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ممخص البحث
ىدف ىذا البحث إلى:
 .1بحث أثر استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومى في وحدة عناصر
منظومة المنيج عمى تنمية التفكير المنظومى والتحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية
التعميـ الصناعي بالسويس .
 .2بحث العالقة بيف التفكير المنظومى والتحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية التعميـ
الصناعي بالسويس.

ولتحقيق أىداف البحث تم بناء أدوات البحث اآلتية:

 .1برمجية تعميمية في الوحدة المختارة قائمة عمى المدخؿ المنظومى ( .إعداد الباحث)
 .2اختبار التفكير المنظومى( .إعداد الباحث)
 .3اختبػػار تحص ػػيمي مون ػػوعي منظػػومي ف ػػي الجوان ػػب المعرفيػػة لموح ػػدة المخت ػػارة( .إع ػػداد
الباحث)

وتكونت عينة البحث من ( )21طالب وطالبة ىـ كؿ طالب قسـ الميكانيكا بالفرقة الثالثة بكمية

التعميـ الصناعي بالسويس ،جامعة السويس ،وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف أحداىما تجريبية
وبمغت ( ) 15طالب وطالبة (تدرس الوحدة المختارة باستخداـ البرمجية التعميمية القائمة عمى
المدخؿ المنظومى) ،واألخرى نابطة وبمغت( )16طالب وطالبة (تدرس الوحدة المختارة

باستخداـ الطريقة العادية).
وقد أسفر البحث عن النتائج اآلتية:

 .1أىميػػة البرمجيػػة التعميميػػة القائمػػة عمػػى المػػدخؿ المنظػػومى فػػي تنميػػة التفكيػػر المنظػػومى
لدى طالب عينة البحث.

 .2أىميػػة البرمجيػػة التعميميػػة القائمػػة عمػػى المػػدخؿ المنظػػومى فػػي تنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي
لدى طالب عينة البحث.
 .3وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف التفكير المنظومى والتحصيؿ الدراسي لممفاىيـ العممية
بوحدة عناصر منظومة المنيج لدى طالب عينة البحث.
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Abstract
The effect of the use of educational software based on the systematic
Approach in the Curriculum subject on the development of the systematic
thinking and Achievement at the students of the faculty of Industrial
education in Suez
Dr: Alsafy Yussof Shehata Al-Jahmy
This paper investigates:
1. The effect of the use of educational software based on the systematic
Approach in the Curriculum subject of methods on the development
of the systematic thinking and Achievement at the students of the
faculty of Industrial education in Suez
2. The relationship between systematic thinking and Achievement at the
students of the Faculty of Industrial Education in Suez.
In order to achieve the aims of this research, the following tools were
established:
1. An educational software was established in the chosen unit based on
the systematic Approach. (Made by the researcher).
2. Testing the systematic thinking. (Done by the researcher).
3. Conducting an objective and systematic test in the cognitive sides of
the chosen unit. (Done by the researcher).
The sample of this research consists of 21 students. They are the students
of the department of Mechanics, third year of the faculty of Industrial
Education in Suez, University of Suez. They are divided into two groups.
The first is the experimental group which consists of 15 students (this group
was taught the chosen unit using the educational software based on the
systematic input) and the control sample which consists of 16 students (it
was taught the chosen units using traditional methods).
The research comes to the following conclusions:
1. The findings of the research stress the importance of educational
software based on the systematic input in developing systematic
thinking at the sample students.
2. These findings also stress the importance of educational software
based on the systematic input in enhancing learning at the sample
students.
3. They also stress the presence of a positive relation between the
systematic thinking and learning the scientific concepts at the unit of
the elements of system approach at the ample students.
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أثر استخدام برمجية تعميمية قائمة عمى المدخل المنظومى فى مادة المناىج
عمى تنمية التفكير المنظومى والتحصيل الدراسى لدى طالب
كمية التعميم الصناعي بالسويس

د.الصافى يوسف شحاتو الجيمى

مقدمة:

يشيد العالـ حالياً تطو اًر عممياً وتكنولوجياً سريعاً في شتى مجاالت الحياة حيث

شيدت السنوات األخيرة قفزات عممية كبيرة في مجاؿ العمـ والتكنولوجيا ،ففي شتى

المجاالت نجد لمعمـ والتكنولوجيا بصمات ،ولعؿ االنفجار المعرفي اليائؿ ،وتكنولوجيا

المعمومات ،والتعمـ باستخداـ الكمبيوتر ،وشبكة المعمومات الدولية (االنترنت)،
والجامعات االفترانية... ،الخ ،خير دليؿ عمى ذلؾ.

وكؿ ىذه التغيرات والتطورات جعمت العممية التعميمية أماـ تحديات كبيرة تتطمب

نرورة تطوير التعميـ بشكؿ مستمر؛ لمواكبة ىذا التطور العممي والتكنولوجي

المستمر؛ لمواجية مثؿ ىذه التحديات ،واعادة النظر في كؿ عناصر ومكونات العممية
التعميمية ،لتحسيف جودتيا ومف ثـ تحسيف جودة المتعمـ ،والحصوؿ عمى خريج قادر
عمى التفكير واإلبداع ال عمى الحفظ واالسترجاع.

ولكي تحقؽ العممية التعميمية أىدافيا البد أف تكوف عممية التطوير شاممة

ومتكاممة ومترابطة ومتفاعمة باعتبارىا منظومة ،بحيث يمكف التحديث والتطوير الشامؿ

ليذه المنظومة؛ إذ إف تحديث منظومة التعميـ أصبح نرورة قومية ومطمباً إنسانيا؛

لتعميـ الفرد كيؼ يفكر تفكي اًر منظومياً ،وكيؼ يعمـ نفسو بنفسو ،وذلؾ مف خالؿ األخذ
بالمدخؿ المنظومي ( )Systemic Approachفي عمميتي التعميـ والتعمـ؛ لمواجية

التحديات المعاصرة والمستقبمية ،وذلؾ لمتعامؿ مع المشكالت والمواقؼ التعميمية بنظرة
شمولية ،وادراؾ كؿ مكونات ىذا الموقؼ ،ومعرفة مدى ترابطيا وتفاعميا؛ مف مبدأ أف
إدراؾ الكؿ أيسر وأسيؿ مف إدراؾ الجزء.
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والمدخؿ المنظومي كفيؿ -إذا أحسف تطبيقو  -أف يطور التفاعؿ داخؿ الصفوؼ

الدراسية بما يحقؽ أىداؼ المنظومة التعميمية بفعالية وكفاءة عمى اختالؼ مستوياتيا،
وىو مدخؿ يصمح لالستخداـ في جميع مراحؿ التعميـ لتحسيف نوعية التدريس وجودة

التعميـ في أي مجاؿ مف مجاالت المعرفة ،ويسيؿ استخدامو بفعالية لتطوير تعميـ

المواد الدراسية عمى اختالفيا وتنوعيا ،ويعد أحد االتجاىات الحديثة في تنظيـ وتدريس
العموـ المختمفة (فاروؽ فيمي ،ومنى عبد الصبور.)6 ،2001 ،

وىنا تبرز حتمية األخذ بالمدخؿ المنظومي بمعناه المتطور ،الذي يؤكد عمى

حتمية الترابط والتكامؿ والتشابؾ بيف مكونات منظومة المنيج ووجود عالقات متبادلة

بينيا ،كما يؤكد أنيا دائمة الحركة ومتفاعمة الجوانب ،وأف قيمة مكونات المنيج

وقدرتيا عمى المساىمة في تحقيؽ األىداؼ المرجوة تأتي مف خالؿ تفاعميا المستمر،

سواء أكاف ذلؾ بيف مكوناتيا أو مع العوامؿ المختمفة التي تؤثر في المنيج وتتأثر بو.
ولكي تعمؿ منظومة المنيج بكفاءة عالية فإنو يجب أف يكوف كؿ مكوف مف مكوناتيا

معدا كمنظومة فرعية مف المنظومة الكمية ،وبالتالي يأخذ المتعمـ دو اًر إيجابياً في عممية

التعمـ ،واستخداـ ما يتعممو في مواقؼ جديدة ،وتنمية الفكر المنظومي والتفكير

االبتكاري ،فالتعمـ الحقيقي ال يتـ بمجرد تجميع المعمومات ،ولكف بالتفاعالت التي عف

طريقيا يرى المتعمـ ما تنطوي عميو ىذه المعمومات مف معاف وعالقات ( فاروؽ فيمي
ومنى عبد الصبور.)21 ،2001 ،

ويعد التفكير المنظومي مف مخرجات المدخؿ المنظومى ويسيـ ىذا النوع مف

التفكير في تنمية القدرة لدى المتعمـ عمى إدراؾ الرؤية المستقبمية الشاممة لممونوع

دوف أف يفقد جزئياتو ،وكذلؾ القدرة عمى التحميؿ والتركيب وصوالً لإلبداع الذي يعد
مف أىـ مخرجات أي نظاـ تعميمي ناجح ،وخمؽ جيؿ قادر عمى التعامؿ اإليجابي مع

النظـ البيئية التي يعيش فييا( .عبد الوىاب كامؿ.)15 ،2004 ،

وقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث السابقة عمى أىمية المدخؿ المنظومي

في تنظيـ وتدريس بعض المقررات الدراسية في مختمؼ المراحؿ التعميمية سواء التعميـ

قبؿ الجامعي أو التعميـ الجامعي؛ حيث أشارت ىذه الدراسات إلى فعالية المدخؿ
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المنظومي في تنمية التحصيؿ الدراسي ،والتفكير االبتكاري ،والتفكير االستداللي

واالستنباطي ،والتفكير اإلبداعي ،والتفكير فوؽ المعرفي والتفكير الرياني ،والذكاء

البصري المكاني ،والتفكير اليندسي ،وبقاء أثر التعمـ وتنمية بعض عمميات العمـ،
واالتجاه نحو المادة ،وكميا متغيرات تعد مف أىـ مخرجات أي نظاـ تعميمي ناجح ومف

ىذه الدراسات :دراسة فاطمة عبد السالم أبو الحديد ( ،)2003ودراسة محي الدين

عبد الشربيني ( ،)2003ودراسة السعدي الغول السعدي ( ،)2004ودراسة محمد
عبد القادر النمر ( ،)2004ودراسة أمينة شحاتة عبد اهلل ( )2007ودراسة

عبدالواحد حميد الكبيسي ( ،)2008ودراسة سميمان القادري وبشاير خالد الدىون

(.)2009
وتعد مادة المناىج المقررة عمى طالب كميات التربية والتعميـ الصناعي مف

المتطمبات األساسية لبرنامج اإلعداد التربوي بيذه الكميات ،وتيدؼ إلى تزويد الطالب

المعمـ بعناصر منظومة المنيج والنظريات العامة لممنيج ،والنماذج المنيجية التي
تعكس فكر ىذه النظريات ،كما تزود الطالب بالتنظيمات المنيجية التي تعكس فكر

نظريات المنيج ،وىذه المادة بطبيعتيا مترابطة ومتفاعمة ومتكاممة.

ورغـ ىذا الترابط والتكامؿ بيف مكونات ىذه المادة إال أف تنظيـ محتواىا يراعى

التنظيـ المنطقي لممادة فقط ،ولـ يبرز الترابط والتكامؿ أو العالقات بيف مكوناتيا ككؿ،

أو الترابط والعالقات داخؿ كؿ مكوف مف مكوناتيا ،ولـ يجد الباحث – في حدود عممو
 -أي كتاب تناوؿ ىذه المادة بشكؿ منظومي ،كما أف تدريسيا يتـ بالطرؽ التقميدية

مما يوجد لدى الطالب صعوبة في تعمميا؛ األمر الذي يتطمب أسموباً عممياً يسيـ في

تنظيـ وتدريس ىذه المادة ،بشكؿ يعكس العالقات المترابطة والمتفاعمة بيف مكوناتيا،

ولعؿ المدخؿ المنظومي مف األساليب الحديثة التي يعالج مثؿ ىذه المشكالت؛ حيث
يمكف تنظيـ محتوى ىذه المادة في صورة منظومة كبيرة ،ويتفرع مف ىذه المنظومة

منظومات فرعية مرتبطة بيا ،بحيث تظير ىذه المنظومات الترابط والتكامؿ والتفاعؿ

بيف مكونات ىذه المادة ،بما يساعد الطالب عمى إدراكيا بصورة شاممة ومتكاممة.
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وعند الحديث عف تطوير العممية التعميمية ال يمكف أف نغفؿ إحدى التقنيات

التربوية التي يتميز بيا العصر الحالي وىو الكمبيوتر ،فالكمبيوتر يمتاز بالعديد مف
اإلمكانات التي جعمت منو أداة تنافس العديد مف الوسائط التعميمية األخرى ،مف

االستراتيجيات التعميمية التي تركز عمي نشاط المتعمـ وايجابيتو ،وعمي أساليب العمؿ

داخؿ الفصؿ ،التي تيدؼ إلي مراعاة الفروؽ الفردية أو التغمب عمي بعض مشكالت
النظاـ داخؿ الفصؿ ،ويتميز الكمبيوتر بأنو يسيؿ االستعانة بو ودمجو في العديد مف

االستراتيجيات ،ويمكف إيجاز المبررات التي تدعو إلى استخدام الكمبيوتر وبرمجياتو

في العممية التعميمية فيما يأتي( :عالء صادؽ:)25 ،1997 ،

 -1حاجة الطالب إلي قدر مناسب مف ثقافة الكمبيوتر وميارات التعامؿ معو

ومع بعض برامجو.

 -2التعمـ بمصاحبة الكمبيوتر أكثر فائدة وأىمية ،ويجذب الطالب إلى المدرسة

ويحمسيـ عمي العمؿ واإلنجاز.

 -3يزيد مف القدرة عمي تطوير المناىج بشكؿ يمكف أف تصبح معو مواكبة

لمتطورات الحديثة.

 -4يمكف أف يكوف حالً لبعض المشكالت التي استعصي عمى المعمـ حميا

باألساليب التقميدية كالفروؽ الفردية وزيادة عدد الطالب.

 -5يمكف أف يساىـ في تحقيؽ العديد مف أىداؼ التربية ،كالعمؿ بروح الفريؽ،

والتعاوف ،والعمؿ الجماعي.

 -6أنو ذو فائدة عظيمة بالنسبة لممعمـ؛ حيث يمكف أف يطور مف أدائو ويزيد

مف خبراتو وييسر عميو أداء الكثير مف أعمالو.

ولذا فقد ناؿ استخداـ الكمبيوتر في التعميـ اىتماماً ممحوظاً لدى الكثير مف

التربوييف ،ومف ثـ أكدت البحوث والدراسات السابقة عمى أىمية استخداـ الكمبيوتر
وبرمجياتو المختمفة في تنمية التحصيؿ الدراسي ،وتنمية بعض ميارات التفكير ،والقدرة

عمى حؿ المشكالت ،وتنمية القدرة المكانية ،والميارات العممية ،وتنمية اتجاىات

إيجابية نحو المادة الدراسية ،ونحو الكمبيوتر ،ومف ىذه الدراسات :دراسة عبد المطيف
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الجزار ( ،)2002ودراسة محمد السيد سميمان ( ،)2003ودراسة محمد أمين
السعدني ،2003 ،ودراسة محمد عبد اهلل عبيد ( ،)2005ودراسة حسن ربحي ميدي
( ،)2006ودراسة عماد جمعان الزىراني ( ،)2008ودراسة زيد عمى البشايرة ونضال
إبراىيم الفتينات (.)2009

وقد أحس الباحث بمشكمة البحث الحالي من خالل:
 الحظ الباحث مف خالؿ تدريسو ليذه المادة لعدة سنوات بكمية التعميـ
الصناعي وكمية التربية بالسويس انخفاض مستوى تحصيؿ الطالب ليذه

المادة ،وكذلؾ شكوى الطالب المتكررة مف صعوبة ىذه المادة ،والذي قد يرجع
إلى تنظيـ محتوى ىذه المادة بالطريقة الخطية التقميدية؛ حيث يعرض كؿ

مفيوـ وكؿ مونوع بصورة مفردة ،دوف إظيار الروابط بيف ىذه المفاىيـ وما
سبؽ تعممو مف مفاىيـ ،رغـ ترابط وتكامؿ مونوعات ىذه المادة ،وأينا قد
يرجع إلى استخداـ طرؽ التدريس التقميدية؛ األمر الذي أدى إلى انخفاض

مستوى تحصيؿ الطالب ليذه المادة .

 كما قاـ الباحث بفحص درجات طالب الفرقة الثالثة بكمية التعميـ الصناعي
بالسويس عمى مدار الثالث سنوات المانية ( ) 2012-2009وقد تبيف

انخفاض مستوى تحصيؿ الطالب ليذه المادة ،عالوة عمى زيادة نسبة الرسوب

فييا ،مقارنة بالمواد التربوية األخرى.

 الحاجة الممحة إلى استخداـ أساليب وطرؽ حديثة تزيد مف متعة التعميـ ،وتقدـ
المعرفة لممتعمـ بأسموب جذاب وشيؽ ،مما يزيد مف دافعيتو نحو عممية التعمـ،
ولعؿ استخداـ الكمبيوتر ببرامجو المختمفة مف أنسب ىذه األساليب.

مشكمة البحث:

تكمف مشكمة البحث الحالي في انخفاض مستوى تحصيؿ طالب الفرقة الثالثة

بكمية التعميـ الصناعي بالسويس في مادة المناىج ،حيث تواجو الطالب بعض

الصعوبات في تعمـ ىذه المادة ،مما أدى إلى زيادة نسبة الرسوب فييا مقارنة بالمواد
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التربوية األخرى؛ مما دعا الباحث الستخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى أحد األساليب

الحديثة وىو المدخؿ المنظومى؛ محاولةً لتذليؿ صعوبات تعمـ ىذه المادة ،ومواكبة

لمتطورات المعاصرة ،لألخذ باألساليب التكنولوجية الحديثة في عممية التدريس.

أسئمة البحث:

يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
 .1ما المفاىيـ العممية المتنمنة في وحدة عناصر منظومة المنيج بمادة المناىج
لطالب الفرقة الثالثة بكمية التعميـ الصناعي بالسويس؟

 .2كيؼ يمكف بناء برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في وحدة عناصر
منظومة المنيج لطالب كمية التعميـ الصناعي بالسويس؟

 .3ما أثر تدريس الوحدة المختارة باستخداـ ىذه البرمجية عمى تنمية التفكير المنظومي
لدى طالب عينة البحث؟

 .4ما أثر تدريس الوحدة المختارة باستخداـ ىذه البرمجية عمى التحصيؿ الدراسي لدى
طالب عينة البحث؟

 .5ما العالقة بيف التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي لدى طالب عينة البحث؟

أىمية البحث:

تكمن أىمية البحث الحالي فيما يأتي:
 .1استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى أحد المداخؿ الحديثة ( والذي نادت بو الكثير
مف المؤتمرات العممية وىو المدخؿ المنظومي في تنظيـ وتدريس إحدى وحدات

مادة المناىج لمتغمب عمى مشكمة التنظيـ الخطي لممواد الدراسية).

 .2البحث الحالي محاولة متوانعة لمكشؼ عف أثر استخداـ برمجية تعميمية قائمة

عمى المدخؿ المنظومي عمى تنمية التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي لدى

طالب عينة البحث.

 .3قد يسيـ البحث الحالي في توجيو القائميف عمى تخطيط المناىج إلى أىمية المدخؿ
المنظومي في تنظيـ وتدريس محتوى المواد الدراسية.
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 .4المساىمة في تحسيف جودة العممية التعميمية مف خالؿ نشر ثقافة الفكر المنظومي
لمتغمب عمى عيوب الفكر الخطي في تنظيـ محتوى المواد الدراسية.

 .5تقديـ برمجية تعميمية في الوحدة المختارة يمكف االستفادة منيا في بناء برمجيات
مماثمة في مواد أخرى.

 .6يقدـ اختبا اًر مونوعياً منظومياً في محتوى الوحدة المختارة يمكف االستفادة منو في
بناء اختبا ارت مماثمة في مواد أخرى.

أىداف البحث:

ييدف البحث الحالي إلى:

.1

تحديد المفاىيـ العممية المتنمنة بالوحدة المختارة بمادة المناىج لطالب كمية

.2

بناء برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في الوحدة المختارة لطالب

.3

بحث أثر استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في الوحدة

التعميـ الصناعي بالسويس .

كمية التعميـ الصناعي بالسويس.

المختارة عمى تنمية التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية التعميـ

الصناعي بالسويس.
.4

بحث العالقة بيف التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي لدى طالب كمية

التعميـ الصناعي بالسويس.

حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي عمي الحدود اآلتية:
 .1وحدة عناصر منظومة المنيج بمادة المناىج لطالب الفرقة الثالثة بكمية التعميـ
الصناعي بالسويس.

 .2عينة مف طالب الفرقة الثالثة بكمية التعميـ الصناعي بالسويس.

 .3استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في تدريس الوحدة المختارة.

أدوات البحث:
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 .4برمجية تعميمية في الوحدة المختارة قائمة عمى المدخؿ المنظومي( .إعداد
الباحث).

 .5اختبار التفكير المنظومي( .إعداد الباحث).
 .6اختبار تحصيمي مونوعي منظومي في الجوانب المعرفية لموحدة المختارة( .إعداد
الباحث).

منيج البحث:

اعتمد البحث الحالي عمى منيجين:

 .7المنيج الوصفي :لوصؼ وتحميؿ األدبيات والبحوث والدراسات السابقة المتعمقة
بمتغيرات البحث الحالي.

 .8المنيج التجريبي :لبحث فعالية استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ
المنظومي في الوحدة المختارة عمى تنمية التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي

لدى طالب كمية التعميـ الصناعي بالسويس.

مصطمحات البحث:

أوالً :المدخل المنظومي:

يعرؼ المدخؿ المنظومي كطريقة لمتدريس والتعميـ بأنو :دراسة المفاىيـ مف خالؿ

منظومة متكاممة تتنح فييا كافة العالقات بيف كؿ مفيوـ وغيره مف المفاىيـ ،مما

يجعؿ الطالب قاد اًر عمى ربط ما سبؽ دراستو مع ما سوؼ يدرسو في أي مرحمة مف
مراحؿ الدراسة مف خالؿ خطة محدودة ووانحة المعالـ إلعداده في منيج معيف أو

تخصص معيف أو عدة تخصصات( .فاروؽ فيمي ومنى عبد الصبور،2001 ،

.)237

ولغرض البحث الحالي يمكف تعريؼ المدخؿ المنظومي بأنو :طريقة لتنظيـ

وتدريس مادة المناىج لطالب كمية التعميـ الصناعي ،وذلؾ بتنظيـ محتواىا في صورة
منظومات رئيسية يتفرع منيا منظومات فرعية ،بحيث تتنح في ىذه المنظومات
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العالقات المتبادلة بيف المفاىيـ والمونوعات المكونة ليذه المادة وبنائيا في صورة

برمجية تعميمية.

ثانياً :البرمجية التعميمية:

تعرؼ البرمجية التعميمية بأنيا :مجموعة المكونات المنطقية التي تقدـ في صورة
مواد تعميمية مختمفة األنماط؛ لتحقيؽ أىداؼ محددة عف طريؽ الحاسب ويتفاعؿ معيا

الجباف ،وعاطؼ
المتعمـ ،وتقدـ لو تغذية راجعة فورية حسب استجابتو( .رياض
َ
المطيعي.)7 ،2004 ،

ولغرض البحث الحالي يمكف تعريؼ البرمجية التعميمية بأنيا :المواد التعميمية

المتنمنة بوحدة عناصر منظومة المنيج والمبنية في نوء المدخؿ المنظومي
والمبرمجة بواسطة الكمبيوتر بحيث تتنمف عدة وسائط تجعؿ العممية التعميمية شيقة

وجذابة ،مثؿ عناصر النص والصوت والصورة واأللواف والحركة بما يحقؽ أىداؼ
الوحدة مونوع البحث.

ثالثاً :مادة المناىج :

ىي إحدى متطمبات البرنامج التربوي بمؤسسات إعداد المعمميف ،وتيدؼ إلى

تزويد الطالب المعمـ بكمية التعميـ الصناعي بكيفية تنظيـ محتوى المواد الدراسية ،مف
خالؿ تعريفو بمكونات عناصر المنيج ،والنظريات المنيجية ،والنماذج المنيجية،
والتنظيمات المنيجية التي تعكس فكر ىذه النظريات.
رابعاً :التفكير المنظومي:

يعرؼ التفكير المنظومي بأنو :ذلؾ النوع مف التفكير الذي يتنمف إدارة عممية

التفكير ،والتفكير في التفكير ،كما أنو يتطمب ميارات عميا في التفكير مف تحميؿ

الموقؼ ثـ إعادة تركيب مكوناتو بمرونة مع تعدد طرؽ إعادة التركيب المنظـ في
نوء المطموب الوصوؿ إليو( .وليـ عبيد.)5 ،2002 ،

ولغرض البحث الحالي يمكف تعريؼ التفكير المنظومي بأنو :ذلؾ التفكير الذي

يمكف الطالب المعمـ بكمية التعميـ الصناعي مف معالجة المفاىيـ المنيجية بوحدة
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عناصر المنيج في صورة منظومات متكاممة ،وادراؾ العالقات بيف عناصرىا،
وتحميميا إلى أجزائيا ،ويقاس بدرجة الطالب في االختبار المعد لذلؾ.

اإلطار النظري لمبحث:

المحور األول :المدخل المنظومي:

أوالً :مفيوم المدخل المنظومي:

ينظر إلى المدخؿ المنظومي بوجو عاـ باعتباره إطا ار تـ التوصؿ إليو واشتقاقو

امبريقياً ،أي أنو ليس نموذجاً تـ اشتقاقو والتوصؿ إليو ريانياً ،أو ظير مف خالؿ

بيئات معممية حسف نبطيا ،وانما تطور وىو مستمر في ىذا التطور باعتباره منبثقاً

مف خبرات الحياة الحقيقية وصاد اًر عنيا ،وىو إطار يرشدنا عمى نحو نظامي إلى حؿ
بعض المشكالت التعميمية ،ويزودنا بترتيب أو نظاـ متفاعؿ يمكننا مف مواجية نقاط

الحيوية التي تحتاج إلى اتخاذ ق اررات في حؿ المشكمة ،وكذلؾ في التوصؿ إلى
اإلجراءات والعمميات النرورية الالزمة لحؿ المشكالت ،أي انو يزودنا بمعالجة

منظومية لممشكمة ( فاروؽ فيمي ،ومنى عبد الصبور. )58 ،57 ،2001 ،

ويعرؼ المدخؿ المنظومي بأنو  :مدخؿ تدريسي يأخذ بالفكر المنظومي والمخطط

المنيجي والطريقة في التفكير ،ويعتمد عمى التخطيط المحكـ الذي تتبع فيو خطوات
منطقية متسمسمة ويأخذ بعناصر الموقؼ التعميمي بشكؿ منظومي تتوافر فييا عالقات

التأثير والتأثر ( محي الديف الشربيني.)6 ،2003 ،

ثانياً :أىداف األخذ بالمدخل المنظومي لمعممية التعميمة( :فاروؽ فيمي ،ومنى

عبد الصبور:)52-50 ،2001 ،

 .1رفع كفاءة وتطوير العممية التعميمية بصورة منظومية شاممة.
 .2ونع المعمـ في صدارة العممية التعميمية؛ حيث إف دوره في المنظومة لـ يعد منفذاً
ليا ،بؿ قائداً ومخططاً وموجياً ومرشداً.
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 .3تنظيـ محتوى المناىج الدراسية ،حيث يراعى المدخؿ المنظومي كال مف المدى

والتتابع والتنسيؽ ،وبذلؾ يظير المحتوى في صورة مترابطة ومتكاممة وذات معنى،

مع استبعاد الحشو والتكرار.

 .4مساعدة الطالب عمى التعمـ بشكؿ ذي معنى ،حيث يؤكد المدخؿ المنظومي عمى
نرورة أف يدرؾ الطالب بونوح طبيعة ودور المفاىيـ والعالقات بينيا.

 .5إعطاء الطالب الخبرات التعميمية بصورة منظومية تتناغـ فييا جوانب الخبرة
المختمفة "المعرفية والوجدانية والنفس حركية" أثناء عممية التعمـ.

 .6تنمية قدرة الطالب عمى التفكير المنظومي ،بحيث يكوف الطالب قاد اًر عمى الرؤية
المستقبمية الشاممة ألي مونوع دوف أف يفقد جزئياتو ،أي يرى جزئياتو في إطار

كمى مترابط.

 .7تنمية قدرة الطالب عمى الميا ارت العميا لمتفكير ،وانماء قدراتيـ عمى التحميؿ
والتركيب لتنمية التفكير االبتكاري ،الذي ىو مف أىـ مخرجات أي نظاـ تعميمي

ناجح.

 .8تنمية قدرة الطالب عمى التفكير االستداللي ،بمعنى أف األفكار المتنمنة الواسعة
تقدـ أوالً في بعض المونوعات ،ثـ تصاغ صياغة استداللية ،ويستخدـ فييا

التحميؿ أثناء دراسة المخططات المنظومية.

 .9تنمية قدرة الطالب عمى التفكير االستنباطي ،بمعنى أف األفكار المتنمنة
الصغيرة تقدـ أوالً في بعض المونوعات ،ثـ تصاغ صياغة استنباطية لبناء

المخططات المنظومية أثناء عممية التعمـ.

.10

تنمية ميا ارت ما وراء المعرفة لدي الطالب ،حتى يستطيعوا أف يفكروا في

تفكيرىـ في مواقؼ الحياة المختمفة.

.11

إعطاء منظومة عامة لممادة التي سيتـ تعمميا.

ثالثاً :استخدام المدخل المنظومي في تخطيط وتنظيم المنيج:

تعتمد عممية تخطيط المنيج عمى انتقاء وتنظيـ الخبرات المربية المراد إكسابيا

لممتعمميف أثناء عممية التعمـ ،وتكمف المشكمة في أف كثي اًر مف المناىج القائمة حالياً
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تعرض تمؾ الخبرات في صورة متتابعة ( )Sequentialوخطية ( ،)Linearأو في
صورة منفصمة عف بعنيا؛ مما يؤدي إلى اكتساب المتعمميف لخبرات متناثرة غير

مترابطة ،كما أنيا ال تنمي قدرة المتعمـ عمى التفكير المنظومي ،وىو مطمب تربوي

ممح ،والشكؿ األتى يونح الصورة الخطية لعناصر المنيج:

وىنا تبدو أىمية األخذ بالمدخؿ المنظومي ،فيو يقدـ الخبرات والمعارؼ في

صورة منظمة تبرز العالقات فيما بينيا ،مما يونح البنية الييكمية والتنظيمية
لممحتوى؛ حيث إنو يراعي معايير التنظيـ الفعاؿ لمخبرات ،مف حيث المدى
( ،)Scopeوىو المعيار الذي يتعمؽ بماذا نعمـ ،وما تشممو الخبرات مف األفكار

األساسية التي توجد في المحتوى ،كما أنو يراعى معيار التكامؿ (،)Integration
وىو الذي يبحث في العالقة األفقية المتبادلة بيف خبرات المنيج ،أو أجزاء المحتوى،

ويراعى المدخؿ المنظومي أينا معيار التتابع ( ،)Sequenceوالذي يؤكد عمى أف
تكوف كؿ خبره آتية مرتبطة تبادلياً بالسابقة ،ولكنيا في نفس الوقت يجب أف تؤدي إلى

تعمؽ أكبر لممونوعات التي تتناوليا الخبرات ،والشكؿ األتى يونح عناصر منظومة

المنيج وفقاً لممدخل المنظومى:
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رابعاً :خطوات بناء المنظومة:

يتـ بناء المنظومة ألي مقرر دراسي وفؽ مجموعة مف الخطوات

نوجزىا فيما يأتي(:فاروؽ فيمي ،ومنى عبد الصبور:)62-61 ،2001 ،
 .1تحديد المقرر الدراسي المراد ونع المخطط المنظومي لو.

 .2تحديد األىداؼ المختمفة المراد تنميتيا لدي المتعمميف مف خالؿ دراستيـ لممقرر.

 .3تحميؿ محتوي المقرر الدراسي أو الوحدة أو المونوع المطموب بناؤه بالمدخؿ
المنظومي ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمي أوجو التعمـ المختمفة.

 .4تحديد مدلوؿ كؿ مفيوـ وفقا لما ورد في المقرر أو المونوع أو الدرس.
 .5تحديد المفاىيـ السابؽ دراستيا في المراحؿ الدراسية السابقة والالزمة لدراسة ىذه
الوحدة أو المونوع.

 .6ترتيب المفاىيـ والمبادئ في مخطط منظومي بحيث يبرز العالقات بينيا ،فتحدد
العالقات بيف كؿ مفيوـ وغيره مف المفاىيـ المونحة في المخطط المنظومي.

 .7ونع روابط بيف المفاىيـ والمبادئ؛ إلبراز نوعية العالقة بينيا ،ويستخدـ لذلؾ
خطوط وأسيـ ليا رؤوس لتشير إلي اتجاه العالقة ،مع كتابة تعبير معيف عمي

الخط المشير إلي العالقة التي بيف المفاىيـ.

 .8عرض المخطط المفاىيمي عمي مجموعة مف خبراء المادة الدراسية والمتخصصيف
لنبطو.

خامسا :استخدام المدخل المنظومي في عممية التدريس:
عند التدريس بالمدخؿ المنظومي ينبغي مراعاة النقاط اآلتية ( :فاروؽ فيمي،

ومنى عبد الصبور:)64 ،2001 ،

 .1أف أفنؿ طريقة لمساعدة الطالب عمي التعمـ باستخداـ المدخؿ المنظومي ىي أف
نجعميـ يدركوف طبيعة ودور المفاىيـ والعالقة بينيا كما توجد في أذىانيـ ،أو كما

توجد في المونوع الذي يدرسونو.
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 .2ينبغي مساعدة الطالب عمى استخراج مفاىيـ معينة مف المادة المكتوبة أو
المسموعة ،وأف يحددوا العالقة بيف ىذه المفاىيـ.

 .3المخططات المنظومية طريقة بصرية لتمثيؿ المفاىيـ والعالقات بينيا ،وبالتالي
تنمي قدرة تذكر الصور لدي الفرد لتسييؿ عممية التعمـ والتذكر.

 .4تزداد فائدة المدخؿ المنظومي في التعمـ عندما يصبح المتعمـ أكثر براعة في
تسمية الخطوط التي تصؿ بيف المفاىيـ.

سادساً :نظريات التعمم القائم عمييا المدخل المنظومي:

يعتمد المدخؿ المنظومي في التعميـ والتعمـ عمى نظريات عمـ النفس المعرفي

التي تيتـ بدراسة العمميات العقمية التي تحدث داخؿ عقؿ اإلنساف ،ونتناوؿ فيما يأتي
موجز عف ىذه النظريات:
ا
عرنا

(أ) :نظرية (أوزوبل) في التعمم المفظي ذي المعني ( :فاروؽ فيمي ،ومنى عبد

الصبور:)99 -84 ،2001 ،

ونع ديفيد أوزوبل نظريتو ( )David Ausubel ،1963التي تبحث في التعمـ

المفظي ذي المعني ،والتي شكمت اىتماـ الباحثيف في ميداف المناىج وطرؽ التدريس
عمى مدار أكثر مف ثالثيف عاماً وال تزاؿ الفكرة الرئيسة في نظريتو ىي مفيوـ التعمـ

ذي المعني ،وتيتم ىذه النظرية بـ:

 .1كيفية تنظيـ المعرفة" -محتوي المنيج ." Curriculum Content
 .2كيفية عمؿ العقؿ لتشغيؿ البيانات" -التعمـ ."Learning

 .3كيفية تطبيؽ تمؾ األفكار عمي المنيج والتعمـ" -التدريس ."Teaching

وأىـ ما يركز عميو (أوزوبؿ) في نظريتو ىو ما يسمي بالتعمـ ذي المعني

( ،)Meaningful Learningويقصد بو ذلؾ التعمـ الذي يحدث نتيجة لدخوؿ
معمومات جديدة إلي المخ ليا صمة بمعمومات سابقة مختزنة في البنية المعرفية

" "Cognitive Structureعند الفرد؛ بمعني أف المعمومات الجديدة تكوف مف نوعية
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المعمومات الموجودة نفسيا أو مماثمة ليا؛ لذلؾ فإف (أوزوبؿ) يري أف المعمومات
السابقة تييئ وتساعد عمي تعمـ المعمومات الجديدة وتصبح ذات معني.

(ب) :النظرية البنائية( :)Constructivism Theory( :فاروؽ فيمي،

ومنى عبد الصبور:)116-100 ،2001 ،
تستند النظرية البنائية إلى فمسفة ترى أف عممية اكتساب المعرفة تعد عممية بنائية

نشطة ومستمرة تتـ مف خالؿ تعديؿ في البنية المعرفية لمفرد مف خالؿ آليات عممية
التنظيـ الذاتي لممعرفة الجديدة ،وتستيدؼ تكيفو مع النغوط المعرفية البيئية ،وذلؾ

مف خالؿ االحتفاظ بأساسيات المعرفة في الذاكرة ،وفيميا بصورة صحيحة،

واالستخداـ النشط ليا ،ولمياراتيا في فيـ الظواىر المحيطة ،وحؿ المشكالت المختمفة،

وترتكز البنائية عمى االفتراضيين اآلتيين:

االفتراض األول :يبني الفرد الواعي المعرفة اعتماداً عمى خبرتو وال يستقبميا

بصورة سمبية مف اآلخريف ،فاالفتراض التقميدي بأف المتعمـ يأتي إلى حجرة الدراسة

وعقمة صفحة بيناء يتـ حشوىا وتشكيميا وفقاً لما تريده المدرسة أصبح يفقد مكانو

تدريجياً.

االفتراض الثاني :وظيفة العممية المعرفية ىي التكيؼ مع تنظيـ العالـ التجريبي

وخدمتو وليس اكتشاؼ الحقيقة الوجودية المطمقة ،فالنقطة الرئيسة في النظرية البنائية
ىي األفكار المسبقة التي يمكف أف يستخدميا المتعمـ في فيـ الخبرات والمعمومات

الجديدة ،وبالتالي يحدث التعمـ عندما يكوف ىناؾ تغيير في أفكار المتعمميف المسبقة،
وذلؾ عف طريؽ تزويد المتعمـ بمعمومات جديدة أو إعادة تنظيـ ما يعرفو بالفعؿ.

(ج) :تنظيم المعمومات داخل الذاكرة:

ينظر إلي التعمـ باعتباره بناء تراكيب أو أبنية معرفية ،فعندما يتـ تعمـ معمومات
جديدة فإنيا تكوف إنافة إلي البنية المعرفية السابؽ وجودىا في الذاكرة ،ولكي يصبح

التعمـ ذا معني ينبغي إدماج الخبرات الجديدة مع الخبرات السابقة ،ثـ إعادة تشكيؿ

البنية المعرفية.
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وال تختمؼ النظرة إلي التعمـ – عمي النحو التالي – عف النظرة إلي الذاكرة،

فعندما يتـ تعمـ معمومات جديدة ،فإنيا تشكؿ إنافة إلي البنية المعرفية الموجودة في

الذاكرة.

والتعمـ والذاكرة وجياف مختمفاف لنفس الظاىرة ،فالذاكرة ىي المخزوف الدائـ لما

سبؽ لمفرد اكتسابو وتعممو واستخدامو في مختمؼ المواقؼ ،والتعمـ ىو تغير دائـ في
المعرفة والفيـ نتيجة إعادة تنظيـ الخبرات المانية لمفرد ومعموماتو ،وكالىما تتأثر

فاعميتو بمدي تنظيـ وترابط وتكامؿ وتمايز الوحدات المعرفية .وعمي ذلؾ فجميع أنماط

التعمـ تقوـ عمى استخداـ المعمومات والخبرات الماثمة في الذاكرة ،ومف ثـ فالذاكرة
نرورية لمتعمـ وال تعمـ بدوف ذاكرة.

سابعاً :الدراسات السابقة التي تناولت المدخل المنظومى:

ىدفت دراسة (إيمان عثمان )1002 ،إلى بحث فعالية المدخؿ المنظومي في
تنظيـ وتدريس وحدة تبرز التكامؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمع عمى تنمية التفكير

االبتكاري والتحصيؿ الدراسي لتالميذ المرحمة اإلعدادية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة
فعالية المدخؿ المنظومي في تنظيـ وتدريس الوحدة المختارة عمى التحصيؿ الدراسي

وكذلؾ تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.

وىدفت دراسة ( فاطمة عبد السالم )1002 ،إلى بحث أثر استخداـ المدخؿ

المنظومي في تدريس وتعميـ الريانيات بالمرحمة االبتدائية في تنمية الميارات
األساسية والتفكير الرياني ،وقد أكدت نتائج البحث عمى أىمية المدخؿ المنظومي في

تدريس وتعمـ الريانيات بالمرحمة االبتدائية؛ حيث أدى إلى تنمية الميارات الريانية

األساسية وكذلؾ تنمية التفكير الرياني لدى عينة البحث بفروؽ دالة إحصائياً لصالح
تالميذ المجموعة التجريبية.

كما ىدفت دراسة (محي الدين الشربيني )1002 ،إلى بحث أثر استخداـ

المدخؿ المنظومي بمساعدة الكمبيوتر عمى تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ الثانوي
لوحدة اإلنساف والبيئة وتنمية التفكير المنظومي لدييف ،وقد توصمت الدراسة إلى تفوؽ
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طالبات المجموعة التجريبية (التي درست الوحدة المختارة باستخداـ المدخؿ المنظومي)

عمى طالبات المجموعة النابطة في التحصيؿ الدراسي (التذكر – الفيـ – التطبيؽ –

مستويات عميا) ،وكذلؾ في التفكير المنظومى.

بينما ىدفت دراسة (السعدي الغول السعدي )1003 ،إلى بحث فعالية تدريس

العموـ باستخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات توليد المعمومات وتقييميا والتفكير

فوؽ المعرفي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى فعالية
المدخؿ المنظومي في تدريس العموـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية في توليد المعمومات،

وكذلؾ في التفكير فوؽ المعرفي.

في حيف ىدفت دراسة (محمد عبد القادر النمر ) 2004 ،إلى بحث أثر استخداـ

المدخؿ المنظومي في تدريس حساب المثمثات عمى التحصيؿ الدراسي والميارات العميا
لمتفكير لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ،وقد أظيرت نتائج البحث أىمية المدخؿ
المنظومي في تدريس حساب المثمثات عمى التحصيؿ الدراسي والميارات العمياء
لمتفكير لدى عينة البحث.

وتناولت دراسة (عاصم محمد إبراىيم )1004 ،بحث فاعمية المدخؿ المنظومي

في تدريس مقرر األحياء عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات

الصؼ األوؿ الثانوي ،وكذلؾ بحث العالقة بيف التحصيؿ المعرفي في مقرر األحياء
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات عينة البحث ،وقد توصمت نتائج البحث إلى تفوؽ

طالبات المجموعة التجريبية عمى طالبات المجموعة النابطة في التحصيؿ المعرفي،

والتفكير اإلبداعي ،ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بيف التحصيؿ الدراسي

والتفكير اإلبداعي لدى طالبات عينة البحث.

كما تناولت دراسة (ميمي إسحاق معوض ) 2006 ،قياس فعالية استخداـ

المدخؿ المنظومي والوسائط المتعددة في تحقيؽ بعض أىداؼ تدريس الكيمياء
العنوية بالمرحة الثانوية العامة ،وقد أظيرت نتائج البحث فعالية المدخؿ المنظومي
في تحقيؽ بعض أىداؼ تدريس الكيمياء العنوية لممرحة الثانوية العامة في كؿ مف (

التحصيؿ – االتجاه نحو دراسة الكيمياء – والميوؿ العممية نحو دراسة الكيمياء).
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في حيف تناولت دراسة (أمينة شحاتة عبد اهلل )1006 ،بحث أثر استخداـ
المدخؿ المنظومي في إكساب طالب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ لمفاىيـ وحدة الوراثة،
وقد توصمت نتائج البحث إلى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية (التي درست باستخداـ

المدخؿ المنظومي) عمى طالب المجموعة النابطة (التي درست بالطريقة العادية)،
وذلؾ في اكتساب المفاىيـ العممية المتنمنة بوحدة الوراثة بمادة األحياء بالصؼ

األوؿ الثانوي العاـ .

وىدفت دراسة (شيماء محمد عبد العزيز )1006 ،إلى بحث فعالية المدخؿ

المنظومي في تعميـ العموـ عمى التغيير المفاىيمي وتنمية بعض عمميات العمـ لدى

تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وقد أكدت الدراسة عمى أىمية المدخؿ المنظومي في

اكتساب المفاىيـ وتنمية بعض عمميات العمـ لدى عينة البحث بفروؽ دالة إحصائياً

لصالح طالب المجموعة التجريبية.

كما ىدفت دراسة (عبد الواحد حميد الكبيسي )1007 ،إلى تقصى أثر استخداـ

المدخؿ المنظومي في اكتساب المفاىيـ الريانية والتفكير المنظومي لدى طالب طمبة
الصؼ الثاني المتوسط باألردف ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية المدخؿ

المنظومي في تدريس مادة الريانيات عمى اكتساب المفاىيـ الريانية والتفكير

المنظومي لدى طالب عينة البحث.

بينما ىدفت دراسة (سميمان أحمد القادري ،وبشاير خالد الدىون )1008 ،إلى

تقصى أثر تدريس العموـ بالنموذج المنظومي المعرفي الشامؿ مقارنة بالطريقة العادية

في اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير العممي لدى طالب الصؼ الرابع
األساسي ،وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ طالب المجموعة التجريبية ( التي درست

باستخداـ النموذج المنظومي المعرفي الشامؿ) عمى طالب المجموعة النابطة (التي

درست بالطريقة العادية) ،وذلؾ في اكتساب المفاىيـ العممية ،وميارات التفكير العممي.

في حيف ىدفت دراسة ( فيد سميمان الشايع ،وخالد إبراىيم الرضيان)1008 ،

إلى تقصي أثر الكشؼ عف أثر المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي في العموـ
والميوؿ العممية لدى طالب الصؼ الثاني متوسط بمدينة الرياض ،وقد توصمت نتائج
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الدراسة إلى فعالية المدخؿ المنظومي في تنمية الميوؿ العممية والتحصيؿ الدراسي لدى

طالب عينة البحث.

كما ىدفت دراسة (فداء محمود الشويكي )1020 ،إلى معرفة أثر توظيؼ

المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري لدى طالبات
الصؼ الحادي عشر بغزة ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية المدخؿ المنظومي

في تنمية المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري لدى طالبات عينة البحث،
وأوصت الدراسة بنرورة األخذ بيذا المدخؿ مع مختمؼ العموـ.

في حيف تناولت دراسة (أحمد شعبان بخيت )1022 ،بحث فاعمية استخداـ

المدخؿ المنظومي في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية التحصيؿ الدراسي
والحفاظ عمى المياه لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى

فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية التحصيؿ الدراسي لمدراسات االجتماعية وتنمية
مواقؼ الحفاظ عمى المياه لدى طالب عينة البحث.

تعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت المدخل المنظومى:

 أشارت البحوث والدراسات السابقة إلى فاعمية المدخؿ المنظومي في
التحصيؿ الدراسي لمقررات دراسية مختمفة كالعموـ والريانيات ،وفى مراحؿ

تعميمية مختمفة .وأشارت ىذه البحوث إلى فعالية المدخؿ المنظومي في تنمية

بعض القدرات العقمية كالتفكير الرياني والتفكير االبتكاري والتفكير البصري
والتفكير المنظومي والتفكير العممي ،كما أشارت ىذه البحوث إلى أىمية

المدخؿ المنظومي في تنمية اتجاىات إيجابية نحو المادة الدراسية.

 وقد اختمف البحث الحالي عن البحوث السابقة في المعالجة التدريسية
(استخداـ المدخؿ المنظومي مف خالؿ برمجية تعميمية) ،والمقرر الدراسي

(المناىج) ،وعينة البحث (طالب كمية التعميـ الصناعي) لتنمية التفكير

المنظومي.

 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في:
 .1اإلطار النظري فيما يتعمؽ بالمدخؿ المنظومى.
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 .2بناء الوحدة المختارة في نوء المدخؿ المنظومى.
 .3صياغة فروض البحث ،وتفسير نتائجو.

المحور الثاني :البرمجيات التعميمية:

مقدمة:

يعد استخداـ الكمبيوتر في العممية التعميمية بمثابة ثورة عمى التربية التقميدية
بكافة أشكاليا وطرقيا ،حيث تغمب عمى العديد مف المشكالت التعميمية ،سواء ما

يتعمؽ بالمعمـ أو المتعمـ؛ لما يتمتع بو مف مزايا وخصائص عديدة جعمت العممية

التعميمية مشوقة وجذابة ،وليست مممة وطاردة.
مفيوم البرمجيات التعميمية:

تعرؼ البرمجيات التعميمية بأنيا :البرنامج التعميمي الذي يتـ برمجتو عف طريؽ

الحاسب اآللي ،ويتكوف مف عدة موانيع ،حيث يتكوف المونوع مف عدة دروس،
ويتكوف كؿ درس مف عدة فقرات ،وتتكوف الفقرة مف عدة نوافذ أو شاشات تٌعرض مف
خالليا المواد التعميمية ،ويحتوى العرض عمى رسـ وصور ثابتة ومتحركة ومؤثرات

صوتية ( .إبراىيـ الفار.)361 ،2004 ،

كما تعرؼ بأنيا :مواد تعميمية ،يتـ تصميميا وبرمجتيا بواسطة الحاسب اآللي

لتكوف مقررات تعميمية وتعتمد في إنتاجيا عمى مبدأ تقسيـ العمؿ إلى أٌطر أو أجزاء
صغيرة متتابعة منطقياً ،وتندرج في صعوبتيا منطقيا ،بحيث تتناسب مع قدرات

المتعمـ ،وتقدـ تغذية راجعة لممتعمـ فورية وفقا الستجابتو( .عبد الحافظ سالمة ،ومحمد
أبو ريا )25 ،2002 ،و( يوسؼ عيادات.)34 ،2004 ،
مميزات البرمجيات التعميمية:

تتمتع البرمجيات التعميمية بالمزايا اآلتية( :عبداهلل الموسى وأحمد المبارؾ،

( ،)41 ،2005الموسى( ،)88 ،2002 ،جماؿ الشرىاف:)75 ،2005 ،

 .1تقدـ المعمومات مصحوبة بالصور الثابتة والمتحركة والصوت إلى جانب النص،
وذلؾ بأسموب ال يمكف تنفيذه مف خالؿ الكتاب المدرسي.
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 .2تقدـ المعمومات بأسموب عممي منظـ ،يراعي الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
 .3تمعب دو اًر كبي اًر في توفير الوقت والجيد في فيـ المادة التعميمية.

 .4تجعؿ العممية التعميمية مشوقة ،مف خالؿ المؤثرات المتنوعة التى تقدميا.
 .5تتغمب عمى مشكمة الخجؿ ،كعدـ القدرة عمى المواجية ،التى يعاني منيا كثير مف
المتعمميف.

 .6تجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية ،ليكوف ايجابياً وليس سمبياً.

 .7تمكف المتعمـ مف تكرار الدرس أكثر مف مرة حسب حاجتو وقدراتو وميولو والوقت
المناسب لو.

 .8تييئ الفرصة الشتراؾ أكبر عدد مف الحواس لدى المتعمـ.
الخصائص العامة لمبرمجيات التعميمية:

لمبرمجيات التعميمية الجيدة عدة خصائص نوجزىا فيما يأتي( :إبراىيـ الفار،
:)322 ،2004

 .1تجذب انتباه المتعمميف.

 .2تساعد المتعمـ في تحقيؽ اليدؼ.
 .3تثير وتساعد عمى تذكر المتطمبات السابقة لمتعمـ.
 .4تقدـ مواد تعميمية مثيرة.
 .5ترشد المتعمـ.

 .6تقود إلى اإلنجاز.

 .7توفر تغذية راجعة تساعد في تصحيح المسار.
قوـ اإلنجاز.
 .8ت ً
 .9تساعد عمى التذكر وبقاء أثر التعمـ.
أنماط البرمجيات التعميمية:

توجد عدة أنماط لمبرمجيات التعميمية نوجزىا فيما يأتي( :محمد الحيمة،2004 ،

( ،)358يوسؼ عيادات( ،)126 ،2004 ،أحمد سالـ ( ،)173 ،2004 ،أحمد

قنديؿ:)106 ،2006 ،
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 .1برمجيات التعمم الخصوصي الفردي:
يقوـ المتعمـ في الوقت المناسب لو والمكاف المناسب لو بعرض برمجية تعميمية

عمى شاشة الحاسب ،فتقدـ لو شرحا وافيا ومتدرجا لممونوعات والميارات التي تشمميا
والمرتبطة باألىداؼ التعميمية التي تعمؿ البرمجية عمى تحقيقيا.
 .1برمجيات التدريب والممارسة:

يطمؽ عميو نمط التمريف والممارسة أو نمط صقؿ الميارات ،وىو نمط شائع

ومثالي إلعطاء التدريبات الالزمة لتنمية ميارات معينة.
 .2برمجيات األلعاب التعميمية:

يجمس المتعمـ أماـ شاشة الحاسب ويعرض برمجية مستخدما ألعابا تعميمية

مشوقة تتنمف في سياقيا مفيوما محددا أو ميارة محددة في شكؿ نشاط منظـ يتبع
مجموعة مف القواعد أثناء المعب.

 .4برمجيات المحاكاة وتمثيل المواقف:
يستخدـ الحاسب كمختبر تجريبي لو قدرة فائقة غير محددة ،ويقوـ الحاسب

بعرض تقميد محكـ لظاىرة ما أو مشكمة موجودة في الواقع أو نظاـ ما دوف مخاطرة أو
تكمفة مالية عالية.

 .5برمجيات حل المشاكل:
كبير حيث يساعد المتعمـ في الحصوؿ عمى الحؿ األمثؿ
ا
دور
يمعب الحاسب ا

لممسائؿ والتماريف بطريقة االستقراء واالستنباط.
معايير تصميم البرمجيات التعميمية:

ينبغي توفر عدة معايير عند تصميـ البرمجيات التعميمية منيا معايير تربوية

ومنيا معايير فنية نوجزىا فيما يأتي( :محمد الحيمة )275 ،2004 ،و( أحمد سالـ
وعادؿ سرايا: )305 ،2003 ،

أوالً :المعايير التربوية لتصميم البرمجيات التعميمية:

 .1تحديد اليدؼ العاـ لمبرمجية ،ومجاؿ استخداميا ،واألىداؼ التعميمية ليا.
 .2نرورة مالئمة البرمجية لمستويات وقدرات المتعمميف.
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 .3تحديد المتطمبات السابقة عند المتعمـ .

 .4توفير عامؿ التفاعؿ بيف المتعمـ والبرمجية.

 .5توفير عناصر الجذب والتشويؽ واإلثارة في البرمجية.
 .6توفير أنشطة وأمثمة مناسبة.

 .7توفير التغذية الراجعة المناسبة.
 .8تحديد نقطة الغمؽ في البرمجية.

ثانياً :المعايير الفنية لتصميم البرمجيات التعميمية:

 .1عدـ عرض كمية كبيرة مف المعمومات في شاشة واحدة.

 .2استخداـ األلواف والرسوـ في البرمجية دوف مبالغة حتى ال تؤدى إلى تشتت
انتباه المتعمميف.

 .3توفر أساليب لجذب انتباه المتعمميف.
 .4ترؾ مسافة كافية في الكتابة بيف األسطر.

 .5تمييز العناصر الرئيسية والفرعية بالبرمجية.

 .6عرض المادة التعميمية بسرعة مناسبة لمراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف.
إرشادات المعمم عند استخدام البرمجيات التعميمية في التدريس:

قبؿ بدء المعمـ في تنفيذ البرنامج التعميمي عمى المعمـ إرشاد تالميذه بما يأتي:

(توفيؽ مرعى ،ومحمد الحيمة:)448 ،2002 ،

 تونيح األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا مف البرنامج لكؿ طالب.
 إخبار الطمبة بالمدة الزمنية المتاحة لمتعمـ بالحاسوب.

 تزويد الطمبة بأىـ المفاىيـ ،أو الخبرات التي يمزـ التركيز عمييا
وتحصيميا أثناء عممية التعمـ.

 شرح الخطوات ،أو المسؤوليات كافة ،التي عمى الطالب اتباعيا إلنجاز
ذلؾ البرنامج.

 تحديد المواد والوسائؿ كافة ،التي يمكف لمطالب االستعانة بيا إلنياء
دراسة البرنامج.
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 تعريؼ الطمبة بكيفية تقويـ تحصيميـ ألنواع التعميـ المطموبة بالحاسوب.



تحديد األنشطة التي سيقوـ بيا الطالب بعد انتيائو مف تعمـ البرنامج.

تسميـ كؿ طالب النسخة المناسبة لمبرنامج ،واخباره عف الجياز الذي

سيستخدمو.

الدراسات السابقة التي تناولت تطبيقات الكمبيوتر وبرمجياتو في عمميتي التعميم

والتعمم:

ىدفت دارسة ( ماى كارول )May Karol, K., 2000 ،إلى استكشاؼ أثر

برنامج تعميمى لتدريس األحياء مصحوب بالصوت والرسوـ المتحركة عمى التحصيؿ
الدراسى ،والقدرة المكانية لدى طالب المدرسة الثانوية ،وتـ بحث تأثيرات األسموب

التعميمي النص مقابؿ الصوت ،وطريقة التونيح الثابت مقابؿ الرسـ المتحرؾ والقدرة
المكانية مرتفع – منخفض عمى الممارسة والتحصيؿ ،وأسفرت نتائج الدراسة عف أف

تقديـ برامج الكمبيوتر المصحوبة بالنصوص المتحركة والرسوـ المتحركة لو تأثير فعاؿ

في تدريس مادة األحياء عمى التحصيؿ الدراسي والقدرة المكانية.

كما ىدفت دراسة ( الميج ار )Allegra,2001،إلى تدريب الطالب عمى استخداـ

الكمبيوتر في التعميـ وأثر ذلؾ عمى تنمية اتجاىاتيـ نحو العمـ والتفكير االبتكارى،
وأوصت الدراسة باستخداـ تكنولوجيا الكمبيوتر في عمميات التدريس ،وادخاليا في

مناىج التعميـ بصفة عامة ومناىج العموـ بصفة خاصةف لدورىا الفعاؿ في تنمية

ميارات التفكير االبتكارى ،واالتجاه نحو العمـ.

بينما ىدفت دراسة (سالم سيد أحمد ،وخالد الحذيفى )1001 ،إلى الكشؼ عف

أثر تدريس العموـ باستخداـ الكمبيوتر عمى التحصيؿ واالتجاه نحو العمـ وكذلؾ
االستدالؿ المنطقي ،لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الرياض ،وتوصمت
نتائج الدراسة إلى أف تدريس العموـ باستخداـ الكمبيوتر لو فاعمية دالة إحصائياً في

تنمية التحصيؿ الدراسي واالستدالؿ المنطقى واالتجاه نحو العمـ.

فى حيف تناولت دراسة (عبدالمطيف الجزار )1001 ،أثر فعالية استخداـ التعميـ

بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط في اكتساب بعض مستويات تعمـ المفاىيـ العممية
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وفؽ نموذج فراير ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف تعمـ المفاىيـ وفؽ نموذج فراير

بمساعدة الكمبيوتر متعدد الوسائط ذو فاعمية دالة إحصائياً في إكساب الطالبات
المعممات بشعبة التاريخ الطبيعى بكمية البنات جامعة عيف شمس لممفاىيـ العممية في

جميع مستويات تعمـ تمؾ المفاىيـ.

كما تناولت دراسة ( )Wheeter,2002وسائؿ تدعيـ وتنمية التفكير االبتكارى،

مف خالؿ استخداـ التعمـ المبنى عمى الكمبيوتر ،وتـ تقديـ المحتوى بأسموب حؿ
المشكالت والمناقشات االبتكارية

والتفاعؿ الصفي ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية

التدريس باستخداـ بالكمبيوتر في تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصؼ السادس

االبتدائي.

بينما تناولت دراسة (محمد السيد سميمان )1002 ،أثر برنامج تعميمي قائـ عمى

الكمبيوتر متعدد الوسائط عمى اكساب ميارات الرسـ بالكمبيوتر لدى طالب شعبة
تكنولوجيا التعميـ واتجاىاتيـ نحو استخداـ الكمبيوتر في انتاج الرسـ التعميمى ،وقد

توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرنامج التعميمى القائـ عمى الكمبيوتر متعدد

الوسائط في إكساب ميارات الرسـ لدى طالب عينة البحث ،وتنمية اتجاىات ايجابيو
لدى طالب عينة البحث نحو استخداـ الكمبيوتر في إنتاج الرسـ التعميمى.

فى حين تناولت دراسة (محمد أمين السعدني )1002 ،أثر إستراتيجية بنائية

مقترحة باستخداـ الكمبيوتر في نوء مفيوـ السيادة النصفية عمى تصويب التصورات

الخاطئة واكساب المفاىيـ وتنمية حب االستطالع في العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ
اإلعدادي بمحافظة الشرقية ،وأسفرت نتائج الدراسة عف تفوؽ التالميذ الذيف درسوا
محتوى العموـ باستخداـ اإلستراتيجية البنائية المقترحة في تصويب التصورات البديمة

وتصحيح المفاىيـ الخاطئة ،وكانت درجات التالميذ مرتفعة عمى مقياس حب
االستطالع.

أما دراسة (محمد عبداهلل )1004 ،فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج

مقترح مدعـ بالكمبيوتر لتدريس الرسـ المعماري لتالميذ الصؼ الثاني الثانوي
الصناعي في ميارات الرسـ والقدرة المكانية ،لدى تالميذ الصؼ الثاني الثانوي
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الصناعي ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح المدعـ بالكمبيوتر فى
تدريس الرسـ المعماري فى تنمية القدرة المكانية ،وميارات الرسـ لدي طالب الصؼ

الثاني الثانوي الصناعي.

وىدفت دراسة (حسن ربحي ميدي )1005 ،إلى بحث فعالية برمجيات تعممية

عمى التفكير البصرى والتحصيؿ في التكنولوجيا لدى طالبات الصؼ الحادى عشر

بغزة ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى فعالية البرمجيات التعميمية في تنمية التفكير البصري
والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات عينة البحث ،وأوصت الدراسة بحوسبة باقى جوانب

المنيج.

كما تناولت دراسة (يحيى محمد شديفات ،وطارق محمد أرشيد )1006 ،أثر

استخداـ الحاسوب واإلنترنت في تحصيؿ العموـ لدى طالب الصؼ الثامف األساسي
بمحافظة المفرؽ ،مقارنة بالطريقة العادية ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى تفوؽ طالب
المجموعة التجريبية (التى درست الوحدة المختارة باستخداـ الكمبيوتر واالنترنت) عمى

طالب المجموعة النابطة ( التى درست بالطريقة التقميدية) في اختبار التحصيؿ

الدراسي.

بينما ىدفت دراسة (بندر مرزوق المطيرى )1007 ،إلى بحث فاعمية استخداـ

برمجية تعميمية في تدريس وحدة حساب المثمثات عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالب
الصؼ األوؿ الثانوي ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى فاعمية البرمجية التعميمية في

تدريس وحدة حساب المثمثات عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالب عينة البحث،

وأوصت الدراسة بنرورة تنميف برامج الحاسب اآللي في برامج إعداد المعمـ.

فى حيف تناولت دراسة ( عماد جمعان الزىرانى )1007 ،أثر تصميـ وتطبيؽ

برمجية الكترونية تفاعمية لمقرر تقنيات التعميـ في التحصيؿ الدراسي لطالب كمية

المعمميف في الباحة ،وقد أكدت نتائج الدراسة عمى أىمية البرمجية االلكترونية التفاعمية
في التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ العممية لمقرر تقنيات التعميـ لدى طالب عينة الدراسة.

أما دراسة (زيد عمى البشايرة ،ونضال إبراىيم الفتينات ( )1008فقد ىدفت إلى

استقصاء أثر استخداـ برنامج تعميمي محوسب في إجراء التجارب الكيميائية عمى
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التحصيؿ الدراسي لمبحث الكيمياء وعموـ األرض ،مقارنة بالطريقة التقميدية لدى

طالب الصؼ التاسع األساسي ،وقد أظيرت نتائج الد ارسة فعالية البرنامج التعميمي

المحوسب في تنمية التحصيؿ الدراسي لمبحث الكيمياء وعموـ الرض لدى طالب عينة
البحث.

بينما ىدفت دراسة (نايف عمى صالح األربط )1022 ،إلى اختبار أثر استخداـ

برمجية تعميمية في مادة العموـ عمى تحصيؿ طالب الصؼ السابع األساسي
بالجميورية اليمنية ،وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ طالب المجموعة التجريبية (التى
درست عف طريؽ البرمجية التعميمية المحوسبة) عمى طالب المجموعة التجريبية

بفروؽ دالة احصائية في تحصيؿ وحدتي تركيب المادة والمواد مف حولنا بمادة العموـ
لدى طالب عينة البحث.

فى حيف ىدفت دراسة (وفاء سميمان عوجان )1022 ،إلى تصميـ برنامج

تعميمي باستخداـ الخرائط الذىنية ودراسة فاعميتو في تنمية ميارات األداء المعرفى لدى
طالبات البكالوريوس بكمية األميرة عالية في مقرر تربية الطفؿ في اإلسالـ ،واتجاىات

الطالب نحو البرنامج ،وقد أظيرت نتائج الدراسة فعالية البرمجية التعميمية القائمة عمى

الخرائط الذىنية في تنمية ميارات األداء المعرفى لمقرر تربية الطفؿ في اإلسالـ،
وكذلؾ تنمية اتجاىات إيجابية نحو البرنامج المستخدـ لدى طالب عينة البحث.

تعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت استخدام الكمبيوتر وبرمجياتو في

عمميتي التعميم والتعمم:

 أشارت البحوث والدراسات السابقة إلى فعالية البرمجيات التعميمية في
التحصيؿ الدراسي لمقررات دراسية مختمفة ،وفى مراحؿ تعميمية مختمفة،
وأشارت ىذه البحوث إلى فعالية البرمجيات التعميمية في تنمية بعض القدرات

العقمية كالقدرة المكانية والتفكير االستداللي والتفكير االبتكاري والتفكير

البصري ،كما أشارت ىذه البحوث إلى تنمية اتجاىات إيجابية نحو المادة

الدراسية ،ونحو العمـ ،ونحو الكمبيوتر.
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 وقد اختمؼ البحث الحالي عف البحوث السابقة في المعالجة التدريسية (برمجية
تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي) ،والمقرر الدراسي (المناىج) وعينة
البحث (طالب كمية التعميـ الصناعي).

 وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في:

 .1اإلطار النظري فيما يتعمؽ بالبرمجيات التعميمية.
 .2تصميـ البرمجية التعميمية.

 .3صياغة فروض البحث ،وتفسير نتائجو.

المحور الثالث :التفكير المنظومي:
مفيوم التفكير المنظومي:

يعرؼ التفكير المنظومي بأنو  :نمط مف أنماط التفكير يمر فييا المتعمـ بعدة
م ارحؿ أال وىى تحميؿ الموقؼ التعميمي وتفكيكو إلى أجزاء ثـ إدراؾ الروابط بيف تمؾ

األجزاء إلى أف يتـ إعادة تجميعيا في صورة منسقة( .عبد الحميد اليعقوبي،2010 ،
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ويعرفو (وليـ عبيد" )5 ،2002 ،بأنو ذلؾ النوع مف التفكير الذي يتنمف إدارة

عممية التفكير والتفكير في التفكير ،كما أنو يتطمب ميارات عميا في التفكير مف تحميؿ

الموقؼ ثـ إعادة تركيب مكوناتو بمرونة مع تعدد طرؽ إعادة التركيب المنظـ في
نوء المطموب الوصوؿ إليو.

أىمية التفكير المنظومى:
تكمف أىمية التفكير المنظومي فيما يأتي( :عبد الوىاب كامؿ،)15 ،2004 ،

(سعيد المنوفي:)48 ،2002 ،

 .1ينمي لدي الفرد الرؤية المستقبمية الشاممة ألي مونوع دوف أف يفقد جزئياتو أي
يري الجزئيات في إطار كمي مترابط .

 .2يساعد في رؤية األسباب الجذرية لممشكالت كما يساعد في تقديـ نظرة شاممة ليذه
المشكالت .
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 .3إنماء القدرة عمي رؤية العالقات بيف األشياء نفسيا ،بما يؤدي إلي تحسيف الرؤية
المتعمقة لألمور.

 .4إنماء القدرة عمي التحميؿ والتركيب وصوالً لإلبداع الذي ىو مف أىـ مخرجات أي
نظاـ تعميمي ناجح .

 .5خمؽ جيالً قاد اًر عمي التعامؿ اإليجابي مع النظـ البيئية التي يعيش فييا .

 .6يوجو االىتماـ إلي نرورة التفكير في البحث التربوي مف خالؿ منظور حديث مف
أجؿ فيـ الظواىر التربوية بأبعادىا المتعددة والمتداخمة.
خصائص التفكير المنظومى:

حدد ( )78 :2004,Sterlingعدة خصائص لمتفكير المنظومي نوجزىا فيما

يأتي :نقالً عف( :عبد الوىاب كامل:)1003 ،24 ،

 .1ينظر إلي الموقؼ ككؿ والي السياؽ الواسع ويقاوـ الميؿ إلي تبسيط الحموؿ
والمشكالت .

 .2ينظر إلي الخصائص العامة لمنظاـ ككؿ والتي تنشأ مف العالقات (الروابط) بيف
األجزاء المكونة ليذا النظاـ .

 .3يشجع المشاركة أثناء حؿ المشكالت ويعمؿ عمي الدمج بيف اتخاذ القرار واإلدارة.
 .4يحثنا عمي تقدير وجيات نظر اآلخريف .

 .5يساعدنا أف ننظر إلي العالقات والتأثيرات المتعددة بيف األجزاء المكونة لممشكمة
التي نتشارؾ في حميا .

ميارات التفكير المنظومى:

حدد ( سعيد المنوفى )365 ،1001 ،ميارات التفكير المنظومي اآلتية:
 .1تحميؿ المنظومات الرئيسية إلى منظومات فرعية ،أي القدرة عمى تجزئ المادة
المتعممة وادراؾ العالقات بيف ىذه األجزاء.

 .2إعادة تركيب المنظومات مف مكوناتيا ،وتعني القدرة عمى القياـ بتجميع األجزاء
المختمفة مف المحتوى في بنية موحدة تجمع ىذه األجزاء.

 .3إدراؾ العالقات داخؿ المنظومة الواحدة وبيف المنظومة والمنظومات األخرى.
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 .4الرؤية الشاممة ألي مونوع دوف أف يفقد ىذا المونوع جزئياتو.

كما حدد )محمد عسقول ،ومنير حسن (2007 ،ميارات التفكير المنظومي

اآلتية:

 .1ميارة قراءة الشكؿ المنظومي :ويقصد بيا القدرة عمى تحديد أبعاد وطبيعة الشكؿ
المنظومي المعروض

 .2ميارة تحميؿ الشكؿ وادراؾ العالقات :أي القدرة عمى رؤية العالقات في الشكؿ
وتحديد خصائص تمؾ العالقات وتصنيفيا.
 .3ميارة تكممة العالقات في الشكؿ :أي القدرة عمى الربط بيف عناصر العالقات في
الشكؿ وايجاد التوافقات بينيا والمغالطات والنواقص فييا.

 .4ميارة رسـ الشكؿ المنظومي :وتعتبر محصمة الميارات السابقة أنيا تتنمف
الخطوات التي تؤدي إلى ترجمة قراءة الشكؿ وتحديد عالقاتو وأجزائو إلى رسـ
لمشكؿ بصورتو النيائية بجميع أجزائو وعناصره وتفرعاتو.

ىذا وقد اعتمد الباحث عمى الميارات السابقة في إعداد اختبار التفكير

المنظومي بالبحث الحالي.

متطمبات استخدام التفكير المنظومي في التعمم الصفي:

لكي تتـ عممية تنمية التفكير المنظومي لدى المتعمـ ينبغي إعادة النظر في عدة

أمور مف أىميا ما يأتي( :وليـ عبيد ،وعزو عفانة:)69:2003 ،

 .1المناىج الدراسية مف حيث مواكبة منامينيا ليذا النمط مف التفكير.
 .2نظاـ التقويـ بحيث يمكف التركيز عمى القدرات العميا مثؿ التحميؿ والتركيب
والتقويـ بصورة متوازنة مع القدرات الدنيا مثؿ التذكر والفيـ والتطبيؽ.

 .3برامج إعداد المعمـ بحيث يستطيع استخداـ االتجاه المنظومي في التعميـ
الصفي.

 .4نظـ اإلدارة الصفية بحيث يكوف ىنا كتفاعؿ صفي في بناء المنظومات
المطموبة مع مراعاة أف دور المعمـ ليس ممقياً لممعمومات بؿ مرشداً وموجياً
لممتعمميف.
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 .5الوسائؿ التعميمية بحيث يتـ استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة مثؿ اإلنترنت
وأنظمة الحاسوب وونع البرامج التعميمية.

 .6أساليب التدريس العادية بحيث يتـ االستعانة بالتعمـ التعاوني والتعمـ االنفرادي
في تكويف المنظومات العممية وغيرىا.

خطوات التفكير المنظومي:

يتطمب التفكير المنظومي مف المتعمـ اتباع الخطوات اآلتية( :وليـ عبيد ،وعزو
عفانة:)69-68 ،2003 ،

 .1دراسة المناميف العممية في المقرر الدراسي لفيميا وادراكيا.

 .2تحميؿ المكونات األساسية لممناميف العممية المعرونة في المقرر الدراسي.
 .3إيجاد عالقات وروابط بيف المكونات األساسية تعطي لممونوعات معنى.
 .4تحديد تأثير كؿ مكوف مف المكونات األساسية لتحديد العالقات المتشعبة.

 .5التركيز عمى اليرمية في تكويف المنظومات بحيث تكوف المكونات المتشابية
ذات العالقة في مستوى واحد.

 .6إعطاء أمثمة عمى بعض المكونات األساسية التي تحتاج إلى تفسير أو
تونيح.

 .7التصور البصري لممنظومة أو المنظومات المكونة لتحديد الفجوات فييا
ومحاولة سدىا.

 .8ربط المنظومة المكونة بمنظومات أخرى ذات عالقة إلدراؾ الصورة الكمية
لتمؾ المناميف.

أساليب قياس التفكير المنظومي:
يمكف قياس التفكير المنظومي باألساليب اآلتية:

 .1يقدـ لممتعمـ مخططا منظوميا مكتوبا عميو العالقات التي تربط المفاىيـ
باإلنافة إلى بعض المفاىيـ ،ويطمب منو إكماؿ المفاىيـ الناقصة في ىذا

المخطط المنظومي.
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 .2يعطى الطالب مخططاً يوجد بو المفيوـ الرئيس ،والعالقات التي تربط بيف
المفاىيـ ،ويطمب منو إكماؿ المفاىيـ الناقصة.

 .3يعطى لمطالب مخططاً منظومياً يوجد فيو المفيوـ الرئيس ويطمب منو إكماؿ
المنظومة بكتابة المفاىيـ الفرعية والعالقات التي تربط بينيا.

 .4في ىذا األسموب يعطى الطالب مخططاً منظومياً مكتوباً عميو المفاىيـ،
ويطمب منو كتابة شبكة العالقات بيف تمؾ المفاىيـ.

 .5يعطى الطالب في ىذا األسموب مخططاً منظومياً مكتوباً عميو العالقات
ويطمب منو كتابة المفاىيـ عمى المخطط المنظومي.

 .6يعطى الطالب مخططاً منظومياً أصـ ومجموعة مف المفاىيـ ويطمب منو
ترتيب ىذه المفاىيـ في المخطط المنظومي مع كتابة العالقات بيف تمؾ

المفاىيـ.

 .7في ىذا األسموب يعطى الطالب مجموعةً مف المفاىيـ ويطمب منو بناء
مخطط منظومي لتمؾ المفاىيـ مع كتابة العالقات بيف تمؾ المفاىيـ.

الدراسات السابقة التي تناولت التفكير المنظومى:

ىدفت دراسة (سعيد المنوفي )1001 ،إلى قياس فعالية المدخؿ المنظومي في

تدريس حساب المثمثات عمى تنمية التفكير المنظومي لدى طالب المرحمة الثانوية ،وقد

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طالب

مجموعتي البحث في كؿ مف االختبار التحصيمي في حساب المثمثات واختبار التفكير

المنظومي ،وذلؾ لصالح طالب المجموعة التجريبية.

كما ىدفت دراسة (عزو عفانة ،وتيسير نشوان )1003 ،إلى معرفة أثر

استخداـ بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الريانيات عمى تنمية التفكير
المنظومي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة المجموعة التجريبية والنابطة في اختبار التفكير
المنظومي البعدي وذلؾ لصالح طمبة المجموعة التجريبية.
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في حيف ىدفت دراسة (زكية صالح المالكي )1005 ،إلى تحديد ميارات التفكير
المنظومي الالزـ امتالكيا لطالبات الصؼ السادس االبتدائي في مادة القراءة والتعرؼ
عمى مدى مراعاة تدريبات كتاب القراءة ليذه الميارات ،وقد توصمت الدراسة إلى قائمة

بميارات التفكير المنظومي وأكدت نتائج الدراسة أف تدريبات كتاب القراءة قد راعت

ميارات التفكير المنظومي ولكف بنسب متفاوتة ،لذلؾ أوصت الدراسة بالعمؿ عمى
تطوير تمؾ التدريبات في نوء ميارات التفكير المنظومي.

أما دراسة (سميم محمد أبو عودة )1005 ،فقد ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ

النموذج البنائي في تنمية ميارات التفكير المنظومي في الريانيات لدى طالب

الصؼ السابع بغزة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة أىمية النموذج البنائي في تنمية التفكير
المنظومي لدى عينة الدراسة كما أدى إلى احتفاظ طالب المجموعة التجريبية بميارات
التفكير المنظومي.

كما ىدفت دراسة (صفاء محمد أحمد )1006 ،إلى بياف فاعمية مقرر إلكتروني

في تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومي وميارات التواصؿ اإللكتروني لدى بعض

طالب كمية التربية بالوادي الجديد ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والنابطة في التطبيؽ

البعدي لالختبار التحصيمي ككؿ ،واختبار التفكير البيئي ،ومقياس االتجاىات نحو
البيئة ،واختبار التفكير المنظومي ،واختبار التواصؿ اإللكتروني لصالح درجات طالب
المجموعة التجريبية.

بينما ىدفت دراسة (محمد عسقول ومنير حسن )2007 ،إلى التعرؼ عمى أثر

استخداـ الوسائؿ المتعددة عمى تنمية التفكير المنظومي لدى طمبة الصؼ التاسع
األساسي في مادة التكنولوجيا بغزة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة

إحصائياً بيف متوسط درجات طالب المجموعة النابطة ومتوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية في اختبار التفكير المنظومي لصالح درجات طالب المجموعة
التجريبية ،وأوصت الدراسة بنرورة تقديـ كافة أشكاؿ الدعـ لتطوير الوسائؿ التعميمية

المتعددة ،وكذلؾ البرمجيات التعميمية القائمة عمى الوسائط المتعددة التفاعمية.
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في حيف ىدفت دراسة (عبد الحميد صالح اليعقوبي )1020 ،إلى بناء برنامج
تقني يوظؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة لتنمية ميارات التفكير المنظومي

في العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع االبتدائي بغزة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى) )0.05بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ومتوسط درجات المجموعة النابطة في اختبار التفكير المنظومي ،لصالح المجموعة

التجريبية ،مما يؤكد أىمية البرنامج التقني في تنمية التفكير المنظومي.

وىدفت دراسة (فؤاد إسماعيل سممان وىدى بسام سعد الدين )1020 ،إلى

بحث فاعمية تصور مقترح في مقرر التكنولوجيا لتنمية الميارات الحياتية والتفكير

المنظومي لدى طالب الصؼ العاشر األساسي بفمسطيف ،وقد توصمت نتائج الدراسة
إلى أف الوحدة المقترحة حققت فعالية مقبولة ،وكاف ليا تأثير كبير في تنمية الميارات

الحياتية والتفكير المنظومي لدى طالب عينة البحث.

تعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت التفكير المنظومى:

 أشارت البحوث والدراسات السابقة إلى أىمية بعض النماذج واألساليب
والمداخؿ التدريسية مثؿ النموذج البنائي ،والوسائؿ المتعددة ،والمدخؿ

المنظومي ،ونظرية ما وراء المعرفة ،والمقرر االلكتروني في تنمية التفكير
المنظومي ،والتعرؼ عمى ميارات التفكير المنظومي.

 وقد اختمؼ البحث الحالي عف البحوث السابقة في المعالجة التدريسية (برمجية
تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي) ،والمقرر الدراسي (المناىج) وعينة
البحث (طالب كمية التعميـ الصناعي).

 وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في:
 .1اإلطار النظري فيما يتعمؽ بالتفكير المنظومي.
 .2بناء اختبار التفكير المنظومي.

 .3صياغة فروض البحث وتفسير نتائجو.

إجراءات البحث:
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أوالً :مسح لمكتابات والدراسات والبحوث السابقة؛ التي تناولت متغيرات البحث:

المدخؿ المنظومي ،والبرمجيات التعميمية ،والتفكير المنظومي.
ثانياً :مجموعتا البحث:

تـ اختيار مجموعتي البحث مف بيف طالب الفرقة الثالثة مف قسـ الميكانيكا،

بكمية التعميـ الصناعي بالسويس ،جامعة السويس ،وقد روعي في اختيارىما
التخصص ،والعمر الزمني والتعمـ السابؽ ،وبمغت عينة البحث ( )21طالب وطالبة،
ىـ كؿ طالب قسـ الميكانيكا بعد استبعاد ( )3طالب لعدـ تطابؽ نفس الشروط

عمييـ ،وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وبمغت ( )15طالب وطالبة

(تدرس الوحدة المختارة باستخداـ البرمجية التعميمية المقترحة) ،واألخرى نابطة
وبمغت ( )16طالب وطالبة( ،تدرس الوحدة المختارة باستخداـ الطريقة العادية).
ثالثاً :تحميل محتوى وحدة عناصر منظومة المنيج:

تـ تحميؿ وحدة عناصر منظومة المنيج بمادة المناىج المقررة عمى طالب الفرقة

الثالثة بكمية التعميـ الصناعي؛ لموقوؼ عمى المفاىيـ العممية بيذه الوحدة ،ولنبط ىذه
قائمة التحميؿ تـ عرنيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف

(*)

المتخصصيف في

المناىج وطرؽ التدريس إلبداء آرائيـ في القائمة بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلنافة ،وقد

أجريت التعديالت التي أشار بيا السادة المحكموف وأصبحت القائمة في صورتيا
النيائية

(**)

مكونة مف ( )38مفيوماً.

رابعاً :تصميم البرمجية التعميمية:

 في نوء أسس ومعايير وخطوات تصميـ وانتاج البرمجيات التعميمية كما
وردت باإلطار النظري ،تـ اتباع األساليب العممية في تصميـ برمجية تعميمية

قائمة عمى المدخؿ المنظومي في نوء نموذج  ADDIEلمتصميـ التعميمي،

وىو يتنمف خمسة مراحؿ :التحميؿ  ،Analysisوالتصميـ ،Design

(*)

ملحق ( )1أسماء السادة المحكمين.
(**) ملحق ( )2قائمت المفاهيم العلميت بىحدة عناصر منظىمت المنهج.
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،Implementation

والتنفيذ

،Development

والتطوير

.Evaluation والتقويـ

،Photoshop 7.0 ME  برنامج: وتـ استخداـ تطبيقات الكمبيوتر األتية
Auto play Media Studio  وبرنامج،Camtasia Studio 7.0 وبرنامج

.8.0
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 وتضمنت البرمجية خمسة دروس:

الدرس األول  :مقدمة عف عناصر المنيج ،وتنمف ثالثة أىداؼ.
الدرس الثاني :األىداؼ التعميمية ،وتنمف ثمانية أىداؼ.

الدرس الثالث :المحتوى ،وتنمف خمسة أىداؼ.

الدرس الرابع :األنشطة وطرؽ التعميـ ،وتنمف أربعة أىدؼ.

الدرس الخامس :التقويـ ،وتنمف أربعة أىداؼ.
وبذلؾ تنمنت البرمجية ( )24ىدفاً.

 ولنبط البرمجية تـ عرنيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف

(*)

المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ إلبداء آرائيـ في
البرمجية بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلنافة ،وقد أجريت التعديالت التي أشار
بيا السادة المحكموف وأصبحت البرمجية في صورتيا النيائية(**).

خامساً :إعداد اختبار التفكير المنظومي:

قاـ الباحث بإعداد اختبار التفكير المنظومي لدى عينة البحث في الوحدة

المختارة ،وقد تنمف االختبار في صورتو المبدئية ( )12سؤاالً ،تقيس في مجمميا
كافة ميارات التفكير المنظومي كما وردت باإلطار النظري لمبحث.

ولنبط االختبار تـ حساب صدؽ االختبار وثباتو ،ولحساب صدقو تـ عرنو

عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس
وتكنولوجيا التعميـ إلبداء آرائيـ في االختبار بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلنافة ،وقد

أجريت التعديالت التي أشار بيا السادة المحكموف .

أما ثبات االختبار فتـ حسابو باستخداـ معادلة ألفا "كرونباخ" عف طريؽ البرنامج

اإلحصائي ( )SPSSوقد بمغت قيمة ألفا ( )0.90وىي قيمة ثبات مرتفعة ،وبذلؾ

(*)

ملحق ( )1أسماء السادة المحكمين.
(**) ملحق ( )3البرمجيت التعليميت وفق المدخل المنظىمى.
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أصبح االختبار في صورتو النيائية(***) .وجاء االختبار في صورتو النيائية في

( )12سؤاالً منظومياً.

وجاءت أسئمة االختبار في أربعة مجموعات كاآلتي :األسئمة (-2-1-2

 )3يعطى لمطالب فييا المفيوـ األساسي ويطمب منو إكماؿ المخطط المنظومي
بالمفاىيـ الفرعية وفؽ التعميمات المعطاة ،وأما األسئمة ( )5-4فيعطى لمطالب فييا

مجموعة مفاىيـ ويطمب منو عمؿ مخطط منظومي مف ىذه المفاىيـ ،وأما األسئمة

( )8-7-6فٌيعطى لمطالب فييا مخططا منظوميا بو بعض المفاىيـ الناقصة ،ويطمب
منو إكماؿ المفاىيـ الناقصة ،واألسئمة ( )21-22-20فيعطى لمطالب فييا منظومة
بيا المفيوـ األساسي ويطمب منو المفاىيـ الفرعية ،وتونيح العالقات بيف ىذه
المفاىيـ.

زمن االختبار :جاء متوسط زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار( )60دقيقة ،والدرجة

الكمية لالختبار ( )60درجة بواقع ( )5درجات لكؿ سؤاؿ.
سادساً :إعداد االختبار التحصيمي:

تـ إعداد اختبار تحصيمي مونوعي منظومي ،لقياس تحصيؿ طالب عينة

البحث لممفاىيـ العممية بوحدة عناصر منظومة المنيج وتحقيؽ أىداؼ ىذه الوحدة،
وجاء االختبار في صورتيف :الجزء األوؿ في صورة اختيار مف متعدد؛ لما لو مف مزايا

كبيرة ،وبمغت ( )20سؤاالً ،والجزء الثاني في صورة أشكاؿ منظومية ،لمالئمتو مع

البرنامج الحالي ،وبمغت ( )10أسئمة ،وبذلؾ جاء االختبار في صورتو المبدئية ()30

سؤاالً.

ولنبط االختبار التحصيمي تـ حساب صدؽ االختبار وثباتو ،ولحساب صدقو تـ

عرنو عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس

وتكنولوجيا التعميـ إلبداء آرائيـ في االختبار بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلنافة ،وقد
أجريت التعديالت التي أشار بيا السادة المحكموف .
(***) ملحق ( )4اختبار التفكير المنظىمى.
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أما ثبات االختبار فتـ حسابو باستخداـ معادلة ألفا "كرونباخ" عف طريؽ البرنامج

اإلحصائي ( )SPSSوقد بمغت قيمة ألفا ( )0.92وىي قيمة ثبات مرتفعة ،وبذلؾ

أصبح االختبار في صورتو النيائية(*) .وجاء االختبار في صورتو النيائية في ()30
سؤاالً منيا ( )20سؤاالً مونوعياً و( )10أسئمة منظومية.

زمن االختبار :جاء متوسط زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار التحصيمي ()90

دقيقة ،والدرجة الكمية لالختبار بمغت ( )100درجة منيا ( )40درجة ألسئمة االختيار
مف متعدد ،و( )60درجة لألسئمة المنظومية.

سابعاً :التطبيق القبمي ألدوات الدراسة:

تـ تطبيؽ أدوات الدراسة ( اختبار التفكير المنظومي -االختبار التحصيمي)

تطبيقاً قبمياً بيدؼ بحث التجانس بيف مجموعتي الدراسة ،وأيناً لموقوؼ عمى المستوى

القبمي لمطالب .وتـ استخداـ اختبار "ماف ويتني" لبحث الفروؽ بيف المجموعتيف ،وذلؾ
عف طريؽ البرنامج اإلحصائي ) (SPSSوالجدوؿ اآلتي يبيف ذلؾ:
جدول ()2

نتائج تطبيق اختبار "مان ويتني" لبحث الفروق بين مجموعتي الدراسة في
اختبار التفكير المنظومي واالختبار التحصيمي قبمياً
مجموع متوسط

المتغير

المجموعة

العدد

التفكير

تجريبية

15

287

نابطة

16

209

8.33

تجريبية

15

269

17.93

نابطة

16

227

14.19

المنظومي
التحصيل

الرتب

الرتب

16.00

قيمة
U

73.00
91.00

 تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05بيف درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب

(*) ملحق ( )5اختبار التحصيل الدراسي.
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المجموعة النابطة في اختبار التفكير المنظومي حيث تبيف أف قيمة "ماف
ويتني" المحسوبة ( )73وىي أكبر مف قيمة "ماف ويتني" الجدولية ( )61عند

مستوى ( ،)0.05مما يعني أف مجموعتي الدراسة متجانستاف بالنسبة لمستوى
التفكير المنظومي لدييـ.

 كما تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05بيف درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب

المجموعة النابطة في االختبار التحصيمي حيث تبيف أف قيمة "ماف ويتني"

المحسوبة ( )91وىي أكبر مف قيمة "ماف ويتني" الجدولية ( )61عند مستوى
( ،)0.05مما يعني أف مجموعتي الدراسة متجانستاف بالنسبة لمستوى
التحصيؿ الدراسي لدييـ.

نتائج البحث وتفسيرىا:

اإلجابة عن السؤال األول والثاني :تمت اإلجابة عنيـ في الجزء الخاص
بإجراءات البحث.

اإلجابة عن السؤال الثالث :ما أثر تدريس الوحدة المختارة باستخداـ برمجية

تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي عمى تنمية التفكير المنظومي لدى طالب عينة

البحث؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة الفرض اآلتي" :يوجد فرؽ داؿ إحصائياً
بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة

النابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير المنظومى ،وىذا الفرؽ لصالح درجات
طالب المجموعة التجريبية".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ماف ويتنى" وذلؾ عف طريؽ

البرنامج اإلحصائي ( )SPSSوكانت النتائج كما بالجدوؿ اآلتي:
جدول ()1

نتائج تطبيق اختبار "مان ويتني" لحساب داللة الفرق بين متوسط درجات طالب
مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار التفكير المنظومى
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المجموعة

عدد

الطالب

متوسط مجموع
الرتب

الرتب

التجريبية

11

192.5 17.5

الضابطة

12

83.50 6.96

قيمة مان
ويتنيu

مستوى
الداللة

دالة عند
**

5.500

مستوى

()0.001

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.001

بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة
النابطة ،حيث بمغت قيمة "ماف ويتني" المحسوبة ( )5.50وىي أقؿ مف قيمة "ماف
ويتني" الجدولية ( ،)61وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض الموجو السابؽ ،مما يدؿ عمى أف

البرمجية التعميمية القائمة عمى المدخؿ المنظومي أدت إلى تفوؽ طالب المجموعة

التجريبية.

اإلجابة عن السؤال الرابع :ما أثر تدريس الوحدة المختارة باستخداـ برمجية

تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالب عينة
البحث؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم صياغة الفرض اآلتي" :يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة
النابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ،وىذا الفرؽ لصالح درجات طالب
المجموعة التجريبية" ،ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ماف ويتنى"
وذلؾ عف طريؽ البرنامج اإلحصائي ( )SPSSوكانت النتائج كما بالجدوؿ اآلتي:
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جدول ()2

نتائج تطبيق اختبار "مان ويتني" لحساب داللة الفرق بين متوسط درجات طالب
مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي

المجموعة
التجريبية
الضابطة

الطالب

متوسط
الرتب

مجموع

عدد
11

16.82

185

12

7.58

91

قيمة مان
ويتنيu

الرتب

13.00

**

مستوى
الداللة

دالة عند
مستوى

()0.001

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ()0.001

بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة
النابطة ،في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي ،حيث بمغت قيمة "ماف ويتني"

المحسوبة ( )13وىي أقؿ مف قيمة "ماف ويتني" الجدولية ( ،)61وبذلؾ تـ قبوؿ
الفرض الموجو السابؽ ،مما يدؿ عمى أف البرمجية التعميمية القائمة عمى المدخؿ

المنظومي أدت إلى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية.

 اإلجابة عن السؤال الخامس :ما العالقة بيف التفكير المنظومي والتحصيؿ

الدراسي لدى طالب عينة البحث؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرض اآلتي" :توجد عالقة ارتباطية دالة

إحصائياً بيف التفكير المنظومي والتحصيؿ الدراسي لدى طالب عينة البحث".

ولمتحقؽ مف صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ معامميف مف معامالت االرتباط:

معامؿ ارتباط "كانداؿ" لمرتب ،ومعامؿ ارتباط "سبيرماف" لمرتب ،عف طريؽ البرنامج

اإلحصائي ) ،(SPSSوكانت النتائج كما بالجدوؿ اآلتي:
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جدول ()3

نتائج تطبيق اختبار "كاندال" و"سبيرمان" لحساب معامل االرتباط بين درجات
الطالب في التطبيق البعدي الختبار التفكير المنظومي واالختبار التحصيمي
االختبار
التفكير

المنظومى
االختبار

التحصيمي

عدد

الطالب

المتوسط

االنحراف
المعياري

26

30

15.14

26

48

19.73

كاندال سبيرمان

مستوى
الداللة

دالة عند
0.79

0.91

مستوى

()0.01

تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية

عند مستوى ( )0.01بيف درجات طالب عينة البحث في التطبيؽ البعدي الختبار

التفكير المنظومي ودرجاتيـ في االختبار التحصيمي ،حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط

"كانداؿ" ( ،)0.79وقيمة معامؿ "سبيرماف" ( )0.91وىي قيـ ذات داللة إحصائية،
وبذلؾ تـ قبوؿ الفرض الموجو السابؽ.
ممخص نتائج البحث:

 .1أكدت نتائج البحث عمى أىمية البرمجية التعميمية القائمة عمى المدخؿ
المنظومي في تنمية التفكير المنظومي لدى طالب عينة البحث.

 .2كما أكدت نتائج البحث عمى أىمية البرمجية التعميمية القائمة عمى المدخؿ
المنظومي في تنمية التحصيؿ الدراسي لدى طالب عينة البحث .

 .3بينما أكدت نتائج البحث عمى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بيف التفكير
المنظومي والتحصيؿ الدراسي لممفاىيـ العممية بوحدة عناصر منظومة المنيج
لدى طالب عينة البحث.
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توصيات البحث:
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي:
 .1إعادة تنظيـ محتوى المقررات الدراسية وفؽ المدخؿ المنظومي لرفع كفاءة
العممية التعميمية.

 .2تطوير برامج إعداد المعمـ بإدخاؿ التقنيات التعميمية الحديثة؛ وخاصة
البرمجيات التعميمية فييا.

 .3نشر ثقافة التفكير المنظومي في مؤسسات إعداد المعمـ وخاصة إعداد معمـ
التعميـ الصناعي.

 .4عقد دورات تدريبية لممعمميف بالميداف حوؿ كيفية استخداـ المدخؿ المنظومي
والبرمجيات التعميمية في التدريس لتنمية التفكير المنظومي لدى الطالب.
مقترحات البحث:
في ضوء نتائج البحث يقترح الباحث إجراء البحوث اآلتية:
 .1فعالية استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في النماذج
المنيجية في تنمية التفكير البصري والتحصيؿ الدراسي لدى طالب التعميـ

الصناعي.

 .2فعالية استخداـ برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في تنمية
الميارات العممية وبقاء أثر التعمـ لدى طالب التعميـ الثانوي الصناعي.

 .3فعالية برنامج تقنى عمى تنمية ميارات تصميـ وانتاج البرمجيات التعميمية لدى
معممي التعميـ الصناعي
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