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اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم 

وخرائط املفاهيم يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية واملرونة 

املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف االأردن

امللخ�ص

هدفت الدرا�سة تق�سي اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط 

املفاهيم يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية واملرونة املعرفية، ت�سكل اأفراد الدرا�سة من )69( طالبًا 

من طلبة ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن، يف العام الدرا�سي 2015/ 2016، ق�سموا ع�سوائيًا 

اإىل جمموعتني: جتريبية تدر�س وحدة )الهند�سة( با�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني 

دورة التعلم وخرائط املفاهيم، عدد اأفرادها )34( طالبًا، وجمموعة �سابطة تدر�س الوحدة ذاتها 

ومقيا�س  الهند�سية؛  للمفاهيم  اختبار  اإعداد  اأفرادها )35( طالبًا، مت  املعتادة، عدد  بالطريقة 

باملفاهيم  املتعلقة  النتائج  واأظهرت  ال�سرتاتيجية،  للتدري�س وفق  املعلم  ودليل  املعرفية؛  للمرونة 

الهند�سية ب�سكل عام، وكل مفهوم على حدة )الزاوية؛ الزوايا املتجاورة؛ الزوايا املتقابلة بالراأ�س؛ 

الزوايا املتتامة؛ الزوايا املتكاملة؛ التعامد؛ التوازي؛ الزوايا املتبادلة؛ الزوايا املتناظرة؛ الزوايا 

الأ�سالع؛  خمتلف  املثلث  ال�سلعني؛  مت�ساوي  املثلث  الأ�سالع؛  مت�ساوي  املثلث  املثلث؛  املتحالفة؛ 

در�سوا  الذين  الطالب  تفوق  الزاوية(  منفرج  املثلث  الزاوية؛  قائم  املثلث  الزوايا؛  حاد  املثلث 

با�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم على الطالب الذين 

در�سوا بالطريقة العتيادية، واأن الطالب الذين در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج 

كانت املرونة املعرفية لديهم اأكرث من طالب املجموعة ال�سابطة. 

الكلمات املفتاحية: دورة التعلم، خرائط املفاهيم، املفاهيم الهند�سية، املرونة املعرفية.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2017/2/26م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2017/12/10م
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The Effect of Using an Integration-Based Strategy between 
Learning Cycle and Conceptual Maps on Acquiring 

Geometrical Concepts and Cognitive Flexibility 
by Seventh Grade Students in Jordan

Abstract

The study aimed to investigate the effect of using a strategy based on 
integration between learning cycle and conceptual maps on acquiring geometrical 
concepts and cognitive flexibility by seventh grade students in Jordan. The study 
sample consisted of (69) students during the scholastic year 2015/2016. The study 
sample was divided randomly into two groups: experimental which consisted of 
(34) students through using the strategy that is based on integrating learning cycle 
with conceptual maps, and a control group which consisted of (35) students who 
studied (geometry subject) by the traditional method. A geometrical concepts 
test and cognitive flexibility measure were prepared. A teacher’s guide was also 
prepared to teach through using the strategy. The results related to geometrical 
concepts in general, as well as each individual concept: (angles, adjacent angles, 
vertical angles, complementary angles, supplementary angles, perpendicular, 
parallel, alternate angles, corresponding angles, allied angles, triangle, equilateral 
triangle, isosceles triangle, scalene triangle, acute – right angled triangle, right 
angled triangle, and obtuse triangle) that students in the experimental group 
performed better and had more cognitive flexibility than their counterparts in the 
control group who studied by the traditional method

Keywords: learning cycle, conceptual maps, geometrical concepts, cognitive 
flexibility.

Dr. Mohammad A. Al-Khateeb
Faculty of Educational Sciences

The Hashemite University
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املقـدمــة

تتميز الهند�سة ببنائها املفاهيمي، وباأنها �سكل من اأ�سكال ال�ستق�ساء املنظم، واأن امتالك 

املتعلم للمفاهيم الهند�سية من العوامل املوؤثرة يف تعلمه، فامتالك املفاهيم الهند�سية ميكن 

من فهم الهند�سة، واإنتاج معارف جديدة منها، وروؤية العالقات املختلفة بني عنا�سرها، وحل 

بناء  تكوين  يف  ي�ساعده  الهند�سية  للمفاهيم  الطالب  امتالك  اأن  كما  الهند�سية؛  امل�سكالت 

مفاهيمي �سحيح، ويوفر له دافعية ذاتية ت�ساعده يف فهم الهند�سة. )ر�سر�س، 2011؛ البدور، 

)2005

ويتناغم هذا الرتكيز على البنية املفاهيمية مع ما ذهب اإليه برونر يف كتابه امل�سهور "عملية 

الرتبية" (Process of Education)، اإذ اعترب برونر اأن فهم الطالب لبنية املو�سوع املعريف 

من العوامل الأ�سا�سية التي توؤثر يف فاعلية تعلمه، فامتالك الطالب للمفاهيم الأ�سا�سية ميكنه 

جديدة  عالقات  ا�ستب�سار  اأو  منها،  جديدة  معرفة  وتوليد  وحتويرها  باملعرفة  الت�سرف  من 

املفاهيم  امتالك  فاإن  وف�ساًل عن ذلك،  تعلمه،  فاعلية  يزيد من  الذي  الأمر  بني عنا�سرها، 

الأ�سا�سية يزيد من قدرة الطالب على الحتفاظ باملعرفة وا�ستدعائها عند احلاجة، كما يوفر 

(Bruner, 1960)، وعلى ذلك فاإن  له دافعية ذاتية، تدفعه اإىل موا�سلة التعلم ي�سوق ومتعة 

تدري�س الهند�سة يجب اأن ين�سب على اكت�ساب الطالب املفاهيم الهند�سية.

ويعتقد اأوزوبل (Ausubel, 1968) اأن البنية املفاهيمية املوجودة عند الطالب، هي العامل 

الأول الذي يحكم ما اإذا كانت املادة اجلديدة املراد تعلمها �ستكون ذات معنى للمتعلم، ومن 

تت�سل  التي  الطلبة،  عند  القبلية  املفاهيمية  البنية  وو�سوح  وثبات  زيادة  من  بد  ل  كان  هنا، 

باملو�سوع اجلديد، واأن اأف�سل و�سف للتعلم ذي املعنى هو اأنه: العملية التي يتم بها ربط املعرفة 

اجلديدة بالبنية املفاهيمية املوجودة لدى الطالب ربطًا جوهريًا ومنطقيًا.

اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم 

وخرائط املفاهيم يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية واملرونة 

املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع االأ�سا�سي يف االأردن

د. حممد اأحمد اخلطيب
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املفاهيم  روؤية  يف  الطلبة  م�ساعدة  �سرورة   )Paniati, 2009 )العنزي،2014؛  ويرى 

هذه  على  تبنى  الهند�سية  املعرفة  اأن  ذلك  وعالقات،  ارتباطات  من  حتويه  وما  الهند�سية 

التعميمات  اأن   )Barrantes & Blanco, 2006 2009؛  )البلعاوي،  ويوؤكد  املفاهيم، 

والنظريات والقوانني الهند�سية، ما هي اإل عالقات تربط بني املفاهيم الهند�سية، فاملفاهيم 

تطبيق  جوهرها  يف  الهند�سية  واملهارات  الهند�سي،  للبناء  الرئي�س  الأ�سا�س  ت�سكل  الهند�سية 

للمفاهيم الهند�سية، وو�سعها يف �سكل قواعد ت�ستخدم حلل امل�ساألة الهند�سية.

ويرى )اأبو هالل، 2012؛ عبيد، 2008( اأن تعلم املفاهيم الهند�سية ي�ساعد الطالب يف حل 

امل�سكالت التي تواجهه اأثناء تقدمه يف مراحل التعلم، وذلك لدورها يف تي�سري انتقال اأثر التعلم 

اإتقان  اأن  الهند�سة، كما  لبنية  تعلمه  اأثناء  الفجوة  �سد  تقوم على  لكونها  اإىل مواقف جديدة، 

الطالب للمفاهيم الهند�سية يعزز من التعلم الذاتي ومتابعة تطور التعلم.

التي تواجه املهتمني  التحديات  اأحد  الهند�سية  وتعد م�سكلة تعرث الطلبة يف تعلم املفاهيم 

يف جمال تعليم وتُعلم الهند�سة، حيث اأ�سارت العديد من الدرا�سات لهذه امل�سكلة ومنها درا�سة 

)العايدي، 2003؛ عبد ال�سميع، 2007(. وميثل تعلم املفاهيم الهند�سية اأكرث اأمناط �سعوبات 

تعلم الريا�سيات اأهمية و�سيوعًا، حيث اأنها غالبًا ما تبداأ يف املرحلة البتدائية، وت�ستمر حتى 

تعلم  من  امللمو�س  بالب�سيط  تبداأ  التي  الهند�سة  طبيعة  اإىل  هذا  يرجع  وقد  الثانوية.  املرحلة 

اأكرث  تعترب  التي  الف�سائية،  للهند�سة  و�سوًل  الإحداثية  بالهند�سة  مرورًا  امل�ستوية،  للهند�سة 

النتائج  ت�ستق  والتعريفات  امل�سلمات  ثم  الالمعرفات  من  جمموعة  فمن  وتعقيدًا،  جتريدًا 

املنطق  وقواعد  قوانني  حتكمها  بخطوات  ال�سري  طريق  عن  الهند�سية،  والقوانني  والنظريات 

الريا�سي. )عبد احلميد و�سالح، 2006؛ Baharvand, 2002(، ومبراجعة الأدبيات املن�سورة 

ون�ساطات  ا�سرتاتيجيات  املناهج  ت�سمني  على  باحلث  اأو�ست  التي  الدرا�سات  من  عددًا  ُوجد 

ت�ساهم برفع قدرة الطلبة على اكت�ساب املفاهيم الريا�سية مبا يتوافق مع مراحل النمو لديهم، 

2011؛  �سامل،  2013؛  ال�سقر،  ,Davis؛   2006 2008؛  فتوح،  2000؛  )اخل�ساونة،  كدرا�سة 

.)Fujita & Jones, 2006 ؛Aydin, 2009 ال�سيد، 2008؛ حمداوي، 2009؛

املتعلمة  املعرفة  نقل  على  القدرة  هو  التعليمية  الربامج  جميع  يف  التعليم  هدف  كان  وملا 

 Dennis & Vander,) اإىل جمالت اأخرى خمتلفة، فهذه القدرة ت�سري اإىل املرونة املعرفية

2010)، فاملرونة املعرفية هي حمور املهارات البداعية، باعتبار اأن البداع لي�س فقط القدرة 

 Jessica,) على توليد اأفكار جديدة، واإمنا القدرة على مواجهة م�سكالت جديدة، ويرى جي�سكا

2014) اأن املرونة املعرفية هي القدرة على روؤية المور من خالل عدة زوايا، وتتمثل يف العمليات 

العقلية التي متيز الطالب الذي يغري تفكريه يف عدة اجتاهات، عن الطالب الذي يفكر يف اجتاه 
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.(Timarová & Salaets, 2011) واحد

من  املعرفية  املرونة  اأن   (Carvalho & Amorim, 2000) واأمورمي  كارفالو  ويرى 

اخل�سائ�س ال�ساهدة على التفكري، وتعني قدرة الطالب على اإجراء التغيريات يف فهم املعاين 

للو�سول  التفكري،  منط  يف  تغيري  اأو  طرق  بعدة  امل�سكالت  وا�ستيعاب  حل  اأو  التف�سريات  اأو 

املرونة املعرفية بعًدا مهًما من   (Moradzadeh, 2009) للحلول املنا�سبة، ويعترب مورادزاده 

معرفة  اكت�ساب  يف  واجلد  املفاهيمي،  التغري  تقبل  من   متكنه  التي  الطالب،  �سخ�سية  اأبعاد 

 Moore &) ومالينو�سكي  مور  ذلك  على  ويوؤكد  وثابتة،  قدمية  اأخرى  عن  والتخلي  جديدة، 

على  الطالب  قدرة  اأنها:  على  املعرفية  للمرونة  نظرتهما  خالل  من   (Malinowski, 2009

اإيجاد البدائل املتاحة، والتي ترتبط مبو�سوع ما، وتغيري ا�ستجاباته بناء على متطلبات ذلك 

 Canas, Antoli & Salmeron, املو�سوع، ويتفق هذا مع تعريف كانا�س واأنتويل و�ساملرون 

التي  املعرفية  ال�سرتاتيجية  تبديل  على  الطالب  قدرة  اأنها   يف  املعرفية  للمرونة   ((2005

ورام�ساندرن  وكولينز  �سبريو  ها  ويُعرفِّ وامل�سكالت اجلديدة،  للمواقف  ي�ستخدمها يف معاجلته 

يف  والتغري  والتطوير  البناء  على  بالقدرة   (Spiro, Collins & Ramchandran, 2007)

التمثيالت العقلية، وبناء ال�ستجابات بناًء على تغري املطلوب واملعلومات املت�سمنة يف امل�سكلة، 

فعندما يتعر�س الطالب مل�سكلة، ولها عدد كبري من البدائل للحل، فاإن الطالب املتمتع مبرونة 

معرفية، يقوم ببناء متثيالت عقلية جديدة تنا�سب امل�سكلة، اأو يطور التمثيالت العقلية املوجودة 

 Canas, Antoli & Salmeron, 2005 Phillips, 2011; Carvalho) لديه، واأ�سار كل من

Amorim, 2000 &;) اإىل اأن املرونة املعرفية تت�سح يف ال�سلوك الكلي للطالب، ولي�ست تغيريًا 

مفاجئا يف �سلوكه ب�سبب موقف معني فقط، كما يرافقها عمليات املعرفية مثل: النتباه، والتمثيل 

العقلي، وتوليد البدائل وتقييمها.

ومن خالل ما اأوردته الدرا�سات ال�سابقة تبني للباحث اأن املرونة املعرفية قدرة ميكن اأن يتم 

تدريب الطالب عليها، وت�سري اإىل تغري وتطور يف ال�سرتاتيجيات املعرفية التي يقوم الطالب 

با�ستخدامها للو�سول للحلول املطلوبة، والتي تعد منظومة من العمليات للبحث عن حل مل�سكلة 

واملقارنة  والفر�سيات  البدائل  وتوليد  املختلفة،  املثري  و�سمات  خ�سائ�س  تقييم  وتت�سمن  ما، 

معلمي  على  اأن  الباحث  يرى  ذلك  وعلى  الأن�سب،  البديل  اختيار  ثم  ومن  وفح�سها،  بينها 

الريا�سيات اختيار طرق تدري�س تي�سر على الطلبة اكت�ساب املفاهيم الهند�سية، وبناء مرونة 

يعرفونه،  ل  ما  يعرفونه لكت�ساف  ما  وتوظيف  تواجههم،  التي  امل�سكالت  لديهم حلل  معرفية 

اأمر تعلمهم بطريقة  اأكرث متا�سكا، جتعلهم م�سئولني عن تويل  وبالتايل تكوين بناء مفاهيمي 

�سحيحة، ويف النهاية ي�سبح تعلمهم ذا معنى.
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توؤكد  التي  التدري�س،  وطرق  ا�سرتاتيجيات  من  العديد  اإىل  الرتبوي  الأدب  اأ�سار  وقد  هذا 

التعلم، للو�سول لتعلم  التعلم، وذلك مب�ساركته العقلية يف  على دور الطالب الن�سط يف عملية 

املجتمع  يف  كبري  ب�سكل  ت�ستخدمان  زالتا  ول  �سابقًا،  ا�ستخدمتا  طريقتان  وهناك  معنى.  ذو 

اأثبت كل  اإىل نظريتني  اأ�سولهما  ترجع  التي  املفاهيم.  التعلم، وخرائط  دورة  الرتبوي، وهما: 

يف  )اأوزوبل(  ونظرية  املعريف،  النمو  يف  )بياجيه(  نظرية  هما:  واأهميتها،  ح�سورها  منهما 

ديناميكية،  عملية  املعريف  النمو  اأن  على  وتوؤكدان  تتفقان  النظريتني  وكلتا  املعنى،  ذي  التعلم 

واأن البنية املعرفية تتكون وتتطور من خالل اخلربات التعليمية التي يتفاعل معها الطالب، واأن 

بناء وتنظيم املعارف يحدث داخل عقل املتعلم من خالل عمليات التمثيل والنمذجة والتنظيم 

والتكييف وربط املعارف بع�سها ببع�س ب�سورة منظمة ومتما�سكة للو�سول للتعلم ذي املعنى. 

)احل�سريتي واملزروع، 2012(

مع  الن�سط  الفرد  تفاعل  خالل  من  يح�سل  املعريف  التطور  اأن  على  بياجيه  نظرية  وتوؤكد 

البيئة، بحيث يتكون لديه بنى مفاهيمية، تتطور مع الزمن، ويكون الفرد معرفته من خالل ثالث 

عمليات، هي: التمثيل واملوائمة والتنظيم، والتي تعترب اأدوات تفاعل الفرد مع البيئة، فالتعلم 

املعريف عند "بياجيه" هو عملية تنظيم ذاتية يف البناء املعريف للفرد، ت�ستهدف م�ساعدته على 

التكيف، مبعنى اأن الإن�سان ي�سعى للتعلم من اأجل التكيف مع ال�سغوط املعرفية، وهذه ال�سغوط 

الفرد مـن خـالل  البناء املعريف، ومن ثم يحاول  توؤدي اإىل حالة من ال�سطراب يف  غالبًا ما 

عمليات )التمثيل، املوائمة، والتنظيم( ا�ستعادة حالة التوازن املعريف، ومن ثم حتقق التكيف 

بنائية ن�سطة وم�ستمرة تتم من  واأن عملية اكت�ساب املعرفة تعد عملية  مع ال�سغوط املعرفية، 

خـالل تعديل البناء املعريف للفرد عن طريق اآليات عمليـة التنظـيم الذاتي، وت�ستهدف تكيفه مع 

(Inhelder & Piaget, 1958 ؛Piaget, 1957) .ال�سغوط املعرفية البيئية

ومن اأبرز التطبيقات على نظرية بياجيه (Piaget) ما قام به كاربل�س (Karplus) وزمالوؤه 

لبناء مواد  باأنها: منوذج  يعرفها اخلرماين )2012(  التي  التعلم،  بناء دورة  1974م يف  �سنة 

على  ترتكز  واملعلم،  الطالب  بني  التفاعل  خالل  من  التدري�س،  وا�سرتاتيجيات  املنهج  حمتوى 

الأن�سطة، لتنمية ال�ستدلل احل�سي واملجرد عند الطالب، وذلك مبرور الطالب بثالث مراحل 

هي: ال�ستك�ساف، وتقدمي املفهوم، وتطبيق املفهوم.

مهارات  تك�سبه  كما  بنف�سه،  املفاهيم  ببناء  ليقوم  بفعالية،  الطالب  ت�سرك  التعلم  فدورة 

اأ�سار كل من  2007(. كما  امل�ستمرة )اخلوالدة،  التدريب واملمار�سة  علمية وعملية من خالل 

)�سبحا ونزال، 2008؛ �سرحان ون�سر اهلل، 2007( اإىل اأن دورة التعلم توؤدي اإىل تنمية اخلربات 

الطلبة،  تفكري  وتنمي  للمتعلم،  املتاحة  اخلربات  ب�سبب  التح�سيل  م�ستوى  ورفع  املعرفية، 
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بت�سميم مواقف حتفز تفكريهم، كما اأنها توفر البيئة الداعمة للتعّلم الن�سط، فالطالب ي�ساأل 

ويناق�س ويكت�سف وي�ستق�سي، وت�سهم دورة التعلم يف �سرعة تكامل املعرفة ال�سابقة مع املعرفة 

اجلديدة املقدمة للطالب، وتعطيه الفر�سة كي يبني، اأو يكت�سف املفاهيم بنف�سه، كما اأنها تهتم 

بالتوازن بني دور املعلم والطالب.

ومتهد  معينة،  وظيفة  مرحلة  لكل  اأن  يظهر  التعلُّم  دورة  مراحل  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 

2001؛ الزعبي والتوتنجي،  اإليه كل من )ح�سن،  اأ�سار  للمرحلة التي تليها، وهذا الرتابط قد 

2009( فقد ذكروا اأن مرحلة ال�ستك�ساف وما تت�سمنه من اأن�سطة توؤدي اإىل ا�ستثارة الطالب 

معرفّيًا بحيث حتدث عنده فقدان للتوازن املعريف، ويطلق بياجيه على هذه املرحلة ا�سم عدم 

التزان اأو مرحلة التمثيل، ويف هذه املرحلة تتولد حاجة الطالب للبحث عن معلومات جديدة 

لت�ساعده على ا�ستعادة التزان، اأو ما ُي�سميه بياجيه باملواءمة، فهو يقابل مرحلة تقدمي املفهوم، 

وعند ربط املعلومات التي مت اكت�سابها مع البنية املعرفية للطالب عن طريق ممار�سة الأن�سطة 

التعليمية، عندها ي�سل الطالب ملرحلة تطبيق املفهوم، اأو كما ي�سميها بياجيه مرحلة التنظيم، 

ويف اأثناء ممار�سة الأن�سطة يف مرحلة التطبيق، تظهر خربات جديدة ت�ستدعي قيام الطالب 

بعملية التمثيل، اأو مرحلة ا�ستك�ساف جديدة، وهكذا ت�سري عملية التعلُّم ب�سكل دائري.

وعلى الرغم من مميزات ا�سرتاتيجية دورة التعلُّم، اإل اأنها تكتنفها بع�س ال�سعوبات، حيث 

وجه )التميمي،2005( بع�س النتقادات لها مثل: اأنها تتطلب وقتًا طوياًل عند التنفيذ مقارنة 

وتتطلب جهدًا كبريًا من  قليلة،  درا�سية  تغطي مادة  لذا فهي  الأخرى؛  التدري�س  ببع�س طرق 

املعلم عند التخطيط لها.

باأنها   )Scandrett, 2005 1995؛  )نوفاك؛ جووين،  كل من  املفاهيم فريى  اأما خرائط 

اأحد املُنظمات التي تـُ�ساعد الطلبة ربط املفاهيم اجلديدة باملفاهيم ال�سابقة ب�سورة مرئية، 

ال�سابقة. وُيعترب نوفاك  وعلى تنظيم العالقات بينها، واإدراك تلك املفاهيم، وتذكر املفاهيم 

Novak من  اإن�ساء وتطوير اخلرائط املفاهيمية، وانطلق نوفاك  Novak �ساحب الف�سل يف 

عملية  اأوزوبل  يف�سر  املفاهيمية، حيث  ليقرتح اخلريطة  املعنى،  التعلم ذي  اأوزوبل عن  اأفكار 

متثل املفاهيم باأنها تعلم ذو معنى على اأ�سا�س مبداأ الحتواء، اأي ربط املفهوم اجلديد باملفهوم 

املوجود م�سبقًا يف البنية املعرفية، بطريقة تعطي املفهوم اجلديد معنى وا�سحًا ومميزًا، وتوؤدي 

م�ستوى  حيث  من  الهرمي  التنظيم  اإىل  متيل  اأوزوبل  يراها  كما  املعرفية  فالبنية  تثبيته،  اإىل 

التجريد والعمومية وال�سمول، ويعني الحتواء بح�سب هذا التنظيم احتواء املفاهيم الأ�سا�سية 

 Ausubel,) .التي هي اأكرث عمومية و�سموًل وجتريدًا، لالأفكار واملفاهيم الأقل عمومية و�سموًل

(1968
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واخلريطة املفاهيمية كما يراها نوفاك متثيل بياين للمفاهيم والعالقات التي بينها، وتاأخذ 

الطلبة  من  لكل  ب�سرية  ب�سورة  للعلم  املفاهيمية  البنية  جت�سد  وهي  الهرمي،  التنظيم  �سكل 

واملعلمني، ويوؤكد نوفاك على دور اخلريطة املفاهيمية يف تطوير البنية املفاهيمية للمتعلم، ويف 

(Novak, 1990) .تعميق الفهم، ويف م�ساعد الطالب على تعلم كيف يتعلم

وقد تبنى العديد من املعلمني والرتبويني خرائط املفاهيم يف عملهم، لأنها جتعل الطالب 

اأكرث اإيجابية، وت�سركه يف عملية التعلم، كما ت�سهل عملية الكت�ساب والحتفاظ، نظرًا للوقت 

الذي مي�سيه املتعلم يف معاجلة وتنظيم املعلومات، كما اأن نوعية العالقات التي تربط املفاهيم 

بع�سها ببع�س جتعل املتعلم ميتد يف تعلمه، ويحاول اأن يربط ويقابل معرفته اجلديدة وال�سابقة 

مفاهيمية  خريطة  بنائه  عند  املفاهيم  بني  معنى  ذات  عالقات  لإيجاد  اليومية  وممار�سته 

(Odom & Kelly, 2001). كما يرى نوفاك وكان�س Novak & Canas, 2007)) اأن البناء 

املفاهيمي ينتظم عند الطالب تنظيمًا هرميًا بعالقات اأفقية وراأ�سية، يعرب عنها بيانيًا بخريطة 

مفاهيمية. 

التي  العالقة  تبني  تخطيطية  ر�سوم  اأنها  على  املفاهيم  للخرائط  الكعبي )2008(  وينظر 

اأن تتكون  تربط بني املفاهيم، وهي تقوم على بناء التنظيم املفاهيمي لهذه املفاهيم. وميكن 

 Garcia, اخلرائط املفاهيم من بعد واحد اأو بعدين، وهذا ما تبناه كل من )ال�سوافطة، 2005؛

اأنها  كما  التعلم،  حمتوى  وترابط  وتن�سيق  تنظيم  على  تعمل  املفاهيم  خرائط  اأن  يف   )2011

تظهر البناء املفاهيمي ملو�سوع ما، وتك�سف عن الرتباطات والعالقات املوجودة يف هذا البناء 

املعريف، مما ي�ساعد الطالب على الربط بني هذه املكونات ب�سكل ذي معنى، كما وتعمل خرائط 

املفاهيم على ردم الفجوات املفاهيمية يف البناء املعريف للطالب.

ويرى اخلوالدة )2007( اأن خرائط املفاهيم توجه تعلم الطالب اإىل التعلم الأكرث اأهمية 

وقيمة، بحيث ي�سبح الطالب قادرا على التمييز بني املفاهيم العمومية والأ�سا�سية واملفاهيم 

الأقل عمومية واملفاهيم الفرعية، فتزيد ثقة الطالب بنف�سه وتعلمه، وت�سهل عليه النظر للمعرفة 

نظرة كلية �سمولية، وت�ساعده يف تعلم بنية املعرفة وكيفية تكونها، وت�سهم يف تطوير العمليات 

فوق املعرفية عند الطالب، من خالل عملية بحثية م�ستمرة حول بنية املعرفة؛ ليجد املفهوم 

املنا�سب، ويبني عالقات بني املفاهيم املعرو�سة عليه واملفاهيم املتوافرة عنده.

املفاهيمية،  اخلرائط  ا�ستخدام  عند  املعلم  دور  اأن   Scandrett (2005) �سكانرتد  ويرى 

اإذا  التعلم  البناء املفاهيمي ملو�سوع ما والعالقات املوجودة بني مفاهيمه، ويتحقق  هو عر�س 

عقل  يف  املوجود  املفاهيمي  والبناء  للمو�سوع،  املفاهيمي  البناء  بني  يوائم  اأن  املعلم  ا�ستطاع 

الطالب. وعليه فاإن توفري خرائط املفاهيم للبناء املفاهيمي ي�سهل عملية التعليم والتعلم.
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وعلى الرغم من مميزات خرائط املفاهيم اإل اأن بع�س الباحثني اأمثال اأبو دلخ )2004( 

العالقات  من  نظام  خالل  من  اإل  تنظم  اأن  ميكن  ل  مثل:  النتقادات  من  جمموعة  لها  وجه 

املتوفرة التي يجب اأن توؤ�س�س جيدًا. وتتطلب كمية كبرية من التدريب قبل اأن ي�سبح الطالب 

اأكفاء يف تطبيقها. 

يف  املتنوعة  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  �سرورة  على  توؤكد  احلديثة  الجتاهات  اإن  وحيث 

التدري�س والدمج بينها ل�سمان حتقق التعلم الفّعال )بدوي، 2010؛ ال�سوافطة، 2005؛ �سبحا 

وخرائط  التعلم  دورة  من  كاًل  اأن  ومبا   .)2007 اخلوالدة،  2004؛  ال�سملتي،  2008؛  ونزال، 

 Odom) املفاهيم تعترب طرق تدري�س ت�ساعد الطالب على بناء املعرفة، حيث يرى اأودوم وكيلي

دورة  فيه  ت�ساعد  الذي  الوقت  ففي  و�سعف،  قوة  نقاط  منهما  لكل  اأن   (& Kelly, 2001

التعلم على تعزيز التنظيم والتعلم الذاتي عند الطالب من خالل توفريها بيئة تت�سف بالغنى 

العديد  وممار�سة  معها،  ن�سط  ب�سكل  التفاعل  على  الطالب  ت�سجع  التي  املح�سو�سة،  باملثريات 

من اأ�سكال ال�ستدلل احل�سي وغري احل�سي، مما يوؤدي اإىل ت�سهيل عملية ت�سكل واإدراج املعرفة 

الربط بني  الطالب على  ت�ساعد  التعلم ل  للطالب، ولكن دورة  املعرفية  البنية  اجلديدة داخل 

التعلم اجلديدة  توفرها دروة  التي  املتعددة  الأن�سطة  باكت�سافها من خالل  قام  التي  املفاهيم 

واملفاهيم ال�سابقة،. كما اأن مرحلة التطبيق يف دروة التعلم ت�ساعد الطالب يف تطبيق املفاهيم 

يف مواقف جديدة، لكنها يف املقابل ل ت�ساعده على الربط بني عدد من املفاهيم مت�سمنة يف 

درو�س خمتلفة.

كما يرى اخلرماين، )2012( واحل�سريتي واملزروع، )2012( اأنه يف الوقت الذي ي�ساعد 

فيه ا�ستخدام خرائط املفاهيم الطالب على الربط بني املفاهيم ب�سورة منظمة ومتنا�سقة، اإل 

اأن ا�ستخدام خرائط املفاهيم ل ي�ساعد الطالب يف توفري اخلربات املادية؛ كما اأنه ل ي�ستطيع 

اكت�ساف  بعد  لحقة  خطوة  تاأتي  اإنها  حيث  عملية،  مواقف  يف  تطبيقات  اإجراء  خاللها  من 

املفهوم، واإدراكه، ولذلك فاإن الدمج بني دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية؛ ي�سهم يف ال�ستفادة 

من مميزاتهما، ويزود الطالب باخلربات واملفاهيم ال�سرورية لإحداث تعلم ذي معنى. 

دورة  الدمج  اأن  اإىل  اأ�سارا  حيث   )2007( واخلوالدة   )2004( ال�سملتي  اأكده  ما  وهذا 

التعلم وخرائط املفاهيم ب�سكل تكاملي يجمع مميزات كل منهما؛ وينتج عنه ا�سرتاتيجية تقدم 

للطالب مفاهيم املو�سوع الدرا�سي ب�سكل مت�سل�سل ومرتابط، فتحدث عملية تنظيم املفاهيم 

ت�ساعدهم  للتعلم  بطريقة  الطالب  تزويد  ويتم  منا�سب،  ب�سكل  املتنوعة  الأن�سطة  مع  وربطها 

على الربط بني املفاهيم بع�سها ببع�س، مما يدعم البناء املفاهيمي لديهم، ويزودهم بخربات 
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تعليمية حقيقية ب�سكل متكامل وذو معنى، مما ي�سهم يف تكوين معاين حقيقية لدى الطالب 

عن املفاهيم اجلديدة، وبناًء على ما �سبق ميكن ا�ستنتاج: اإن الدمج بني دورة التعلم وخرائط 

املفاهيم، من املوؤمل اأن يحقق الأهداف التي يفرت�س اأن حتققها كل منهما ب�سكل منفرد.

وهذا ما اأو�ست به درا�سة اخلرماين )2012( التي هدفت اإىل البحث يف فاعلية ا�سرتاتيجية 

قائمة على الدمج بني دورة التعلُّم واخلرائط املفاهيمية يف تنمية بع�س املهارات النحوية لدى 

من )60(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  ال�سعودية،  العربية  باململكة  املتو�سط  الثالث  ال�سف  طالب 

طالبُا، مق�سمني اإىل جمموعتني )�سابطة وجتريبية(، وتو�سل الباحث اإىل وجود فرق دال بني 

املجموعة  ل�سالح  النحوية  للمهارات  البعدي  الأداء  يف  املجموعتني  طالب  درجات  متو�سطي 

التجريبية

التي هدفت اإىل معرفة   Odom and Kelly (2001) اأدوم وكيلي  اأو�ست به درا�سة  كما 

اأثر اأربع ا�سرتاتيجيات تدري�سية هي: اخلارطة املفاهيمية، ودورة التعلُّم، والتدري�س العر�سي، 

التعلُّم يف فهم الطالب ملفهومي النت�سار، والإ�سموزية يف  وتكامل اخلريطة املفاهيمية ودورة 

الدرا�سة من )108( طالب  اإحدى مدار�س ولية كن�سا�س، تكونت عينة  الثانوية، يف  املدار�س 

املجموعتني  ل�سالح  دللة  ذات  فروًقا  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  جمموعات  اأربع  اإىل  ُمق�سمني 

اللتني ا�ستخدمتا اخلارطة املفاهيمية والتكاملية. وهذا ما اأكدت عليه درا�سة اليتيم )2008( 

املرحلة  املفاهيمية يف اجتاهات طالب  واخلرائط  التعلُّم،  دورة  تكامل  اأثر  بحث  التي هدفت 

الأ�سا�سية يف الأردن نحو العلم، ولتحقيق ذلك اختار عينة مكونة من )250( طالبًا وطالبة من 

ال�سف ال�سابع، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا ل�سالح ا�سرتاتيجيتي دورة التعلُّم 

والتكاملية.

واأو�ست به درا�سة احل�سريتي واملزروع )2012( التي هدفت اإىل ا�ستق�ساء فاعلية التكامل 

بني دورة التعلم خما�سية املراحل وخرائط املفاهيم يف التح�سيل الدرا�سي ومهارات التفكري 

تاألفت  ال�سعودية،  العربية  باململكة  املتو�سط،  الأول  ال�سف  طالبات  لدى  العلوم،  يف  الناقد 

التجريبية على املجموعة  النتائج تفوق املجموعة  واأظهرت  الدرا�سة من )120( طالبة،  عينة 

ال�سابطة يف الختبار التح�سيلي، واختبار مهارات التفكري الناقد. وهذا ما بينته نتائج درا�سة 

اخلطيب )2014( التي هدفت اإىل تق�سي اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي )اخلرائط املفاهيمية، 

وخرائط العقل( يف البنية املفاهيمية ومهارات التفكري الب�سري يف الريا�سيات لدى طالبات 

اإىل ثالث  ق�سموا  العينة من )95( طالبًا،  وتكونت  املنورة.  املدينة  الثاين متو�سط يف  ال�سف 

ثانية  وجتريبية  املفاهيمية،  اخلرائط  با�ستخدام  در�ست  اأوىل  جتريبية  ع�سوائيًا:  جمموعات 
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در�ست با�ستخدام خرائط العقل، و�سابطة در�ست بالطريقة العتيادية، واأظهرت النتائج اأن 

البنية  اختبار  يف  اأف�سل  اأداوؤهم  كان  املفاهيمية  اخلرائط  با�ستخدام  در�سوا  الذين  الطالب 

واأن  العتيادية،  والطريقة  العقل  خرائط  با�ستخدام  در�سوا  الذين  الطالب  من  املفاهيمية 

الطالب الذين در�سوا با�ستخدام خرائط العقل كان اأداوؤهم اأف�سل من الطالب الذين در�سوا 

با�ستخدام الطريقة العتيادية. 

م�سكلة الدرا�سة

حتتويه  وما  الهند�سـة  لأن  املدر�سـي،  الريا�سيات  مقرر  من  رئي�سًا  مكونًا  الهند�سة  ت�سكل 

الريا�ســـية  باملو�ســـوعات  مرتبطـــة  وهـــي  اليوميـــة،  وحياتـــه  بالطالب  ترتبط  مفاهيم  من 

اأظهرت  ولقــد  اخلارجي.  العامل  وو�سف  متثيل  يف  وت�ساعد  الأخرى،  املدر�سية  واملو�سوعات 

الطـالب،  يحبهــا  ل  الــتي  املو�ســوعات  اأكثــر  مــن  الهند�ســة  اأن  الدرا�سات  مــن  العديد  نتائج 

 ،)2005 واأن التح�سـيل فيها متدٍن، وب�سـكل ملحـوظ لدى طالب املرحلة الأ�سا�سية )البدور، 

ونظرًا لوجود بعـ�س الق�سـور يف اكت�سـاب بعـ�س املفـاهيم الريا�سـية ب�سـفة عامـة واملفـاهيم 

جريت درا�ســة ا�ســتطالعية على عينة تكونت من )150( 
ُ
الهند�ســية ب�ســفة خا�ســة، فقــد مت اأ

طالبًا، تو�ســل مــن خاللهــا اإىل وجــود �ســعوبة يف اكت�ســاب املفــاهيم الهند�ســية، وعليه انبثقت 

الطالب  بناء  اأ�سا�سيًة من  لبنة  ت�سكل  الهند�سية  فاملفاهيم  املنطلق،  الدرا�سة من هذا  م�سكلة 

املعريف، وقد بينت العديد من الدرا�سات، التي �سبقت الإ�سارة اإليها، �سعف اكت�ساب الطالب 

لها، الأمر الذي يوؤثر �سلبًا على فهم الهند�سة، واأعادت تلك الدرا�سات �سعف اكت�ساب الطالب 

ي�ستدعي  مما  امل�ستخدمة،  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  اإىل  �سريحة  ب�سورة  الريا�سية  للمفاهيم 

اختبار اأثر طرائق جديدة، وتعريف املعلمني بها، ومن هنا جاءت فكرة ا�ستخدام ا�سرتاتيجية 

التعلم وخرائط املفاهيم يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية واملرونة  قائمة على الدمج بني دورة 

املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع ال�سا�سي.

اأ�سئلة الدرا�سة

 جاءت الدرا�سة لالإجابة عن ال�سوؤال: ما اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني 

طالب  لدى  املعرفية  واملرونة  الهند�سية  املفاهيم  اكت�ساب  يف  املفاهيم  وخرائط  التعلم  دورة 

ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟ ويتفرع منه الأ�سئلة الآتية:

- ما اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم يف اكت�ساب 

املفاهيم الهند�سية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟   
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- ما اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم يف املرونة 

املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟

اأهداف الدرا�سة

هدفت الدرا�سة اإىل

املفاهيم يف  التعلم وخرائط  الدمج بني دورة  ا�سرتاتيجية قائمة على  ا�ستخدام  اأثر  - معرفة 

اكت�ساب املفاهيم الهند�سية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

املفاهيم يف  التعلم وخرائط  الدمج بني دورة  ا�سرتاتيجية قائمة على  ا�ستخدام  اأثر  - معرفة 

املرونة املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي.

اأهمية الدرا�سة

ت�سميم ا�سرتاتيجيات غري تقليدية، وا�ستخدامها لتدري�س الريا�سيات، تعتمد يف جوهرها على 

اأ�س�س بنائية، والتي ترتكز على جعل املتعلم يبذل جهدًا عقليًا لكت�ساف املعرفة بنف�سه، وتنمي 

الثقة لديه يف قدراته حلل امل�سكالت، وتنظيم التعلم مبا ينا�سب حاجات املتعلم، واهتماماته، 

وميوله، وم�ستوى مهاراته اخلا�سة.

قد ت�ساعد ال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة معلمي الريا�سيات وغريهم من امل�ستغلني يف مهنة 

مناهج  موؤلفي  وكذلك  تدري�سهم.  يف  املتبعة  النمطية  الأ�ساليب  تغيري  على  الريا�سيات  تعليم 

تنظيم  يف  املنا�سبة  التدري�سية  ال�سرتاتيجيات  انتقاء  يف  وخمططيها  املدر�سية  الريا�سيات 

وتدري�س الريا�سيات.

م�سطلحات الدرا�سة

بتنظيم  يهتم  الذي  التدري�س  "منوذج  باأنها:   )159  ،2013( عطا  اأبو  عرفها  التعلم:  دورة 

املحتوى الدرا�سي من خالل التفاعل بني الطالب واملعلم يف املوقف التعليمي، وتعترب الأن�سطة 

املفهوم،  وتقدمي  ال�ستك�ساف،  ويتم من خالل ثالث مراحل هي:  مكوناته،  اأهم  من  التعلمية 

وتطبيق املفهوم". واإجرائيًا باأنها: منوذج تدري�سي قائم على التفاعل بني املعلم واملتعلم ومادة 

الريا�سيات يف كل مراحله الثالث مرحلة ال�ستك�ساف، مرحلة التقدمي، ومرحلة التطبيق. 

"اأداة لتمثيل  باأنها:   (Novak & Canas, 2007) عرفها نوفاك وجان�س  خرائط املفاهيم: 

املعاين، وتهدف اإىل متثيل ذي معنى للعالقات والرتباطات بني املفاهيم، وتتكون من بعدين، 
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البعد الراأ�سي وي�سكل املفاهيم الرئي�سة والأكرث عمومية، والبعد الأفقي ميثل املفاهيم ذات نف�س 

امل�ستوى من العمومية" (P10). واإجرائيًا باأنها: ر�سوم تخطيطية ملفاهيم وحدة الهند�سة، لها 

قمة وقاعدة، حيث توجد املفاهيم الهند�سية الرئي�سة والأكرث عمومية يف القمة، يليها املفاهيم 

الهند�سية الأكرث حتديدًا، وترتبط املفاهيم مع بع�سها باأ�سهم يكتب عليها كلمات ربط منا�سبة 

لتو�سيح العالقة بينها.

اخلرماين  عرفها  املفاهيم:  وخرائط  التعلم  دورة  بني  الدمج  على  القائمة  اال�سرتاتيجية 

)2012( باأنها: "الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم بحيث ت�سبحان ا�سرتاتيجية واحدة 

ذات خطوات ومراحل حمددة" )�س 13(. واإجرائيًا باأنها: جمموعة من الإجراءات واملمار�سات 

لتدري�س وحدة الهند�سة لطالب ال�سف ال�سابع ال�سا�سي، واملعدة وفق ال�سرتاتيجية القائمة 

على الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم بحيث ت�سبحا ا�سرتاتيجية واحدة تكمل اإحداهما 

تعترب  لأنها  ال�ستك�ساف؛  مرحلة  وهي  التعلم،  دورة  من  الأوىل  باملرحلة  ُيبداأ  بحيث  الأخرى، 

املفاهيم،  لر�سم خريطة  وهي كذلك مرحلة متهيدية  املفهوم،  تقدمي  ملرحلة  مرحلة متهيدية 

ويف مرحلة تقدمي املفهوم والتطبيق يتم دمج خرائط املفاهيم معها، بحيث ت�ستخدم خرائط 

املفاهيم يف نهاية تلك املرحلتني.

املفاهيم الهند�سية: يعرفها عبد ال�ساحب واإقبال )2012( باأنها: "ال�سمة املميزة اأو ال�سفة 

تبني هذا  ولقد جرى   ،)10 الهند�سي" )�س  املفهوم  الدالة على  الأمثلة  تتوفر يف جميع  التي 

التعريف لأنه يتوافق مع اجلانب الإجرائي يف الدرا�سة.

املرونة املعرفية: عرفها حكمت (Hekmat, 2011) القدرة على بناء املعرفة بطرق خمتلفة، 

وب�سكل �سل�س، واإعادة بناء ال�ستجابة يف �سوء املتغريات التي حتتاجها املواقف اأو امل�سكالت، 

واإجرائيًا باأنها: درجة الطالب على مقيا�س املرونة املعرفية، والذي يت�سمن بعدين، هما: بعد 

البدائل:  بعد  والثاين  ال�سعبة،  املواقف  تعقيدات  اإدراك  اإىل  الطالب  ميل  ويقي�س  التحكم: 

ويقي�س قدرة الطالب على اإدراك التف�سريات البديلة واملتعددة للمواقف ال�سعبة، وقدرته على 

اإنتاج بدائل للمواقف ال�سعبة.

منهج الدرا�سة ومتغرياتها

التدري�س  طريقة  امل�ستقل  املتغري  اأثر  عن  للك�سف  وذلك  التجريبي،  �سبه  املنهج  ا�ستخدم 

والتي لها م�ستويان: الطريقة العادية؛ ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط 

املفاهيم، على املتغري التابع )اكت�ساب املفاهيم الهند�سية، واملرونة املعرفية(.
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اأفراد الدرا�سة

التابعة  للبنني  م�سيب  بن  �سعيد  مدر�سة  يف  الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف  �سفوف  من  �سفان 

ملديرية الرتبية والتعليم ملنطقة الزرقاء الأوىل يف العام الدرا�سي 2016/2015، وبلغ عدد طالب 

جمموعتني  اإىل  ع�سوائيًا  الدرا�سة  عينة  ق�سمت  حيث  طالبًا.   )69( الأ�سا�سي  ال�سابع  ال�سف 

قائمة  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  )الهند�سة(  در�ست وحدة  ال�سفوف: جمموعة جتريبية  ح�سب 

وجمموعة  طالبًا،   )34( اأفرادها  عدد  وبلغ  املفاهيم  وخرائط  التعلم  دورة  بني  الدمج  على 

�سابطة در�ست الوحدة ذاتها بالطريقة املعتادة، وبلغ عدد اأفرادها )35( طالبًا.

اأدوات الدرا�سة

اأوال: اختبار املفاهيم الهند�سية

لتحليل  كوحدة  املفهوم  واعتمد  الهند�سية،  املفاهيم  حتديد  بهدف  الهند�سة  وحدة  حلِّلت 

املحتوى، وقد ا�ستملت وحدة الهند�سة على )16( مفهومًا رئي�سًا، ثم جرت عملية اإعادة التحليل 

التحليل  ثبات  وكان  كوبر،  معادلة  با�ستخدام  الثبات  معامل  وُح�ِسب  �سهر،  بعد  اأخرى  مرة 

)95%(، واأعد اختبار للمفاهيم الهند�سية التي اأ�سفر عنها التحليل تبًعا للخطوات التالية:

�سياغة فقرات االختبار: �سيغت فقرات الختبار وفق منوذج فراير لقيا�س اكت�ساب املفهوم، 

وهذا الختبار يتكون من ال�سلوكيات الآتية التي اأمكن ا�ستنباطها من خالل العمليات املعرفية 

املت�سمنة يف تعلم املفهوم.

العمل الذي يقوم به الطالبال�صيء املعطى

يختار ل مثاًل للمفهوما�سم للمفهوم

يختار ا�سم املفهوممثاًل للمفهوم

يختار قيم �سفات املفهوما�سم املفهوم

يختار ا�سم املفهومتعريف املفهوم

يختار ال�سفات غري املت�سلة باملفهوما�سم املفهوم

يختار التعريف ال�سحيح للمفهوما�سم املفهوم

يختار مفهومًا اأ�سا�سيًا لهذا املفهوما�سم املفهوم

يختار مفهومًا فرعيًا لها�سم املفهوم

يختار مثال للمفهوما�سم املفهوم

بحيث ات�سفت هذه ال�سلوكيات بالدقة العلمية واللغوية؛ ومنا�سبتها مل�ستوى الطالب. 
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من  حمددًا  مفهومًا   )16( تقي�س  اختبارًا،   )16( اإعداد  مت  لالختبارات:  االأولية  ال�سورة 

املفاهيم الناجتة عن حتليل حمتوى الوحدة بواقع ت�سع فقرات لكل مفهوم، و)144( فقرة على 

كل املفاهيم، ولكل فقرة اأربعة بدائل، واحد منها �سحيح.

ال�سدق الظاهري: عر�ست الختبارات على )12( حمكمًا متخ�س�سًا يف مناهج وطرق تدري�س 

الريا�سيات، وقاموا باإبداء مالحظاتهم عليها.

االت�ساق الداخلي: طبقت الختبارات على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( طالبًا، وح�سب 

معامل ارتباط بري�سون بني درجات كل فقرة من فقرات الختبارات مع الدرجة الكلية، وكان 

الرتباط دال اإح�سائيا. 

ثبات االختبار: من خالل العينة ال�ستطالعية املكونة من )30( طالبًا، ح�سب ثبات الختبارات 

يدل  0.93(، وهو  الثبات بني )0.84-  وتراوحت معامالت  األفا كرونباخ،  با�ستخدام معامل 

على اأن الختبارات تتمتع بدرجة منا�سبة من الثبات.

ثانيا: املرونة املعرفية:

 ،Dennis & Vander (2010) ا�سُتخدم مقيا�س املرونة املعرفية الذي طوره دين�س وفاندر

وهو ا�ستبانة تتكون من )20( فقرة، مت ت�سميمها لقيا�س ثالثة اأوجه للمرونة املعرفية هي: )1( 

امليل اإىل اإدراك املواقف ال�سعبة على اأنها مقيدة )�سعب التحكم بها(، )2( القدرة على اإدراك 

اإنتاج حلول بديلة  التف�سريات البديلة املتعددة لالأحداث واملواقف احلياتية، )3( القدرة على 

متعددة للمواقف ال�سعبة.

وقد ُق�ِسمت الأوجه الثالثة اإىل بعدين هما: التحكمي ويتكون من )7( فقرات �سلبية تقي�س 

من  ويتكون  البدائل،  الثاين  والبعد  مقيدة،  اأنها  على  ال�سعبة  املواقف  اإدراك  اإىل  الفرد  ميل 

واملواقف  لالأحداث  املتعددة  البديلة  التف�سريات  اإدراك  على  الفرد  قدرة  تقي�س  فقرة   )13(

 Dennis &) احلياتية، وقدرة الفرد على اإنتاج حلول بديلة متعددة للمواقف ال�سعبة، وي�سري

Vander, 2010) اإىل اأن املقيا�س يتمتع ب�سدق وثبات عاليني، وحتدد ال�ستجابة باختيار اأحد 

البدائل: تنطبق متاما )5(، تنطبق )4(، تنطبق حلد ما )3(، ل تنطبق )2(، ل تنطبق على 

الطالق )1(.

من  ولتحقق  الظاهري،  �سدقه  من  للتحقق  حمكمني   )10( على  وعر�س  املقيا�س،  ترجم 

الفا كرونباخ  واإيجاد معامل  ا�ستطالعيه مكونة من )40( طالبًا،  ثباته مت تطبيقه على عينة 

وكان )0.87(.
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ثالثا: دليل املعلم للتدري�ص 

ودورة  املفاهيم  خرائط  بني  الدمج  خلطوات  وفقًا  )الهند�سة(  وحدة  �سياغة  اإعادة  مت 

التعلم. ويت�سمن الدليل ما يلي:

 • املقدمة.

الدمج بينهما. واآلية  املفاهيم،  وخرائط  التعلم،  دورة  عن  • نبذة 
بالدمج. للتدري�س  �سرورية  • ار�سادات 

الهند�سة. وحدة  حمتوى  • حتليل 
• خطط تدري�سية مقرتحة للوحدة، تت�سمن:

- عدد احل�س�س لكل در�س.

- مفاهيم الدر�س واأهدافه الإجرائية.

- امل�سادر والو�سائل التعليمية.

املو�سوع با�ستخدام ا�سرتاتيجية الدمج بني دورة التعلم، وخرائط  ال�سري يف تدري�س  • خطوات 
املفاهيم 

وا�ستخدمت ا�سرتاتيجيات تقومي اأ�سا�سية، كاملالحظة والقلم والورقة ومن اأدواتها: قوائم 

اإعداد  الق�سري، وبعد  والبيتي، والختبار  ال�سفي  الكتابي  والتقومي  التقدير،  ال�سطب و�سالمل 

در�س،  لكل  الأهداف  منا�سبة  مدى  لتحديد  املـحكمني  من  جمموعة  على  وعر�س  املعلم  دليل 

والو�سائل  املعلم،  دليل  يف  املحتوى  عر�س  واأ�سلوب  الوحدة،  ملحتوى  الأن�سطة  عر�س  اأ�سلوب 

التعليمية للمحتوى، واأ�ساليب التقومي لأهداف، وا�ستمر تدري�س الوحدة )20 ح�سة درا�سية(، 

بواقع خم�س ح�س�س بالأ�سبوع.

تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة

الهند�سية،  املفاهيم  لختبار  القبلي  التطبيق  يف  الدرا�سة  جمموعتي  تكافوؤ  من  التاأكد  مت 

على  الدرا�سة  اأفراد  لدرجات  الأحادي  التباين  حتليل  ح�سب  حيث  املعرفية،  املرونة  ومقيا�س 

اإح�سائيا،  دالة  غري  قيمتها  وكانت  املعرفية،  املرونة  ومقيا�س  الهند�سية،  املفاهيم  اختبارات 

وهذا ي�سري اإىل تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة.
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نتائج الدرا�سة ومناق�ستها

اأوالاً: نتائج ال�سوؤال االأول

اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم  ن�س ال�سوؤال الأول على: ما 

وخرائط املفاهيم يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟ 

اأفراد  ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال، ُح�ِسب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لدرجات 

عينة الدرا�سة على اختبارات املفاهيم الهند�سية، واجلدول )1( يظهر هذه النتائج.

اجلدول )1(

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الأداء عينة الدرا�سة 

على  اختبارات املفاهيم الهند�سية ح�سب املجموعة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملجموعةاملفهوم

الزاوية

348.090.62التجريبية

354.141.52ال�سابطة

الزوايا املتجاورة

347.940.81التجريبية

354.491.56ال�سابطة

الزوايا املتقابلة بالراأ�س

347.740.86التجريبية

3541.08ال�سابطة

الزوايا املتتامة

348.030.87التجريبية

354.41.22ال�سابطة

الزوايا املتكاملة

347.740.93التجريبية

354.631.17ال�سابطة

التعامد

347.740.90التجريبية

355.031.12ال�سابطة

التوازي

347.910.62التجريبية

355.341.57ال�سابطة

الزوايا املتبادلة

348.060.78التجريبية

354.631.24ال�سابطة

الزوايا املتناظرة

347.970.76التجريبية

354.61.61ال�سابطة

الزوايا املتحالفة

347.681.17التجريبية

354.891.76ال�سابطة
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملجموعةاملفهوم

املثلث

347.380.89التجريبية

355.111.73ال�سابطة

املثلث مت�ساوي الأ�سالع

347.320.84التجريبية

354.171.52ال�سابطة

املثلث مت�ساوي ال�سلعني

348.150.82التجريبية

354.691.05ال�سابطة

املثلث خمتلف الأ�سالع

347.411.1التجريبية

354.941.16ال�سابطة

املثلث حاد الزوايا

347.291.19التجريبية

354.141.48ال�سابطة

املثلث قائم الزاوية

347.441.33التجريبية

355.061.3ال�سابطة

املثلث منفرج الزاوية

347.820.72التجريبية

354.461.17ال�سابطة

الطالب  لدرجات  املتو�سطات احل�سابية  يت�سح من اجلدول )1( وجود فروق ظاهرية يف 

املفاهيم  وخرائط  التعلم  دورة  بني  الدمج  على  قائمة  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  در�سوا  الذين 

وطالب املجموعة ال�سابطة يف اختبارات املفاهيم الهند�سية، وا�ستخدم حتليل التباين الأحادي، 

ويبني اجلدول )2( نتائج حتليل درجات طالب املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة على 

اختبارات املفاهيم الهند�سية.

اجلدول )2(

 حتليل التباين االأحادي لدرجات طالب املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة الختبارات املفاهيم الهند�سية

التبايناملفهوم
جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متو�صط 

املربعات
قيمة ف

الدللة 

الإح�صائية

الزاوية

264.581264.58املجموعة

193.3020.00

91.71671.369اخلطاأ

الزوايا املتجاورة

205.931205.93املجموعة

131.8710.00

104.63671.562اخلطاأ

تابع اجلدول )1(
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جمموع 

املربعات

درجة 

احلرية

متو�صط 

املربعات
قيمة ف

الدللة 

الإح�صائية

الزوايا املتقابلة بالراأ�س

240.631240.63املجموعة

249.50.00

64.62670.964اخلطاأ

الزوايا املتتامة

227.181227.18املجموعة

201.950.00

75.37671.125اخلطاأ

الزوايا املتكاملة

166.461166.46املجموعة

149.1210.00

74.79671.116اخلطاأ

التعامد

126.351126.35املجموعة

121.6520.00

69.59671.039اخلطاأ

التوازي

113.811113.81املجموعة

78.9220.00

96.62671.075اخلطاأ

الزوايا املتبادلة

202.931202.93املجموعة

188.6980.00

72.05671.603اخلطاأ

الزوايا املتناظرة

195.931195.93املجموعة

122.2640.00

107.37672.253اخلطاأ

الزوايا املتحالفة

134.321134.32املجموعة

59.6050.00

150.98671.904اخلطاأ

املثلث

88.72188.72املجموعة

46.5940.00

127.57671.529اخلطاأ

املثلث مت�ساوي الأ�سالع

171.361171.36املجموعة

112.1040.00

102.41670.893اخلطاأ

املثلث مت�ساوي ال�سلعني

206.631206.63املجموعة

231.4760.00

59.81671.285اخلطاأ

املثلث خمتلف الأ�سالع

105.131105.13املجموعة

81.7850.00

86.12671.811اخلطاأ

املثلث حاد الزوايا

171.261171.26املجموعة

94.5630.00

121.34671.735اخلطاأ

املثلث قائم الزاوية

98.02198.02املجموعة

56.4850.00

116.27670.95اخلطاأ

املثلث منفرج الزاوية

195.451195.45املجموعة

205.8070.00

63.63671.141اخلطاأ

تابع اجلدول )2(
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احل�سابي  املتو�سط  بني   )0.05= α( اإح�سائية دللة  فرق ذي  وجود  يبني اجلدول )2( 

ول�سالح  التدري�س  طريقة  ملتغري  يعزى  الهند�سية،  املفاهيم  اختبارات  على  الطالب  لدرجات 

املجموعة التجريبية، وذلك على كل املفاهيم الهند�سية التي ت�سمنتها الدرا�سة، وميكن تف�سري 

هذه النتائج بالإ�ستناد اإىل الأن�سطة التعليمية لال�سرتاتيجية القائمة على الدمج، حيث حتول 

دور املعلم فيها اإىل منظم لعملية التعلم الن�سط، وابتعد عن الأ�سلوب التقليدي يف تقدمي املعرفة، 

التعلم  للطالب يف عملية  م�ساعدًا  اأ�سبح  بل  للمعلومات،  ملقنا  املعلم  يعد  الدور مل  ففي هذا 

والتعليم، حيث ي�ساهم الطالب يف التح�سري للدر�س والبحث، م�سرت�سدين بتوجيه املعلم، كما 

حتول دور الطالب من تلقي املعرفة، والإجابة عن اأ�سئلة املعلم، اإىل امل�ساركة الن�سطة، والتفاعل 

الإيجابي مع ما يتعر�س له من مواقف تعليمية.

التعلم  دروة  بني  الدمج  على  القائمة  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  التدري�س  اأن  ات�سح  كما 

الالحق،  التعلم  يف  عليه  يعتمد  الذي  املفاهيمي  الأ�سا�س  بناء  على  ركز  املفاهيم  وخرائط 

ما  وهذا  البع�س،  بع�سها  على  وتعتمد  تراكمية  هي  الريا�سية  فالأفكار  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

اأظهرته ال�سرتاتيجية القائمة على الدمج بني دروة التعلم وخرائط املفاهيم، الذي بدوره عزز 

املفاهيم  العالقات بني  واإيجاد  الربط  الهند�سية، وعلى  املفاهيم  اكت�ساب  الطالب على  قدرة 

الهند�سية، با�ستخدام التعابري والرموز والر�سم، من خالل مكونات ال�سرتاتيجية القائمة على 

الدمج بني دروة التعلم وخرائط املفاهيم. 

اأن اخلربات احل�سية املت�سمنة يف ال�سرتاتيجية القائمة على الدمج بني دورة التعلم  كما 

وخرائط املفاهيم، �سهلت على الطالب واملعلم حتقيق الأهداف املحددة مو�سع الدر�س، كما اأن 

الأن�سطة املت�سمنة يف ال�سرتاتيجية قامت بو�سع املتعلم يف مواقف تت�سكل من م�سكالت تتحدى 

تفكريه، وتثري لديه الدافع للبحث والتق�سي لإيجاد حلول هذه امل�سكالت، كما اأن ال�سرتاتيجية 

تعلمه  ما  تطبيق  املتعلم على  �ساعدت  املفاهيم  التعلم وخرائط  دورة  الدمج بني  القائمة على 

يف مواقف جديدة ومتنوعة، و�سرعت عملية التفاعل والتوا�سل الريا�سي بني الطالب، والذي 

تبني للباحث من خالل روؤيته للطالب يتبادلون الأفكار ويتناق�سون، ويقومون بعمليات البحث 

والكت�ساف، وتثبيت املفاهيم يف خرائط املفاهيم اخلا�سة بهم. 

كما تعزى هذه النتائج اإىل املميزات التي تتميز به ال�سرتاتيجية القائمة على الدمج بني 

دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية، فدورة التعلم تعمل على زيادة قدرة املتعلمني على ا�ستخدام 

اللغة العلمية اأثناء و�سف امل�ساهدات وجمع املالحظات، وتنمية اخلربات املعرفية، ورفع م�ستوى 

الن�سط،  التعّلم  لتدعيم  املالئمة  البيئة  توفر  كما  للمتعلم،  املتاحة  ب�سبب اخلربات  التح�سيل 
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الذي يقوم به املتعلم فيكت�سف ويبحث، اأي�سًا ُتوازن بني دور املعلم املتعلم فتهتم بهما معًا، وتزيد 

من ا�ستيعاب املفاهيم، وحت�سيلها، وكذلك ت�ساعد يف �سرعة دمج املعرفة ال�سابقة باخلربات 

حول  التمركز  من  التخل�س  على  املتعلمني  م�ساعدة  يف  ت�سهم  كما  للمتعلم،  املقدمة  اجلديدة 

الذات، حيث يبدي املتعلم راأيه اأمام زمالئه ملناق�سته، والدفاع عنه، كما تدفع املتعلم للتفكري 

وتعطي  املعرفة،  للبحث عن  املتعلم  يدفع  التزان" الذي  "فقدان  ا�ستخدام مفهوم  من خالل 

املتعّلم الفر�سة كي يبني، اأو يكت�سف املفاهيم بنف�سه.

واأي�سًا ا�ستخدام اخلرائط املفاهيمية يحقق فوائد كثرية: فهي ت�ساعد على ربط املفاهيم 

اجلديدة التي ُتقّدم للمتعلم باملفاهيم التي در�سها �سابقًا، وفهم العالقات بني تلك املفاهيم، 

املفاهيم  متييز  على  ت�ساعد  كما  له،  املعرفية  البنية  يف  املفاهيم  تلك  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  مما 

ال�سبه والختالف بني  اأوجه  اإن بناء اخلرائط املفاهيمية يتطلب البحث عن  املت�سابهة؛ حيث 

املفاهيم، كذلك ت�ساعد على الف�سل بني املعلومات الهامة واملعلومات الهام�سية، واختيار الأمثلة 

للمفاهيم  ومرتبًا  وم�سنفًا،  ومنظمًا،  م�ستمعًا،  املتعلم  جتعل  وهي  املفهوم،  لتو�سيح  املالئمة 

املختلفة، وميكن من خاللها اإعداد ملخ�س تخطيطي ملا مت تعلمه، وميكن الك�سف عن غمو�س 

اأنها تطّور  اإىل  باإعداد خريطة املفاهيم، بالإ�سافة  القيام  اأثناء  ات�ساقها  اأو عدم  مادة الن�س 

املهارات الجتماعية لدى املتعلمني، وذلك حني يكون اإعداد اخلرائط جماعيًا، وحتقيق التعلم 

ذي املعنى. وي�ستنتج اأنه لكل املميزات ال�سابقة فاإن الدمج بني دورة التعلم واخلرائط املفاهيمية 

اأحدث اأثره يف اكت�ساب املفاهيم الهند�سية لدى طالب املجموعة التجريبية 

وتبدو هذه النتيجة من�سجة مع نتائج درا�سة اأدوم وكيلي Odom & Kelly (2001) التي 

اللتني  املجموعتني  ل�سالح  فروًقا  واأظهرت  املفاهيمية،  واخلرائط  التعلُّم،  دورة  بني  دجمت 

 Sungur,) وجيبان   تيكايا،  �سونغور،  ودرا�سة  والتكاملية،  املفاهيمية  اخلريطة  ا�ستخدمتا 

التكاملي  التدري�س  م�ساهمة  مدى  معرفة  اإىل  هدفت  التي   (Tekkaya, & Geban, 2001

اأثر  وجود  نتائجها  واأظهرت  الطلبة،  اأداء  املفاهيمي يف  التغري  ون�سو�س  املفاهيمية  للخريطة 

لال�سرتاتيجية التكاملية يف فهم الطالب، درا�سة ال�سملتي )2004( التي جمعت بني دورة التعلُّم 

اأثبتته  ما  وهو   ،)2005( التميمي  درا�سة  اأي�سا  اإليه  تو�سلت  ما  وهذا  املفاهيمية.  واخلرائط 

درا�سة الزعبي والتوتنجي )2009( ودرا�سة اخلرماين )2012(. 

ثانيا: نتائج ال�سوؤال الثاين:

ن�س ال�سوؤال الثاين على: ما اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم 

وخرائط املفاهيم يف املرونة املعرفية لدى طالب ال�سف ال�سابع الأ�سا�سي؟ 
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اأفراد  لأداء  املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  ح�سب  ال�سوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 

الدرا�سة على مقيا�س املرونة املعرفية ح�سب املجموعة، واجلدول )4( يظهر هذه النتائج.

اجلدول )4(

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني

 التجريبية وال�سابطة على مقيا�ص املرونة املعرفية

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداملجموعةالختبار

املرونة املعرفية

3417.651.5التجريبية

3513.862.9ال�سابطة

يبني اجلدول )4( وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لدرجات طالب املجموعة 

وخرائط  التعلم  دورة  بني  الدمج  على  قائمة  ا�سرتاتيجية  با�ستخدام  در�سوا  الذين  التجريبية 

التباين  حتليل  وا�ستخدم  املعرفية،  املرونة  مقيا�س  على  ال�سابطة  املجموعة  وطالب  املفاهيم 

واملجموعة  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  التحليل  نتائج   )5( اجلدول  ويبني  الأحادي، 

ال�سابطة على مقيا�س املرونة املعرفية.

اجلدول )5(

حتليل التباين االأحادي لدرجات طالب املجموعتني 

التجريبية وال�سابطة على مقيا�ص املرونة املعرفية

الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعات

247.7121247.71248.520.00املجموعة

342.05675.105اخلطاأ

احل�سابي  املتو�سط  بني   )0.05= α( اإح�سائية دللة  فرق ذي  وجود  يبني اجلدول )5( 

لدرجات الطالب على مقيا�س املرونة املعرفية يعزى ملتغري طريقة التدري�س، وهذا الفرق كان 

ل�سالح طالب املجموعة التجريبية، اأي اأن الطالب الذين در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة 

اأكرب من طالب  لديهم  املعرفية  املرونة  كانت  املفاهيم  التعلم وخرائط  دورة  الدمج بني  على 

املجموعة ال�سابطة. 

باإثراء  املفاهيم،  التعلم وخرائط  دورة  الدمج بني  القائمة على  ال�سرتاتيجية  حيث متتاز 

اأفكارًا  حتمل  التي  والأمثلة  وال�سور  والر�سوم  اخلرائط  من  بالعديد  الريا�سيات  مو�سوعات 

املجموعة  اأفراد  ي�سعى  حمرية  اأ�سئلة  تت�سمن  التي  )الأن�سطة  مثل  ومده�سة،  مثرية  ابداعية 

اإىل حلها ب�سكل تعاوين؛ اأو تتطلب تدوين مالحظات وتعليقات على حمتواها؛ اأو تبادل الأفكار 

ومناق�ستها وحتليلها واإ�سافة اجلديد لها.
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ول �سك اأن ذلك يحتم على الطالب اأن ميار�س العديد من ال�سلوكيات العقلية، عند التعامل 

مرارًا  ويحاول  يثابر  اأن  فعليه  اأفكار،  من  حتمله  وما  والر�سوم،  واخلرائط  الأن�سطة  تلك  مع 

وتكرارًا اإذا اأراد الو�سول للحل، واأن ي�سع الأ�سئلة املنا�سبة التي متكنه من جمع اأكرب قدر من 

باأفكار  خلياله  العنان  ويطلق  حينًا،  ال�سابقة  معارفه  ُيجرب  واأن  احلل،  يف  املفيدة  املعلومات 

مبتكرة وغري تقليدية حينًا اآخر.

فرتة  طوال  والر�سوم  اخلرائط  مع  ال�سلوكيات  تلك  ممار�سة  تكرار  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

 (Bülent, 2013) بلنت  اأكده  املعرفية لديهم. وهذا ما  املرونة  اأ�سهم يف زيادة  التدريب، قد 

باأكرث من طريقة  املتنوعة  التعليمية  املكثف لالأن�سطة  التحليل  بالعمل على  املعلم  اأن قيام  من 

وينمي  املتعلم،  وخيال  تو�سيع مدارك  اإيجابي يف  ب�سكل  �سُي�سهم  الن�سطة،  املعاجلات  لتوظيف 

التدري�س  اأن  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهذه  املعرفية.  املرونة  تنمية  يف  ي�سهم  مما  العقلية،  قدراته 

با�ستخدام الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم، يعطي الطالب الفر�سة ملناق�سة وتربير 

اآرائهم. لذلك فاإنه ي�ساعد الطالب للتعبري عن وجهات النظر، دون ال�سعور باحلرج، من خالل 

تنمية  جرى  لذلك،  ونتيجة  املنا�سبة.  للحلول  النظر  نحو  دوافعهم  وتعزيز  انتباههم،  جذب 

املرونة املعرفية لديهم.

كما اأن الدمج بني دورة التعلم وخرائط املفاهيم يعمل على تنمية العديد من اأمناط التفكري، 

مثل: التاأملي، وال�ستنتاجي، والعلمي، والناقد، التي بدورها ت�ساهم يف تنمية املرونة املعرفية 

اإىل  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن   .)2005( ال�سوافطة  درا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  وهو  للطالب، 

يف  مهاراتهم  تطوير  من  الطالب  متكني  يف  املفاهيم  وخرائط  التعلم  دورة  بني  الدمج  جناح 

جمع املعلومات وترتيبها، وتقدمي الكثري من الأفكار حلل امل�سكالت، والنظر اإىل املواقف من 

اجتاهات متعددة، ومراعاة احللول والبدائل املتعددة قبل تقدمي الإجابة وبناء القرار، وهذه 

 Dennis, Vander, 2010) .هي اأهم اخل�سائ�س عند الطالب الذي يت�سف باملرونة املعرفية

اخلوالدة، 2007؛   ،;Jessica, 2014; Moore & Malinowski, 2009; Phillips, 2011

احل�سريتي واملزروع، 2012(

 التو�سيات واملقرتحات:

التو�سيات

بالعتماد على النتائج ال�سابقة، ميكن تقدمي التو�سيات الآتية:

- ا�ســتخدام معلمــي الريا�ســيات لال�سرتاتيجيات القائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط 

املفاهيم يف تدري�س طلبتهم.
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البنائي،  للمنظور  وفقًا  مبنية  تدري�سية  ا�سـرتاتيجيات  علـى  الريا�سـيات  معلــّمي  تـدريب   -

والهتمام بطرق التدري�س التي ت�سهم يف تكوين البنية املفاهيمية وتنمي املرونة املعرفية، يف 

املواقف التعليمية املختلفة، منذ املراحل الأوىل من التعليم.

العام  التعليم  ملراحل  الريا�سيات  مقررات  وتطوير  تخطيط  عن  امل�سئولني  اهتمام  �سرورة   -

بت�سمني خرائط املفاهيم يف �سياق املحتوى املعريف ملو�سوعات تلك املقررات، ب�سكل مق�سود 

ومنا�سب، يفي بتحقيق الأهداف املرجوة من تدري�س الريا�سيات. 

مقرتحات الدرا�سة

- اإجراء درا�سات مماثلة، تت�سمن عينات ع�سوائية اأكرث، خُمتارة من جمتمعات درا�سية اأخرى 

مبناطق ومدن اململكة؛ للوقوف على مدى اإمكانية تعميم النتائج.

- اإجراء درا�سات ت�ستهدف بيان اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم 

متغريات  على  العام،  التعليم  مبراحل  الريا�سيات  مقررات  تدري�س  يف  املفاهيم  وخرائط 

نحو  الجتاه  الإبداعي/  التفكري  مهارات  الناقد/  التفكري  )مهارات  مثل:  اأخرى  تابعة 

الريا�سيات مادًة ومعلمًا/ القوة الريا�سية/.. الخ(.

- اإجراء درا�سات تو�سح اأثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية قائمة على الدمج بني دورة التعلم وخرائط 

املفاهيم يف تدري�س مقررات اأخرى غري مقررات الريا�سيات، )كالعلوم، واجلغرافيا واللغة 

الجنليزية(، ومعرفة اأثرها على حتقيق اأهدافها العامة يف كافة املراحل التعليمية.

املراجع
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