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 بمحافظة عدن- الجمهورية اليمنية
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ملخ�ص الدرا�سة :
هدف البحث اإىل معرفة اأثر ا�ستعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�ساد على الفهم واالجتاه لدى طالبات ال�سف 

الثاين الثانوي االأدبي يف حمافظة عدن-اجلمهورية اليمنية.

وق���د تكونت عين���ة البحث من )132( طالبة ،مت توزيعهن اإىل ث���اث جمموعات،قوام كل جمموعة )44( طالبة، 
حي���ث مت تدري����س املجموعت���ن التجريبية وال�سابط���ة الثانية با�ستعم���ال خرائط التفكري يف ح���ن در�ست املجموعة 
ال�سابط���ة االأوىل نف����س املحتوى بالطريقة التقليدي���ة مت تطبيق االختبار القبلي للمجموعت���ن التجريبية وال�سابطة 
االأوىل، ومل تتعر�س له املجموعة ال�سابطة الثانية الإزالة االأثر الذي قد يحدثه. ولتحقيق اأهداف البحث والتحقق من 
فر�سياته مت ا�ستعمال اختبار الفهم املقنن مكون من )24( فقرة من نوع االختيار من متعدد، وقد بلغ معامل ثبات 
االختبار )0.83( وكذا مقيا�س جتاه مقنن مكون من )26( فقرة، وقد بلغ ثبات املقيا�س)0.71(، ومت ا�ستعمال 

الرزمة االإح�سائية للعلوم االجتماعيةSPSS  يف مرحلتي التقنن واختبار الفر�سيات.

واأ�سفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بن:

املجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم البعدي ول�سالح املجموعة التجريبية. 	•
املجموع���ة ال�سابط���ة الثاني���ة واملجموع���ة ال�سابط���ة االأوىل يف اختبار الفه���م البعدي ول�سال���ح املجموعة  	•

ال�سابطة الثانية.
التجريبية. للمجموعة  البعدي  ل�سالح  البعدي  واملقيا�س  واالختبار  القبلي  واملقيا�س  االختبار  متو�سطات  	•

كما اأ�سفرت النتائج اأي�سًا عن عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية بن املجموعة التجريبية واملجموعة  	•
ال�سابطة الثانية يف اختبار الفهم ومقيا�س االجتاه البعدي.

الكلمات املفتاحية:خرائط التفكري ، الفهم  ،االجتاه.
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Abstract
The research aimed at identify of impact when using the thinking maps in 
teaching economy on comprehension and attitude of female students of the 
second secondary class - literary section -in Aden governorate, Republic of 
Yemen.

Sample of the research was consisted of 132 female students, distributed to 
three groups, 44 students for each group.  The two groups, the experimental 
and the second control group were taught by using thinking maps, while the first 
control group was taught the same content by the traditional  method. The pre-
test was applied to the two groups, the experimental and the first control group. 
The second control group was not exposed to that test to eradicate the probable 
effect.

To realize the research goals and to ascertain its hypothesis standardized 
comprehension test of 24 paragraphs was used multiple choice test. The 
coefficient of test reliability reached o.83.

Standardized attitude Scale of paragraphs was used, the coefficient of scale 
reached 0.71, and SPSS was used at the stages of standardized and testing 
hypothesis.

The results indicated to differences of statistical significance between:

- The experimental group and the first control group at the post comprehension 
test was in favour of the experimental group.

- The second control group and the first control group at the post comprehension 
test was in favour of the second control group.

- Averages of the test and the pre- scale and the test and the post scale were in 
favour of the post experimental group.

The results also inclicated that differences of statistical significance do not 
exist between the experimental group and the second control group at the 
comprehension test and post attitude scale.

Key words: THINKING MAPS,COMPREHENSION,ATTITUDE.  
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املقدمة: 
ي�س���هد العامل تطورات كبرية يف جم���ال التدري�س والتعلم، نتيجة لتطور اأبحاث الدماغ، والعلوم النف�س���ية والرتبوية؛ 
ويرى )Kuhn & Dean،2004( اأن البحث الرتبوي خال العقدين املا�س���ين �س���هد حتواًل رئي�س���ًا يف روؤية 
العملي���ة التعليمي���ة من قب���ل الباحثن؛ اإذ اجت���ه االهتمام من اإثارة الت�س���اوؤل ع���ن العوامل اخلارجي���ة التي توؤثر يف 
التعلم... اإىل اإثارة الت�ساوؤل حول الكيفية التي يتم بها تكوين املعرفة واكت�سابها، وما يجري داخل دماغ التلميذ مثل 

معرفته ال�سابقة، وقدرته على التذكر، ومعاجلة املعلومات... )اخلطيب واآخرون، 2010، 3(.

وقد كان لنتائج البحوث والدرا�سات اخلا�سة مبجال الدماغ الب�سري بروز اأهمية دور حا�سة الب�سر يف التعلم والفهم، 
ويف هذا االجتاه قدم )Zeki،1993(... نظرية يف مو�سوع »ال�سورة الب�سرية« يف الدماغ الب�سري، حيث يرى اأن 
 )Hyerle،1996( الدماغ يقوم بابتداع عامٍل اإب�ساري، واأن االإب�سار والفهم يحدثان يف اآن واحد، وهو ما اأكده

يف درا�سته: »الروؤية فهم« Seeing is understanding )ال�سافعي، 2006، 36(.

وه���و االأم���ر ال���ذي اأدى اإىل البحث عن ا�س���رتاتيجيات تعمل على حت�س���ن التدري����س والتفكري والتعل���م. وقد ظهرت 
عدة ا�س���رتاتيجيات وطرائق ترتبط باملنظمات الب�س���رية اأو التخطيطية ت�س���تعمل يف التدري�س ب�س���ورة منهجية يف 
ال�س���بعينيات والثمانيني���ات م���ن القرن الع�س���رين،منها، كما ي���رى ه���ريل )Hyerle 2004( خرائط التفكري، 
وهي اأدوات تفكري ب�س���رية تهدف اإىل رعاية التعليم مدى احلياة وت�س���جيعه، )�س���ادق، 2008، 69(. ومل يتو�سل 
ه���ريل اإىل ه���ذه التقنية اإال بعد درا�س���ة معمقة للمنظمات التخطيطية التي تطورت عنه���ا خرائط التفكري. ويف هذه 
ال�س���ياق يقول هريل )Hyerle(: اإنه در�س اأكرث من اأربعمائة منظم تخطيطي ت�ستعمل يف جماالت خمتلفة، وبعد 
ت�س���نيفها وجدها تعرب عن ثمان عمليات اأ�سا�س���ية للتفكري فقط. وعليه فقد قام بتطوير خرائط التفكري اإىل االأنواع 
الثماني���ة ملهارات التفكري االأ�سا�س���ية، وهي: اخلريطة الدائرية، اخلريطة الفقاعي���ة، اخلريطة الفقاعية املزدوجة، 
اخلريطة ال�س���جرية، اخلريط���ة الدعامية، اخلريطة التدفقي���ة، اخلريطة التدفقية املتعددة، اخلريطة اجل�س���رية. 

)Holzman، 2005، 1؛ مر�سي، 2008، 85(.

ومن هذا املنطلق فاإن املنظمات التخطيطية ب�س���ورة عامة وخرائط التفكري ب�س���ورة خا�س���ة حت�سن من تعلم املواد 
املت�سمنة على مفاهيم جمردة، ومنها مادة االقت�ساد.

وبتاأمل الو�سع الراهن لتدري�س االقت�ساد جند اأنه قائم على مفهوم التغطية الذي يهتم فيه املدر�س بتقدمي كم كبري 
من املعرفة، ويرتكز اهتمام املتعلم على حفظ اأكرب قدر منها والقدرة على ا�س���رتجاعها. ونظرًا الأهمية االقت�س���اد 
على �س���عيد حياة التاميذ ال�سخ�س���ية واالجتماعية، فمن االأهمية اأن تنال مادة االقت�س���اد يف التعليم الثانوي قدرًا 

من الدرا�سات بهدف تطوير ا�سرتاتيجيات حديثة لتدري�سها )مقبل، 1999، 10( . 

الأن مادة االقت�س���اد ت�س���تمل على مفاهيم اقت�سادية عالية التجريد، فاإن الطرائق التلقينية ال ت�ساعد التامي�ذ على 
فهم مو�سوعاتها ويتطلب ا�سرتاتيجي�ات حديثة مثل ا�سرتاتيجية خرائط التفكري.

ثانيًا: م�سكلة البحث
يواجه معظم التاميذ �س���عوبات عند تعلمهم الدرا�س���ات االجتماعية- ومنها مادة االقت�ساد- يف املرحلة الثانوية، 
ب�س���بب املفاهيم االقت�س���ادية املجردة، االأمر الذي يوؤدي اإىل �س���عف قدرتهم على تنظيم االأفكار املهمة ومعاجلتها 
وتذكرها. وذلك ب�س���بب التلقن الذي ي�س���ود يف املدر�س���ة العربية عمومًا واملدر�س���ة اليمنية -على وجه اخل�سو�س- 
فا�س���رتاتيجيات التدري�س امل�س���تعملة تركز على التوا�س���ل اللفظ���ي الذي يتحكم فيه املعلم وعلى ك���م املعلومات التي 
يكت�س���بها املتعلم، وا�س���رتجاعها عند االختبار، دون النظر اإىل كيفية معاجلتها وتنظيمها يف بنيته املعرفية، وبذلك 
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اأ�س���بح التعليم نظريًا تلقينيًا، مما جعل املتعلمن اأكرث �س���لبية واعتمادا على م�س���اعدة االآخرين، وي�س���عرهم بامللل 
والعزوف عن الدر�س املعريف.

وعل���ى الرغ���م م���ن اأن الكلمة ال غن���ى عنها يف حجرة الدرا�س���ة، وهي عملية االت�س���ال من خال الكت���ب املطبوعة، 
ف���اإن فاعليته���ا تتناق�س كلما زاد االعتم���اد عليها وحدها؛ فاجلمع بن اللغة اللفظية واملواد الب�س���رية يتزايد تزيدا 
م�س���تمرًا،... واحلاجة لتمثيات ب�س���رية ترجع اإىل اأن الرتابط بن املعلومات اللفظية والب�سرية يقوي ويح�سن من 
عملية التعلم... ) زيتون، 2008، 249(، وهو ما يتطلب جتريب ا�س���رتاتيجيات جديدة وا�س���تخدامها توؤكد على 
الدور الرئي�س للمتعلم يف املوقف التعليمي، وم�ساركته يف تنظيم املعرفة مما ي�ساعده على التفكري والقراءة النقدية 

ملا يتعلمه.

ومن هذه اال�س���رتاتيجيات، ا�س���تعمال خرائط التفكري يف التدري�س، االأمر الذي يتطل���ب اإجراء بحوث حول اأهميتها 
يف التدري�س والتعلم يف اليمن؛ وهو ما دفع الباحث اإىل حماولة جتريب هذه اال�س���رتاتيجية لت�س���كل نقطة البداية يف 
ه���ذا املجال على امل�س���توى الوطني، اأما على امل�س���توى االإقليم���ي والدويل، فقد حاول عديد من الباحثن ا�ستق�س���اء 
فعالي���ة خرائ���ط التفكري واأثره���ا على التح�س���يل، وكانت النتائ���ج اإيجابية وذات داللة اإح�س���ائية يف درا�س���ات كل 
من:Ball،1998  ؛ ال�س���افعي ،2006 ؛ Hickie،2006؛ عي�س���ى، واخلمي�س���ي، 2007؛ �سادق، 2008؛ 
عب���د الفتاح، 2008؛ عم���ران، 2008؛ Gibbs،2009؛ عبدا لعظيم، 2009؛ مندوه، 2010، ع�س���فور، 
2011، واأظهرت درا�سات اأخرى باأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية ترجع خلرائط التفكري، والدرا�سات هي: 

.   Leary،1999 ; Dais،2006 ; Russell،2010 ; Sunseri،2011

اأما بالن�س���بة للدرا�س���ات التي اأظهرت نتائ�ج اإيجابية يف حت�سن اجتاهات التاميذ نحو التعل�م، فهي:درا�سة خريي، 
.2010 الزهيمي،  درا�سة  2009؛  ل�سام؛  عبدا  درا�سة  2008؛ 

وهك���ذا يتب���ن من خال نتائج الدرا�س���ات ال�س���ابقة - عن فاعلي���ة خرائط التفك���ري واأثرها يف الفه���م -اأنها كانت 
متعار�س���ة اإىل ح���ٍد ما وغري مت�س���قة مما ي���ربر احلاجة اإىل القيام مبزيد م���ن االأبحاث حول جدوى ا�س���تعمالها يف 

العملية التدري�سية، وخا�سة يف اليمن، حيث مل جتر بحوث �سابقة يف هذا املجال.

وعلى هذا االأ�سا�س ميكن ا�ستخا�س اإ�سكالية البحث يف ال�سوؤال الرئي�س االآتي: 

هل ال�س���تعمال خرائط التفكري يف تدري�س مادة االقت�س���اد اأثر يف تنمية فهم طالبات ال�س���ف الثاين الثانوي االأدبي 
يف اليمن واجتاههن؟

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية:

ه���ل يوجد اختاف يف متو�س���ط درجات طالب���ات املجموعة التجريبية الاتي در�س���ن با�س���تعمال خرائط   -  
التفكري عن متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة االأوىل الاتي در�سن بالطريقة التقليدية،يف التطبيق 

البعدي الختبار الفهم؟
هل يوجد اختاف يف متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة الثانية الاتي در�سن با�ستعمال خرائط   -  
التفكري عن متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة االأوىل الاتي در�سن بالطريقة التقليدية،يف التطبيق 

البعدي الختبار الفهم؟
ه���ل يوج���د اختاف يف متو�س���طي درجات طالبات املجموع���ة التجريبية قبل التجرب���ة وبعدها، يف اختبار   -  

الفهم؟
هل يوجد اختاف يف متو�سط  درجات طالبات املجموعة التجريبية عن متو�سط درجات طالبات املجموعة   -  
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ال�سابطة الثانية والاتي در�سن با�ستعمال خرائط التفكري يف اختبار الفهم البعدي ؟
هل يختلف اجتاه طالبات املجموعة التجريبية عن اجتاه طالبات املجموعة ال�س���ابطة الثانية نحو خرائط   -  

التفكري يف التطبيق البعدي للمقيا�س؟
هل يوجد اختاف يف اجتاهات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي ملقيا�س االجتاه؟  -  

ثالثًا:اأهمية البحث
تكمن االأهمية النظرية والتطبيقية للبحث يف اأنه قد ت�ساهم نتائجه يف:

التخطيطية ب�سورة عامة، وخرائط  املنظمات  املعرفة:  تنظيم  القائمة على  التدري�س  ا�سرتاتيجيات  تطوير   -  1
التفكري على وجه اخل�سو�س.

اإثراء املكتبة الرتبوية اليمنية، حيث يعد اأول بحث -ح�س���ب علم الباحث- يف اليمن يت�س���دى اإىل مو�سوع   -  2
يت�سم باحلداثة وهو ا�سرتاتيجية خرائط التفكري ب�سورة عامة ويف مادة االقت�ساد بدرجة رئي�سة.

حت�س���ن تعلم االقت�س���اد، الأنه يتعامل ب�س���كل اأكرب مع اجلانب االأي�سر من الدماغ، وقد جاءت ا�سرتاتيجية   -  3
خرائط التفكري لرتفد تدري�س االقت�ساد باأ�سكال ب�سرية من خال توظيفها للجانب االأمين يف الدماغ ب�سكل 

اأو�سح واأكرث فاعلية مما ي�سهم يف تنظيم املتعلم لبنيته املعرفية.
تقدمي ت�سور لكيفية اإعداد خرائط التفكري يفيد املوؤ�س�سة اليمنية املعنية باملناهج واإعداد الكتب املدر�سية.  -  4
توجيه املوؤ�س�س���ات املعنية ب�س���وؤون اإعداد معلمي ومعلمات الدرا�س���ات االجتماعية - ومنها مادة االقت�س���اد -   -  5
وتدريبهم اإىل اأهمية ا�س���رتاتيجية خرائط التفكري وفل�س���فتها، وكيفية اإعدادها وا�ستعمالها يف برامج االإعداد 

والتدريب.
الباحثن واملهتمن مبجال تدري�س التفكري وتنظيم املحتوى املعريف. قبل  من  بحثية  ق�سايا  اإثارة   -  6

رابعًا: متغريات البحث
املتغريات امل�س���تقلة ولها م�ستويان: ا�ستعمال خرائط التفكري يف التدري�س للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة 

الثانية وا�ستعمال الطريقة التقليدية يف التدري�س للمجموعة ال�سابطة االأوىل. 

املتغريات التابعة:الفهم،واالجتاه نحو ا�ستعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�ساد.

خام�سًا: هدف البحث:
يهدف البحث اإىل حتديد اأثر ا�ستعمال خرائط التفكري يف تدري�س مادة االقت�ساد على الفهم واالجتاه لدى  طالبات 

ال�سف الثاين الثانوي االأدبي يف اليمن.

�ساد�سًا: منهج البحث 
ا�س���تخدم الباحث املنهج التجريبي لتحديد اأثر التدري�س با�س���تعمال خرائط التفكري يف الفهم واالجتاه لدى طالبات 
ال�س���ف الثاين من املرحلة الثانوية مبحافظة عدن - اجلمهورية اليمنية يف مادة االقت�س���اد، وذلك ملنا�سبته مل�سكلة 

البحث وهدفه وهو معرفة تاأثري املتغري امل�ستقل على املتغريات التابعة.
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�سابعًا:حمددات البحث 
اقت�سر �سري البحث وفق املحددات االآتية:

املح���ددات املنهجية: وحدتا »امل�س���كلة االقت�س���ادية« و«عنا�س���ر االإنت���اج« من كتاب االقت�س���اد املقرر لتاميذ   -
ال�سف الثاين الثانوي االأدبي. 

املحددات العلمية: قيا�س اأثر خم�سة اأنواع من خرائط التفكري يف فهم التاميذ واجتاههم يف مادة االقت�ساد   -
وه���ي: اخلرائط الدائرية، اخلرائط الفقاعية، اخلرائط الفقاعية املزدوجة ، اخلرائط ال�س���جرية ، خرائط 

التدفق املتعددة.
املحددات القطاعية: مدر�ستان من املدار�س الثانوية مبحافظة عدن - اجلمهورية اليمنية.  -

املحددات الب�س���رية: عينة مكونة من طالبات ثاث �س���عب من ال�س���ف الثاين الثانوي االأدبي من املدر�س���تن   -
املختارتن.

املحددات الزمنية: الف�سل االأول من العام الدرا�سي 2012/2013.  -
ثامنًا: م�سطلحات البحث 

�سوف يتم حتديد امل�سطلحات الرئي�سة يف البحث على النحو االآتي:

:Thinking Maps خرائط التفكري
ه���ي اأدوات ب�س���رية، ترتب���ط كل منها بنمط اأو اأكرث م���ن اأمناط التفكري، ت�س���اعد التاميذ عل���ى تنظيم املعلومات 
واملفاهي���م واإيجاد العاقات والرواب���ط بينهما مبجرد النظر، واإبراز اأفكارهم من خالها. وهي ت�س���تند اإىل الفهم 
العميق للمادة املتعلمة، وتهدف اإىل ت�س���جيع التعلم وتنمية الت�سورات الذهنية والعمليات العقلية للتاميذ )�سادق، 

.)80  ،2008

ويق�س���د بخرائط التفكري اإجرائيا يف هذا البحث باأنها ر�س���وم خطية لتنظيم حمتوى وحدتي امل�س���كلة االقت�س���ادية 
وعنا�سر االإنتاج، وتعك�س بع�س مهارات التفكري االأ�سا�سية.

: Comprehension الفهم
يعرف �سحاته و النجار )2003، 45( يف« معجم امل�سطلحات الرتبوية والنف�سية« الفهم باأنه القدرة على اإدراك 
املعاين، ويظهر ذلك برتجمة االأفكار من �سورة اإىل اأخرى وتف�سريها و�سرحها باإ�سهاب اأو اإيجاز والتنبوؤ من خالها 

)اأي االأفكار( بنتائج واآثار معينة بناًء على امل�سارات واالجتاهات املت�سمنة يف االأفكار.

ويع���رف الفه���م اإجرائيًا باأنه اإدراك العاقات بن املعلومات واملعارف املت�س���منة يف وحدتي« امل�س���كلة االقت�س���ادية 
وعنا�سر االإنتاج« واإعادة تنظيمها، ويقا�س بالدرجة التي حت�سل عليها الطالبة يف اختبار الفهم الذي اأعده الباحث.

:Attitude االجتاه
يعرف �سحاته و النجار )2003، 16( يف«معجم امل�سطلحات الرتبوية والنف�سية »االجتاه باأنه املوقف الذي يتخذه 
الفرد، اأو اال�ستجابة التي يبديها اإزاء �سيء معن اأو حديث معن اأو ق�سية معينة اإما بالقبول اأو الرف�س؛ نتيجة مروره 

بخربة معينة، اأو بحكم توافر ظروف اأو �سروط تتعلق بذلك ال�سيء اأو احلدث اأو الق�سية ».
ويعرف الباحث االجتاه اإجرائيًا باأنه حم�س���لة اال�س���تجابات التي تبديها الطالبة نحو ا�س���تعمال خرائط التفكري يف 
تدري�س االقت�س���اد بالقب���ول اأو الرف�س، ويعرب عنه مبجموع ا�س���تجاباتها على مقيا�س االجت���اه نحو خرائط التفكري 

الذي اأعده الباحث.
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اإلطار النظري للبحث
التفكري -خرائط   1

التفكري: خرائط  مفهوم   :1-1
ظه���ر مفه���وم خرائط التفك���ري يف اأواخر الثمانين���ات من قبل ه���ريل )Hyerle ،1988( نتيجة ا�س���تغاله على 
املنظم���ات التخطيطي���ة. وح�س���ب ب���وزان )Buzan،1996( متث���ل خرائط التفك���ري اجليل الثالث م���ن اأدوات 
التعلم الب�س���ري، والتي بداأت ب�س���بكات الع�سف الذهني يف فرتة ال�س���بعينات،ثم املنظمات التخطيطية خال فرتة 
الثمانين���ات، وخرائ���ط التفك���ري التي ه���ي امتداد للجيلن ال�س���ابقن )ملياء خ���ريي، 2008، 51(.وي�س���ري هريل 
)1996b( اإىل اأن خرائط التفكري كلغة ب�س���رية �ساملة، ت�س���تخدم ثمانية ت�ساميم تخطيطية حمددة كل واحدة 

.)Hickie،2006،48( متثل عملية تفكري اأ�سا�سية

ث���م يطور ه���ريل تعريف خرائط التفكري يف ال�س���نوات الاحقة م�س���يفًا باأنه���ا طريقة لتنظي���م املعلومات، وحمددًا 
ا�س���تفادة املتعل���م منها: في�س���ري )Hyerle ،2000،2004( اإىل هذا املفهوم بقوله: تع���ّد خرائط التفكري من 
االأدوات الب�سرية، وهي متثل لغة ب�سرية م�سرتكة لكل من املعلمن واملتعلمن يف امل�ستويات واملواد الدرا�سية كافة... 
وتعد اأ�سلوبًا جديدًا لتنظيم املعلومات تقوم على ا�ستعمال جداول اأو خرائط معرفية تنتظم من خالها االأفكار املهمة 
والرئي�س���ة الأي مو�سوع تتم درا�سته، بحيث تي�س���ر للمتعلم ا�سرتجاعها وتف�سريها وحتليلها،...) ال�سافعي، 2006، 

. )Hyerle ،2004،8 16؛  ،2011 ع�سفور،  63؛   ،2008 الفتاح،  عبد  36؛ 

التفكري: خلرائط  النظرية  اخللفية   :2-1
اإن تطور التمثات اخلارجية للمعرفة اأو املنظمات الب�س���رية ب�س���ورة عامة، وخرائط التفكري على وجه اخل�سو�س 
مل ي���اأت وليد ال�س���دفة، بل نتاج بحوث علمية تراكمي���ة يف جماالت خمتلفة منها: البيولوجيا، والل�س���انيات، والعلوم 
النف�س���ية والرتبوي���ة، ما اأدى اإىل بروز مدار�س جديدة يف علم النف�س كاملدر�س���ة البنائية الت���ي توؤكد على اأن املتعلم 
يبني معرفته اخلا�س���ة به، ويف هذا ال�س���ياق يفرت�س  Beeth )1998( اأن فل�سفة خرائط التفكري تاأتي متما�سية 
مع عديد من االأطر النظرية احلديثة مثل النظرية البنائية يف التعلم التي توؤكد على ن�س���اط املتعلم وتفعيل دوره يف 
املوقف التعليمي، باالإ�سافة اإىل اأبحاث مللري حول الذاكرة، حيث تقوم على اإعطاء فر�سة للمتعلم الإعادة بناء اأفكاره 
وتقييمه���ا ومراجعتها. وربط املعلومات اجلديدة بال�س���ابقة مما ي�س���اعد على تنمية ق���درة املتعلم على التعلم وتذكر 

املعلومات )فتح اهلل، 2009، 66 (.

ويف ه���ذا االجت���اه يفرت����س  Ward&Wandersee،2000(( اأن ظهور االأدوات الب�س���رية يرجع اإىل ما 
قدمته اأبحاث االإدراك الب�س���ري من اأن ا�س���تعمال االأ�س���كال ثنائية البعد كاخلرائط واجل���داول يلفت انتباه املتعلم 
وي�س���اعده يف كث���ري من عمليات الرتمي���ز يف الذاكرة، واالإدراك، مما ي���وؤدي اإىل زيادة قدرته عل���ى تذكر املعلومات 

وا�سرتجاعها ب�سهولة )فتح اهلل،2009، 66(.

وي���رى الباح���ث اأن نتائج اأبحاث الدماغ والذاكرة قد �س���كلت دفعة قوية لدرا�س���ة العمليات املعرفي���ة، ونتيجة لذلك 
ظهرت بع�س النظريات التي توؤ�س����س للمنظمات التخطيطية وخرائط التفكري ميكن االإ�س���ارة اإليها باخت�س���ار على 

النحو االآتي: 

Representions التمث�ات   :1-2-1

التمث���ات م���ن املفاهيم التي تناولتها علوم متعددة، و�س���وف يقت�س���ر االأمر هن���ا على املجال ال�س���يكوتربوي، نظرًا 



69

اأ.�سعيد عبده اأحمد مقبل - د. عالل بن العزمية

املجلد الرابع  العدد )7( 2013م

الرتباط املفهوم بخرائط التفكري وا�ستعماالتها يف التدري�س والتعلم. ونقطة البداية يف تعرف مفهوم التمثات �سوف 
تكون نظرية بياجيه للنمو املعريف ، حيث يعتمد منوذج بياجيه على التكيف لتف�سري عملية التطور، حيث يرى )بلحاج 
،2009 ،104( اأن جان بياجيه من االأوائل الذين وجهوا اهتمامًا خا�س���ًا اإىل الن�س���اط الذهني الذي يرتتب عنه 
التمثل، وذلك من حيث اأنه طرح منظورا يف النمو املعريف لل�س���ريورات ال�س���يكولوجية واال�س���تغال الذهني، ويف هذا 
االإطار جاء حتديده للتمثل بكونه متثل ذهني يجد اعتباره يف ال�سورة، هو يعك�س عملية عقلية م�ستقلة عن كل تاأثري 

للو�سط اأو البيئة، ومن ثمة فاإن التمثل يفيد اال�ستح�سار الذهني الأ�سياء اأو مو�سوعات يف غيابها.

اأما مفهوم التمثل بالن�سبة للمنظور املعريف املعا�سر فاإن عديد من الباحثن يعرفونه بال�سورة الذهنية اأو اخلريطة 
املعرفية عند بياجيه؛ فمثا يرى اأحر�ساو )1993،31( التمثل باأنه ال�سورة الذهنية مبعنى اال�ستح�سار الرمزي 
للوقائ���ع الغائب���ة(. ويعرف الباحث التمثل Represention باأنه ال�س���ورة الفكرية التي يكت�س���بها دماغ الفرد 
عن املدركات احل�س���ية،و ي�س���في عليها معاين ودالالت تتنا�س���ب مع بنيته املعرفية .و متثل خرائط التفكري التمثات 

اخلارجية للمعرفة.

االجتماعي للمعرفة  النمو  نظرية   :2-2-1

ت�س���كل النظرية الثقافية االجتماعية ل� فيجو ت�س���كي مركزًا اأ�سا�س���يًا للنمو املعريف والتعلم االجتماعي، وبروز مفهوم 
»منطقة النمو االأقرب« للتعلم » واملفاهيم -املرتبطة به، والذي �سي�س���كل اأ�سا�س���ا لاأدوات امل�س���اندة، ولتحديد هذا 
املفه���وم اأفرت�س فيجو ت�س���كي باأن التاميذ لديهم م�س���تويان تطويريان: م�س���توى التطور الفعلي، وم�س���توى التطور 
املحتمل. امل�ستوى الفعلي ميثل املهارات التي ميتلكها التاميذ م�سبقًا حلل م�سكلة معينة . اأما مهارات حل امل�سكات 
التي يطورها التاميذ مب�س���اعدة البالغن متثل تطورا حمتما، وبن هذين امل�ستوين يوجد م�ستوى النمو احلدي اأو 

.)Sunseri،2011،35 منطقة النمو االأقرب )ريان ،2010،41؛ العلوان، 2005 ،151 152-؛

وي�س���ري هذا االفرتا�س اأي�س���ًا اإىل اأن هذه املنطقة تعّد مهمة الأنها ت�سمح للمربن باأن يقرروا م�ستقبل الطفل القريب 
و ه���ذه املنطق���ة تفرت�س اأن هناك اأوقات���ًا مثالية للتعلم ،اإذا عرفنا كيف �س���يتطور التاميذ معرفيا ف�سن�س���تطيع اأن 
نطور برامج ت�س���اعدهم يف تو�س���يع هذه املنطقة يف التعلم املدر�س���ي والو�س���ول اإىل اإمكاناتهم االأكادميية )عفانه و 

Sunseri،2011،35،36(.اجلي�س،2009  ، 125؛

وال�س���يء الب���ارز يف نظرية فيجو ت�س���كي امل�س���اعدة الت���ي يقدمها الرا�س���د للطفل وقد �س���ماها وود وزماوؤه ح�س���ب 
)WoolFolk ، 1995( م�ساندة )�سقاالت( Scaffolding، ويقرتح هذا املفهوم باأن االأطفال ي�ستعملون 
ه���ذه امل�س���اعدة للتدعي���م اأثن���اء بنائهم لفهم اأعم���ق، والذي بدوره ي���وؤدي يف النهاية اإىل حل امل�س���كات باأنف�س���هم 

)العلوان،2005، 153؛ زيتون ، 2008 ،56(.

اإن هذه امل�ساعدات التي يقدمها الكبار للطفل تتطلب بح�سب فيجو ت�سكي اأدوات م�ساعدة على تطوير قدرات الطفل، 
وي���رى )Wertsch & Ston ،1985( اأن الو�س���ائط الرمزية مفتاح لبناء املعرفة وهي ح�س���ب فيجوت�س���كي 
)Vygotsky( اآليات رمزية من �سمنها االأدوات النف�سية التي تتو�سط بن االأعمال الفردية واالأعمال االجتماعية، 

وتو�سل داخل الفرد بخارجه، والفردي باجلماعي )عزمي عطية ،2006 ، 33؛ عبد الرزاق ،2012، 80(. 

ولك���ن ما هي الو�س���ائل الرمزي���ة ي�س���ري ) Mahn &Steiner ،1996( اإىل اأن فيجوت�س���كي اأدرج عددًا من 
االأمثلة للو�س���ائل الرمزية مثل اللغة، االأنظمة املختلفة للح�س���اب، الكتابة، القطع الفنية، املخططات، اخلرائط وكل 

اأنواع االإر�سادات التقليدية )عطية، 2006، 33؛ عبد الرزاق ،2012، 80 (

ون�س���تخل�س من نظرية فيجو ت�س���كي وخا�سة يف جانبها اخلا�س ب�« منطقة النمو االأقرب« اإن الطفل يف مرحلة معينة 
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من تطوره املعريف بحاجة اإىل م�س���اعدة الكبار، واأن هذه امل�س���اعدة تتطلب اأدوات م�س���اعدة تعمل ك�سقاالت لتج�سري 
تعل���م الطف���ل وهذا رمبا اأدى ب �سن�س���ريي )، Sunseri 35 ،2011( اإىل افرتا�س مفاده اأن »فكرة ا�س���تعمال 
خرائط التفكري لت�س���اعد التاميذ يف حت�س���يلهم الدرا�سي م�س���تندة اإىل نظرية منطقة النمو االأقرب ل� فيجوت�سكي 

.»)Vygotsky(

ثم ي�س���يف �سن�سري اأن فيور �س���تن )Feuerstein،1980( و�سع نظرية فيجوت�سكي اخلا�سة ب�« منطقة النمو 
االأقرب« عن طريق التاأكيد على اأنه عندما يتدخل /يتو�سط البالغ يف خربة الطفل عن طريق اإعطائه تعلم وتراكيب 
عملي���ة، فاإن �س���لوك الطف���ل يتبلور يف جمموعات وعادات ت�س���كل املتطلبات االأ�سا�س���ية للن�س���اط املعريف ال�س���حيح 
).)Sunseri،2011،36 فيور �س���تن )Feuerstein( �س���مى هذا التدخل »خربة التعلم الو�س���يطة« واأكد 
ب���اأن هذه االأنواع من التدخات ت�س���اعد الطفل على جتاوز الو�س���ع احلايل اإىل النماذج اجلديدة للن�س���اط وتطوير 
الطرق اجلديدة للعمل ب�س���كل منا�س���ب اإىل املواقف اجلديدة ).)Sunseri،2011،37 اإ�سافة اإىل ذلك ي�سري 

فيور �ستن اإىل اأن » خربة التعلم الو�سيطة تزود املتعلم باالأدوات ال�سرورية لت�سهيل تعلمه. 

اأفكار فيور �ستن حول طبيعة التعلم هي ذات داللة الأن الهدف الرئي�س للتعليم هو تدري�س التلميذ لي�س فقط املهارات 
االأ�سا�س���ية مث���ل القراءة والريا�س���يات، ولكن اأي�س���ًا تعلم كي���ف يتعلم. برنام���ج خرائط التفكري ُي�س���مّن اعتقادات 
فيور�س���تن عندما ي�س���تعمل املدر�س���ون هذه اخلرائط لي�س���اعدوا تاميذهم الكت�س���اب املفاهيم، االأمر الذي اأدى ب� 
))Sunseri،2011،37 اإىل اإ�سافة فيور �ستن كاإطار مرجعي خلرائط التفكري حيث يقول “ خرائط التفكري 
متثل مثال ملمو�س لنظرية فيجو ت�س���كي “منطقة النمو االأقرب” ونظرية فيور�س���تن “خربة التعلم الو�سيطة”. الأن 
اخلرائط تنتج مناذج منظمة ب�سكل مركز ي�ستطيع التاميذ اأن ي�ستعملوها لي�سرعوا تعلمهم عندما ير�سموا املفاهيم 
على الورق ويناق�س���وا العاقة فيما بينها، وعندما ي�س���اعد املدر�س���ون التاميذ باأن يبنوا هذه اخلرائط يف اأن تكون 

مرتبطة ببع�سها البع�س.

املعنى  ذي  التعلم  نظرية   :3-2-1

 تعّد نظرية التعلم ذي املعنى اأو نظرية التمثيل العقلي الأوزوبل من النظريات املعرفية يف علم النف�س التي تبحث يف 
اآليات اال�س���تغال الذهني، وبح�س���ب زيتون )2008( تبحث هذه النظرية يف االآليات الداخلية للدماغ و�س���يكولوجية 
بناء املعرفة مثل: تكوين املفاهيم، وكيفية اكت�س���اب املعرفة اجلديدة، التي تعتمد يف االأ�س���ا�س على املعرفة ال�س���ابقة 
املوجودة يف البنية املعرفية للمتعلم... وبذلك يتم متثيل املعرفة اجلديدة داخل هذه البنية بحيث تفقد طبيعتها التي 

دخلت فيها، وينتج عن التفاعل بينهما معرفة جديدة متميزة عنهما )عفانة و  اجلي�س ،2009، 127(. 

ويف �س���وء هذه الفر�س���ية فاإن العديد من الباحثن وامل�ستغلن يف علم النف�س يرون باأن هذه النظرية ت�سكل االأ�سا�س 
النظ���ري للتمثات الرمزية اأو االأدوات الب�س���رية: خرائط املفاهيم، �س���بكة املفهوم، اخلرائط العنكبوتية، ال�س���كل 
)V(، الدائرة املفاهيمية، واملنظمات التخطيطية ب�سورة عامة  )زيتون، 2008، 251؛ مكي، 2008، 106؛ 
اأمبو �س���عيدي و البلو�س���ي، 2009 ،447؛ �س���ادق ،2008، 81؛ نوفاك وجوين، 1995، 9؛ ال�سلبي، 2010، 
121(. اأما الباز )2007( فيزعم اأن ا�سرتاتيجية خرائط التفكري تعد تطبيقًا عمليًا لنظرية اأوزوبل يف التعلم 

ذي املعنى )الزهيمي، 2010 ،5(.

وال�س���وؤال الذي يط���رح ما هو جوهر ه���ذه النظرية؟ وما عاقته���ا بالتمثيات الرمزية اخلارجية للمعرفة ب�س���ورة 
عامة؟ اإن جوهر نظرية التعلم ذي املعنى ح�س���ب اأوزوبل هو “اأن معرفة الفرد ال�س���ابقة اأو بنيته العقلية تعد متغريًا 
مهما يف تعلم املعرفة اجلديدة، فالتعلم ذو املعنى يحدث عندما يتم تنظيم املعرفة اجلديدة بحيث ترتبط باملعرفة 

ال�سابقة ) كمال زيتون ،2008، 251(.
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وق���د احتلت ق�س���ية دور املعرفة ال�س���ابقة يف نظرية التعلم ذي املعنى حمورًا رئي�س���ًا، حيث يق���ول اأوزوبل )1968، 
1978 ( يف ت�س���دير كتاب���ه “عل���م النف�س الرتب���وي - وجهة نظر معرفية”: اإذا كان يل اأن اأخت�س���ر علم النف�س 
الرتب���وي يف مب���داأ واحد ال غري فاإين اأقول اإن اأهم عامل يوؤثر على التعلم هو ما يعرفه املتعلم بالفعل، حتقق من هذا 

ثم علمه طبقا له )نوفاك وجوين، 1995، 47؛ اخلوالدة، 2007، 215؛ اأبو ال�سيخ، 2007، 55(.

وحول عاقة نظرية اأوزوبل بالتمثات اخلارجية للمعرفة اأو املنظمات الب�سرية ب�سورة عامة واملنظمات التخطيطية 
ب�س���ورة خا�سة، يت�سح ذلك من خال االأداة التي تربط بن املعارف ال�سابقة واملعارف اجلديدة، حيث يرى اأوزوبل 
اأن املنظم املتقدم يعمل كاأداة ربط املعرفة ال�سابقة باملعرفة اجلديدة. يو�سح ذلك )زيتون، 2008، 251( بقوله: 
م���ن هذا املنطلق اأقرتح اأوزوبل ا�س���تعمال ما يعرف باملنظمات املتقدم���ة Advance Organizers  بهدف 
تن�س���يط ما لدى املتعلم من معرفة �س���ابقة ذات �س���لة باملعرفة اجلديدة ومبعنى اآخر تعمل هذه املنظمات ك�س���قاالت 

عقلية بن املعلومات ال�سابقة والاحقة.

 وبح�س���ب لريي )leary، 1999( ال�س���بب اجلوهري ال�ستخدام املنظم املتقدم يف تعلم املادة اجلديدة هو تزويد 
املتعلمن باأطر وا�سحة لربط املعرفة ال�سابقة لديهم باملادة اجلديدة اأو تعلمها )�سادق، 2008، 81(.

واإذا كان اأوزوب���ل ق���د اقرتح اأن تكون تلك املنظمات يف �س���كل  فقرة نرثية، فاإن هناك باحث���ن اأمثال »ميلز«، »اإيرا«، 
»بارون« و«اي�س���ت�س« قد طوروا الفكرة واقرتحوا ا�س���تخدام متثيل ب�سري للمعلومات ال�س���ابقة ذات ال�سلة، واأطلقوا 
عليها االإطار الهيكلي Structured Overview ، حيث تعد هذه التمثات الب�س���رية على يد املعلم قبل اأو 

مب�ساحبة الن�س )زيتون ،2008، 251(.

الفرق بني خرائط التفكري و خرائط املفاهيم:
تقع خرائط التفكري و خرائط املفاهيم �سمن املجموعة الثالثة- من ت�سنيف املنظمات الب�سرية اأو منظمات تنظيم 
املعرف���ة - و التي تطلق على ت�س���ميتها منظمات عملي���ات التفكري، و تختلف خرائط التفكري عن خرائط املفاهيم  يف 

نقطتن على االأقل :

االأوىل : اإن خرائط املفاهيم تنظم املعرفة ب�س���كل هرمي بينما تنظم املعرفة بوا�س���طة خرائط التفكري  هرميًا و غري 
هرمي.

الثانية :تنظم كل خريطة من خرائط التفكري الثمان على اأ�س���ا�س مهارة تفكري اأ�سا�س���ية ح�س���ب هريل: الت�س���نيف، 
املقارنة،...الخ ،ومن هنا جاءت ت�سميتها بخرائط التفكري.

التفكري: خرائط  خ�سائ�ص   :  3-1
تتميز خرائط التفكري مبميزات  املنظمات التخطيطية كاالت�س���اق واملرونة والتطور والتكاملية و التاأملية، وفيما يلي 

تو�سيح لتلك اخل�سائ�س:

االت�س���اق )Consistence(:ح�سب هريل )Hyerle،2004( اإن الرمز الذي ت�ستند اإليه كل خارطة   -
 Cognitive له �س���كل مميز، فريد، وحيد، ولكن ب�س���كل ثابت وم�س���تمر، يعك�س ب�س���ريًا املهارة املعرفية

.)Diaz،2006،38 ؛   Hyerle ،2004، 8(. تعريفها  يتم  التي   ،  Skill
املرونة Flexiblity:خريطة التفكري مرنة فهناك عدة طرق لنموها وت�س���كلها. ميكن اأن تبداأ من البداية،   -

.)Diaz،2006،38 ؛ Hyerle ،2004، 8( ثم تنمو وتتعقد
القابلية للنمو والتطور Developmental: ب�سبب الر�سوم الب�سيطة والثابتة، واال�ستخدام ال�سهل، فاأي   -
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متعل���م ويف اأي عم���ر ميكنه البدء من �س���فحة فارغة، ويو�س���ع اخلريطة ليظهر تفك���ريه... اإن املتعلم وحمتوى 
التعلم يحدد تعقيد اأو �س���عوبة اخلريطة،وكل متعلم من الطفولة املبكرة و�س���اعدًا ميكن اأن ي�س���تخدم خارطة 

.)Hyerle ،2004، 8( التدفق ليظهر ما يعرفه عن ق�سة ما، ويقدم ترتيبًا خمتلفًا للمحتوى
التكاملية Integrity: هناك بعدان اأ�سا�سيان للتكامل: عملية التفكري، ومعرفة املحتوى: اأواًل: كل اخلرائط   -
ميكن ا�س���تعمالها وتكاملها مع بع�سها البع�س. ثانيًا: اخلرائط ت�ستخدم بعمق يف اأثناء وعرب جماالت املحتوى 

.)Hyerle ،2004، 8( املختلفة
التاأملية Reflective:اإن اخلرائط-كلغة- تك�سف كيف يفكر الفرد يف �سكل مناذج، اأو اأمناط؟ الأن املتعلم   -
ي�ستطيع اأن ينظر اإىل الورقة ويرى كيف يفكر يف منوذج املحتوى وملاذا؟ واملعلمون ي�ستطيعون اأي�سًا اأن يتاأملوا 
ويقيم���وا تعل���م املحتوى، اأو اإط���ار ما وراء املعرف���ة، وعمليات تفكري املتعل���م. وخريطة التفكري التالية تو�س���ح 

.)Diaz،2006،38 ؛ Hyerle ،2004، 8( خ�سائ�س التفكري
خرائط  التفكري: اأهمية   :4-1

اأن اأهمي���ة خرائ���ط التفك���ري تربز م���ن نتائج البح���وث ، حي���ث ي�س���ري Hyerle،2000، 2004(( اإىل اأن من 
تاأثريات خرائط التفكري: حت�سن الذاكرة ؛ الفهم العميق ، حت�سن مهارات ما وراء املعرفة والتقييم الذاتي ، ارتفاع 
التح�س���يل الدرا�س���ي؛ زيادة القدرة على تو�س���يل املفاهيم املجردة؛ تقدم يف االإبداع والروؤية، طرح نتاجات نهائية 
ح�س���نة التنظيم، حتويل عمليات التفكري عرب التخ�س�س���ات اإىل خارج اإطار املدر�س���ة.) ال�س���افعي،2006، 43؛ 

.)24 ع�سفور،2011،  60؛   ،2010 الرهيمي،  �سادق، 2008، 95؛ عبد الرحمن، 2009، 4؛ 

التفكري: خرائط  اأنواع   :5-1
)Hyerle، 1996 ،85؛  Holzman، 2004، 3-4(:املجموعة الرتكيبية خلرائط التفكري تتكون من االآتي

ال�س���ابقة  : ت�س���تعمل للع�س���ف الذهني لاأفكار، وتو�س���يح املعرفة   Circle Map(( خريط���ة الدائرة  -  1
واحلالية عن املو�سوع بوا�سطة معلومات املحتوى. 

االأ�س���ياء، اخل�س���ائ�س،  و�س���ف  الفقاعية يف  Bubble Map:ت�س���تعمل اخلرائط  الفقاعية  اخلريطة   -  2
ال�سفات، االأنواع، وهي خريطة عنقودية مفتوحة النهاية.

اخلريط���ة الفقاعي���ة املزدوج���ةDouble Bubble Map : ت�س���تعمل الإظه���ار اأوجه ال�س���به واالختاف بن 
االأ�سياء، وهي امتداد للخريطة الفقاعية، وتقوم بتحليل �سيئن باملقارنة اأو بالتقابل.

خريطة ال�س���جرة Tree Map: ت�س���تعمل يف تو�سيح العاقات بن االأفكار الرئي�سة واالأفكار الفرعية املدعمة لها 
وتفا�سيل هذه االأفكار، كما ت�ستخدم للت�سنيف والتجميع داخل فئات اأو جمموعات.

اخلريطة الدعامية/ الرباط  Brace Map: ت�س���تعمل لتحديد العاقة بن الكل واجلزء يف مو�سوع ما، وكذلك 
لتحليل بنية املو�سوع ككل اإىل مكوناته واأجزائه الفرعية.

خريط���ة التدف���ق Flow Map: ت�س���تعمل ه���ذه اخلريطة يف عملية تتابع االأحداث، وا�س���تدعائها ب�س���كل منظم، 
حي���ث يقوم التاميذ ب�س���رح نظام اأو ترتيب اأحداث، وحتديد العاقة ب���ن املرحلة االأوىل واملراحل التالية لاأحداث 

)كالنظام، اأو االأعداد، اأو العمليات اأو اخلطوط اأو االأحداث(.

خريطة التدفق املتعددة Multi Flow Map : ت�س���تعمل لتحديد االأ�س���باب والنتائج حلدث ما، وهي ت�س���اعد 
التاميذ على حتليل املوقف من خال االأ�سباب والتاأثريات/ النتائج.



73

اأ.�سعيد عبده اأحمد مقبل - د. عالل بن العزمية

املجلد الرابع  العدد )7( 2013م

خريطة اجل�س���ر Bridge Map: ت�ستعمل لتو�سيح الت�س���ابهات اأو التناظرات واال�ستعارات بن العاقات، حيث 
يتم ا�س���تخدام مت�س���ابهات تكون معروفة لدى التاميذ، ت�س���اعدهم يف تعلم معلومات جديدة، وبالتايل فهي مفيدة 

لتو�سيح العاقة بن الواقع - املح�سو�س - واملجرد.

 Comprehension -الفهم   2
املفهوم   :1-2

يرتب���ط الفه���م بالتعلم ارتباطًا مبا�س���رًا، ويعّد الفهم الغاية الرئي�س���ة ل���كل نظرية تعلم، وهو عملي���ة عميقة تتجاوز 
التناول ال�سطحي للمعارف وتذكرها. ويرى )Wiggins & McTighe، 1998( اأن الفهم يتجاوز معرفة 
احلقائق وا�س���تظهارها واملعرفة ال�سطحية ملادة التعلم، لي�س���ري اإىل عملية تكامل متعددة االأبعاد ومعقدة للمعلومات 

واملفاهيم داخل االإطار املفاهيمي اخلا�س باملتعلم ) طلبة، 2003، 9(.

 Wilson &( وهن���اك م���ن ي���رى اأن الفه���م اإدراك للعاقات ب���ن الظواهر/املفاهيم فح�س���ب ول�س���ون واأندر�س���ون
اأن يقدم تف�سريًا متما�سكًا للعاقات بن  اأو بناء حمكم مبقدوره  Anderson،1994( الفهم يعد عملية تن�سيط 
االأ�س���ياء واالأحداث التي ي�س���ار اإليها يف الن�س ... ويحدث الفهم الفعلي للن�س املقروء اإذا ما ا�س���تطاع القارئ اأن يبني 
خمطط���ًا يف�س���ر الن�س ككل )عب���دا لظاهر، 2011، 114-113(. ويعرف بركن���ز Perkins يف كتاب حديث 
))التدري�س للفهم(( ح�س���ب )wiske، 1997( الفهم بو�س���فه القدرة على التفكري والت�سرف مبرونة مع ما يعرفه 

املرء، اإنه قدرة مرنة على االأداء مقابل اال�سرتجاع ال�سم اأو االإجابات االآلية )جابر ، 2003، 277-278(.  

اأما جودت �سعادة )1991( فيعرف “الفهم باأنه القدرة على اإدراك معاين املواد التعليمية اأو القدرة على ا�سرتجاع 
املعلومات وفهم معناها احلقيقي والتعبري عنها بلغته اخلا�سة، وتوظيفها وا�ستعمالها يف ال�سف اأو امليادين املختلفة” 

)يحيي، 2008، 52(. 

املعلومات معاجلة  وم�ستوى  :الفهم   2-2
م���ع بروز االجتاه املعريف يف علم النف�س اأ�س���بح يرتبط الفهم بامل�س���توى العميق ملعاجل���ة املعلومات، بداًل من االجتاه 
 Shaver &( ال�سلوكي الذي كان يرى اأن التعلم والفهم يحدث نتيجة لتكرار املادة املتعلمة. وي�سري �سافري وترابي
Trapy، 1993( اإىل اأن العديد من الدرا�سات توؤكد اأن الفهم يرتبط مبتغريات م�ستويات جتهيز  املعلومات، 
حيث كان االجتاه ال�س���ائد يف اأن العامل االأكرب يف حتديد الفهم هو تكرار املادة املتعلمة لفرتة طويلة واالحتفاظ بها 
يف الذاكرة ق�س���رية املدى، ولكن وجد اأن القدرة على اإحداث فهم يربط بامل�س���توى الذي يتم فيه ا�ستقبال املعلومات 
 Scevak & Moore، 1998;( ويف هذا ال�سياق يفرت�س .)ومعاجلتها وجتهيزها ) طلبة، 2003، 110
Ertmer & Newley، 1996; Roediger، 1980( اأن الفه���م يتح���دد بقدرة املتعلم على جتهيز 
املعلومات ومعاجلتها عند امل�س���توى االأعمق القائم على املعنى، والذي يتيح له اإيجاد نوع من العاقات بن عنا�س���ر 
املادة مو�سوع التعلم ومكوناتها، واأي�سًا تنظيم املعلومات وتخطيطها وتاأمل الذات عند عملية الفهم، مما يوؤدي اإىل 

احتفاظ اأكرث ا�ستمرارية لهذه املعلومات، ومن ثم �سهولة ا�سرتجاعها )طلبة، 2003، 112(.

 Marton( وحول العاقة بن م�ستوى معاجلة املعلومات والتعلم والفهم اأ�سارت درا�سات كل من مارتون و�ساجلو
Saljo،1976 &( اأن التامي���ذ ميتلك���ون اإم���ا م�س���توًى عميق���ًا من املعاجل���ة، حيث ينتبه���ون اإىل العاقات بن 
االأفكار، اأو م�س���توًى �سطحيًا يت�سمن تركيزهم على حقائق غري مرتابطة من خال احلفظ االآيل )جديد، 2010، 
ويتفق مع هذا االجتاه كل من )Marton، 1988; Newble & Canon، 1989( الذين يرون   .)95

باأن هناك م�ستوين للتعلم:
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امل�س���توى ال�س���طحي: م�س���توى التذكر، وعدم االنغما�س يف الن�س. جمرد عمل خارجي ي�ستكمل لغر�س خارج   -  1
املتعلم، مثل احل�سول على �سهادة اأو اجتياز امتحان اأو غري ذلك. 

)امل�س���توى العمي���ق: ويف ه���ذا الن���وع من التعلم يتمكن التلميذ من �س���ياغة احلجج وتق���دمي تطبيق جديد   -  2
للمفاهيم اأو حلول ممتازة مل�ساكل جديدة ودمج املعارف النظرية والتطبيقية، ويف ربط ال�سواهد باال�ستنتاجات 

)عطاوي، 1999، 56-57(.
وهناك من يرى اأن هناك ثاثة م�س���تويات ملعاجلة املعلوم���ات مثل )Craikand Lochart، 1972( الذي 

يقول: اإن االأفراد ميكنهم جتهيز املعلومات ومعاجلتها اإدراكيًا يف ثاثة م�ستويات هي:

م�س���توى التجهيز ال�س���طحي، وفيه تعالج املعلومات وفقًا خل�سائ�سها الفيزيقية احل�سية اأو ح�سب �سفاتها   -  1
ال�سكلية... اأو تناول املفاهيم العلمية على م�ستوى التعريف املرتبط بها دون اإدراك خ�سائ�سها احلرجة. -2 
امل�س���توى املتو�سط ... وفيه تعالج املعلومات وفقًا ل�سوتياتها ... وذلك بعد اإمتام التعرف عليها وت�سنيفها ... 
اأو تناول املفاهيم العلمية على م�س���توى التعريف مع اإدراك خ�سائ�س���ها دون اإحداث ترابط بينها وبن غريها 

من املفاهيم.
- امل�ستوى االأعمق ، وفيه تعالج املعلومات وفقًا ملعناها، واإحداث ترابط بن املفاهيم العلمية واملعاين امل�ستقة مع   3

ما هو موجود يف البنية املعرفية للفرد لتكوين اأبنية معرفية اأكرث عمقًا )طلبة، 2003، 111(.
والفهم:  التفكري  خرائط  بني  العالقة   :3-2

اأ�س���ارت العديد من الدرا�س���ات اإىل وجود عاقة قوية بن ا�س���تعمال خرائط التفكري بالتدري�س والفهم والتح�س���يل 
الدرا�س���ي. فق���د ا�س���تهدفت درا�س���ة Ball )1998(، معرفة تاأثري خرائ���ط التفكري على درج���ة القراءة لطاب 
الكلي���ة التقليدي���ة وغ���ري التقليدية، واأظه���رت النتائج وجود ك�س���با ذي داللة يف حت�س���يل الطاب يف الق���راءة. اأما 
درا�س���ةHickie  )2006( فق���د هدفت اإىل معرفة اختب���ار اأداء التاميذ يف القراءة /اللغة والريا�س���يات بعد 
�س���نتن م���ن تطبيق خرائط التفكري واأظهرت النتائج تقدم حت�س���يل التاميذ يف الق���راءة / اللغة، ومل توجد فروق 
ذات داللة يف مادة الريا�س���يات. وهدفت درا�سة ال�س���افعي )2006( اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام خرائط التفكري يف 
حت�س���يل املفاهيم العلمية وتعزيز ا�س���رتاتيجيات تنظيم الذات لتعلم العلوم لتاميذ املرحلة االإعدادية، وتو�س���لت 
اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن املجموعتن التجريبية وال�سابطة يف كل من االختبار التح�سيلي ومقيا�س 
ا�س���رتاتيجيات تنظيم الذات ل�س���الح املجموعة التجريبية التي در�س���ت با�س���تخدام  خرائط  التفكري. اأما درا�س���ة 
عي�س���ى، واخلمي�س���ي )2007(، فق���د هدف���ت اإىل معرفة فعالي���ة خرائط التفك���ري يف تنمية التح�س���يل والتفكري 
االبتكاري يف مادة العلوم لدى تاميذ ال�س���ف ال�ساد�س االبتدائي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل فعالية خرائط التفكري 
يف تنمي���ة التح�س���يل والتفكري االبتكاري. وهدفت درا�س���ة �س���ادق )2008( اإىل تعرف اأث���ر التفاعل بن خرائط 
التفك���ري والنمو العقلي يف حت�س���يل العلوم والتفك���ري االبتكاري واتخاذ القرار لتاميذ ال�س���ف )الثالث االإعدادي( 
و اأظهرت النتائج فروقا ذات داللة اإح�س���ائية لكل املتغريات التابعة ترجع ال�س���تعمال خرائط التفكري .اأما درا�س���ة 
عب���د الفت���اح )2008( فقد هدفت اإىل تعرف فاعلية خرائط التفكري يف تنمية التح�س���يل والفهم العميق ودافعية 
االإجناز لدى تاميذ ال�سف اخلام�س يف مادة العلوم، واأظهرت النتائج تقدم التاميذ يف التح�سيل والفهم العميق، 
ودافعي���ة االإجناز ترجع اإىل ا�س���تعمال خرائط التفكري. وا�س���تهدفت درا�س���ة عم���ران )2008(، اإىل تعرف فعالية 
خرائ���ط التفكري يف تنمية بع�س عادات العقل والتح�س���يل لدى تاميذ ال�س���ف االأول االإع���دادي، و اأظهرت النتائج 
تفوق املجموعة التجريبية على املجموعة ال�سابطة. اأما درا�سة Gibbs )2009(، فقد ا�ستهدفت درا�سة فعالية 
خرائط التفكري يف حت�سيل تاميذ ال�سفن الثالث و الرابع يف القراءة، وقد اأظهرت النتائج وجود مكا�سب متزايدة 
ترجع اإىل التدري�س بخرائط التفكري. وهدفت درا�س���ة عبد الرحمن )2009( ، اإىل تعرف فعالية خرائط التفكري 
لتدري����س العلوم يف التح�س���يل واكت�س���اب مهارات حل امل�س���كات لدى تاميذ مرحلة التعليم االأ�سا�س���ي، واأ�س���ارت 
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النتائج اإىل تقدم التاميذ يف التح�س���يل واكت�س���اب مهارات حل امل�س���كات ترجع اإىل خرائط التفكري .اأما درا�س���ة 
من���دوه )2010(، فقد هدفت اإىل تعرف فعالية ا�س���تعمال خرائط التفكري يف تنمية التح�س���يل ومهارات التفكري 
واتخ���اذ القرار يف مادة العلوم لدى تاميذ املرحلة االإعدادية، وقد اأظهرت النتائج فعالية خرائط التفكري يف تنمية 
التح�س���يل ومهارات التفكري واتخاذ القرار.اأما درا�س���ة ع�سفور )2011( والتي هدفت اإىل تعرف فاعلية خرائط 

التفكري يف تنمية التح�سيل ومهارات ما وراء املعرفة لدى طاب ال�سف االأول الثانوي يف مادة املنطق. 

وق���د اأظه���رت النتائج وجود فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن املجموعة التجريبية و املجموعة ال�س���ابطة يف االختبار 
التح�سيلي ومقيا�س مهارات ما وراء املعرفة ول�سالح املجموعة التجريبية التي در�ست با�ستعمال خرائط التفكري.

-االجتاهات   3
3-1: مفهوم االجتاه:

مفهوم االجتاه من املفاهيم االإ�سكالية، فيقرر اأجزين وفي�سباين )Ajzen &Fish bein ، 1980(، اإىل اأنه 
خال الدرا�س���ة التي قاما بها �س���نة 1972 ملراجعة التعريفات املختلفة ملفهوم االجتاه، تبن لهما وجود ما يقارب 
م���ن 500 تعري���ف اإجرائ���ي لاجتاهات خمتلفة عن بع�س���ها، واأن تعريف االجتاه يف 140 من 200 درا�س���ة كان 
باأكرث من معنى، واختلفت نتائج هذه الدرا�سات ح�سب التعريف االإجرائي امل�ستعمل )ع�سريي، 2008، 89(. ومن 
ه���ذا املنطلق هناك تعريفات متعددة لاجتاهات، فيعرف »األبورت« )Allport،1935( االجتاه بو�س���فه حالة 
من اال�س���تعداد العقلي والع�س���بي انتظمت من خال اخلربة اخلارجية، ومتار�س تاأث���ريًا توجيهيًا اأو ديناميكيًا على 
ا�س���تجابات الفرد نحو كل املو�س���وعات واملواقف املتعلقة . ثم يو�سح اأن ما تقي�سه مقايي�س االجتاهات هو مدى قبول 

ال�سخ�س اأو رف�سه لهذه املو�سوعات )الزعبي، 1994، 173؛ خريي، 2008، 30 ؛ال�سهراين، د.ت، 62(.

ويتفق » زهران )2000(، يف تعريفه لاجتاه مع األبورت واإن اختلفت املفاهيم امل�س���تعملة ظاهريًا فيعرف االجتاه 
» باأنه تكوين فر�س���ي، اأو متغري كامن اأو متو�س���ط، يقع بن املثري واال�ستجابة، وهو عبارة عن ا�ستعداد نف�سي اأو تهيوؤ 
عقلي ع�س���بي متعلم لا�س���تجابة املوجبة اأو ال�س���البة )القبول اأو الرف�س( نحو اأ�س���خا�س اأو اأ�سياء اأو مو�سوعات اأو 
مواقف )جدلية ( يف البيئة التي ت�ستثري هذه اال�ستجابة ) خريي، 2008، 30؛  اجلديدي، 1998، 20؛ وحيد، 

.)40-41  ،2001

االجتاهات: قيا�ص  طرق   :2-3
قيا�س االجتاهات بطرق اإح�س���ائية هو تكميم اآراء الفرد اللفظية وبهذا ال�س���دد يقرر ) اجلديدي، 1998، 30، 
وحيد، 2001، 53( اأن اجتاهات االأفراد تختلف ح�س���ب مراكزهم واأدوارهم االجتماعية وهي اجتاهات حتددها 
التن�سئة االجتماعية والثقافية التي عا�س فيها الفرد. وعلى ذلك فاإن قيا�س االجتاهات يكون مبثابة ت�سجيل للرتابط 
االإح�س���ائي للمواقف اللفظية للفرد اجتاه اأي مو�س���وع اأو قيمة معينة، وبالتايل فدرجة ا�ستجابة الفرد هي جمموعة 

النقاط لاآراء التي مت التعبري عنها يف و�سيلة القيا�س.

وقد اختلفت طرق قيا�س االجتاهات وتعددت، فهناك طريقة املاحظة املبا�سرة لل�سلوك يف مواقف احلياة العادية، 
وهناك الطرق االإ�سقاطية، وهناك الطرق املعروفة لقيا�س االجتاهات عن طريق املقايي�س، وهي اأكرث الطرق �سيوعًا 
واأهمي���ة لدى امل�س���تغلن يف عل���م النف�س ) اجلديدي، 1998، 31(. بينما ي���رى )ويتنج، 1977، 326( اأن ثمة 
و�س���يلتان من و�س���ائل قيا�س االجتاهات غالبًا ما ي�سيع ا�س���تعمالهما. اإحداهما ا�ستطاعات الراأي العام اأما الو�سيلة 

االأخرى فتتمثل يف مقايي�س االجتاهات....



76

اأ.�سعيد عبده اأحمد مقبل - د. عالل بن العزمية

املجلد الرابع  العدد )7( 2013م

ومن املقايي�س امل�س���تعملة يف قيا�س االجتاهات ميكن االإ�س���ارة اأهمها باال�س���تناد اإىل كل من: ) اجلديدي، 1998، 
31؛  الزغب���ي، 2001، 214-203؛ وحي���د، 2001، 63-55؛ خ���ريي، 2008، 38-36(: مقيا�س البعد 

االجتماعي ل� »بو جارد�س«. مقيا�س الفرتات املت�ساوية لرث�ستون .مقيا�س ليكرت . مقيا�س جتمان .

تنمية االجتاهات : و  التفكري  خرائط  بني  العالقة   :  3-3
اأظهرت الدرا�سات والبحوث وجود عاقة بن خرائط التفكري وتنمية اجتاهات التاميذ، فقد هدفت درا�سة خريي 
)2008( اإىل تع���رف فاعلي���ة خرائط التفكري يف تنمية التح�س���يل املعريف واالجتاه نحو م���ادة التاريخ لدى طاب 
املرحلة االإعدادية، وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة تفوق املجموعة التجريبية يف التح�سيل واالجتاه نحو مادة التاريخ.

 اأما درا�س���ة عبد ال�س���ام )2009(، فقد هدفت اإىل تعرف اأثر ا�س���رتاتيجية خرائط التفكري القائمة على الدمج 
يف تنمية التح�س���يل يف مادة العل���وم والتفكري النقدي واالجتاه نحو العمل التعاوين لدى تاميذ املرحلة املتو�س���طة، 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف التح�سيل والتفكري النقدي واالجتاه.

وا�ستهدفت درا�سة الزهيمي )2010(، حتديد اأثر ا�ستخدام خرائط التفكري واملواد التعليمية اللم�سية يف التح�سيل 
واالجتاه لدى الطلبة املكفوفن بال�س���ف اخلام�س، واأظهرت النتائج منوًا يف التح�س���يل واالجتاه لدى التاميذ يعود 

اإىل ا�ستعمال خرائط التفكري. 

فرضيات البحث:
بن���اًء على ما �س���بق نتوقع اأن يكون هناك تاأثري ال�س���تخدام خرائ���ط التفكري يف تدري�س االقت�س���اد على تنمية الفهم 

واالجتاه لطالبات ال�سف الثاين الثانوي االأدبي يف حمافظة عدن-اجلمهورية اليمنية.

ويتفرع من هذا الفر�سية الرئي�سة الفر�سيات الفرعية االآتية:

يوجد اختاف يف متو�س���ط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاتي در�سن با�ستعمال خرائط التفكري عن   - 1 
متو�س���ط درجات طالبات املجموعة ال�س���ابطة االأوىل الاتي در�س���ن بالطريقة التقليدية،يف التطبيق البعدي 

الختبار  الفهم ل�سالح املجموعة التجريبية.
يوج���د اخت���اف يف متو�س���ط درجات طالبات املجموعة ال�س���ابطة الثانية الاتي در�س���ن با�س���تعمال خرائط   -  2
التفكري عن متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة االأوىل الاتي در�سن بالطريقة التقليدية،يف التطبيق 

البعدي الختبار  الفهم ل�سالح املجموعة ال�سابطة الثانية .
الفهم  اختبار  وبعدها، يف  التجربة  قبل  التجريبية   املجموعة  درجات طالبات  متو�سطي  اختاف يف  يوجد   -  3

ل�سالح التطبيق البعدي.
يوج���د اخت���اف يف متو�س���ط درجات طالب���ات املجموعة التجريبية  عن متو�س���ط درج���ات طالبات املجموعة   -  4

ال�سابطة الثانية والاتي در�سن با�ستعمال خرائط التفكري يف اختبار الفهم البعدي؟
ال يختل���ف اجت���اه طالبات املجموعة التجريبية عن اجتاه طالبات املجموعة ال�س���ابطة الثانية نحو خرائط   -  5

التفكري يف التطبيق البعدي للمقيا�س.
يوجد اختاف يف اجتاهات طالبات املجموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي ملقيا�س االجتاه ل�سالح   -  6

التطبيق البعدي.
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إجــراءات البحث
 لاإجابة عن اأ�سئلة البحث والتحقق من فر�سياته، اتبع الباحث االإجراءات االآتية: 

التعليمية: املادة  -اختيار   1
مت اختيار وحدتي »امل�سكلة االقت�سادية، وعنا�سر االإنتاج« من كتاب مبادئ االقت�ساد املقرر درا�سته لتاميذ ال�سف 

الثاين الثانوي، كمادة للبحث وذلك لعدة اأ�سباب: 

احتواء الوحدتن على املفاهيم االأ�سا�سية التي ت�سكل البنية الرئي�سة ملادة االقت�ساد.  -
احتواء الوحدتن على عدد من املفاهيم ذات جتريد عال مما ي�سكل �سعوبات يف تعلم الطالبات لها من خال   -

الطريقة التدري�سية املعتادة.
مو�س���وعات الوحدت���ن تت�س���من مفاهيم لها عاقة مبا�س���رة بحي���اة التامي���ذ، واإتقانها ي�س���اعد على تنمية   -

حت�سيلهم وفهمهم ملا يدور حولهم.
-اإعداد دليل املعلم:  2

قام الباحث باإعداد دليل للمعلم يت�س���من اخلطط التدري�س���ية با�س���تعمال خرائط التفكري، وت�س���من الدليل مقدمة 
عامة، وفل�س���فة ا�س���رتاتيجية خرائ���ط التفكري واأهميته���ا واأنواعها، واأه���داف تدري�س الوحدت���ن، والتوزيع الزمني 
للمو�س���وعات، واإر�س���ادات عامة للمعلم ت�س���اعده على تدري�س الوحدت���ن، وحتديد اأهداف الدر����س، وحتديد املواد 
وو�س���ائل التدري�س، وخطوات �س���ري الدر�س وفق خرائ���ط التفكري، والتقومي البنائي وامل�س���تمر واخلتامي.ومت عر�س 
دلي���ل املعل���م على جمموعة من االخت�سا�س���ن يف املناهج وطرائ���ق التدري�س، وعلم النف�س الرتبوي ومدر�س���ي مادة 
االقت�ساد وموجهيها)ملحق1(، للتاأكد من �ساحيته، وقد قدم املحكمون بع�س املاحظات مت اال�ستفادة منها عند 

اإعادة �سياغة الدليل، وبذلك اأ�سبح الدليل �ساحلًا لا�ستعمال، )ملحق 2(.

الطالبة: ن�ساط  كرا�سة  -اإعداد   3
قام الباحث باإعداد كرا�س���ة ن�ساط للطالبات مل�ساعدتهن على ا�س���تعمال خرائط التفكري وتطبيقها، وي�ستمل الدليل 
عل���ى تعريف الطالب���ات بخرائط التفكري واأنواعها، والن�س���اطات التي يجب عليهن القيام به���ا عند بنائهن خرائط 
التفكري، واأ�س���ئلة تقومي الدرو�س. ومت عر�س كرا�سة الن�س���اط على جمموعة من املحكمن للتاأكد من �ساحيتها ويف 

�سوء ماحظاتهم مت اإعادة �سياغة الكرا�سة واأ�سبحت �ساحلة لا�ستعمال، ) ملحق3(.

اإلكرتونيًا:  التفكري  خرائط  -جتهيزات   4
مت اإع���داد خرائ���ط التفكري التي ا�س���تعملت يف تنظيم درو�س الوحدتن اإلكرتونيًا ب�س���كلن: االأول: يت�س���من خرائط 
التفكري الفارغة على م�س���توى كل در�س، وت�س���تعمل ملعرفة املعلومات ال�سابقة عن املو�س���وع املدرو�س. اأما الثاين فهو 
يت�سمن خرائط التفكري املحملة باملعلومات، ويتم عر�سها بجهاز عر�س املعلومات )داتا�سو( اأثناء �سري الدر�س بعد 

عر�س اخلرائط الفارغة ولكل مو�سوع على حده.
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اأدوات الدرا�سة: اإعداد   -  5
 5-1:اختب��ار الفهم: قام الباح��ث باإعداد اختبار الفهم واأجرى علي��ه اإجراءات التقنني 

كافة: 
االختبار:   من  الهدف   :1.1.5

   يه���دف االختب���ار اإىل قيا����س م���دى فه���م طالبات ال�س���ف الث���اين الثان���وي االأدبي )العين���ة امل�س���تهدفة( ملحتوى 
وحدتي«امل�سكلة االقت�سادية وعنا�سر االإنتاج«با�ستعمال خرائط التفكري.

االختبار: مفردات  �سياغة   :2.1.5

متت �س���ياغة فقرات االختبار با�س���تعمال منط اختبار م���ن متعدد ذي البدائل االأربعة ومت توزي���ع مفردات االختبار 
بحيث تغطي مو�س���وعات الوحدتن.مع اإعداد �س���فحة للتعليمات، وقد ا�ستملت ال�س���فحة على البيانات ال�سخ�سية 

اخلا�سة بالطالبة، مع و�سع مثال يو�سح كيفية اال�ستجابة  لفقرات االختبار.

: االختبار  �سدق   :3.1.5

لتحديد �س���دق االختبار الظاهري مت عر�س���ه ب�س���ورته االأولية على جمموعة من املحكمن االخت�سا�سن يف جمال 
املناهج وطرائق التدري�س وعلم النف�س الرتبوي وموجهي ومعلمي مادة االقت�ساد، لطرح اآرائهم  وماحظاتهم  حول 
االختبار من حيث ال�س���ياغة  و�س���احيته لقيا�س االأهداف املحددة لكل فقرة، ويف �سوء اآراء املحكمن قام الباحث 

ب�سياغة بع�س عبارات االختبار.

لاختبار: اال�ستطاعي  التجريب   :4.1.5

بعد حتكيم االختبار طبق ب�س���ورته االأولية على )38( طالبة من تلميذات ال�س���ف الثاين الثانوي االأدبي املنتقات 
اإىل ال�سف الثالث الثانوي يف بداية العام الدرا�سي 2012/2013 وبالتحديد بتاريخ 9/10/2012، بغر�س:

ح�ساب ثبات االختبار: مت ح�ساب ثبات االختبار با�ستعمال معادلة التجزئة الن�سفية وكان )0.83( وهذا ي�سري اإىل 
اأن االختبار له درجة عالية من الثبات.

ح�س���اب زمن االختبار: مت ح�س���اب الزمن املنا�س���ب النتهاء جميع الطالبات من االإجابة على جميع فقرات االختبار 
التح�سيلي ووجد اأنه )24( دقيقة.

لاختبار: النهائية  ال�سورة   :5.1.5

بع���د اإجراءات التحكيم والتجربة اال�س���تطاعية بلغ���ت عدد فقرات اختبار الفهم )24( فق���رة، واأعطي لكل فقرة 
جتي���ب عنها الطالبة درجة واحدة و�س���فر اإذا كانت االإجابة خاطئة وبذل���ك تكون الدرجة النهائية لاختبار )24( 
درجة، )ملحق4 ( ويبن جدول )1( توزيع فقرات اختبار الفهم على مو�سوعات الوحدتن وعدد االأ�سئلة واالأوزان 

الن�سبية.
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جدول)1( موا�سفات اختبار الفهم

الأوزان الن�ضبية%عدد الأ�ضئلةاملو�ضوع

%416.7امل�ضكلة القت�ضادية

%28.3احلاجات القت�ضادية

%416.7ال�ضلع القت�ضادية

%28.3الأر�ض

%520.8العمل

%416.7راأ�ض املال

%312.5التنظيم

عدد الأ�ضئلة/الأوزان الن�ضبية        24           100%

االجتاه: مقيا�ص   :2-5
قام الباحث باإعداد مقيا�س االجتاه واأجرى عليه اإجراءات التقنن كافة: 

املقيا�س: من  الهدف   :1.2.5

 يه���دف املقيا����س اإىل قيا�س اجتاهات طالبات ال�س���ف الثاين الثان���وي االأدبي )التجريبية وال�س���ابطة الثانية( نحو 
ا�ستعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�ساد.

املقيا�س:  مفردات  �سياغة   :2.2.5

    متت �سياغة فقرات املقيا�س يف �سوء التحليل النظري والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة باالجتاه نحو خرائط التفكري 
ومنها: درا�س���ة ملياء خريي، 2008؛ درا�س���ة مندور عبد ال�سام؛ 2009؛ درا�س���ة كاذية الرهيمي، 2010. ومت 
اال�س���تفادة منه���ا يف بناء فق���رات مقيا�س اجتاهات الطالبات نحو ا�س���تعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�س���اد 
البعد  اأبعاد:  تتوزع على ثاثة  �س���لبية،  اإيجابية و)13( فقرة  وتكون املقيا�س من )26( فقرة منها )13( فقرة 
االأول:اجتاهات الطالبات نحو اأهمية ا�س���تعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�ساد، ويت�سمن )12( فقرة: البعد 
الثاين: اجتاهات الطالبات نحو دور املعلم يف ا�س���تعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�س���اد، وي�س���تمل على )8( 
فق���رات. البع���د الثالث: اجتاهات الطالبات نحو ا�س���تعمال خرائط التفكري يف التعليم العام وت�س���من )6( فقرات. 
وحول درجات املقيا�س مت اإعداد املقيا�س وفق تدرج خما�س���ي )موافق ب�س���دة-موافق-غري متاأكد-غري موافق-غري 
موافق ب�س���دة( وح�س���بت درجات الفقرات املوجبة بالرتتيب:1-2-3-4-5 وعك�س ذلك ح�سبت درجات الفقرات 

ال�سالبة.

: املقيا�س  �سدق   :3.2.5

لتحديد �س���دق املقيا�س مت عر�س���ه ب�س���ورته االأولية على جمموعة م���ن املحكمن االخت�سا�س���ن يف جمال املناهج 
وطرائ���ق التدري����س وعلم النف�س الرتب���وي وموجهي مادة االقت�س���اد ومعلميه���ا، لطرح اآرائه���م وماحظاتهم حول  
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املقيا����س من حيث ال�س���ياغة  و�س���احيته للقيا�س .ويف �س���وء اآراء املحكم���ن قام الباحث ب�س���ياغة بع�س عبارات 
املقيا�س.

للمقيا�س:  اال�ستطاعي  التجريب   :4.2.5

بعد حتكيم املقيا�س طبق ب�س���ورته االأولية على )38( طالبة من تلميذات ال�س���ف الثاين الثانوي االأدبي املنتقات 
اإىل ال�سف الثالث الثانوي يف بداية العام الدرا�سي2012/2013 وبالتحديد بتاريخ 9/10/2012، بغر�س:

ح�س���اب ثبات املقيا�س: مت ح�س���اب ثبات املقيا�س با�س���تعمال معادلة التجزئة الن�سفية وكان) 71 .0 ( وهذا ي�سري 
اإىل اأن املقيا�س له درجة عالية من الثبات.

ح�س���اب زمن املقيا�س:مت ح�س���اب الزمن املنا�س���ب النتهاء جمي���ع الطالبات من االإجابة على جمي���ع فقرات املقيا�س 
ووجد اأنه )26( دقيقة.

للمقيا�س:  النهائية  ال�سورة   :5-2-5

بع���د اإج���راءات التحكيم والتجربة اال�س���تطاعية بلغت عدد فق���رات املقيا�س )26( فقرة، ومت اإع���داد التعليمات، 
واأ�سبح املقيا�س ب�سورته النهائية �سالح للتطبيق، ملحق )5(.

- الت�سميم التجريبي واإجراءات التجربة:  6
اتبع البحث احلايل املنهج التجريبي وفق اخلطوات االآتية: 

البحث: متغريات   :1-6
املتغري امل�س���تقل: وله م�س���تويان: ا�س���تخدام خرائط التفكري يف التدري�س للمجموعة التجريبية واملجموعة ال�سابطة 

الثانية، الطريقة التقليدية للمجموعة ال�سابطة االأوىل. 

 املتغريات التابعة:الفهم واالجتاه.

6 - 2: الت�سميم التجريبي للبحث:   مت ت�سميم البحث باال�ستناد اإىل الت�سميم  العام ل “�سولومون”.

التجريبية

ال�ضابطة 
الأوىل

ال�ضابطة 
الثانية

املجموعة

- اختبار الفهم 
- مقيا�ض الجتاه

- اختبار الفهم

- اختبار الفهم 
- مقيا�ض الجتاه

التطبيق القبلي

- اختبار الفهم 
- مقيا�ض الجتاه

- اختبار الفهم

- اختبار الفهم
-مقيا�ض الجتاه

التطبيق البعدي

 تدري�ض املحتوى با�ضتعمال 
خرائط التفكري

تدري�ض املحتوى بالطريقة 
املعتادة

تدري�ض املحتوى با�ضتخدام 
خرائط التفكري

املعاجلة التدري�ضية
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وعينته: البحث  3:جمتمع   -  6
يتاألف جمتمع البحث من جميع طلبة ال�س���ف الثاين الثانوي االأدبي الذين يدر�سون يف املدار�س احلكومية مبحافظة 
ع���دن للعام الدرا�س���ي 2012/ 2013 والبالغ عدده���م )3209( من الطلبة، ونظرًا ل�س���عوبة اإجراء التجربة 
عل���ى جمي���ع حاالت املجتمع العام مت اختيار طالبات مدر�س���تن من املجتمع لتنفذ فيهم���ا التجربة، و منهما اختريت 

ثاث �سعب بطريقة ع�سوائية ب�سيطة لتمثل جمموعات البحث، وجدول )2( يبن توزيع العينة.

جدول)2(توزيع عينة البحث بح�سب املدر�سة واملجموعة

اأفراد العينةاملجموعةا�ضم املدر�ضة

املجموعة التجريبية ثانوية اأبان للبنات
املجموعة ال�ضابطة الثانية

44
44

44املجموعة ال�ضابطة الأوىلثانوية باكثري للبنات

132الكلي

تكافوؤ املجموعات:  :4-6
 مت تكافوؤ املجموعات يف العمر الزمني، والتح�سيل الدرا�سي للعام ال�سابق، باالإ�سافة اإىل االختبار القبلي.

العمر الزمني: مت جمع البيانات اخلا�س���ة باأعمار الطالب���ات للمجموعات الثاث ووجد الباحث اأن اأعمارهن   -
متقاربة.

نتائج التح�سيل العلمي للعام ال�سابق: مت جمع الدرجات اخلا�سة بالطالبات لل�سف االأول الثانوي للمجموعات   -
الثاث،ومت اإدخالها للحا�سوب وا�ستعمل حتليل التباين االأحادي،والنتائج يف جدول )3(.

جدول)3(نتائج حتليل التباين االأحادي للتح�سيل العلمي للمجموعات الثاث يف ال�سف االأول الثانوي

الدللةقيمة فمتو�ضط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�ضدر التباين

43791.504221895.75بني املجموعات

1.706
غري 
دالة 202809415812836.04داخل املجموعات

2071886160الكلي

يت�س���ح من ج���دول )3( نتائج حتليل التباين االأحادي بن املجموعات الثاث ت�س���ري باأن���ه ال توجد فروق ذات داللة 
اإح�سائية للتح�سيل العلمي للعام ال�سابق، وهذا ما يعزز فر�سية تكافوؤ املجموعات.
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البحث: الأدوات  القبلي  6-5:التطبيق 
الفهم: :اختبار   1.5.6

مت تطبي���ق اختبار الفهم قبل التجربة يف الف�س���ل الدرا�س���ي االأول بتاريخ 16، 17 اأكتوب���ر 2012 على املجموعة 
التجريبية واملجموعة ال�س���ابطة االأوىل على التوايل، اأما املجموعة ال�س���ابطة الثانية فلم تخ�س���ع لاختبار القبلي، 
وذلك الإزالة اأثره بحيث تكون النتيجة بعد التطبيق ترجع فقط للمتغري امل�س���تقل خرائط التفكري ،ومت التطبيق على 

املجموعتن ملعرفة م�ستوى فهم الطالبات ملحتوى الوحدتن ولغر�س التكافوؤ، واجلدول)4( يبن ذلك.

جدول)4( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعتن التجريبية 
وال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم القبلي.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني
449.112.678التجريبية

غري دال861.503 ال�ضابطة 
448.252.717الأوىل

ويت�سح من بيانات جدول )4( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن املجموعتن التجريبية وال�سابطة 
االأوىل،مما يدل على تكافوؤ املجموعتن.

االجتاه: مقيا�س   :2.5.6

مت تطبي���ق مقيا�س االجتاه قبل بدء التجربة يف الف�س���ل الدرا�س���ي االأول بتاري���خ 16 اأكتوبر 2012 على املجموعة 
التجريبية فقط، اأما املجموعة ال�سابطة الثانية مل يطبق عليها املقيا�س قبليًا، وذلك الإزالة اأثره بحيث تكون النتيجة 
بعد التطبيق ترجع فقط للمتغري امل�ستقل. ومت التطبيق على املجموعة التجريبية ملعرفة االجتاهات االأولية للطالبات 

نحو ا�ستعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�ساد. 

املحتوى:  6-6:تدري�ص 
قام بتدري�س وحدتي«امل�س���كلة االقت�س���ادية« و«عنا�س���ر االإنتاج« لطالبات املجموعتن التجريبية وال�س���ابطة الثانية 
معلمة مادة االقت�س���اد مبدر�س���ة اأبان، وقبل التجربة التقى بها الباحث بغر�س تعريفها بالهدف من البحث واأهميته 
وكيفية التدري�س با�ستعمال خرائط التفكري، ودور كل من املعلمة والطالبة اأثناء الدر�س، واإجراءات تدريب الطالبات، 
و�س���لمت لها كرا�س���ات الن�ساط اخلا�س بهن،كما مت ت�سليم املعلمة دليل التدري�س لا�سرت�ساد به. وكان الباحث يقوم 
بزيارات دورية للمدر�س���ة وغرفة م�س���ادر التعلم التي كان يتم فيها تنفيذ التجربة. اأما بالن�س���بة لتدري�س املجموعة 
ال�س���ابطة االأوىل فق���د قامت معلمة مادة االقت�س���اد مبدر�س���ة باكثري بالتدري����س بالطريقة املعتادة. وقد ا�س���تغرق 
تدري�س وحدتي«امل�س���كلة االقت�س���ادية وعنا�سر االإنتاج« اأكرث من )7( اأ�س���ابيع خال الفرتة من13/11/2012 

اإىل4/1/2013.

البحث:  الأداة  البعدي  التطبيق   :7-6
بعد االنتهاء من تدري�س الوحدتن للمجموعات الثاث مت تطبيق اختبار الفهم ومقيا�س االجتاه بتاريخ 5/1/2013 

للمجموعتن التجريبية وال�سابطة الثانية، و8/1/2013 للمجموعة ال�سابطة االأوىل. 
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- االأ�سلوب االإح�سائي امل�ستعمل يف البحث:  7
 ا�س���تعمل الباحث الرزمة االإح�س���ائية يف العلوم االجتماعية Spss ملعاجلة البيانات واختبار الفر�سيات با�ستعمال 

الو�سائل االإح�سائية االآتية :

حتليل التباين االأحادي لتكافوؤ املجموعات.
التجزئة الن�سفية، الإيجاد معامل ثبات االختبار ومقيا�س االجتاه.

االختبار التائي ملقارنة الفروق بن متو�سطات املجموعات.

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها
النتائج: -عر�ص   1

فيما ياأتي عر�سًا للنتائج التي تو�سل اإليها الباحث لاإجابة عن اأ�سئلة البحث وللتحقق من �سحة فر�سياته.

الفر�سية االأوىل: �سحة  1.1:اختبار 
والت���ي تن�س عل���ى اأنه »يوجد اختاف يف متو�س���ط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاتي در�س���ن با�س���تعمال 
خرائ���ط التفكري عن متو�س���ط درجات طالبات املجموعة ال�س���ابطة االأوىل الاتي در�س���ن بالطريق���ة التقليدية، يف 

التطبيق البعدي الختبار الفهم ل�سالح املجموعة التجريبية«.

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة التجريبية و طالبات املجموعة ال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم البعدي وجدول )5( يو�سح ذلك.

جدول)5( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعتن التجريبية 
وال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم البعدي.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني
4416.233.270التجريبية

868.740
دال 

عند0.01 4410.412.967ال�ضابطة الأوىل

 ويت�س���ح م���ن بيانات ج���دول )5( اأنه يوجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
التجريبي���ة  و طالب���ات املجموع���ة ال�س���ابطة االأوىل يف اختبار الفهم البع���دي، حيث بلغت القيمة التائية املح�س���وبة 
)8.740( وه���ي اأك���رب من القيم���ة التائية اجلدولية )2.66( عند م�س���توى داللة اإح�س���ائية )0.01( ودرجات 

حرية )86( ول�سالح املجموعة التجريبية، وبهذا تقبل الفر�سية االأوىل.

1-2: اختبار �سحة الفر�سية الثانية:
والتي تن�س على اأنه »يوجد اختاف يف متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة الثانية الاتي در�سن با�ستعمال 
خرائ���ط التفكري عن متو�س���ط درجات طالبات املجموعة ال�س���ابطة االأوىل الاتي در�س���ن بالطريق���ة التقليدية، يف 
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التطبيق البعدي الختبار الفهم ول�سالح املجموعة ال�سابطة الثانية«.

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة ال�سابطة الثانية وطالبات املجموعة ال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم البعدي وجدول )6( يو�سح ذلك.

جدول)6(املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعتن ال�سابطة الثانية 
وال�سابطة االأوىل يف اختبار الفهم البعدي.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني
4415.663.270ال�ضابطة الثانية

867.502
دال 

عند0.01 4410.412.967ال�ضابطة الأوىل

 ويت�س���ح م���ن بيانات ج���دول )6( اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
ال�س���ابطة الثاني���ة وطالب���ات املجموع���ة ال�س���ابطة االأوىل يف اختبار الفه���م، حيث بلغ���ت القيمة التائية املح�س���وبة 
)7.502( وه���ي اأك���رب من القيم���ة التائية اجلدولية )2.66( عند م�س���توى داللة اإح�س���ائية )0.01( ودرجات 

حرية )86( ول�سالح املجموعة ال�سابطة الثانية وبهذا تقبل الفر�سية الثانية.

الثالثة: الفر�سية  �سحة  اختبار   :3-1
والت���ي تن����س على اأنه«يوجد اختاف يف متو�س���طي درجات طالب���ات املجموعة التجريبية قب���ل التجربة وبعدها، يف 

اختبار الفهم ول�سالح التطبيق البعدي »

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ التجربة يف اختبار الفهم وجدول )7( يو�سح ذلك.

جدول)7(املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعة التجريبية قبل وبعد 
تنفيذ التجربة يف اختبار الفهم.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني
449.112.678جتريبية قبلي

8611.164
دال 

عند0.01 4416.233.270جتريبية بعدي

 ويت�س���ح م���ن بيان���ات ج���دول )7( اأنه يوجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
التجريبي���ة قب���ل وبعد التجربة يف اختبار الفهم ،حي���ث بلغت القيمة التائية املح�س���وبة )11.164( وهي اأكرب من 
القيمة التائية اجلدولية )2.66( عند م�ستوى داللة اإح�سائية )0.01( ودرجات حرية )86( ول�سالح التطبيق 

البعدي، وبهذا تقبل الفر�سية الثالثة.
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الرابعة: الفر�سية  �سحة  اختبار   :4-1
والتي تن�س على اأنه »ال يوجد اختاف يف متو�سط درجات طالبات املجموعة التجريبية عن متو�سط درجات طالبات 

املجموعة ال�سابطة الثانية والاتي در�سن با�ستعمال خرائط التفكري يف اختبار الفهم البعدي«.

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة الثانية يف اختبار الفهم البعدي وجدول )8( يو�سح ذلك.

جدول)8(املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعة التجريبية 
واملجموعة ال�سابطة الثانية يف اختبار الفهم البعدي.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني

4415.663.570التجريبية 
860.779

غري دال 
عند0.05 4428.484032ال�ضابطة الثانية

 ويت�س���ح من بيانات جدول )8( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
التجريبية وطالبات املجموعة ال�س���ابطة الثانية يف اختبار الفهم، حيث بلغت القيمة التائية املح�س���وبة )0.779( 
وه���ي اأق���ل من القيمة التائي���ة اجلدولية )2.00( عند م�س���توى داللة اإح�س���ائية )0.05( ودرجات حرية )86( 

وبهذا تقبل الفر�سية الرابعة.

اخلام�سة: الفر�سية  �سحة  اختبار   :6-1
والت���ي تن����س على اأنه »ال يوجد اختاف يف متو�س���ط اجتاهات طالبات املجموعة التجريبية عن متو�س���ط اجتاهات 

طالبات املجموعة ال�سابطة الثانية والاتي در�سن با�ستعمال خرائط التفكري يف التطبيق البعدي للمقيا�س«.

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة التجريبية وطالبات املجموعة ال�سابطة الثانية يف التطبيق البعدي للمقيا�س وجدول )9( يو�سح ذلك.

جدول)9(املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعة التجريبية  
واملجموعة ال�سابطة الثانية يف التطبيق البعدي للمقيا�س.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني

443.960.4101التجريبية 
861.507

غري دال 
عند0.05 444.070.2918ال�ضابطة الثانية

 ويت�س���ح من بيانات جدول )9( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
التجريبية وطالبات املجموعة ال�س���ابطة الثانية يف التطبيق البعدي للمقيا�س ،حيث بلغت القيمة التائية املح�س���وبة 
)1.507( وهي اأقل من القيمة التائية اجلدولية )2.00( عند م�ستوى داللة اإح�سائية )0.05( ودرجات حرية 

)86( وبهذا تقبل الفر�سية اخلام�سة.
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الفر�سية ال�ساد�سة: �سحة  اختبار   :7-1
والت���ي تن����س على اأنه »يوجد اختاف يف متو�س���ط اجتاهات طالبات املجموعة التجريبي���ة قبل التجربة وبعدها، يف 

مقيا�س االجتاه ول�سالح التطبيق البعدي«.

والختبار �س���حة الفر�س���ية، مت ح�ساب املتو�س���طات احل�س���ابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( لدرجات طالبات 
املجموعة التجريبية قبل وبعد تنفيذ التجربة يف التطبيق البعدي للمقيا�س وجدول )10( يو�سح ذلك.

جدول)10( املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( ملقارنة متو�سطات املجموعة التجريبية قبل 
وبعد تنفيذ التجربة يف التطبيق البعدي للمقيا�س.

عدد املجموعة
العينة

املتو�ضط 
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

درجات 
دللة قيمة )ت(احلرية

الطرفني

443.540.4233جتريبية قبلي
دال 864.633

عند0.01 443.960.4101جتريبية بعدي

 ويت�س���ح من بيانات جدول )10( اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�س���ائية بن متو�س���طي درج���ات طالبات املجموعة 
التجريبي���ة قبل وبع���د التجربة يف التطبيق البعدي للمقيا�س ،حيث بلغت القيمة التائية املح�س���وبة )4.633( وهي 
اأكرب من القيمة التائية اجلدولية )2.66( عند م�ستوى داللة اإح�سائية )0.01( ودرجات حرية )86( ول�سالح 

التطبيق البعدي للمقيا�س، وبهذا تقبل الفر�سية ال�سابعة.

وتف�سريها: النتائج  -مناق�سة   2
1.2: اأظه���رت النتائ���ج اخلا�س���ة بتطبي���ق اختبار الفهم على املجموع���ات الثاث: التجريبية، وال�س���ابطة االأوىل، 
وال�سابطة الثانية )بعديا(، وعلى املجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة،اأن هناك فروقا ذات داللة اإح�سائية 
يف الفه���م ل�س���الح املجموعتن التجريبية وال�س���ابطة الثاني���ة يف التطبيق البعدي، ولهذا قبلت الفر�س���يات: 
االأوىل، الثانية، الثالثة، حيث كان هناك يف الواقع اأثر ال�ستعمال خرائط التفكري يف التدري�س يف فهم طالبات 
املجموعتن التجريبية وال�س���ابطة الثانية، بعد درا�ستهن وحدتا “امل�سكلة االقت�سادية وعنا�سر االإنتاج”حيث 
�س���اعدت الطالبات على ا�س���تخا�س املفاهيم واإدراك العاقات وتنظيم االأف���كار وربط معلوماتهن اجلديدة 
مبعارفهن ال�سابقة، وتذكرهن للمعلومات مما اأدى اإىل زيادة فهمن للمحتوى الدرا�سي، وذلك من خال قيام 
الطالب���ات بدور اإيجابي يف تخطي���ط وتنظيم العديد من خرائط التفكري يف املو�س���وعات املختلفة للوحدتن، 
باالإ�س���افة اإىل حتمل م�سوؤولية التعلم اأثناء تنفيذ الن�س���اطات وتنظيم املحتوى املعريف يف كرا�سات الن�ساطات 
،وم�س���اركتهن االإيجابية يف اأثناء املناق�س���ات مع املعلمة، االأمر الذي اأدى اإىل ح���دوث التعلم ذي املعنى الناجت 
عن ا�س���تعمال خرائط التفكري. وتتفق هذه النتيجة مع  النتائج التي تو�س���لت اإليها درا�سة كل من: 1998 ،؛ 
Ball �سنية ال�سافعي،2006 ؛ Hickie،2006 ؛ علياء عي�سى، ومها اخلمي�سي، 2007؛ منري �سادق، 
2008؛ ن���وال عب���د الفتاح، 2008؛ ابتهال عمران، 2008 ؛ Gibbs،2009؛ �س���ناء عبد العظيم، 
 Leary،1999 ;:2009؛ هناء مندوه، 2010، اإميان ع�س���فور، 2011، واختلفت مع درا�س���ة كل من
Dais،2006 ; Russell،2010 ; Sunseri،2011 ، حيث اأظهرت باأنه ال توجد فروق ذات داللة 

اإح�سائية ترجع خلرائط التفكري.
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2.2: اأثبتت النتائج اخلا�سة بالفر�سية الرابعة اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن املجموعة التجريبية 
واملجموعة ال�س���ابطة الثانية يف م�س���توى فهم الطالبات، ولهذا قبلت الفر�س���ية الرابعة، ويف�سر الباحث هذه 
النتيج���ة بالطبيع���ي، حيث مت ا�س���تعمال خرائ���ط التفكري يف تدري����س املجموعتن، ومل يح�س���ل الباحث على 
بحوث ا�س���تعملت خرائط التفكري ويت�س���من ت�سميمها جمموعة �سابطة ثانية ال يف اليمن واليف الدول العربية 

واالأجنبية بح�سب الدرا�سات املتوافرة للباحث، وبالتايل ال ميكن مقارنة هذه النتيجة مع درا�سات اأخرى.
اإح�س���ائية بن  توجد فروق ذات داللة  اأنه ال  البعدي ملقيا�س االجتاه  بالتطبيق  النتائج اخلا�س���ة  اأظهرت   :3.2
طالب���ات املجموع���ة التجريبية واملجموعة ال�س���ابطة الثانية يف اجتاهاتهن نحو خرائ���ط التفكري، وبالتايل مت 
قبول الفر�سية اخلام�سة، ويف�سر الباحث هذه النتيجة باأن طالبات املجموعتن خ�سعن لنف�س بيئة التعلم التي 
تتوافر فيها نف�س عنا�س���ر االإثارة والت�س���ويق والعمل امل�س���تقل؛ االأمر الذي ولد اجتاهات اإيجابية نحو خرائط 
التفكري. وال توجد درا�س���ات يف حدود علم الباحث ا�س���تعملت خرائط التفكري ويت�س���من ت�س���ميمها جمموعة 

�سابطة ثانية، وبالتايل ال ميكن مقارنة هذه النتيجة مع درا�سات اأخرى.
اأثبتت النتائج اخلا�سة بالتطبيق البعدي ملقيا�س االجتاه اأنه توجد فروق ذات داللة اإح�سائية بن متو�سطات   :4.2
االجتاهات القبلية والبعدية ل�سالح التطبيق البعدي لطالبات املجموعة التجريبية يف اجتاهاتهن نحو خرائط 
التفكري، وبالتايل مت قبول الفر�س���ية ال�ساد�س���ة، وذلك الأن ا�س���تعمال خرائط التفكري يف تدري�س االقت�س���اد 
للمجموع���ة التجريبية جعلت الدرو�س اأك���رث متعة من الطريقة االعتيادية مما عزز ثقتهن بالنف�س وحبًا لتعلم 
االقت�س���اد، ويف�س���ر الباحث هذه النتيجة باأن ا�س���رتاتيجية خرائط التفكري اأتاحت للطالبات العمل امل�س���تقل 
وامل�س���اركة والتفاع���ل االإيجابي الذي �س���اد املواقف التعلمية ب���ن معلمة املادة والطالبات مم���ا اأدى اإىل تنمية 
االجتاهات االإيجابية نحو خرائط التفكري. ويتفق امل�سمون العام لهذه النتيجة مع درا�سة كل من: ملياء خريي 

)2008(؛ مندور عبد ال�سام، 2009؛ كاذية الزهيمي، 2010.

توصيات البحث ومقترحاته
من خال النتائج ال�سابقة فاإن الباحث يو�سي مبا ياأتي:

التفكري.   خرائط  من  العديد  يت�سمن  بحيث  االأدبي  الثانوي  الثاين  لل�سف  االقت�ساد  منهج  تطوير  اإعادة   .1
عقد دورات تدريبية ملعلمي وموجهي االقت�س���اد باملرحلة الثانوية خا�س���ة با�س���تعمال ا�س���رتاتيجية خرائط   .2

التفكري وتطبيقها يف تخطيط درو�س االقت�ساد وتنظيمها.
التفكري. خرائط  ا�ستعمال  عند  التدري�س  طرائق  يف  التنوع  ال�سرح  اأثناء  املعلم  يراعي  اأن  ينبغي   .3

تطوير برامج اإعداد معلمي الدرا�س���ات االجتماعية بكليات الرتبية بحيث ت�س���مل ا�سرتاتيجية خرائط التفكري   .4
واأهميتها يف التدري�س والتعلم.

ي�ستمل على العديد من خرائط التفكري وكيفية تدريب الطلبة عليها. االقت�ساد  ملعلم  دليل  اإعداد   .5
االقت�ساد. مادة  التفكري يف  مهارات  تنمية  التفكري يف  ا�ستعمال خرائط  الدرا�سات حول  املزيد من  اإجراء   .6

حول ا�ستعمال خرائط التفكري يف مواد و مراحل درا�سية اأخرى. الدرا�سات  من  مزيد  اإجراء   .7
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