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فاعلية ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية
يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لب�سري يف مادة �لعلوم

لدى طالبات �ملرحلة �لبتد�ئية

�مللخ�س

غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  فاعلية  على  ف  التعرُّ را�سة  الدِّ ا�ستهدفت 

البتدائية.  املرحلة  طالبات  لدى  العلوم  مادة  يف  الب�سري  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الهرمية 

مثَّلت  حيث  البتدائي،  ال�ساد�ص  ال�سف  طالبات  من  طالبة   )44( من  را�سة  الدِّ عينة  نت  وتكوَّ

)22( طالبة منها املجموعة التجريبية، وُدر�ست با�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري 

الهرمية، ومثَّلت )22( طالبة منها املجموعة ال�سابطة، وُدر�ست بالطريقة املعتادة يف التدري�ص، 

را�سة اإىل: لت الدِّ را�سة. وتو�سَّ ق اختبار مهارات التفكري الب�سري قبليًّا وبعديًّا على عينة الدِّ وُطبِّ

وجود فروق ذات دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة > 0.01( بني متو�سطي درجات طالبات 

الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  ال�سابطة يف  املجموعة  ودرجات طالبات  التجريبية  املجموعة 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

الكلمات املفتاحية: اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية، التفكري الب�سري، مادة العلوم، املرحلة 

البتدائية.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/5/11م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/12/21م

د. و�سحى حباب �لعتيبي
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The Effectiveness of Non-Hierarchal Electronic Mind Maps 
Strategy in Developing Visual Thinking Skills in the Course

of Science among Primary Stage Female Students

Abstract

This study aims at identifying the Effectiveness of Non-hierarchal 
Electronic Mind Maps in developing the skills of visual thinking in the 
course of science among primary-stage female learners. The study sample 
consisted of (44) female students from the sixth grade. (22) students formed 
the experimental group and were instructed in the non-hierarchal electronic 
mind maps strategy; whereas the other (22) students formed the control group 
and were taught in the conventional/traditional method of teaching. A pre- and 
post- visual thinking skills test was conducted on the study sample. The study 
concluded that:

Differences of statistical indication (at indication level < 0.01) between 
students’ average  grades in both the experimental group and the control group 
on the visual thinking skills test existed in favour of the experimental group.

Keywords: the non-hierarchical electronic mental maps, visual thinking, sciences 
material, primary school.

Dr.Wadha H. Al-Otaibi
Department of Curriculum and Methods of Teaching 

The College of Education
Princess Nora bint Abdulrahman University
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�ملقدمة:
املعرفة  جمال  يف  وخا�سة  املجالت  �ستى  يف  وتكنولوجي  تقني  بتطور  اليوم  العامل  ميرُّ 

اأو تخّلفها؛  اأ�سبح التفكري ونوعه ودرجته ميثِّل معياًرا لتقدم الأمم  والتفكري واملعلومات، وقد 

ني يف جمال التعليم اإعادة النظر يف الأ�ساليب الرتبوية والتعليمية  لذا بات لزاًما على املخت�سِّ

التي ُتالئم هذا الو�سع؛ وذلك من خالل تدريب املتعلِّمني على اإعمال عقولهم وتنمية تفكريهم.

الع�سر  مُيثِّل �سرورة تفر�سها متطلبات  الذي  التفكري  اأ�سكال  اأحد  الب�سري هو  والتفكري 

احلديث؛ ملا له من دور يف تلبية احتياجات املتعلمني مبا يتوافق مع متطلبات هذا الع�سر؛ اإذ 

نعي�ص يف عامل مليء بال�سور والب�سريات يف كل مكان، ومل يعد املعنى مق�سوًرا على الكلمات 

واجلمل، فال�سور حتتاج اإىل تف�سري وتركيب فّعال للمعنى؛ لذا فاملتعلمون بحاجة اإىل التفكري 

الب�سري، حيث يتيح لهم تنمية قدراتهم على البتكار واإنتاج الأفكار اجلديدة.

ويحدث  الب�سرية،  احل�سية  باجلوانب  مبا�سرة  مرتبطة  عقلية  قدرة  الب�سري  والتفكري 

التفكري الب�سري عندما يكون هناك تنا�سق متبادل بني ما يراه املتعلم من اأ�سكال ور�سومات 

وعالقات، وما يحدث من ربط ونتائج عقلية معتمدة على الروؤيا والر�سم املعرو�ص )خري الدين، 

2013، �ص101(. ويرى كثري من العلماء اأن ا�ستخدام املدخل الب�سري يف التعليم ال�سفي ُيعد 

اإذ  العلمية؛  رة يف فهم امل�سامني  ا؛ وذلك لعتبار املدخل الب�سري ا�سرتاتيجية موؤثِّ اأمًرا مهمًّ

ر على  اإن عر�ص النماذج والأ�سكال والر�سومات ب�سورة مكثفة �سمن املقررات الدرا�سية تي�سِّ

املتعلِّمني الفهم، وبالتايل يتطور اأداوؤهم واإجنازاتهم يف تلك املقررات )عبيد وعفانة، 2003، 

�ص 44(. وُتعد ا�سرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري الب�سري من ال�سرتاتيجيات التدري�سية 

املهمة يف تدري�ص العلوم، فمن خالل مناهج العلوم ميكن تدريب املتعلمني على مهارة التفكري 

الب�سري عند اأي �سن ولأي �سف درا�سي )ال�سوبكي، 2010، �ص 34( . وقد اأُجريت درا�سات 

تنمية  يف  الب�سري  التفكري  ا�سرتاتيجيات  فعالية  واأثبتت  الب�سري  التفكري  جمال  يف  عديدة 

فاعلية ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية
يف تنمية مهار�ت �لتفكري �لب�سري يف مادة �لعلوم

لدى طالبات �ملرحلة �لبتد�ئية

د. و�سحى حباب �لعتيبي
ق�سم املناهج وطرق التدري�ص - كلية الرتبية

جامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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التفكري  مهارات  تنمية  ويف  را�سة،  الدِّ ومهارات  الناقد  والتفكري  الإبداعي  التفكري  مهارات 

  Marquardt &  ،2006 العثامنة،  2006؛  )اإبراهيم،  كدرا�سة:  العلمية،  واملفاهيم  الب�سري 

 .)Greenberg, 2012; Housen & DeSantis, 2002 Sun & Xie, 2013

وُتعد اخلرائط الذهنية اإحدى اأدوات التفكري الب�سري التي ت�ستخدم لبناء املعرفة؛ اإذ اإنها 

 .)Wheeldon & Faubert, 2009, P. 79( الأفكار وعلى حل امل�سكالت  توليد  ز على  حتفِّ

ابتكارية  تعربِّ عن طريقة  والتي  النف�ص،  علم  يف  ن�سبيًّا  اجلديدة  امل�سطلحات  من  ُتعترب  كما 

لتنظيم املعلومات واأخذ املالحظات، وهي عبارة عن تقنية ر�سومية لتمثيل الأفكار با�ستخدام 

الكلمات، وال�سور، والألوان، وبذلك تزيد من جودة التفكري ومن فاعلية الحتفاظ وال�ستدعاء، 

كما ت�سمح للمتعلمني باحل�سول على كم كبري من املعلومات، وروؤية الرتباطات والعالقات بني 

الأفكار )احلناقطة، 2011، �ص87(.

ومن اأمناط اخلريطة الذهنية اخلريطة الذهنية الإلكرتونية، التي ُتعد من ا�سرتاتيجيات 

التعلُّم الن�سط ومن الأدوات الفاعلة يف توليد الأفكار الإبداعية اجلديدة غري املاألوفة، كما ُتعدُّ 

من  اأ�سرع،  ب�سورة  املعرفة  واكت�ساف  التعليم  ت�سريع  على  ت�ساعد  التي  احلديثة  الو�سائل  من 

ح املفهوم الأ�سا�سي والأفكار الرئي�سة والفرعية، ويقوم بهذا الن�ساط املتعلُِّم  خالل خمطط يو�سِّ

ذاتيًّا، كما تتميز بقدرتها ال�سريعة يف ترتيب الأفكار، و�سرعة التعلُّم، وا�سرتجاع املعلومات.

ويحقق ا�ستخدام اخلرائط الذهنية الإلكرتونية يف التعليم العديد من املزايا؛ كجعل التعلُّم 

ن من و�سع كل ما يدور يف  اأكرث متعة، واإعطاء �سورة �ساملة عن املو�سوع الذي يتم درا�سته، ومتكِّ

ر  ذهن املتعلم يف �سفحة واحدة، وكذلك تعمل على تطوير ذاكرة املتعلم وزيادة تركيزه، كما توفِّ

را�سات التي تناولت  اإطاًرا لعر�ص املعرفة ب�سكل ب�سري )عبد الرزاق، 2012(. وقد اأثبتت الدِّ

اخلرائط الذهنية الإلكرتونية فاعليتها يف تنمية التح�سيل، ويف تنمية مهارات التدري�ص لدى 

املتعلمني كدرا�سة: )الربكاتي، 2012؛ منت�سر واأحمد، 2013(.

على  د  توؤكِّ التي  الهرمية،  الذهنية غري  ا- اخلرائط  -اأي�سً الذهنية  اأمناط اخلريطة  ومن 

العالقات والروابط املتبادلة اأثناء تنظيم الأفكار واملعلومات، وتتميز باأنها غري حمددة ومفتوحة 

والتفا�سيل،  والعالقات  املعلومات  لكافة  ال�سامل  التذكر  تفيد يف  كما  ون�سطة،  و�ساملة  وفعالة 

 )2013 اأثبتت درا�سة )ال�سيد،  وقد  اأي وقت.  ال�سرتجاع يف  �سرعة  ا- مفيدة يف  –اأي�سً وُتعدُّ 

فاعلية اخلرائط الذهنية غري الهرمية يف ت�سويب الت�سورات البديلة لبع�ص املفاهيم العلمية 

وتنمية التح�سيل وبقاء اأثر التعلُّم لدى املتعلمني.
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ر��سة: م�سكلة �لدِّ
العلوم وفًقا  القليلة املا�سية يف تقدمي مناهج  ال�سنوات  ال�سعودية يف  بداأت اململكة العربية 

امل�سكالت،  وحل  التفكري  على  قادر  جيل  لبناء  املتقدمة؛  الدول  تطوُّر  تواكب  عاملية  ملعايري 

العلمية، وحت�سني  للمادة  فهم عميق  اإىل  بهم  والو�سول  الطالب،  ومهارات  اإبداعات  ولتطوير 

وميكن  امل�سكالت.  وحل  الذاتي،  والتعلم  والبتكار،  والإبداع  العقالين،  التفكري  يف  قدراتهم 

حتقيق هذه الأهداف من خالل توظيف ا�سرتاتيجيات التفكري الب�سري حيث اأثبتت الدرا�سات 

 Housen & DeSantis, 2002; Marquardt كدرا�سة: )اإبراهيم، 2006؛ العثامنة، 2006؛

الناقد،  والتفكري  الإبداعي،  التفكري  مهارات  تنمية  يف  فاعليتها   )& Greenberg, 2012

اأو�ست  املتعلمني، كما  العلمية لدى  الب�سري، واملفاهيم  التفكري  الدرا�سة، ومهارات  ومهارات 

اأبو  2010؛  املوىل،  عبد  2004؛  )الكحلوت،  كدرا�سة:  الب�سري  التفكري  جمال  يف  را�سات  الدِّ

جحجوح وحرب، 2013؛ Sun, & Xie, 2013( ب�سرورة ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات واملداخل 

ع املتعلمني على ممار�سة ن�ساطات  التدري�سية التي ت�ساعد على تنمية التفكري الب�سري، وت�سجِّ

التفكري الب�سري، ومن اأبرز ا�سرتاتيجيات تنمية مهارات التفكري الب�سري التي ميكن توظيفها 

واحل�سان،  )مطاوع  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  البتدائية  املرحلة  يف  الطالب  تعليم  يف 

2014، �ص 59(.

البتدائية  املدار�ص  يف  املعلمات  الطالبات  على  اإ�سرافها  اأثناء  لحظت  قد  الباحثة  اأن  اإل 

خالل فرتة التدريب امليداين اأن الواقع الفعلي لتدري�ص العلوم يتبع الطرق والأ�ساليب التدري�سية 

ثم  ومن  العلوم  مادة  اإىل جمود وجفاف  اأدى  التدري�ص، مما  التقليدية يف  الطرق  تعتمد  التي 

والتفكري  عام  ب�سكل  التفكري  تنمية  على  والأ�ساليب  الطرق  ت�ساعد هذه  ل  اإذ  تعلمها؛  �سعوبة 

الب�سري ب�سكل خا�ص. 

را�سات ال�سابقة واأدبيات املجال، وما لحظته الباحثة  ويف �سوء ما اأثبتته وما اأو�ست به الدِّ

للواقع الفعلي لتدري�ص العلوم، واأنه ل يوجد –على حد علم الباحثة- درا�سة تناولت ا�ستق�ساء 

فاعلية ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية لتنمية مهارات التفكري الب�سري 

را�سة احلالية. يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة البتدائية، فقد جاءت احلاجة لإجراء الدِّ

ر��سة:  �أ�سئلة �لدِّ
را�سة اإىل الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص التايل: تهدف الدِّ

ما فاعلية ا�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية يف تنمية مهارات التفكري 

الب�سري يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة البتدائية؟
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ويتفرع من هذا ال�سوؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:

والتغريات  املادة،  )ت�سنيف  والعا�سر  التا�سع  الف�سلني  حمتوى  معاجلة  ميكن  كيف   .1

واخل�سائ�ص الكيميائية( يف مقرر العلوم لل�سف ال�ساد�ص البتدائي للف�سل الدرا�سي الثاين 

با�ستخدام اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية؟

مهارات  تنمية  يف  الهرمية  غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  فاعلية  ما   .2

التفكري الب�سري يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة البتدائية؟

ر��سة: �أهمية �لدِّ
1. الهتمام املتزايد بتنمية مهارات التفكري الب�سري لدى الطالب كهدف من اأهداف تدري�ص 

الب�سري  التفكري  جمال  يف  را�سات  والدِّ البحوث  من  املزيد  اإجراء  وب�سرورة  العلوم، 

)الكحلوت، 2004؛ Best, 2005؛ اإبراهيم، 2006؛ عبد املوىل،2010؛ اأبو جحجوح وحرب، 

.)2013

واخل�سائ�ص  والتغريات  املادة،  )ت�سنيف  والعا�سر  التا�سع  الف�سلني  حمتوى  معاجلة   .2

الكيميائية( يف مقرر العلوم لل�سف ال�ساد�ص البتدائي للف�سل الدرا�سي الثاين با�ستخدام 

اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية.

باخلرائط  التدري�ص  خالل  من  الب�سري  التفكري  مهارات  ممار�سة  على  الطالبات  تدريب   .3

الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية، مما قد يفيد يف حت�سني تعاملهن مع املواقف احلياتية 

اليومية داخل وخارج الف�سول الدرا�سية.

اإىل  العلوم  العلوم ومعلمي  اإعداد مناهج  القائمني على  را�سة نظر  الدِّ نتائج هذه  4. قد توجه 

لتنمية  العلوم؛  تدري�ص  يف  الهرمية  غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�ستخدام  اأهمية 

مهارات التفكري الب�سري لدى املتعلمني.

ر��سة: �أهد�ف �لدِّ
را�سة احلالية اإىل: تهدف الدِّ

1. ت�سميم مو�سوعات مادة العلوم وفًقا للخرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية.

تنمية  يف  الهرمية  غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  فاعلية  على  ف  التعرُّ  .2

مهارات التفكري الب�سري يف مادة العلوم لدى طالبات املرحلة البتدائية. 
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ر��سة: فرو�س �لدِّ
ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة > 0.01( بني متو�سطي درجات 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي. 

ويتفرع من هذا الفر�ص الفرو�ص الفرعية التالية:

1. ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة < 0.01( بني متو�سطي درجات طالبات 

التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة القراءة الب�صرية.

2. ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة < 0.01( بني متو�سطي درجات طالبات 

التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة التمييز الب�سري.

3. ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة < 0.01( بني متو�سطي درجات طالبات 

التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة تف�سري املعلومات.

4. ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة < 0.01( بني متو�سطي درجات طالبات 

التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة حتليل املعلومات.

درجات  متو�سطي  بني   )0.01  > دللة  م�ستوى  )عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل   .5

مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة  طالبات 

التفكري الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة ا�ستنتاج املعنى من ال�سور والأ�سكال.

درجات  متو�سطي  بني   )0.01  > دللة  م�ستوى  )عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل   .6

مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  ودرجات  التجريبية  املجموعة  طالبات 

التفكري الب�سري البعدي الكلي.

ر��سة: حدود �لدِّ
را�سة احلالية على: اقت�سرت الدِّ

واخل�سائ�ص  والتغريات  املادة،  )ت�سنيف  والعا�سر  التا�سع  الف�سلني  مو�سوعات  تدري�ص   .1

الكيميائية( يف مقرر العلوم لل�سف ال�ساد�ص البتدائي للف�سل الدرا�سي الثاين با�ستخدام 

وتدري�ص  التجريبية،  للمجموعة  الهرمية  غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية 

املو�سوعات ذاتها للمجموعة ال�سابطة بالطريقة املعتادة يف التدري�ص.
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2. جمموعة من طالبات ال�سف ال�ساد�ص البتدائي باإحدى املدار�ص البتدائية التابعة لإدارة 

مدينة الريا�ص التعليمية.

اإعداد  من  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  با�ستخدام  الب�سري  التفكري  مهارات  قيا�ص   .3

را�سة. ق قبليًّا وبعديًّا على جمموعة الدِّ الباحثة، ُطبِّ

را�سة يف الف�سل الدرا�سي الثاين لعام 1435/1434هـ. 4. ُطبقت الدِّ

ر��سة: م�سطلحات �لدِّ
اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية: وتت�سمن:

 I( ة عن طريق احلا�سوب، بوا�سطة برنامج �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية: هي خرائط ُمعدَّ

Mind Map(؛ اإذ ميكن التعامل معها ب�سهولة وبفاعلية، حيث تتوفر فيها اأدوات ر�سم اخلريطة 

.)Reason, 2010, P. 8( الذهنية من و�سالت رئي�سة وفرعية واأ�سكال واألوان

د على العالقات والروابط  �خلر�ئط �لذهنية غري �لهرمية: هي نوع من اخلرائط الذهنية توؤكِّ

املعلومات  بني  والرتباطات  العالقات  على  وتعتمد  واملعلومات،  الأفكار  تنظيم  اأثناء  املتبادلة 

والأفكار ذات الجتاه الواحد، وذات الجتاهات الثنائية، وذات الجتاهات املتعددة، فهي متثِّل 

�سبكة متكاملة للعالقات والرتباطات بني كافة الأفكار واملعلومات على طول اخلريطة )ال�سيد، 

2013، �ص 78(.

هي  �لهرمية:  غري  �لإلكرتونية  �لذهنية  �خلر�ئط  ل�سرت�تيجية  �لإجر�ئي  �لتعريف 

برنامج  با�ستخدام  الهرمية  الإلكرتونية غري  الذهنية  اإعداد اخلرائط  تقوم على  ا�سرتاتيجية 

)ت�سنيف  والعا�سر  التا�سع  الف�سلني  مو�سوعات  حمتوى  تنظيم  لإعادة  )I Mind Map(؛ 

املادة والتغريات واخل�سائ�ص الكيميائية( يف مقرر العلوم لل�سف ال�ساد�ص البتدائي للف�سل 

الدرا�سي الثاين.

الب�سري،  ال�سكل  قراءة  على  الفرد  قدرة  ترتجم  العمليات  من  منظومة  �لب�سري:  �لتفكري 

منطوقة(،  اأو  )مكتوبة  لفظية  لغة  اإىل  ال�سكل  ذلك  يحملها  التي  الب�سرية  اللغة  وحتويل 

وا�ستخال�ص املعلومات منه )مهدي، 2006، �ص 8(.

ملهارات  البتدائي  ال�ساد�ص  ال�سف  طالبات  ممار�سة  �لب�سري:  للتفكري  �لإجر�ئي  �لتعريف 

التفكري الب�سري واملتمثلة يف مهارة القراءة الب�سرية، والتمييز الب�سري، وتف�سري املعلومات 

وحتليلها، وا�ستنتاج املعنى من ال�سور والأ�سكال، وُيَقا�ص بالدرجة التي حت�سل عليها الطالبة يف 

اختبار مهارات التفكري الب�سري املعد من قبل الباحثة. 
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ر��سة: �أدبيات �لدِّ
�أوًل: �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية:

املعلومات  متثِّل  �سل�سلة  من  وتتكون  العقلية،  املعاجلات  من  نوًعا  الذهنية  اخلرائط  ُتعد 

ال�سيكولوجية التي ميكن للفرد اأن يكت�سبها، ويرمزها، ويخزنها اأو ي�سرتجعها حول املواقع ذات 

 )Tony Buzan( العالقة الظاهرة بحياتنا اليومية، وُيعترب عامل النف�ص الإجنليزي توين بوزان

 ، )Mind Maps( من اأوائل الذين ا�ستخدموا اخلرائط املعرفية واأ�سماها اخلرائط الذهنية

وت�ستخدم كمخططات؛ لتمثيل الكلمات، والأفكار، واملهام، والعنا�سر الأخرى للو�سل والرتتيب 

الأفكار  وت�سنيف  الرتاكيب  وم�ساهدة  لتوليد  ت�ستخدم  كما   .)87 �ص   ،2011 )احلناقطة، 

 Svenson,( را�سة، والقراءة، والتنظيم، وحل امل�سكالت، واتخاذ القرارات وللم�ساعدة يف الدِّ

P. 3 ,2013(، ومن اأبرز خ�سائ�ص اخلرائط الذهنية اأنها ُتعد من ا�سرتاتيجيات تنمية التفكري 

.)Sword, 2005, P. 1( الب�سري

وقد اأ�سار )Buzan, 2006( اإىل اأن هناك عدة اأنواع للخرائط الذهنية، وميكن ت�سنيفها 

اإىل )�سليم، 2012، �ص 27(:

- �خلر�ئط �لذهنية �لثنائية: وهي اخلرائط التي حتوي فرعني م�سعني من املركز.

- �خلر�ئط �لذهنية �ملركبة �أو متعددة �لت�سنيفات: وت�سمل اأي عدد من الفروع.

- �خلر�ئط �لذهنية �جلماعية: يقوم بت�سميمها عدد من الأفراد مًعا يف �سكل جمموعات.

- �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية: حيث ميكن ت�سميم اخلرائط الذهنية عن طريق احلا�سوب.

ويذكر ري�سون  )Reason, 2010, P. 8( اأن الربامج الإلكرتونية املخ�س�سة لر�سم اخلرائط 

الذي   )I Mind Map( وبرنامج  وبفاعلية،  ب�سهولة  معها  التعامل  برامج ميكن  الذهنية هي 

مه توين بوزان )Tony Buzan( رائد اخلريطة الذهنية هو برنامج حا�سوبي اإلكرتوين يعمل  قدَّ

داخل جمموعة الويندوز، ويحتوي على جميع الأدوات من خطوط و�سور ورموز واأ�سكال، مما 

الب�سري،  التفكري  تنمية  ت�ساهم هذه الربامج يف  ي�سهل ر�سم اخلريطة مبعيارية دقيقة. كما 

اخلرائط  لر�سم  لهم  الفر�سة  اإتاحة  خالل  من  وذلك  املتعلمني؛  لدى  الإبداع  عملية  وت�سهيل 

املتعة،  من  ا  جوًّ الربامج  هذه  ر  توفِّ كما   .)Pasko & Adzhiev, 2013, P. 59( الذهنية 

ق التعلُّم الذي يعمل على اإثراء الدماغ )الربكاتي، 2012، �ص183(. وكذلك حتقِّ

اإلكرتونًيا يف جمموعة  وتختلف اخلرائط الذهنية امل�سّممة يدوًيا عن اخلرائط امل�سممة 

 Muller, 2008, P.5 Davies, 2010,( )1( من اخل�سائ�ص، كما هو وا�سح يف اجلدول رقم

.)P.4
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جدول رقم )1(
خ�سائ�س �خلريطة �لذهنية �ليدوية و�لإلكرتونية

عيوبهامميزاتهانوع اخلريطة

اخلريطة الذهنية 
اليدوية

حجمها حمدود.غري مكلفة.

ل يوجد قيود على ت�سميمها.
ل ميكن حفظها على جهاز 

احلا�سوب اإل من خالل 
Scanner

ميكن ت�سميمها يف اأي وقت با�ستعمال الورقة والقلم.

ميكن اأن يتعاون يف ر�سمها جمموعة من الأ�سخا�ص.

اخلريطة الذهنية 
الإلكرتونية

تكلفة الربنامج املاديةالقدرة على الرتباط مع و�سالت اأخرى مثل الإنرتنت.

القدرة على تعديل املعلومات اأو الر�سم ب�سهولة.

ل ميكن ا�ستخدامها يف اأي 
وقت، حيث تتطلب وجود 

حا�سوب

اإمكانية دمج اخلريطة الذهنية مع برامج Software اأخرى. 

ميكن عمل عدة ن�سخ ب�سهولة.

ت�سمح بتعاون عدة اأ�سخا�ص يف ر�سمها.

تتطلب م�ساركة اأكرث ن�ساًطا من املتعلم.

ميكن الإ�سافة اأو التعديل عليها يف اأي وقت، حيث ل يوجد 
حدود يف اأي وقت.

وهناك من ي�سنِّف اخلرائط الذهنية ح�سب ترتيب وتنظيم املعلومات واأنواع الروابط بينها 

اإىل خرائط ذهنية هرمية، وخرائط ذهنية غري هرمية، واجلدول رقم )2( يو�سح خ�سائ�ص 

كل نوع منها )ال�سيد، 2013، �ص 78(:

جدول )2(
خ�سائ�س �خلريطة �لذهنية هرمية �ل�سكل وغري �لهرمية

وجه املقارنة
الهرمية ال�شكل

A Hierarchical Structure
غري الهرمية

Non-Hierarchical Structure

ابتكرها كوكوتوفيت�ص )Kokovich, 2004(ابتكرها بوزان)Buzan,T.,1995(من حيث املن�ساأ

اأثناء اأ�سا�ص مهم يف تنظيم وترتيب املعلومات.تاأكيدها املتبادلة  والروابط  العالقات  على  توؤكد 
تنظيم الأفكار واملعلومات.

منوذج تقليدي لرتتيب وتنظيم املعلومات منطها
منوذج حديث ومطّور عن منوذج بوزان.والأفكار.

اإبراز العالقات والروابط 
املتبادلة

بني  والرتباطات  العالقات  على  تعتمد 
الأفكار واملعلومات ذات الجتاه الواحد.

تعتمد على العالقات والرتباطات بني املعلومات 
والأفكار ذات الجتاه الواحد، وذات الجتاهات 
املتعددة، فهي متثِّل  الثنائية، وذات الجتاهات 
�سبكة متكاملة للعالقات والرتباطات بني كافة 

الأفكار واملعلومات على طول اخلريطة.

الأ�سهم ذات الروؤو�ص الواحدة.منط الأ�سهم بها
الأ�سهم ذات الروؤو�ص الواحدة والثنائية واأخرى 
ذات  اأو  الواحد  الراأ�ص  ذات  �سواء  متقطعة 

الراأ�سني. 
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الهرمية ال�شكل
A Hierarchical Structure

غري الهرمية
Non-Hierarchical Structure

منط الت�سالت بني 
وديناميكية، حمدودة ومقيدة.املعلومات والأفكار وفعالة،  ومفتوحة،  حمددة،  غري 

و�ساملة، ون�سطة.

احلوا�سي توجد فيها تراكيب ا�ستخدام  فيها  ي�سرتط  ل 
والهوام�ص والتو�سيحات.

والهوام�ص  احلوا�سي  تواجد  فيها  اأ�سا�ص 
والتو�سيحات والأرقام؛ لتف�سري بع�ص الن�سو�ص 

اأو �سرح بع�ص الغمو�ص باخلريطة.

فوائدها

اأهمية  الأكرث  للمعلومات  تذكر  جمرد 
بالدر�ص.

والعالقات  املعلومات  لكافة  �سامل  تذكر 
والتفا�سيل ال�سغرية بالدر�ص.

وبالتايل  التفا�سيل،  من  الكثري  تتجاهل 
ل�سرتجاع  اأكرث  وقًتا  الطالب  ياأخذ 

املعلومات.

وقت  اأي  يف  ال�سرتجاع  يف  و�سرعة  نفًعا  اأكرث 
للتقومي.

منوذج قوي وفّعال وكثري املردود التعليمي.منوذج �سعيف وقليل املردود التعليمي.

وجتمع اخلرائط الذهنية امل�ستخدمة يف البحث احلايل بني نوعني من اخلرائط الذهنية، 

وهما: اخلرائط الذهنية الإلكرتونية، واخلرائط الذهنية غري الهرمية.

عن  معدة  خرائط  باأنها:  الهرمية  غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  الباحثة  ف  وُتعرِّ

د  توؤكِّ بحيث  املحتوى،  تنظيم  لإعادة   )I Mind Map( برنامج  با�ستخدام  احلا�سوب،  طريق 

على العالقات والروابط املتبادلة اأثناء تنظيم الأفكار واملعلومات، وبحيث متثِّل �سبكة متكاملة 

للعالقات والرتباطات بني كافة الأفكار واملعلومات يف اخلريطة.

ثانًيا: �لتفكري �لب�سري:

النظر  ي�سمل  فهو  الإ�سالمي،  املنهج  التفكري يف  اأمناط  الب�سري منًطا من  التفكري  يعترب 

والتدبُّر والإمعان وال�ستب�سار، واإحكام العقل يف احلكم على الأ�سياء، حيث ينطلق ا�ستناًدا اإىل 

تعاريف  بالعديد من  الرتبوي  الأدب  ويزخر  ر،  املفكِّ امل�سلم  ل�سخ�سية  وال�سامل  الكامل  الوعي 

فه باأنه: منط من اأمناط التفكري، ين�ساأ نتيجة ا�ستثارة العقل  التفكري الب�سري، فنجد من يعرِّ

مبثريات ب�سرية، ويرتتب على ذلك اإدراك عالقة اأو اأكرث ت�ساعد على حل م�سكلة ما اأو القرتاب 

ف باأنه: اأحد اأمناط التفكري عايل امل�ستوى الذي يثري  1(. ويعرَّ 2012، �ص  من احلل )عبده، 

العقل با�ستخدام مثريات ب�سرية لفهم حمتوى ما عند النظر اإليه، فهو فن جديد للحوار يجمع 

بني اأ�سكال الت�سال الب�سرية واللفظية يف الأفكار، بالإ�سافة اإىل اأنه و�سيط لالت�سال والفهم 

ا-  ف -اأي�سً دة والتفكري فيها )علي�ص، 2012، �ص 203(. ويعرَّ الأف�سل لروؤية املو�سوعات املعقَّ

اتخاذ  يف  ل�ستخدامها  حمددة؛  معلومات  على  للح�سول  ت�سويرية؛  متثيالت  ا�ستخدام  باأنه: 

تابع جدول )2(
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التعريفات  من  ويت�سح   )Schnotz Ainsworth, 2014, P. 2( امل�سكالت  وحل  القرارات 

ال�سابقة للتفكري الب�سري اأنها اتفقت فيما يلي:

- اأن التفكري الب�سري جمموعة من العمليات العقلية.

- اأن التفكري الب�سري قدرة متعددة الأبعاد.

- ين�ساأ التفكري الب�سري؛ نتيجة ا�ستثارة العقل مبثريات ب�سرية.

- يجمع التفكري الب�سري بني اأ�سكال الت�سال الب�سرية واللفظية.

ف الباحثة التفكري الب�سري باأنه: منظومة من العمليات ترتجم قدرة  ويف �سوء ما تقدم ُتعرِّ

الفرد على القراءة الب�سرية، والتمييز الب�سري، وتف�سري املعلومات، وحتليلها، وا�ستنتاج املعنى 

من ال�سور والأ�سكال، وحتويل اللغة الب�سرية التي يحملها ذلك ال�سكل اإىل لغة لفظية )مكتوبة 

اأو منطوقة(، وا�ستخال�ص املعلومات منه.

وترجع اأهمية التفكري الب�سري اإىل اأنه ي�ساعد على روؤية ترابط الأفكار وتطوير املفهوم اأو 

اأداة قوية  ر  املو�سوع، وعلى التفكري بنحو اأكرث فاعلية، وعلى املقارنة وتقييم الأفكار، كما يوفِّ

لتو�سيح ما تعلَّمه التالميذ، وتزويدهم بروؤية كلية للمعرفة واإيجاد العالقات بينها، ويف تطوير 

ترابط الأفكار والنمو الطبيعي للمفهوم العلمي، وبقاء اأثر التعلُّم، ويزيد من فاعلية واإيجابية 

الطالب للتعلُّم، وي�ساعد على تنظيم ومعاجلة املعلومات ب�سكل �سريع؛ وذلك من خالل النظر 

لغة  تطوير  يف  ي�ساعد  كما  الإبداعي،  التفكري  وتنمية  امل�سكالت،  حل  ويف  مبا�سرة،  لل�سورة 

)Sword, 2005; Best, 2005; Ozmen, 2006; Mathai, 2006( احلوار لدى املتعلمني

اأدوات  لبناء املعرفة، وت�ساعد  الب�سرية  التمثيالت  اأدوات تعترب مبثابة  الب�سري  وللتفكري 

اللغة  على  تعتمد  لأنها  نظًرا  التعلُّم؛  على  والت�سجيع  الدافعية  زيادة  على  الب�سري  التفكري 

بالتحّدي  الب�سرية  الأن�سطة  خالل  ي�ستمتع  لأنه  املتعلم؛  ز  حتفِّ كما  مًعا،  والتفكري  الب�سرية 

الفكري يف بناء الأفكار �سواء ب�سفة �سخ�سية اأو م�سارًكا يف ن�ساط املجموعة، مما ي�ساعد على 

اإتاحة فر�ص النجاح يف حل امل�سكالت من خالل تطبيق اأدوات التفكري الب�سرية، وتتكون من 

)علي�ص، 2012، �ص 206(:

واملخططات  الذهنية  واخلرائط  ال�سبكية  املخططات  وتت�سمن  �لذهني:  �لع�سف  �سبكات   .1

العنقودية.
2. �ملنظمات �لتخطيطية حمددة �ملهام: وتت�سمن �سل�سلة من اللوحات تعر�ص عليها الأحداث 

واخلطوط الزمنية وحل امل�سكالت.
وخرائط  البيانية  الر�سوم  واأنظمة  املفاهيم  خرائط  وتت�سمن  �لتفكري:  عمليات  خر�ئط   .3

التفكري.
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اإليها من خالل الطالع على  ل   كما اأن للتفكري الب�سري جمموعة من املهارات متَّ التو�سُّ

2010؛  ال�سوبكي،  2006؛  )مهدي،  مثل  املجال،  هذا  يف  ال�سابقة  را�سات  والدِّ الرتبوي  الأدب 

:)Walny, 2011; 2011 ،طاف�ص

1. مهارة القراءة الب�سرية: وهي القدرة على حتديد اأبعاد وطبيعة ال�سكل اأو ال�سورة املعرو�سة، 

وهي اأدنى مهارات التفكري الب�سري.

ف على ال�سكل اأو ال�سورة، ومتييزهما من  2. مهارات التمييز الب�سري: وهي القدرة على التعرُّ

الأ�سكال اأو ال�سور الأخرى.

والإ�سارات  والرموز  الكلمات  مدلولت  اإي�ساح  على  القدرة  وهي  املعلومات:  تف�سري  مهارة   .3

والأ�سكال، وتقريب العالقات بينهما.

والهتمام  الدقيقة،  التفا�سيل  على  الرتكيز  على  القدرة  وهي  املعلومات:  حتليل  مهارة   .4

بالبيانات الكلية واجلزئية.

معاٍن جديدة،  ا�ستخال�ص  على  القدرة  وهي  والأ�سكال:  ال�سور  من  املعنى  ا�ستنتاج  مهارة   .5

والتو�سل اإىل مفاهيم ومبادئ علمية، من خالل ال�سكل اأو ال�سورة اأو اخلريطة املعرو�سة، 

اخلم�ص  للخطوات  حم�سلة  اإنها  اإذ  ال�سابقة؛  للخطوات  اخلطوة  هذه  ت�سمني  مراعاة  مع 

ال�سابقة.

ويعتمد التفكري الب�سري على عمليتني، هما )عبيد وعفانة، 2003(:

الأ�سياء وفهمها، وتوجيه  لتعريف وحتديد مكان  الب�سر؛  با�ستخدام حا�سة   :Vision �لإب�سار 

الفرد ملا حوله يف العامل املحيط.

واإعادة  تدوير،  اإعادة  طريق  عن  اجلديدة  ال�سور  تكوين  عملية  وهي   :Imaginary ل  �لتخيُّ

ا�ستخدام اخلربات املا�سية والتخيالت العقلية، وذلك يف غياب املثريات الب�سرية وحفظها 

املعرفية  العمليات  اأ�سا�ص  هما  والتخيُّل  فالإب�سار   ،"Mind, s eye" العقل  عني  يف 

ال�سابقة، حيث يقوم جهاز  با�ستخدام مهارات خا�سة يف املخ تعتمد على ذاكرتنا للخربة 

الإب�سار )العني( والعقل بتحويل الإ�سارات من العني اإىل ثالثة مكونات للتخيل: النمذجة، 

واللون، واحلركة.

ر��سة و�إجر�ء�تها: منهج �لدِّ
ر��سة: منهج �لدِّ

املتالزمتني  املجموعتني  ذو  احلالية،  را�سة  الدِّ تنفيذ  يف  التجريبي  �سبه  املنهج  ُا�ستخدم 

)جتريبية و�سابطة(.



131

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

ر��سة: جمتمع �لدِّ
را�سة الأ�سلي من طالبات ال�سف ال�ساد�ص البتدائي، الالتي يدر�سن يف  تاألَّف جمتمع الدِّ

املدار�ص البتدائية مبدينة الريا�ص يف العام الدرا�سي 1434-1435هـ، ويرتاوح مدى اأعمارهن 

ما بني10- 11 �سنة.

ر��سة: عينة �لدِّ
الريا�ص،  مبدينة  البتدائية   )246( املدر�سة  يف  طالبة   )44( من  را�سة  الدِّ عينة  تاألَّفت 

اأحدهما  مثَّل  البتدائي،  ال�ساد�ص  ال�سف  ف�سول  من  درا�سيني  ف�سلني  اختيار  متَّ  حيث 

املجموعة التجريبية وبلغ عدد اأفرادها )22( طالبة، ومثَّل الآخر املجموعة ال�سابطة وبلغ عدد 

اأفرادها)22( طالبة.

ر��سة: ومت خاللها اخلطوات التالية: �لإعد�د لتجربة �لدِّ

1. �إعد�د دليل �ملعلم للتدري�س وفًقا للخر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية

املادة،  )ت�سنيف  والعا�سر  التا�سع  الف�سلني  مو�سوعات  لتدري�ص  املعلم  دليل  اإعداد  مت 

للف�سل  البتدائي  ال�ساد�ص  لل�سف  العلوم  مقرر  يف  الكيميائية(  واخل�سائ�ص  والتغريات 

الدرا�سي الثاين وفًقا للخرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية، وذلك بعد الطالع على دليل 

ت�سميم اخلرائط الذهنية الإلكرتونية والأدبيات التي تناولت اخلرائط الإلكرتونية واخلرائط 

 2013Muller, 2008; ،غري الهرمية، مثل: )الربكاتي، 2012؛ منت�سر واأحمد، 2013؛ ال�سيد

املطلوب  فيها  يت�سح  بحيث  در�ص،  بكل  اخلا�سة  العمل  اأوراق  ت  اأُعدِّ كما   .)Grubb, 2011

�سني يف  من الطالبة، وقد ُعر�ص الدليل يف �سورته الأولية على جمموعة من اخلرباء املتخ�سِّ

املناهج وطرق التدري�ص، وبعد اإجراء بعـ�ص التعديالت املقرتحة اأ�سبح دليل املعلم يف �سورته 

را�سة. النهائية، وبذلك يكون قد متت الإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدِّ

ر��سة 2.�إعد�د �أدو�ت �لدِّ

ن بناء اختبار التفكري الب�سري، حيث هدف الختبار اإىل قيا�ص مدى منو مهارات  وت�سمَّ

التفكري الب�سري لدى طالبات ال�سف ال�ساد�ص البتدائي بعد درا�ستهن مو�سوعات الف�سلني 

التا�سع والعا�سر )ت�سنيف املادة، والتغريات واخل�سائ�ص الكيميائية( يف مقرر العلوم لل�سف 

ال�ساد�ص البتدائي للف�سل الدرا�سي الثاين وفًقا للخرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية. 

ن الختبار يف �سورته املبدئية من )28( �سوؤاًل من نوع الختيار من متعدد، حيث و�سع لكل  وتكوَّ

�سوؤال اأربعة خيارات، وحددت درجة واحدة لالإجابة ال�سحيحة و�سفر لكل اإجابة خاطئة. كما 
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�سني  مني من املتخ�سِّ متت �سياغة تعليمات الختبار، ومت عر�ص الختبار على عدد من املحكِّ

يف مناهج وطرق تدري�ص العلوم وم�سريف وم�سرفات العلوم؛ لتحديد �سدق )املحتوى( لالختبار. 

ق الختبار ا�ستطالعًيا على )30( طالبة، حيث مت حتديد ثبات الختبار با�ستخدام معادلة  وُطبِّ

األفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات )0،70(، وي�سري ذلك اإىل اأن الختبار على درجة مقبولة من 

الثبات. كما مت حتديد معامالت ال�سهولة وال�سعوبة لأ�سئلة الختبار وتراوحت ما بني )0،28 

0،68(. كما مت حتديد متو�سط زمن الختبار وبلغ )30( دقيقة، وبذلك يكون الختبار يف   -

�سورته النهائية م�ستماًل على )28( فقرة �ساحلة للتطبيق، ويو�سح اجلدول رقم )3( موا�سفات 

اختبار مهارات التفكري الب�سري يف مادة العلوم يف �سورته النهائية.

جدول رقم )3(
جدول مو��سفات �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري يف مادة �لعلوم

عدد رقم ال�شوؤال الذي يقي�شهم�شتوى ال�شوؤال
املفردات

الدرجة املخ�ش�شة
لكل م�شتوى

الن�شبة 
املئوية

21.4%166-2-3-4-5-6القراءة الب�سرية

14.3%744-8-9-10التمييز الب�سري

25%1177-12-13-14-15-16-17التف�سري الب�سري

17.9%1855-19-20-21-22التحليل الب�سري

21.4%2366—24-25-26 27-28ا�ستنتاج املعنى من ال�سور والأ�سكال

100%2828-املجموع

ر��سة: ومت خاللها �لإجر�ء�ت �لتالية: تطبيق جتربة �لدِّ
ر��سة: �لتطبيق �لقبلي لأد�ة �لدِّ  .1

عينة  على  قبلًيا  الب�سري(  التفكري  مهارات  )اختبار  را�سة  الدِّ لأداة  القبلي  التطبيق  مت 

وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني:  اأفراد  اإجابات  جمع  ومت  1435هـ،   /5/8 يوم  يف  را�سة  الدِّ

ويو�سح اجلدول  الإح�سائي،   spss برنامج  با�ستخدام  اإح�سائًيا  ملعاجلتها  وتفريغها؛ متهيًدا 

رقم )4( نتائج التحليل الإح�سائي: 

جدول رقم )4(
قيم )ت( للفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعتني �لتجريبية

و�ل�سابطة يف �لتطبيق �لقبلي لأد�ة �لدر��سة

املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
م�شتوى قيمة تاملعياري

التعليقالداللة

القراءة الب�سرية
2230.9116.01التجريبية

غري دالة0.570.574
2228.1815.93ال�سابطة
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ا املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة

احل�شابي
االنحراف 

م�شتوى قيمة تاملعياري
التعليقالداللة

التمييز الب�سري
2244.3218.79التجريبية

غري دالة0.001.000
2244.3221.73ال�سابطة

تف�سري املعلومات
2243.1822.07التجريبية

غري دالة0.180.855
2244.3218.79ال�سابطة

حتليل املعلومات
2243.1818.30التجريبية

غري دالة1.150.256
2235.6124.83ال�سابطة

ا�ستنتاج املعنى من 
ال�سور والأ�سكال

2240.1516.79التجريبية

غري دالة1.370.179
2233.3316.27ال�سابطة

الدرجة الكلية لختبار 
مهارات التفكري 

الب�سري

2240.1810.14التجريبية

غري دالة1.310.197
2236.369.15ال�سابطة

الب�سري  التفكري  بالن�سبة لختبار  دالة  قيمة )ت( غري  اأن  رقم )4(  يت�سح من اجلدول 

ومهاراته الفرعية، مما ي�سري اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات 

را�سة )اختبار مهارات  الدِّ القبلي لأداة  التطبيق  ال�سابطة يف  التجريبية واملجموعة  املجموعة 

را�سة قبل البدء بتطبيق  التفكري الب�سري(، وبذلك يكون قد متَّ التحقق من تكافوؤ جمموعتي الدِّ

را�سة عليها. الدِّ

2.�لتدري�س للمجموعتني: 

مت تدري�ص مو�سوعات الف�سلني التا�سع والعا�سر )ت�سنيف املادة، والتغريات واخل�سائ�ص 

الكيميائية( ملجموعتي البحث )التجريبية وال�سابطة( من قبل معلمة العلوم )حنان الزهراين 

جمال  يف  الدورات  من  عدد  على  وحا�سلة  �سنوات،   10 خربة  وريا�سيات،  علوم  بكالوريو�ص 

الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  تطبيق  طريقة  لها  �ُسرحت  حيث  التدري�ص(.  ا�سرتاتيجيات 

الإلكرتونية غري الهرمية، واأبدت ا�ستعدادها وحما�سها للتدري�ص

وفًقا لال�سرتاتيجية، وا�ستمرت التجربة خم�سة اأ�سابيع، وقد ذكرت معلمة العلوم اأن ا�ستخدامها 

ل�سرتاتيجية اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية قد احتاج وقًتا اأطول من زمن احل�سة 

املحدد يف بداية تطبيق التجربة، اإل اأنه ومع ا�ستمرار التجربة واعتياد الطالبات على ال�سرتاتيجية 

اأ�سبح زمن احل�سة منا�سًبا. كما اأن ا�ستخدام ال�سرتاتيجية جعل الطالبات يتعلمن املو�سوعات 

الطالبات حما�ًسا  اأبدت  وقد  العلوم.  تدري�ص  التقليدية يف  بالطرق  مقارنة  واأ�سرع  اأ�سهل  ب�سكل 

للدرا�سة وفق ال�سرتاتيجية، ورغبتهن يف ا�ستمرار تدري�سهن وفًقا لهذه ال�سرتاتيجية.

تابع جدول )4(
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ر��سة: 3.�لتطبيق �لبعدي لأد�ة �لدِّ

بعد النتهاء من درا�سة مو�سوعات الف�سلني التا�سع والعا�سر )ت�سنيف املادة، والتغريات 

را�سة  واخل�سائ�ص الكيميائية( ملجموعتي البحث )التجريبية وال�سابطة( اأُعيد تطبيق اأداة الدِّ

التجريبية  املجموعتني:  اأفراد  على  1435/6/17هـ  يف  الب�سري(  التفكري  مهارات  )اختبار 

وال�سابطة، وجمعت البيانات؛ متهيًدا لتحليلها اإح�سائًيا.

ر��سة وتف�سريها: عر�س نتائج �لدِّ
بني  الفروق  لدللة  )ت(  اختبار  با�ستخدام  الباحثة  قامت  الفرو�ص  �سحة  من  للتحقق 

)التجريبية  املجموعتني:  متو�سطي  بن  الفروق  دللة  على  ف  للتعرِّ امل�ستقلة؛  املجموعات 

وال�سابطة( يف درجات اختبار التفكري الب�سري. 

�ختبار �سحة �لفر�س �لأول:

درجات  متو�سطي  بني  دللة اإح�سائية )عند م�ستوى دللة < 0.01(  ذو  فرق  يوجد  "ل 
طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة القراءة الب�سرية".

جدول رقم )5(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية

ودرجات طالبات �ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري
�لبعدي فيما يتعلق مبهارة �لقر�ءة �لب�سرية

املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

 قيمة 
ت

 م�شتوى 
التعليقالداللة

القراءة 
ال�صرية

2273.6412.93التجريبية

3.66 0.001
دالة عند 

م�ستوى 0.01 2250.0027.43ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )5( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

مما يعني وجود فرق ذو دللة بني املجموعتني: التجريبية وال�سابطة يف متغري مهارة القراءة 

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  وذلك  الب�سرية، 

املجموعة  طالبات  درجات  متو�سط  بلغ  حني  يف   ،)73.64( التجريبية  املجموعة  طالبات 

ال�سابطة )50.00(.
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اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص  وبذلك 

التجريبية ودرجات  متو�سطي درجات طالبات املجموعة  بني   )0.01  > )عند م�ستوى دللة 

مبهارة  يتعلق  فيما  البعدي  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات 

القراءة الب�سرية ل�سالح املجموعة التجريبية«.

�ختبار �سحة �لفر�س �لثاين:

درجات  متو�سطي  بني   )0.01> دللة  م�ستوى  )عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  »ل 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة التمييز الب�سري«.

جدول رقم )6(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية ودرجات طالبات 
�ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري �لبعدي فيما يتعلق مبهارة �لتمييز �لب�سري

 املتو�شطالعدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

 االنحراف
املعياري

 قيمة
ت

 م�شتوى
التعليقالداللة

التمييز الب�سري 
2297.737.36التجريبية

3.500.002
 دالة عند

م�ستوى 0.01 2272.7332.65ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )6( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

التمييز  متغري  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني:  بني  دللة  ذو  فرق  وجود  يعني  مما 

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  وذلك  الب�سري، 

طالبات املجموعة التجريبية )97،73(، يف حني بلغ متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة 

.)72.73(

اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل:  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص   وبذلك 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات  درجات  متو�سطي  بني  )عند م�ستوى دللة < 0.01( 

مبهارة  يتعلق  فيما  البعدي  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات 

التمييز الب�سري ل�سالح املجموعة التجريبية«.

�ختبار �سحة �لفر�س �لثالث:

درجات  متو�سطي  بني   )0.1  > دللة  م�ستوى  )عند  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  »ل 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة تف�سري املعلومات«.
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جدول رقم )7(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية ودرجات طالبات 
�ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري �لبعدي فيما يتعلق مبهارة تف�سري �ملعلومات

املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
م�شتوى قيمة تاملعياري

التعليقالداللة

تف�سري 
املعلومات

2272.7313.16التجريبية

2.230.034
 دالة عند 

م�ستوى 0.01 2257.9528.23ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )7( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

تف�سري  متغري  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني:  بني  دللة  ذي  فرق  وجود  يعني  مما 

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  وذلك  املعلومات، 

املجموعة  طالبات  درجات  متو�سط  بلغ  حني  يف   ،)72.73( التجريبية  املجموعة  طالبات 

ال�سابطة )57.95(.

اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل:  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص  وبذلك 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات  درجات  متو�سطي  بني  )عند م�ستوى دللة < 0.01( 

مبهارة  يتعلق  فيما  البعدي  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات 

تف�سري املعلومات ل�سالح املجموعة التجريبية«.

�ختبار �سحة �لفر�س �لر�بع:

درجات  متو�سطي  بني   )0.01  > اإح�سائية )عند م�ستوى دللة  »ل يوجد فرق ذو دللة 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة حتليل املعلومات«.

جدول رقم )8(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية ودرجات طالبات 
�ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري �لبعدي فيما يتعلق مبهارة حتليل �ملعلومات

املتو�شط العدد املجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
املعياري

 قيمة 
ت

م�شتوى 
التعليقالداللة

 حتليل 
املعلومات

2269.7018.99التجريبية

 5.050.000
دالة عند 

م�ستوى 0.01 2237.1223.53ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )8( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

مما يعني وجود فرق ذي دللة بني املجموعتني: التجريبية وال�سابطة يف متغري مهارة حتليل 

لدرجات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  وذلك  املعلومات، 
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املجموعة  طالبات  درجات  متو�سط  بلغ  حني  يف   ،)69.70( التجريبية  املجموعة  طالبات 

ال�سابطة )37.12(.

اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل:  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص   وبذلك 

ودرجات  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطي  بني   )0.01> دللة  م�ستوى  )عند 

مبهارة  يتعلق  فيما  البعدي  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات 

حتليل املعلومات ل�سالح املجموعة التجريبية«.

�ختبار �سحة �لفر�س �خلام�س:

درجات  متو�سطي  بني   )0.01  > اإح�سائية )عند م�ستوى دللة  »ل يوجد فرق ذو دللة 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي فيما يتعلق مبهارة ا�ستنتاج املعنى من ال�سور والأ�سكال«.

جدول رقم )9(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية ودرجات

طالبات �ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري �لبعدي
فيما يتعلق مبهارة ��ستنتاج �ملعنى من �ل�سورة و�ل�سكل

املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
م�شتوى  قيمة تاملعياري

التعليقالداللة

ا�ستنتاج املعنى من 
ال�سور والأ�سكال

2293.189.84التجريبية

 5.08 0.000

 دالة عند 
م�ستوى 
0.01 2260.6128.43ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )9( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

مما يعني وجود فرق ذي دللة بني املجموعتني: التجريبية وال�سابطة يف متغري ا�ستنتاج املعنى 

من ال�سور والأ�سكال، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي 

لدرجات طالبات املجموعة التجريبية )93.18(، يف حني بلغ متو�سط درجات طالبات املجموعة 

ال�سابطة )60.61(.

اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل:  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص   وبذلك 

ودرجات  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطي  بني  )عند م�ستوى دللة < 0.01( 

مبهارة  يتعلق  فيما  البعدي  الب�سري  التفكري  مهارات  اختبار  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالبات 

ا�ستنتاج املعنى من ال�سور والأ�سكال ل�سالح املجموعة التجريبية«.



138

د. و�سحى �لعتيبي فاعلية ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

�ختبار �سحة �لفر�س �ل�ساد�س:

درجات  متو�سطي  بني   )0،01  > دللة  م�ستوى  اإح�سائية )عند  دللة  ذو  فرق  يوجد  »ل 

طالبات املجموعة التجريبية ودرجات طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري 

الب�سري البعدي الكلي«.

جدول رقم )10(
�ختبار )ت( لدللة �لفروق بني متو�سطي درجات طالبات �ملجموعة �لتجريبية ودرجات

طالبات �ملجموعة �ل�سابطة يف �ختبار مهار�ت �لتفكري �لب�سري �لبعدي �لكلي

املتو�شط العدداملجموعاتاملهارة
احل�شابي

االنحراف 
م�شتوى قيمة تاملعياري

التعليقالداللة

الدرجة 
الكلية

2281.097.43التجريبية

5.330.000
دالة عند 

م�ستوى 0.01 2254.3622.31ال�سابطة

يت�سح من اجلدول رقم )10( اأن قيمة )ت( دالة اإح�سائًيا )عند م�ستوى دللة < 0.01(، 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني:  درجات  متو�سطي  بني  دللة  ذي  فرق  وجود  يعني  مما 

متغري التفكري الب�سري الكلي، وذلك ل�سالح املجموعة التجريبية، حيث بلغت قيمة املتو�سط 

احل�سابي لدرجات طالبات املجموعة التجريبية )81.09(، يف حني بلغ متو�سط درجات طالبات 

املجموعة ال�سابطة )54.36(.

اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  »يوجد  البديل:  الفر�ص  ويقبل  ال�سفري  الفر�ص  يرف�ص  وبذلك 

ودرجات  التجريبية  املجموعة  درجات طالبات  متو�سطي  بني   )0.01  > دللة  م�ستوى  )عند 

طالبات املجموعة ال�سابطة يف اختبار مهارات التفكري الب�سري البعدي الكلي ل�سالح املجموعة 

التجريبية«.

ويف �سوء نتائج البحث متت الإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة البحث، وفيما يلي تف�سري 

هذه النتيجة:

اأثناء  املتبادلة  والروابط  العالقات  على  الهرمية  الإلكرتونية غري  الذهنية  اخلرائط  توؤكد   .1

تنظيم الأفكار واملعلومات، وتعتمد على العالقات والرتباطات بني املعلومات والأفكار ذات 

�سبكة  متثِّل  فهي  املتعددة،  الجتاهات  وذات  الثنائية،  الجتاهات  وذات  الواحد،  الجتاه 

متكاملة للعالقات والرتباطات بني كافة الأفكار واملعلومات على طول اخلريطة )ال�سيد، 

را�سة من ربط  ق هذا من خالل ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف الدِّ 2013، �ص 78(. وقد حتقَّ

اإلكرتونًيا  واملعرفة  واحلركة  ال�سور  بني  والربط  العلمية،  واملعلومات  املعرفة  مع  ال�سورة 

منو  وبالتايل  الطالبات،  لدى  الب�سر  حا�سة  يثري  اأن  �ساأنه  من  وهذا  هرمي،  غري  وب�سكل 

مهارات التفكري الب�سري.



139

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
20

16
  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

2. اأّدت درا�سة املو�سوعات العلمية من خالل اخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية اإىل 

منح الطالبات نظرة كلية للمو�سوع، مما كان له اأثره الإيجابي يف مهارات التفكري الب�سري؛ 

لعتماده ب�سكل مبا�سر على حا�سة الب�سر التي توؤدي اإىل الروؤية ال�ساملة املتكاملة للمو�سوع 

�ساهم يف منو مهارات  وبالتايل   ،)121 2010، �ص  ال�سوبكي،  140؛  2013، �ص  )الع�سي، 

التفكري الب�سري.

)I Mind Map( بتح�سني اخلريطة الإلكرتونية وتغيريها ب�سكل  3. ي�سمح ا�ستخدام برنامج 

وُيعترب  والآخر،  واملراجعة بني احلني  املتعددة  ال�سور  واإ�سافة  ب�سكل غري هرمي،  م�ستمر 

ا�ستخدام ال�سورة املتحركة احلية واملج�سمة من اأف�سل الطرق لنقل املعلومات؛ وذلك لأن 

الدماغ ينحاز بانتباهه للتباين العايل والعن�سر اجلديد، كما اأن 90% من مدخالت الدماغ 

وتلقائية  فورية  ا�ستجابة  وللدماغ  ب�سرية،  م�سادر  ومن  الب�سر  حا�سة  من  تاأتي  احل�سية 

للرموز وال�سور )الربكاتي، 2012، �ص 116-117(، وبالتايل اأثَّر هذا ب�سكل كبري يف تنمية 

مهارات التفكري الب�سري لدى الطالبات.

4. ي�سري )بوزان، 2002، �ص 52( اإىل �سرورة ا�ستخدام الرموز وال�سور والألوان كمبداأ رئي�ص 

ز  ر الألوان مزيًدا من الإثارة على الأفكار وبالتايل حتفِّ من مبادئ تعلُّم الدماغ، حيث توفِّ

الذهنية  اخلريطة  بناء  يف  الرئي�سة  املبادئ  من  والرموز  الألوان  وتعترب  العقلية،  قدراته 

الإلكرتونية غري الهرمية، وقد حتقق هذا من خالل ا�ستخدام برنامج )I Mind Map( يف 

ر�سم خرائط ذهنية الكرتونية غري هرمية ب�سكل وا�سح ودقيق، بحيث تتوفر فيها الرموز 

وال�سور والألوان، مما �ساهم يف اإثارة حا�سة الب�سر لدى الطالبات، وبالتايل منو مهارات 

التفكري الب�سري.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اأثبتت فاعلية كلٍّ من: اخلرائط 

منت�سر  ؛   2012 )الربكاتي،  كدرا�سة:  الهرمية  غري  الذهنية  واخلرائط  الإلكرتونية  الذهنية 

واأحمد، 2013 ال�سيد، 2013(. 

�لتو�سيات و�ملقرتحات:
يف �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج البحث تو�سي الباحثة مبا يلي:

1. الهتمام بتنمية مهارات التفكري الب�سري يف تدري�ص العلوم، با�ستخدام طرق وا�سرتاتيجيات 

غري  الإلكرتونية  الذهنية  اخلرائط  ا�سرتاتيجية  ومنها  الب�سري،  التفكري  مهارات  تنمية 

الهرمية.



140

د. و�سحى �لعتيبي فاعلية ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهنية �لإلكرتونية غري �لهرمية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

2. ت�سمني مقررات العلوم مواقف واأن�سطة ت�ساهم يف تنمية مهارات التفكري الب�سري.

الب�سري  التفكري  ومهارات  باأهمية  لتعريفهن  العلوم؛  ملعلمات  تدريبية  برامج  اإعداد   .3

العلوم،  تدري�ص  الإلكرتونية يف  الذهنية  واأهمية وجدوى اخلرائط  تنميته،  وا�سرتاتيجيات 

هذه  ظل  يف  واملتعلِّم  املعلِّم  من  كلٍّ  اأدوار  وتو�سيح  �سحيحة،  بطريقة  توظيفها  وكيفية 

ال�سرتاتيجية.

كما تقرتح الباحثة اإجراء البحوث التالية:

1. حتليل حمتوى كتب العلوم يف �سوء مهارات التفكري الب�سري.

الهرمية يف تنمية متغريات  الإلكرتونية غري  الذهنية  العلوم وفق اخلرائط  2. فاعلية تدري�ص 

اأخرى كالتفكري التاأّملي والدافعية للتعلم لدى املتعلمني. 

3. املقارنة بني اخلرائط الذهنية اليدوية واخلرائط الذهنية الإلكرتونية غري الهرمية يف تنمية 

را�سي لدى املتعلمني.  مهارات التفكري الإبداعي والتح�سيل الدِّ

�ملر�جع:
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