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الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فاعمية استراتيجيتي

 .1المقدمة

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير

إف العقؿ كعاء لممعمكمات كالميارات الذم يساعدنا عمى

اإلبداعي بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ

التصرؼ السميـ في أمكر حياتنا ،كيجعمنا قادريف عمى التفاعؿ

الثالث المتكسط .كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحثاف بإعداد اختبار

الجيد مع بيئتنا مف خالؿ إيجاد حمكؿ لمشكالتنا الحياتية ،كلذلؾ

التفكير اإلبداعي  -مف إعداد الباحثيف  -كالذم يقيس الميارات؛

تحتـ عمى القائميف عمى المناىج كطرؽ التدريس البحث عف

(الطالقة – كالمركنة  -كاألصالة) ،كتـ إعداد دليؿ المعممة

استراتيجيات تعتمد عمى تنمية الكظائؼ العقمية كتقكيتيا ،كمف

باستراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كدليؿ المعممة لخرائط المفاىيـ،

ىذا المنطمؽ ظيرت استراتيجيات عديدة ،تعتمد عمى تنمية

كذلؾ لمكحدة الثانية (تاريخ كطني) مف مقرر الدراسات االجتماعية

ميارات عقؿ اإلنساف ،كتقكيتيا؛ مثؿ :استراتيجية الخرائط

كالكطنية مف كتاب الصؼ الثالث المتكسط لمفصؿ الدراسي األكؿ ،كتـ

الذىنية المحكسبة ،كاستراتيجية خرائط المفاىيـ كغيرىا.

اتباع المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ ثالث مجمكعات،
كتككنت عينة الدراسة مف  75طالبة ،كتـ تطبيؽ أداة الدراسة -

فالخرائط الذىنية تعد مف أكثر أنكاع الخرائط التي ترتكز

اختبار التفكير اإلبداعي -عمى مجمكعات الدراسة قبمينا كبعدينا،

عمى استغالؿ طاقات العقؿ بشكؿ مخطط لو ،كمدعكـ بكافة

كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

اإلمكانيات كالرؤل الممكنة؛ لتحقيؽ أفضؿ تعمـ تتحقؽ بو

مستكل الداللة ( )0.05بيف متكسطي درجات الطالبات عند استخداـ

الفاعمية التعميمية بصفة عامة [ ،]1فاستراتيجية الخرائط الذىنية

استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية

 -كاستراتيجية حديثة  -تساعد عمى عمؿ العقؿ ككحدة

ميارات؛ (المركنة  -كالطالقة  -كاألصالة) ،كتنمية ميارات التفكير

متكاممة؛ حيث تشرؾ نصفي المخ في العمؿ؛ ألنيا تستخدـ

اإلبداعي ككؿ ،كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة

الصكر ،كاأللكاف ،كالخياؿ  -كىي ميارات الجزء األيمف ،-

بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث

باإلضافة إلى الكممات ،كاألعداد ،كالمنطؽ – كىي ميارات

المتكسط ،كذلؾ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف .كفي ضكء النتائج

الجزء األيسر  ،-كما أف الطريقة التي ترسـ بيا الخرائط الذىنية

أكصت الدراسة بإجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجيتي

تحفز التفكير عمى ابتكار المزيد مف األفكار كالميارات ،كىذا ما

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير

يساعد عمى أف تككف األفكار المكجكدة عمى الخريطة الذىنية

اإلبداعي في مكاد كصفكؼ مختمفة.
الكممات المفتاحية :الخرائط الذىنية المحكسبة ،خرائط المفاىيـ،

مرتبطة ببعضيا البعض؛ لتساعد العقؿ عمى الفيـ ،كالتخيؿ،

ميارات التفكير اإلبداعي ،مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية.

كذلؾ عف طريؽ الترابط الذىني [.[2
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في حيف تعتبر خرائط المفاىيـ مف االستراتيجيات التي

4

2016

كميارة األصالة) بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل
طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

تعتمد عمى تنظيـ المعرفة في البناء المعرفي ،كيعد نكفاؾ كجكيف
نمكذجا لخرائط المفاىيـ بقصد التعرؼ عمى
أكؿ مف قدما
ن

 .2مشكمة الدراسة
تعتبر عممية االرتقاء بمستكل التعميـ مف خالؿ تنمية أنماط

المعرفة في تعمـ مفاىيـ جديدة ،كقد تبنى نكفاؾ استراتيجية

خرائط المفاىيـ بناء عمى أفكار أزكبؿ ،فالمعارؼ التي يتعمميا

التفكير بشكؿ عاـ ،كالتفكير اإلبداعي بشكؿ خاص لدل

الطالب يتـ تمثيميا داخؿ بنيتو العقمية تحت مفاىيـ أعمى كأكثر

الطالب ،كالمتمثمة باستراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة،

شمكنال ،فخرائط المفاىيـ تساعد الطالب في إدراؾ التصكر العاـ

كخرائط المفاىيـ  -مف أىـ أدكات التعميـ الحديث لدل الدكؿ

لمكحدة الدراسية ،كاعادة بناء كتشكيؿ بنيتو المفاىيمية العقمية؛

المتقدمة ،كالتربكييف في العالـ ،فمـ يعد اآلف التركيز في التدريس

لتحقؽ استيعاب المفاىيـ الجديدة [.[3

عمى التحصيؿ الدراسي فقط ،بؿ امتد ليشمؿ تنمية ميارات

كأثبتت دراسات عديدة أىمية استخداـ استراتيجية خرائط

التفكير بشكؿ عاـ؛ كمنيا :التفكير اإلبداعي ،كىذا ما تسعى إليو

المفاىيـ في تدريس مادة الدراسات االجتماعية؛ مثؿ :دراسة

التربية الحديثة ،كلكف مازاؿ النظاـ التعميمي يعاني مف قصكر

طالفحة [ ،]4كالحسيني ،]5[ ،كالجمؿ ،]6[ ،كعزب.[8[ ،

في تنمية ميارات التفكير لدل الطالب ،كىذا ما ذكرتو الفجاؿ

كفي عصرنا الحاضر لـ يعد االىتماـ بالتدريس لتنمية

[ ]11أف النتائج كاألبحاث تشير إلى كجكد قصكر في ميارات

التحصيؿ الدراسي فقط ،بؿ أصبحت تنمية ميارات التفكير ىدفنا

التفكير لدل الطالب في المدارس ،كما أثبتت نتائج األبحاث

بكيا ،تسعى إليو جميع المقررات الدراسية بصفة عامة،
تر ن

كجكد قصكر في دكر المناىج كطرؽ التدريس ،كأساليب التقكيـ

محكر
نا
كالدراسات االجتماعية كالكطنية بصفة خاصة ،كش ّكمت

الذم تقكـ بو مف اجؿ تنمية الميارات لدل الطالب.

لعممية اإلصالح التربكم المعاصر ،كالذم ينصب عميو اىتماـ

في حيف أشارت دراسة الكميتي [ ]12إلى كجكد معكقات

تحكيال ،يستيدؼ
العامميف في حقؿ التربية بتحكيؿ التدريس
ن

في تعميـ التفكير االبداعي في المكاد االجتماعية لدل الطالبات

تنمية ميارات التفكير الجيد كممارستو؛ ليصبح تفكير الطالب

في المرحمة االبتدائية ،كتعكد ىذه القصكر إلى المعممات كالمنيج

تفكير ىادفنا [.[9
نا

كطريقة التدريس كالطالبة كادارة المدرسة كاإلشراؼ التربكم

فالتفكير اإلبداعي يزكد المجتمع باألفكار التي يفتقر إلييا

كأشارت دراسة الحميدم ]13[ ،إلى أف حرص المعمـ عمى تنمية

دائما؛ بيدؼ نقمو مف التقميدية إلى المعاصرة كالتحديث ،كالسير

التفكير باألساليب العممية المنظمة ضعيؼ إلى حد ما ،كأف ما

عمى معايير المجتمعات الحديثة ،كيرل المنكفي ]10[ ،أف عمى

تقدمو األقساـ المعنية في إدارة التعميـ مف أساليب التقكيـ

معمـ الدراسات االجتماعية أف يركز عمى العمميات العقمية العميا

كأنشطة  -تخدـ تنمية التفكير بأساليبو العممية المنظمة -

في التفكير؛ كالتفكير الناقد ،كالتفكير اإلبداعي ،كالتفكير

ضعيؼ إلى حد كبير ،كأف دكر المقررات الدراسية في تنمية

التأممي ،مما يسيـ في تنمية قدرات الطالب كمياراتيـ ،التي

تفكير التالميذ ضعيؼ إلى حد ما.

تمكنيـ مف التكيؼ بنجاح مع المتغيرات التي يشيدىا مجتمعو،

كأشار بنجر [ ]14إلى أف ممارسة المعمميف كالمعممات لتنمية

كيصبح مف عكامؿ التغيير ،كتكجييو في االتجاه السميـ.

ميارتي التفكير اإلبداعي كالعممي لمتالميذ كالتمميذات بدرجة
متكسطة.

كبناء عمى ما سبؽ ،جاءت ىذه الدراسة؛ لتكشؼ عف
فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ

في حيف ذكر الشعبي ]15[ ،أف أبرز معكقات األداء

في تنمية التفكير اإلبداعي؛ (ميارة الطالقة  -كميارة المركنة –

اإلبداعي لدل المعمميف يكمف في ضعؼ اإلعداد كالتدريب،
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كتفضيؿ الطرؽ التقميدية في التدريس ،كالتقكيـ العقيمة ،كصعكبة

 -معرفة فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

ضبط الصؼ.

المفاىيـ في تنمية ميارة المركنة بمقرر الدراسات االجتماعية
كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

بينما أشار الزىراني [ ]16أف مستكل المعمميف ضعيؼ في
امتالؾ ميارة (الطالقة ،المركنة ،األصالة) ،بينما ذكر الحربي

 -معرفة فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

[ ]17أف امتالؾ المعمميف لميارات التفكير اإلبداعي جاء بنسبة

المفاىيـ في تنمية ميارة األصالة بمقرر الدراسات االجتماعية

( )%42,9كىي نسبة أقؿ مف المتكسط ،كىذا ينعكس سمبا عمى

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

مستكل الطالب كمدل إتقانيـ لميارات التفكير اإلبداعي.

 -معرفة فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

كيتضح مما سبؽ أف تنمية التفكير اإلبداعي في مدارسنا

المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ بمقرر

مازاؿ أقؿ مف المأمكؿ تربكيا ،كمف ىنا ظيرت فكرة البحث

الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث

الحالية ،كالتي تيدؼ إلى تنمية التفكير اإلبداعي مف خالؿ

المتكسط.

استخداـ استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

ج .أهمية الدراسة

المفاىيـ في مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات

تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا:

الصؼ الثالث المتكسط.

 -تعد ىذا الدراسة استجابة لدعكة كثير مف المتخصصيف في

أ .أسئمة الدراسة

مجاؿ التربية ،كمسايرة لالتجاىات الحديثة ،كالتطكرات العممية

 -ما فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس.

المفاىيـ في تنمية (ميارة الطالقة) بمقرر الدراسات االجتماعية

 -قد تفيد القائميف عمى المناىج كطرؽ التدريس في تطكير

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط؟

مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية بكاسطة الخرائط الذىنية

 -ما فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

كخرائط المفاىيـ.

المفاىيـ في تنمية (ميارة المركنة) بمقرر الدراسات االجتماعية

 -قد تفتح المجاؿ أماـ معممي الدراسات االجتماعية؛ الستخداـ

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط؟

استراتيجيات حديثة في التدريس ،بما يحقؽ األىداؼ المرجكة

 -ما فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

منيا.

المفاىيـ في تنمية (ميارة األصالة) بمقرر الدراسات االجتماعية

 -قد تساعد الطالبات عمى معرفو آلية استخداـ استراتيجيتي

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط؟

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ ،كاالستفادة منيما

 -ما فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

في دراستيـ.

المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ككؿ بمقرر

 -قد تساعد في معرفة فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية

الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث

المحكسبة كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي؛

المتكسط؟

(الطالقة – كالمركنة – كاألصالة).

ب .أهداف الدراسة

 -تفتح الطريؽ أماـ الباحثيف لدراسات أخرل ،كذلؾ مف خالؿ

 -معرفة فاعمية استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط

التكصيات التي قدميا الباحثاف.

المفاىيـ في تنمية ميارة الطالقة بمقرر الدراسات االجتماعية

 -تقديـ دليؿ لممعممة اعتمادا عمى استراتيجيتي الخرائط الذىنية

كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

المحكسبة كخرائط المفاىيـ.
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د .التعريفات اإلجرائية

ه .حدود الدراسة

االستراتيجية:

الحدكد المكضكعية:

2016

تعرؼ االستراتيجية إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا عبارة عف

اقتصرت الدراسة عمى الكحدة الثانية (تاريخ كطني) مف مقرر

خطكات مرتبة تحتكم عمى مجمكعة مف اإلجراءات ،كطرؽ

الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثالث المتكسط لمفصؿ

التدريس ،ككسائؿ التعميـ ،كأساليب التقكيـ ،تقكـ المعممة بتنفيذىا

الدراسي األكؿ.

بكاسطة الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ ،خالؿ

الحدكد العممية:

الحصة الدراسية ،بما يحقؽ األىداؼ المرجكة.

اقتصرت الدراسة عمى تدريس ميارات التفكير االبداعي،

الخرائط الذىنية المحكسبة:

الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة.
الحدكد الزمانية:

كتعرؼ الخرائط الذىنية المحكسبة إجرائيا في ىذه الدراسة
بأنيا الخطكات كاإلجراءات التي تتبعيا المعممة في تدريس

تـ إجراء الدراسة بالفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي

الكحدة الثانية (تاريخ كطني) مف مقرر الدراسات االجتماعية

1436/1435ق.

كالكطنية لمصؼ الثالث المتكسط بكاسطة استراتيجية الخرائط

الحدكد المكانية:

الذىنية المحكسبة ،كالتي تعتمد عمى تحكيؿ األفكار إلى كممات،

تـ إجراء الدراسة في المتكسطة (الثانية عشرة) لمبنات التابعة

كأشكاؿ ،كصكر ،كذلؾ عف طريؽ الحاسكب باستخداـ برنامج

لمتعميـ العاـ بمدينة تبكؾ.

رسـ الخ ارئط الذىنية ) ،(Edraw Mind Map 6.7كمف ثـ

 .3اإلطار النظري

يتـ تكميؼ الطالبات بإعدادىا؛ سكاء بالنشاط الصفي ،أك الكاجب

أكنال :الخرائط الذىنية المحكسبة:
تعتبر الخريطة الذىنية مف الكسائؿ التي تستطيع التعبير

المنزلي.
خرائط المفاىيـ:

بشكؿ جيد عف األفكار ،كذلؾ مف خالؿ الرسكمات

تعرؼ خرائط المفاىيـ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا عبارة

كالمخططات ،كىذا بدؿ مف اقتصارىا عمى الكممات ،فالخريطة

عف رسكـ تخطيطية ،تقكـ المعممة بيا؛ لترتيب مفاىيـ،

الذىنية تستخدـ الكممات ،كالصكر ،كاأللكاف ،كالفركع؛ لمتعبير

كمعمكمات دركس الكحدة الثانية (تاريخ كطني) مف مقرر

عف الفكرة المراد تكضيحيا.

الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثالث المتكسط ،كذلؾ

كتستخدـ الخرائط الذىنية كطريقة مف طرؽ استخداـ

تسمسميا  -مف األكثر عمكمية إلى األقؿ -
تيبا
ن
بترتيبيا تر ن

الذاكرة ،فيي تعتمد عمى الذاكرة المفظية كالبصرية في رسـ

منطقيا ،كمف ثـ يتـ تكميؼ الطالبات بإعدادىا؛ سكاء
كربطيا
ن

تكضيحي سيؿ المراجعة كالتذكر بقكاعد كتعميمات ميسرة مف
أفكار تكرانس بكزاف ،كىذه ىي الطريقة التي يستخدميا العقؿ

بالنشاط الصفي ،أك الكاجب المنزلي.
التفكير اإلبداعي:

البشرم في التفكير؛ حيث تـ ربط الكممات كمعانييا بالصكرة،

يعرؼ التفكير اإلبداعي إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو قدرة

كربط المعاني المختمفة بعضيا ببعض بالفركع؛ حيث إنيا

طالبات الصؼ الثالث المتكسط عمى إنتاج أفكار متميزة،

تستخدـ ميارات شقي الدماغ؛ فالشؽ األيمف ،كالذم يستخدـ

كابداعية في مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية ،كيقاس مف

الصكر ،كاأللكاف ،كالخياؿ ،باإلضافة إلى الكممات ،كاألعداد

خالؿ اختبار لمتفكير اإلبداعي مف إعداد الباحثيف.

التي ىي ميارات الشؽ األيسر؛ كذلؾ لترفع مف كفاءة
التعمـ [.[18
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كقد نشأت الخريطة الذىنية اعتمادا عمى نظرية التعمـ ذم

يستخدـ بيا الكرقة كالقمـ ،كتبدأ برسـ دائرة ،تمثؿ
ىي التي ُ

المكاد ذات المعنى أسيؿ في تذكرىا مف عديمة المعنى؛ كلذلؾ

المتعمقة بيذا المكضكع ،كتستخدـ ألك نانا مختمفة لكؿ فرع مف

المعنى ألكزبؿ ،كالتي تعتقد  -كما أشار حسيف [ - ]19أف

فركعا لألفكار الرئيسية
الفكرة ،أك المكضكع الرئيس ،ثـ ترسـ
ن

فإف الخبرة السابقة ،كالتكقعات تساعد في عممية اكتساب

الفركع ،ككذلؾ يمكف تفريع الفركع الرئيسة لفركع ثانكية ،تمثؿ

المعمكمات الجديدة ،كالمرتبطة بمكضكع التعمـ .كبناء عمى ىذه

األفكار الرئيسة  -أيضا  -ليذه الفركع.

النظرة فإف المخططات المعرفية تعمؿ كالمرشح أثناء عممية

 .2النمط الثاني :الخرائط الذىنية المحكسبة:

الترميز الختيار المعمكمات المرتبطة بالمخططات ،كتنظيميا،

كىي الخرائط الذىنية التي تعتمد في تصميميا عمى برامج

كتعالجيا ،كتطرد المعمكمات غير المرتبطة بالسياؽ ،كبذلؾ

الحاسكب؛ مثؿ:

سكؼ يتـ تذكر المعمكمات بشكؿ أفضؿ.

Edraw Mind Map 6.7
Mind Map
Mind View3
Free Mind

• مفيكـ الخرائط الذىنية المحكسبة:
يقصد بالخرائط الذىنية "تقنية رسكمية قكية ،تزكد مستخدميا

كال تتطمب ىذه البرامج أف يككف المستخدـ لديو ميارات

بمفاتيح ،تساعد عمى استخداـ طاقة العقؿ ،كذلؾ بتسخير أغمب

رسكمية؛ ألنيا تقكـ بشكؿ تمقائي بعمؿ خرائط مع منحنيات

ميارات العقؿ ب كممة ،كصكرة ،كعدد ،كمنطؽ ،كألكاف ،كايقاع،

انسيابية لمفركع ،كما تتيح سحب كالقاء الصكر مف مكتبة

في كؿ مرة ،كأسمكب قكم ،يعطي الحرية المطمقة في استخداـ

الرسكـ.

طاقات العقؿ" [.[21

كىذا النمط الذم اعتمد عميو الباحثاف في إعداد دراستيا

كيعرؼ زيتكف [ ]22الخرائط الذىنية المحكسبة بأنيا" :إحدل

الحالية؛ حيث تـ استخداـ برنامج Edraw Mind Map 6.7؛

البرمجيات التي تختص بمساعدة المتعمـ مف خالؿ الحاسكب

إلعداد الخرائط الذىنية المحكسبة.

عمى بناء خرائطو بنفسو في المكضكعات المختمفة ،التي

• الفرؽ بيف الخريطة الذىنية التقميدية كالخريطة الذىنية

يدرسيا ،مع تكفير إمكانية قيامو بتعديميا ،كتنقيحيا ،كطباعتيا،

المحكسبة:

كمشاركة اآلخريف فييا ،كتنضكم ىذه البرامج عمى مجمكعة مف

قبؿ عدة سنكات كانت الكرقة كالقمـ ىي أداه الرسـ بالخريطة

اإلرشادات ،كالتعميمات ،التي تكجو المتعمـ إلى بناء الخريطة في

الذىنية ،كلكف مع تطكر التكنكلكجيا ،كظيكر برامج حاسكبية

أحد مكضكعات الدراسة ".

متخصصة في رسـ الخرائط الذىنية  -أصبحت ىناؾ فركؽ

كعرفيا محمكد [ ]23بأنيا" :كسيمة ،يستخدميا الدماغ؛

كبيرة بيف الخريطة المرسكمة باليد ،كالخريطة المرسكمة عبر

لتنظيـ األفكار كصياغتيا بشكؿ يسمح بتدفؽ األفكار ،كيفتح

البرامج ،كىناؾ مف يفضؿ الخريطة الذىنية المرسكمة باليد؛

اسعا أماـ التفكير اإلشعاعي ،الذم يعني انتشار
الطريؽ ك ن

ككنيا أسيؿ ،كأقؿ تكمفة ،بينما يفضؿ البعض الخرائط الذىنية

األفكار المكجكدة بالمركز إلى كؿ االتجاىات" .

المحكسبة؛ ككنيا أكثر دقة كاحت ارفنا مف الخرائط التقميدية،

• أنماط الخرائط الذىنية:

كالجدكؿ التالي يكضح أىـ الفركؽ بيف الخرائط الذىنية التقميدية،

تنقسـ الخرائط الذىنية إلى نمطيف  -كما حددتيا شيماء عمي

كالخرائط الذىنية المحكسبة [.[25

[ ]24كىي:
 .1النمط األكؿ :الخرائط الذىنية التقميدية:
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جدول 1

الفرق بين الخريطة الذهنية التقميدية والخريطة الذهنية المحوسبة
أوجه

الخريطة الذهنية المحوسبة

الخريطة الذهنية التقميدية

المقارنة
األدكات
السرعة

نمط

أقالـ.

جياز حاسكب.

أكراؽ.

إحدل برمجيات الخرائط الذىنية.

إلخراج الخريطة الذىنية بمظير جيد يتطمب ذلؾ بعض الكقت ،كقد

تتميز بسرعة عالية؛ كذلؾ ككنيا ال تتطمب ميارات فينة لتنفيذىا ،ىذا

يمتد لساعات ،حتى لك كاف يعدىا فناف بارع؛ كذلؾ ألنيا تنشأ مف

باإلضافة إلى ككنيا مزكدة بصكر ،كرمكز ،كقصاصات فنية ،كقكالب جاىزة

كرقة بيضاء ،كليس مف قكالب أك نماذج مكجكدة.

لالستخداـ ،كما يمكف العمؿ عمى خريطة معدة مسبقنا.
ىناؾ عدد محدكد مف أنماط التصميـ ،كلكف ال يزاؿ ىناؾ العديد مف

يمكف إنشاء أم نمط لمخريطة.

األنماط التي تكفرىا برمجيات الخرائط الذىنية ،إال أف ثـ ميزة رائعة؛ كىي

التصميـ

أنو باإلمكاف التغيير مف نمط آلخر فقط بنقرات قميمة.
المركنة

أقؿ مركنة مف ناحية تعديؿ األخطاء التحريرية ،كلكنيا مرنة في

يتيح البرنامج مركنة لممستخدـ في إعادة ترتيب المكاضيع ،كتحرير

اختيار تصميـ كنمط الخريطة الذىنية.

األخطاء ،كتغيير نمط كتصميـ كبناء الخريطة؛ لمكصكؿ إلى المستكل
المطمكب.
يمكف تصدير الخريطة لتنسيقات مختمفة مف الممفات؛ مثؿ :الصكر،
كالعركض التقديمية ،كصفحة الكيب كغيرىا ،كما تتيح تصميـ خريطة
ذىنية ،كذلؾ بالتزامف مع أشخاص آخريف.

التكمفة

تكمفتيا المادية قميمة؛ حيث إف كؿ ما يتطمبو ىذا النكع مف الخرائط ىك

إذا كاف البرنامج مجاني ،فيذا لف يكمؼ أم مبالغ مادية ،فقط كؿ ما يتطمبو

المادية

كرقة كقمـ.

ىك جياز حاسب آلي.

الجكدة

قد ال تبدك بشكؿ جذاب إذا كاف معدىا ال يمتمؾ أم ميارات فنية.

كجماال؛ كذلؾ ألف
الخريطة المعدة مف قبؿ البرنامج تبدك أكثر احت ارفنا
ن
الصكر ،كالرمكز ،كالقصاصات الفنية المتكفرة في البرنامج مصممة بصكرة
جيدة.

أدكاتيا المستخدمة ىي الكرقة كالقمـ ،كىذا كفيؿ بأف تفقد الخريطة

يمكف االحتفاظ بالخريطة لفترات طكيمة؛ كذلؾ إلمكانية تخزينيا في جياز

جكدتيا بسيكلة.

الحاسب ،كبالتالي تحافظ عمى جكدتيا.

شكل 1

خريطة ذهنية يدوية
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شكل 2

• برامج الخرائط الذىنية المحكسبة:

خريطة ذهنية محوسبة

 .5تمخيص مادة الدرس.
 .6تمخيص المنيج.

ظيرت بالفترة األخيرة العديد مف البرامج المتخصصة برسـ
الخريطة الذىنية ،كتنافست الكثير مف الشركات؛ لتطكير تمؾ

• مميزات استخداـ الخرائط الذىنية المحكسبة:

البرامج ،كجعميا أكثر دقة كاحترافية ،كتطكرت تمؾ البرامج

حدد ىالؿ ]26[ ،المميزات التربكية لمخريطة الذىنية بالنسبة

بصكرة سريعة في السنكات الماضية ،كمف تمؾ البرامج كما

لممعمـ كالطالب بما يمي:

كضحتيا [:[25

أكنال :المميزات التربكية لمخريطة الذىنية بالنسبة لممعمـ:

 .1برامج مجانية مفتكحة المصدر؛ مثؿ:

 .1تكظؼ التقنيات الحديثة في التعميـ؛ كالحاسكب ،كجياز

Free Mind- Edraw Mind Map 6.7

العرض.

 .2برامج تجارية؛ مثؿ:

 .2تقمؿ مف الكممات المستخدمة في عرض الدرس ،فتساعد

– X Mind Map – I Mind Map – Mind Genius
Mind Manager-Drop Mind

عمى التركيز ،كتسيؿ فيمو بكضكح مف قبؿ المتعمميف.

 .3برامج قائمة عمى شبكة اإلنترنت:

كال منيـ يرسـ
 .3مراعاة الفركؽ الفردية عند الطالب؛ إذ إف ن

Mind 42 – Mind Meister – Bubbl.us - Mindomo

صكرة خاصة لممكضكع بعد مشاىدة خريطة الشكؿ الذم

 .4برامج مخصصة لميكاتؼ المحمكلة:

تكضحو حسب قدراتو كمياراتو.

Mind Berry – Instaviz – Ithoughts

 .4تمخيص المكضكع عند عرض الممخص السبكرم.

• استخدامات الخرائط الذىنية المحكسبة:

ثانيا :خرائط المفاىيـ:
ن

بإمكاننا استخداـ الخريطة الذىنية المحكسبة في عدة مجاالت؛

تعتبر استراتيجية خرائط المفاىيـ ترجمة ألفكار أكزبيؿ،

سكاء بالحياة الدراسية أك غيرىا ،كقد ذكرت كقاد [ ]18عدة

كالتي طكرىا نكفاؾ  ،Novakكالذم كاف لو الفضؿ في تطكيرىا

استخدامات لمخرائط الذىنية المحكسبة؛ مف أبرزىا:

منذ حكالي  20سنة ،كقد تبنى ىذه االستراتيجية العديد مف

 .1تقييـ المعرفة السابقة لدل الطالب عف مكضكع ما.

المعمميف كالتربكييف؛ ألنيا تجعؿ المتعمـ أكثر إيجابية ،كتشركو

 .2تقكيـ مدل تعرؼ ،كتفيـ الطالب لممفاىيـ الجديدة.

في عممية التعمـ ،كما تسيؿ عممية االكتساب كاالحتفاظ؛ نظ ار

 .3التخطيط لمادة الدرس.

لمكقت الذم يمضيو المتعمـ في معالجة كتنظيـ المعمكمات ،كما

 .4تدريس مادة الدرس.

أف نكعية العالقات التي تربط المفاىيـ بعضيا ببعض تجعؿ
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المتعمـ يمتد في تعممو ،كيحاكؿ أف يربط كيقابؿ معرفتو الصفية

كتكمف أىميتيا لمطالب فيما يمي:

الجديدة كالقبمية كممارساتو اليكمية؛ إليجاد عالقات ذات معنى

 .1ربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ السابقة المكجكدة في بنيتو

بيف المفاىيـ عند بنائو خريطة مفيكـ [.[27

المعرفية.
 .2البحث عف العالقات كالركابط بيف المفاىيـ.

كقد تأسست فكرة خرائط المفيكـ عمى نظرية التعمـ ذم
المعنى ،كالتي تتمحكر حكؿ مفيكـ البنية المعرفية لممتعمـ ،فمكؿ

 .3البحث عف أكجو الشبو كاالختالؼ بيف المفاىيـ.

متعمـ بنية معرفية؛ عبارة عف إطار يتضمف مجمكعة منظمة مف

 .4اإلبداع كالتفكير التأممي عف طريؽ بناء خريطة المفاىيـ.

الحقائؽ ،كالمفاىيـ ،كالقضايا ،كالتعميمات ،كالنظريات ذات
التنظيـ اليرمي ،كالذم تحتؿ فيو المفاىيـ كاألفكار العامة

مستمتعا كمصنفنا كمر نتبا لممفاىيـ.
 .5جعمو
ن

• خطكات بناء خرائط المفاىيـ:

المجردة قمة ىذا التنظيـ ،كتندرج تحتيا المعمكمات البسيطة،

تسير بناء خرائط المفاىيـ في تسمسؿ ىرمي متدرج ،تمثؿ

كتحتؿ قاعدة ىذا التنظيـ [.[27

المفاىيـ األكثر عمكمية أعمى قمة الخريطة ،بينما ستككف

مفيكـ خرائط المفاىيـ:

المفاىيـ األقؿ عمكمية باتجاه القاعدة ،كيمكننا إنجاز الخريطة

تعرؼ خرائط المفاىيـ بأنيا" :رسكـ تخطيطية ثنائية البعد ،تترتب

كما أشار زيتكف [:[30

فييا مفاىيـ المادة الدراسية في صكرة ىرمية ،بحيث تتدرج مف

 .1المفيكـ العاـ :يككف في أعمى اليرـ.

المفاىيـ األكثر شمكلية كاألقؿ خصكصية ،كتككف المفاىيـ في

 .2المفاىيـ الفرعية :تكتب داخؿ أشكاؿ كمربعات.

قاعدة اليرـ ،كتحاط بأطر ترتبط بعضيا بأسيـ مكتكب عمييا

 .3كممات الربط :تستخدـ الربط بيف مفيكميف؛ لمتكاصؿ بينيما.

نكع العالقة" [.[28

 .4الكصالت العرضية :كىي عبارة عف صمة عرضية بيف

• أىمية خرائط المفاىيـ:

مفيكميف ،أك أكثر مف التسمسؿ اليرمي ،كتمثؿ بصكرة خط

لخرائط المفاىيـ أىمية تعكد عمى المعمـ كالطالب ،كما ذكرىا

عرضي.

قطامي ،الركساف [:[29

 .5األمثمة :تمثؿ  -عادة  -أمثمة المفيكـ  -إف كجدت  ،-كال

أىميتيا بالنسبة لممعمـ فيما يمي:

تحاط  -عادة – بشكؿ ،كيفضؿ كضعيا في دكائر؛ لتمييزىا عف

 .1المساعدة في التخطيط لمتدريس الجيد كالفعاؿ.

المفاىيـ.

 .2التدريس بكاسطتيا؛ حيث تستخدـ كمنظمات تمييدية ،أك

• الفرؽ بيف الخرائط الذىنية كخرائط المفاىيـ:

أثناء شرح الدرس ،أك في نياية الدرس كخالصة.

ىناؾ مف يعتقد أف الخرائط الذىنية ىي خرائط المفاىيـ ،كىناؾ

 .3تنظيـ تتابع الحصص في قاعة الدركس.

مف يعتقد أنيما متشابيتاف إلى حد كبير ،إال أف ىناؾ فركقنا

 .4تركيز انتباه الطالب ،كارشادىـ إلى طريقة تنظـ أفكارىـ

بينيما؛ سكاء كاف في تككينيا ،أك طريقة استخداميا ،كمف

كاكتشافاتيـ.

االختالفات األساسية بيف الخرائط الذىنية كخرائط المفاىيـ ما

 .5تحديد المدل ،كالتتابع ،كالعمؽ ،الذم يجب أف تككف عميو

أشارت إليو [ ،]25كىي يكضحيا الجدكؿ (:)2

الدركس.
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جدول 2

الفرق بين الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم
خرائط المفاهيم

الخرائط الذهنية


يمكف استخداميا عمى نطاؽ شخصي ،كبالحياة العامة.



يتـ استخداميا بالمؤسسات التعميمية كالرسمية فقط.



تركز عمى مكضكع كاحد ،أك فكرة كاحدة محددة ،ثـ تتشعب إلى أفكار



تميؿ إلى بناء الركابط بيف العديد مف األفكار ،أك المفاىيـ بشكؿ

فرعية ،ترتبط بالفكرة الرئيسة.


ىرمي ،الذم يعتبر ميزة ليا؛ حيث يكضح العالقة بيف المفاىيـ.

تستخدـ الخطكط المتدرجة بالسماكة كاأللكاف؛ لمربط بيف أجزاء



الخريطة الذىنية.

تستخدـ األسيـ كالمربعات؛ لتكضح ترابط المفاىيـ بعضيا ببعض.

اإلبداع باىتماـ كبير مف الدكؿ الغنية كالفقيرة عمى ٍ
حد سكاء،

ثالثنا :التفكير اإلبداعي:
منذ سنكات طكيمة ظيرت الحاجة إلى التفكير اإلبداعي،

لذلؾ أصبح مف الكاجب عمى أم مؤسسة تربكية في عالمنا -

فاإلبداع ىك :االنطالقة األكلى لمتطكر بالمجتمعات ،كلك لـ يكف

باعتبارىا المكلد األساسي لمطاقات اإلبداعية – أف تطكر

ىناؾ مبدعكف في عالمنا لما ظير لنا ىذا الكـ اليائؿ مف

الطاقات اإلبداعية لدل طالبيا بكؿ السبؿ المتاحة ،كذلؾ مف

االختراعات كاالكتشافات في شتى مجاالت الحياة ،كقد حث

أجؿ إيجاد جيؿ جديد مبدع ،كلذلؾ يعد تزكيد المتعمميف

القرآف الكريـ عمى التفكير بكافة مجاالتو ،كفرضو عمينا ديننا
الحنيؼ التفكير كالتدبر كالتساؤؿ ،كجعؿ عقؿ اإلنساف المناط

أمر ضركرنيا
بميارات التفكير  -كخاصة التفكير اإلبداعي  -نا
لمطالب ،ذلؾ لمتكيؼ مع عالـ سريع التغير [.[33

بالتكميؼ ىك مركز التفكير كالتساؤؿ ،فقاؿ ا﵀  -تعالى ﴿ :-إِ َّف

• تعريؼ التفكير اإلبداعي:

الني ِار َآلَي ٍ
ؽ الس ِ
ِ
ض ك ْ ِ ِ َّ ِ
ِ
ات ِألُكلِي
َ
اخت َالؼ المْيؿ َك َّ َ
في َخ ْم ِ َ
َّم َاكات َك ْاأل َْر َ
َِّ
ْاألَْلَب ِ
كف المَّوَ ِقَيامان َكقُ ُعكدان َك َعمَى ُجُنكبِ ِي ْـ
يف َي ْذ ُك ُر َ
اب * الذ َ
ت َى َذا ب ِ
ؽ الس ِ
ات ك ْاأل َْر ِ
كف ِفي َخ ْم ِ
اطالن
ض َربََّنا َما َخمَ ْق َ
َ
َكَيتَفَ َّك ُر َ
َ
َّم َاك َ

يعرؼ التفكير اإلبداعي بأنو" :نشاط عقمي مركب كىادؼ،
تكجيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ ،أك التكصؿ إلى نكاتج
أصيمة ،لـ تكف معركفة سابقنا .كيتميز التفكير اإلبداعي

س ْبح َان َ ِ
اب َّ
الن ِار﴾ سكرة آؿ عمراف اآلية (.[31[ )191
ؾ فَقَنا َع َذ َ
ُ َ

بالشمكلية كالتعقيد؛ ألنو ينطكم عمى عناصر معرفية كانفعالية،

لقد بدأ التركيز عمى اإلبداع في الستينات مف القرف

كأخالقية متداخمة ،تشكؿ حالة ذىنية فريدة ،كيستخدـ الباحثكف

العشريف؛ حيث أشار ماكينكف ) (Mackinnonإلى كجكد أنكاع

تعبيرات متنكعة ،تقابؿ مفيكـ التفكير اإلبداعي ،كتمخصو مف

مختمفة مف اإلبداع؛ مثؿ :إبداع فني ،كابداع عممي ،كابداع فني

الناحية اإلجرائية؛ مثؿ :التفكير المنتج ،كالتفكير المتباعد،

كعممي معان .كقد حرص ماكينكف عمى دراسة نماذج مف األنكاع

كالتفكير الجانبي" [.[34

الثالثة .كأضاؼ ماكينكف أف لإلبداع أربعة مداخؿ؛ ىي :المنتج

• مسممات التفكير اإلبداعي:

اإلبداعي ،كالعممية اإلبداعية ،كالشخص المبدع ،كالمكقؼ

إف التفكير اإلبداعي يرتكز عمى عدة مسممات ،حددىا مرعي،

اإلبداعي .ثـ تكالت كجيات النظر في ىذا المجاؿ ،فأصبح

الحيمة [ ]35بما يمي:

اإلبداع مكضكعان ميمان مف مكضكعات البحث العممي في عدد

 .1أننا نستطيع تنمية القدرات اإلبداعية ،كتطكيرىا لدل األفراد

كبير مف الدكؿ [.[32

كالجماعات ،كيتـ تكضيح ذلؾ مف خالؿ مساعدة المتعمميف
عمى كعي العممية اإلبداعية ،كبتطكير مكاد كمكاقؼ كاضحة،

لقد أصبح االىتماـ بتنمية التفكير اإلبداعي ،كمياراتو،
كتجكيده عند الطمبة مطمبان أساسيان ،كىدفان رئيسان مف أىداؼ

تعيف عمى ذلؾ.

التربية ،كيحتؿ مكانةن بارزةن في البحث التربكم المعاصر،

 .2أف المككف العاطفي كاالنفعالي لمعممية اإلبداعية أىـ مف
المككف العقمي ليا ،كالالمعقكؿ أىـ مف المعقكؿ.

كضركرة قصكل في العصر الحديث .كمف ىنا فقد حظي
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 .3أف العناصر العاطفية الالمنطقية ينبغي أف تككف مفيكمة؛

عكس الجمكد الذىني ،الذم يعني تبني أنماط محددة سمفان،

كي تساعد عمى زيادة احتماؿ النجاح في التكصؿ لمحمكؿ

كغير قابمة لمتغير حسب ما تستدعي الحاجة .كمف أشكاؿ

اإلبداعية الجديدة لممشكالت المطركحة.

المركنة :المركنة التمقائية ،كالمركنة التكيفية ،كمركنة إعادة

• مبادئ التفكير االبداعي:

التعريؼ ،أك التخمي عف مفيكـ أك عالقة قديمة؛ لمعالجة مشكمة

لمتفكير اإلبداعي عدة مبادئ ،حددىا مرعي ،الحيمة [ ]35بما

جديدة ".

يمي:

ثالثنا :األصالة:
عرفيا جركاف [ ]34بأنيا" :أكثر الخصائص ارتباطنا

 .1اإلبداع سمو كقدرة ميمة ،كضركرية في أنشطتنا اليكمية.

باإلبداع كالتفكير اإلبداعي ،كاألصالة ىنا بمعنى الجدة كالتفرد،

غامضا ،أك خفيًّا ،بؿ يمكف
أمر
 .2العممية اإلبداعية ليست نا
ن

كصفيا ،كتحديد سماتيا ،كتدريب الناس عمى ممارستيا بشكؿ

كىي العامؿ المشترؾ بيف معظـ التعريفات التي تركز عمى

مباشر؛ بيدؼ زيادة قدراتيـ اإلبداعية.

النكاتج اإلبداعية كمحؾ لمحكـ عمى مستكل اإلبداع".

 .3المبتكرات كاالختراعات اإلبداعية كنِتَاج لمعممية اإلبداعية

تعميـ التفكير اإلبداعي:
تشير األدبيات النفسية كالتربكية إلى ضركرة تعميـ الطالب

تتشابو في جميع المياديف الفنية ،كالعممية ،كاليندسية ،كالطبية،
كاالقتصادية ،كغيرىا مف العمميات العقمية التي تتطمبيا.

ميارات التفكير اإلبداعي كفؽ مرتكزات معينة؛ كىي كما ذكرىا

نتاجا رمزنيا،
فرديا ،أك ن
نتاجا ن
 .4التفكير اإلبداعي  -سكاء كاف ن

العتكـ كآخركف [:[33
 .1التفكير اإلبداعي ضركرم كميـ؛ لذا فيك يستحؽ الرعاية

جماعيا  -متشابو إلى حد كبير.
أك
ن

كاالىتماـ.

• ميارات التفكير اإلبداعي:

 .2التخطيط كالتدريب السميـ لميارات ىذا النمط مف التفكير مف

ىناؾ ميارات لمتفكير اإلبداعي تناكلتيا العديد مف البحكث
كالكتب ،كتكصمت الباحثاف لميارات أخرل ،لكف الباحثيف

المتطمبات الميمة لمتدريس الجيد.

كعا ،كالتي اقتصر البحث الحالي
سيذكراف الميارات األكثر شي ن

 .3تصميـ المشكالت كالمكاقؼ المميزة ،كذات األىمية؛ ليحميا
الطمبة ،ىذا يطكر التفكير اإلبداعي لدييـ.

عمى استخداميا؛ كىي (الطالقة – كالمركنة  -كاألصالة):

[.[34

 .4تتضمف عممية اإلبداع كؿ مف التفاعؿ االجتماعي،

أكنال :الطالقة:

كالكجداني ،كالميارة في حؿ المشكالت.

عرفيا جركاف [ ]34بأنيا" :القدرة عمى تكليد عدد كبير مف

جديدا أمر
 .5الكقت المناسب لمتأمؿ ،كدمج المفاىيـ المدخمة
ن

األفكار ،أك البدائؿ ،أك المترادفات ،أك المشكالت ،أك

ضركرم لممخرجات اإلبداعية؛ أم أف مركر التفكير لو نفس

االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف ،كالسرعة كالسيكلة في

أىمية كقت التعمـ.

تكليدىا ،كىي في جكىرىا عممية تذكر كاستدعاء اختيارية

 .6ىناؾ حاجة ممحة إلى تدريب خاص لميارات التفكير

لمعمكمات ،أك خبرات ،لمفاىيـ سبؽ تعمميا".

اإلبداعي؛ أم اإلعداد لمكاقؼ صفية حكؿ كيفية التفكير بشكؿ

ثانيا :المركنة:
ن

أفضؿ ،كالتحرر مف التقيد بعمـ محدد في ذاتو.
• دكر مادة الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات التفكير

عرفيا جركاف [ ]34بأنيا" :القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة،

االبداعي:

ليست مف نكع األفكار المتكقعة عادة ،كتكجيو أك تحكيؿ مسار

جيدا لتدريب الطالب
تعتبر مادة الدراسات االجتماعية
ن
مجاال ن

التفكير مع تغير المثير ،أك متطمبات المكقؼ .كالمركنة ىي
510

عمى ميارات متنكعة ،تعتبر ىي األساس في الكقت الحالي

 .4الدراسات السابقة:

لعمميتي التخطيط كالتنمية في المجتمع .إف تنمية اإلبداع -

أكنال :الدراسات السابقة عف الخرائط الذىنية:

جميعا  -ليس مسؤكلية مجاؿ مدرسي
كيدؼ تربكم  -نرجكه
ن

أجرل بني فارس [ ]38دراسة ،ىدفت إلى معرفة أثر

معيف ،أك حتى مجمكعة مكاد مدرسية دكف غيرىا ،كلكنيا

استخداـ خرائط العقؿ في اكتساب المفاىيـ التاريخية ،كتنمية

مسؤكلية مشتركة ،كمكزعة بيف جميع المكاد الدراسية ،فالبعض

ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالب المرحمة المتكسطة بمنطقة

يرل أف اإلبداع مسؤكلية العمكـ كالرياضيات دكف غيرىما ،كلكف

المدينة المنكرة بالمممكة العربية السعكدية ،كاستخدـ الباحث

جميعا [.[36
الحقيقة أنيا مسؤكلية كؿ المكاد الدراسية
ن

المنيج شبو التجريبي ،كتـ تعييف مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية،

كتنص أىداؼ الدراسات االجتماعية في مراحؿ التعميـ -

بصفة عامة  -عمى تنمية القدرة عمى التفكير ،كتكظيفو في حؿ

طالبا مف
البا ،كمجمكعة ضابطة ،عددىا ( )32ن
عددىا ( )33ط ن

طالب الصؼ األكؿ المتكسط ،طُبقت فييا أداتاف؛ ىما :اختبار

المشكالت ،كالتفكير اإلبداعي  -شأنو شأف أم قدرة عقمية -
قابؿ لمتنمية إذا استخدمت األساليب المناسبة ،التي تكظؼ

استخدـ
لممفاىيـ التاريخية ،كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،ك ُ

في المعالجة اإلحصائية معادلة ألفا كركنباخ لحساب معامؿ

المحتكل الدراسي ،كالذم يستثير سمكؾ التالميذ المعرفي

ثبات االختبار التحصيمي ،كاختبار (ت) لمعينات المستقمة ،كقد

كالكجداني المرتبط بالتفكير كاإلبداع [.[37

أشارت النتائج إلى كجكد فرؽ بيف متكسطي درجات الطالب

كتيتـ الدراسات االجتماعية بكثير مف القضايا كالمشكالت

لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم في اختبار
المفاىيـ التاريخية ،كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي.

المحمية كالعالمية؛ كقضايا التمكث ،كحقكؽ اإلنساف ،كالغذاء،
كتاريخ البشرية ،كأسباب الحضارة ،ككميا محاكر مناسبة لتنمية

كما ىدفت دراسة المصرم [ ]39إلى التعرؼ عمى فاعمية

التفكير اإلبداعي ،كاكتساب الميارات األساسية ،كيمكف تنمية

الخرائط الذىنية في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل

ميارات التفكير اإلبداعي في األىداؼ الرئيسة في المرحمة

طالبات كمية التربية النكعية تخصص اقتصاد منزلي بجامعة

المتكسطة ،كيشمؿ التفكير اإلبداعي المحتكل ،كالقضايا،

المنصكرة بمصر ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كتـ

كالمشكالت الجغرافية كالتاريخية ،التي تتحدل عقكؿ التالميذ،

تعييف مجمكعة تجريبية عددىا ( )30طالبة ،كمجمكعة ضابطة

كتنمي تفكيرىـ اإلبداعي ،كتشجع الطالب عمى التعمـ مف

عددىا ( )30طالبة ،كتـ إعداد اختبار تحصيمي كاختبار لمتفكير

مصادر متنكعة كمختمفة ،كمراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ،

االبتكارم كأداة لمدراسة ،كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

كالعمؿ المنظـ ،كالمثابرة في التعمـ [.[36

إحصائية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ

كمف خالؿ ما سبؽ ،نستنتج أف تعمـ التفكير اإلبداعي

البعدم لالختبار.

أصبح ضركرة بعصرنا الحاضر ،فيي تعد كالسالح الذم يتسمح
بو الطالب؛ ليصؿ مف خاللو ألم نكع مف المعمكمات التي

ثانيا :الدراسات السابقة في خرائط المفاىيـ:
ن

أجرت سميماف [ ]40دراسة ىدفت إلى فعالية استخداـ

تكاجيو بالحياة ،فميارات التفكير  -بصفة عامة  ،-كالتفكير

خرائط المفاىيـ العنكبكتية كالدائرية في تنمية التحصيؿ الدراسي

اإلبداعي  -بصفة خاصة  -أصبحا ضركرة مف ضركرات

كالتفكير االبتكارم كالميؿ نحك مقرر الكسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ

النجاح لمفرد كتطكر المجتمع ،كمف خالليا يتـ اكتساب المعرفة

لطالبات قسـ رياض األطفاؿ بكمية التربية بجامعة الطائؼ

في أم زماف كمكاف.

بالمممكة العربية السعكدية ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو
التجريبي ،كتـ تعييف مجمكعة ضابطة عددىا ( )53طالبة،
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بينما ىدفت دراسة بابطيف [ ]44إلى التعرؼ عمى فاعمية

اختبار تحصيمي كاختبار تفكير إبداعي مف إعداد الباحثة كأداة

خرائط العقؿ في تدريس العمكـ عمى تنمية التحصيؿ كالتفكير

لمدراسة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

اإلبداعي لدل طالبات الصؼ االكؿ المتكسط في مدينة مكة

لصالح المجمكعة التجريبية في تطبيؽ االختبار البعدم.

المكرمة بالمممكة العربية السعكدية .كاستخدمت الباحثة المنيج

كىدفت دراسة خضير [ ]41إلى معرفة أثر تدريس خرائط

شبو التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف مجمكعة تجريبية،

المفاىيـ لمشكؿ ) (veeالتحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدل

عددىا ( )58طالبة ،كمجمكعة ضابطة ،عددىا ( )60طالبة،

طالبات الصؼ الرابع أدبي في مادة القكاعد العربية في بغداد

تحصيميا مف إعداد الباحثة ،كاختبار
اختبار
نا
كاستخدمت الباحثة
ن

بالعراؽ ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة

التفكير اإلبداعي  -تأليؼ فرانؾ كليامز  -كأداة لمدراسة.

الدراسة مف ( )32طالبة لممجمكعة التجريبية ،ك( )31طالبة

كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

لممجمكعة الضابطة ،كتـ استخداـ اختبار تحصيمي ،كاختبار

بيف متكسطي درجات الطالبات في اختبار التحصيؿ ،كاختبار

لمتفكير االبداعي ،كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم

إحصائية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

لالختباريف.

بينما ىدفت دراسة القاضي [ ]42إلى التعرؼ عمى أثر

كما أجرل سعد [ ]45دراسة ،ىدفت إلى معرفة فاعمية

الخرائط المفاىيمية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل

استخداـ أسمكب التعميـ التعاكني في تدريس مادة الدراسات

طالب الصؼ السابع األساسي في المغة العربية باألردف،

االجتماعية عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالب مرحمة

كاستخدـ الباحث المنيج شبة التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة

التعميـ األساسي في ليبيا ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي

مف ( )118طالب كطالبة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية

كالتجريبي لمدراسة ،كتـ استخداـ اختبار لمتفكير اإلبداعي مف

كضابطة ،كتـ استخداـ اختبار لمتفكير اإلبداعي مف إعداد

إعداد الباحثة كأداة لمدراسة ،كتككنت عينة الدراسة مف ()30

الباحث كأداة لمدراسة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية.

طالبا كطالبة
طالبا كطالبة لممجمكعة التجريبية ،ك()30
ن
ن
لممجمكعة الضابطة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات

ثالثنا :الدراسات السابقة في التفكير اإلبداعي:

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات الطالب في االختبار
البعدم لمتفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

أجرت شعباف [ ]43دراسة ىدفت إلى اختبار فاعمية برنامج
قائـ عمى التخيؿ البعيد لتريفنجر في تنمية ميارات التفكير

فيما ىدفت دراسة بني ياسيف [ ]46إلى التعرؼ عمى أثر

اإلبداعي لممكىكبيف مف طمبة المرحمة االبتدائية بمدينة جدة

استخداـ خرائط المفاىيـ في التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي

بالمممكة العربية السعكدية ،كتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي،

لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في مبحث الجغرافيا في

كتـ تعييف مجمكعة تجريبية ،عددىا ( )30طالبة ،كمجمكعة

األردف ،كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة

ضابطة ،عددىا ( )30طالبة .كاستخدمت الباحثة مقياس

طالبا ،تـ تقسيميـ لمجمكعة تجريبية ،عددىا
الدراسة مف ( )48ن

ميارات التفكير اإلبداعي ،كالذم قامت الباحثة بتعريبو ،كتعديمو

طالبا ،كاستخدـ
طالبا ،كمجمكعة ضابطة ،عددىا ( )24ن
( )24ن

لممشكالت كأداة لمدراسة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ

لمدراسة ،كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

استنادا إلى نمكذج تريفنجر في تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي
ن

تحصيميا ،كاختبار تكرانس لمتفكير اإلبداعي كأداة
اختبار
نا
الباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية.

لصالح المجمكعة التجريبية.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:

بالطريقة االعتيادية في تنمية (ميارة األصالة) بمقرر الدراسات

استفاد الباحثاف مف الدراسات السابقة في النكاحي التالية:

االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

• التأصيؿ في اإلطار النظرم.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

• تصميـ استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة كخرائط

بيف متكسطي درجات الطالبات عند استخداـ استراتيجية الخرائط

المفاىيـ.

الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف باستخداـ استراتيجية

• إعداد أدكات الدراسة (دليؿ المعممة الستخداـ استراتيجية

خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف بالطريقة االعتيادية في

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كدليؿ المعممة الستخداـ خرائط

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة)

المفاىيـ ،كاختبار التفكير اإلبداعي مف إعداد الباحثيف).

بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ

• اإلجراءات الميدانية.

الثالث المتكسط.
 .5إجراءات الدراسة

• معرفة األسمكب اإلحصائي المناسب لمدراسة.
• تفسير النتائج ،كتقديـ التكصيات ،كالمقترحات المناسبة.

أ .منهج الدراسة

• فركض الدراسة:

تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي؛ كذلؾ لمالئمتو ألىداؼ

في ضكء العرض السابؽ ألدبيات الدراسة (اإلطار النظرم،

الدراسة ،كاعتمد في تصميمو عمى المجمكعات التجريبية

كالدراسات السابقة) يمكف صياغة فركض الدراسة كما يمي:

كالضابطة ،كالقياس القبمي كالبعدم لمتغيرات الدراسة؛ حيث تـ

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

ائيا إلى ثالثة مجمكعات؛ مجمكعتيف
تقسيـ عينة الدراسة عشك ن

بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ
استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

قبميا،
تجريبيتيف ،كمجمكعة ضابطة ،كتـ اختبار المجمكعات ن

كبعد ذلؾ خضعت المجمكعتاف التجريبيتاف إلى المتغيرات

باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف

المستقمة ،أما المجمكعة الضابطة فخضعت لمتدريس بالطريقة

باستخداـ الطريقة االعتيادية في تنمية (ميارة الطالقة) بمقرر

االعتيادية ،كبعد نياية مدة التجربة تـ اختبار المجمكعات

الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث
المتكسط.

بعديا؛ كذلؾ لقياس األثر الذم أحدثو تطبيؽ المتغيريف
الثالث ن
المستقميف عمى كؿ مجمكعة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

ب .متغيرات الدراسة

بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ

اشتممت الدراسة عمى ثالث متغيرات؛ كىي كالتالي:

استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

المتغير المستقؿ األكؿ :استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة.

باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف

المتغير المستقؿ الثاني :استراتيجية خرائط المفاىيـ.

بالطريقة االعتيادية في تنمية (ميارة المركنة) بمقرر الدراسات

المتغير التابع :التفكير اإلبداعي.

االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

ج .مجتمع وعينة الدراسة

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

أكنال :مجتمع الدراسة :تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات

بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ

المنتظمات في الصؼ الثالث المتكسط في جميع مدارس

استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

المرحمة المتكسطة لمبنات التابعة إلدارة التربية كالتعميـ بمنطقة

باستخ ػداـ استراتيجيػ ػة خرائ ػط المفػاىيػ ػـ ،كالطالب ػات الالت ػي درسػف

تبكؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ 1436/1435ق.
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ثانيا :عينة الدراسة :تـ اختيار المتكسطة (الثانية عشرة) التابعة
ن

4

2016

المجمكعة األكلى (مجمكعة تجريبية أ) ،كضمت ( )25طالبة،

إلدارة التربية كالتعميـ بمنطقة تبكؾ مف قبؿ مكتب اإلشراؼ

درست باستراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،ك(مجمكعة

التربكم بتبكؾ بطريقة عشكائية؛ كذلؾ لتطبيؽ الدراسة عمى

تجريبية ب) ،كضمت ( )25طالبة ،درست باستراتيجية خرائط

الطالبات ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )75طالبة ،تـ تكزيعيف

المفاىيـ ،كالمجمكعة الثالثة (مجمكعة ضابطة) ،كضمت ()25

عمى ثالث مجمكعات بطريقة عشكائية بسيطة ،كىي كما يمي:

طالبة ،درست بالطريقة التقميدية ،كالجدكؿ رقـ ( )3يكضح ذلؾ.

جدول 3
توزيع عينة الدراسة
المجموعة

العدد

المجموع الكمي

مجمكعة تجريبية أ

25

25

مجمكعة تجريبية ب

25

25

مجمكعة ضابطة

25

25

المجمكع الكمي

75

75

ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة

تكافؤ المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة:

≤ (α

بيدؼ التأكد مف التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبيتيف

تـ استخداـ
) ،0.05في متكسط أداء أفراد عينة الدراسة ّ -
تحميؿ التبايف األحادم عمى األداء القبمي لممجمكعتيف ،كالجدكؿ

كاالنحراؼ المعيارم ألداء أفراد عينة الدراسة المجمكعتيف

رقـ ( )4يكضح المتكسطات الحسابية ،كاالنحراؼ المعيارم

التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالضابطة ،كذلؾ بعد تطبيؽ مقياس التفكير

ألداء أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالمجمكعة

اإلبداعي الذم تـ تصميمو في ىذه الدراسة ،كأبعاده الثالثة كؿ

الضابطة:

تـ إيجاد المتكسط الحسابي،
(أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة ّ

عمى حده ،كعمى الدرجة الكمية لالختبار .كلمعرفة فيما إذا كاف
جدول 4
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ ،ب) ،والمجموعة الضابطة لمقياس القبمي ،والمهارات الثالث
لمقياس التفكير اإلبداعي

المهارة

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الطالقة

تجريبية (أ)

3.60

2.36

تجريبية (ب)

3.68

2.39

ضابطة

3.52

2.23

تجريبية (أ)

1.88

2.01

تجريبية (ب)

2.24

2.11

ضابطة

1.96

2.06

تجريبية (أ)

0.92

1.54

تجريبية (ب)

1.48

1.47

ضابطة

1.04

1.42

تجريبية (أ)

6.40

3.50

تجريبية (ب)

7.40

3.47

ضابطة

6.52

3.54

المركنة

األصالة

الكمي

تشير النتائج المبينة في الجدكؿ ( )4إلى أف متكسط األداء

التجريبية (أ) كاف ( ،)6.40بينما كاف ألفراد المجمكعة التجريبية

القبمي الكمي عمى مقياس التفكير اإلبداعي ألفراد المجمكعة

تبيف أف متكسط األداء القبمي ألفراد
(ب) ( ،)7.40كما ّ
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المجمكعة الضابطة كاف ( .)6.52بينما كاف متكسط األداء
القبمي عمى ميارة الطالقة عمى مقياس التفكير اإلبداعي ألفراد

البعدم ألفراد المجمكعة الضابطة كاف (.)1.96
متكسط األداء َ

في حيف كاف متكسط األداء القبمي لميارة األصالة عمى مقياس

المجمكعة التجريبية (أ) ( ،)3.60ككاف ألفراد المجمكعة

التفكير اإلبداعي ألفراد المجمكعة التجريبية (أ) ( ،)0.92بينما

البعدم
التجريبية (ب) ( ،)3.68كما ّ
تبيف أف متكسط األداء َ

تبيف أف
كاف ألفراد المجمكعة التجريبية (ب) ( ،)1.48كما ّ

ككاف متكسط األداء القبمي لميارة المركنة عمى مقياس

كلمعرفة ما إذا كاف الفرؽ بيف ىذيف المتكسطيف ذا داللة

التفكير اإلبداعي ألفراد المجمكعة التجريبية (أ) ( ،)1.88بينما

تـ استخداـ تحميؿ
إحصائية عند مستكل الداللة )ّ (α ≤ 0.05

ألفراد المجمكعة الضابطة كاف (.)3.52

تبيف أف
كاف ألفراد المجمكعة التجريبية (ب) ( ،)2.24كما ّ

البعدم ألفراد المجمكعة الضابطة كاف (.)1.04
متكسط األداء َ

التبايف كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (:)5

جدول 5

تحميل التباين ) (ANOVAألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ ،ب) ،والمجموعة الضابطة لمقياس القبمي الكمي ،والمهارات الثالث لمقياس
التفكير اإلبداعي
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

المركنة

بيف المجمكعات

79.602

2

39.801

0.7221

0.191

داخؿ المجمكعة

9812.78

72

53.33

الكمي

9892.38

74

-

بيف المجمكعات

85.84

2

42.92

داخؿ المجمكعة

7494.78

72

40.73

الكمي

7580.63

74

-

بيف المجمكعات

28.96

2

14.84

داخؿ المجمكعة

15352.15

72

83.436

الكمي

15381.11

74

-

بيف المجمكعات

0.14

2

0.0702

داخؿ المجمكعة

1.832

72

0.0417

الكمي

1.973

74

-

الطالقة

األصالة

الدرجة الكمية

* دالة إحصائيان )(α ≤ 0.001

1.054

.178

1.68

0.216

0.110

0.182

أكنال :الجنس :اقتصرت عينة الدراسة عمى اإلناث فقط.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان
بيف استجابات أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف ،كأفراد المجمكعة

ثانيا :العمر الزمني :بالرجكع إلى السجالت الخاصة بالطالبات،
ن

كاالطالع عمى تاريخ ميالد الطالبات تـ التأكد مف تقارب العمر

الضابطة عمى جميع أبعاد مقياس التفكير اإلبداعي كأبعاده

الزمني؛ حيث تراكحت أعمار الطالبات في المجمكعات الثالث

الثالثة؛ (الطالقة ،كاألصالة ،كالمركنة) ،كىذا يشير إلى كجكد

بيف ( )16 - 14سنة ،كبالتالي ال تكجد فركؽ بالعمر الزمني.

تكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة ،مما

ثالثنا :المستكل الدراسي :بالرجكع إلى السجالت الخاصة

يسمح بإجراء المقارنات البعدية بيف المجمكعتيف التجريبيتيف

بالطالبات ،كاالطالع عمى مستكل الطالبات الدراسي بالصؼ

كالضابطة عمى االختبار البعدم.

الثاني المتكسط تـ التأكد مف تقارب المستكل الدراسي لدل

 :4خصائص عينة الدراسة:

المجمكعات الثالث.

قاـ الباحثاف بضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر بالدراسة؛

ابعا :المستكل االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالثقافي :يعتبر
رن
المستكل االقتصادم ،كاالجتماعي ،كالثقافي متقارب؛ نظ انر لكجكد

كىي:
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المجمكعات الثالث في نفس المدرسة.

 -مراجعة العديد مف الدراسات السابقة ،التي تناكلت استراتيجية

خامسا :المادة الدراسية :تـ تدريس المجمكعات الثالث المحتكل
ن

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ.
 :6اختبار التفكير اإلبداعي مف إعداد الباحثيف:

نفسو؛ كىك الكحدة الثانية (تاريخ كطني) مف مقرر الدراسات
االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثالث المتكسط لمفصؿ الدراسي

قاـ الباحثاف بإعداد اختبار التفكير اإلبداعي بما يتناسب مع

األكؿ 1435ق 1436/ق ،لكف الفرؽ يتمثؿ في طريقة

الكحدة المقرر تدريسيا (تاريخ كطني) مف كتاب الدراسات

التدريس؛ حيث درست المجمكعة التجريبية (أ) باستخداـ الخرائط

االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثالث متكسط كذلؾ بعد االطالع

الذىنية المحكسبة ،كدرست المجمكعة التجريبية (ب) باستخداـ

عمى بعض الدراسات التي تـ إعداد اختبار التفكير اإلبداعي مف

خرائط المفاىيـ ،بينما درست المجمكعة الضابطة بالطريقة

الباحث كدراسة سميماف [ ، ]40كسعد ،]45[ ،كالقاضي،]42[ ،

االعتيادية.

كتـ إعداد االختبار بإتباع الخطكات التالية:

سادسا :تحيز الباحثيف :قامت معممة الدراسات االجتماعية
ن

أكال :تحديد اليدؼ مف االختبار:

كالكطنية بتدريس المجمكعات الثالث ،كذلؾ لضماف ضبط تحيز

كييدؼ االختبار لقياس القدرة اإلبداعية لدل طالبات الصؼ

الباحثيف لمتجربة.

الثالث متكسط كفؽ ميارات التفكير اإلبداعي التالية:

سابعا :اختالؼ مستكل المعممة التي طبقت التجربة :قامت
ن

* ميارة الطالقة :ىي القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار

معممة مف معممات الدراسات االجتماعية كالكطنية بالمدرسة

اإلبداعية في كقت محدد.

بتدريس المجمكعات الثالث ،كذلؾ لضماف عدـ اختالؼ مستكل

* ميارة المركنة :القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير

المعممة كمتغير يؤثر بنتائج الدراسة.

المكقؼ.

د .أداة الدراسة

* ميارة األصالة :القدرة عمى التفكير بطريقة غير مألكفة،

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف بإعداد األدكات التالية:

كفريدة مف نكعيا.

 .1اختبار التفكير اإلبداعي مف إعداد الباحثيف.

ثانيا :إعداد جدكؿ مكاصفات اختبار التفكير اإلبداعي

كتـ إعداد دليؿ المعممة (أ) الستراتيجية الخرائط الذىنية

كتـ إعداد جدكؿ مكاصفات الختبار التفكير اإلبداعي كفؽ

المحكسبة ،كدليؿ المعممة (ب) الستراتيجية خرائط المفاىيـ -

المعادلة التالية:

قاـ الباحثاف باإلجراءات التالية:

عدد صفحات الدرس /عدد صفحات الكحدة * 100
جدول 7
الوزن النسبي لصفحات الوحدة الثانية (تاريخ وطني)

الدرس

عدد صفحات الدرس

النسبة المئوية

الدرس األكؿ

5

%16

الدرس الثاني

5

%16

الدرس الثالث

13

%42

الدرس الرابع

8

%26

المجمكع

31

%100

باالختبار في ( )15سؤ ناال ،كىذا ما يكضحو جدكؿ .8

كبناء عمى الجدكؿ السابؽ ،تـ إعداد جدكؿ مكاصفات اختبار
التفكير اإلبداعي ،كالتي حددىا الباحثاف ،كجاء عدد األسئمة
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جدول 8

جدول مواصفات اختبار التفكير اإلبداعي
الدرس

مهارة الطالقة

مهارة المرونة

مهارة األصالة

المجموع

األكؿ

1

1

1

3

الثاني

1

1

1

3

الثالث

2

2

1

5

الرابع

2

1

1

4

المجمكع

6

5

4

15

رابعا :حساب صدؽ االختبار:

ثالثا :إعداد االختبار:

أ :الصدؽ الظاىرم الختبار التفكير اإلبداعي:

تـ إعداد اختبار التفكير االبداعي ،يحتكم عمى ( )15فقرة،
مكزعة عمى ميارات التفكير اإلبداعي (الطالقة المركنة،

لمتعرؼ عمى مدل صدؽ االختبار في قياس ما كضع

األصالة) كفؽ جدكؿ مكاصفات اختبار التفكير االبداعي رقـ

لقياسو تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ،كقد طمب مف

(.)8

المحكميف إبداء الرأم ،كبياف مدل قدرة الفقرة عمى قياس ميارات

رابعا :عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف:

التفكير اإلبداعي ،كبياف مدل دقة الصياغة مف حيث سالمة

تـ عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف المختصيف؛ كذلؾ

المغة ،ككضكح معانييا ،مع كضع التعديالت كاالقتراحات التي

لمعرفة آرائيـ باالختبار مف حيث:

يمكف مف خالليا تطكير االختبار .كقد تـ األخذ بمالحظات
المحكميف ،كتـ إجراء التعديالت المناسبة.

دقة تعميمات االختبار ،كنكعية المفردات ككضكحيا،

ب :صدؽ البناء الداخمي الختبار التفكير اإلبداعي:

كمدل صحة الصياغة المغكية ،كمدل قدرة االختبار عمى قياس
ميارات التفكير اإلبداعي؛ (الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة) .كقد

بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم الختبار التفكير اإلبداعي

تـ إجراء بعض التعديالت الالزمة عمى االختبار؛ كتـ تعديؿ

قاـ الباحثاف بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف؛ لمعرفة صدؽ

األخطاء اإلمالئية ،كتحديد المدة الزمنية لكؿ جزء مف أجزاء

البناء الداخمي لالختبار؛ حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف

االختبار .كبعد التعديؿ صمـ في صكرتو النيائية بناء عمى آراء

درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لالختبار ،كما

المحكميف.

يكضح ذلؾ الجداكؿ رقـ (.)9
جدول 9
معامل ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكمية لالختبار
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

ميارة الطالقة

0.433

0.01

ميارة المركنة

0.421

0.05

ميارة األصالة

0.366

0.01

خامسا :ثبات اختبار التفكير اإلبداعي:

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف أبعاد
الفقرات كالدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي معامالت جيدة

تـ التأكد مف ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ معادلة ألفا

كمقبكلة؛ حيث كانت كميا دالة عند مستكل داللة أقؿ أك

كركنباخ لكؿ بعد مف أبعاد االختبار عمى حدة ،كالمجمكع الكمي

يساكم (.)0.05

لالختبار ،كذلؾ بعد تطبيقيا عمى عينة الدراسة .كالجدكؿ رقـ
( )10يكضح معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كركنباخ.
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جدول 11

قيم معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ لمختمف أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي
طريقة ألفا كرونباخ

المهارة

العينة الكمية ن = 75
ميارة الطالقة

0.78

ميارة المركنة

0.72

ميارة األصالة

0.70

الدرجة الكمية

0.77

معامؿ التمييز ألسئمة اختبار التفكير اإلبداعي مف خالؿ القياـ

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف معامالت الثبات بطريقة
ألفا كركنباخ كانت مناسبة؛ حيث كانت أعمى معامالت الثبات

بما يمي:

عمى ميارة الطالقة ،كبمغت ( ،)0.78في حيف بمغت أقؿ
معامالت الثبات عمى ميارة األصالة ،كبمغت ( ،)0.70كأف

تصاعديا حسب الدرجات.
 .1ترتب أكراؽ الطالبات
ن

 .2تقسـ األكراؽ إلى مجمكعتيف؛ عميا ،كدنيا ،كتمثؿ أعمى

معامالت الثبات بطريقة ألفا كركنباخ عمى الدرجة الكمية

 %50مف األكراؽ ذات الدرجات العميا ،كأدنى  %50منيا ذات

لالختبار بمغت ( ،)0.77كىذه معامالت مقبكلة ألغراض البحث

الدرجات الدنيا بسبب أف العينة صغيرة.

العممي.

 .3كبذلؾ يككف عدد أفراد المجمكعة العميا = عدد أفراد

سادسا :حساب معامؿ التمييز الختبار التفكير اإلبداعي:

المجمكعة الدنيا =  11طالبة.
 .4تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ كما يكضحو الجدكؿ

يرتبط معامؿ التمييز إلى درجة كبيرة بمعامؿ الصعكبة ،فمعامؿ

التالي:

التمييز يساعد في تحديد مدل فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بيف
الطالب صاحب القدرة العالية كالطالب الضعيؼ ،كتـ تحديد

جدول 11

تحديد معامل التمييز ألسئمة اختبار التفكير اإلبداعي
رقم السؤال

عدد الذين أجابوا عنه من الفئة العميا

عدد الذين أجابوا عنه من الفئة الدنيا

معامل التمييز

1

9

4

% 54

2

14

8

% 54

3

19

5

% 63

4

8

1

% 36

5

7

3

% 22

6

11

3

% 72

7

8

3

% 45

8

10

2

% 72

9

2

2

%0

10

14

6

% 72

11

2

2

%0

12

7

3

% 36

13

2

1

%9

14

3

2

%9

15

6

3

% 27

 )14 ،13غير مميزة ،كيجب استبداليا بأسئمة أخرل؛ ألف تميز

تشير النتائج في الجدكؿ السابؽ إلى أف األسئمة (،11 ،9
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بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طالبات الصؼ

السؤاليف ( )11 ،9صفر ،بينما تمييز السؤاليف ( )14 ،13بمغ
()%9؛ كليذا تـ استبداليا بأسئمة أخرل.

الثالث المتكسط مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينتيا ،كقد بمغ

سابعا :تصحيح االختبار:

عددىف ( )22طالبة في تاريخ (1435/11/26ق) ،ككاف

اشتمؿ االختبار عمى  15فقرة ،تـ تقسيميا كما يمي:

اليدؼ مف التجربة االستطالعية ما يمي:

 .1ميارة الطالقة :اشتممت عمى  6أسئمة ،كمجمكع درجتيا 12

 .1تحديد الزمف المناسب لالختبار:

درجة ،كلكؿ سؤاؿ درجتاف ،كتقاس بالقدرة عمى ذكر أكبر عدد

لتحديد الزمف المناسب لالختبار عمؿ الباحثاف عمى تطبيؽ

ممكف مف اإلجابات المناسبة في زمف معيف ،كتستبعد أم إجابة

المعادلة التالية :زمف أكؿ طالبة  +زمف آخر طالبة = 2 /

غير منطقية ،كلكؿ إجابة صحيحة تمنح الطالبة ربع درجة كفي

الزمف المناسب لالختبار.

حاؿ إجابتيا عمى الفقرة بإجابة غير منطقية عمى السؤاؿ أك عدـ

 37دقيقة  83 +دقيقة  60 = 2/دقيقة ،كقد قسـ الباحثاف

اإلجابة تمنح صف ار.

تبعا لمميارات الثالث التي
الزمف إلى ثالثة أجزاء متساكية ن

 .2ميارة المركنة :اشتممت عمى  5أسئمة ،كمجمكع درجاتيا 10

يقيسيا االختبار  20 = 3 / 60دقيقة ،كبذلؾ أصبح الجزء

درجات ،كلكؿ سؤاؿ درجتاف ،كتقاس بتنكع اإلجابات المناسبة

المحدد لكؿ ميارة مف الميارات (الطالقة – المركنة  -األصالة)

كالجديدة الغير نمطية كشائعة ،كتستبعد أم إجابة غير منطقية،

 20دقيقة.

كلكؿ إجابة صحيحة تمنح الطالبة ربع درجة كفي حاؿ إجابتيا
عمى الفقرة بإجابة غير منطقية عمى السؤاؿ أك عدـ اإلجابة

كنظر ألف ترتيب الطالبات بقاعة االمتحاف ،كالقاء تعميمات
نا
االختبار عمى الطالبات يستغرؽ بعض الكقت ،فقد أضاؼ

تمنح صف ار.

الباحثاف مدة زمنية ،كىي ( )10دقائؽ ،كبذلؾ استغرقت مدة

 .3ميارة األصالة :اشتممت عمى  4أسئمة ،كمجمكع درجاتيا 8

االختبار الكمية ( )70دقيقة.

درجات ،كلكؿ سؤاؿ درجتاف ،كتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات

 .2تحديد صدؽ البناء الداخمي الختبار التفكير اإلبداعي عمى

جديدة كغير شائعو لدل الطالبات ككمما كانت الفكرة جديدة

العينة االستطالعية:
لمتعرؼ عمى صدؽ البناء الداخمي الختبار التفكير اإلبداعي تـ

كغير مكررة تعتبر فكرة أصيمة.
 :7تجريب االختبار عمى عينة استطالعية:

حساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

بعد االنتياء مف إعداد الصكرة األكلية لالختبار ،كعرضيا عمى

االختبار ،كالدرجة الكمية بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية،

عدد مف المحكميف ،كعمؿ التعديالت المطمكبة  -قاـ الباحثاف

كما ىك مكضح في الجداكؿ التالي:

جدول 12
معامل ارتباط بيرسون بين كل بعد والدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي عمى العينة االستطالعية
البعد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

ميارة الطالقة

0.422

0.05

ميارة المركنة

0.417

0.01

ميارة األصالة

0.406

0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف أبعاد

 .3تحديد ثبات اختبار التفكير اإلبداعي :بعد تطبيؽ اختبار

الفقرات كالدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي معامالت جيدة

التفكير اإلبداعي عمى العينة االستطالعية تـ حساب الثبات

كمقبكلة؛ حيث كانت كميا دالة عند مستكل داللة أقؿ أك

عمى ميارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة)،

يساكم (.)0.05

كالدرجة الكمية لالختبار كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
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جدول 13
قيم معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ لمختمف أبعاد اختبار التفكير اإلبداعي عمى العينة االستطالعية
البعد

طريقة ألفا كرونباخ

ميارة الطالقة

0.73

ميارة المركنة

0.71

ميارة األصالة

0.68

الدرجة الكمية

0.72

العينة الكمية ن = 75

العممي.

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف معامالت الثبات بطريقة
ألفا كركنباخ كانت مناسبة؛ حيث كانت أعمى معامالت الثبات

 .4تحديد معامؿ الصعكبة كالسيكلة ألسئمة االختبار :تـ حساب

عمى ميارة الطالقة ،كبمغت ( ،)0.73في حيف بمغت أقؿ

معامؿ صعكبة السؤاؿ في االختبارات المقالية مف خالؿ استخداـ

معامالت الثبات عمى ميارة األصالة ،كبمغت ( ،)0.68كأف

المعادلة التالية:

معامالت الثبات بطريقة ألفا كركنباخ عمى الدرجة الكمية

مجمكع الدرجات المحصمة عمى السؤاؿ معامؿ الصعكبة =

لالختبار بمغت ( ،)0.72كىذه معامالت مقبكلة ألغراض البحث

كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ عدد الطالب × درجة السؤاؿ

جدول 14

تحديد معامل الصعوبة ألسئمة اختبار التفكير اإلبداعي
رقم السؤال

مجموع الدرجات المحصمة عمى السؤال

مجموع درجات السؤال

معامل الصعوبة

1

13

44

% 29

2

22

44

% 50

3

24

44

% 54

4

9

44

% 20

5

10

44

% 22

6

14

44

% 31

7

11

44

% 25

8

12

44

% 27

9

4

44

%9

10

20

44

% 45

11

4

44

%9

12

10

44

% 22

13

3

44

%6

14

5

44

% 11

15

9

44

% 20

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف جميع درجات الصعكبة

في أسئمة االختبار.

تراكحت بيف ( ،)%6ك( ،)%54كىذا يدؿ عمى كجكد صعكبة

 :8التصميـ التجريبي لمدراسة:
جدول 15

التصميم التجريبي لعينة الدراسة
المجموعة

اختبار التفكير اإلبداعي القبمي
√

ت (ب)

√

X

ض

√

•

ت (أ)

طريقة التدريس

اختبار التفكير اإلبداعي البعدي
√
√
√

X
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الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث

 .6النتائج
 -أكالن :النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى ،كالتي تنص عمى:

المتكسط.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

تـ إيجاد المتكسط الحسابي،
 -كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ّ

بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ

كاالنحراؼ المعيارم ألداء أفراد عينة الدراسة المجمكعتيف

استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

التجريبيتيف (أ ،ب) كالمجمكعة الضابطة ،كذلؾ في القياس

باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف

البعدم لميارة الطالقة ،كالجدكؿ ( )16يكضح ذلؾ.

باستخداـ الطريقة التقميدية في تنمية (ميارة الطالقة) بمقرر
جدول 16
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة الطالقة
المهارة

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الطالقة

تجريبية (أ)

8.48

2.73

تجريبية (ب)

8.20

2.76

ضابطة

4.08

2.42

داللة ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )16إلى كجكد فركؽ

) ،(ANOVAكيبيف الجدكؿ ( )17ىذه النتائج.

ظاىرية في استجابة عينة الدراسة في المجمكعتيف التجريبيتيف
(أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة عمى بعد ميارة الطالقة ،كلمعرفة

جدول 17
تحميل التباين ) (ANOVAألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة الطالقة
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الطالقة

بيف المجمكعات

46826.41

2

23413.20

19.431

0.001

داخؿ المجمكعة

8675.796

72

120.49

الكمي

121.541

74

-

دالة إحصائيان )(α ≤ 0.001

كلمعرفة لصالح أم المجمكعات تـ استخداـ اختبار شفيو

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فركؽ ذات داللة

لممقارنات البعدية ،كالجدكؿ ( )18يكضح ذلؾ.

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى ميارة الطالقة،
جدول 18
نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية عمى مهارة الطالقة
الفئة

التجريبية (أ)

التجريبية (ب)

الضابطة

الفئة

المتكسط الحسابي

8.48

8.2

4.08

التجريبية (أ)

8.48

التجريبية (ب)

8.2

الضابطة

4.08

*0.217

*0.255

يكضح الجدكؿ ( )18نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية

لصالح األفراد في المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالذم بمغ

بيف المجمكعات الثالث حسب ميارة الطالقة؛ حيث تبيف نتائج

متكسطيما الحسابي عمى التكالي ( ،)8.48ك( )8.20عند

االختبار كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

مقارنتيما بمجمكعة األفراد في المجمكعة الضابطة ،كالذم كاف
متكسطيـ الحسابي عمى التكالي (.)4.08

)(0.05 ≥ αبيف استجابات عينة الدراسة عمى ميارة الطالقة
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 -ثانيان :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية ،كالتي تنص عمى:

االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05
بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ

تـ إيجاد المتكسط الحسابي،
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ّ
كاالنحراؼ المعيارم ألداء أفراد عينة الدراسة؛ المجمكعتيف

استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة ،كذلؾ في القياس

باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف

البعدم لميارة المركنة ،كالجدكؿ رقـ ( )19يكضح ذلؾ.

بالطريق ػة التقميديػ ػة ف ػي تنميػ ػة (مي ػارة المػركن ػة) بمق ػرر الػدراسػ ػات
جدول 19

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة المرونة
المهارة
المركنة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة
تجريبية (أ)

6.44

2.27

تجريبية (ب)

6.04

2.21

ضابطة

2.32

2.16

داللة ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم

تشير النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )19إلى كجكد فركؽ

) ،(ANOVAكيبيف الجدكؿ ( )20ىذه النتائج.

ظاىرية في استجابة عينة الدراسة في المجمكعتيف التجريبيتيف
(أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة عمى بعد ميارة المركنة ،كلمعرفة

جدول 21

تحميل التباين ( )ANOVAألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة المرونة
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

المركنة

بيف المجمكعات

270614.64

2

13737032

5.87

0.005

داخؿ المجمكعة

168422.26

72

2339.19

الكمي

44.588

74

-

دالة إحصائيان )(α ≤ 0.05

المركنة ،كلمعرفة لصالح أم المجمكعات تـ استخداـ اختبار

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فركؽ ذات داللة

شفيو لممقارنات البعدية ،كالجدكؿ ( )21يكضح ذلؾ.

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد ميارة

جدول 21

نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية عمى مهارة المرونة
الفئة

التجريبية (أ)

التجريبية (ب)

الضابطة

الفئة

المتكسط الحساب

6.44

6.04

2.32

التجريبية (أ)

6.44

التجريبية (ب)

6.04

الضابطة

2.32

*0.435

*0.461

يكضح الجدكؿ ( )21نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية

متكسطيما الحسابي عمى التكالي ( ،)6.44ك( )6.04عند

بيف المجمكعات الثالث حسب ميارة المركنة؛ حيث تبيف نتائج

مقارنتيما بمجمكعة األفراد في المجمكعة الضابطة ،كالذم كاف

االختبار كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

متكسطيـ الحسابي عمى التكالي (.)2.32

) (0.05 ≥ αبيف استجابات عينة الدراسة عمى ميارة المركنة

 -ثالثان :النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة ،كالتي تنص عمى:

لصالح األفراد في المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالذم بمغ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05
522

بيف متكسطي درجات الطالبات الالتي درسف باستخداـ
استراتيجية الخرائط الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف

تـ إيجاد المتكسط الحسابي،
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ّ
كاالنحراؼ المعيارم ألداء أفراد عينة الدراسة؛ المجمكعتيف

باستخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف

التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة ،كذلؾ في القياس

بالطريقة التقميدية في تنمية (ميارة األصالة) بمقرر الدراسات

البعدم لميارة األصالة ،كالجدكؿ ( )22يكضح ذلؾ.

االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.
جدول 22

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة األصالة
المهارة
األصالة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المجموعة
تجريبية ()1

5.16

2.16

تجريبية ()2

5.12

2.14

ضابطة

1.44

2.03

داللة ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم

يتضح مف النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )23كجكد فركؽ

) ،(ANOVAكيبيف الجدكؿ ( )23ىذه النتائج.

ظاىرية في استجابة عينة الدراسة في المجمكعتيف التجريبيتيف
(أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة عمى بعد ميارة األصالة ،كلمعرفة

جدول 23

تحميل التباين ) (ANOVAألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى مهارة األصالة
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

األصالة

بيف المجمكعات

145632.18

2

72816.09

59.441

0.001

داخؿ المجمكعة

88.24

72

1.225

الكمي

116.335

74

-

دالة إحصائيان )(α ≤ 0.05

األصالة ،كلمعرفة لصالح أم المجمكعات تـ استخداـ اختبار

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح كجكد فركؽ ذات داللة

شفيو لممقارنات البعدية ،كالجدكؿ ( )24يكضح ذلؾ.

إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة عمى بعد ميارة

جدول 24

نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية عمى مهارة األصالة
الفئة

التجريبية (أ)

التجريبية (ب)

الضابطة

الفئة

المتكسط الحساب

5.16

5.12

1.44

التجريبية (أ)

5.16

التجريبية (ب)

5.12

الضابطة

1.44

*0.646

يكضح الجدكؿ ( )24نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية

*0.628

مقارنتيما بمجمكعة األفراد في المجمكعة الضابطة ،كالذم كاف

بيف المجمكعات الثالث حسب ميارة األصالة؛ حيث تبيف نتائج

متكسطيـ الحسابي عمى التكالي (.)2.32

االختبار كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

 -رابعان :النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة ،كالتي تنص عمى:

) (0.05 ≥ αبيف استجابات عينة الدراسة عمى ميارة األصالة

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()0.05

لصالح األفراد في المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالذم بمغ

بيف متكسطي درجات الطالبات عند استخداـ استراتيجية الخرائط

متكسطيما الحسابي عمى التكالي ( ،)6.44ك( )6.04عند

الذىنية المحكسبة ،كالطالبات الالتي درسف باستخداـ استراتيجية
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خرائط المفاىيـ ،كالطالبات الالتي درسف بالطريقة التقميدية في

كاالنحراؼ المعيارم ألداء أفراد عينة الدراسة؛ المجمكعتيف

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي (الطالقة ،كالمركنة ،كاألصالة)

التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة ،كذلؾ في القياس

بمقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لدل طالبات الصؼ

البعدم الختبار التفكير اإلبداعي (الدرجة الكمية) ،كالجدكؿ

الثالث المتكسط.

( )25يكضح ذلؾ.

تـ إيجاد المتكسط الحسابي،
كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ّ

جدول 25

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى الدرجة الكمية الختبار
التفكير اإلبداعي

المجموعة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

تجريبية ()1

20.08

5.11

تجريبية ()2

19.72

5.09

ضابطة

7.84

4.86

يتضح مف النتائج الكاردة في الجدكؿ ( )25كجكد فركؽ

(الدرجة الكمية) ،كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ

ظاىرية في استجابة عينة الدراسة في المجمكعتيف التجريبيتيف

التبايف األحادم) ، (ANOVAكيبيف الجدكؿ رقـ ( )26ىذه

(أ ،ب) ،كالمجمكعة الضابطة عمى اختبار التفكير اإلبداعي

النتائج.

جدول 26
تحميل التباين ( )ANOVAألداء أفراد المجموعتين التجريبيتين (أ)( ،ب) ،والضابطة لمقياس البعدي عمى الدرجة الكمية الختبار التفكير
اإلبداعي

مجموع المربعات

درجات الحرية

التباين

مصدر التباين

16767

2

8383.3

داخؿ المجمكعة

87284

72

1221.3

الكمي

81.771

74

-

بيف المجمكعات

دالة إحصائيان )(α ≤ 0.05

الداللة اإلحصائية

قيمة ف

0.01

6.864

الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي ،كلمعرفة لصالح أم
المجمكعات تـ استخداـ اختبار شفيو لممقارنات البعدية ،كالجدكؿ

مف خالؿ الجدكؿ نتائج الجدكؿ ( )26يتضح كجكد فركؽ

رقـ ( )27يكضح تمؾ النتائج.

ذات دالل ػة إح ػص ػائػي ػة ف ػي اسػتػجػاب ػات أف ػراد عػيػن ػة الػدراس ػة عمػى

جدول 27

نتائج اختبار شيفيه لممقارنات البعدية حسب الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي
الفئة

التجريبية (أ)

التجريبية (ب)

الضابطة

الفئة

المتكسط الحسابي

20.08

19.72

7.84

التجريبية (أ)

20.08

التجريبية (ب)

19.72

الضابطة

7.84

*0.466

*0.364

يكضح الجدكؿ ( )27نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية

الدراسة عمى الدرجة الكمية الختبار التفكير اإلبداعي لصالح

بيف المجمكعات الثالث حسب الدرجة الكمية الختبار التفكير

األفراد في المجمكعتيف التجريبيتيف (أ ،ب) ،كالذم بمغ

اإلبداعي ،حيث تبيف نتائج اختبار شيفيو كجكد فركؽ ذات داللة

متكسطيما الحسابي عمى التكالي ( ،)19.72( ،)20.08عند

إحصائية عند مستكل الداللة ) (0.05 ≥ αبيف استجابات عينة

مقارنتيم ػا بػمجمكع ػة األف ػراد فػي المجمكعة الضابطة ،كالذم كاف
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متكسطيـ الحسابي عمى التكالي (.)7.84

لدييف مف خالؿ الرسـ ،كاستخداـ الصكر ،كاأللكاف ،كربط

 .7مناقشة النتائج

المعاني بعضيا ببعض ،كأدل ذلؾ إلى رفع كفاءة التعميـ،

• خمص الباحثاف إلى أف التدريس باستخداـ استراتيجيتي الخرائط

كتنمية ميارات اإلبداع لدييف ،كمف خالؿ إعداد طالبات

الذىنية المحكسبة كخرائط المفاىيـ أتاح بيئة تعميمية جيدة،

المجمكعة التجريبية (أ) لخرائط ذىنية محكسبة لدركس الكحدة

اتصفت بالمركنة ،كالتشجيع ،مما ساعد في تنمية اإلبداع لدل

المختارة ،ككذلؾ إعداد طالبات المجمكعة التجريبية (ب) إلى

الطالبات لدل المجمكعتيف التجريبيتيف ،كىذا بعكس الطالبات

خرائط المفاىيـ لدركس الكحدة المختارة كىذا بدكره يؤدم إلى

في المجمكعة الضابطة ،كالالتي تعممف بالطريقة التقميدية ،كالتي

تكظيؼ التقنيات الحديثة عند استخداـ الخرائط الذىنية المحكسبة

يككف بيا دكر الطالبة سمبي ،مما تقؿ دافعيتيف لمتعمـ.

لدل طالبات المجمكعة التجريبية (أ) ،كتراعي الفركؽ الذىنية

• كتكصؿ الباحثاف إلى إف التدريس باستخداـ استراتيجيتي

لدييف حيث أف كؿ طالبة ترسـ خريطة ذىنية كفؽ قدراتيا

الخرائط الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ ،جعؿ دكر الطالبة

كمياراتيا.

إيجابيا في جميع مراحؿ التدريس مما ساعد في تنمية القدرة
ن

• كقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات

اإلبداعية لدييف ،كقد أشارت الشمرم ] [47أف خرائط المفاىيـ

السابقة ،فتكافقت مع دراسة بني فارس [ ]38كالتي ىدفت إلى

تساعد المتعمـ عمى الدقة في التفكير كتكليد األفكار المتعددة،

معرفة فاعمية خرائط العقؿ في اكتساب المفاىيـ التاريخية لتنمية

كجميع ذلؾ يسيـ في زيادة القدرة اإلبداعية لدل المتعمـ كابراز

التفكير اإلبداعي لدل طالب المرحمة المتكسطة بالمدينة المنكرة

الدكر اإليجابي لو أثناء الدرس بعكس الطريقة االعتيادية ،كالتي

مع الدراسة الحالية حيث أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة

درست بيا المجمكعة الضابطة ،كالتي يعطى الدكر األكبر

إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية كالتي درست باستراتيجية

لممعممة ،حيث كجد الباحثاف أف أساليب التعميـ االعتيادية تساعد

خرائط العقؿ ،كذلؾ اتفقت مع دراسة المصرم ]39[ ،كالتي

عمى تنمية التفكير اإلبداعي ،كانما تركز عمى التفكير المنطقي؛

ىدفت إلى معرفة فاعمية الخرائط الذىنية في تنمية التفكير

لذلؾ كاف التحسف عمى المجمكعتيف التجريبيتيف أعمى مف

االبتكارم لدل طالبات كمية التربية النكعية بجامعة المنصكرة

التحسف لدل طالبات المجمكعة الضابطة.

بمصر كتشير نتائج الدراسة إلى تفكؽ طالبات المجمكعة

• الحظ الباحثاف إف عمؿ الطالبات في مجمكعات أثناء

التجريبية الالتي درسف باستراتيجية الخرائط الذىنية عمى طالبات

األنشطة الصفية إلى إنتاج أكبر عدد ممكف مف األفكار

المجمكعة الضابطة الالتي درسف بالطريقة االعتيادية ،كما

اإلبداعية الجديدة ،كغير المكررة ،كذلؾ عف طريؽ األنشطة

اتفقت مع دراسة بابطيف ]44[ ،كالتي ىدفت لمعرفة فاعمية

كالتقكيـ المتعمؽ بالميارات الثالثة الطالقة كالمركنة كاألصالة

خرائط العقؿ في تدريس العمكـ عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل

حيث أف التفكير اإلبداعي يساعد عمى زيادة كفاءة العمؿ الذىني

طالبات الصؼ األكؿ متكسط بمكة المكرمة حيث أشارت النتائج

لمطالب في المكاقؼ التدريسية ،كيفعؿ حيكية كايجابية الطالب،

إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في

بعكس طالبات المجمكعة الضابطة كالتي لـ تتضمف أنشطتيا

االختبار البعدم لمتفكير اإلبداعية .كاتفقت أيضا نتائج الدراسة

ميارات التفكير اإلبداعي.

الحالية مع دراسة كؿ مف سميماف [ ]40كالتي ىدفت إلى معرفة

• تكميؼ الطالبات بالمجمكعتيف التجريبيتيف بعمؿ خرائط؛ سكاء

أثر خرائط المفاىيـ العنكبكتية كالدائرية في تنمية ميارات التفكير

كانت خرائط ذىنية محكسبة لممجمكعة التجريبية (أ) ،أك خرائط

االبتكارم في مقرر الكسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ في قسـ رياض

مفاىيـ بالمجمكعة التجريبية (ب)  -ساىـ في تنمية اإلبداع

األطفاؿ بجامعة الطائؼ في الطائؼ ،كجاءت نتائج الدراسة
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متكافقة مع الدراسة الحالية حيث أظيرت تفكؽ طالبات

استخداميا ،كاالستفادة منيا.

المجمكعة التجريبية كالالتي درسف باستخداـ خرائط المفاىيـ عمى

 .4تنظيـ برامج تدريبية لمطالبات في كيفية استخداـ الخرائط

طالبات المجمكعة الضابطة كالالتي درسف بالطريقة االعتيادية،

الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ ،ككيفية االستفادة مف

كما اتفقت مع دراسة خضير [ ]41كالتي ىدفت إلى معرفة أثر

االستراتيجيتيف في المذاكرة ،كحؿ الكاجبات المنزلية.

تدريس خرائط المفاىيـ لمشكؿ ) (veeفي تنمية التفكير اإلبداعي

 .5زيادة المدة الزمنية لمحصص الدراسية ،حتى تتمكف المعممة

لدل طالبات الصؼ الرابع في مادة القكاعد العربية في بغداد،

مف تطبيؽ االستراتيجية كاألنشطة بكقت كاؼ ،كعمى أكمؿ كجو.

كجاءت نتيجة الدراسة لتفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية كالالتي

 .6تكثيؼ أنشطة التفكير اإلبداعي في مقرر الدراسات

درسف باستخداـ خرائط المفاىيـ كىذا ما يتفؽ مع نتائج الدراسة

االجتماعية كالكطنية باعتبارىا مف أىـ الميارات التي يجب

الحالية ،كما جاءت دراسة القاضي ]42[ ،لمعرفة أثر الخرائط

تضمينيا بالمقررات الدراسية.

المفاىيمية في تنمية ميارات التفكير االبداعي لدل طالبات

 .7تضميف الخرائط ذىنية كخرائط المفاىيـ في أنشطة كتب

الصؼ السابع األساسي في المغة العربية باألردف متكافقة مع

مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية؛ كذلؾ لمساعدة الطالبات

نتائج الدراسة الحالية حيث أظيرت تفكؽ لدل طالبات المجمكعة

عمى حؿ األنشطة بشكؿ غير تقميدم.

التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة ،كجاءت دراسة

 .8عدـ اقتصار االمتحانات عمى قياس الجانب المعرفي فقط،

حسيف ]19[ ،كالتي ىدفت إلى استخداـ خرائط المفاىيـ في

بؿ يتـ إضافة الميارات؛ كميارة التفكير اإلبداعي.

تدريس اليندسة في بقاء أثر التعمـ كتنمية التفكير االبتكارم لدل

مقترحات الدراسة:

تالميذ الحمقة اإلعدادية بمصر متكافقة مع نتائج الدراسة الحالية

في ضكء نتائج الدراسات الحالية كتكصياتيا ،يقترح الباحثاف

حيث أظيرت تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية عمى طالب

إجراء الدراسات التالية:

المجمكعة الضابطة ،كما اتفقت دراسة بني ياسيف [ ]46كالتي

 .1إجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجيتي الخرائط

ىدفت إلى استخداـ خرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير

الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير

االبداعي لدل طالب الصؼ العاشر في مادة الجغرافيا باألردف

اإلبداعي في مكاد مختمفة؛ كالعمكـ ،كالرياضيات ،كفي صفكؼ

مع نتائج الدراسة الحالية فأشارت إلى تفكؽ طالب المجمكعة

مثال.
دراسية مختمفة؛ كالصؼ األكؿ المتكسط ،كالثاني المتكسط ن

التجريبية عمى طالب المجمكعة االعتيادية.

 .2إجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجيتي الخرائط
الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية ميارات التفكير

 .8التوصيات

األخرل؛ كالناقد ،كالتأممي.

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية،
تكصي الدراسة باآلتي:

 .3إجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجيتي الخرائط

 .1إعداد دكرات تدريبية لممعممات؛ كذلؾ لتدريبيف عمى كيفية

الذىنية المحكسبة ،كخرائط المفاىيـ في تنمية التحصيؿ الدراسي.

استخداـ استراتيجيتي الخرائط الذىنية المحكسبة كخرائط

 .4إجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجية الخرائط

المفاىيـ ،ككيفية االستفادة منيا في العممية التعميمية.

الذىنية المحكسبة مع استراتيجية أخرل مف استراتيجيات التدريس

 .2تزكيد المعممات باإلصدارات المتجددة مف برنامج الخرائط

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

الذىنية المحكسبة ،كذلؾ الستخداميا في العممية التعميمية.

 .5إجراء دراسة تتناكؿ فاعمية استخداـ استراتيجية خرائط

 .3تزكيد المعممات بخرائط لممفاىيـ ،كتعريفي ػف بػأنكاعيػا ،ككيفية

المفاىيـ مع استراتيجية أخرل مف استراتيجيات التدريس في تنمية
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ميارات التفكير اإلبداعي.

تنمية ميارات فيـ النصكص التاريخية المدرسية لدل

 .6إجراء دراسة تتناكؿ الكشؼ عف اتجاىات المعمميف

تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،مجمة الجمعية التربكية

كالمعممات كالطالبات نحك استخداـ الخرائط الذىنية المحكسبة

لمدراسات االجتماعية ،)3( ،ص .162-125

كخرائط المفاىيـ.

] [8عزب ،كرامي محمد بدكم ( ،)2005أثر استخداـ خرائط

المراجع

المفاىيـ في تدريس الجغرافيا عمى التحصيؿ كتنمية التفكير

أ .المراجع العربية

االستداللي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،المجمة

] [1السيد ،سكزاف محمد حسف ( ،)2013فاعمية استخداـ

التربكية ،العدد ( ،)21ص .446

استراتيجية الخرائط الذىنية غير اليرمية في تصكيب

] [9صالح ،عبد الرحيـ ( ،)2000منيج تربية الطفكلة المبكرة

التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية كتنمية التحصيؿ

في المنزؿ كالركضة( ،ط ،)1العيف ،مكتبة الفالح.

كبقاء أثر التعمـ في مادة األحياء لدل طالبات المرحمة
الثانكية بالسعكدية ،مجمة التربية العممية ،ـ ،)2( ،16ص

] [10المنكفي ،زكي إبراىيـ ( ،)2008تدريس الدراسات

.61

االجتماعية ،ط ( ،)2القاىرة ،دار العمـ كاإليماف لمنشر.

] [2بكزاف ،تكني ،(2013( ،الكتاب األمثؿ لخرائط العقؿ،

] [11الفجاؿ ،سعاد إبراىيـ ( ،)2011فاعمية آليات كمعكقات

(ط ،)4الرياض ،مكتبة جرير.

اإلبداع في ضكء تكامؿ العمكـ االجتماعية في المرحمة
الثانكية ،مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية،

] [3العمر ،عبدالعزيز سعكد ( ،)2009أثر استخداـ خرائط

( ،)35ص .225-206

المفاىيـ في تحصيؿ طالب كمية المعمميف بالرياض لبعض
محتكل مقررات الفيزياء ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،ـ

] [12الكميتي ،صالحة مسعد ( .)2009معكقات تعميـ التفكير

 ،)2( 10ص .171-170

اإلبداعي في المكاد االجتماعية لدل تمميذات المرحمة
االبتدائية بجدة مف كجية نظر المعممات كالمشرفات

] [4طالفحة ،حامد عبدا﵀ ( ،)2012أثر استخداـ استراتيجية

التربكيات كاعداد دليؿ لممعممة لمكاجية تمؾ المعكقات.

خرائط المفاىيـ في التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ لطالب

رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة الممؾ عبدالعزيز

الصؼ السادس االساسي في مبحث الجغرافيا ،مجمة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

دراسات العمكـ التربكية ،ـ  ،)2( 39ص .350-332
] [5الحسيني ،فايزة أحمد ( ،)2008فاعمية استخداـ استراتيجيتي

] [13الحميدم ،سامي محمد ،)2001( ،تنمية تفكير أبنائنا

دكرة التعمـ كخرائط المفاىيـ في تدريس التاريخ عمى

الطالب في محافظة عنيزة الكاقع كالتطمعات ،استرجعت
بتاريخ

تحصيؿ المفاىيـ التاريخية كتنمية التفكير االستداللي لدل

طالب الصؼ األكؿ الثانكم ،مجمة الجمعية التربكية

1435/2/2

مف

مكقع:

http://uqu.edu.sa/page/ar/82188

] [14بنجر ،يكسؼ ( ،)2002ممارسة اإلدارة المدرسية ألساليب

لمدراسات االجتماعية ،)15( ،ص .30-13

تنمية ميارتي التفكير اإلبداعي كالعممي لطالب كطالبات

] [6الجمؿ ،عمي أحمد ( ،)2005فعالية تدريس التاريخ

التعميـ الثانكم  -الكاقع كاستشراؼ المستقبؿ ،رسالة

باستخداـ استراتيجيتي التدريس التبادلي كخرائط المفاىيـ في

ماجستي ػر (غي ػر منش ػكرة) ،جػامع ػة أـ الػق ػرل ،كمػي ػة التػربية،
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] [22زيتكف ،حسف حسيف ( ،)2005التعمـ اإللكتركني( ،ط،)1

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

الرياض ،الدار الصكلتية لمتربية.

] [15الشعبي ،كليد عبدا﵀ ( ،)2009معكقات األداء اإلبداعي
لمعممي العمكـ الطبيعية بالمرحمة المتكسطة مف كجيو نظر

] [23محمكد ،صالح الديف ( ،)2006تفكير بال حدكد  -رؤل

المعمميف كالمشرفيف التربكييف ،رسالة ماجستير (غير

تربكية معاصرة في تعميـ التفكير كتعممو ،ط ( ،)1القاىرة،

منشكرة) ،جامعة أـ القرل ،كمية التربية ،قسـ المناىج

عالـ الكتب.

كطرؽ التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

] [24عمي ،شيماء محمد حسف ( ،)2013فاعمية الخرائط

] [16الزىراني ،سعد محمد ( ،)2012مدل امتالؾ معممي

الذىنية اإللكتركنية في تنمية التفكير المنظكمي كميارات

العمكـ بالمرحمة المتكسطة لميارات تنمية التفكير االبتكارم،

اتخاذ القرار لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة تربكيات

رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة أـ القرل ،كمية

الرياضيات ،ـ  ،)2( 16ص .84-31

التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة العربية

] [25العكفي ،آسية ( ،)2011فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية

السعكدية.

اإللكتركنية في تحصيؿ قكاعد المغة اإلنجميزية لطالبات

] [17الحربي ،بدر عبدا﵀ ( ،)2007مدل امتالؾ معممي التربية

الصؼ الثاني الثانكم ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،

اإلسالمية لميارات تنمية التفكير االبتكارم في المرحمة

جامعة الممؾ عبدالعزيز ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ

الثانكية بمدينة حائؿ ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،

التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

جامعة أـ القرل ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة

] [26ىالؿ ،محمد عبدالغني ( ،)2007ميارات التعمـ السريع -

العربية السعكدية.

القراءة السريعة كالخريطة الذىنية ،ط ( ،)1القاىرة ،مركز
تطكير األداء كالتنمية.

] [18كقاد ،ىديؿ ( ،)2009فاعمية استخداـ الخرائط الذىنية
عمى تحصيؿ بعض مكضكعات مقرر األحياء لطالبات

] [27الشمبي ،إلياـ عمي ( ،)2010أثر استخداـ استراتيجية

الصؼ األكؿ الثانكم لمكبيرات بمكة المكرمة ،رسالة

الخريطة المفاىيمة في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع

ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة أـ القرل ،كمية التربية،

لممفاىيـ العممية في مادة األحياء كدافع اإلنجاز لدييـ

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة العربية السعكدية.

كقدرتيـ عمى التفكير اإلبداعي ،مجمة العمكـ التربكية
كالنفسية ،ـ  ،)2( 11ص .150-117

] [19حسيف ،عادؿ ( ،)2008تأثر نمط التعمـ كطريقة عرض
المعمكمات كالجنس عمى التذكر في ضكء بعض نماذج

] [28الخطايبة ،عبدا﵀ محمد ،كالعريمي ،باسمة عبدالعزيز

المخططات المعرفية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية،

( ،)2003فعالية استخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ

المؤتمر العممي الثاني :التقكيـ الشامؿ كضماف الجكدة

طالبات الصؼ األكؿ الثانكم لممفاىيـ العممية المتعمقة

كاالعتماد بالتعميـ قبؿ الجامعي الحاضر كالمستقبؿ ،القاىرة

بكحدة تصنيؼ الكائنات الحية كاحتفاظيف بيا ،رسالة

مف  21-20يكليك .2008

الخميج العربي ،)88( ،ص .94-41

] [21بكزاف ،تكني ( ،)2006خريطة العقؿ( ،ط ،)3الرياض،
مكتبة جرير.
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المنكرة ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية

] [29قطامي ،يكسؼ ،كالركساف ،محمد أحمد (،)2005

كالنفسيىة ،ـ  ،)4(21ص.59

الخرائط المفاىيمية أسسيا النظرية تطبيقات عمى دركس
عماف ،دار الفكر لمنشر.
القكاعد العربية( ،طّ ،)1

] [39المصرم ،أنكار عمي( ،)2012فاعمية استخداـ الخرائط

] [30زيتكف ،عايش محمكد ( ،)2007النظرية البنائية

الذىنية في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل طالبات

عماف ،دار الشركؽ.
كاستراتيجيات تدريس العمكـ ،ط (ّ ،)1

كمية التربية النكعية ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة ،المجمد
الثالث )78( ،ص .278-235

] [31القرآف الكريـ.

] [40سميماف ،سميحة محمد ( ،)2013فعالية استخداـ خرائط

] [32الصافي ،عبدالحكيـ ( ،)2005أساليب تدريس العمكـ

المفاىيـ العنكبكتية كالدائرية في تنمية التحصيؿ الدراسي

لممرحمة األساسية ،عماف دار الثقافة كالنشر.

كالتفكير االبتكارم كالميؿ نحك مقرر الكسائؿ كتكنكلكجيا

] [33العتكـ ،عدناف يكسؼ ،كالجراح ،عبدالناصر ذياب،

التعميـ لطالبات رياض األطفاؿ ،مجمة التربية العممية ،ـ

كبشارة ،مكفؽ ( ،)2014تنمية ميارات التفكير نماذج

 ،)2( 16ص .201-161

عماف ،دار الميسرة
نظرية كتطبيقات عممية( ،طّ ،)5

] [41خضير ،أميرة محمكد ( ،)2011أثر تدريس استراتيجية

لمنشر.

خرائط المفاىيـ لمشكؿ ( )veeفي تحصيؿ كتنمية التفكير

] [34جركاف ،فتحي عبد الرحمف ( ،)2013تعميـ التفكير

االبداعي لدل طالبات الصؼ الرابع أدبي في مادة القكاعد

عماف ،دار الفكر.
(مفاىيـ كتطبيقات)( ،طّ ،)6

العربية ،مجمة الفتح ،العدد ( ،)47ص  – 91ص .132

] [35مرعي ،تكفيؽ أحمد ،كالحيمة ،محمد محمكد (،)2015

] [42القاضي ،ىيثـ ممدكح ( ،)2010أثر الخرائط المفاىمية في

عماف ،دار المسيرة.
طرائؽ التدريس العامة ،ط(ّ ،)7

تنمية ميارات التفكير االبداعي لدل طمبة الصؼ السابع

] [36خير الديف ،مجدم خير الديف ( ،)2011أثر استخداـ

األساسي في المنطقة العربية باألردف ،مجمة عمكـ إنسانية،

نمكذج أبعاد التفكير في تدريس االجتماعيات عمى تنمية

العدد ( ،)46ص.25-3

الميارات الجغرافية كالتفكير اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة

] [43شعباف ،مناؿ ( ،)2013فاعمية برنامج قائـ عمى التخيؿ

المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ،المجمة التربكية،

البعيد لتريفنجر في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

( ،)30ص  -325ص .374

لممكىكبيف مف طمبة المرحمة االبتدائية ،مجمة كمية التربية،

] [37نافع ،سعيد عبده ،كسميماف ،يحيى عطية ( ،)2000تعميـ

العدد ( ،)93ص ص .224-183

الدراسات االجتماعية لمتخصص ،ط ( ،)1دبي ،دار القمـ.

] [44بابطيف ،ىدل محمد حسيف ( ،)2012فاعمية خرائط العقؿ

] [38بني فارس ،محمكد جمعة ( ،)2013أثر استخداـ خرائط

في تدريس العمكـ عمى تنمية التحصيؿ ،مجمة جامعة أـ

العقؿ في اكتساب المفاىيـ التاريخية كتنمية ميارات التفكير

القرل لمعمكـ التربكية ،ـ  )1( 4ص .239 -195

اإلبداعي لدل طالب المرحمة المتكسطة في المدينة

529

5

] [45سعد ،مريـ سعد محمد ( ،)2011مدل فاعمية استخداـ

4

2016

التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المممكة األردنية
الياشمية.

أسمكب التعميـ التعاكني في تدريس مادة الدراسات
االجتماعية عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدل تالميذ مرحمة

] [47الشمرم ،زينب ( )2012فاعمية استراتيجية الخرائط

التعميـ األساسي بميبيا ،مجمة البحث العممي في التربية،

المفاىيمية في تككيف الصكرة الفنية الكتابية كتنمية ميارات

(العدد  ،)12ص  – 1147ص .1170

التفكير اإلبداعي في مادة التعبير لدل طالبات الصؼ

] [46بني ياسيف ،مكفؽ ( ،)2002أثر استخداـ طريقة خرائط

الثالث متكسط في المممكة العربية السعكدية ،مجمة الجامعة

المفاىيـ في التحصيؿ كتنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة

اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية ،المجمد العشركف،

الصؼ العاشر األساسي في مبحث الجغرافيا في األردف.

العدد الثاني ،ص.ص .329-275

رسالة ماجستير (غير منشكرة) ،جامعة اليرمكؾ ،كمية
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THE EFFECTIVENESS OF BOTH
COMPUTED MIND MAPS STRATEGY AND
COCEPTS MAPS STRATEGY IN
DEVELOPPING THE SKILLS OF CREATIVE
THINKING IN THE CURRICULUM OF
SOCIAL AND NATIONAL STUDIES AT THE
STUDENTS OF 3RD GRADE, MIDDLE
SCHOOL
LAYLA M. S. AL-BALAWI
MAHMOUD J. BANI FARIS
Associate Professor of Social Studies Curricula and Teaching Methodology
Faculty of Education, Taibah University
ABSTRACT_The current study aimed at identifying the effectiveness of both computed mind maps
strategy and cocepts maps strategy in developping the skills of creative thinking in the curriculum
of social and national studies at the students of 3rd grade, middle school. The researcher has
prepared the Creative Thinking Test to achieve the objective of the study, which measures the
skills of fluency, flexibility and originality. The teacher's guide has been prepared according to
computed mind maps strategy, and teacher's guide of concepts maps in unit two (The History of
My Country) in the curriculum of Social and National Studies, in the book of 3rd grade, middle
school, 1st semester. The quasi-experimental research method has been applied which based on
designing three groups; first experimental group (A) that studied by using the computed mind
maps strategy, where there were 25 students. The second experimental group (B) that studied by
using the concepts maps strategy, where there were 25 students. The third experimental group (C)
that studied by using the traditional way , where there were 25 students. The study tool (Creative
Thinking Test) has been applied on the study sample pre and post. The results were statistically
extracted by using SPSS program, where Measures of Central Tendency (Arithmetic means,
Standard Deviations, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Cronbach`s Alpha) have been
used. The study results showed that there were statistically significant differences at the level of
(0.05) between the students' average marks when using the computed mind maps strategy and
concepts maps strategy in developing the skills of fluency, flexibility and originality and in
developing the creative thinking skills as a whole and the students' averages of the control group
in the curriculum of Social and National Studies at the students of 3rd Grade, middle school and
this was for the two experimental groups. The researcher recommended that studies of identifying
the effectiveness of both computed mind maps strategy and cocepts maps strategy in developping
the skills of creative thinking in the curriculla of different subjects like maths and science should
be applied and in different grades as 1st and 2nd , middle school. Also the researcher suggested
that applying the study should be done to develop the other skills of thinking like criticism and
contemplation. he researcher suggested, as well, doing studies which handle the effectiveness of
using the computed mind maps strategy with another teaching strategy in developing the creative
thinking and doing a study which handles using the concepts maps strategy with another teaching
strategy in developing the creative thinking and also doing a study handling the exploring the
teachers' attitudes towards using computed mind maps and concept maps.
KEY WORD: Computed Mind Maps, Cocepts Maps, Skills of Creative Thinking, Curriculum of
Social and National Studies.

531

