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اإلهداء 
١٠٥التوبة:    َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن ﴾﴿ قال تعالى:  

إلهي ال یطیب اللیل إال بشكرك... وال یطیب النهار إلى بطاعتك... وال تطیب اللحظات إال بذكرك... 
 "اهللا جل جالله"وال تطیب اآلخرة إال بعفوك... وال تطیب الجنة إال برؤیتك.................

 )" ملسو هيلع هللا ىلصإلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة... إلى نبي الرحمة ونور العالمین....."سیدنا محمد (
 

إلى قدوتي األولى ونبراسي الذي ینیر دربي... إلى من رفعت رأسي عالیا افتخارا به... إلى الشخص 
الذي كان له الفضل بعد اهللا إلكمال مسیرتي التعلیمیة ... 
(والدي الغالي) 
ل واألمل... إلى من كان دعائها سر ؤ إلى من أرضعتني الحب والحنان... إلى ینبوع الصبر والتفا
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(والدتي الغالیة) 
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حیاتي...إلى فلذات أكبادي ... 
(أبنائي الغالیین) 

إلى من تشابكت یدي بأیدیهم وتتوق عیناي لرؤیتهم دائما... إلى سندي وقوتي بالحیاة ... 
 (أخواني وأخواتي الغالیین)

وٕالى كل من تجمعني به صلة الرحم والصداقة، ولم نأتي على ذكرهم... إلى كل من ساندني وشجعني 
من قریب وبعید ... 

(أقاربي وأحبائي) 
إلى كل من أشعل شمعة في دروب علمنا... إلى من وقف على المنابر وأعطى حصیلة فكره لینیر 

دربنا ... 
(أساتذتي وزمالئي الكرام) 

 
وٕالى فلسطین الحبیبة التي تستحق منا كل جهد وعطاء 

إلیكم جمیعا أهدي هذا الجهد المتواضع

 





 شكر وتقدیر:

 

الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ففي هذا المقام أشكر اهللا أوال فله الشكر وله الحمد، وانطالقًا من 
ُكْم ۖ َوَلِئْن َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبي َلَشِدیدٌ قوله تعالى: "  ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزیَدنَّ َن َربُّ  .)7(إبراهیم: "  َوإِْذ َتأَذَّ

بعد أن مّن اهللا علّي بإنجاز الرسالة، أتقدم بالشكر لجامعة القدس، وٕالى عمادة الدراسات العلیا، وٕالى 
، الذي  زیاد قباجة الفاضلالدكتورأتقدم بأسمى وفاء الشكر والعرفان إلى كلیة العلوم التربویة، كما 

رعى هذه الدراسة وتعّهدها بعنایته، وقد تشرفت بإشرافه على هذه الدراسة؛ حیث لم یتوانى في تقدیم 
التسهیالت والتوجیهات المثمرة والمراجعة المستمرة لكل خطوة من خطوات الدراسة، فجزاه اهللا عني كل 

 ساتذة األفاضلأتوجه بخالص شكري وتقدیري إلى األخیر، وأسأل اهللا أن ُیمتعه بالصحة والعافیة، كما 
  لتفضلهم مناقشة هذه الدراسة لتنال من فیض علمهم والدكتور خالد كتلومحسن عدس الدكتور 

 وتوجیهاتهم البناءة فجزاهم اهللا كل خیر وأدام اهللا علیهم لباسي الصحة والعافیة.

 كما یطیب لي أن أتقدَم بوافر الشكر والتقدیر إلى جمیع محكمي أدوات الدراسة األفاضل لما أبدوه من 
رأي سدید، وال شك أن الدراسة تزداد قیمة بعد اإلفادة من مالحظاتهم القیمة، فجزاهم اهللا عني خیر 

الجزاء. 

 وال یفوتني أن أشكر مدراء ومعلمي الصف السابع األساسي، وأخص بالذكر معلمي العلوم للصف 
السابع، في مدرسة فلسطین األساسیة للبنات، ومدرسة صالح الدین األساسیة للبنین، كما ال یفوتني أن 

وعاون وشجع أو استوقفني یومًا وسألني عن مسیرة هذه  ساهم أشكر األصدقاء والزمالء ولكل من
 ولم یتسع المجال لورود اسمه فلیعلم أن مكانته في القلب محفوظة، وشكري ،الدراسة طیلة فترة إنجازها

وتقدیري سائٌر إلیه فلهم مني جزیل الشكر والتقدیر. 

                                 واهللا من وراء القصد وهو یهدي السبیل 

                                                                          

 سراحین أحمد نهیل جمال :الباحثة                                                                 
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    :الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة 

مهارات التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو تعلم العلوم. 

) وتكون مجتمع 2016/2017 طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (

الدراسة من  طلبة الصف السابع في مدیریة شمال الخلیل في المدارس الحكومیة التابعة لوزارة التربیة 

والتعلیم الفلسطیني، واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي في هذه الدراسة حیث قامت الباحثة ببناء أداتا 

الدراسة وهي: اختبار مهارات التفكیر التأملي واستبانة لقیاس دافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم، وتم التأكد 

من صدق وثبات األدوات بالطرق المناسبة. 

أظهرت نتائج الدراسة: وجود فروق دالة إحصائیا في مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع و

في مادة العلوم تعزى إلى طریقة التدریس ولصالح طریقة التدریس التجریبیة، وكذلك عدم وجود فروق 

دالة إحصائیا في مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم تعزى إلى الجنس، 

والتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات 

الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم تعزى إلى طریقة التدریس ولصالح طریقة التدریس 

التجریبیة، وعدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة 

العلوم تعزى إلى الجنس، كما تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة 

الصف السابع في مادة العلوم تعزى إلى التفاعل بین الجنس وطریقة التدریس. 

وبناءًا على نتائج هذه الدراسة أوصت الباحثة أصحاب القرار في وزراه التربیة والتعلیم توفیر العوامل 

المساعدة على تحقیق النمو المهني لمعلمي العلوم في مدیریة شمال الخلیل، وضرورة تضمین برنامج 

إعداد معلم العلوم قبل الخدمة وخالل الخدمة لالستراتیجیات التدریسیة الحدیثة وخصوصا طریقة منحى 

النظم المتداخلة التي تعتمد على تنمیة مهارات التفكیر.  
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Abstract 
 

The aim of this study is to Identyfy the effectiveness of a program based on 
Interdisciplinary Approach among  seventh grade students on the development of reflective 
thinking skills and their  motivation toward learning. This study was applied during the 
second semester of the academic year (2016/2017). The study society is composed of 
seventh graders in the Directorate of North Hebron in the public schools affiliated to the 
Palestinian Ministry of Education. The researcher used the experimental method in this 
study. Test the skills of reflection and reflection to measure the motivation of students 
towards learning science. 

The tools of the study reflective thinking skills test and Qustumare to measure the Motiva 
true of student toward teary, validity and reliabisty of the two tools was douse by the 
appropriate ways.     

The results of the study showed that there were statistically significant differences between 
the achievement averages among the seventh graders in science due to the method of 
teaching and the non-traditional method of teaching. As well as the absence of statistically 
significant differences between the achievement averages among seventh grade students in 
the science subject attributed to sex. And the absence of statistically significant differences 
between the achievement averages among seventh graders in the science subject due to the 
interaction between sex and teaching method. And the existence of statistically significant 
differences between the average motivation of seventh grade students in science attributed 
to the method of teaching and in favor of non-traditional teaching method. And the absence 
of statistically significant differences between the motivation averages among the seventh 
grade students in science due to gender. There are no statistically significant differences 
between the motivation averages among the seventh graders in the sciences due to the 
interaction between sex and the method of teaching. 

Based on the results of this study, the researcher recommended the decision makers in the 
ministries of education to provide the factors that help to achieve the professional growth 
of science teachers in the Directorate of North Hebron. And the need to include in the pre-
service and in-service teacher education program for modern teaching strategies, especially 
the way in which interrelated systems are based on the development of thinking skills, the 
development of learning patterns, thinking and development of the brain. 
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الفصل األول 

 خلفیة الدراسة وأهمیتها

 :المـقدمة 1.1

    یتصف العالم المعاصر بالمعرفة، والتغیر السریع، والتطور الهائل، واإلنتاج الفكري في جمیع 

المجاالت بشكل عام، وفي مجاالت العلوم والتكنولوجیا بشكل خاص، وهذا یحتم على كل من له 

عالقة بالعملیة التعلیمیة أن یتعامل معها كعملیة مستمرة ومتجددة ال ترتبط بزمان أو مكان، فلم تعد 

العملیة التعلیمیة نتاج عوامل خارجیة مثل: المعلم والمناهج والبیئة التعلیمیة فقط، بل توجد عوامل 

أخرى تؤثر فیها بشكل كبیر، مثل استراتیجیات التدریس، وٕاعداد المعلم وما یمتلكه من أسالیب تدریس 

تمكنه من إیصال المفاهیم إلى أذهان الطلبة، وٕاكسابهم إیاها بأقل وقت وجهد، كذلك قدرة المتعلم على 

التفكیر، حیث یبرز االهتمام بنظریات التعلم التي تعمل على تعلیم الطالب طرق التفكیر، لذا أصبح 

معیار تطور الشعوب ال یقاس بمدى الثروات الطبیعیة التي یمتلكها، وٕانما یقاس بعدد موهوبیها في 

). 2014مختلف مجاالت العلوم والتكنولوجیا (مشعل، 

   نظرًا للتقدم المعرفي الهائل، وعدم قدرة الطالب على تخزین كل المعلومات في ذاكرته، فإن التربیة 

المعاصرة تسعى لتعلیم الفرد كیف یتعلم وكیف یفكر؛ وذلك لیمتلك القدرة على التعلم الذاتي المستمر، 
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ومن وأجل أن یكون الطالب مفكرًا جیدًا، فال بّد من تعلیمه مهارات التفكیر وعملیاته، من خالل 

مجموعة خطوات واضحة تالئم مرحلة نموه وقدرة استیعابه، وٕان تعلیم مهارات التفكیر وعملیاته، یحقق 

). 2012آثارًا إیجابیة بالنسبة للتحصیل واإلبداع، ویزید من ثقة الطلبة بأنفسهم (الضمور، 

وتتزاید الحاجة یوما بعد یوم إلى تطبیق الفكر العلمي واألسالیب العلمیة والتقنیة في تصمیم المناهج 

والبرامج التعلیمیة، بهدف تحقیق تعلیم أفضل وأداء أكثر كفاءة وفعالیة بما یتناسب  وقدرات المتعلمین 

وخصائصهم في مختلف المستویات التعلیمیة، ویعد منحى النظم التعلیمي أحد العلوم الحدیثة التي 

ظهرت في السنوات األخیرة من القرن العشرین في مجال التعلیم، وتطور مفهوم منحى النظم نتیجة 

تأثره بنتائج الدراسات والبحوث اإلجرائیة، وفي العصر الحدیث زاد االهتمام بمنحى النظم وأصبح أحد 

المجاالت الجدیدة التي تعتمد على استخدام أكثر من مادة أو توظیف أكثر من مادة تعلیمیة في خدمة 

الهدف المنشود، وأسلوب النظم یرتبط على نحو مباشر بأهداف وأنشطة التعلیم داخل حجرات الدراسة، 

وذلك ألن ممارسة المعلم إلستراتیجیة منحى النظم سوف تساعده على التفكیر والتخطیط المنظم، ومن 

ثم تحدید أهدافه التعلیمیة، وطرائقه التدریسیة، وأنشطته التربویة، وأسالیبه التقویمیة بشكل أكثر فعالیة 

). 2010(السویدي، 

فال یؤمن منهج العلوم المبني على النظم المتداخلة بالفصل بین العلـوم داخـل المدرسـة والمشكالت 

الحیة خارجها، كما ال یؤمن بالتقسیم المصطنع بین فروع العلوم المختلفة، والعلوم المتكاملة غالبًا ما 

تهتم بالمشكالت التي تهم جموع النـاس ومن ثم فهي أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر الحاضر، 

ویختلـف مـنهج العلوم المتكاملة تمامًا عن المناهج التي كانت وما تزال تطبق فـي مدارسـنا تحت عنوان 

العلوم العامة، تلك العلوم التي ال تحقق – علـى الـرغم مـن ادعائها التكامل - سوى القدر الیسیر جدًا 

). 2000منه (الموجي، 

ویعد التفكیر التأملي أحد أنماط التفكیر التي یجب على المعلم فهمها واستخدام الطرق المحفزة له؛ 

لتشجیع الطلبة على ممارسته، وهو لیس بعملیة سهلة ألنه یحتاج إلى تركیز متواصل لیس فقط في 

الموضوع، وٕانما أیضًا في طریقة تصور المعرفة السابقة والحالیة، وهذا ما یمیزه عن التفكیر العادي 

). 2011(الحارثي، 
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كما أن التفكیر التأملي تفكیر موجه، حیث یقوم بتوجیه العملیات العقلیة إلى أهداف محددة في المشكلة 

المحددة التي تتطلب مجموعة معینة من استجابات هدفها الوصول إلى حل معین، وبهذا یكون التفكیر 

). 2003التأملي نشاطًا عقلیًا هادفًا لحل المشكالت (سوید، 

ونظرًا ألهمیة الدافعّیة في مجال التعّلم ومدى االستفادة منها واالعتماد علیها في تطویر طرق تدریس 

وتعلم أسالیب جدیدة تراعى الفروق الفردیة بین الطلبة، وٕامكانیة تحاشي نواحي القصور في العملیة 

التعلیمّیة والتربویة بسبب االعتماد على المكافآت المادیة أو العقاب وٕاهمال جانب التحفیز أو الحث 

النابع من الطالب نفسه من خالل استخدام برامج لتنمیة دافعیة الطالب للتعلم، فقد اتجهت مجموعة من 

الدراسات لتبنى هذه األهمیة من خالل إعداد البرامج التي من خاللها یتم تحسین الدافعّیة ورفع مستوى 

). 2006الطلبة األكادیمي واألدائي عن طریق تنمیة دافعیتهم للتعلم (یوسف، 

ولقد كثرت األدبیات التربویة التي تنادي بالتركیز على تنمیة مهارات التفكیر وخصوصًا مهارات 

التفكیر التأملي، وعملیات النظم المتداخلة لدورها في تسهیل المعرفة من ناحیة ولمواجهة مستجدات 

العصر من ناحیة أخـرى، وتنمیة مهارات التفكیر وخصوصًا التفكیر التأملي، ولذلك كان االهتمام بالغًا 

لبحث الدى الباحثة في استخدام منحى النظم المتداخلة في تنمیة هذه المهارات، لذلك ارتأت الباحثة 

في فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم في تنمیة مهارات التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو التعلم في 

 شمال الخلیل.    مدارس مدیریةمادة العلوم لدى طلبة الصف السابع في

لذلك كان البد من استخدام منحى النظم في التدریس، وذلك بهدف معرفة مدى فاعلیته في  تنمیة 

مهارات التفكیر التأملي، وزیادة دافعیة الطالب نحو تعلم العلوم، مما یجعل التعلم لدى الطلبة أكثر 

فاعلیة وفهم. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 2.1

بالنظر إلى األدب التربوي والدراسات السابقة ومن خالل خبرة الباحثة ومعایشتها للواقع التعلیمي 

وممارستها لعملیة التدریس في مركز تعلیمي، اتضح لها أن الطالب لدیهم مشكلة في ربط المواد 

ببعضها البعض، أو ربط المواد بواقع الحیاة التي یعیشونها، فمادة العلوم باألخص وثیقة الصلة بالمواد 

األخرى وبواقع الحیاة التي نعیشها. 
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وتعزو الباحثة ذلك أن الطریقة التقلیدیة هي السائدة في عملیة التدریس على الرغم من وعي المدرسین 

تهم وعلمهم أن طرق التدریس الحدیثة التي تركز على الطالب أفضل وأكثر فاعلیة وتزید من دافعي

للتفكیر والبحث واالستكشاف إال أن ممارسة المعلمین لها تكون نادرة، باإلضافة إلى أن غالبیة 

األنشطة المعروضة لكتاب العلوم من النوع التقلیدي الذي یركز على المحتوى، ونادرا ما یتطلب من 

الطالب ممارسة التفكیر وال سیما  التفكیر التأملي بمهاراته المختلفة، وباإلضافة إلى الفجوة الكبیرة بین 

ما یتعلمه الطالب بمادة العلوم والمواد األخرى. 

) لعام Timssوبعد االطالع على النتائج التي أعلنتها الجمعیة الدولیة لتقییم التحصیل التربوي (

) تبین أن متوسط أداء طلبة فلسطین في العلوم جاء دون المستوى الدولي حیث أن نسبة 2007(

عالیة من الطلبة یعانون من مشكالت حقیقیة ذات عالقة بإتقان المهارات والمفاهیم. 

مما دفع الباحثة الى تصمیم برنامج تعلیمي وفق منحى النظم لفحص أثره في تنمیة مهارات التفكیر 

 ویعمل التعلیمیة، العملیة في الكم من أكثر بالكیف التاملي ودافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم، والذي یهتم

 النظریة بین الفجوة  وتضییقالدراسیة، المقررات من وغیره دراسي مقرر دراسة بین ترابط على إیجاد

إلى  الصم للمعلومات والمفاهیم الحفظ من الدارسین اهتمام التعلیمیة وتحویل العملیة في والتطبیق

والتقویم.  والتحلیل والتفسیر والتطبیق التعمق في التفكیر والفهم

خاصة ، من خالل اطالع الباحثة على الدراسات التي تناولت التدریس وفق منحى النظم وجدتها نادرةو

فیما یخص طلبة الصف السابع كما لم تجد الباحثة دراسات تبحث في فاعلیة برنامج قائم على منحى 

 ودافعیتهم نحو تعلم العلوم. التأمليالنظم لدى طلبة الصف السابع  في تنمیة مهارات التفكیر 

  ومن خالل ما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیسي التالي: 

ما فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر التأملي 

ودافعیتهم نحو تعلم العلوم؟ 

وبصورة محددة حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة: 

ما فاعلیة استخدام برنامج قائم على  منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في  السؤال األول: •

المجموعة تنمیة مهارات التفكیر التأملي في مادة العلوم؟ وهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

(ضابطة أو تجریبیة) والجنس والتفاعل بینهما؟ 
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ما فاعلیة استخدام برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في  السؤال الثاني: •

 (ضابطة أو تجریبیة) المجموعةدافعیتهم نحو تعلم العلوم؟ وهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

والجنس والتفاعل بینهما؟ 

 فرضیات الدراسة: 3.1 

 :استنادا إلى أسئلة الدراسة صیغت الفرضیات اآلتیة

) بین متوسطات α≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (الفرضیة األولى:

 (ضابطة أو المجموعةمهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع  نحو تعلم العلوم تعزى إلى 

 تجریبیة) والجنس والتفاعل بینهما.

) بین متوسطات α≥ 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (الفرضیة الثانیة:

(ضابطة أو تجریبیة) المجموعة دافعیة الطلبة لدى طلبة الصف السابع نحو تعلم العلوم تعزى إلى 

 والجنس والتفاعل بینهما.

  أهمیة الدراسة: 4.1 

تنبع أهمیة هذه الدراسة من الوقوف على موضوع منحى النظم المتداخلة في تنمیة مهارة التفكیر 

التأملي ومحاولة الوقوف على دافعیة الطلبة نحو التعلم ومحاولة وضع االقتراحات المناسبة لتنمیة 

كما للدراسة أهمیة نظریة  مهارات التفكیر التأملي من خالل استخدام برنامج قائم على منحى النظم،

وعملیة وبحثیة، ویمكن بلورة أهمیة الدراسة بما یأتي: 

موضوع منحى النظم المتداخلة في تنمیة مهارة التفكیر اهتمت بتعد الدراسات التي األهمیة النظریة: 

التأملي على حد علم الباحثة في فلسطین قلیلة، فاألهمیة النظریة تتمثل في أن هذه الدراسة تقدم 

عرضًا نظریًا عن أهم القضایا التربویة األكثر ارتباطًا بالتكامل بین المواد الدراسیة حیث تناولت أحدى 

األسالیب التي یمكن من خاللها تدریس المواد الدراسیة بشكل متصل مما ینمي مهارات التفكیر 

وخصوصًا التفكیر التأملي ویزید من دافعیة الطلبة نحو التعلم، وهذا یستفاد منه في إعداد المناهج 

 والمقررات الدراسیة.
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 فتتمثل في محاولة معرفة  فاعلیة برنامج  قائم على منحى النظم  في تنمیة أما األهمیة العملیة:

مهارات التفكیر التأملي، ودافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم، وتأثیر ذلك على الموقف التعلیمي، وتزوید 

أصحاب الصلة في وزارة التربیة والتعلیم  بتأثیر برنامج  قائم على منحى النظم على مستوى األداء 

الفكري لدى الطلبة في هذه المرحلة التعلیمیة، وتفید المشرفین التربویین في تدریب المعلمین علیها 

 تراعي اهتمامات الطلبة واحتیاجاتهم وتركز على المتعلم.  ألنها ،كطریقة تدریس

 ربما تفتح آفاقًا للباحثین في تجریب هذا البرنامج في مباحث آخرى تأخذ متغیرات أما األهمیة البحثیة:

 .مختلفة

:  أهداف الدراسة5.1

تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیة: 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم في تنمیة مهارات التفكیر 

      .           التقلیدیةالتأملي نحو تعلم العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي مقابل الطریقة

كما هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم في تنمیة الدافعیة نحو تعلم 

                     .             التقلیدیةالعلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي مقابل الطریقة 

كما هدفت إلى الكشف عن أثر التفاعل بین طریقة التدریس والجنس في تنمیة مهارات التفكیر التأملي 

ودافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم. 

 حدود الدراسة:  6.1

تتحدد هذه الدراسة بالمحددات التالیة:                                                     

 تم تطبیق هذه الدراسة على وحدة الحرارة في حیاتنا من كتاب العلوم للصف الحدود الموضوعیة: 

السابع المعتمد من وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة.          

اقتصرت حدود هذه الدراسة في تطبیقها على طلبة الصف السابع األساسي في الحدود البشریة: 

 مدیریة تربیة شمال الخلیل.مدارس المدارس الحكومیة في 

  اقتصرت حدود هذه الدراسة في تطبیقها في مدارس مدیریة تربیة شمال الخلیل.الحدود المكانیة:
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 اقتصرت حدود هذه الدراسة في تطبیقها خالل الفصل الدراسي الحدود الزمانیة:

 م).2016/2017(الثاني

 اقتصرت حدود هذه الدراسة على المفاهیم والمصطلحات الواردة فیها. الحدود المفاهمیة:

 مصطلحات الدراسة: 7.1

 هو طریقة تدریس قائمة على تصمیم یتراوح من درس واحد إلى وحدات تشمل منحى النظم المتداخلة:

عناصر ذات عالقة بین مادتین أو أكثر متضمنًا األفكار واألسئلة التي تربط بین المواد التي یتم 

. Haynes, 2002)(تدریسها 

 طریقة لتدریس وحدة الحرارة في حیاتنا في مادة العلوم للصف السابع األساسي :وتعرفه الباحثة إجرائیاً 

یتم فیها تقدیم المحتوى التعلیمي ضمن استراتیجیة النظم المتداخلة، حیث تم اعداد دلیل للمعلم 

لتوضیح كیفیة تدریس وحدة الحرارة في حیاتنا، ویحتوي على محتوى مادة تعلیمیة والعدید من األنشطة 

 وتم تزوید المعلم المعلمة للشعب التجریبیة من أجل االسترشاد بالدلیل أثناء شرح المادة التعلیمیة.

 هي الطریقة التي تقدم مادة تعلیمیة جاهزة ومعدة مسبقا من قبل المعلم الطریقة االعتیادیة(التقلیدیة):

إلى الطالب المستقبل فقط ولیس الفاعل، بأسلوب اإللقاء وحشو المعلومات بدون اإلعنماد على منهج 

). 2009تدریسي محدد (زیدان، 

 هو احد صفوف المرحلة األساسیة من مراحل التعلیم األساسي، ویتراوح الصف السابع األساسي:

). 2014) سنة عادًة (وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة، 13 – 12أعمار الطالب فیها ما بین (

هو مستوى تأمل الفرد للمواقف التعلیمیة المحددة وتحلیلها إلى عناصرها، ورسم التفكیر التأملي: 

). 2009(كرم، الخطط الالزمة لفهمها حتى یصل إلى النتائج وتقویمها 

البصریة،  الرؤیة مهارات خالل من التأمل على یقوم هادف عقلي  بأنه نشاطإجرائیاوتعرفه الباحثة 

مقترحة  حلول ووضع مقنعة تفسیرات استنتاجات، وٕاعطاء إلى المغالطات، والوصول والكشف عن

 .لذلك المعد التأملي التفكیر باختبار العلمیة، ویقاس للمشكالت
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هي حالة داخلیة في الفرد تستثیر سلوكه وتعمل على استمرار هذا السلوك وتوجیهه نحو  الدافعیة:

هدف معین، وهي ضرورة أساسیة لحدوث التعلم وهي هدف تربوي یسعى الیه أي نظام تربوي (ماهر، 

2003 .(

وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي یحصل علیها الطالب في االستبیان الذي اعد خصیصا لهذه 

الدراسة. 

 عبارة عن مادة وهي األساسي الصف السابع لطالب تدرس التي المباحث إحدى وهي العلوم:

 ویقصد العلوم أهداف لتحقیق واإلجراءات  العامةالعلوم كتاب وتتضمن العلمي البحث في وطریقة

  .الثاني) العلوم(الجزء كتاب من الثامنةالوحدة  بالتحدید العلوم في الباحث
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الفصل الثاني 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 : اإلطار النظري1.2

یشتمل هذا الفصل على جزئین یتكون الجزء األول: األدبیات المرتبطة بمنحى النظم والتفكیر التأملي 

والدافعیة، فیما یتضمن الجزء الثاني : الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة التي لها عالقة بموضوع 

الدراسة وفقا للتسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم.  

 منحى النظم: 1.1.2

 مفهوم منهج النظم المتداخلة: 1.1.1.2

هي استراتیجیة تدریس قائمة على التكامل بین المواد الدراسیة المتصلة ببعضها البعض إلبراز 

العالقات بین األنشطة التعلیمیة واستغاللها لزیادة الوضوح والفهم من خالل ربط األنشطة التعلیمیة 

بحیث تخدم أكثر من مادة دراسیة في آن واحد، ویعد منهج النظم المتداخلة خطوة وسطى بین انفصال 

). 2005هذه المواد وٕادماجها إدماجًا تامًا (كشك، 
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) بأنه تجمیع لعناصر أو وحدات تتحدد في شكل أو آخر من أشكال التفاعل 2005ویعرفه الدهون (

المنظم او االعتماد المتبادل، مما یعني أن الوحدة الدراسیة تتكون من مجموعة من األجزاء المتعددة، 

جمعت مع بعضها بعضًا ، بحیث تحقق أهداف أكثر من مادة دراسیة، نظرًا لوجود ترابط فیما بینها. 

أنـه معالجـة العلم من خالل دراسة العلوم ودراسة المشكالت والظواهر بویعرف منهج النظم في العلـوم 

الكونیة التي یفسـرها فالتكامل هو التجمع في كٍل موحد تعالج فیه المفاهیم العلمیة بانتظام وتـرابط 

وتدرج دون التقید بحدود فروع العلم المنفصلة، وعلـى ذلـك فـإن العلـوم المتكاملة هي مناهج ذات 

منظور شمولي تتناول المعرفة والخبرات العلمیـة بشكل موحد متناسق دون فصل بین فروع تلك المعرفة 

ومجاالتها، حیث ینبغي لتلك المناهج أن تأخذ بأحد مداخل التكامل كالمدخل البیئي (الموجي، 

2000(. 

والتكامل نظام یؤكد على تقدیم المعرفة في نمط وظیفي على صورة مفاهیم متدرجة ومترابطة تغطي 

الموضوعات المختلفة دون أن تكون هناك تجزئة أو تقسیم للمعرفة إلى میادین منفصلة، أو إلى 

األسالیب والمداخل التي تعرض فیها المفاهیم وأساسیات العلوم، بهدف إظهار وحدة التفكیر وتجنب 

. )2005التمییز والفصل غیر المنطقي بین مجاالت العلوم المختلفة (كشك، 

 مبادئ الموقف التعلیمي على اعتبار انه نظام: 2.1.1.2

ومن الطبیعي أن هناك نظامًا قائمًا للتدریس في مدارسنا، وهناك غایات تعلیمیة معینة یرجى تحقیقها،  

وكل ذلك یتم في إطار نظام تربوي عام، یستند بالضرورة إلى فلسفة معروفة إلى أهداف ومناهج 

معینة، واستخدام أسلوب النظم وتطبیقه على اي نظام تعلیمي ولیكن التدریس مثًال، والتفاعل التعلیمي 

ومدى كفایته التعلیمیة، ویكشف لنا عن جوانب الجودة والقصور فیه، ویوفر لنا بیانات، ومعلومات یتم 

التوصل إلیها في ضوء دراستها وتحلیلها إلى نتائج معینة،  تؤخذ كمؤشرات لتوجیه جهد تربوي من 

أجل تحسین التدریس ورفع كفاءته، وقد یؤدي ذلك في بعض األحیان إلي مراجعة جذریة شاملة، وربما 

إعادة تنظیم أو تصمیم النظام من جدید، بهدف تحقیق كفاءة أكبر في المواد التعلیمیة، بما یدفع إلى 

).    2010بناء جدید یكون أكثر قدرة على تحقیق ورفع اإلنتاجیة التعلیمیة (العفون وقحطان، 

) أن هناك مجموعة من المبادئ التي یمكن التركیز علیها أثناء 2010أشار اشتیوه وعلیان (لذلك 

أن یرتبط الموقف التعلیمي بالتربیة الموجهة نحو األهداف أكثر من  صیاغة الموقف التعلیمي وهي:
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ارتباطه بالتربیة الموجهة نحو المضمون بحیث یحقق الموقف الهدف ألكثر من مادة تعلیمیة واحدة، 

وكذلك هناك مواقف تعلیمیة منظمة في نماذج معینة كالنموذج االستقرائي او النموذج االستنتاجي وكل 

موقف منها نظام له عناصره، وعالقات تبادلیة بینها، وله مدخالته، ومخرجاته، كما أن تفاوت الطالب 

في استعداداتهم، ومعدالت تعلمهم، وطرق تعلمهم، والصعوبات التي یواجهونها في التعلم، والظروف 

أفضل، عندما تتشكل وسائل التعلم  المحیطة بهم، ومعنى هذا ان كل طالب یتعلم على نحو التعلیمیة

وظروفه بشكل یناسب كل واحد منهم، اي عندما تراعي الفروق الفردیة لدى المتعلمین، كما یتوافر لدى 

كل طالب حب االستطالع وقدرة كبیرة على التعلم الذاتي، شریطة أن تستثار دوافعه على نحو سلیم، 

وأن توفر له كافة الشروط المیسرة لعملیة التعلم وربط المواد التعلیمیة معاً ، ویمكن زیادة أداء كل من 

المعلم والمتعلم، زیادة كبیرة، اذا ما تم استخدم امكانات البیئة المحیطة، استخداما صحیحا، وأن هذا 

المبدأ یربط بین الطاقة اإلنسانیة من جهة والموارد الفیزیائیة والبیئیة من جهة أخرى، كما أنه لیس من 

االقتصاد التركیز على أهداف مادة تعلیمیة معینة، بل یجب التركیز على أكثر من مادة تعلیمیة أثناء 

صیاغة األهداف.  

:  أهمیة منحى النظم المتداخلة في التعلیم وفوائده3.1.1.2

إن محور تعلیم العلوم في ظل  ) أن لمنحى النظم مجموعة من الفوائد أهمها:2005یرى الدهون (

منحى النظم هو تنظیم وتطویر المجال التربوي بعناصره وعملیاته وأنظمته كافة، من تصمیم المعلم 

للدرس الى التحضیر للبیئة التعلیمیة الصفیة إلى تطویر المناهج، وٕاعداد الكتب المدرسیة، وٕانتاج 

الوسائل التعلیمیة بأسلوب منهجي علمي یعتمد على اسلوب النظم المتداخلة ( تخطیط، تنظیم، تقویم 

العملیة التربویة كاملة). 

) أن أسلوب النظم یلعب دورًا هامًا في تصمیم التعلیم من خالل: تنظیم كافة 2013ذكر أحمد (

عملیات تصمیم التعلیم بصورة نسقیة تعمل معًا على نحو متوافق ومتناغم ومتفاعل لتحقیق أهداف 

منظومة التعلیم والتدریس، وخضوع النظام التعلیمي لنوع من الضبط والتوجیه والمراجعة، األمر الذي 

یترتب علیه تحسین وتنقیح وتطویر المناهج باستمرار وصوًال إلى أفضل النتائج المتوقعة، والتركیز 

على المتعلم بالدرجة األولى، إذ یعطي هذا األسلوب خصائص المتعلم أهمیة كبیرة،  فكافة عملیات 

تصمیم منظومة التعلیم تأخذ في حسبانها تلك الخصائص. 
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) إلى ذلك أن أسلوب النظم یغیر مفهوم الفصل الدراسي في ضوء النظرة 2001وقد أضاف الرمحي (

التكاملیة، فأصبح نظاما فرعیا لمنظومة تعلیمیة أوسع وأشمل، فلم یعد مجرد حجرة أو قاعة یلتقي فیها 

المعلم بطلبته، بل أصبح بیئة للتعلم تمارس فیها العدید من النشاطات للتعلیم والتعلم ولیس مكانا 

 للتلقین واإللقاء.

وكذلك تغیر دور المعلم والمتعلم، فتحول المتعلم فیه من الموقف السلبي الذي یتلقى فیه المعلومات 

عندما یشاهدها او یستمع الیها الى دور المشارك االیجابي للحصول على المعرفة بحیث ال یتم التعلم 

بمجرد تلقي المعلومات، ولكن عن طریق التفاعل مع المعلم والوسیلة والموقف التعلیمي وزمالء 

الفصل، كذلك لم یعد الفصل الدراسي على الصورة التقلیدیة التي كان المعلم یتباهى بها من حیث 

السكون والهدوء، بل أصبح الفصل عبارة عن خلیة نحل تشاهد فیه دینامیة وحركة ونشاط تلقائي 

 ).2005وبحث عن المعرفة وتفاعل وفق الهدف المحدد (الدهون، 

) أن منحى النظم یساعد في وضع طرق التقویم المناسبة للتأكد من 2008وذكر العدوان والحوامدة (

تحقیق االهداف، ویمّكن منحى النظم المعلم من الحكم بموضوعیة عالیة على مدى تحقیق أهداف 

التعلم. 

كما یساهم منحى النظم في حل كثیر من المشكالت التربویة المعاصرة، مثل االنفجار المعرفي من 

خالل تطبیق التكامل بین المواد الدراسیة، والنقص في أعضاء الهیئة التدریسیة، والفنیة، والمؤهلین 

علمیا، وتربویا، والمساهمة في حل بعض المشكالت التربویة عن طریق تعدیل األنماط السلوكیة 

واكتساب الطالب عادات واتجاهات وقیما جدیدة تساعده في التكیف مع معطیات المواد الدراسیة 

 ).2013(أحمد، 

ولذا فإن االستعانة بمنحى النظم المتداخلة تقتضي التخطیط لها وتحدید االهداف التعلیمیة والمصادر 

). 2005والتسهیالت الالزمة، أي اإلعداد لجمیع عناصر منحى النظم المتداخلة في التعلیم (كشك، 

ویالحظ من استخدام منحى النظم المتداخلة في تصمیم التدریس من خالل تحدید األهداف بصیغة 

إجرائیة مالحظة ومقاسه، ورسم االستراتیجیات والطرق واألسالیب المناسبة، واختیار الوسائل واألدوات 

وتبني طرق التقویم المالئمة، واستخدام المنحى النظامي في التدریس من شأنه أن یجنب المدرس 
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الوقوع في الكثیر من الفوضى والعشوائیة واالرتجال، كما یسلحه بالطرق العلمیة المنهجیة المنظمة 

).  2006ویمكن من تحدید أهدافه بدقة واختبار طرقه ووسائله المناسبة للتدریس والتقویم (الخوالدة، 

: أهداف األخذ بالمدخل المنظومي في التدریس والتعلم 4.1.1.2 

یهدف المدخل المنظومي في التدریس والتعلم إلى رفع كفاءة التدریس والتعلم باإلضافة إلى جعل المواد 

الدراسیة مواد جذب للطالب، مما یؤدي إلى إنماء القدرة على التفكیر المنظومي لدى الطالب بحیث 

یكونوا قادرین على الرؤیة الشاملة ألي موضوع دون فقد جزئیاته، كما كان من أهم أهداف المدخل 

). 2009المنظومي تنمیة المهارات العلیا للتفكیر وصوًال إلى اإلبداع (مازن، 

م التكاملي یتحقق أهدافًا عدة على صعید كل من المعلم والطلبة واإلدارة المدرسیة والبیئة لوبتطبیق التع

التعلیمیة التعّلمیة: على صعید المعلم، یهدف إلى مساعدته على استخدام طرق مختلفة في التعلیم، بما 

فیها العمل في مجموعات واألنشطة العملیة، وٕاثراء موضوعات الكتاب وتطویر الروابط بین المباحث 

المختلفة، والتقبل والتفاعل مع أفكار الطلبة، والقدرة على التخطیط والتقییم ألعمال الطلبة والتقییم 

). 2001الذاتي (الرمحي، 

أما على صعید الطلبة، یهدف إلى تدریبهم على: تحمُّل المسؤولیة والعمل الجماعي، واالحترام المتبادل 

فیما بینهم، واحترام القوانین واألنظمة، والقدرة على االتصال مع اآلخرین، والقدرة على تقییم أعمالهم 

). 2005(كشك، 

وعلى صعید اإلدارة المدرسیة، یهدف إلى مساعدة مدیر المدرسة على: العمل مع المعلمین كفریق 

عمل وبشكل فعال، والتخطیط والتقییم لعملهم، وتحسین االتصال والتواصل مع المجتمع المحلي من 

خالل تحسین كفاءة لجان األداء، وتطویر االتصال مع القطاع الصناعي، وعقد لقاءات مع أهالي كل 

). 2009صف لمناقشة تعلُّم أبنائهم (مازن، 

وعلى صعید البیئة التعلیمیة التعلُّمیة، یهدف إلى: عرض أعمال الطلبة لبیان أهمیتها وقیمتها، 

وتصمیم زوایا ممتعة داخل الصفوف وتنفیذها، وتسهیل وصول الطلبة إلى مصادر التعلم المختلفة، 

واالستفادة القصوى من الفراغ الموجودة في المدرسة، واالستفادة من بنایة المدرسة وساحاتها في 

). 2005النشاطات التعّلمیة (وهبة، 
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: التأملي التفكیر 2.1.2

 مفهوم التفكیر: 1.2.1.2

یعتبر التفكیر صفة من الصفات التي تمیز اإلنسان عن غیره من المخلوقات األخرى، وهو مفهوم 

تعددت أبعاده وتغیرت حوله اآلراء مما یعكس تعقد العقل البشري، وتشعب عملیاته، ومن خالله 

یتعامل اإلنسان مع األشیاء التي تحیط به في بیئته، كما أنه في الوقت ذاته یعالج المواقف التي 

یتعرض لها بدون إجراء فعل ظاهري، فالتفكیر سلوك یستخدم األفكار والتصورات الرمزیة لألشیاء 

). 2011واألحداث غیر الحاضرة أي التي یمكن تذكرها أو تخیلها (مصطفى،

والتفكیر مفهوم معقد ینطوي على أبعاد ومكونات متشابكة تعكس الطبیعة المعقدة للدماغ وهو سلسلة 

من النشاطات العقلیة التي یقوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله من طریق واحدة أو أكثر 

من الحواس الخمس، وهو مفهوم مجرد ینطوي على نشاطات غیر مرئیة وغیر ملموسة، وما نالحظه 

أو نلمسه هو نواتج فعل التفكیر سواء كانت بصورة مكتوبة أو منطوقة، أو حركیة أو مرئیة (ریان، 

2012.( 

ویعتبر التفكیر التأملي أحد أسالیب التفكیر، التي تجعل الفرد یخطط دائمًا، وُیقّیم أسلوبه في العملیات، 

والخطوات التي یتبعها التخاذ القرار المالئم، ویعتمد التفكیر التأملي على كیفیة حل المشكالت وُتغیر 

الظواهر واألحداث، واإلنسان الذي یفكر تفكیرًا تأملیًا لدیه القدرة على إدراك العالقات وعمل 

الملخصات، واالستفادة من المعلومات في تدعیم وجهة النظر وتحلیل المقدمات ومراجعة البدائل 

). 2012والبحث عنها (أبو بشیر،

) أن التفكیر التأملي هو تفكیر الطالب المتعمق في األهداف والخطط، واألسالیب 2012وَترى الزرعة (

المستخدمة في أثناء المهمة التعلمیة التي بدورها تعین الطالب على تقییم الموقف تقییمًا موضوعیًا 

یساعده على االستفادة منه في المواقف المماثلة. 

 الذاتي، والذي التأمل أو الذاتیة الذاتي، والمعرفة بالوعي المرتبط التفكیر من النمط والتفكیر التأملي هو

).  2011(سعادة،  األمور إلى بعمق والنظر النفس ومراقبة التمعن على یعتمد
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وهو تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وتحلیله إلى عناصره، ورسم الخطط الالزمة لفهمه حتى یصل إلى 

 ).2012النتائج ثم تقویم النتائج في ضوء الخطط (ریان، 

 األهمیة التربویة للتفكیر التأملي: 2.2.1.2

) 2010یبرز التفكیر التأملي كضرورة تربویة في خالل الفوائد التي تنتج عنه وقد أوضح أبو نحل (

ذلك من خالل: أن التفكیر التأملي یساعد الطلبة على التفكیر العمیق، وكذلك یساعد الطلبة على 

استكشاف آلیات تعلیمیة جدیدة، ویساعد الطلبة على التأمل بأفكار متعددة حول الموضوع، وتقویم 

أعمالهم ذاتیاً ، ویعزز آراء الطلبة من خالل مساعدتهم في حل المشكالت، وتحلیل األمور بشكل 

دقیق، كما یعمل على تنمیة الناحیة النفسیة للطلبة، ویساعد المعلم في تحقیق فهم أفضل ألنماط تعلم 

الطلبة من جهة، وتنویع في أسالیب التعلیم من جهة ُأخرى، وكذلك یعمل على تحسین طرائق 

التدریس، وممارسة المعلم لمسئولیاته بمهنیة عالي.  

 مراحل التفكیر التأملي:  3.2.1.2

یمر التفكیر التأملي في عدة مراحل وهي: الشعور بالصعوبة – الوعي بالمشكلة، وتحدید الصعوبة – 

فهم المشكلة، وتقویم المعرفة وتنظیمها–تصنیف البیانات –اكتشاف العالقات –تكوین الفروض، وتقویم 

). 2009الفروض – قبول الفروض أو رفضها، وتطبیق الحل – قبول النتیجة أو رفضها (العتوم، 

وخصائصه:   التأملي التفكیر سمات 4.2.1.2

 الخبرات األجزاء ونسج بین االرتباطات االستمراریة بأنها عمل وُتعرَّف االستمراریة، على ینطوي التأمل

 أن المتعلمین یعني وهذا األفكار؛ من سلسلة االستمراریة ببناء روسو فكرة شكل كلي، ویشبه في

المرحلة التالیة،  إلى االنتقال قبل واحدة بكل ألفة لدیهم الوقت یصبح ومع أخرى، إلى فكرة من یتقدمون

یتقدم  لكي مًعا؛ الدروس ربط إلى یحتاطوا أن على المعلمین ینبغي بأنه روسو أوصى هذا وعلى

السابقة  الخبرة على خبرة كل تبنى بحیث إلى أخرى؛ مرحلة من منظم بتسلسل فهمهم في المتعلمون
)Bat and Kilvilcm, 2013.( 
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 كمشاركة شكلها تأخذ الخصائص والتنظیم، وهذه والمنهجیة، الدقة، على ینطوي التأملي والتفكیر

 عن فضًال  منظمة، بطریقة من اإلجراءات مزید اتخاذ ویقرر التجربة، تلك ووصف في الخبرة، المتعلم

). 2012غموض (الزرعة،  دون التعبیر أي یتسم بالوضوح؛ أنه

 في المتعلمین مساعدة یمكنه التأملي التفكیر التلخیص، أن على بقدرته التأملي التفكیر كما یتسم

 المستقبل لتخمین فرصة بمثابة یكون یمكن أن وبذلك والحاضر، الماضي أحداث بین تشكیل روابط

 ویتضمن التفاعل االجتماعیة، بالتفاعلیة التأملي التفكیر  وكذلك یتسم،بالفعل ما حدث ضوء على

 .)2008الطالب (البیاتي، -والمعلم الطالب،-الطالب :مستویین

التأملي:   التفكیر  مهارات5.2.1.2

) أن هناك مجموعة من المهارات للتفكیر التأملي وهي: 2002أوضح عفانة واللولو (

 جوانب وعرض وتحلیل، تأمل، على أي القدرة الناقدة؛ الرؤیة البصریة وتعني: والمالحظة التأمل

 الموجودة العالقة اكتشاف یمكن ومكوناتها بحیث بیاناتها خالل من محتواها على المشكلة، والتعرف

  .بصریا

 العالقات وتوضیح تحدید خالل من المشكلة؛ الفجوات في توضیح على القدرة :المغالطات عن الكشف

 إنجاز المهمات.  في والخطأ والمنطقیة الطبیعیة أو غیر الصحیحة

 تحلیل خالل من المحددة المنطقیة إیضاح العالقة على القدرة للمشكلة: استنتاجات إلى الوصول

 .مناسبة لحلول الفروض، والتوصل فرض إلى والتوصل مضمون المشكلة وطبیعتها،

 المعلومات على المبنیة الواقعیة الخطط والمقترحات وضع على  القدرة:مقنعة تفسیرات إعطاء

  .الموجودة للمشكلة التصورات الدماغیة خالل من القائمة المشكلة لحل والمعرفة الصحیحة

 تلك وتقوم منطقیة، بخطوات للمشكلة المطروحة حلول تقدیم على القدرة مقترحة: حلول وضع

المشكلة.   لحل متوقعة على تصورات ذهنیة الخطوات
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التأملي:   التفكیر  تنمیة6.2.1.2

 مدى على مستویین إلى التي تتمایز التأملیة التعلیمیة األنشطة خالل من تنمیة التفكیر التأملي یمكن

 تجربة ضوء على الفرد نمو تأمل بأنه یعرف المحتوى، على القائم التأمل وهو فالمستوى األول متصل؛

 المحتوى، على التأمل القائم لتعزیز استراتیجیات وهناك ثالث نحو الهدف، والتوجه خاصة، تعلیمیة

  التغذیة المرتدة وتوفیر االعتیادي، للتأمل الفرص وٕاتاحة بخبرات التعلم، التعلیمیة األهداف وهي: ربط

التأمل  ولتشجیع الفرد، بتفكیر والمعرفة الوعي المعرفة، وهو وراء ما فهو للتأمل الثاني المستوى أما

 وتبني الذات واآلخرین، ألفكار وصًفا: الخطوات هذه وتشمل أربع خطوات؛ المعرفة، هناك وراء فیما

 الشخصیة، وتأمل بالخبرة والموضوع المحتوى وارتباط خالل دراسة الحالة، من اآلخرین نظر وجهة

). 2010(القطراوي،  مرتفع وصفي مستوى على المرء أفكار

 الدافعیة:  3.1.2

  تعریف الدافعیة:1.3.1.2 

) بأنها حالة شعوریة داخلیة لدى الطالب تعمل على إثارة االنتباه للموقف 2011یعرفها العیساوي (

 التدریسي، ومتابعته، واالستمرار بالقیام بنشاطاته؛ حتى یحقق الهدف المراد تعلمه.

) الدافعیة نحو تعلم العلوم: بأنها الرغبة التي توجه نشاط التالمیذ العلمي 2007كما یعرف إسماعیل (

لبذل المزید من الجهد والمثابرة والتركیز واالنتباه في تعلم العلوم واالستمتاع به والتغلب على 

الصعوبات التي یمكن أن تواجههم أثناء عملیة التعلم، لكي یصل إلى أفضل نتیجة دون النظر إلى 

اإلثابة أو المكافأة. 

 خصائص الدافعیة:  2.3.1.2

) أن هناك مجموعة من الخصائص للدافعیة تمثلت في أن الدافعیة مسئولة عن 2001ذكر الشربیني (

تعبئة الطاقات؛ ألنها تمثل استثارة وتوتر داخلي تثیر السلوك وتدفعه إلى تحقیق هدف معین. وكذلك 

الدافعیة تبین شدة واتجاه السلوك، حیث أنها تمثل استعداد الفرد للمجاهدة في سبیل تحقیق هدف 

معین، حیث یوجه سلوك الفرد لتحقیق هذا الهدف، كما ان الدافعیة تحدد تتابع االستجابات واختیارها، 
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والدوافع تزید من شدة الطاقة حتى تتناسب مع النشاط، ویتناسب مع السلوك المطلوب لتحقیق 

األهداف، والدوافع تترتب في تنظیم تدریجي، ویفترض تدرجها حسب أهمیتها، ومن األسالیب التي 

تساعد المعلم على إثارة الدافعیة للتعلم في نفوس التالمیذ: تنوع المثیرات أي تنوع الوسائل التعلیمیة 

 واألنشطة التعلیمیة، وكذلك تنوع أسالیب وطرق واستراتیجیات التدریس مع التالمیذ.

 وظائف الدافعیة في عملیة التعلم:  3.3.1.2

هناك مجموعة من الوظائف تؤدیها الدافعیة تمثل من خالل أن الدافعیة تضع أمام المتعلم أهدافًا معینة 

یسعى لتحقیقها، وكما ان كل دافع یرتبط بغرض معین لتحقیقه بحسب حیویة الغرض، ووضوحه، 

وقربه، أو بعده، وبحسب ما یبذل الفرد من نشاط في سبیل تحقیقه وٕاشباعه، والدافعیة تمد السلوك 

بالطاقة وتثیر النشاط، كما أن التعلیم والتعلم یحدث عن طریق النشاط الذي یقوم به الفرد، ویحدث هذا 

النشاط عند ظهور حافز أو دافع، فالدوافع هي الطاقات الكامنة عند الفرد والتي تجعله یقوم بنشاط 

معین، وتساعد الدافعیة في تحدید أوجه النشاط المطلوبة لكي یتم التعلم، والدوافع تجعل الفرد یستجیب 

لبعض المواقف، ویهمل البعض اآلخر، فعلى سیبل المثال: عندما یقوم الفرد بقراءة كتاب تحت تأثیر 

دافع معین، مثل مراجعة درس معین أو إعداد موضوع معین ال ینتبه إال لألجزاء المرتبطة بعمله، وال 

). 2005یدرك غیرها إال إدراكًا سطحیًا، بخالف ما إذا كان الدافع هو تعلم الكتاب كله (زیتون، 

 الدافعیة في بیئة الفصل الدراسي: 4.3.1.2

تلعب بیئة الفصل الدراسي دورًا كبیرًا في إحداث عملیة التعلم والتأثیر فیها، فكلما كانت بیئة الفصل 

مثیرة كانت أكثر إثارة من غیرها، وُیعد تغییر شكل الفصل الدراسي إلى طاوالت تمثل كل منها محطة 

تعلیمیة یمارس فیها التالمیذ أنواع من التعلم ًتعد بیئة صفیة مثیرة للدافعیة، وخاصة عن طریق تنوع 

). 2010األنشطة التي یمارسها التالمیذ في كل محطة من المحطات العلمیة (بابكر، 

 الدافعیة نحو تعلم العلوم:  5.3.1.2

أن النمو السریع في المعرفة خالل اآلونة األخیرة، یسهم في تطویر المعرفة العلمیة والمشاركة الفعالة 

في المجتمع، واألمر األهم بالنسبة للتالمیذ  في تدریس العلوم تأكید الكفاءة الذاتیة لدى التالمیذ، وذلك 

بإثارة الدافعیة نحو تعلم العلوم، فطالب الیوم یحتاجون إلى فرص لتطویر معرفتهم العلمیة التي من 
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شأنها تمكینهم من ممارسة العلم طوال حیاتهم حتى یصبحوا متعلمین مدى الحیاة، بل لیصبحوا قادرین 

على التفكیر ألنفسهم ومواجهة مشكالت الحیاة، وتكمن قوة الدافع   في زیادة الثقة والرغبة في تدریس 

العلوم، وكلما زاد الشعور بالكفاءة الذاتیة ینطوي على ثقة أكبر في تحقیق الفوز أو القدرة على التعامل 

 ). 2003بفعالیة مع العلوم (الطحان، 

وغالبیة معلمي العلوم وتصورهم القاصر لوظیفة المعلم وأهمیته، وما ینتج عن ذلك من ضعف وقلة 

توجیه المعلمین لتالمیذهم یسهم بدور كبیر في عزوف التالمیذ عن دراسة العلوم، لذا یوصى بضرورة 

االهتمام بالجانب العملي للعلوم بالمدارس وٕاعادة القیمة الحقیقیة للتدریبات التي یجریها التالمیذ 

). 2010بأنفسهم (السویدي، 
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: الدراسات السابقة2.2  

النظم:   منحىب الدراسات المتعلقة 1.2.2

هدفت إلى تقصي أثر توظیف منحى النظم المتداخلة على التفكیر اإلبداعي ) 2016دراسة جبر (

لطالبات الصف السادس األساسي في منهاج الفنون والحرف ودافعیتهن نحو تعلمها في مدارس 

 ونفذت الباحثة الدراسة على عینة قصدیة مقدارها  واستخدمت المنهج التجریبي،محافظة سلفیت،

) من طالبات الصف السادس في مدرسة بدیا األساسیة، وقسمت الطالبات إلى مجموعتین 110(

ضابطة وأخرى تجریبیة، وطبقت الباحثة اختبار للتفكیر اإلبداعي واستبانة لدافعیة التعلم، وتوصلت 

الدراسة إلى وجود فرق في متوسطات تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة تعزى 

إلى طریقة التدریس وذلك لصالح المجموعة التجریبیة، وكذلك وجود فروق بین متوسطي الدافعیة نحو 

تعلم الفنون لطالبات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة تعزى إلى طریقة التدریس وذلك لصالح 

المجموعة التجریبیة. 

 دراسة هدفت إلى فحص تصورات الطلبة حول الدورة التي )Park & Mills, 2014(وأجرى بارك ومیلز 

تستخدم منهج النظم المتداخلة في تدریس تكنولوجیا المعلومات والتصمیم المرئي من خالل المودل في 

) بأسترالیا، واستخدم االستبیان لتحقیق هدف Queensland University of Technologyجامعة (

) معلمًا، 13) طالبًا في السنة األولى الجامعیة ویشرف علیهم (376الدراسة بحیث طبق على (

واستخدمت الدراسة المنهج التجریبي لمناسبته لمثل هذه الدراسة، وأشارت النتائج إلى أن المتعلمین 

یفضلون نماذج اإلشراف الذاتي والعمل التعاوني فضًال عن حضور المعلم وتداخالته في البیئة 

االفتراضیة عبر االنترنت. 

 دراسة هدفت إلى استخدام منحى النظم المتداخلة في تدریس )Accetta, 2013(كما أجرى أتشیا 

) طالبًا قد انهوا عامین كاملین 16موسیقى المسرح للطلبة والممثلین، حیث تكونت عینة الدراسة من (

) 15من صفوف التمثیل في جامعة فرجینیا كومونویلث، وكانت الفترة الزمنیة للبرنامج التجریبي (

أسبوعًا، استخدمت الدراسة المنهج التجریبي، وأظهرت النتائج أن تطورًا جلیًا في قدرات الطلبة على 

دمج مكونات البرنامج بطریقة ممیزة وفعالة وبدا قویًا في أدائهم المسرحي ودافعیتهم لهذا األسلوب 

وتعبیرهم عن قدراتهم على الربط غیر المسبوق بین هذه المكونات التي تم تدریسهم بطرق منفصلة. 
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إلى بناء وقیاس فاعلیة برنامج وسائط المتعددة مقترح قائم على منحى ) 2008دراسة شاهین (هدفت 

النظم في تنمیة مهارة التمدیدات الكهربائیة المنزلیة من كتاب التكنولوجیا، للصف التاسع األساسي، 

وقد تم بناء البرنامج المقترح بشقیه النظري والتطبیقي، وبناء أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار 

) طالبة من 56تحصیلي وكذلك بطاقة مالحظة، وطبقت أداة الدراسة على العینة القصدیة المكونة من(

طالبات الصف التاسع األساسي، واعتمدت الباحثة المنهج البنائي، والمنهج التجریبي في دراستها، 

وبعد القیام بالمعالجات اإلحصائیة أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات 

الطالبات في المجموعة الضابطة ومتوسط تحصیل الطالبات في المجموعة التجریبیة للتمدیدات 

الكهربائیة المنزلیة لصالح المجموعة التجریبیة، كما أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المقترح في 

التدریس. 

 إلى التعرف إلى كیفیة توظیف منحى النظم المتداخلة ),Suraco 2006(وهدفت دراسة سوراكو

)Interdisciplinary في تعلیم التربیة الفنیة داخل الغرفة الصفیة، وٕالى معرفة آراء المعلمین بنهج (

النظم المتداخلة، ودافعیتهم الستخدامها ودافعیة الطلبة نحو التعلم من خالله، وتكونت عینة الدراسة 

من فریق من المعلمین واإلداریین في مدرستین، كما تكونت العینة التي جرت علیها التجربة من طلبة 

الصف السابع والصف الثاني، وتم أخذ مالحظاتهم وتوّجهاتهم نحو النهج المستخدم، وقد استخدم 

المنهج الوصفي لمالءمته لطبیعة البحث، حیث قامت الباحثة باختیار أربع وحدات من الوحدات 

المصممة للبحث وتم جمع المشاهدات والمالحظات من فریق من المعلمین، بما یناسب المرحلة 

المتوسطة، والنماذج التي تمت مقارنتها كانت؛ منحى النظم المتداخلة، ومتعدد النظم، والمنهج 

التكاملي، والمناهج المتوازیة، وأظهرت النتائج آلیة تدریس الفنون من خالل منحى النظم المتداخلة، 

آراء ایجابیة من قبل المعلمین والطلبة، وزادت دافعیتهم للتعّلم والتعلیم. 

 الشامل المعرفي النظم منحى العلوم باستخدام تدریس أثر استقصاء  تم (2005)الدهون دراسة في

 وقدوقد استخدم المنهج التجریبي، ، األساسي الرابع الصف طلبة لدى العلمیة اكتساب المفاهیم في

 محافظة في األساسي الرابع من الصف وطالبة طالًبا (160) من تألفت عشوائیة عینة شملت الدراسة

 الدراسة الواردة في العلمیة المفاهیم تدریسها تم تجریبیة األولى إلى مجموعتین، تقسیمها تم اربد،

 التقلیدیة، بالطریقة نفسها العلمیة المادة تدریسها تم مجموعة ضابطة والثانیة النظم،  منحى باستخدام

 ،مباشرة منها االنتهاء وبعد البدء بالتجربة قبل متعدد من االختیار نوع من تحصیلي اختبار وتم تطبیق
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 مقارنة الدراسة تحصیل أفراد  في النظم) (منحى المقترح التدریسي تفوق النموذج الدراسة وأظهرت

 القائمین قبل من االهتمام النموذج هذا بإیالء الدراسة في نهایة الباحثة وأوصت التقلیدیة، بالطریقة

 مهارات وتنمیة العلمیة تعلم المفاهیم في األساسیة االستراتیجیات من لیصبح المناهج، على تطویر

 .العلوم غیر األخرى على المناهج وتطبیقها العلمي، التفكیر

 المرحلة تدریس في النظم استخدام منحى أثر تقصت التي (2004) الحدید أبو دراسة وهدفت

 الباحث وقام  وقام الباحث باستخدام المنهج التجریبي،الریاضي، التفكیر تنمیة مهارات على األساسیة

 السادس إلى من األول للصفوف األساسیة بالمرحلة خاصة الریاضیات لمحتوى مادة منظومة ببناء

 :الدراسة وهما أداتي تطبیق وتم المحتوى، مكونات بین المتفاعلة والمترابطة العالقات توضح األساسي،

 النتائج الدراسة، وأظهرت مجموعتي على التفكیر العلمي مهارات واختبار المفاهیم تحصیل اختبار

 والضابطة التجریبیة البحث طالب مجموعتي درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات وجود فروق

 وأوصت التجریبیة، لصالح المجموعة الریاضي التفكیر مهارات واختبار البعدي للتحصیل، االختبار في

 على تنظیم للمعلمین تدریبیة دورات وٕاعطاء به، واالهتمام في التدریس المدخل هذا بتبني الدراسة

  .النظم منحى باستخدام العلمیة المواد محتوى

 إلى استكشاف نهج النظم ),Ivanitskaya et al  2002(كما هدفت دراسة انفنتسكایا وآخرون 

) في تعلیم مجموعة مختلفة من التخصصات من خالل منظور موحد Interdisciplinaryالمتداخلة (

لمشكلة أو قیمة أو قضیة، وأثره على تشكیل مجتمعات داعمة ومعززة لتعلم الطلبة البالغین، وتكونت 

) في برنامج الماجستیر CMU) طالبًا من تخصصات احترافیة مختلفة بجامعة (25عینة الدراسة من (

 شهراً ، وكانت منهجیة البحث 20للفنون في العلوم اإلنسانیة وذلك بالتحاقهم في برنامج تجریبي مدته 

هي استخدام المنهج التجریبي لمالءمته لمتطلبات البحث، وأظهرت نتائج البحث تغیرًا جیدًا في أسلوب 

التفكیر الناقد للمتعلمین، والقدرات فوق المعرفیة، والمعتقدات المعرفیة، وهیاكل المعرفة التي تمثل 

األطر المستندة للتخصصات المختلفة. 

 في وضع كتّیب یوضح الفرق بین ),Smith &Kidwel 2000(دراسة سمیث وكیدویل وقد تمثل هدف 

منحى النظم المتداخلة وغیره من المناهج، حیث یزّود المعلمون واإلدارة بكتّیب یستخدم كمصدر 

مرجعي لرفع قدرتهم المعرفیة على توظیف منحى النظم المتداخلة وآثاره االیجابیة على المعلمین 

) طالبًا وتم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته 18) معلمًا و(36وطلبتهم، وتكّونت عینة الدراسة من (
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لمتطلبات البحث، ولم تظهر النتائج فروقا دالة احصائیا في كال المجموعتین، واشتملت الدراسة على 

) طالب عن اآلثار االیجابیة لنهج متداخل النظم، فكانت 12) معلمین، (8مقابلة مع مدیر واحد، و (

النتائج إیجابیة على كل من الطلبة والمعلمین؛ فقد أشاد المعلمون في النهج وأثره على دافعیة الطالب 

نحو التعّلم والتعلیم، والطلبة أبدوا سعادة بالتعّلم بهذا النهج. 

 على النظم منحى تطبیق  إلى),Fahmy and Lagowski 1999(دراسة فهمي والجوكسي  وهدفت

 العضویة عن الكیمیاء تعلیمي نموذج إعداد تم حیث الثانوي، التعلیم مرحلة  في العامة الكیمیاء مادة

الثانوي،  الثاني العامة الصف للثانویة األولى في المرحلة العامة الكیمیاء منهج ضمن تدرس التي

 العضویة الكیمیاء منهج منتصف موقعه في ویأتي ومشتقاتها، األحماض هو النموذج هذا ومحتوى

 التجریب جیًدا، وتم إعداًدا معد منظومي إطار في وحدات، من بعده وما ما قبله یخدم وبذلك المقرر،

 والقاهرة الجیزة محافظتي في مختلفة مدارس ست وطالبة من ) طالًبا329( من مكونة عینة باختیار

 عدد بلغ تجریبیة  مجموعة:مجموعتین إلى الطلبة تقسیم تم حیث العربیة، مصر في جمهوریة

 تدریسهم، مجموعة في النظم استخدم منحى صفوف، عدة على موزعین  طالًبا وطالبة (270)أفرادها

 تدریسهم، وقد في الخطي التقلیدي المنحى واستخدم  طالًبا وطالبة (159)أفرادها عدد بلغ ضابطة

 الصفوف من أكثر بنسبة التجریب بعد الصفوف التجریبیة في النجاح نسبة ارتفاع الدراسة أظهرت

 أن على ودلت مشجعة للغایة ذلك نتیجة وكانت التجریب، في الطالب آراء وتم استطالع الضابطة،

 ویعمق المفاهیم الوقت، في وأقصر أسهل ألنه والتعلم، للتدریس النظم منحى یفضلون الطالب معظم

 .وربطها الكیمیاء فروع بقیة دراسة ویساعدهم على والتكرار الحشو ویزیل الفهم على ویساعد

 

 الدراسات المتعلقة بالتفكیر التأملي:  2.2.2

هدفت إلى تقصي أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمیة ) 2016دراسة الهدابیة وأمبوسعیدي (

 ) طالبـة 55وتكونت عینة الدراسة من (واستخدم المنهج التجریبي، التفكیر التأملي وتحصیل العلوم، 

مـن طالبـات الصـف السادس األساسي من مدرستین بمحافظة الداخلیـة بسـلطنة عمـان، تـم اختیار 

) طالبــة، تـم تدریســهن باســتخدام أنمــوذج 31همـا قصـدي، تكونــت المجموعــة التجریبیـة مــن (

) طالبــة تــم تدریســهن بالطریقــة التقلیدیة، أما أدوات الدراسة 24مكــارثي، والمجموعــة الضــابطة مــن (

فتمثلت في اختبار مهارات التفكیر التأملي، واختبار آخر لقیاس تحصیل العلوم تم تطبیقهما على 
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المجموعتین الضابطة والتجریبیة بعـد التأكـد مـن صـدقهما وثباتهمـا، وأشـارت نتائج الدراسة إلى وجود 

فروق بین المتوسـطات الحسـابیة لـدرجات طالبـات المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة فـي مجمـل 

مهـارات التفكیـر التـأملي و كـذلك فـي مجمـل اختبـار تحصـیل العلـوم لصـالح المجموعة التجریبیة. 

 بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر توظیف استراتیجیة (فكر، زاوج، شارك) )2013وقامت النجار(

في تنمیة التحصیل والتفكیر التأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خان 

) طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي، وزعن بالتساوي 74یونس، وتكونت عینة الدراسة من(

) طالبة، واتبعت الباحثة المنهج 37) طالبة، والثانیة ضابطة(37إلى مجموعتین: األولى تجریبیة(

التجریبي في تلك الدراسة، وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التحصیلي واختبار التفكیر التأملي، 

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في االختبار التحصیلي 

واختبار التفكیر التأملي، كما أظهرت النتائج  وجود تأثیر لالستراتیجیة (فكر، زاوج، شارك) على 

التحصیل بحجم اثر كبیر عند المستویات(التذكر، الفهم، التطبیق، مهارات علیا) وعند الدرجة الكلیة 

لالختبار التحصیلي، كما بینت نتائج الدراسة وجود تأثیر لالستراتیجیة (فكر، زاوج، شارك) على 

التفكیر التأملي بحجم اثر كبیر عند مهارات التفكیر التأملي وعند الدرجة الكلیة الختبار التفكیر 

التأملي. 

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدریبي على مهارات ) 2012كما قام العساسلة وبشارة (

 واستخدم التفكیر الناقد في تنمیة التفكیر التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن،

) طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في 80وبلغ عدد أفراد عینة الدراسة (المنهج التجریبي، 

مدرسة كفرنجة الثانویة للبنات في عجلون في األردن، وتمثلت أدوات الدراسة في مقیاس التفكیر 

التأملي وبرنامج تدریبي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة للبرنامج التدریبي في 

تنمیة التفكیر التأملي وأبعاده الفرعیة ولصالح طالبات المجموعة التجریبیة، كما أظهرت النتائج عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة للتفاعل بین البرنامج التدریبي والمعدل الدراسي في تنمیة التفكیر 

التأملي وأبعاده الفرعیة. 

 المعلم  لتنمیة أثر ممارسات على  إلى التعرف) (Sempowicz & Hudson, 2011دراسة  هدفت كما

 من والتأمالت المكتوبة للدروس، التخطیط الباحثان استخدم الطالب حیث مهارات التفكیر التأملي لدى

 لجمع كأدوات الشخصیة الصوتي للمقابالت والتسجیل الفیدیو وتسجیل المعلم،  وتقاریر الطالب، 
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 الدراسة وتوصلت والطالب  المعلم بین بیانات حواریة هیئة على توظیفها وتم الدراسة، هذه في البیانات

  المدرسة، في السلوك أنظمة بتطبیق المتعلقة للمعلم ممارسة  33  أصل من ممارسة 30  أن إلى

في  واإلرشاد الطالب بالتوجیه زودت قد الراجعة، والتغذیة وتنفیذها، التدریس باستراتیجیات والمعرفة

 بالمناهج، المتعلقة المعلم صریح لممارسات أثر إلى النتائج تشر لم كما مهارات التفكیر التأملي، 

 .الطالب مهارات التفكیر لدى تنمیة في والتقویم واألهداف،

  لمعرفة فاعلیة استخدام إستراتیجیة ما وراء المعرفة في تحصیل )2011هدفت دراسة عبد الوهاب (

الفیزیاء وتنمیة مهارات التفكیر التأملي ومدى استخدامها عند طالب الصف الحادي عشر األزهري، 

واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي في هذه الدراسة وكانت عینة الدراسة مكونة من طلبة الصف 

الحادي عشر األزهري البنین، واقتصرت على الفصل الدراسي الثاني كامال حتى تتعرف على فاعلیة 

اإلستراتیجیة في تنمیة مهارات التفكیر التأملي واتجاهات الطالب واستخدامها، وكانت أدوات الدراسة 

هي اختبار تحصیلي، اختبار التفكیر التأملي ومقیاس االتجاه نحو استخدام إستراتیجیة ما وراء 

المعرفة، وقد تم توزیع موضوعات الوحدتین وفق الزمن المحدد لها من المعاهد األزهریة، وكان من أهم 

نتائج الدراسة التي توصلت إلیها الدراسة هي وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات درجات 

المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة في اختبار التحصیل البعدي وفي اختبار 

مهارات التفكیر التأملي في التطبیق البعدي. 

  في دراسة هدفت إلى التعرف على مدى إتقان معلمي العلوم لممارسات )2010كما أجرت بلجون (

 معلمًا ومعلمةً ، 89التدریس التأملي وعالقته بمستوى الكفاءة التدریسیة لدیهم، وقد تكونت عینة 

باستخدام العینة العشوائیة الطبقیة تم اختیارهم من مناطق مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وتوصلت 

الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائیة لصالح المعلمات في مستوى إتقان الممارسات التأملیة في 

التدریس؛ ووجود عالقة ارتباطیة موجبة قویة بین مستوى إتقان الممارسات التأملیة في التدریس 

ومستوى الكفاءة التدریسیة لدى معلمي ومعلمات العلوم، وعللت الباحثة هذه النتیجة بأن التأمل الناقد 

یؤدي إلى الفهم األعمق والشامل لعملیات التدریس، وبالتالي یساهم في رفع الكفاءة األكادیمیة والمهنیة 

للمعلمین، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام والتركیز على تدریب معلمي ومعلمات العلوم على 

التدریس التأملي وتطبیق أدواته المختلفة؛ لضمان مزید من الفعالیة في تحقیق أهداف التعلم. وتؤكد 

بلجون في دراستها أن محاوالت تنمیة المعلمین مهنیًا وأكادیمیًا، والتي غالبًا ما یكون مصدرها 
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وتصمیمها من خارج الواقع التربوي الحقیقي للممارسات التدریسیة، تشكل عقبة في التطویر وتحد من 

فاعلیته، وعلیه؛ فإن برامج التنمیة المهنیة للمعلمین یجب أن تصدر من أنفسهم؛ ألنهم أكثر وعي –من 

 .غیرهم– للواقع التربوي التدریسي؛ لما یلمسوه في أدائهم ومعایشتهم لبیئة التعلم بصفة یومیة

 إلى التعرف على أثر برنامج تدریبي مقترح لتنمیة التفكیر ) 2009هدفت دراسة  لطف اهللا وعطیة (

التأملي ومستویاته لدى طالب العلوم المعلمین بكلیة التربیة بمحافظة اإلسماعیلیة بمصر من حیث 

المعتقدات التدریسیة وما تتضمنه من إدارة الصف، والتدریس الصفي  :بعدین رئیسین، أحدهما

والمعملي، والمناقشة، وأسالیب التقویم؛ واألخر: األداءات التدریسیة وما تتضمنه من التخطیط والتهیئة، 

واإلجراءات التدریسیة، واألسئلة الصفیة، والعمل التعاوني، وقامت الباحثتان باستخدام: التساؤل 

 التأملي، والبحث اإلجرائي، وكتابة التقاریر، ومالحظة وتقییم األقران، كأدوات للتدریس التأملي،

وتوصلت الدراسة أن التدریس التأملي ساهم في تنمیة ممارسات التفكیر التأملي لدى الطالب المعلمین 

في تخصص العلوم نتیجة الستخدام أدوات التدریس التأملي. وأوصت الدراسة بضرورة تضمین معیار 

التدریس التأملي وممارسة أدواته كأحد المعاییر القومیة إلعداد معلم العلوم بكلیات التربیة بمصر؛ 

وأهمیة تدریب الطالب المعلمین على أدوات التدریس التأملي، عداد ملفات االنجاز من خالل مقررات 

 .جراء البحوث االجرائیة، كتابة التقاریر، وفي أثناء التدریب المیداني

 هذه الدراسة إلى تحدید مستوى التفكیر التأملي لدى طلبة البكالوریوس )2007هدفت دراسة الشكعة (

والدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة إضافة إلى تحدید الفروق في مستوى التفكیر التأملي تبعا 

لمتغیرات نوع الكلیة والجنس والمستوى الدراسي، ولتحقیق هدف الدراسة أجریت الدراسة على عینة 

 من طلبة الماجستیر، )91 ( من طلبة البكالوریوس و)559( طالب وطالبة وذلك بواقع )641(قوامها 

 وكان من أهم  . فقرة30ولقیاس التفكیر التأملي تم تطبیق مقیاس أیزنك وولسون والذي اشتمل على

نتائج الدراسة أن مستوى التفكیر التأملي لدى طلبة البكالوریوس والدراسات العلیا في جامعة النجاح 

الوطنیة كان جیدا، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة، في مستوى التفكیر 

التأملي لدى طلبة البكالوریوس والدراسات العلیا في جامعة النجاح بین طلبة الكلیات العلمیة واإلنسانیة 

ولصالح طلبة الكلیات اإلنسانیة وبین طلبة البكالوریوس والماجستیر ولصالح طلبة الماجستیر بینما لم 

 .تكن الفروق دالة إحصائیا تبعا للجنس
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 وتعلم تعلیم تحسین في التأمل ألهمیة استقصاء  إلى)(Baird et al, 2005دراسة بیرد وآخرون  هدفت

 كان إذا للكشف الدراسة تصمیم سنوات، وتم ثالثة استمرت حالة دراسة خالل الطلبة من عند العلوم

 نتاجات إلى الوصول خالل من العلوم لمبحث والتعلم التعلیم فاعلیة زیادة على التعاوني یعمل التأمل

قبل  المعلمین بإعداد یتعلق األول قسمین إلى الدراسة عینة قسمت وقد ووجدانیة فوقیة معرفیة ومعرفة

 الطلبة وعینة من والخبراء، المبتدئین من معلما (14) الثاني والجزء معلما طالبا (13) وعددهم الخدمة

 فردیا التأمل الدراسة إجراءات عشر، وتضمنت الحادي حتى الثامن الصف من طالبا(64) عددهم

 مع التعامل وتم العلوم، وتعلم تعلیم طبیعة الظاهري عن والتأمل العمل في والتأمل مجموعات وضمن

 في دراستهم أهداف تحدید وتم الخدمة أثناء الخدمة والمعلمین قبل المعلمین الطالب الدراسة مجموعتي

 زیادة عن تنتج التي واآلثار والتعلم التعلیم عملیتا فیها التي تتم اآللیة عن المعرفة من المزید اكتساب

 األهداف تحقیق في فاعلیة البحثیة الطرائق وانسب، الممارسات المسؤولیة وضبط وتحمل الذاتي الوعي

 األولى السنتین في المعلمین لدى ازداد قد الصفي العمل في التأمل أن إلى وتوصلت الدراسة السابقة،

 مع التعامل ناحیة المعلمین اتجاه في ایجابیا تغیرا أحدث لدیهم التأملي التفكیر أن الدراسة كما من

أن  تبین حیث العقلیة القدرات في نوعیا تطورا احدث التأملي التفكیر استخدام أن أوضحت وكما الطلبة

طالبا  (21) من  طالبا (14)وان والتعلم التعلیم لعملیتي وعیهم زاد قد  معلما (14) من ) معلما11(

 .المدرسة خارج الذاتي التعلم نوعیة تحسین في التأمل بأهمیة یؤمنون

دراسة هدفت إلى تحدید مستوى التفكیر التأملي في مشكالت التدریب ) 2002وأجرى عفانة واللولو (

المیداني لدى طلبة المستوى الرابع بكلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة والتعرف على الفروق الفردیة في 

مهارات التفكیر التأملي بمشكالت التدریب الطلبة التي تعزى إلى معدالتهم التراكمیة والجنس 

والتخصص، ولتحقیق هدف الدراسة قام الباحثان ببناء اختبار لمهارات التفكیر التأملي وكانت من أهم 

نتائج الدراسة أن مستوى التفكیر التأملي لم یصل إلى مستوى التمكن الن الطلبة یعتمدون في تعلمهم 

على كتابة المحاضرات وتدوین المالحظات من وجهة نظرهم دون االهتمام بإعطاء تفسیرات معینة 

لحدوث ظاهرة تربویة أو علمیة تتعلق بموضوعات الدراسة، ویرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها 

المساقات التربویة في مجال التدریب المیداني، والمشرفون غیر المؤهلین تربویا إلكساب الطلبة 

المعلمین مهارات التفكیر التأملي، والنظام المدرسي القائم، وأوضحت الدراسة أن هناك فروق ذات 

 .داللة إحصائیة في اختبار التفكیر التأملي تعزى إلى متغیر الجنس لصالح الطالبات
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 الدراسات المتعلقة بالدافعیة:  3.2.2

هدفت هذه الّدراسة إلى معرفة واقع الممارسات المستثیرة لدافعّیة التعّلم ) 2017دراسة امریزیق (

وعالقتها بتقنیات إدارة الّصف لدى معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل في ضوء 

متغیرات الجنس، والمؤهل العلمي والخبرة في التدریس، ولتحقیق هذا الغرض تم اختیار عینة طبقیة من 

) معلمًا ومعلمًة تم استخدام 239معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل تكونت من (

المنهج الوصفي االرتباطي من خالل أداتین للدراسة قامت الباحثة بإعدادهما هما: استبانة متعلقة 

بالممارسات المستثیرة لدافعّیة التعّلم، واستبانة تقنیات إدارة غرفة الّصف، وبینت الّدراسة النتائج التالیة: 

أن مستوى الممارسات المستثیرة لدافعّیة التعّلم لدى معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل 

مرتفع، وأن مستوى تقنیات إدارة غرفة الّصف لدى معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل 

مرتفع، وتبین أنه ال توجد فروق في مستوى الممارسات المستثیرة لدافعّیة التعّلم لدى معلمي المرحلة 

األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل تعزى لمتغیر الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في التدریس، وكذلك 

ال توجد فروق في مستوى تقنیات إدارة غرفة الّصف لدى معلمي المرحلة األساسیة الدنیا في محافظة 

الخلیل تعزى لمتغیر الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة في التدریس، كما تبین وجود عالقة بین 

المتوسطات الحسابیة للممارسات المستثیرة لدافعّیة التعّلم وتقنیات إدارة الّصف لدى معلمي المرحلة 

األساسیة الدنیا في محافظة الخلیل. 

 هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلیة برنامج إرشاد جمعي مبني على )2015دراسة القواسمة (

العالج المتمركز حول الحل في تنمیة الدافعیة للتعلم لدى عینة من طلبة الصف العاشر في مدارس 

) طالب وطالبة وقد طبق 60تكونت عینة الدراسة من (واستخدم المنهج التجریبي، والخلیل الحكومیة، 

الباحث مقیاس الدافعیة للتعلم – إعداد (كوزیكي وأنتوسل) – كاختبار قبلي على جمیع أفراد العینة، ثم 

 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقًا بین ،أعاد تطبیقه كاختبار بعدي في نهایة التطبیق على نفس األفراد

متوسطات درجات الدافعیة للتعلم لدى طلبة الصف العاشر في مدارس الخلیل الحكومیة لصالح 

كما وأظهرت وجود فروق في متوسطات درجات الدافعیة للتعلم تعزى لمتغیر ، المجموعة التجریبیة

 وأظهرت عدم وجود فروق في متوسطات درجات الدافعیة للتعلم تعزى للتفاعل ،الجنس لصالح اإلناث

وبناًء على نتائج الدراسة خرج الباحث بتوصیات لعل أهمها تبني وزارة ، بین المجموعة ومتغیر الجنس
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التربیة والتعلیم للبرنامج اإلرشادي المبني على العالج المتمركز حول الحل والذي أثبت فاعلیته في 

تنمیة الدافعیة للتعلم لدى الطلبة، وتطویر برامج إرشادیة فردیة وجماعیة مبنیة على العالج المتمركز 

حول الحل لصالح الطلبة ذوي المشكالت التربویة والنفسیة المختلفة، والقیام بدراسات تتناول معالجة 

بعض المشكالت التربویة والنفسیة من خالل اإلرشاد والعالج المتمركز حول الحل، ودراسات أخرى 

وصفیة وتجریبیة تهدف إلى تنمیة الدافعیة للتعلم. 

 هدفت الّدراسة إلى التعرف إلى مدى امتالك العینة للتفكیر اإلبداعي وعالقة )2014دراسة خمیس (

ذلك بدافعیة التعّلم للطالبات أما هدف الّدراسة فقد تضمن التعرف على مستوى التفكیر اإلبداعي 

ودافعیة التعّلم للطالبات والعالقة بین المتغیرین لدى طالبات بعض كلیات جامعة بابل اشتملت عینة 

البحث على طالبات المرحلة الرابعة ألربع كلیات تم اختیارها عشوائیا بطریقة القرعة من باقي كلیات 

) طالبة، ثم استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في المقارنات لمجتمع البحث 206جامعة بابل وبواقع (

وعینته وتم خاللها إجراء إعداد المقیاسین ثم بعد ذلك تم التعرف على مدى امتالك العینة للتفكیر 

اإلبداعي ودافعیة التعّلم  وأخیرا استنتجت الباحثة وجود عالقة موجبة بین التفكیر اإلبداعي ودافعیة 

التعّلم لدى الطالبات. 

دراسة للوقوف على فاعلیة نموذج تدریسي  یعتمد على إستراتیجیة  )Brophy, 2011(وأجرى  بروفي 

تلخیص النصوص على التحصیل في مادة الفیزیاء ودافعیة التعلم لدى الطلبة المعلمین. تكونت عینة 

) طالبا من المعلمین الذین كانوا مسجلین في دورة الفیزیاء التمهیدیة للمرحلة الثانویة 75الدراسة من(

في والیة فرجینیا األمریكیة. وقد تم استخدام تصمیم شبه تجریبي (قبلي- بعدي) للمجموعة التجریبیة، 

والمقارنة كذلك بین مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة. وبعد التطبیق تم جمع البیانات من خالل 

اختبار في الفیزیاء، ومقیاس دافعیة التعلم؛ حیث أظهرت نتائج الدراسة باستخدام تحلیل التباین أن 

إستراتیجیة تلخیص النصوص  كانت أكثر فعالیة من التعلیم باألسلوب التقلیدي في التحصیل والدافعیة 

للتعلم في مبحث الفیزیاء. 

 دراسـة هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـین الدافعیـة )2010أجرى كل من العلوان والعطیات (

الداخلیــة األكادیمیــة والتحــصیل األكــادیمي لــدى عینــة مــن طلبــة الــصف العاشــر فــي مدینــة معــان 

) طالبـا مـن ذوي التحـصیل 62) طالبـا وطالبـة، مـنهم (111باألردن، حیث تكونت عینة الدراسة مـن (

) طالبــا مــن ذوي التحــصیل المــنخفض، واســتخدم الباحثــان اســتبیان الدافعیــة الداخلیــة 49المرتفــع، و(
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األكادیمیــة التــي ضــمت الجوانــب التالیــة: تفــضیل التحــدي، وحــب االســتطالع، والرغبــة فــي اإلتقــان 

باسـتقاللیة، وبینـت النتـائج وجـود عالقـة بـین كـل مـن الدافعیـة الداخلیـة والتحـصیل األكـادیمي، وأیضا 

وجـود فـروق دالـة إحصائیا بـین الطلبـة مرتفعـي التحـصیل ومنخفـضي التحـصیل لـصالح ذوي الدافعیـة 

 . الداخلیة، ومن جانب آخر تبین عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث

 التي هدفت إلى معرفة العالقة بین الدافعیة والتحصیل الدراسي عند عینة من )2010ودراسة بابكر (

 طالبا وطالبة  )350طلبة المرحلة الثانویة فـي مدینـة صـنعاء بـالیمن، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة مـن (

من طلبة الثانویة، وطبق علیهم استبیان لمعرفة عالقة الدافعیة بالتحصیل، وبینـت نتـائج الدراسـة أن 

هنـاك عالقـة طردیـة بـین الدافعیـة والتحـصیل الدراسـي، وال یوجـد فـروق دالـة إحصائیا بـین أفراد عینة 

الدراسة تعزى إلى الجنس.  

 إلـى التعـرف علـى مـدى تـأثر دافعیـة الطلبـة نحـو تعلـم  العلوم وفـق )(Wage, 2009وهدفت دراسة واغ 

الطریـق التـي یدرسـون بهـا، وقـد أجریـت الدراسـة علـى الطلبـة الجـامعیین فـي جامعـة تونـــاهم فـــي 

)  1050) طالبـــا درســـوا بالطریقـــة االعتیادیـــة و(1050النـــرویج، حیـــث بلغـــت عینـــة الدراســـة مـــن (

طالبـا درسـوا بالطریقـة االستقـصائیة، واسـتخدم الباحـث اسـتبانة للدافعیـة تكونـت مـن خمـسة مجـــاالت 

هـــي: التركیـــز أكثـــر فـــي مفـــاهیم العلوم، والمتعـــة لفعالیـــات درس العلوم، وبنـــاء اتجاهــات ایجابیــة نحــو 

العلوم، وحــب التحــدي مــن خاللهــا، والثقــة بــالنفس عنــد التعامــل معهــا، وأشارت نتائج الدراسـة أن 

كــانوا أكثــر تحمــسا ودافعیــة  التالمیـذ الـذین درسـوا العلوم بالطریقـة الحدیثـة  طلبـة العینـة التجریبیـة

لدراســة العلوم، وقــام غالبیــة الطلبــة باختیارهــا كمــادة للدراســة فــي المستقبل، في حین تبـین أن غالبیـة 

الطلبـة الـذین درسـوا بالطریقـة العادیـة یفتقـرون لـدافع الـتعلم ولـدیهم صعوبات في تعلم العلوم. 

 مستند المنظم ذاتیاً  التعلم في تدریبي برنامج أثر على التعرف إلى هدفت  دراسة)2007وأجرى غانم (

 لدى الذاتیة األكادیمیة والفاعلیة الداخلیة الدافعیة من كل في االجتماعي المعرفي التعلم نظریة إلى

 من الدراسة عینة وتألفت واستخدم الباحث المنهج التجریبي، األردن في السابع الصف طلبة من عینة

 جنوب لمنطقة التابعة الغوث وكالة مدارس في الذكور األساسي السابع الصف من طلبة طالباً  )83(

 طالبًا، )40 (من وتكونت تجریبیة مجموعة :مجموعتین إلى عشوائیاً  توزیعهم األردن، وتم في عمان

 األكادیمیة الداخلیة الدافعیة مقیاس :مقیاسین استخدام وتم طالبًا، )43( من ضابطة تكونت ومجموعة

 وتحمل بالقیمة، واإلحساس بالكفاءة، واإلحساس بالمتعة، اإلحساس هي: أربعة أبعاد من والمكون
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 الدافعیة على التدریبي للبرنامج أثر وجود الدراسة نتائج أظهرت الذاتیة، وقد ومقیاس الفاعلیة الضغوط،

وتحمل  بالقیمة، واإلحساس بالمتعة، اإلحساس وعلى عام، بشكل المقیاس على الداخلیة األكادیمیة

 إلى النتائج أشارت بالكفاءة، كما باإلحساس المتعلق البعد في إحصائیاً  دالة فروقاً  تظهر الضغوط، ولم

 .والخاص العام ببعدیه األكادیمیة الذاتیة الفاعلیة على التدریبي أثر للبرنامج وجود

 دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر التدریس باستخدام اإلنترنت والحاسوب )2007وأجرى الحسناوي (

في تدریس إلكترونیات القدرة الكهربائیة في دافعیة الطلبة نحو التعلم، وفي اتجاهاتهم نحو استخدامهما 

 ) طالًبا وطالبة في الصف الثاني في قسم الكیمیاء من طلبة 90في التعلم، تكونت عینة الدراسة من (

المعهد التقني في الناصریة في العراق، حیث دأبت الوزارة على تزوید معظم المدارس بأجهزة حواسیب، 

وٕانشاء مختبرات مجهزة بأحدث الحواسیب وذلك منذ ما یزید عن عشر سنوات، كما عمدت الوزارة إلى 

تأهیل المعلمین والمعلمات على اختالف تخصصاتهم، واختالف المرحلة التي یدرسونها من خالل عقد 

) ولّما كان االرتقاء بمستوى الدافعیة لدى (ICDL دورات تدریبیة مثل الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب

الطلبة هدًفا تربوًیا عاما یسعى إلیه جمیع القائمین على العملیة التعلیمیة التعلمیة، تأتي هذه الدراسة 

للكشف عن تأثیر التعلیم بمساعدة الحاسوب في زیادة دافعیة التعلم لدى طلبة الصف الثاني األساسي 

 .وبالتحدید في مادة العلوم

 دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسوب في تدریس الفیزیاء في )2003وأجرت الطحان (

طالبة من مدرسة الثانویة ) 56تحصیل الطالبات ودافعیتهن نحوها، وذلك على عینة تكونت من (

) طالبة في المجموعة 29الشرقیة للبنات التابعة لتربیة بغداد، وزعت في شعبتین دراسیتین، األولى (

) طالبة في المجموعة الضابطة، أظهرت نتائج الدراسة أن الطالبات اللواتي درسن 27التجریبیة، و(

باستخدام الحاسوب تفوقن في التحصیل والدافعیة على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن بدون 

  .استخدام الحاسوب، كما حدث لدى طالبات المجموعة الضابطة تراجع في مستوى الدافعیة لدیهن
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التعقیب على الدراسات السابقة:  3.2

من خالل استعراض األدب التربوي و الدراسات السابقة التي تناولت توظیف منحى النظم وأثره  •

في العملیة التعلیمیة سواء كانت دراسات عربیة أم أجنبیة، نالحظ أن معظم هذه الدراسات 

أجمعت على األهمیة البالغة لتطبیق منحى النظم من خالل تنمیة التعلم مهارات التفكیر، 

وزیادة دافعیة الطلبة نحو التعلم، فهي تسمح لجمیع الطلبة في المشاركة والمناقشة والحوار 

وتبادل األفكار حتى یتعلموا شیئًا جدیداً . 

بعد إطالع الباحثة على ما تمكنت من الوصول إلیه من دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة  •

الحالیة، توصلت إلى ما یأتي: 

تناولت الدراسات موضوعات مختلفة ذات صلة بموضوع الدراسة ، فمنها ما تناول  -

، ودراسة )Park & Mills, 2014()، ودراسة 2016منحى النظم مثل: دراسة جبر (

)Accetta, 2013()2013، ومنها ما تناول التفكیر التأملي مثل دراسة النجار ،(

) ودراسة 2011)، ودراسة عبد الوهاب (2012ودراسة العساسلة وبشارة(

Sempowicz & Hudson, 2011)() وهناك مجموعة من 2007 ودراسة الشكعة ،(

، ودراسة العلوان )Brophy, 2011(الدراسات تناولت دافعیة التعلم مثل دراسة 

). 2010)، ودراسة بابكر (2010والعطیات (

تشابهت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة، في أن كل باحث منهم قام  -

بإعداد اختبار تحصیلي، واعداد استبان، ولقد استفادت الباحثة من طریقة تصمیم 

 االختبـارات واالستبانات فـي إعـداد اختبار واستبیان للدراسة الحالیة. 

 .تشابهت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات باستخدام المنهج التجریبي -

یتضح مما سبق أن هناك اهتمامًا كبیرًا وواضحًا باستخدام منحى النظم في جمیـع المراحـل  •

التعلیمیة لما لها من أهمیة في إثارة دافعیة الطالب نحو التعلم، وزیادة ثقة الطالب بنفسه، 

 ومساعدة الطالب على تنمیة مهارات التفكیر المختلفة وباألخص مهارات التفكیر التأملي.
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وتأخذ هذه الدراسة تمیزها عن جمیع الدراسات السابقة، في كونها الدراسة الوحیدة التي  •

استخدمت فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات 

التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو تعلم العلوم. 

 

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:

 :یمكن تلخیص أوجه اإلفادة في الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فیما یأتي

تطویر إطار فكري حول منحى النظم، وموضوع التفكیر التأملي، وموضوع الدافعیة، وتحدید  -

 التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة.

استفادت الباحثة من بعض الدراسات في صیاغة مشكلة الدراسة وأسئلتها، واختیار منهج  -

 الدراسة (المنهج التجریبي) .

إعداد أدوات الدراسة الحالیة متمثًال في اختبار لقیاس مهارات التفكیر التأملي، واستبانة لقیاس  -

 دافعیة التعلم.

 .التعرف على العدید من الكتب والمجالت العلمیة والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة -

 االستفادة من الدراسات السابقة في عرض النتائج وتفسیر وتقدیم المقترحات والتوصیات. -
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الفصل الثالث 

 :الطریقة واإلجراءات

یتناول هذا الفصل الخطة العملیة التي اتبعتها الباحثة في تطبیق دراستها، والتي تصف فیها المنهج 

المتبع في الدراسة، وتصف مجتمع الدراسة وعینتها، واألدوات التي استخدمت والتي من اعداد الباحثة، 

وطرق التأكد من صدقها وثباتها، وكذلك اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في الدراسة، والمعالجات 

اإلحصائیة في تحلیل البیانات للوصول إلى النتائج. 

 منهج الدراسة : 1.3

قامت الباحثة باستخدام المنهج التجریبي،  والتصمیم شبه التجریبي الستقصاء فاعلیة برنامج قائم على 

منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو تعلم العلوم، 

لمالئمته لموضوع الدراسة. 

 

 مجتمع الدراسة: 2.3

َتكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف السابع األساسي في المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة 

) طالبًا وطالبة، 4299)، والبالغ عددهم (2016/2017التربیة والتعلیم شمال الخلیل للعام الدراسي (
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) طالبة، وذلك وفقًا إلحصائیات مدیریة التربیة والتعلیم في شمال 2111) طالبًا، و(2188منهم (

). 2016/2017الخلیل، والمنتظمین في الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (

 

 عینة الدارسة: 3.3

تكونت عینة الدراسة من مدرستین من بین مدارس مدیریة التربیة والتعلیم  في شمال الخلیل، مدرسة 

صالح الدین األساسیة (مدرسة ذكور)، ومدرسة فلسطین األساسیة (مدرسة اناث)، حیث تم اختیارهما 

بطریقة قصدیة الحتوائهما على عدد مناسب من الشعب الدراسیة المناسبة للدراسة، وكذلك  سهولة 

الوصول الیهما وتعاون الطاقم اإلداري مع الباحثة، وكل منهما تحتوي على  شعبتین من طلبة الصف 

السابع األساسي، وتم تعیین الشعب في كل مدرسة عشوائیًا الى شعبة تجریبیة، درست وحدة الحرارة 

في حیاتنا من كتاب العلوم العامة للصف السابع األساسي باستخدام برنامج قائم على منحى النظم 

المتداخلة، واخرى ضابطة درست الوحدة نفسها بالطریقة االعتیادیة، حیث كان عدد الطلبة في 

) طالب وطالبة. 84) طالب وطالبة، والمجموعة التجریبیة (80المجموعة الضابطة (

 

 أدوات الدراسة:  4.3

قامت الباحثة بإعداد مادة تعلیمیة تتمثل في دلیل المعلم الذي أعدته لتدریس وحدة الحرارة في حیاتنا 

من كتاب العلوم العامة للصف السابع، وفقا لمنحى النظم المتداخلة وباإلضافة إلى استخدام أداتین في 

هذه الدراسة، تمثلتا في اختبار لتنمیة مهارات التفكیر التأملي، واستبیان لقیاس دافعیة الطلبة، 

الستقصاء فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر 

 التأملي ودافعیتهم نحو تعلم العلوم.

 

 وكانت اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في إعداد مادة الدراسة كما یلي:

 المادة التعلیمیة (دلیل المعلم وفق استراتیجیة منحى النظم المتداخلة): 1.4.3

قامت الباحثة بتحلیل محتوى وحدة الحرارة في حیاتنا، وهي الوحدة الثامنة في كتاب االعلوم، للصف 

م)، 2016/2017السابع األساسي، والذي یدّرس في المدارس الحكومیة في فلسطین للعام الدراسي (

وتشتمل المادة الدراسیة في هذه الوحدة على فصلین وهي: الحرارة ودرجة الحرارة(درجة الحرارة، كمیة 
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انتقال الحرارة)، وبعد االطالع على األدب التربوي  والحرارة والمادة(تمدد المواد بالحرارة، الحرارة)،

والدراسات السابقة الخاصة بمنحى النظم واستراتیجیات تدریسه، وكذلك األدب التربوي والدراسات 

السابقة الخاصة بتنمیة مهارات التفكیر التأملي ودافعیة نحو التعلم، قامت الباحثة بإعداد دلیل المعلم 

)، ویتضمن الدلیل عرض مفصل لخطوات 6لتدریس وحدة الحرارة في حیاتنا وفقًا لالستراتیجیة، ملحق (

التطبیق، وتوجیهات عامة تتعلق بتدریس الوحدة، باإلضافة الى األهداف العامة المرتبطة بتدریس 

الوحدة، وخطوات التنفیذ، وثم قامت الباحثة بتزوید معلم ومعلمة الشعب التجریبیة لإلفادة منها 

) 30واالسترشاد بها والشرح على ضوئها لطلبة المجموعة التجریبیة، وقد تم تدریس الوحدة في مدة (

) دقیقة لكل حصة. 40حصة دراسیة، بزمن قدرة (

وشملت خطة السیر في تدریس الوحدة على األهداف السلوكیة لكل درس، والمصادر والوسائل 

التعلیمیة التعلمیة، والخطوات اإلجرائیة إلستراتیجیة النظم المتداخلة.  

 

صدق المادة التعلیمیة: 

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المادة التعلیمیة، بعرضها على مجموعة من المحكمین المختصین 

بالمناهج، وأسالیب التدریس من أساتذة جامعیین ومشرفین تربویین من وزارة التربیة والتعلیم، باإلضافة 

الى معلمي العلوم والریاضیات للصف السابع األساسي، لالستفادة من خبراتهم ومالحظاتهم حول 

). 3المادة التعلیمیة، وٕاجراء التعدیالت الالزمة لتخرج المادة التعلیمیة بشكلها النهائي ملحق (

 

ختبار مهارات التفكیر التأملي:  ا 2.4.3

  وفق الخطوات اآلتیة : مهارات التفكیر التأمليقامت الباحثة بإعداد اختبار

تحدید الوحدة المراد تدریسها باستخدام االستراتیجیة، وتم اختیار الوحدة الثامنة من كتاب العلوم  −

للصف السابع األساسي. 

تحدید الهدف من االختبار، حیث هدف االختبار الى تنمیة مهارات التفكیر التأملي في وحدة  −

الحرارة في حیاتنا من كتاب العلوم للصف السابع األساسي. 

تحلیل المحتوى للوحدة الدراسیة، وبناء جدول مواصفات لمعرفة األوزان النسبیة ألجزاء  −

 المحتوى العلمي، ومستویات األهداف المراد قیاسها.
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االطالع على العدید من االختبارات المشابهة لدراسات سابقة، لالستفادة منها في بناء فقرات  −

 االختبار من خمسة أسئلة وكل سؤال یحتوي أكثر من فرع.

 ).9)فقرة،  ملحق (22صیاغة فقرات االختبار. حیث یكون االختبار بصورته النهائیة من ( −

               صیاغة تعلیمات االختبار ووضعها في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحها، ومالئمتها _        

            لمستوى الطلبة.

    

 :صدق االختبار        

تّم التأكد من صدق االختبار بصورته األولیة، من خالل عرضه على عدٍد من أساتذة،  •

ومحاضرین في الجامعات الفلسطینّیة، ومشرفین تربوّیین، ومعّلمین ومعّلمات في المدارس 

)، بهدف مراجعة وٕاعادة 3الحكومیة، من ذوي الخبرة في تدریس العلوم للصف السابع ملحق (

صیاغة فقراته، وٕابداء آرائهم حول مدى قیاس كل فقرة لما أعدت لقیاسه فعًال والصیغة اللغوّیة 

لمفرداته، وٕابداء مالحظاتهم حول فقرات االختبار من حیث: وضوح أهدافه، ومدى شموّلیته، 

والصحة العلمّیة لفقراته، ومدى كفایة الوقت المحّدد لالختبار، وٕاضافة أو حذف أو تعدیل ما یلزم 

 .من فقرات االختبار، أو أّیة اقتراحات أخرى یرونها مناسبة

وبعد جمع مالحظات المحّكمین، تّم تعدیل بعض فقرات االختبار، وٕاعادة صیاغة بعضها اآلخر،  •

). 1لتصبح أكثر دقة ملحق (

 

: ثبات االختبار

)، Test -Retestقامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار، باستخدام طریقة إعادة االختبار ( •

حیث تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة من افراد مجتمع الدراسة، ومن خارج عینة 

) طالبا من مدرسة الرشید، للصف السابع األساسي، ومن خارج اطار 39الدراسة، وتكونت من (

) ویعد هذا المعامل 0.93العینة، وٕاعادة االختبار بعد أسبوعین، وبلغ معامل الثبات لالختبار (

جیدًا ألغراض إجراء الدراسة، وكذلك تم حساب الزمن التقریبي لالختبار، من خالل حساب متوسط 

الزمن الذي استغرقة الطالب في العینة االستطالعیة في االجابة على االختبار والتي 

)دقیقة. 38بلغت(
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 استبانة الدافعیة: 3.4.3

قامت الباحثة بتطویر مقیاس خاص لدافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم على أساس مقیاس لیكرت 

الخماسي (أوافق بشدة، أوافق، محاید، أرفض، أرفض بشدة)، وذلك باالعتماد على األدب النظري، 

)، وتكونت 2007) ودراسة (غانم، 2010والدراسات السابقة ذات العالقة كدراسة (العلوان والعطیات،

) 2 فقرة ملحق(30من 

 

: اإلستبانةصدق 

للتحّقق من صدق المقیاس، ُعرض بصورته األولّیة على عدد من األساتذة التربوّیین ذوي مؤهالت  •

)، وبعد تعریفهم بموضوع الّدراسة، والهدف من المقیاس، 3وخبرة كبیرة في المجال التربوي ملحق (

ُطلب منهم إبداء آرائهم حول عناصره، وذلك بتعدیل ما یرون ضرورة لتعدیله، أو حذف ما یرون 

ضرورة لحذفه، أو إضافة ما یرون ضرورة إلضافته، سواء أكان ذلك في الصیاغة اللغویة، أم كون 

المفردات قابلة لقیاس الدافعیة نحو تعلم العلوم وقیاس فقرات األداة لما أعدت لقیاسه فعًال، وتسجیل أّیة 

 مالحظات أخرى یرونها ضروریة، وذلك في ضوء أهداف الّدراسة.

وقد أخذت الباحثة بجمع اقتراحات المحكمین والتي أسفرت عن إضافة فقرة، وتعدیل البعض اآلخر،  •

ودمج فقراتها مع بعضها البعض وأخرج المقیاس بصورته النهائّیة، حیث أصبح عدد فقرات المقیاس 

). 2) فقرة ملحق(30في ضوء ذلك (

 

ثبات االستبانة: 

للتحقق من ثبات االستبانة، قامت الباحثة بتطبیقه على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة، ومن  •

) طالبًا، ویمثلون الصف السابع األساسي في مدرسة 39خارج عینة الدراسة، مكّونة من (

الرشیداألساسیة، ثم باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلیجاد معامل الثبات، حیث بلغت قیمة ثبات 

)، مما یدل على أنها تتمتع بدرجة عالیة من الثبات. 0.88(
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 إجراءات الدراسة: 5.3

 

  اتبعت الباحثة في تنفیذ دراستها الخطوات اآلتیة : 

مراجعة كلیة الدراسات العلیا بجامعة القدس، والحصول على كتاب تسهیل المهمة الموجه  -

إلى مدیریة التربیة والتعلیم  في شمال الخلیل،  لتسهیل مهمة تطبیق الدراسة في المدارس، 

)  4ملحق (

التوجه إلى مدیریة التربیة والتعلیم في شمال الخلیل  والحصول على كتابین تسهیل  مهمة   -

الموجهان إلى مدرسة  صالح الدین األساسیة للبنین ، وٕالى مدرسة فلسطین األساسیة 

). 5للبنات  لتسهیل مهمة تطبیق الدراسة ملحق(

 االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.  -

اختیار المادة الدراسیة وهي وحدة الحرارة في حیاتنا من كتاب العلوم للصف السابع  -

) وٕاعداد دلیل المعلم للوحدة وفق استراتیجیة 2017/ 2016األساسي في الفصل الثاني(

منحى النظم المتداخلة، والتحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمین ذوي 

 ).3الخبرة ملحق (

اعداد ادوات الدراسة (اختبار لمهارات التفكیر التأملي، استبانة للدافعیة)، والتحقق من  -

صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمین وٕاجراء التعدیالت الالزمة والتحقق من 

 ثباتهما.

، تطبیق األدوات على عینة استطالعیة من مجتمع الدراسة، ومن خارج عینة الدراسة -

للتحقق من ثبات االختبار واالستبیان، والتحقق من سالمة الفقرات ووضوحها وتدوین 

استفسارات الطلبة، وتحدید الزمن الالزم إلجرائهما (من خالل حساب متوسط الوقت الذي 

 استغرقه أول طالب أنهى االختبار واالستبیان والوقت الذي استغرقه آخر طالب ).

اختیار المدارس التي تم تطبیق الدراسة فیها، واالجتماع مع المدیر والمعلمین للتعاون مع  -

الباحثة، من اجل تطبیق الدراسة وتعیین الشعب التجریبیة والضابطة فیها، وتوزیع المادة 

الدراسیة على المعلمین بعد صیاغتها وتعریفهم باستخدام  استراتیجیة النظم المتداخلة، 

 واالستفادة منها وشرحها للطلبة في الشعب التجریبیة.
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تدریب المعلمین على تطبیق الدراسة من خالل سلسلة من اللقاءات معهم، تم من خاللها  -

 مناقشة الدلیل، والخطوات الالزم اتباعها في التدریس.

 تطبیق االختبار واالستبان بشكل قبلي على عینة الدراسة (التجریبیة والضابطة ). -

تطبیق التجربة(حیث تم تدریس الوحدة الثامنة (الحرارة في حیاتنا) للمجموعة التجریبیة  -

 باستخدام استراتیجة النظم المتداخلة وللمجموعة الضابطة تدریسها  بالطریقة االعتیادیة ).

تطبیق االختبار واالستبان، بشكل بعدي على المجموعتین  التجریبیة والضابطة في نفس  -

 الوقت. 

 جمع االختبارات ورصد النتائج، والقیام بالمعالجات االحصائیة المناسبة الستخراج النتائج  -

 وتفسیرها.

 كتابة التوصیات والمقترحات ووضع تجربة الباحثة بین یدي الباحثین. -

 

 متغیرات الدراسة:  6.3

 اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة:

 .المتغیرات المستقلة: 1

وهي (برنامج قائم على منحى النظم، الطریقة االعتیادیة). - طریقة التدریس 

وله مستویان: ذكور، إناث. - الجنس 

.المتغیرات التابعة:  2

- مهارة التفكیر التأملي (اختبار). 

- الدافعیة نحو التعلم (استبان). 
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 المعالجات اإلحصائیة: 7.3

تم استخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة لعالمات المجموعة التجریبیة، والمجموعة 

الضابطة على اختبار مهارات التفكیر التأملي، واستبانة الدافعیة، حیث تم استخدام تحلیل التغایر 

إلجابة على أسئلة الدراسة، ولمعرفة داللة الفروق في متوسطات ل) ANCOVAالمصاحب الثنائي(

أداء الطلبة في االختبار واالستبیان حسب المجموعة، والجنس، والتفاعل بینهما، كما تم استخدام 

كروبناخ ألفا لحساب معامل الثبات ومعامل االرتباط بیرسون، وذلك باستخدام برنامج الرزم االحصائیة 

 ).SPSSللعلوم االجتماعیة (
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الفصل الرابع  

عرض نتائج الدراسة:  

یتناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة، والتي هدفت إلستقصاء فاعلیة برنامج 

قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو تعلم 

العلوم، وكذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر یختلف باختالف طریقة التدریس والجنس والتفاعل بینهما. 

 

یلي عرض للنتائج تبعا للمتغیرات التابعة:  وفیما

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  1.4

 ما فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر التأملي 

 (ضابطة أو تجریبیة) والجنس المجموعةنحو تعلم العلوم؟ وهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

والتفاعل بینهما؟ 

لإلجابة عن هذه السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات المعیاریة، لعالمات الطلبة في 

االختبار الذي یقیس مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم وذلك بحسب الجنس 

 ) هذه المتوسطات واألنحرافات المعیاریة.1.4وطریقة التدریس، ویبین الجدول (

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في اختبار مهارات التفكیر 1.4جدول (

التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم، حسب المجموعة والجنس. 

42 
 



 المجموعة
 
 
 

 الجنس

 التجریبیة الضابطة

 البعديالقبلي   البعديالقبلي  

المتوسط العدد 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط العدد 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

 5.76 12.07 6.28 7.55 43 3.69 8.67 6.43 6.38 39ذكور 

 6.29 13.05 5.94 10.99 41 3.50 9.98 7.36 10.37 41إناث 

 المجموع
80 8.42 7.17 9.34 3.64 84 9.24 6.33 12.55 6.01 

 

) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في 1.4یالحظ من الجدول (
اختبار مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم حسب المجموعة والجنس في 

االختبار البعدي، ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة 
) تم استخدام اختبار تحلیل التغایر المصاحب α 0.05≤ذات داللـة إحصائیـة عنــد مستـوى (

(ANCOVA)  یوضح ذلك. 2.4(والجدول (
 

 لعالمات الطلبة في اختبار مهارات التفكیر (ANCOVA) ): نتائج تحلیل التغایر الثنائي2.4جدول (
التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم بحسب  المجموعة والجنس والتفاعل بینهما. 

 مجموع المربعاتمصدر التباین 
درجات 
 الحریة

 متوسط المربعات
قیمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.00 101.04 1676.46 1 1676.46 االختبار القبلي

 0.00* 24.72 410.25 1 410.25 المجموعة

 0.401 0.70 11.76 1 11.76 الجنس

 0.94 0.05 0.08 1 0.08 الجنس × المجموعة

   16.59 159 3301.8 الخطأ

    163 5573.92 الكلي

 ) α≥ 0.05دالة عند مستوى الداللة ( 

 

 النتائج المتعلقة بالمجموعة:
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) أن قیمة (ف) المحسوبة للفروق بین متوسطات أداء الطلبة في اختبار 2.4یالحظ من الجدول (

)، وأن 24.72مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم حسب المجموعة هي (

)، أي أن هناك فروقًا ذات  α≥ 0.05) وهي قیمة أقل من مستوى الداللة (0.00مستوى الداللة (

بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم تعزى إلى داللة إحصائیة 

 یبین المتوسطات الحسابیة المعدلة واألخطاء المعیاریة لالختبار (3.4)، والجدول طریقة التدریس

 .البعدي حسب المجموعة

 

):المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة الختبار مهارات التفكیر 4.3الجدول (

التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم حسب المجموعة. 

 الخطأ المعیاري المتوسطات الحسابیة المعدلة المجموعة

 0.408 9.53 ضابطة

 0.400 12.37 تجریبیة

 

) وهو أكبر 12.37) أن المتوسط المعدل لطریقة التدریس التجریبیة هو (4.3ویالحظ من الجدول (

) وبذلك تكون الفروق حسب طریقة التدریس 9.53من المتوسط المعدل لطریقة التدریس اإلعتیادیة (

 لصالح طریقة التدریس وفق منحى النظم المتداخلة مقابل طریقة التدریس االعتیادیة.

النتائج المتعلقة بالجنس: 

) وأن مستوى 0.70 أیضًا أن قیمة (ف) المحسوبة لمتغیر الجنس هي ((2.4)ویالحظ من الجدول 

) أي أنه ال توجد فروق ذات  α≥ 0.05) وهذه القیمة أعلى من مستوى الداللة (0.40الداللة یساوي (

داللة إحصائیة بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم تعزى إلى 

  الطالب(ذكر، أنثى).الجنس

 

 

النتائج المتعلقة بالتفاعل بین المجموعة والجنس: 
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) 0.05) نجد أن قیمة (ف) للتفاعل ما بین طریقة التدریس والجنس هي (2.4 ( رقم بالعودة للجدول

) أي انه ال یوجد أثر  α≥ 0.05) وهي قیمة أعلى من مستوى الداللة (0.94ومستوى الداللة یساوي (

تعزى للتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس مما یدل على أنه ال یوجد هناك فروق ذات داللة إحصائیة 

 بین طریقة التدریس والجنس. إلى التفاعل

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  2.4

ما فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في دافعیتهم نحو تعلم العلوم؟ 

 (ضابطة أو تجریبیة) والجنس والتفاعل بینهما؟ المجموعةوهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

لإلجابة عن هذه السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات الدافعیة 

) هذه 4.4لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم وذلك بحسب الجنس والمجموعة، ویبین الجدول (

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة. 

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف 4.4جدول (

السابع في مادة العلوم، حسب المجموعة والجنس. 
 المجموعة

 
 
 
 

 الجنس

 التجریبیة الضابطة

 البعديالقبلي   البعديالقبلي  

المتوسط العدد 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط العدد 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

المتوسط 
الحسابي 

 االنحراف
المعیاري 

 11.37 78.02 13.37 60.60 43 13.76 63.33 14.70 56.38 39ذكور 

 11.33 79.63 12.33 61.26 41 11.22 60.14 14.20 58.80 41إناث 

 المجموع
80 57.62 13.98 61.70 11.12 84 60.92 11.67 78.80 10.67 

 

) أن هناك فروقًا ظاهریة في المتوسطات الحسابیة لمتوسطات الدافعیة لدى 4.4یالحظ من الجدول (

طلبة الصف السابع في مادة العلوم حسب المجموعة والجنس في المقیاس البعدي للدافعیة، ولمعرفة ما 

45 
 



إذا كانت هذه الفروق الظاهریة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة ذات داللـة إحصائیـة عنــد 

والجدول رقم  (ANCOVA)) تم استخدام اختبار تحلیل التغایر المصاحب α 0.05≤مستـوى ( 

) یوضح ذلك. 5.4(

 لمتوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف (ANCOVA) ): نتائج تحلیل التغایر الثنائي5.4جدول (

السابع في مادة العلوم بحسب الجموعة والجنس والتفاعل بینهما. 

 مجموع المربعات مصدر التباین
درجات 

 الحریة
 متوسط المربعات

قیمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 0.654 0.202 18.677 1 18.677 االختبار القبلي

 0.00* 124.198 11489.942 1 11489.942 المجموعة

 0.578 0.310 28.695 1 28.695 الجنس

 0.108 2.605 241.011 1 241.011 الجنس × المجموعة

   92.513 159 14709.60 الخطأ

    163 26980.78 الكلي

)  α≥ 0.05دالة عند مستوى الداللة ( *

النتائج المتعلقة بطریقة التدریس: 

) أن قیمة (ف) المحسوبة للفروق بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف 5.4یالحظ من الجدول (

) اقل من 0.00)، وأن مستوى الداللة(124.19السابع في مادة العلوم حسب طریقة التدریس هي (

في متوسطات الدافعیة لدى )، أي أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة  α≥ 0.05مستوى الداللة (

یبین المتوسطات الحسابیة ) 6.4(، والجدول طلبة الصف السابع في العلوم تعزى إلى طریقة التدریس

المعدلة للمقیاس البعدي للدافعیة حسب طریقة التدریس: 

 

):المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة لمتوسطات الدافعیة لدى طلبة 6.4الجدول (

الصف السابع في العلوم حسب المجموعة. 
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 الخطأ المعیاري المتوسطات الحسابیة المعدلة المجموعة

 1.083 61.797 ضابطة

 1.057 78.779 تجریبیة

 

) وهو اكبر من 78.77) أن المتوسط المعدل للمجموعة التجریبیة هو (6.4ویالحظ من الجدول (

) وبذلك تكون الفروق حسب المجموعة لصالح 61.79المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة (

 المجموعة التجریبیة مقابل المجموعة الضابطة.

النتائج المتعلقة بالجنس: 

) وأن مستوى 0.310) أیضًا أن قیمة (ف) المحسوبة لمتغیر الجنس هي (5.4ویالحظ من الجدول (

) أي أنه ال یوجد هناك  α≥ 0.05) وهذه القیمة أعلى من مستوى الداللة (0.578الداللة یساوي (

فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم تعزى إلى 

الجنس. 

النتائج المتعلقة بالتفاعل بین طریقة التدریس والجنس: 

) ومستوى 2.60) نجد أن قیمة (ف) للتفاعل ما بین المجموعة والجنس هي (5.4 بالعودة للجدول (

) أي أنه ال یوجد أثر  α≥ 0.05) وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة(0.108الداللة یساوي تقریبا (

تعزى إلى للتفاعل بین المجموعة والجنس مما یدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

 .التفاعل

  

 

 

: ملخص نتائج الدراسة
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وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في  .1

مادة العلوم تعزى إلى طریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة. 

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع  .2

 في مادة العلوم تعزى إلى الجنس.

وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم تعزى  .3

 إلى طریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة.

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم  .4

 تعزى إلى الجنس.

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع  .5

 في مادة العلوم تعزى إلى التفاعل بین الجنس والمجموعة.

عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم  .6

 تعزى إلى التفاعل بین الجنس والمجموعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

48 
 



 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس  

مناقشة النتائج والتوصیات: . 5

  مقدمة :

هدفت هذة الدراسة إلى استقصاء فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في 

تنمیة مهارات التفكیر التأملي ودافعیتهم نحو تعلم العلوم. 

ولتحقیق هذا الهدف تم تطبیق اختبار لمهارات التفكیر التأملي واستبانة لقیاس الدافعیة قبل البدء 

وفیمایلي مناقشة لهذة النتائج.  بالمعالجة التجریبیة وبعد االنتهاء منها، ومن ثم تحلیل النتائج وعرضها،

 

 مناقشة النتائج: 1.5

النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  •

 ما فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في تنمیة مهارات التفكیر التأملي 

 (ضابطة أو تجریبیة) والجنس المجموعةفي مادة العلوم؟ وهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

والتفاعل بینهما؟ 
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أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة في المتوسطات الحسابیة لعالمات الطلبة في 

اختبار متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم حسب طریقة 

 التدریس والجنس في االختبار البعدي.

ترى الباحثة أن السبب یعود إلى استخدام منحى النظم عمل على زیادة المشاركة اإلیجابیة للطلبة أثناء 

تنفیذ استراتیجیة منحى النظم، حیث تم استثارة اهتمام الطلبة بالمواقف التعلیمیة الجدیدة والتنوع في 

األنشطة التعلیمة یزید من الدافعیة لدى الطلبة التي تعمل على تنمیة مهارات التفكیر، كما أن استخدام 

 منحى النظم في التعلیم أتاح للطالب أن یتعلموا ویفكروا وفقًا لما هو مطروح في البرنامج مما عزز

).  Accetta, 2013) ودراسة (2016ودعم مهارات التفكیر لدیهم وتتفق هذه النتیجة مع دراسة جبر (

بینهما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة 

طریقة التدریس ولصالح المجموعة التجریبیة التي درست لالصف السابع في مادة العلوم یعزى 

   باستخدام طریقة التدریس وفق منحى النظم قد یرجع السبب في ذلك إلى :

لعل نموذج منحى النظم یعمل على تهیئة مناخ تعلیمي إیجابي نحو عملیة التعلم مما یجعل المتعلم 

مهیًأ الكتساب المعرفة وتعمیقها وتكاملها واستخدامها استخداما ذا معنى، كما إن اجراءات الدراسة وفق 

منحى النظم تركز على إیجابیة المتعلم من خالل تعلم األقران، وهو ما أدى إلى تهیئة مناخ تعلیمي 

یسوده التعاون بین الطالب، وقد یعود السبب في ذلك تعرض طالب المجموعة التجریبیة من خالل 

البرنامج الى مواقف تتطلب العمل في أنشطة تراعي مهارات تعلمهم بصورة أكثر فعالیة، كما إن 

البرنامج اعتبر المتعلم محورًا  للعلمیة التعلیمیة، حیث تم تصمیم الدروس وفقا لألنماط المفضلة لدى 

طلبة المجموعة التجریبیة مما أثار اهتمام ودافعیة الطلبة نحو ممارسة مهارات التفكیر التأملي، وتنوع 

األنشطة ساعد الطلبة على تحسین مهارات تعملهم. 

بینما أظهرت أیضًا هذه النتائج عدم وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي 

 تعزى للجنس وقد یرجع السبب الى عدم وجود فروق تعزى للجنس .

إن إجراءات التدریس وفق منحى النظم تحتاج وقت كبیر، كما ان الطالب ذكورًا وٕاناثًا تفاعلوا مع هذه 

االستراتیجیة أثناء التدریس، وكذلك عدم تعّود الطلبة في المدارس على األنشطة التعلیمیة داخل 

الصف، واالعتماد الكلي على أسئلة التذكر والحفظ، كما أن الطلبة ذكورًا وٕاناثًا أظهروا اندماجًا في 
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األنشطة التعلیمیة حیث نجدهم یعملون على تحضیر األنشطة التعلیمیة من أجل تفاعل أكثر داخل 

الحصة أثناء الشرح.  

وقد أظهرت النتائج عدم وجود دالة إحصائیًا بین متوسطات مهارات التفكیر التأملي تعزى إلى الجنس 

والطریقة والتفاعل بینهما وقد یرجع ذلك إلى:  

إن كال الجنسین لدیهم الرغبة بالمشاركة والتفاعل مع طریقة التدریس الجدیدة، وٕانهم تعرضوا لنفس 

 األنشطة والخبرات التعلیمیة، وتوفرت لهم نفس الظروف.

وٕان المعلمین یقومون بتدریس الطلبة بناًء على المهارات التي یتم تدریبهم علیها خالل الدورات التدریبیة 

التي یخضعوا لها، وتتضمن عناصر أسلوب التدریس مثل تصمیم الغرفة الصفیة، وبیئة التدریس، 

ممیزات التدریس، أسالیب التدریس وأسالیب التقییم، ویعتمد هذا التصنیف على تقریر السلوكیات 

اإلجرائیة للمتعلمین اثناء تفاعلهم مع الموافق التعلیمي .  

واتفقت هذه النتیجة مع العدید من الدراسات التي اطلعت علیها الباحثة منها العربیة: مثل دراسة 

) التي استخدمت منحى النظم في اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة في مادة العلوم 2006الخوالدة (

لطلبة الصف الرابع وكان لها األثر الواضح في عملیة التعلم والتعلیم،  كما واتفقت مع دراسة الدهون 

) التي اقرت باستخدام هذه االستراتیجیة في مناهج العلوم الكتسابهم المفاهیم العلمیة واعطاءها 2005(

) 2004المعنى العلمي الصحیح،  وجاءت تتفق نتائج هذه الدراسة أیضا مع نتائج دراسة أبو حدید (

) التي أظهرت نتائج كل من الدراستین على ضرورة بناء المناهج الدراسیة في العلوم 1999وفهمي (

بناًء على منحى النظم لما له األثر الواضح في تحقیق الهدف التعلیمي المنشود، واكساب الطالب 

المفاهیم العلمیة واعطاءها تصور حقیقي لهم مما یعطها معن للحیاة العملیة.   

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  •

ما فاعلیة برنامج قائم على منحى النظم لدى طلبة الصف السابع في دافعیتهم نحو تعلم العلوم؟ 

 (ضابطة أو تجریبیة) والجنس والتفاعل بینهما؟ المجموعةوهل تختلف هذه الفاعلیة باختالف 

أظهرت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة احصائیة في المتوسطات الحسابیة لمتوسطات الدافعیة لدى 

طلبة الصف السابع في مادة العلوم حسب طریقة التدریس والجنس في المقیاس البعدي للدافعیة. 
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ترى الباحثة أن السبب یعود إلى إن البرنامج المقترح یمتلئ باألنشطة التعلیمیة المختلفة التي تزید من 

). Accetta, 2013) ودراسة (2016تفاعل الطالب نحو التعلم وتتفق هذه النتیجة مع دراسة جبر (

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائیا بین متوسطات الدافعیة تعزى إلى طریقة التدریس 

ولصالح المجموعة التجریبیة وقد یرجع السبب في ذلك إلى: وضوح وتنوع خطوات وٕاجراءات البرنامج 

اإلجرائیة وذلك من خالل التعلم األقران وعمل أنشطة والتذكیر على إیجابیة المتعلم، وهذا یزید من 

دافعیتهم نحو التعلم، كما أن التدریس وفق هذا البرنامج ساعد الطالب على فهم وٕادراك المهام 

واألنشطة وارتباط هذه المهام بحیاة الطالب وتحدیها أدى إلى زیادة التحدي والمنافسة بین المجموعات 

 وٕاقبالهم على الموضوعات المختارة أو اكتسابهم المعرفة وتنظیمها بصورة صحیحة.

أظهرت أیضًا النتائج عدم وجود فروق بین متوسطات الدافعیة یعزى إلى التفاعل بین الجنس وطریقة 

التدریس وقد یعود السبب في ذلك إلى أن: أن البرنامج المقترح یوفر أنشطة تعلیمیة تعمل على جذب 

المتعلمین مما یوفر خبرات تعلیمیة تزید من دافعیة الطلبة، كما أن ابتعاد البرنامج المقترح عن الروتین 

المتعارف علیه من خالل عرض المادة التعلیمیة بطریقة تقلیدیة. وأیضا األوضاع الصعبة التي یعیشها 

أبناء شعبنا جعلت الطالب یتمسكون بالتعلیم إلثبات ذاتهم في المستقبل واالعتماد علیهم. 

) التي أظهرت ان األسلوب والطریقة 2010وجاءت النتیجة تتفق مع نتائج دراسة العلوان والعطیات (

العلمیة الجدیدة لها الدور الهام في إعطاء الطالب والمتعلم تحفیز نحو العلم وبأسلوب جدیدة وبعیدا 

اثر على  التدریبي ) التي كان للبرنامج2007عن الروتینیة، كما واتفقت مع نتائج دراسة غانم (

 بالقیمة، واإلحساس بالمتعة، اإلحساس وعلى عام، بشكل المقیاس على الداخلیة األكادیمیة الدافعیة

وتحمل الضغوط، وذلك الن أي طریقة تعلیمیة جدید تعمل على لفت انتباه المتعلم والخروج عن 

المألوف.  
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  : التوصیات2.5

القیام بتنظیم دورات تدریبیة لمشرفي ومعلمي ومعلمات العلوم على استخدام نموذج منحى  .1

النظم في التدریس لدوره اإلیجابي في زیادة التحصیل. 

أخذ نتائج الدراسة بعین االعتبار عند إعداد مناهج العلوم والمواد التعلیمیة وتتضمن هذه  .2

المناهج إجراءات التدریس وفق نموذج منحى النظم. 

توصي هذه الدراسة المعلمین استخدام منحى النظم الذي یسهم في تقدیم المحتوى التعلیمي  .3

بشكل یمكن للطالب فهمه وٕادراك العالقات بین اجزائه. 

إعادة النظر في بناء مناهج العلوم، بحیث تركز أهدافها وأنشطتها ومحتواها على استخدام  .4

أكثر من مادة بما یخدم الهدف التعلیمي. 

تضمین برنامج إعداد معلم العلوم قبل الخدمة وخالل الخدمة لالستراتیجیات التدریسیة الحدیثة  .5

 وخصوصا طریقة منحى النظم المتداخلة التي تعتمد على تنمیة مهارات التفكیر. 

إتاحة الفرصة أمام التالمیذ في مادة العلوم للبحث عن المعرفة واكتشافها وتطبیقها مما یسهم  .6

 في توظیفها بشكل سلیم في حیاتهم الیومیة.

استخدام اكثر من أسلوب وطریقة خالل الحصة الصفیة وتوظیف المواد األخرى للوصول  .7

للهدف التعلیمي مما یزید من دافعیة المتعلم نحو التعلم والتعلیم. 

توظیف منحى النظم في عملیات التصمیم التعلیمي وال سیما في مقررات العلوم والحاسوب  .8

 والتكنولوجیا لما له من فوائد على العملیة التعلیمیة .
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)1ملحق رقم (         

 

 

اختبار مهارات التفكیر التأملي 

 

 التاریخ:---------               الصف:-----------                الشعبة:------- 

 

أختي الطالبة: /أخي الطالب

یهدف هذا االختبار إلى قیاس مهارات التفكیر التأملي لدیك بمادة العلوم بوحدة الحرارة في حیاتنا، 

والمهارات هي: الرؤیة البصریة، الكشف عن المغالطات، الوصول إلى االستنتاجات، إعطاء تفسیرات 

مقنعة، وضع حلول مقترحة. 

والباحثة تقدم لك جزیل الشكر لتعاونك، وأرجو منك قراءة تعلیمات االختبار قبل البدء باإلجابة. 

تعلیمات االختبار: 

 ) دقیقة.40زمن االختبار محدد بحصة واحدة ( •

  أسئلة.5یتكون االختبار من  •

 السؤال األول عبارة عن اختیار من متعدد یوجد لكل سؤال اجابة واحدة صحیحة فقط. •

 یرجى تأمل ومالحظة األسئلة والصور بشكل جید قبل البدء باإلجابة.  •

 

 مع تمناتي لكم بالنجاح والتوفیق.

 سراحین.  أحمدالباحثة: نهیل جمال
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 سؤال األول:-ال

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة في ما یأتي: 

 

وذلك ) یستخدم میزان الحرارة الزئبقي لقیاس درجة غلیان الماء وال یستخدم میزان الحرارة الكحولي 1

ألن: 

 

أ- درجة غلیان الكحول أقل من درجة غلیان الزئبق. 

ب- درجة غلیان الكحول أعلى من درجة غلیان الزئبق. 

ج- درجة غلیان الكحول أقل من درجة غلیان الماء. 

د- درجة غلیان الزئبق أقل من درجة غلیان الماء. 

 

 أنه عند مالمسة الجسم (أ) للجسم (ب) فإن: نستنج من الشكل المقابل) 2

أ- الجسم (ب) یفقد حرارة. 

ب- الجسم (ب) یكتسب حرارة. 

ج- الجسم (أ) یكتسب حرارة. 

د- (أ وب) في حالة اتزان حراري. 

 

 ما عدا:) جمیع ما یلي من التطبیقات العملیة على ظاهرة تمدد المواد بالحرارة 3

أ- المنطاد. 

ب- السخان الشمسي. 

ج- الثیرموس. 

د- میزان الحرارة. 

 

ذهب أحمد إلى البحر في الصباح، فوجد أن درجة حرارة رمال الشاطئ أكبر من درجة حرارة ) 4

وذلك بسبب: البحر، 
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أ- الحرارة النوعیة للرمل أكبر من الحرارة النوعیة للماء. 

ب- الحرارة النوعیة للماء أكبر من الحرارة النوعیة للرمل. 

ج- الماء یبرد ببطء ویسخن ببطء. 

 د- (ب وج).

 

 

 وحدد أي منها یبن العالقة بین درجة الحرارة وحركة الجزیئات: تأمل األشكال التالیة) 5

 

 

: ما عداجمیع ما یلي من العوامل التي تعتمد علیها كمیة الحرارة )6

أ- الزمن. 

ب-كتلة الجسم. 

ج- التغیر في درجة الحرارة. 

د- نوع المادة. 

 

  صناعة مقابض أواني الطهي من البالستیك ألن:یفسر سبب )7

أ- البالستیك مادة جیدة التوصیل الحراري. 

ب- البالستیك مادة ردیئة التوصیل الحراري. 

ج- البالستك مادة صلبة وقویة. 

د- البالستیك مادة تساعد على سرعة نضج الطعام. 

 

) أرادت مریم تناول وجبة االفطار قبل الذهاب للعمل، وأرادت أن تأكل المربي الذي یزودها بالطاقة، 8

 ماذا تقترح علیها أن تفعلولكنها لم تستطع أن تفتح الغطاء المعدني للعلبة وحاولت كثیرا ولم تستطع، 

 لكي تفتحها بسرعة وسهولة:

أ- أن تضع على الغطاء المعدني للعلبة ماء مثلج. 

ب- أن تضع العلبة على الغاز المشتعل فترة من الزمن. 
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ج- أن تضع على الغطاء المعدني للعلبة ماء ساخن. 

 د- أن تحاول كسر الغطاء المعدني بآله حادة.

 

) قامت طالبة بوضع جسم ساخن في منتصف المسافة بین لوحین من الصفیح أحداهما لونه أبیض 9

واآلخر أسود اللون، كما في الشكل المقابل، في أي العبارات التالیة تعتبر المشاهدة صحیحة: 

أ- درجة حرارة الصفیحة السوداء أقل من درجة حرارة الصفیحة البیضاء. 

ب- الصفیحة البیضاء تمتص حرارة أكبر من الصفیحة السوداء. 

ج- درجة حرارة الصفیحة السوداء أكثر من درجة حرارة الصفیحة البیضاء. 

د- ترتفع درجة حرارة الصفیحة السوداء أكثر من درجة حرارة الصفیحة البیضاء. 

 

 دقائق فإن : 5: وضع كأسان بهما ماء صنبور على نفس اللهب بعد مرور في الشكل المقابل) 10

). 2) أعلى من درجة حرارة الماء في الكأس (1أ- درجة حرارة الماء في الكأس (

ب- درجة حرارة الكأسین ال تتغیر. 

ج-درجة حرارة الماء في الكأسین متساویة. 

) أقل من درجة حرارة الماء في الكأس 1د- درجة حرارة الماء في الكأس (

)2 .(

 

 :وذلك ألنه) یفضل استخدام الزئبق في موازین الحرارة 11

أ- یلتصق بالجدار األنبوبة التي یحتویها. 

ب- سطحه مستو. 

ج- سائل شفاف غیر معتم. 

د- تمدده وتقلصه منتظم. 

 

) أراد المسؤول عن تمدیدات أسالك الكهرباء بالشوارع أن یضیف بعض األعمدة إلنارة الطریق، 12

 ماذا تقترح علیة أن یفعل:وكان الجو شدید البرودة، 

أ- أن یبقي األسالك الواصلة بین األعمدة مرتخیة ومنحنیة. 
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ب- أن یبقي األسالك الواصلة بین األعمدة مشدودة الى حد ما. 

 ج- أن ینتظر حتى یصبح الجو حار ویمدد األسالك.

د- أن یضع أسالك سمیكة جدا لتتحمل البرودة. 

 

 وذلك ألن:) یفضل لبسمالبس فاتحة اللون في فصل الصیف وقاتمة اللون في فصل الشتاء، 13

أ- األلوان القاتمة تمتص كمیة حرارة من الضوء أكبر من األلوان الفاتحة. 

 ب- األلوان القاتمة تمتص كمیة حرارة من الضوء أقل من األلوان الفاتحة.

 ج- ألن التوصیل الحراري لأللوان الفاتحة أكبر من التوصیل الحراري لأللوان القاتمة.

 د- ال دخل لأللوان في امتصاص الحرارة.

 

 الشكل المقابل لتسخین ثنائي الفلز أن: ) نستنتج من14

 أ- الفلزان من نفس النوع .

 ب- مقدار تمدد الفلز العلوي أكبر من تمدد الفلز السفلي.

 ج- مقدار تمدد الفلز العلوي أقل من تمدد الفلز السفلي.

 .د- الفلزان یتمددان بالحرارة بنفس المعدل

 

 دخول الكرة بالحلقة قبل التسخین،وبعد التسخین نالحظ عدم دخول ) تأمل الشكل التالي والحظ 15

 نستنج من ذلك:الكرة نفسها بالحلقة نفسها 

أ- أن الكرة تمددت بالتسخین فنقص حجمها. 

 ب- أن الكرة تمددت بالتسخین فزداد حجمها.

 ج- قوة دفع الكرة داخل الحلقة قبل التسخین أكبر من قوة دفعها بعد التسخین.

د- ال دخل للتسخین بعدم دخول الكرة بالحلقة. 

 

 ما عدا: بالنسبة لمنظم الحرارة ) جمیع مایلي صحیحة16

 أ- یتركب منظم الحرارة من شریط ثنائي الفلز.

ب- یتقوس شریط ثنائي الفلز عندما یبرد الجهاز. 
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ج- یفصل التیار عن الجهاز بسبب اختالف معامل تمدد المعدنین. 

د- یتكون شریط ثنائي الفلز من نوعین مختلفین من الفلزات. 

 

 انصهار مكعبات الجلید عند وضعها نالحظ من الشكل المقابل) 17

بكأس العصیر بعد فترة من الزمن، أي من العبارات تبین انتقال 

الحرارة: 

أ- العصیر یكتسب حرارة والثلج یفقدها. 

 ب- كل من العصیر والثلج یفقد حرارة.

                                ج- كل من العصیر والثلج یكتسب حرارة.

 بعد فترة       عند وضع الجلید                           یكتسبها.       د- العصیر یفقد حرارة والثلج 

                                                                                                                

 :ما عداعند تسخین قضیب النحاس تحدث جمیع التغیرات التالیة ) 18

أ- یزداد حجمه. 

ب- تزداد كتلته. 

ج- یزداد طوله. 

د-یتمدد في جمیع االتجاهات. 

 

 في أي حالة سیكتسب الماء كمیة حرارة أكبر في الشكل الذي أمامك) 19

 عند تغیر درجة حرارته:

 م . 50 م __ 20أ- من

  م .80 م __ 15ب- من 

  م .90 م __ 45ج- من 

 م . 70 م __ 30د- من 

 

یعمل العمال في مصانع الحدید الصلب ویعانون من ألم مستمر في أیدیهم بسبب ارتفاع حرارة ) 20

 للتقلیل من هذه األالم: ماذا تقترح علیهمالحدید، 
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أ- أن یدهنون أیدیهم بالزیوت للتقلیل من الحرارة. 

ب- أن ال یعملون بمثل هذة المصانع الضارة. 

ج- أن یضعوا أیدیهم بالماء البارد كلما أحسوا باأللم. 

د- أن یرتدون قفازات مصنوعة من اللدائن. 

___________________________________________________________ 

 السؤال الثاني:-

ثم أجیب عن العبارات التالیة، علماً  بأن الجسمین متماثلین ومن نفس الحظ وتأمل الشكل المقابل 

 النوع:-

أ) حدد اتجاه انتقال الحرارة ؟ 

 ........................................................

ب)حدد أیهما یفقد الحرارة وأیهما یكتسب الحرارة ؟ 

 ........................................................

ج) متى یتوقف انتقال الحرارة بین الجسمین ؟ 

 ........................................................

د) عند أي درجة حرارة یتوقف انتقال الحرارة بین الجسمین؟ 

 .............................................

 ________________________________________________

السؤال الثالث:- 

الذي یوضح طرق انتقال الحرارة، اكتب هذه الطرق اعتماداً  على  الحظ وتأمل الشكل المقابل 

الشكل؟ 

 
 ____________________________________________________

 

 

 جسم س
 جسم موصل للحرارة  س20

 جسم ص
 س 50
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 السؤال الرابع:-

ما طرق انتقال الحرارة في كل من األشكال التالیة:- 

1                      -2-                              3                                       -

3 -

  

 

..........................             ................................................         

 

السؤال الخامس:- 

علل ما یلي :- 

أ- تنفجر البالونات المنفوخة بالهواء المعرضة ألشعة الشمس أحیاناً  في األعراس واالحتفاالت. 

 

 

 

ب- كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كتلة من الحدید درجة مئویة واحدة أكبر من كمیة الحرارة 

الالزمة لرفع درجة حرارة الكتلة ذاتها من الذهب درجة مئویة واحدة.  
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) 2ملحق رقم (

 

 

 
 

استبانة لقیاس دافعیةالطلبة نحو تعلم العلوم 

 

 التاریخ:---------   الصف:-----------   الشعبة:---------- 

 

أختي الطالبة: /أخي الطالب

یحتوي هذا المقیاس على عدد من الفقرات التي تقیس دافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم للصف السابع، 

وهذا المقیاس یستخدم لألغراض البحث العلمي فقط، لذا یرجى اإلجابة عنه بموضوعیة حسب رأیك. 

 

البیانات األولیة: 

الرجاء وضع دائرة حول اإلجابة المالئمة لك. 

                             أ )  ذكر               ب ) أنثى -  الجنس:
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:فقرات االستبانة  

) في المربع الذي تراه مناسب لك: xیرجى قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة، ووضع إشارة (

 

أرفض 

 بشدة

 

 أرفض

 

محاید 

 

 أوافق

 

أوافق 

 بشدة

 

 الفقرة

 

الرقم 

 

  .1 أشعر بالسعادة عندما أكون بحصة العلوم     

  .2 أدرس یومیا مادة العلوم خوفا من الفشل ولیس لتحقیق النجاح     

  .3 أتعاون مع زمالئي في دراسة مادة العلوم     

  .4 أستمتع عندما أمارس تجارب العلوم بالحصة     

  .5 أنفذ واجباتي بمادة العلوم دون ضغط من والدي أو معلمي     

  .6 تجذبني األمثلة والوسائل التي یستخدمها معلم العلوم      

  .7 أتوجه للمعلم عند مواجهتي أي صعوبة بمادة العلوم     

  .8 أتخلى عن واجبات مادة العلوم عندما أشعر بصعوبتها      

  .9 أحب مادة العلوم ألني أحب معلمها     

أشعر بالضیق أثناء أداء واجبات العلوم التي تتطلب العمل      

 مع الزمالء بالحصة 

10.  

ال أحب أن یعاقب التالمیذ في حصة العلوم مهما كانت      

 األسباب 

11.  

امنح مادة العلوم وقتا كافیا لدراستها        12.  

أقوم بعمل تصور ذهني لما أقرأه بمادة العلوم        13.  

د یسعدني أن تعطى المكافآت للطلبة في مادة العلوم بقدر الجه     

 المبذول 

14.  
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أتطلع للحصول على أعلى درجة بمادة العلوم        15.  

  .16 یصعب علي االنتباه لشرح معلم العلوم ومتابعته     

  .17  أحب أن یسألني والدي عن عالماتي بمادة العلوم     

  .18  أنفذ ما یطلبه مني معلم العلوم بسرعة وسعادة     

اضع مجموعة من المالحظات وأناقشها مع المعلم اثناء شرح      

 درس العلوم

19.  

  .20 مادة العلوم مادة غیر مباشرة تثیر فضولي إلكتشافها     

  .21 أرصد اخطائي وأحاول ان اتجنبها في دراسة العلوم     

  .22 أبحث عن مادة خارجیة تثري معلوماتي بموضوع الحصة      

  .23 أقضي وقت فراغي بقراءة كتب ذات عالقة بمادة العلوم      

  .24 أشارك في كثیر من النشاطات بمادة العلوم      

أستطیع أن أفسر ما یدور حولي في الحیاة في ضوء ما      

 تعلمته بمادة العلوم

25.  

أقوم بالتحضیر المسبق لدرس العلوم بإحضار المواد      

 المستخدمة بالتجارب

26.  

اهتمامي بمادة العلوم یؤدي الى اهمالي بالمواد االخرى       27.  

أفضل أن یعطینا معلم العلوم أسئلة صعبة تحتاج الى التفكیر       28.  

أسنمتع باألفكار الجدیدة التي أتعلمها بمادة العلوم       29.  

یصغي الي والداي عندما أتحدث عن مشكالتي بمادة العلوم        30.  

 

 شكرَا لتعاونكم
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  )3ملحق رقم (

 قائمة بأسماء المحكمین: 

 

مكان العمل التخصص  االسم  الرقم  

الجامعة األردنیة مناهج وأسالیب تدریس أ.د. محمد سالم العملة   .1

جامعة القدس مناهج وأسالیب تدریس أ. د. عفیف زیدان   .2

جامعة القدس المفتوحة/ الخلیل مناهج وأسالیب تدریس أ. د. محمد شاهین   .3

جامعة القدس مناهج وأسالیب تدریس  د. محسن عدس    .4
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) 4ملحق رقم (

كتاب تسهیل المهمة من الجامعة:  
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)5ملحق رقم (  

 كتاب تسهیل المهمة من مدیریة التربیة والتعلیم شمال الخلیل: 
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) 6ملحق رقم (    

  

: المادة التعلیمیة    

 

 

 استراتیجة التدریس: النظم المتداخلة  الحرارة في حیاتنا                            العنوان :

الحرارة ودرجة الحرارة/ الحرارة والمادة         الصف: السابع األساسي  الموضوع:

 

: العلوم العامة، التكنولوجیا، الریاضیات، الفنون والحرف، الصحة والبیئة، المواد ذات الصلة

اإلقتصاد المنزلي، الجغرافیا. 

 

نقاط التداخل :  
 

التعرف على مفهوم الحرارة وكیفیة قیاس درجة الحرارة، وربط المفهوم بالبیئة من العلوم العامة: 

خالل االستخدام السلیم لها، والتعرف على كمیة الحرارة وربطها بأحد مصادر الطاقة(الغذاء)، 

والتعرف على تمدد وانتقال الحرارة في المواد وربطها بتطبیقات عملیة. 

: التقینات الحدیثة في عرض موازین الحرارة من خالل البوربوینت، األفالم، التجارب التكنولوجیا

على الحاسوب ومشاهدتها، واستخدام االنترنت في عرض البحوث ذات الصلة .  

 االشكال الهندسیة التي تخدم الدرس، المتغیر(الحد الجبري)، العملیات الحسابیة الریاضیات:

األربعة. 

،  التصمیم، أسس التصمیم الفني تعبیري بالرسم، تصمیم مجسمات، البوستراتالفنون والحرف:

اللوحات. 

 ضربة الشمس، الغذاء المتوازن. الصحة والبیئة:

 مهارات ضروریة عند اعداد الطعام، طرق حفظ األطعمة، تنظیف المالبس. اإلقتصاد المنزلي:

 مناخ فلسطین، الطاقة في فلسطین. الجغرافیا:
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 األسئلة الرئیسیة:

 

 ما هي حاالت المادة؟ •

 كیف یتحول الجلید إلى سائل؟ •

 كیف یتحول السائل إلى غاز؟ •

 في أي اتجاه تنتقل الحرارة؟ •

 ما المقصود بدرجة الحرارة؟ •

 ماذا نسمي الجسم الذي یعطي حرارة؟ •

 ماذا نسمي الجسم الذي یفقد حرارة؟ •

 ما اسم األداة المستخدمة لقیاس درجة حرارة األجسام؟ •

 مما یتكون میزان الحرارة؟ •

 كیف نقیس درجة الحرارة عملیا؟ •

 كیف یتم تدریج موازین الحرارة؟ •

 وضح المقصود بكمیة الحرارة؟ •

 ما هي العوامل التي تعتمد علیها كمیة الحرارة؟ •

 ما المقصود بالحرارة التوعیة للمادة؟ •

 ما المقصود بالسعر؟ •

 ما العالقة التي تربط بین كمیة الحرارة والكتلة والحرارة النوعیة والتغیر في درجة الحرارة؟ •

 ما هي مصادر الطاقة الحراریة؟ •

 ما أثر الحرارة في األجسام(الصلبة والسائلة والغازیة)عند تسخینها وتبریدها؟ •

 اذكر التطبیقات العملیة على تمدد المواد بالحرارة؟ •

 بین كیفیة عمل الثیرمستات (منظم الحرارة)؟ •

 بین كیفیة عمل السخان الشمسي؟ •

 ما الممیزات التي تتوافر في سائل الزئبق والكحول في موازیین الحرارة؟ •

 بین مبدأ عمل المناطید؟ •

 كیف تنتقل الحرارة في المواد(الصلبة والسائلة والغازیة)؟ •
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 صنف بعض المواد وفقا لتوصیلها للحرارة(جیدة التوصل أو ردیئة التوصیل)؟ •

 ما العوامل التي تعتمد علیها امتصاص األجسام للحرارة أو اشعاعها لها؟ •

 اذكر بعض التطبیقات العملیة النتقال الحرارة في المواد؟ •

 بین مبدأ عمل التدفئة المركزیة؟ •

 بین مبدأ عمل الثیرموس؟ •

 

 

األهداف العامة: 

 
أن یكون الطالب قادرا على أن: 

یوضح المقصود بكل من: درجة الحرارة، وكمیة الحرارة، والسعر، والحرارة النوعي، والسعة  •

 الحراریة.

 یوضح الفرق بین درجة الحرارة وكمیة الحرارة من خالل األنشطة. •

 یبین عملیا ما یحدث عند اتصال جسمین مختلفین في درجة الحرارة. •

 یحدد عملیا العوامل التي تؤثر في كمیة الحرارة التي یكتسبها جسم ما أو یفقدها؟ •

 یحسب عملیا كمیة الحرارة التي یكتسبها جسم ما أو یفقدها. •

 یحل مسائل ریاضیة على كمیة الحرارة والسعة الحراریة. •

 یراعي قواعد األمن والسالمة عند استخدام أدوات المختبر، والقیام بعملیات التسخین. •

 یخطط لوجبة طعام تمده بالطاقة االزمة. •

 یبین أن المادة تتمدد بالسخونة وتتقلص بالبرودة في جمیع حاالتها. •

 یختبر عملیا تمدد حاالت المادة(الصلبة، والسائلة، والغازیة). •

 یمیز طرق انتقال الحرارة. •

 یبین أن المواد المختلفة تتفاوت في مقدار تمددها عند تسخینها، ومدى توصیلها للحرارة. •

 ذكر بعض التطبیقات العملیة في حیاتنا على التمدد وطرق انتقال الحرارة. •

 یمیز بین المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة. •
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یكتب تقاریر عن درجة الحرارة وكمیتها وتمدد المواد بالحرارة، وانتقال المواد بالحرارة.  •

 

  

 :األهداف الخاصة
 

المفاهیم: 

سیتعرف الطالب أن....... 

درجة الحرارة هي التي تعبر عن سخونة  •

األجسام أو برودتها، وتعد صفة من 

صفات المادة تحدد انتقال الحرارة عند 

 اتصالها معا.

قاقدا للحرارة هو الجسم الساخن وتنتقل  •

 الحرارة منه إلى الجسم البارد.

كاسبا للحرارة هو الجسم األقل حرارة  •

 ویكتسب الحرارة من الجسم الساخن.

میزان الحرارة هو أداة تستخدم لقیاس  •

 درجات حرارة األجسام.

التدرج السیلسیوسي هو تقسیم المسافة  •

 جزء یسمى كل 100بین النقطتین إلى 

 منها درجة.

كمیة الحرارة هي الطاقة التي تعتمد  •

على كتلة المادة ونوعها والتغیر في 

 درجة حرارتها.

الحرارة النوعیة هي كمیة الحرارة الالزمة  •

لرفع درجة حرارة وحدة الكتل من المادة 

 درجة سیلسیوسیة واحده.

المهارات: 

سیتمكن الطالب من أن........ 

 الجزیئات). حاالت المادة(حسب یفسر •

 یفسر اتجاه انتقال الحرارة. •

  یذكر مكونات میزان الحرارة. •

 یفسر كیفیة قیاس درجة الحرارة. •

 یحسب كمیة الحرارة. •

 یجرب قیاس درجة الحرارة. •

یحدد العوامل التي تعتمد علیها كمیة  •

 الحرارة.

یوضح العالقة بین كمیة الحرارة  •

 والعوامل التي تعتمد علیها.

یعبر عن العالقة بین كمیة الحرارة  •

وكتلة الجسم والحرارة النوعیة والتغیر 

 في درجة الحرارة.

یفسر تمدد وتقلص المواد بفعل الحرارة  •

 المختلفة.

یوضح مبدأ عمل بعض التطبیقات  •

 العملیة على تمدد المواد بالحرارة.

یوضح كیفیة انتقال الحرارة بالمواد  •

 المختلفة.
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السعر هو كمیة الحرارة الالزمة لرفع  •

غم من الماء درجة 1درجة حرارة 

 سلیسیوسیة واحده.

التوصیل الحراري هو انتقال الحرارة  •

عبر المواد الصلبة من الطرف الساخن 

إلى الطرف البارد وتنتقل الحرارة من 

 جزيء إلى اخر بالتصادم.

مواد جیدة التوصیل هي المواد التي  •

 تنتقل عبرها الحرارة بسهوله.

مواد ردیئة التوصیل هي المواد التي  •

 تنتقل الحرارة عبرها ببطء.

الحمل هو انتقال الحرارة عن طریق  •

حركة الجزیئات المائع من المناطق 

 السفلى إلى المناطق العلیا.

اإلشعاع هو انتقال الحرارة في الفراغ  •

في جمیع اإلتجاهات وبسرعة كبیرة جدا 

وال یحتاج إلى جزیئات لحمل الطاقة 

الحراریة أثناء نقلها. 

 یصنف المواد وفقا لتوصیلها للحرارة. •

یوضح الیة انتقال الحرارة (بالحمل  •

 والتوصیل واالشعاع).

یفسر العوامل التي یعتمد علیها  •

 امتصاص األجسام للحرارة واشعاعها.

یوضح مبدأ عمل بعض التطبیقات  •

 العملیة على انتقال الحرارة.

یمتلك مهارات التفكیر التأملي والناقد  •

 واإلبداعي.

یمتلك القیم واإلتجاهات نحو ذاته  •

 وغیرة.

 یقیم الذات والخبرات والمعلومات. •

 یرسم ویصمم ویركب وینفذ. •

 یجري األبحاث على اإلنترنت. •

یكتب التقاریر الخاصة باألنشطة.  •

 

المهام: 
 

تصمیم شرائح بوربوینت تحمل صور مختلفة ألجسام مختلفة ودرجات حرارة مختلفة.  •

 تمثیل لجزیئات المادة( الصلبة، السائلة، الغازیة)عن طریق اللعب. •

 عمل لوحات بخرائط مفاهیمیة لحاالت المادة ولطرق انتقال الحرارة. •

 تطبیق معادلة كمیة الحرارة على بعض المسائل الحیاتیة. •

 تصمیم بوسترات تعریف بدرجة الحرارة وكمیة الحرارة للتفریق بینها. •
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 تصمیم بوسترات لدرجات الحرارة في تنظیف المالبس وكیها مراعیا نوع األقمشة. •

 تصمیم لوحة عن مكونات میزان الحرارة. •

 تصمیم دارة كهربائیة لنثبت من خاللها تمدد األجسام بالحرارة. •

 تصنیف انتقال الحرارة لبعض المواد المختلفة إما جیدة التوصیل أو ردیئة التوصیل. •

 جلب میزان الحرارة وقیاس درجات الحرارة في أوقات مختلفة لمعرفة الطقس. •

 استقصاء تسلسلي عن طرق حفظ األطعمة. •

 التخطیط لعمل وجبة غذائیة متوازنة. •

عمل صندوق برسومات ألطعمة مختلفة وعمل مجسم للهرم الغذائي والعمل على تصنیف  •

 األطعمة بناء على أنواع المغذیات في الهرم الغذائي.

 اجراء أبحات خاصة بالحرارة وكمیتها وطرق انتقالها و تمدد المواد بالحرارة وتطبیقاتها. •

عمل دراسة شاملة لمصادر الحرارة والتسلسل في استخدام الوقود من أجل انتاج الطاقة  •

 الحراریة.

 عمل تقاریر وأبحاث لمبدأ عمل بعض التطبیقات العملیة. •

 تصمیم فیدیوهات لمواضیع مختلفة تتعلق بالحرارة في حیاتنا. •

 

 __________________________________________________________

 

دالئل اخرى: 

 
اختبارات قصیرة یومیة.  •

عرض أبحاث ومقاالت وتقاریر الطلبة.  •

أسئلة تقومیة تمهیدیة وتكوینیة وختامیة باستمرار.  •

تقییم مشاریع وأعمال الطلبة.  •
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المصادر: 
 

أفالم فیدیو وعروض بوربوینت.  •

األدوات والخامات الالزمة مثل بولقان واسفنج ودوائر و اشكال هندسیة.   •

مواقع االنترنت.  •

عروض علمیة.  •

قصص وكتب علمیة.  •

أبحاث ومقاالت وتقاریر.  •

 

 ة:استراتیجیة التدریس وفق النظم المتداخل

 

 : نقاط التداخل

 
نعتمد في هذا المعیار على التعلم الذاتي، فالطالب المتعلم ذاتیا هو شخص: 

 مثقف منتج الكتساب المعلومات والمهارات المتصلة باهتمامه الشخصیة. •

قادر على التعبیر عن رأیه وفهمه لمفهوم الحرارة وما یتصل به من قواعد كونیه وأسس  •

 علمیة.

 قادر على االستقصاء العلمي والتكنولوجي لتطور استخدام الحرارة في التطبیقات العملیة. •

 یحدد تسلسل التطور في استخدام الوقود من أجل انتاج الطاقة الحراریة. •

یتأمل ویراقب اإلختالفات بین حاالت المادة وطرق انتقال الحرارة مستنتجا الخصائص  •

 الممیزة لكل منها.

یستقصي تاریخیا صناعة موازیین الحرارة ویسجل اإلختالفات والفروق وفق الفترات  •

 الزمنیة.

 قادر على تحدید أنواع المغذیات ومعرفة مكونات الهرم الغذائي وعمل وجبات متوازنة. •

قادر على تصمیم وتنفیذ األنشطة المتوفرة في الكتاب المدرسي، مستندا إلى القوانین  •
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 العلمیة والفنیة.

 متمكنا من إدارة المشاریع ذات العالقة بالمادة، وعمل تقاریر وأبحاث. •

 یبني رابطا بقیمة الحیاة بشكل عام، وأهمیة الحرارة بشكل خاص. •

 

 

: معلومات مغلوطة

 

 درجة الحرارة نفس كمیة الحرارة. •

 انتقال الحرارة بمختلف حاالت المادة بالطریقة نفسها. •

 

 ____________________________________________________________

 

         ):مراحل التنفیذ (أسالیب التدریس

                                                                            (حصة واحدة) 

استكشاف احتیاجات الطلبة وخبراتهم في مجال الحرارة في حیاتنا.  •

سؤال الطلبة عن حاالت المادة وصفاتها لمعرفة الخبرات السابقة.  •

یعرض المعلم شرائح بوربوینت لصور درجات الحرارة الساخنة والبارده، ویقوم بطرح بعض  •

 األسئلة: مثل ماذا یحدث اذا وضعت ملعقة بجانب االنار؟

سؤال الطلبة عن كیفیة معرفة درجة الحرارة، واذا كان احداهم اختبر قیاس درجة حرارة  •

 جسم معین.

جمع المالحظات والتساؤالت التي تدور في ذهن الطلبة حول الحرارة وما تحتاج الطلبة  •

 لمعرفته في هذا المجال.

وضع التساؤالت التي جمعها من الطلبة موضع التفكیر واختیار األسئلة الجوهریة منها  •

 واإلضافة علیها بما یخدم مصلحة الطلیة في هذا المجال.

 تصمیم وحدة دراسیة وفق نهج النظم المتداخلة. •
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 استتخدام أسالیب تدریس متنوعة حسب األهداف والحاجات والمهام في هذه الوحدة. •

 

في المرحلة التالیة: 

 حصص) 8     أوال:                                                                 (

اإلنطالق نحو التعلم الذاتي متداخل النظم. 

 سؤال .... من یستطیع تصنیف حاالت المادة؟ •

جمع اإلجابات على هیئة خارطة مفاهیم على السبورة ثم اإلنطالق من مفهوم المادة. 

 ذكر بعض أسماء المواد وتصنیفها في ثالث مجموعات( صلبة، سائلة، غازیة). •

تنقسم الطالبات إلى ثالث مجموعات، وتقوم كل مجموعة بالبحث وتصمیم بوستر لحاالت  •

 المادة وجزیئاتها یشمل معلومات وصور لكل نوع.

عرض مجسمات لجزیئات حاالت المادة على شكل أشكال هندسیة محسوسة وتوظیف  •

 الرسم. 

ینتقل المعلم لعمل تجربة من خالل استخدام أجسام بارد واخرى ساخنة بجمیع حاالت  •

 المادة ویثیر عدة تسأالت.

 عرض صور لألنواع موازین الحرارة، من حقبات زمنیه مختلفة، وجلب موازین حرارة  •

مختلفة، وقیاس حرارة بعض األجسام، والطلب منهم ترتیبها حسب التسلسل الزمني التي 

 صنعت فیه.

 مناقشة الطلبة في السبب الذي ارتأوه لوضع موازین الحرارة في هذا الترتیب. •

التعرف على مكونات المیزان وكیفیة قیاس حرارة األجسام ووحدتها باالستقصاء  •

 واالستكشاف، من خالل عمل األنشطة الواردة..

 التعمق في مفهوم درجة الحرارة. •

القیام برصد الحرارة في مناطق وأوقات مختلفة، لمعرفة كیف یمكن قیاس درجة حرارة  •

 الجو لمعرفة الطقس.

التوصل إلى األمراض التي یتعرض الیها االنسان بفعل درجات الحرارة المرتفعة  •

 والمنخفضة.

عرض فیدیو لكیفیة تنظیف المالبس باستخدام درجات الحرارة المختلفة وذلك بحسب أنواع  •
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 األقمشة.

 التوصل إلى معرفة درجات الحرارة وأنواع األقمشة. •

 حل األسئلة واإلجابة عن التساؤالت التي یسألها الطلبة. •

 

 حصص) 8    ثانیا:                                                          (

طلب من الطالبة عمل تقریر أو بحث مبسط عن كمیة الحرارة في نهایة الحصة  •

 السابقة، وعرضة في بدایة هذه الحصة.

احضار األدوات من قبل الطلبة إلجراء األنشطة، للتوصل إلى الفرق في درجة  •

 الحرارة وكمیة الحرارة.

بعد معرفة كمیة الحرارة نقوم بعمل األنشطة والتوصل إلى العوامل التي تعتمد  •

 علیها كمیة الحرارة وقانونها.

تصمیم لوحات لقانون كمیة الحرارة والعوامل التي تعتمد علیها كمیة الحرارة وذلك  •

بتقسیم الطالبات بمجوعات واستخدام استراتیجة تفاوض العقول التي تنمي التفكیر 

 التأملي.

 تطبیق أمثلة على القانون وذلك لمعرفة احدى المتغیرات الغیر معروفة. •

سؤال الطلبة عن المصدر الرئیسي للحرارة الذي یعتبر أول مصدر على األرض،  •

وبذلك نفتح المجال للبحث والتنقیب عن المعلومات ومعرفة مصادر الحرارة 

 وتأثیراتها.

بعد التوصل لمصادر الحرارة، نقوم بعرض فیدیو عن مصادر الطاقة الحراریة  •

 ومنها الغذاء المتوازن.

 تذكر أنواع المغذیات والهرم الغذائي. •

 التخطیط لوجبة غذائیة متوازنة باالعتماد عللى الهرم. •

تقسم الطلبة إلى مجموعات عند احضار الوجبات، واثارتهم بتساؤالت للتوصل  •

 منها لطرق حفظ األطعمة لبعض أنواع من الطعام وذلك باستخدام الحرارة. 

 حل األسئلة واإلجابة عن التساؤالت التي یسألها الطلبة.  •
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  حصص)          6              (           ثالثا:                                           

استثارة الطلبة وجلبهم للموضوع عن طریق تمثیل ألعمدة الكهرباء بوساطة أدوات  •

 وحبال ومعرفة التوازي والتعامد.

عرض شرائح بوربوینت وصور ألشكال األسالك على أعمدة الكهرباء والتوصل  •

 إلى اإلختالفات بینها.

 معرفة الصور إلى أي فصل من فصول السنة تنتمي. •

 التوصل إلى تأثیر الحرارة والبرودة على األسالك. •

اجراء األنشطة وذلك بتقسم الطلبة واستخدام استراتیجة تفاوض العقول لبینان  •

 وتفسیر الحرارة على األنواع المختلفة من حاالت المادة.

 تصمیم دارة كهربائیة لنثبت من خاللها تمدد األجسام بالحرارة. •

 رسم الدراة عن طریق األشكال الهندسة المختلفة. •

 عرض فیدیو عن بعض التطبیقات العملیة لتمدد المواد. •

التوصل لمبدأ عمل بعض التطبیقات عن طریق استخدام أسلوب التفكیر مع  •

 األقران، من خالل عرض تقاریر وأبحاث الطلبة التي طلبت منهم سابقا.

 حل األسئلة واإلجابة عن التساؤالت التي یسألها الطلبة.  •

 

  حصص)7             رابعا:                                                         ( 

 استخدام نظریة التعلم المستند إلى الدماغ في نهج النظم المتداخلة. •

 سؤال..... ما هي طرق انتقال الحرارة وكیف تستدل إلیها؟ •

من خالل اللعب نقوم بتمثیل كیفیة انتقال الحرارة في المواد المختلفة عن طریق  •

ترتیب الطلبة إلى صفوف وأعمده أو بعثرتهم وهذا یزید من دافعیتهم للفهم 

 والتعلم.

 اجراء األنشطة والتوصل إلى طرق انتقال الحرارة في المواد المختلفة. •

 عمل خارطة مفاهیمیة لكل طریقة وكتابة ما یمیزها عن طریق مجموعات. •

التوصل إلى مفهوم وعمل العزل الحراري من خالل اجراء النشاط بمجوعات  •
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 مستخدما استراتیجیة تفاوض العقول.

 عرض مجموعة من الصور وتصنیفها بمجموعات ألي الطرق تنتمي. •

 الرسم والتلوین لطرق انتقال الحرارة. •

 عرض فیدیو توضیحي لبعض التطبیقات العملیة على كیفیة انتقال الحرارة. •

التوصل لمبدأ عمل بعض التطبیقات عن طریق استخدام أسلوب التفكیر مع  •

 األقران، من خالل عرض تقاریر وأبحاث الطلبة التي طلبت منهم سابقا.

 حل األسئلة واإلجابة عن التساؤالت التي یسألها الطلبة.  •
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 الجداول فهرس

 

  الصفحة الجدول 

         ): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات الطلبة في1.4جدول (

اختبار مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم، حسب طریقة 

  المجموعة والجنس.

      43   

 لعالمات الطلبة في (ANCOVA) ): نتائج تحلیل التغایر الثنائي2.4جدول (

اختبار مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم بحسب  

المجموعة والجنس والتفاعل بینهما. 

       43       

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة 4.3الجدول (

الختبار مهارات التفكیر التأملي لدى طلبة الصف السابع في العلوم حسب 

المجموعة. 

       44     

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتوسطات الدافعیة 4.4جدول (

لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم، حسب المجموعة والجنس 

       45 

) لمتوسطات الدافعیة ANCOVA): نتائج تحلیل التغایر الثنائي (5.4جدول (

لدى طلبة الصف السابع في مادة العلوم بحسب المجموعة والجنس والتفاعل 

بینهما. 

       46 

):المتوسطات الحسابیة المعّدلة واألخطاء المعیاریة البعدیة 6.4الجدول (

لمتوسطات الدافعیة لدى طلبة الصف السابع في العلوم حسب المجموعة. 

      47          
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 المالحق فهرس
 

 الصفحة الملحق 

   62   ) اختبار التفكیر التأملي 1ملحق رقم (

  71   ) استبانة لقیاس دافعیة الطلبة نحو تعلم العلوم2ملحق رقم (

  74   ) قائمة بأسماء المحكمین3ملحق رقم (

 75  ) كتاب تسهیل مهمة من الجامعة  4ملحق رقم (

 76   شمال الخلیل   التربیة والتعلیم) كتاب تسهیل مهمة من مدیریة5ملحق رقم (

  78  ) المادة التعلیمیة  6ملحق رقم (
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 فهرس المحتویات

الصفحة الموضوع 

 أ إقرار

 بشكر وتقدیر 

 جالملخص باللغة العربیة 

 دالملخص باللغة االنجلیزیة 

 

 1الفصل األول :خلفیة الدراسة وأهمیتها 

 1 المقدمة 

 3 وأسئلتها مشكلة الدراسة

 5فرضیات الدراسة 

 5 أهمیة الدراسة 

 6 أهداف الدراسة 

 6 حدود الدراسة 

 7 مصطلحات الدراسة 

  

 9الفصل الثاني : األدب النظري والدراسات السابقة  

 9                                                                 األطار النظري

 9منحى النظم                                                                    

 14التفكیر التأملي                                                                 

 17الدافعیة                                                                        

 20                                                               الدراسات السابقة

 20الدراسات المتعلقة بمنحى النظم                                                 

 23الدراسات المتعلقة بالتفكیر التأملي                                               

 28الدراسات المتعلقة بالدافعیة                                                      
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 32التعقیب على الدراسات السابقة                                                  

 

 34  ت                                           الفصل الثالث: الطریقة واإلجراءا

 34 منهج الدراسة

 34 مجتمع الدراسة

 35 عینة الدراسة

 35 )تاو الدراسة (صدق وثبات األدتاوأد

 39 إجراءات الدراسة 

 40 متغیرات الدراسة 

 41 المعالجة اإلحصائیة

 

 42الفصل الرابع: نتائج الدراسة 

 42عرض نتائج الدراسة 

 42 النتائج المتعلقة بالسؤال األول 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

 ملخص نتائج الدراسة 

45 

48 

 

 49الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصیات 

 49المقدمة 

 50 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 52 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

التوصیات 

المصادر والمراجع 

53 

54 

 54المراجع العربیة 

 60المراجع األجنبیة 

 61المالحق 
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