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أثر استعمال خرائط انتفكري يف تدرٌس االقتصاد عهى
حتصٍم طانبات انصف انثانً انثانوي األدبً مبحافظة عدن
ممخص_ ىدؼ البحث إلى معرفة أثر استعماؿ خرائط التفكير في تدريس

 .1المقدمة

االقتصاد عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي

يشيد العالـ تطو ارت كبيرة في مجاؿ التدريس والتعمـ ،نتيجة

األدبي في محافظة عدف-الجميورية اليمنية.

لتطور أبحاث الدماغ ،والعموـ النفسية والتربوية؛ ويرى & Kuhn

وقد تكونت عينة البحث مف ( )132طالبة ،تـ توزيعيف إلى ثالث

 Deanأف البحث التربوي خالؿ العقديف الماضييف شيد تحوالً

مجموعات ،قواـ كؿ مجموعة ( )44طالبة ،حيث تـ تدريس المجموعتيف

رئيساً في رؤية العممية التعميمية مف قبؿ الباحثيف؛ إذ اتجو

التجريبية والضابطة الثانية باستعماؿ خرائط التفكير ،في حيف درست

االىتماـ مف إثارة التساؤؿ عف العوامؿ الخارجية التي تؤثر في

المجموعة الضابطة األولى نفس المحتوى بالطريقة التقميدية ،كما تـ

التعمـ  ...إلى إثارة التساؤؿ حوؿ الكيفية التي يتـ بيا تكويف

مراعاة تكافؤ المجموعات في العمر الزمني والتحصيؿ العممي لمعاـ

المعرفة واكتسابيا ،وما يجري داخؿ دماغ التمميذ مثؿ معرفتو

السابؽ باإلضافة إلى ذلؾ تـ تطبيؽ االختبار القبمي لممجموعتيف

السابقة ،وقدرتو عمى التذكر ،ومعالجة المعمومات [.]1

التجريبية والضابطة األولى ،ولـ تتعرض لو المجموعة الضابطة الثانية

وقد كاف لنتائج البحوث والدراسات الخاصة بمجاؿ الدماغ

إلزالة األثر الذي قد يحدثو .ولمتحقيؽ أىداؼ البحث والتحقؽ مف
فرضياتو تـ استعماؿ اختبار تحصيمي مقنف مكوف مف ( )40فقرة مف

البشري بروز أىمية دور حاسة البصر في التعمـ ،وفي ىذا االتجاه

نوع االختيار مف متعدد ،وقد بمغ معامؿ ثبات االختبار ( ،)0.83وتـ

قدـ ( )Zeki1993نظرية في موضوع "الصورة البصرية" في

استعماؿ الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSSفي مرحمتي التقنيف

الدماغ البشري ،حيث يرى أف الدماغ يقوـ بابتداع ٍ
عالـ إبصارٍي،

واختبار الفرضيات.

وأف اإلبصار والفيـ يحدثاف في آف واحد ،وىو ما أكده Hyerle

وأسفرت النتائج عف :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف:

في دراستو" :الرؤية فيـ" .[2] Seeingisunderstanding

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة األولى في االختبار التحصيمي

ويذىب "رودولؼ أرنيايـ" في كتابو "التفكير البصري" إلى أف

البعدي ولصالح المجموعة التجريبية ،والمجموعة الضابطة الثانية

أكثر عمميات التفكير أىمية تأتي مباشرة مف إدراكنا لمعالـ ،حيث

والمجموعة الضابطة األولى في االختبار التحصيمي البعدي ولصالح

يكوف البصر ىو الجياز الحسي األوؿ الذي يوفر أساس عممياتنا

المجموعة الضابطة الثانية ،ومتوسط االختبار القبمي واالختبار البعدي

ويكونيا .وحسبما يقوؿ" :فإف اآلليات المتميزة التي تفيـ
المعرفية ُ

لصالح البعدي لممجموعة التجريبية ،كما أسفرت النتائج أيضاً عف عدـ

الحواس البيئة بواسطتيا متطابقة تماماً مع العمميات التي يصفيا

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة

عمـ نفس التفكير ...والتفكير المثمر حقاً في أي ميداف مف مياديف

الضابطة الثانية في االختبار التحصيمي البعدي.
الكممات المفتاحية :خرائط التفكير ،تدريس االقتصاد ،التحصيؿ،

المعرفة يحدث في مجاؿ المخيمة" [ .]3وفي ىذا االتجاه يرى كؿ

الطالبات.

مف بينيت ومايير أف استخداـ المدخؿ البصري في التعمـ الصفي
يعد أم اًر ميماً ،باعتباره إستراتيجية مؤثرة في فيـ المضاميف
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العممية ،إذ أف عرض النماذج واألشكاؿ والرسوـ بصورة مكثفة

عالية التجريد ،فإف الطرائؽ التمقينية ال تساعد التالميػذ عمى فيـ

ضمف المقررات الدراسية تيسر عمى المتعمميف الفيـ ،و بذلؾ

موضوعاتيا ويتطمب استراتيجيػات حديثة مثؿ إستراتيجية خرائط

يتحسف أداءىـ ،وانجازىـ ،حيث إنيما يرياف أف عرض الصورة

التفكير؛ وبيذا الصدد تشير عمي ،والخميسي [ ]8إلى أف خرائط

الواحدة يغنى عف ألؼ كممة [.]4

التفكير تساعد عمى تنظيـ المعمومات ،وفيـ أعمؽ لممفاىيـ...
وتعمؿ عمى تحسيف الذاكرة وزيادة التحصيؿ.

وىو األمر الذي أدى إلى البحث عف إستراتيجيات تعمؿ عمى
تحسيف التدريس والتفكير والتعمـ .وقد ظيرت عدة إستراتيجيات

 .2مشكمة الدراسة

وطرائؽ ترتبط بالمنظمات البصرية أو التخطيطية تستعمؿ في

يواجو معظـ الطمبة صعوبات عند تعمميـ الدراسات

التدريس بصورة منيجية في السبعينيات والثمانينيات مف القرف

االجتماعية  -ومنيا مادة االقتصاد  -في المرحمة الثانوية ،بسبب

العشريف ،منيا ،كما يرى ىيرؿ خرائط التفكير ،وىي أدوات تفكير

المفاىيـ االقتصادية المجردة ،األمر الذي يؤدي إلى ضعؼ قدرتيـ

بصرية تيدؼ إلى رعاية وتشجيع التعميـ مدى الحياة .]5[ ،ولـ

عمى تنظيـ ومعالجة األفكار الميمة وتذكرىا .وذلؾ بسبب التمقيف

يتوصؿ ىيرؿ إلى ىذه التقنية إال بعد دراسة معمقة لممنظمات

الذي يسود في المدرسة العربية عموماً والمدرسة اليمنية -عمى

التخطيطية التي تطورت عنيا خرائط التفكير .وفي ىذا السياؽ

وجو الخصوص– فاستراتيجيات التدريس المستعممة تركز عمى

يقوؿ ىيرؿ ( :)Hyerleأنو درس أكثر مف أربعمائة منظـ

التواصؿ المفظي الذي يتحكـ فيو المعمـ وعمى كـ المعمومات التي

تخطيطي تستعمؿ في مجاالت مختمفة ،وبعد تصنيفيا وجدىا تعبر

يكتسبيا المتعمـ ،واسترجاعيا عند االختبار ،دوف النظر إلى كيفية

عف ثماف عمميات أساسية لمتفكير فقط .وعميو فقد قاـ بتطوير

معالجتيا وتنظيميا في بنيتو المعرفية ،وبذلؾ أصبح التعميـ نظرياً

خرائط التفكير إلى األنواع الثمانية لميارات التفكير األساسية،

تمقينياً ،مما جعؿ المتعمميف أكثر سمبية واعتمادا عمى مساعدة

وىي :الخريطة الدائرية ،الخريطة الفقاعية ،الخريطة الفقاعية

اآلخريف ،ويشعرىـ بالممؿ والعزوؼ عف الدرس المعرفي.

المزدوجة ،الخريطة الشجرية ،الخريطة الدعامية ،الخريطة التدفقية،

وعمى الرغـ مف أف الكممة ال غنى عنيا في حجرة الدراسة،

الخريطة التدفقية المتعددة ،الخريطة الجسرية [.]5,6

وىي عممية االتصاؿ مف خالؿ الكتب المطبوعة ،فإف فاعميتيا

ومف ىذا المطمؽ فإف المنظمات التخطيطية بصورة عامة

تتناقص كمما زاد االعتماد عمييا وحدىا؛ فالجمع بيف المغة المفظية

وخرائط التفكير بصورة خاصة تحسف مف تعمـ المواد المتضمنة

والمواد البصرية يتزايد تزيدا مستم اًر ،والحاجة لتمثيالت بصرية

عمى مفاىيـ مجردة  ،ومنيا مادة االقتصاد.

ترجع إلى أف الترابط بيف المعمومات المفظية والبصرية يقوي

وبتأمؿ الوضع الراىف لتدريس االقتصاد نجد أنو قائـ عمى

ويحسف مف عممية التعمـ [ ،]9األمر الذي يتطمب تجريب واستخداـ

مفيوـ التغطية الذي ييتـ فيو المدرس بتقديـ كـ كبير مف المعرفة،

إستراتيجيات جديدة تؤكد عمى الدور الرئيس لممتعمـ في الموقؼ

ويرتكز اىتماـ المتعمـ عمى حفظ أكبر قدر منيا والقدرة عمى

التعميمي ،ومشاركتو في تنظيـ المعرفة مما يساعده عمى التفكير

استرجاعيا .ونظ اًر ألىمية االقتصاد عمى صعيد حياة التالميذ

والقراءة النقدية لما يتعممو.

الشخصية واالجتماعية ،فمف األىمية أف تناؿ مادة االقتصاد في

ومف ىذه اإلستراتيجيات ،استعماؿ خرائط التفكير في

التعميـ الثانوي قد اًر مف الدراسات بيدؼ تطوير إستراتيجيات حديثة

التدريس ،األمر الذي يتطمب إجراء بحوث حوؿ أىميتيا في

لتدريسيا [ .]7وألف مادة االقتصاد تشتمؿ عمى مفاىيـ اقتصادية

التدريس والتعمـ في اليمف؛ وىو ما دفع الباحث إلى محاولة تجريب
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ىذه اإلستراتيجية لتشكؿ نقطة البداية في ىذا المجاؿ عمى المستوى

البعدي؟

الوطني ،أما عمى المستوى اإلقميمي والدولي ،فقد حاوؿ عديد مف

أ .أىمية الدراسة

الباحثيف استقصاء فعالية خرائط التفكير وأثرىا عمى التحصيؿ،

تكمف األىمية النظرية والتطبيقية لمبحث في أنو قد تساىـ نتائجو

وكانت النتائج إيجابية وذات داللة إحصائية في دراسات كؿ مف:

في:

دراسات

 .1تطوير إستراتيجيات التدريس القائمة عمى تنظيـ المعرفة:

[[17,16,15,14,13,12,5,8,11,2,10

وأظيرت

أخرى بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ترجع لخرائط

المنظمات التخطيطية بصورة عامة ،وخرائط التفكير عمى وجو

التفكير ،والدراسات ىي.[21,20,19,18] :

الخصوص.

وىكذا يتبيف مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة – عف فاعمية

 .2إثراء المكتبة التربوية اليمنية ،حيث يعد أوؿ بحث –حسب عمـ

خرائط التفكير وأثرىا في التحصيؿ أنيا كانت متعارضة إلى ٍ
حد ما

الباحث -في اليمف ،يتصدى ليذا الموضوع الذي يتسـ بالحداثة

وغير متسقة مما يبرر الحاجة إلى القياـ بمزيد مف األبحاث حوؿ

وىو إستراتيجية خرائط التفكير بصورة عامة وفي مادة االقتصاد

جدوى استعماليا في العممية التدريسية ،وخاصة في اليمف ،حيث لـ

بدرجة رئيسة.

تجر بحوث سابقة في ىذا المجاؿ.

 .3تحسيف تعمـ االقتصاد ،ألنو يتعامؿ بشكؿ أكبر مع الجانب

وعمى ىذا األساس تتمثؿ إشكالية البحث في السؤاؿ الرئيس التالي:

األيسر مف الدماغ ،وقد جاءت إستراتيجية خرائط التفكير لترفد

ىؿ الستعماؿ خرائط التفكير في تدريس مادة االقتصاد أثر عمى

تدريس االقتصاد بأشكاؿ بصرية مف خالؿ توظيفيا لمجانب األيمف

تحصيؿ تالميذ الصؼ الثاني الثانوي األدبي في اليمف؟

في الدماغ بشكؿ أوضح وأكثر فاعمية مما يسيـ في تنظيـ المتعمـ

ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

لبنيتو المعرفية.

 -1ىؿ يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة

 .4تقديـ تصور لكيفية إعداد خرائط التفكير يفيد المؤسسة اليمنية

التجريبية الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير عف متوسط

المعنية بالمناىج واعداد الكتب الدراسية.

تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة األولى الالتي درسف بالطريقة

 .5توجيو المؤسسات المعنية بشؤوف إعداد وتدريب معممي

التقميدية ،في التطبيؽ البعدي لالختبار؟

ومعممات الدراسات االجتماعية – ومنيا مادة االقتصاد – إلى

 -2ىؿ يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة

أىمية إستراتيجية خرائط التفكير وفمسفتيا ،وكيفية إعدادىا

الضابطة الثانية الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير عف متوسط

واستعماليا في برامج اإلعداد والتدريب.

تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة األولى الالتي درسف بالطريقة

 .6إثارة قضايا بحثية مف قبؿ الباحثيف والميتميف بمجاؿ تدريس

التقميدية ،في التطبيؽ البعدي لالختبار؟

التفكير وتنظيـ المحتوى المعرفي.

 -3ىؿ يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة

ب .ىدف الدراسة

التجريبية في االختبار القبمي واالختبار البعدي؟

ييدؼ البحث إلى تحديد أثر استعماؿ خرائط التفكير في

 -4ىؿ يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة

تدريس مادة االقتصاد عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ

التجريبية عف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة الثانية

الثاني الثانوي في اليمف.

والالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير في االختبار التحصيمي
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ج .محددات الدراسة

المواد الدراسية ،والتي عادة تدؿ عمييا درجات االختبار أو

اقتصر سير البحث وفؽ المحددات اآلتية:

الدرجات التي يخصصيا المعمموف أو االثناف معاً .ويعرؼ الباحث

– المحددات الموضوعية :وحدتا "المشكمة االقتصادية" و"عناصر

التحصيؿ إجرائياً بأنو مقدار اكتساب الطالبات لممعمومات

اإلنتاج" مف كتاب االقتصاد المقرر لتالميذ الصؼ الثاني الثانوي

والمعارؼ المتضمنة في وحدتي "المشكمة االقتصادية وعناصر

األدبي.

اإلنتاج" ،ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار

– المحددات العممية :قياس أثر خمسة أنواع مف خرائط التفكير،

التحصيؿ الذي أعده الباحث.
 .3الدراسات السابقة واالطار النظري

وىي :الخرائط لدائرية ،الخرائط الفقاعية ،الخرائط الفقاعية
المزدوجة ،الخرائط الشجرية ،خرائط التدفؽ المتعددة.

خرائط التفكير :Thinking Maps

– المحددات المكانية :مدرستاف مف المدارس الثانوية بمحافظة

مفيوـ خرائط التفكير:

عدف – الجميورية اليمنية.

يشير ىيرؿ إلى أف خرائط التفكير كمغة بصرية شاممة ،تستخدـ

– المحددات البشرية :عينة مكونة مف طالبات ثالث شعب مف

ثمانية تصاميـ تخطيطية محددة كؿ واحدة تمثؿ عممية تفكير

الصؼ الثاني الثانوي األدبي مف المدرستيف المختارتيف.

أساسية .[11] Hickie
وحوؿ ميارات التفكير األساسية يشير ىيرؿ ويجير )(2000

– المحددات الزمنية :الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي
.2013/2012

إلى أف ميارات التفكير الثماف األساسية التي بنيت عمييا الخرائط

د .مصطمحات الدراسة

ُحددت مف قبؿ عمماء النفس األوائؿ والعمماء المعرفييف في الوقت

سوؼ يتـ تحديد المصطمحات الرئيسة في البحث عمى النحو

الحاضر كبنى معرفية لمتفكير ،وتطوير المغة والتعمـ [.]23,11

التالي:

ومف خالؿ الوصؼ العاـ لمفيوـ خرائط التفكير يمكف أف ننتقؿ

خرائط التفكير  :Thinking Mapsىي أدوات تدريس بصرية،

إلى تحديد أدؽ لممفيوـ مف خالؿ بعض التعاريؼ ،ولتكف البداية

ترتبط كؿ منيا بنمط أو أكثر مف أنماط التفكير ،تساعد التالميذ

مف تعريفات ىيرؿ لممفيوـ :يعرؼ ىيرؿ ( (1999خرائط التفكير

عمى تنظيـ المعمومات والمفاىيـ وايجاد العالقات والروابط بينيما

بأنيا لغة بصرية قائمة عمى ميارات التفكير ،بحيث يستند كؿ

بمجرد النظر ،وابراز أفكارىـ مف خالليا .وىي تستند عمى الفيـ

شكؿ مف أشكاؿ الخرائط عمى ميارة تفكير أساسية مثؿ :المقارنة

العميؽ لممادة المتعممة ،وتيدؼ إلى تشجيع التعمـ وتنمية

والتمييز ،التتابع ،والتصنيؼ ] .[12,24ثـ يطور ىيرؿ تعريؼ

التصورات الذىنية والعمميات العقمية لمتالميذ ].[5

خرائط التفكير في السنوات الالحقة مضيفاً بأنيا طريقة لتنظيـ

ويقصد بخرائط التفكير إجرائيا في ىذا البحث بأنيا رسوـ

المعمومات ،ومحدداً استفادة المتعمـ منيا :فيشير ] [25إلى ىذا

خطية لتنظيـ محتوى وحدتي المشكمة االقتصادية وعناصر اإلنتاج،

المفيوـ بقولو :تعتبر خرائط التفكير مف األدوات البصرية ،وىي

وتعكس بعض ميارات التفكير األساسية.

تمثؿ لغة بصرية مشتركة لكؿ مف المعمميف والمتعمميف في

التحصيؿ  :Achievementيعرؼ شحاتو ،والنجار [ ]22في

المستويات والمواد الدراسية كافة ...وتعد أسموباً جديداً لتنظيـ

"معجـ المصطمحات التربوية والنفسية" التحصيؿ بأنو مجموعة مف

المعمومات تقوـ عمى استعماؿ جداوؿ أو خرائط معرفية تنتظـ مف

المعارؼ والميارات المتحصؿ عمييا والتي تـ تطويرىا مف خالؿ

خالليا األفكار الميمة والرئيسة ألي موضوع تتـ دراستو ،بحيث
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تيسر لممتعمـ استرجاعيا وتفسيرىا وتحميميا ].[25,17,12,2

تعرؼ مفيوـ التمثالت سوؼ تكوف نظرية بياجيو لمنمو المعرفي

الخمفية النظرية لخرائط التفكير:

/التعمـ ،حيث يعتمد نموذج بياجيو عمى التكيؼ لتفسير عممية

إف تطور التمثالت الخارجية لممعرفة أو المنظمات البصرية

التطور ،حيث يرى بمحاج [ ]27أف جاف بياجيو مف األوائؿ الذيف

بصورة عامة ،وخرائط التفكير عمى وجو الخصوص لـ يأت وليد

وجيوا اىتماماً خاصاً إلى النشاط الذىني الذي يترتب عنو التمثؿ،

الصدفة ،بؿ نتاج بحوث عممية تراكمية في مجاالت مختمفة منيا:

وذلؾ مف حيث أنو طرح منظو ار في النمو المعرفي لمسيرورات

البيولوجيا ،والمسانيات ،والعموـ النفسية والتربوية ،مما أدى إلى

السيكولوجية واالشتغاؿ الذىني ،وفي ىذا اإلطار جاء تحديده

بروز مدارس جديدة في عمـ النفس كالمدرسة البنائية التي تؤكد

لمتمثؿ باعتباره تمثؿ ذىني يجد اعتباره في الصورة ،ىو يعكس

عمى أف المتعمـ يبني معرفتو الخاصة بو ،وفي ىذا السياؽ يفترض

عممية عقمية مستقمة عف كؿ تأثير لموسط أو البيئة ،ومف ثمة فإف

 Beethأف فمسفة خرائط التفكير تأتي متماشية مع عديد مف

التمثؿ يفيد االستحضار الذىني ألشياء أو موضوعات في غيابيا.

األطر النظرية الحديثة مثؿ النظرية البنائية في التعمـ التي تؤكد

أما مفيوـ التمثؿ بالنسبة لممنظور المعرفي المعاصر فإف

عمى نشاط المتعمـ وتفعيؿ دوره في الموقؼ التعميمي ،باإلضافة

عديد مف الباحثيف يعرفونو بالصورة الذىنية أو الخريطة المعرفية

إلى أبحاث مممير حوؿ الذاكرة ،حيث تقوـ عمى إعطاء فرصة

عند بياجيو؛ فمثال يرى أحرشاو [ ]28التمثؿ بأنو الصورة العقمية

لممتعمـ إلعادة بناء وتقييـ ومراجعة أفكاره .وربط المعمومات الجديدة

بمعنى االستحضار الرمزي لموقائع الغائبة .ويعرؼ الباحث التمثؿ

بالسابقة مما يساعد عمى تنمية قدرة المتعمـ عمى التعمـ وتذكر

 Representionبأنو الصورة الفكرية التي يكتسبيا دماغ الفرد عف

المعمومات [.]26

المدركات الحسية ،ويضفي عمييا معاني ودالالت تتناسب مع بنيتو
المعرفية .وتمثؿ خرائط التفكير التمثالت الخارجية لممعرفة.

وفي ىذا االتجاه يفترض ))Ward&Wandersee,2000

نظرية النمو االجتماعي لممعرفة:

أف ظيور األدوات البصرية يرجع إلي ما قدمتو أبحاث اإلدراؾ
البصري مف أف استعماؿ األشكاؿ ثنائية البعد كالخرائط والجداوؿ

تشكؿ النظرية الثقافية االجتماعية لػ فيجو تسكي مرك اًز أساسياً

يمفت انتباه المتعمـ ويساعده في كثير مف عمميات الترميز في

لمنمو المعرفي والتعمـ االجتماعي ،وبروز مفيوـ "منطقة النمو

الذاكرة ،واإلدراؾ ،مما يؤدي إلى زيادة قدرتو عمى تذكر المعمومات

األقرب" لمتعمـ" والمفاىيـ –المرتبطة بو ،والذي سيشكؿ أساس

واسترجاعيا بسيولة [.]26

لألدوات المساندة ولتحديد ىذا المفيوـ افترض فيجو تسكي بأف
التالميذ لدييـ مستوياف تطويرياف :مستوى التطور الفعمي ،ومستوى

ويرى الباحث أف نتائج أبحاث الدماغ والذاكرة قد شكمت دفعة
قوية لدراسة العمميات المعرفية ،ونتيجة لذلؾ ظيرت بعض

التطور المحتمؿ .المستوى الفعمي يمثؿ الميارات التي يمتمكيا

النظريات التي تؤسس لممنظمات التخطيطية وخرائط التفكير يمكف

التالميذ مسبقاً لحؿ مشكمة معينة.
أما ميارات حؿ المشكالت التي يطورىا التالميذ بمساعدة

اإلشارة إلييا باختصار عمى النحو اآلتي:

البالغيف تمثؿ تطو ار محتمال ،وبيف ىذيف المستوييف يوجد مستوى

التمثػالت :Representions

النمو الحدي أو منطقة النمو األقرب رياف []29؛ العمواف []30؛

التمثالت مف المفاىيـ التي تناولتيا عموـ متعددة ،وسوؼ

.[21] Sunseri,

يقتصر األمر ىنا عمى المجاؿ السيكوتربوي ،نظ اًر الرتباط المفيوـ

ويشير ىذا االفتراض أيضاً إلى أف ىذه المنطقة تعتبر ميمة

بخرائط التفكير واستعماالتيا في التدريس والتعمـ .ونقطة البداية في
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ألنيا تسمح لممربيف بأف يقرروا مستقبؿ الطفؿ القريب وىذه

ثـ يضيؼ سنسري أف فيور ستيف وسع نظرية فيجوتسكي

المنطقة تفترض أف ىناؾ أوقاتاً مثالية لمتعمـ ،إذا عرفنا كيؼ

الخاصة بػ"منطقة النمو األقرب" عف طريؽ التأكيد عمى أنو عندما

سيتطور التالميذ معرفيا فسنستطيع أف نطور برامج تساعدىـ في

يتدخؿ/يتوسط البالغ في خبرة الطفؿ عف طريؽ إعطائو تعمـ

توسيع ىذه المنطقة في التعمـ المدرسي والوصوؿ إلى إمكاناتيـ

وتراكيب عممية ،فإف سموؾ الطفؿ يتبمور في مجموعات وعادات

األكاديمية عفانو والجيش [.[21] Sunseri, ]31

تشكؿ المتطمبات األساسية لمنشاط المعرفي الصحيح ] .[21فيور

والشيء البارز في نظرية فيجو تسكي المساعدة التي يقدميا

ستيف ( )Feuersteinسمى ىذا التدخؿ "خبرة التعمـ الوسيطة"

WoolFolk

وأكد بأف ىذه األنواع مف التدخالت تساعد الطفؿ عمى تجاوز

) )1995مساندة (سقاالت)  ،Scaffoldingويقترح ىذا المفيوـ

الوضع الحالي إلى النماذج الجديدة لمنشاط وتطوير الطرؽ الجديدة

بأف األطفاؿ يستعمموف ىذه المساعدة لمتدعيـ أثناء بنائيـ لفيـ

لمعمؿ بشكؿ مناسب إلى المواقؼ الجديدة ] .[21إضافة إلى ذلؾ

أعمؽ ،والذي بدوره يؤدي في النياية إلى حؿ المشكالت بأنفسيـ

يشير فيور ستيف إلى أف "خبرة التعمـ الوسيطة تزود المتعمـ

].]9,30

باألدوات الضرورية لتسييؿ تعممو.

الراشد لمطفؿ وقد سماىا وود وزمالؤه حسب

إف ىذه المساعدات التي يقدميا الكبار لمطفؿ تتطمب بحسب

أفكار فيور ستيف حوؿ طبيعة التعمـ ىي ذات داللة ألف

فيجو تسكي أدوات مساعدة عمى تطوير قدرات الطفؿ ،ويرى

اليدؼ الرئيس لمتعميـ ىو تدريس التمميذ ليس فقط الميارات

 ]33,32[ Ston & Wertschأف الوسائط الرمزية مفتاح لبناء

األساسية مثؿ القراءة والرياضيات ،ولكف أيضاً تعمـ كيؼ يتعمـ.

المعرفة وىي حسب فيجوتسكي ( )Vygotskyآليات رمزية مف
ضمنيا األدوات النفسية التي تتوسط بيف األعماؿ الفردية واألعماؿ

ضمف اعتقادات فيورستيف عندما يستعمؿ
برنامج خرائط التفكير ُي ّ
المدرسوف ىذه الخرائط ليساعدوا تالميذىـ الكتساب المفاىيـ،

االجتماعية ،وتوصؿ داخؿ الفرد بخارجو ،والفردي بالجماعي

األمر الذي أدى بػ  [21] Sunseriإلى إضافة فيور ستيف كإطار

[.]33,32

مرجعي لخرائط التفكير حيث يقوؿ "خرائط التفكير تمثؿ مثاالً

ولكف ما ىي الوسائؿ الرمزية يشير (Mahn & Steiner,

ممموساً لنظرية فيجو تسكي "منطقة النمو األقرب" ونظرية

 )1996إلى أف فيجوتسكي أدرج عدداً مف األمثمة لموسائؿ الرمزية

فيورستيف "خبرة التعمـ الوسيطة" .ألف الخرائط تنتج نماذج منظمة

مثؿ المغة ،األنظمة المختمفة لمحساب ،الكتابة ،القطع الفنية،

بشكؿ مركز يستطيع التالميذ أف يستعمموىا ليسرعوا تعمميـ عندما

المخططات ،الخرائط وكؿ أنواع اإلرشادات التقميدية [.]33,32

يرسموا المفاىيـ عمى الورؽ ويناقشوا العالقة فيما بينيا ،وعندما
يساعد المدرسوف التالميذ بأف يبنوا ىذه الخرائط في أف تكوف

ونستخمص مف نظرية فيجو تسكي وخاصة في جانبيا
الخاص بػ"منطقة النمو األقرب" أف الطفؿ في مرحمة معينة مف

مرتبطة ببعضيا البعض.

تطوره المعرفي بحاجة إلى مساعدة الكبار ،وأف ىذه المساعدة

نظرية التعمـ ذي المعنى:

تتطمب أدوات مساعدة تعمؿ كسقا الت لتجسير تعمـ الطفؿ وىذا

تعتبر نظرية التعمـ ذي المعنى أو نظرية التمثيؿ العقمي

ربما أدى ب سنسيري ] [21إلى افتراض مفاده أف "فكرة استعماؿ

ألوزوبؿ مف النظريات المعرفية في عمـ النفس التي تبحث في

خرائط التفكير لتساعد التالميذ في تحصيميـ الدراسي مستندة عمى

آليات االشتغاؿ الذىني ،وبحسب كماؿ زيتوف [ ]9تبحث ىذه

نظرية منطقة النمو األقرب لػ فيجوتسكي (.")Vygotsky

النظرية في اآلليات الداخمية لمدماغ وسيكولوجية بناء المعرفة مثؿ:
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تكويف المفاىيـ ،وكيفية اكتساب المعرفة الجديدة ،التي تعتمد في

بقولو :مف ىذا المنطمؽ اقترح أوزوبؿ استعماؿ ما يعرؼ

األساس عمى المعرفة السابقة الموجودة في البنية المعرفية لممتعمـ،

بالمنظمات المتقدمة  Organiers Advancedبيدؼ تنشيط ما

وبذلؾ يتـ تمثيؿ المعرفة الجديدة داخؿ ىذه البنية بحيث تفقد

لدى المتعمـ مف معرفة سابقة ذات صمة بالمعرفة الجديدة وبمعنى

طبيعتيا التي دخمت فييا ،وينتج عف التفاعؿ بينيما معرفة جديدة

آخر تعمؿ ىذه المنظمات كسقاالت عقمية بيف المعمومات السابقة

متميزة عنيما [.]31

والالحقة.

وفي ضوء ىذه الفرضية فإف عديد مف الباحثيف والمشتغميف

وبحسب ليري [ ]19السبب الجوىري الستخداـ المنظـ المتقدـ

في عمـ النفس يروف بأف ىذه النظرية تشكؿ األساس النظري

في تعمـ المادة الجديدة ىو تزويد المتعمميف بأطر واضحة لربط

لمتمثالت الرمزية أو األدوات البصرية :خرائط المفاىيـ ،شبكة

المعرفة السابقة لدييـ بالمادة الجديدة أو تعمميا [.]5

المفيوـ ،الخرائط العنكبوتية ،الشكؿ ( ،)Vالدائرة المفاىيمية،

واذا كاف أوزوبؿ قد أقترح أف تكوف تمؾ المنظمات في شكؿ

والمنظمات التخطيطية بصورة عامة ] .[37,36,5,35,34,9أما

فقرة نثرية ،فإف ىناؾ باحثيف أمثاؿ "ميمز"" ،إيرا"" ،باروف"

الباز ( )2007فيزعـ أف إستراتيجية خرائط التفكير تعد تطبيقاً

و"ايستس" قد طوروا الفكرة واقترحوا استخداـ تمثيؿ بصري

عممياً لنظرية أوزوبؿ في التعمـ ذي المعنى [ .]38والسؤاؿ الذي

لممعمومات السابقة ذات الصمة ،وأطمقوا عمييا اإلطار الييكمي

يطرح ما ىو جوىر ىذه النظرية؟ وما عالقتيا بالتمثيالت الرمزية

 ،vie Over Structureحيث تعد ىذه التمثالت البصرية عمى يد

الخارجية لممعرفة بصورة عامة؟ إف جوىر نظرية التعمـ ذي المعنى

المعمـ قبؿ أو بمصاحبو النص [.]9

حسب أوزوبؿ ىو "أف معرفة الفرد السابقة أو بنيتو العقمية تعد

خصائص خرائط التفكير:

متغي اًر ميما في تعمـ المعرفة الجديدة ،فالتعمـ ذو المعنى يحدث

تتميز خرائط التفكير عنيا بمميزات كاالتساؽ والمرونة والتطور

عندما يتـ تنظيـ المعرفة الجديدة بحيث ترتبط بالمعرفة السابقة

والتكاممية والتأممية ،وفيما يمي توضيح لتمؾ الخصائص ]:[25,18

[.]9

– االتساؽ ( :)Consistanceبحسب ىيرؿ إف الرمز الذي تستند
وقد احتمت قضية دور المعرفة السابقة في نظرية التعمـ ذي

عميو كؿ خارطة لو شكؿ مميز ،فريد ،وحيد ،ولكف بشكؿ ثابت

المعنى محو اًر رئيساً ،حيث يقوؿ أوزوبؿ ( )1978 ،1968في

ومستمر ،يعكس بصرياً الميارة المعرفية  ،Skill Cognitiveالتي

تصدير كتابو "عمـ النفس التربوي – وجية نظر معرفية" :إذا كاف

يتـ تعريفيا.

لي أف أختصر عمـ النفس التربوي في مبدأ واحد ال غير فإني أقوؿ

– المرونة  :Flexiblityخريطة التفكير مرنة فيناؾ عدة طرؽ

إف أىـ عامؿ يؤثر عمى التعمـ ىو ما يعرفو المتعمـ بالفعؿ ،تحقؽ

لنموىا وتشكميا .يمكف أف تبدأ مف البداية ،ثـ تنمو وتتعقد.

مف ىذا ثـ عممو طبقا لو ].[40,39,36

– القابمية لمنمو والتطور  :Développementalبسبب الرسوـ

وحوؿ عالقة نظرية أوزوبؿ بالتمثالت الخارجية لممعرفة أو

البسيطة والثابتة ،واالستخداـ السيؿ ،فأي متعمـ وفي أي عمر

المنظمات البصرية بصورة عامة والمنظمات التخطيطية بصورة

يمكنو البدء مف صفحة فارغة ،ويوسع الخريطة ليظير تفكيره...

خاصة ،يتضح ذلؾ مف خالؿ األداة التي تربط بيف المعارؼ

إف المتعمـ ومحتوى التعمـ يحدد تعقيد الخريطة أو صعوبتيا ،وكؿ

السابقة والمعارؼ الجديدة ،حيث يرى أوزوبؿ أف المنظـ المتقدـ

متعمـ مف الطفولة المبكرة وصاعداً يمكف أف يستخدـ خارطة التدفؽ

يعمؿ كأداة ربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدة .يوضح ذلؾ []9

ليظير ما يعرفو عف قصة ما ،ويقدـ ترتيباً مختمفاً لممحتوى.
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– التكاممية  :Integrityىناؾ بعديف أساسياف لمتكامؿ :عممية

بيف األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية المدعمة ليا وتفاصيؿ ىذه

التفكير ،ومعرفة المحتوى :أوالً :كؿ الخرائط يمكف استعماليا

األفكار ،كما تستخدـ لمتصنيؼ والتجميع داخؿ فئات أو

وتكامميا مع بعضيا البعض .ثانياً :الخرائط تستخدـ بعمؽ في

مجموعات.

أثناء وعبر مجاالت المحتوى المختمفة.

 -5الخريطة الدعامية/الرباط  :Map Braceتستعمؿ لتحديد

– التأممية  :Reflectiveإف الخرائط-كمغة -تكشؼ كيؼ يفكر

العالقة بيف الكؿ والجزء في موضوع ما ،وكذلؾ لتحميؿ بنية

الفرد في شكؿ نماذج ،أو أنماط؟ ألف المتعمـ يستطيع أف ينظر

الموضوع ككؿ إلى مكوناتو وأجزائو الفرعية.

إلى الورقة ويرى كيؼ يفكر في نموذج المحتوى ولماذا؟ والمعمموف

 -6خريطة التدفؽ  :Flow Mapتستعمؿ ىذه الخريطة في عممية

يستطيعوف أيضاً أف يتأمموا ويقيموا تعمـ المحتوى ،أو إطار ما وراء

تتابع األحداث ،واستدعائيا بشكؿ منظـ ،حيث يقوـ التالميذ بشرح

المعرفة ،وعمميات تفكير المتعمـ.

نظاـ أو ترتيب أحداث ،وتحديد العالقة بيف المرحمة األولى

أىمية خرائط التفكير:

والمراحؿ التالية لألحداث (كالنظاـ ،أو األعداد ،أو العمميات أو
الخطوط أو األحداث).

أف أىمية خ ارئط التفكير تبرز مف نتائج البحوث ،حيث يشير
ىيرؿ إلى أف مف تأثيرات خرائط التفكير :تحسيف الذاكرة؛ الفيـ

 -7خريطة التدفؽ المتعددة  :Multi Flow Mapتستعمؿ لتحديد

العميؽ ،تحسيف ميارات ما وراء المعرفة والتقييـ الذاتي ،ارتفاع

األسباب والنتائج لحدث ما ،وىي تساعد التالميذ عمى تحميؿ

التحصيؿ الدراسي؛ زيادة القدرة عمى توصيؿ المفاىيـ المجردة؛

الموقؼ مف خالؿ األسباب والتأثيرات /النتائج.

تقدـ في اإلبداع والرؤية ،طرح نتاجات نيائية حسنة التنظيـ،

 -8خريطة الجسر  :Bridge Mapتستعمؿ لتوضيح التشابيات

تحويؿ عمميات التفكير عبر التخصصات إلى خارج إطار المدرسة

أو التناظرات واالستعارات بيف العالقات ،حيث يتـ استخداـ

].[17,38,15,5,2

متشابيات تكوف معروفة لدى التالميذ ،تساعدىـ في تعمـ معمومات

أنواع خرائط التفكير:

جديدة ،وبالتالي فيي مفيدة لتوضيح العالقة بيف الواقع [المحسوس]

المجموعة التركيبية لخرائط التفكير تتكوف مف اآلتي []6؛ [:]41

والمجرد.

 -1خريطة الدائرة ( :)Map Circleتستعمؿ لمعصؼ الذىني

التحصيؿ المدرسي Achievement Scholastic
مفيوـ التحصيؿ المدرسي:

لألفكار ،وتوضيح المعرفة السابقة والحالية عف الموضوع بواسطة

يتفؽ كؿ مف (نوفاؾ ،جميفورد ،فاخر عاقؿ ( )1979جابمف)

معمومات المحتوى.
 -2الخريطة الفقاعية  :Map Bubbleتستعمؿ الخرائط الفقاعية

عمى أف التحصيؿ ىو إنجاز مع بعض التفصيالت :فيعرفو

في وصؼ األشياء ،الخصائص ،الصفات ،األنواع ،وىي خريطة

"نوفاؾ" ( )Novakبأنو "انجاز ،أو نتاج المتعمـ في الميارات أو

عنقودية مفتوحة النياية.

المعمومات والسيطرة عمييا" [ .]42أما "جميفورد" ()Guilford

 -3الخريطة الفقاعية المزدوجة :Map Double Bubble

فيعرؼ التحصيؿ بأنو "المستوى الفعمي ألداء التالميذ" [.]43

تستعمؿ إلظيار أوجو الشبو واالختالؼ بيف األشياء ،وىي امتداد

والتحصيؿ بنظر فاخر عاقؿ [" ]44معرفة أو ميارة مكتسبة ،وىو

لمخريطة الفقاعية ،وتقوـ بتحميؿ شيئيف بالمقارنة أو بالتقابؿ.

خالؼ القدرة  ،Abilityوذلؾ عمى اعتبار أف اإلنجاز أمر فعمي

 -4خريطة الشجرة  :Map Treeتستعمؿ في توضيح العالقات

حاضر وليس إمكانية" .أما "جابمف" فيفترض أف التحصيؿ ىو
00

المستويات ىي )1( :المستوى التجريدي النقدي اإلبداعي والقدرة

مستوى محدد مف األداء أو الكفاءة في العمؿ المدرسي .]45[ ...
وىناؾ مف الباحثيف مف ال يعتبره إنجا اًز فقط وانما يشير أيضاً

عمى االتصاؿ الفعاؿ :وىو يمثؿ طرائؽ محددة لفيـ الحقائؽ في

إلى المعطيات التي أدت إلى ىذه النتيجة ،فنجد عمر أمريس

ضوء المبادئ العامة ،وكذلؾ البحث عف بدائؿ تنسجـ مع

( )1996يعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو "مجموع الخبرات والمعارؼ

المبادئ ،أي تكويف رؤية جديدة لمواقع ،ىكذا ينطمؽ العقؿ ليصؿ

النظرية والعممية التي يستطيع المتعمـ تمثميا واستيعابيا في العممية

أقصى إمكاناتو ويكوف قاد اًر عمى تبادؿ اآلراء .وفي ىذا المستوى

معطى خارجياً يعمؿ
التعميمية .إذ تكوف ىذه المعارؼ والخبرات
ً
المتعمـ عمى إدماجيا ذىنيا ومعرفيا لتشكؿ حصيمة يمتمكيا التمميذ

يتـ االقتراب مف المشكمة مف زوايا مختمفة وبشكؿ مرف تجمع مف
أجمو الشواىد وتحمؿ ويتـ البحث عف عالقات )2( .مستوى فيـ

ويستعمميا في نشاطو الد ارسي خاصة واالجتماعي عامة [.]46

المحتوى والقدرة عمى مواجية المشكالت :وىو يعني فيـ المفاىيـ

والبارز في ىذا التعريؼ ،ىو قضية تمثؿ المتعمـ لممعطيات

والحقائؽ في تخصص معيف ،والقدرة عمى تطبيؽ ذلؾ في ظروؼ

واستيعابيا ،ويقترب مف ىذا التعريؼ تعريؼ الدمرداش حيث يعرؼ

مستجدة ( )3مستوى معرفة بعض الحقائؽ واكتساب بعض

التحصيؿ الدراسي بأنو ما يستطيع التمميذ اكتسابو مف معمومات

الميارات :تحصيؿ قدر معيف مف المعمومات والمعرفة و اكتساب

واتجاىات وقيـ ،مف خالؿ ما يمر بو مف خبرات تقدميا المدرسة

بعض الميارات.]49[...

في صور متعددة ونشاطات معرفية أكاديمية أو وجدانية انفعالية

العالقة بيف خرائط التفكير والتحصيؿ الدراسي:
أشارت العديد مف الدراسات إلى وجود عالقة قوية بيف

[.]47

استعماؿ خرائط التفكير بالتدريس والتحصيؿ الدراسي .فقد

أىمية التحصيؿ المدرسي:
يحظى التحصيؿ الدراسي باىتماـ كبير مف الباحثيف

استيدفت دراسة  ،[10] Ballمعرفة تأثير خرائط التفكير عمى

والدارسيف ألىميتو لمفرد ودوره في المجتمع ،ويرى الحسيناف []48

درجة القراءة لطالب الكمية التقميدية وغير التقميدية ،وأظيرت

أف التحصيؿ الدراسي يعد مف المواضيع الميمة التي شغمت حي اًز

النتائج وجود كسبا ذو داللة في تحصيؿ الطالب في القراءة .أما

كبي اًر مف تفكير عمماء التربية وعمـ النفس وجيودىـ ،وىو يستحوذ

دراسة  [11] Hickieفقد ىدفت إلى معرفة اختبار أداء التالميذ

عمى اىتماـ اآلباء حرصا عمى مستقبؿ أبنائيـ ،وبخاصة في

في القراءة/المغة والرياضيات بعد سنتيف مف تطبيؽ خرائط التفكير

مجتمع يعطي لمتحصيؿ الدراسي والوصوؿ إلى االمتياز فيو

وأظيرت النتائج تقدـ تحصيؿ التالميذ في القراءة/المغة ،ولـ توجد

اىتماماً بالغاً ،إذ يتوقؼ عمى نصيب الفرد منو في تحديد مستقبمو

فروؽ ذات داللة في مادة الرياضيات .وىدفت دراسة الشافعي []2

العممي ،ومف ثـ تحديد مينتو ودوره في المجتمع.

إلى معرفة أثر استخداـ خرائط التفكير في تحصيؿ المفاىيـ العممية

كما يعتبر التحصيؿ الدراسي أحد الجوانب الميمة لمنشاط

وتعزيز إستراتيجيات تنظيـ الذات لتعمـ العموـ لتالميذ المرحمة

العقمي الذي يقوـ بو المتعمـ الذي يظير جميا في التفوؽ الدراسي.

اإلعدادية ،وتوصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

ونظ اًر ألىمية التحصيؿ فقد حاوؿ الباحثوف دراسة مستوياتو وتشير

المجموعتيف التجريبية والضابطة في كؿ مف االختبار التحصيمي

Whitehead,

ومقياس إستراتيجيات تنظيـ الذات .أما دراسة عمي ،والخميسي

) .)Ramsden, 1992 Moodie1988إلى أف ىناؾ ثالثة

[ ،]8فقد ىدفت إلى معرفة فعالية خرائط التفكير في تنمية

مستويات متفاوتة النوعية لمتحصيؿ األكاديمي لمتالميذ؛ وىذه

التحصيؿ والتفكير االبتكاري في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ

أدبيات

التعميـ:

in

Nisbit

1967,

06

3

2014

1

السادس االبتدائي ،وقد توصمت الدراسة إلى فعالية خرائط التفكير

النتائج ما يمي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة

في تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري .وىدفت دراسة صادؽ []5

التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي ومقياس

إلى تعرؼ أثر التفاعؿ بيف خرائط التفكير والنمو العقمي في

ميارات ما وراء المعرفة ولصالح المجموعة التجريبية التي درست

تحصيؿ العموـ والتفكير االبتكاري واتخاذ القرار لتالميذ الصؼ

باستعماؿ خرائط التفكير.

(الثالث اإلعدادي) وأظيرت النتائج فروؽ ذات داللة إحصائية لكؿ

فرضيات البحث
بناء عمى ما سبؽ نتوقع أف يكوف ىناؾ تأثير الستعماؿ
ً

المتغيرات التابعة ترجع الستعماؿ خرائط التفكير.

خرائط التفكير في تدريس االقتصاد عمى طالبات الصؼ الثاني

أما دراسة خميؿ [ ]12فقد ىدفت إلى تعرؼ فاعمية خرائط
التفكير في تنمية التحصيؿ والفيـ العميؽ ودافعية االنجاز لدى

الثانوي األدبي في محافظة عدف.

تالميذ الصؼ الخامس في مادة العموـ ،وأظيرت النتائج تقدـ

ويتفرع مف ىذا الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية:

التالميذ في التحصيؿ والفيـ العميؽ ،ودافعية االنجاز ترجع إلى

 -1يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية

استعماؿ خرائط التفكير.

الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير عف متوسط تحصيؿ طالبات
المجموعة الضابطة األولى الالتي درسف بالطريقة التقميدية ،في

واستيدفت دراسة عمراف [ ،]13إلى تعرؼ فعالية خرائط
التفكير في تنمية بعض عادات العقؿ والتحصيؿ لدى تالميذ

التطبيؽ البعدي لالختبار لصالح المجموعة التجريبية.

الصؼ األوؿ إعدادي ،وأظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية

 -2يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة

عمى المجموعة الضابطة .أما دراسة  ،]14] Gibbsفقد استيدفت

الثانية الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير عف متوسط تحصيؿ

دراسة فعالية خرائط التفكير في تحصيؿ تالميذ الصفيف الثالث

طالبات المجموعة الضابطة األولى الالتي درسف بالطريقة

والرابع في القراءة ،وقد أظيرت النتائج وجود مكاسب متزايدة ترجع

التقميدية ،في التطبيؽ البعدي لالختبار لصالح المجموعة الضابطة

إلى التدريس بخرائط التفكير.

الثانية.

وىدفت دراسة عبد الرحمف [ ،]15إلى تعرؼ فعالية خرائط

 -3يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية

التفكير لتدريس العموـ في التحصيؿ واكتساب ميارات حؿ

قبؿ التجربة وبعدىا ،في االختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ

المشكالت لدى تالميذ مرحمة التعميـ األساسي ،وأشارت النتائج إلى

البعدي.

تقدـ التالميذ في التحصيؿ واكتساب ميارات حؿ المشكالت ترجع

 -4ال يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة

إلى خرائط التفكير .أما دراسة مندوه [ ،]16فقد ىدفت إلى تعرؼ

التجريبية عف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة الثانية

فعالية استعماؿ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير

والالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير في االختبار التحصيمي

واتخاذ القرار في مادة العموـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وقد

البعدي".

أظيرت النتائج فعالية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ وميارات

 .4الطريقة واإلجراءات

التفكير واتخاذ القرار .أما دراسة عصفور [ ]17والتي ىدفت تعرؼ

أ .منيج الدراسة

فاعمية خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة

استخدـ الباحث المنيج التجريبي لتحديد أثر التدريس

لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في مادة المنطؽ .وقد أظيرت

باستعماؿ خرائط التفكير في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني مف
05

المرحمة الثانوية بمحافظة عدف في مادة االقتصاد ،وذلؾ لمناسبتو

المالحظات تـ االستفادة منيا عند إعادة صياغة الدليؿ ،وبذلؾ

لمشكمة البحث وىدفو وىو معرفة تأثير المتغير المستقؿ عمى

أصبح الدليؿ صالحاً لالستعماؿ.

المتغير التابع ،وبالتحديد استخدـ الباحث تصميـ سولوموف الثالثي

إعداد كراسة نشاط الطالبة:

الذي يتكوف مف مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة  1باختبار

قاـ الباحث بإعداد كراسة نشاط لمطالبات (في المجموعتيف

قبمي وبعدي ،باإلضافة إلى مجموعة ضابطة  2تتعرض لممتغير

التجريبية والضابطة الثانية) لمساعدتيف عمى استعماؿ وتطبيؽ

التجريبي ،ولكف ال يطبؽ عمييا االختبار القبمي إلزالة أثره.

خرائط التفكير ،ويشتمؿ الدليؿ عمى تعريؼ التالميذ بخرائط التفكير

المواد التعميمية وأداة الدراسة:

وأنواعيا ،النشاطات التي يجب عمى الطالبات القياـ بيا عند

اختيار المادة التعميمية:

بنائيف خرائط التفكير وأسئمة تقويـ الدروس .وتـ عرض كراسة

تـ اختيار وحدتي "المشكمة االقتصادية ،وعناصر اإلنتاج" مف

النشاط عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد مف صالحيتيا وفي

كتاب مبادئ االقتصاد المقرر دراستو لتالميذ الصؼ الثاني

ضوء مالحظاتيـ تـ إعادة صياغة الكراسة وأصبحت صالحة

الثانوي ،كمادة لمبحث وذلؾ لعدة أسباب:

لالستعماؿ.

– احتواء الوحدتيف عمى المفاىيـ األساسية التي تشكؿ البنية

تجييزات خرائط التفكير إلكترونياً:
تـ إعداد خرائط التفكير التي استعممت في تنظيـ دروس

الرئيسة لمادة االقتصاد.
– احتواء الوحدتيف عمى عدد مف المفاىيـ ذات تجريد عاؿ مما

الوحدتيف إلكترونياً بشكميف :األوؿ :يتضمف خرائط التفكير الفارغة

يشكؿ صعوبات في تعمـ التالميذ ليا مف خالؿ طريقة التدريس

عمى مستوى كؿ درس ،وتستعمؿ لمعرفة المعمومات السابقة عف

التقميدية.

الموضوع المدروس .أما الثاني فيو يتضمف خرائط التفكير المحممة

– موضوعات الوحدتيف تتضمف مفاىيـ ليا عالقة مباشرة بحياة

بالمعمومات ،ويتـ عرضيا بجياز عرض المعمومات (داتاشو) أثناء

التالميذ ،واتقانيا يساعد عمى تنمية تحصيميـ وفيميـ لما يدور

سير الدرس بعد عرض الخرائط الفارغة ولكؿ موضوع عمى حده.

حوليـ.

إعداد االختبار التحصيمي:

إعداد دليؿ المعمـ:

قاـ الباحث بإعداد االختبار التحصيمي وأجرى عميو إجراءات
التقنيف كافة:

قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ يتضمف الخطط التدريسية

اليدؼ مف االختبار:

باستعماؿ خرائط التفكير وتضمف الدليؿ عمى مقدمة عامة ،فمسفة
إستراتيجية خرائط التفكير وأىميتيا وأنواعيا ،أىداؼ تدريس

ييدؼ االختبار إلى قياس مدى تحصيؿ طالبات الصؼ

الوحدتيف ،التوزيع الزمني لمموضوعات ،إرشادات عامة لممعمـ

الثاني الثانوي األدبي (العينة المستيدفة) لمحتوى وحدتي "المشكمة

لتدريس الوحدتيف ،تحديد أىداؼ الدرس ،تحديد المواد ووسائؿ

االقتصادية وعناصر اإلنتاج".

التدريس ،خطوات سير الدرس ،التقويـ البنائي والمستمر والختامي.

صياغة مفردات االختبار:

وتـ عرض دليؿ المعمـ عمى مجموعة مف االختصاصيف في

تمت صياغة فقرات االختبار باستعماؿ نمط اختبار مف متعدد

المناىج وطرائؽ التدريس ،عمـ النفس التربوي ومدرسي وموجيي

ذي البدائؿ األربعة وتـ توزيع مفردات االختبار بحيث تغطي

مادة االقتصاد ،لمتأكد مف صالحيتو ،وقد وضع المحكموف بعض

موضوعات الوحدتيف .ثـ إعداد صفحة لمتعميمات بينت كيفية
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استجابة المبحوث عف فقرات االختبار .وقد اشتممت الصفحة عمى

الثانوي في بداية العاـ الدراسي  2013/2012وبالتحديد بتاريخ

البيانات الخاصة بالطالبة ،مع وضع مثاؿ يوضح كيفية االستجابة

 ،2012/10/9بغرض:

عمى فقرات االختبار.

 .1حساب ثبات االختبار :تـ حساب ثبات االختبار باستعماؿ

صدؽ االختبار:

معادلة التجزئة النصفية وكاف ( )0.83وىذا يشير أف االختبار لو
درجة عالية مف الثبات.

لتحديد صدؽ االختبار الظاىري تـ عرضو بصورتو األولية
مع جدوؿ المواصفات عمى مجموعة مف المحكميف االختصاصيف

 .2زمف االختبار :تـ حساب الزمف المناسب النتياء جميع

في مجاؿ المناىج وطرائؽ التدريس وعمـ النفس التربوي وموجيي

الطالبات مف اإلجابة عمى جميع فقرات االختبار التحصيمي ووجد

ومعممي مادة االقتصاد ،لطرح آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ االختبار

أنو ( )40دقيقة.

مف حيث الصياغة وصالحيتو لقياس األىداؼ المحددة لكؿ فقرة،

الصورة النيائية لالختبار:
بعد إجراءات التحكيـ والتجربة االستطالعية بمغت عدد فقرات

وفي ضوء آراء المحكميف قاـ الباحث بصياغة بعض عبارات
االختبار.

االختبار التحصيمي ( )40فقرة ،وأعطي لكؿ عبارة تجيب عنيا

التجريب االستطالعي لالختبار:

الطالبة درجة واحدة ،وصفر إذا كانت اإلجابة خاطئة وبذلؾ تكوف

بعد تحكيـ االختبار طبؽ بصورتو األولية عمى ( )38طالبة

الدرجة النيائية لالختبار ( )40درجة .ويبيف جدوؿ ( )1توزيع

مف الصؼ الثاني الثانوي األدبي المنتقالت إلى الصؼ الثالث

فقرات االختبار التحصيمي عمى موضوعات الوحدتيف وعددىا
واألوزاف النسبية.

جدول 1
االختبار التحصيمي بصورتو النيائية
ؤ

موضوع الدرس

عدد األسئمة

مستويات األىداف
معرفة

فيم

تطبيق

الوزن النسبي

1

المشكمة االقتصادية

2

2

1

5

%12.5

2

الحاجات االقتصادية

2

2

-

4

%10

3

السمع االقتصادية

2

3

1

6

%15

4

األرض

2

2

1

5

%12.5

5

العػػمؿ

3

4

1

8

%20

6

رأس المػاؿ

2

2

2

6

%15

7

التنػظيـ

3

2

1

6

%15

16

17

7

44

%144

المجموع

األوزان المئوية

%44

%42.5

التصميـ التجريبي واجراءات التجربة:

%17.5

%144

التدريس لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الثانية.

اتبع البحث الحالي المنيج التجريبي وفؽ الخطوات اآلتية:

والطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة األولى.

أ .متغيرات الدراسة

المتغير التابع :التحصيؿ المدرسي.

المتغير المستقؿ :ولو مستوياف :استخداـ خرائط التفكير في
66

الثالثي.

ب .التصميم التجريبي لمبحث:

والشكؿ ( )1يوضح ذلؾ.

تـ تصميـ البحث باالستناد إلى التصميـ العاـ ؿ "سولوموف"

شكل 1

التصميم التجريبي لمبحث باالستناد إلى تصميم سولومون الثالثي

المجموعة

التطبيق القبمي

المعالجة التدريسية

التطبيق البعدي

التجريبية

 -االختبار التحصيلي

تدريس المحتوى باستعماؿ
خرائط التفكير

 -االختبار التحصيلي

الضابطة األولى

 -االختبار التحصيلي

تدريس المحتوى بالطريقة
المعتادة

 -االختبار التحصيلي

تدريس المحتوى باستخداـ
خرائط التفكير

 -االختبار التحصيلي

الضابطة الثانية

لصعوبة إجراء التجربة عمى جميع حاالت المجتمع العاـ تـ اختيار

ج .مجتمع الدراسة وعينتو
يتألؼ مجتمع البحث مف جميع طمبة الصؼ الثاني الثانوي

طالبات مدرستيف مف المجتمع لتنفذ فييما التجربة ،ومنيما اختيرت

األدبي الذيف يدرسوف في المدارس الحكومية بمحافظة عدف لمعاـ

ثالث شعب بطريقة عشوائية بسيطة لتمثؿ مجموعات البحث،

الدراسي  2013/2012والبالغ عددىـ ( )3209طمبة ونظ اًر

وجدوؿ ( )2يبيف توزيع العينة.

جدول 2
توزيع عينة البحث بحسب المدرسة والمجموعة
اسم المدرسة

المجموعة

أفراد العينة

ثانوية أباف لمبنات

المجموعة التجريبية

44

المجموعة الضابطة الثانية

44

المجموعة الضابطة األولى

44

ثانوية باكثير لمبنات

132

الكمي

– نتائج التحصيؿ العممي لمعاـ السابؽ :تـ جمع الدرجات الخاصة

د .تكافؤ المجموعات:

بالطالبات لمصؼ األوؿ الثانوي لممجموعات الثالث ،وتـ إدخاليا

تـ تكافؤ المجموعات في العمر الزمني ،والتحصيؿ الدراسي لمعاـ
السابؽ ،باإلضافة إلى االختبار القبمي:

لمحاسوب واستعمؿ تحميؿ التبايف األحادي ،والنتائج في جدوؿ

 -العمر الزمني :تـ جمع البيانات الخاصة بأعمار الطالبات

(.)3

لممجموعات الثالث ووجد الباحث أف أعمارىف متقاربة.
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جدول 3

نتائج تحميل التباين األحادي لمتحصيل العممي لممجموعات الثالث في الصف األول الثانوي
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة

بيف المجموعات

43791.504

2

21895.75

1.706

غير دالة

داخؿ المجموعات

2028094

158

12836.04

الكمي

2471886

164

يتضح مف جدوؿ ( )3نتائج تحميؿ التبايف األحادي بيف

التجريبية والمجموعة الضابطة األولى عمى التوالي ،أما المجموعة

المجموعات الثالث تشير بأنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية

الضابطة الثانية فمـ تخضع لالختبار القبمي ،وذلؾ إلزالة أثره

لمتحصيؿ العممي لمعاـ السابؽ وىذا ما يعزز فرضية تكافؤ

بحيث تكوف النتيجة بعد التطبيؽ ترجع فقط لممتغير المستقؿ خرائط

المجموعات.

التفكير ،وتـ التطبيؽ عمى المجموعتيف لمعرفة مستوى اطالع

التطبيؽ القبمي ألداة البحث:

الطالبات عمى محتوى الوحدتيف ولغرض التكافؤ ،والجدوؿ ()4
يبيف ذلؾ.

تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي قبؿ التجربة في الفصؿ
الدراسي األوؿ بتاريخ  17 ،16أكتوبر  2012عمى المجموعة

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة األولى في االختبار التحصيمي القبمي
المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

داللة الطرفين

التجريبية

44

15.25

4.04

86

1.890

غير داؿ

الضابطة األولى

44

13.26

3.965

ويتضح مف بيانات جدوؿ ( )4أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة

فييا يتـ تنفيذ التجربة .أما بالنسبة لتدريس المجموعة الضابطة

إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة األولى ،مما يدؿ

األولى فقد قامت معممة مادة االقتصاد بمدرسة باكثير بالتدريس

عمى تكافؤ المجموعتيف.

بالطريقة المعتادة .وقد استغرؽ تدريس وحدتي "المشكمة االقتصادية

تدريس المحتوى:

وعناصر اإلنتاج" أكثر مف ( )7أسابيع خالؿ الفترة مف
 2012/11/13إلى .2013/1/4

قاـ بتدريس وحدتي "المشكمة االقتصادية وعناصر اإلنتاج"

التطبيؽ البعدي ألداة البحث:

لطالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة الثانية معممة مادة
االقتصاد بمدرسة أباف ،وقبؿ التجربة التقى بيا الباحث بغرض

بعد االنتياء مف تدريس الوحدتيف لممجموعات الثالث تـ

تعريفيا باليدؼ مف البحث وأىميتو وكيفية التدريس باستعماؿ

تطبيؽ اختبار التحصيؿ البعدي بتاريخ  2013/1/5لممجموعتيف

خرائط التفكير ،ودور كؿ مف المعممة والطالبة أثناء الدرس،

التجريبية والضابطة الثانية ،و 2013/1/8لممجموعة الضابطة

واجراءات تدريب الطالبات وسممت ليا كراسات النشاط الخاص

األولى ،ثـ أدخمت البيانات إلى الحاسوب.

بيف المعدة لذلؾ مف قبؿ الباحث ،كما تـ تسميـ المعممة دليؿ

األسموب اإلحصائي المستعمؿ في البحث:

التدريس لالسترشاد بو .وكاف الباحث يقوـ بزيارات دورية لممدرسة

استعمؿ الباحث الرزمة اإلحصائية في العموـ االجتماعية Spss

لمتشاور حوؿ قضايا التجربة وزيارة غرفة مصادر التعمـ التي كاف

لمعالجة البيانات وتقنيف األدوات واختبار الفرضيات باستعماؿ
66

التجريبية الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير عف متوسط

الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:
التجزئة النصفية ،إليجاد معامؿ ثبات االختبار ،االختبار التائي

تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة األولى الالتي درسف بالطريقة

لمقارنة الفروؽ بيف متوسطات المجموعات ،وتحميؿ التبايف

التقميدية ،في التطبيؽ البعدي لالختبار لصالح المجموعة

األحادي لتكافؤ المجموعات.

التجريبية".
والختبار صحة الفرضية ،تـ حساب المتوسطات الحسابية

 .5النتائج
فيما يأتي عرضاً لمنتائج التي توصؿ إلييا الباحث لإلجابة عف

واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات المجموعة

أسئمة البحث ولمتحقؽ مف صحة فرضياتو.

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة األولى في االختبار

اختبار صحة الفرضية األولى:

التحصيمي البعدي وجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ.

والتي تنص "يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة األولى في االختبار التحصيمي البعدي
المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

داللة الطرفين

التجريبية

44

28.52

4.032

86

10.269

داؿ عند0.01

الضابطة األولى

44

19.48

4.229

ويتضح مف بيانات جدوؿ ( )5أنو توجد فروؽ ذات داللة

والتي تنص "يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات

إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة الثانية الالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكير

وطالبات المجموعة الضابطة األولى في االختبار التحصيمي

عف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة األولى الالتي

البعدي ،حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )10.269وىي أكبر

درسف بالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدي لالختبار ولصالح

مف القيمة التائية الجدولية ( )2.66عند مستوى داللة إحصائية

المجموعة الضابطة الثانية" والختبار صحة الفرضية ،تـ حساب

( )0.01ودرجات حرية ( )86ولصالح المجموعة التجريبية ،وبيذا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات

تقبؿ الفرضية األولى.

طالبات المجموعة الضابطة الثانية وطالبات المجموعة الضابطة

اختبار صحة الفرضية الثانية:

األولى في االختبار التحصيمي البعدي وجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ.
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة متوسطات المجموعتين الضابطة الثانية والضابطة األولى في االختبار التحصيمي
البعدي

المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

داللة الطرفين

الضابطة الثانية

44

28.48

5.407

86

8.697

داؿ عند0.01

الضابطة األولى

44

19.48

4.229

ويتضح مف بيانات جدوؿ ( )6أنو توجد فروؽ ذات داللة

البعدي ،حيث بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )8.697وىي أكبر

إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة الثانية

مف القيمة التائية الجدولية ( )2.66عند مستوى داللة إحصائية

وطالبات المجموعة الضابطة األولى في االختبار التحصيمي

( )0.01ودرجات حرية ( )86لصالح المجموعة الضابطة وبيذا
66

3

تقبؿ الفرضية الثانية.
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والختبار صحة الفرضية ،تـ حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات المجموعة

اختبار صحة الفرضية الثالثة:

التجريبية قبؿ وبعد تنفيذ التجربة في االختبار التحصيمي وجدوؿ

والتي تنص "يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات

( )7يوضح ذلؾ.

المجموعة التجريبية قبؿ التجربة وبعدىا ،في االختبار التحصيمي
ولصالح التطبيؽ البعدي".

جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة متوسطات المجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ التجربة في االختبار التحصيمي
المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

داللة الطرفين

تجريبية قبمي

44

15.25

4.041

86

15.423

داؿ عند0.01

تجريبية بعدي

44

19.48

4.229

ويتضح مف بيانات جدوؿ ( )7أنو توجد فروؽ ذات داللة

التجريبية عف متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة الضابطة الثانية

إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية قبؿ

والالتي درسف باستعماؿ خرائط التفكيري في االختبار التحصيمي

وبعد التجربة في االختبار التحصيمي ،حيث بمغت القيمة التائية

البعدي".

المحسوبة ( )15.423وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية

والختبار صحة الفرضية ،تـ حساب المتوسطات الحسابية

( )2.66عند مستوى داللة إحصائية ( )0.01ودرجات حرية

واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لدرجات طالبات المجموعة

( )86ولصالح التطبيؽ البعدي ،وبيذا تقبؿ الفرضية الثالثة.

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة الثانية في االختبار

اختبار صحة الفرضية الرابعة:

التحصيمي وجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ.

والتي تنص "ال يوجد فروؽ في متوسط تحصيؿ طالبات المجموعة
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) لمقارنة متوسطات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الثانية في االختبار التحصيمي
البعدي

المجموعة

عدد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة (ت)

داللة الطرفين

التجريبية

44

28.52

5.407

86

0.045

غير داؿ عند0.05

الضابطة الثانية

44

28.48

4032

ويتضح مف بيانات جدوؿ ( )8أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة

 .6مناقشة النتائج

إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية

أظيرت النتائج الخاصة بتطبيؽ االختبار التحصيمي عمى

وطالبات المجموعة الضابطة الثانية في االختبار التحصيمي ،حيث

المجموعات الثالث :التجريبية ،الضابطة األولى ،الضابطة الثانية

بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )0.045وىي أقؿ مف القيمة التائية

(بعديا) وعمى المجموعة التجريبية قبؿ وبعد التجربة ،أف ىناؾ

الجدولية ( )2.00عند مستوى داللة إحصائية ( )0.05ودرجات

فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعتيف التجريبية والضابطة

حرية ( )86وبيذا تقبؿ الفرضية الرابعة.

الثانية في التطبيؽ البعدي ،وليذا قبمت الفرضيات :األولى ،الثانية،
الثالثة ،حيث كاف ىناؾ في الواقع أثر الستعماؿ خرائط التفكير في
66

التدريس عمى تحصيؿ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة

 .3ينبغي أف يراعي المعمـ أثناء الشرح التنوع في طرائؽ التدريس

الثانية ،بعد دراستيف وحدتي "المشكمة االقتصادية وعناصر اإلنتاج"

عند استعماؿ خرائط التفكير.

قد أدى إلى مساعدة الطالبات عمى استخالص المفاىيـ وادراؾ

 .4تطوير برامج إعداد معممي الد ارسات االجتماعية بكميات التربية

العالقات وتنظيـ األفكار وربط معموماتيف الجديدة بمعارفيف

بحيث تشمؿ إستراتيجية خرائط التفكير وأىميتيا في التدريس

السابقة ،وتذكرىف لممعمومات ما أدى إلى زيادة تحصيميف الدراسي،

والتعمـ.

وذلؾ مف خالؿ قياـ الطالبات بدور إيجابي في تخطيط وتنظيـ

 .5إعداد دليؿ لمعمـ االقتصاد يشتمؿ عمى العديد مف خرائط

العديد مف خرائط التفكير في الموضوعات المختمفة لموحدتيف،

التفكير وكيفية تدريب الطمبة عمييا.

باإلضافة إلى تحمؿ مسؤولية التعمـ أثناء تنفيذ النشاطات وتنظيـ

 .6إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ استعماؿ خرائط التفكير في

المحتوى المعرفي في كراسات النشاطات ،ومشاركتيف في المناقشة

تنمية ميارات التفكير واالتجاه نحو مادة االقتصاد.

مع المعممة ،األمر الذي أدى إلى نمو التحصيؿ الدراسي الناتج

 .7إجراء مزيد مف الدراسات حوؿ استعماؿ خرائط التفكير في مواد

عف استعماؿ خرائط التفكير .وتتفؽ ىده النتيجة مع النتائج التي

ومراحؿ دراسية أخرى.

توصمت

إلييا

دراسة

كؿ

مف:

المراجع

] ،[17,16,15,14,13,12,5,8,11,2,10واختمفت مع دراسة كؿ

أ .المراجع العربية

مف ،[18,19,21,20] :حيث أظيرت بأنو ال توجد فروؽ ذات

] [1الخطيب ،عمر وأبوتابو ،خالد وكريشاف ،أسامة والصبحييف،

داللة إحصائية ترجع لخرائط التفكير.

عيد ( :)2010أثر استخداـ خريطة الشكؿ ( )vفي تحصيؿ

أثبتت النتائج الخاصة بالفرضية الرابعة أنو ال يوجد فروؽ

المفاىيـ الفقيية وتكويف بنية مفاىيمية متكاممة لدى طمبة

ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

جامعة الحسيف بف طالؿ .مجمة عموـ إنسانية ،السنة السابعة،

الثانية ،ويفسر الباحث ىذه النتيجة بالطبيعي ،حيث تـ استعماؿ

(WWW.ULUM.NL .)45

خرائط التفكير في تدريس المجموعتيف .ولـ يحصؿ الباحث عمى

] [2الشافعي ،سنية محمد ( :)2006خرائط التفكير وأثرىا عمى

دراسات استعممت خرائط التفكير ويتضمف تصميميا مجموعة

تحصيؿ المفاىيـ العممية وتعزيز استخداـ است ارتيجيات تنظيـ

ضابطة ثانية في اليمف أوفي الدوؿ العربية واألجنبية بحسب

الذات لتعمـ العموـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية .بحث مقدـ إلى

الدراسات المتوافرة لمباحث.

المؤتمر العممي العاشر ،التربية العممية تحديات الحاضر

 .7التوصيات

ورؤى المستقبؿ مف  7 /30إلى  ، 8/1الجمعية المصرية

مف خالؿ النتائج السابقة فإف الباحث يوصي بما يأتي:

لمتربية العممية كمية التربية ،جامعة عيف شمس.72-35

 .1إعادة تطوير منيج االقتصاد لمصؼ الثاني الثانوي األدبي
بحيث يتضمف العديد مف خرائط التفكير.

] [3غاردنر ،ىوارد ( :)2004أطر العقؿ ،نظريات الذكاءات

 .2عقد دورات تدريبية لمعممي وموجيي االقتصاد بالمرحمة الثانوية

المتعددة( .ترجمة محمد بالؿ الجيوسي) ،الرياض :مكتب

خاصة باستعماؿ وتطبيؽ إستراتيجية خرائط التفكير في تخطيط

التربية العربي لدوؿ الخميج.

وتنظيـ دروس االقتصاد.
68
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] [4عبيد ،وليـ وعفانة ،عزو ( :)2003التفكير والمنياج

1

2014

التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،كمية

المدرسي .ط  ،1اإلمارات العربية المتحدة :مكتبة الفالح

التربية ،جامعة عيف شمس.118-63 ،)4(11 ،

لمنشر والتوزيع.

] [13عمراف ،ابتياؿ محمد عبد اليادي ( :)2008فعالية خرائط

] [5صادؽ ،منير موسى ( :)2008التفاعؿ بيف خرائط التفكير

التفكير في تنمية بعض عادات العقؿ والتحصيؿ لدى تالميذ

والنمو العقمي في تحصيؿ العموـ والتفكير االبتكاري واتخاذ

الصؼ األوؿ اإلعدادي في مادة العموـ .رسالة ماجستير

القرار لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي .مجمة التربية العممية

مقدمة إلى جامعة عيف شمس ،كمية البنات ،قسـ المناىج

الجمعية المصرية لمتربية العممية كمية التربية ،جامعة عيف

وطرائؽ التدريس ،جميورية مصر العربية.

شمس.140-69 /)2( 9 ،

] [15عبد الرحمف ،سناء عبد العظيـ ( :)2009فاعمية استخداـ

] [7مقبؿ ،سعيد عبده أحمد ( :)1999أثر معرفة التالميذ المسبقة

بعض خرائط التفكير لتدريس مادة العموـ في التحصيؿ

باألىداؼ السموكية في تحصيميـ الدراسي في مادة االقتصاد

واكتساب ميارات حؿ المشكالت لدى تالميذ مرحمة التعميـ

لمصؼ الثاني الثانوي األدبي مدينة عدف .رسالة ماجستير

األساسي .رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الزقازيؽ ،كمية

غير منشورة ،مقدمة إلى كمية التربية ،جامعة عدف –

التربية ،قسـ المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ،

الجميورية اليمنية.

جميورية مصر العربية.

] [8عمي ،عمياء عيسى ،والخميسي ،ميا عبد السالـ (:)2007

] [16مندوه ،ىناء عمي ( :)2010فعالية استخداـ خرائط التفكير

فعالية استخداـ خرائط التفكير في تنمية التحصيؿ والتفكير

في تنمية التحصيؿ وميارات التفكير واتخاذ القرار في مادة

االبتكاري في مادة العموـ لدى تالميذ الصؼ السادس

العموـ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .رسالة دكتوراه مقدمة

االبتدائي .الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،المؤتمر

إلى جامعة عيف شمس ،كمية البنات قسـ المناىج وطرؽ

العممي التاسع عشر ،تطوير مناىج التعميـ في ضوء معايير

التدريس ،مصر.

الجودة 26-25 ،يوليو ،دار الضيافة ،جامعة عيف شمس،

] [17عصفور ،إيماف حسنيف ( :)2011فاعمية خرائط التفكير في

جميورية مصر العربية.1136-1099 ،

تنمية التحصيؿ وميارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصؼ
األوؿ الثانوي في مادة المنطؽ .بوابة مكتب التربية العربي

] [9زيتوف ،كماؿ عبد الحميد ( :)2008تصميـ البرامج التعميمية
بفكر البنائية .ط  ،1القاىرة :عالـ الكتب.

لدوؿ الخميج عمى اإلنترنت.

] [12خميؿ ،نواؿ عبد الفتاح ( :)2008أثر استخداـ خرائط

] [22شحاتو ،حسف ،والنجار ،زينب ( :)2003معجـ

التفكير في تنمية التحصيؿ والفيـ العميؽ ودافعية اإلنجاز

المصطمحات التربوية والنفسية .الطبعة األولى ،القاىرة :الدار

لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ .مجمة

المصرية المبنانية.

60

] [23موسى ،محمد موسى ( :)2011فاعمية استخداـ خرائط

الجامعة اإلسالمية بغزة ،كمية التربية ،قسـ المناىج وطرؽ

التفكير في تنمية كؿ مف ميارات البرىاف الرياضي والتفكير

التدريس ،فمسطيف.

اإلبداعي والتحصيؿ في اليندسة لدى طالب الصؼ األوؿ

] [30العمواف ،أحمد فالح ( :)2009عمـ النفس التربوي لتطوير

الثانوي ،رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاىرة ،معيد

المتعمميف .الطبعة األولى ،عماف ،األردف :دار الحامد لمنشر

الدراسات التربوية ،قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،مصر.

والتوزيع.

] [24خيري ،لمياء محمد أيمف ( :)2008فاعمية خرائط التفكير

] [31عفانة ،عزو إسماعيؿ والجيش ،يوسؼ إبراىيـ (:)2009

في تنمية التحصيؿ المعرفي واالتجاه نحو مادة التاريخ لدى

التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف .الطبعة األولىُ ،عماف،

طالب المرحمة اإلعدادية .رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة

األردف :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

عيف شمس كمية البنات قسـ المناىج وطرؽ التدريس،
جميورية مصر العربية.

] [32الدواىيدي ،عزمي عطية ( :)2006فعالية التدريس وفقاً
لنظرية فيجوتسكي في إكساب بعض المفاىيـ البيئية لدى

] [26فتح اهلل ،مندور عبد السالـ :)2009( ،أثر إستراتيجية

طالبات جامعة األقصى بغزة .رسالة ماجستير مقدمة إلى

خرائط التفكير القائمة عمى الدمج في تنمية التحصيؿ في مادة

الجامعة اإلسالمية ،غزة  /عمادة الدراسات العميا ،كمية التربية

العموـ والتفكير الناقد واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى تالميذ

قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،فمسطيف.

المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية .مجمة رسالة
الخميج العربي ،مكتب التربية لدوؿ الخميج ،السنة الثالثوف

] [33عبد الرزاؽ ،غزة ( :)2012فيجوتسكي وعمـ النفس

(.101-53 ،)111

السيوسيو -تاريخي .مجمة عموـ التربية ،المممكة المغربية،
(.90-74 ،)51

] [27بمحاج ،عبد الكريـ ( :)2009المدخؿ إلى عمـ النفس
المعرفي .الطبعة األولى ،الرباط ،المغرب :دار أبي رقراؽ

] [34مكي ،وداد عبد الجواد ( :)2008واقع تدريس مقرر

لمطباعة والنشر.

الجغرافيا لمصؼ الثالث المتوسط ومعوقاتو بمدارس البنات
بمكة المكرمة .رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،كمية

] [28أحرشاو ،الغالي ( :)1993الطفؿ والمغة (تأطير نظري

التربية ،قسـ المناىج وطرائؽ التدريس ،السعودية،

ومنيجي) .الطبعة األولى ،بيروت ،لبناف ،الدار البيضاء،
المغرب :المركز الثقافي العربي.

] [35أمبو سعيدي ،عبد اهلل ،والبموشي ،سميماف ( :)2009طرائؽ
تدريس العموـ (مفاىيـ وتطبيقات) .ط  ،1عماف ،األردف :دار

] [29رياَّف ،سوزاف خميؿ ( .)2010فعالية استخداـ إستراتيجية

المسيرة لمنشر والتوزيع.

فيجو تسكي في تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعمـ لدى
طالبات الصؼ السادس بغزة .رسالة ماجستير مقدمة إلى
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] [36نوفاؾ ،جوزيؼ وبوب ،جويف ( :)1995تعمـ كيؼ تتعمـ.

1

2014

رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بغداد،
العراؽ.

(ترجمة أحمد عصاـ الصفحي ،وابراىيـ محمد الشافعي)،
الرياض :جامعة الممؾ سعود ،كمية التربية ،السعودية.

] [43عبد الجبار ،حسيف سالـ ( :)1989أثر معرفة طمبة معاىد

] [37الشمبي ،إلياـ عمي ( :)2010أثر إستراتيجية الخريطة

المعمميف السابقة باألىداؼ السموكية في تحصيميـ في مادة

المفاىيمية في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع لممفاىيـ العممية
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THE EFFECT OF USING THINKING MAPS IN
TEACHING ECONOMICS ON ACHIEVEMENT OF
FEMALE STUDENTS OF THE SECOND
SECONDARY CLASS – LITERARY SECTION IN
ADEN GOVERNORATE
Saeed Abdo Ahmed Mokbel
Mohammed V University- Souissi

Allal bin AL-Azmia
Mohammed V University- Souissi

Abstract_ The research aimed at identify of impact when using the thinking maps in teaching economy
for the school achievement of female students of the second secondary class – literary section – in Aden
gouvernorat Republic of Yemen.
Sample of the research consisted of 132female students, distributed to three groups; each group
consisted of 44 female students. Both groups were taught, the experimental and the second control
group by using thinking maps, while the first control group was taught the same content by using the
traditional method, taken into consideration the groups equality of age and the scientific achievement
of the previous year. In addition to that, the pre-test was applied to the two groups, the experimental
and the first control group, while the second control group was not exposed to it, to eradicate the
probable effect.
To realize the goals of the research and to ascertain its hypothesis, standardise achievement test was
used, consisted of 40 paragraphs was used multiple choice test. The coefficient of reliability reached
o.83. SPSS was used at the stages of standardise and testing hypothesis.
The results indicated to differences of statistical significance between: The experimental group and
the first control group at the post achievement test was in favor of the experimental group. And the
second control group and the first control group at the post achievement test was in favor of the second
control group. And the averages of the pre- test and the post test was in favor of the post test for the
experimental group. The results also indicated to differences of statistical significance do not exist
between the experimental group and the second control group at the pest achievement test.
Key words: Thinking Maps, Economy Teaching, Achievement-Female Students.
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