات فػػػي كػػؿ االختبػػػار )
اعػػػػػداد المقيػػػػػػاس عػػػػػرض الباحػػػػػػث االختبػػػػػار عمػػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػػف مجتمػػػػػع البحػػػػػػث مكونػػػػػػة 
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 حسػب الباحػث القػوةوبعػد تصػحي  إجابػات طالبػات العينػة االسػتطالعية طالبػة، 300مػف
( ، وىػػو معامػػؿ تميػػز جيػػد لالختبػػار كمػػا 0.52-0.77تتروح مػػا بػػيف )التميزيػػة لالختبػػار 
ريتشاردسػػوف(  لثبػػات االختبػػار طريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي معادلػػة )كيػػودراسػػتخدـ الباحػػث 

( وىي تمثؿ نسبة جيدة وبذلؾ أصب  0.63حيث بمغت نسبة ثبات االختبار التحصيمي )
 ( فقرة.70( اسئمة تتضمف )2االختبار جاىزًا لمتطبيؽ بصيغتو النيائية مكوف مف )

 الوسائل اإلحصائيةسالسًا: 
( Test.Tئي )استعمؿ الباحث الوسائؿ االحصائية االتية: )معادلة االختبار التا       

(، معامؿ الصعوبة لفقرات االختبار، معامؿ تمييز 7لعينتيف مستقمتيف، مربع كاي )كا
معادلة كيودر ريتشارد  و فقرات االختبار، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة الفا كرونباخ

 .سوف
 

 الفصل الرابع عرض ال تائج وتفسيرنا
   أواًل: عرض ال تائج:

لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية األولى  - تيجة الفرضية الصفرية ا ولى: .أ 
( 1.15ال يوجل فرق  و لاللة إحصائية ع ل مستوى لاللة )التي تنص عمى أنو )

بين متوسط لرجاس طالباس المجموعة التجريبية المواتي ُلرسن مالة عمم ال فس 
( ومتوسط لرجاس طالباس المجموعة الضابطة Needhamعمى وفق  ا مو   )

الموتي ُلرسن المالة  فسها عمى وفق الطريقة االعتيالية في اختبار اكتسام 
(، طبؽ الباحث اختبار اكتساب المفاىيـ النفسية عمى المفانيم ال فسية البعلي

( لعينتيف مستقمتيف، t-testمجموعتي البحث، وعند استعماؿ االختبار التائي )
(، وىي 2.21س داللة الفرؽ بيف المتوسطيف، بمغت القيمة التائية المحسوبة)لقيا

( وبدرجة 0.03(، عند مستوى )7.00أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )
 ( يوض  ذلؾ.1(، والجدوؿ )32حرية )
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(  تائج االختبار التائي لطالباس مجموعتي البحث في اختبار اكتسام 3جلول )
 فسيةالمفانيم ال 

الوسط  العلل المجموعة
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

لرجة 
 الحرية

 اللاللة قيمة التائية
 الجلولية المحسوبة 1.15

 دالة 7.00 2.21 32 3.31 13.74 75  التجريبية
 2.72 74.13 77  الضابطة

مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة     
(، ومتوسط درجات المجموعة Needhamالتجريبية التي درست عمى وفؽ  انموذج )

الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ولصال  المجموعة التجريبية، ووفًقا لذلؾ 
 ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ بديمتيا. 

لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية  - الفرضية الصفرية الثا ية: تيجة  .ب 
( 1.15)ال يوجل فرق  و لاللة إحصائية ع ل مستوى لاللة )التي تنص عمى انو

بين متوسط لرجاس طالباس المجموعة التجريبية المواتي ُلرسن مالة عمم ال فس 
موعة الضابطة ( ومتوسط لرجاس طالباس المجNeedhamعمى وفق  ا مو   )

المواتي ُلرسن المالة  فسها عمى وفق الطريقة االعتيالية في مقياس التفكير 
( لعينتيف مستقمتيف، إذ بمغت t-test،استعمؿ الباحث االختبار التائي )الم ظومي(

(، وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة 1.33القيمة التائية المحسوبة )
( يوض  2(، والجدوؿ )32( وبدرجة حرية )0.03لة )(، عند مستوى دال7.00)

  ذلؾ.
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(  تائج االختبار التائي لطالباس مجموعتي البحث في اختبار التفكير 4جلول )
 الم ظومي البعلي

مما يدؿ عمى إف ىناؾ فرقًا ذا داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات      
مجموعتي البحث ولصال  المجموعة التجريبية، ووفقًا لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية 

 وتقبؿ بديمتيا.
لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثالثة  - الثالثة: تيجة الفرضية الصفرية  .ج 

( 1.15)ال يوجل فرق  و لاللة إحصائية ع ل مستوى لاللة ) التي تنص عمى أنو
بين متوسطي الفروق في لرجاس طالباس المجموعة التجريبية المواتي ُلرسن مالة 

فكير عمم ال فس عمى وفق استراتيجة ليل في االختبارين القبمي والبعلي لمت
( لعينتيف مترابطتيف إذ بمغت t-test، استعمؿ الباحث االختبار التائي )(الم ظومي

(، وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة 30.71القيمة التائية المحسوبة )
( أي إف النتيجة دالة 0.03(، وعند مستوى داللة )74( بدرجة حرية )7.02)

 ( يوض  ذلؾ.3إحصائًيا ولمصمحة اختبار التفكير المنظومي البعدي. والجدوؿ )
 

 تائج االختبار التائي لعي تين مترابطتين الخاصة بالتطبيق القبمي والبعلي  (5جلول )
 لمتفكير الم ظومي لممجموعة التجريبية

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

متوسط 
 الفروق

ا حراف 
 الفروق

لرجة 
 الحرية

 اللاللة قيمة التائية
 الجلولية المحسوبة 1.15

 6.11 53.01 قبمي
 دالة 7.02 30.71 74 3.57 7.54

 33.07 56.32 بعلي

الوسط  العلل المجموعة
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

لرجة 
 الحرية

 اللاللة قيمة التائية
 الجلولية المحسوبة 1.15

 6.11 56.32  75  التجريبية
 دالة 7.00 1.33 32

 7.26 53.40  77 الضابطة
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 وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية الثالثة وتقبؿ بديمتيا.
  ثا يًا: تفسير ال تائج:

 -في ضوء نتائ  البحث التي عرضت يتض  ا تي:     
ظير بعد تحميؿ النتائ  أف طالبات المجموعة التجريبية قد تفوقت عمى طالبات 
المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاىيـ النفسية، ويرى الباحث ذلؾ يعود إلى 

 -األسباب ا تية: 
( عؿ جعؿ الطالبة محورًا لمعممية التعميمية مف Needhamتعمؿ  انموذج )  .3

أثناء الدرس بما يتضمف )التخطيط والتنظيـ  خالؿ استعماليا التفكير المنظومي
 والتقويـ( وبيذا يكوف دورىا فاعاًل وايجابيًا.

( وطريقة عرضيا لألنشطة المتنوعة أسيـ وبشكؿ Needhamطبيعة  انموذج ) .7
فعاؿ في جذب انتباه الطالبات لمتعمـ، ورفع مستوى الطموح لدييف مما كاف لو 

وتي درسف المفاىيـ النفسية بالطريقة إثر واض  في تفوقيـ عمى اقرانيـ الم
 .التقميدية

( في الصؼ اعطى الطالبات حرية Needhamاف تطبيؽ خطوات  انموذج ) .1
ومرونة أكثر في عمميات التفكير واالستنتاج واالستقراء والميارات العقمية األخرى، 

 .وىذا انعكس بشكؿ ايجابي عمى تنمية التفكير المنظومي لدى الطالبات
وؼ اف التفكير المنظومي يحتاج الي ميارات عميا في التفكير وطريقة مف المعر  .2

التدريس التقميدية تعتمد عمى الحفظ والتمقيف مف دوف تقديـ إثراء لممادة الدراسية 
باألسئمة واألنشطة والفعاليات التي تساعد عمى التفكير المنظومي لذا نالحظ 

لطالبات المواتي درسف باستعماليا الفرؽ الواض  في نتائ  التفكير المنظومي بيف ا
  (.Needhamوالطالبات المواتي درسف باستعماؿ  انموذج )

 ثالثًا: االست تاجاس:
  - وفي ضوء النتائ  التي توصؿ الييا الباحث يمكف استنتاج التالي:  

( عمى طالبات الصؼ الخامس األدبي Needhamامكانية تطبيؽ  انموذج )  .3
 في مادة عمـ النفس.
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( أثرىا ضمف الحدود التي ُأجريت فييا الدراسة Needhamأثبتت  انموذج ) .7
 الحالية في اكتساب المفاىيـ النفسية.

( ساعد عمى ايجاد مناخًا تدريسيًا يمكف Needhamاف التدريس وفؽ  انموذج ) .1
مف خاللو اف يطور الطالبات قدراتيف عمى الفيـ بأنفسيف وزيادة التفكير 

 منظومي، تحت اشراؼ وتوجيو المدرس. والسيما التفكير ال
( ساعد الطالبات عمى تكويف الدافعية Needhamاف تطبيؽ خطوات  انموذج ) .2

 لمتعمـ نحو مادة عمـ النفس مما ادى الى امكانية اكتسابيف لممفاىيـ النفسية.
  رابعًا: التوصياس:

  -في ضوء نتائ  البحث يوصي الباحث بما يأتي:   
( في تدريس المفاىيـ النفسية في Needhamالتربية  انموذج )اعتماد وزارة  -3

 مراحؿ التعميـ الثانوي.
في  مادة عمـ النفساالفادة مف نتائ  ىذه الدراسة لمساعدة مدرسي ومدرسات  -7

 المدارس الثانوية واالعدادية لتنويع استراتيجيات ونماذج التدريس.
ضرورة اىتماـ المعنيف بشؤوف التربية والمناى  وطرائؽ التدريس بالتفكير  -1

بأنواعو المختمفة بصورة عامة والتفكير المنظومي بصورة خاصة وبتضميف ىذا 
 التفكير عند تطوير وتحديث المناى .

  خامسًا: المقترحاس:  
 استكمااًل ليذا البحث يقترح الباحث إجراء دراسات قادمة منيا:

( في تحصيؿ طمبة Needhamء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية  انموذج )إجرا .3
 الخامس العممي في مادة عمـ النفس وتنمية تفكيرىـ التأممي.

( في اكتساب المفاىيـ Needhamإجراء دراسة لمتعرؼ عمى فاعمية  انموذج ) .7
 النفسية عند طمبة الصؼ الخامس األدبي وتنمية قيميـ األخالقية.

 المصالر
(: سيكولوجية التفكير المنظومي، دار الفكر 7037اسماعيؿ، دينا احمد حسف ) .3

 العربي، القاىرة، مصر.
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بيموؿ، إبراىيـ احمد، اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعميـ  .7
 .7002، 10القراءة، مجمة القراءة والمعرفة العدد

يـ وأساليب تدريس (: منظومة التعم 7007حمادات، محمد حسف محمد )  .1
الرياضيات، المغة االنكميزية، األنشطة التعميمية، تكنموجيا التعميـ، اببداع، نظـ 

  ، دار الحامد ،عماف، االردف.3المعمومات، ونظاـ الجودة، ط
، دار الكتاب 1، ططرائق التلريس واستراتيجياته(، 7001الحيمة، محمد محمود ) .2

 الجامعي، عماف، األردف.
 (: نظاـ التربية والتعميـ، دار الصفاء، عماف، االردف.7006ريـ ارشيد )الخالدي، م .3
البحث العممي (: 7032الدليمي، عصاـ حسف احمد، وصال ، عمي عبدالرحيـ) .4

 ، دار الرضواف، عماف، االردف.3، طاسسه وم انجه
اتجاناس حليثة في تلريس المغة (: 7031زاير، سعد عمي وسماء تركي داخؿ) .5

 دار المرتضى لمنشر والتوزيع، بغداد، العراؽ.، 3، طالعربية
(: اثر تدريس 7035السالمات، محمد خير محمود، السفياني، عبداهلل حويمد ) .6

مهاراس التفكير الرياضيات باستخداـ استراتيجية قائمة عمى التعمـ النشط في تنمية 
 لدى طالب المرحمة المتوسطة. الم ظومي

، دار المسيرة 3،طستراتيجياس فهم المقروءا(: 7033عبد الباري ماىر شعباف، ) .7
 األردف. –لمنشر والتوزيع ، عماف 

، 35طأساليبه(، -ألواته-البحث العممي )مفهومه(: 7034عبيدات، ذوقاف، واخروف ) .30
 دار الفكر، القاىرة، مصر.

، دار دجمة، 3، طمقلمة في م هج البحث العممي(: 7006العزاوي، رحيـ يونس كرو ) .33
 عماف، االردف.

، المؤتمر العربي الرابع الب ائية كملخل لمم ظومية(: 7001الكامؿ، حسيف محمد ) .37
، كمية التربية  حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ، مركز تطوير تدريس العمـو

 جامعة عيف شمس.
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التفكير الم ظومي )توظيفه في التعمم والتعميم : (7030الكبيسي، عبد الواحد حميد ) .31
 ، دار ديبونو، عماف، االردف. 3ط القران الكريم(،است باطه من 

التصميم وا  تا  الوسائل (: 7000مرعي، توفيؽ أحمد، والحمية، محمد محمود) .32
 األردف.-، دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع، عماف التعميمية

، شبكة طرق التلريس واساليم االمتحان(: 7007المظفر، ابي لبيد ولي خاف ) .33
 سالمية، كراتشي، باكستاف. المدارس اال
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