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فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية المهارات
اإلبداعية لحل المشكالت لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة
العلوم

الملخص

د.رغداء نعيسة*
د.أمحد الربعاين **

تعرف فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في إكساب تالمذة الصف الرابع األساسي
هدف البحث إلى ّ
وتعرف داللة الفروق
حل المشكالت في مادة العلوم وحدة "البيئة وتكيف األحياء"ّ .
المهارات اإلبداعية في ّ

حل المشكالت وفق متغيري البحث( :الجنس،
اإلحصائية بين درجات التالمذة في اختبار المهارات اإلبداعية في ّ
وتكونت عينة البحث من ( )05تلميذاً وتلميذة ،توّزعوا على مجموعتين ( )50تلميذاً وتلميذة في
طريقة التدريس)ّ .
مقرر
المجموعة الضابطة ،و( )50تلميذاً وتلميذة في المجموعة التجريبية .وقام الباحثان بتصميم وحدة درسية في ّ
حل المشكالت .وخلص
العلوم باستخدام استراتيجية الخرائط الذهنية ،وتصميم اختبار للمهارات اإلبداعية في ّ
البحث إلى النتائج اآلتية:
حل
-1إ ّن البرنامج التدريبي المقترح وفق استراتيجية الخرائط الذهنية لتنمية المهارات المهارات اإلبداعيّة في ّ
حل المشكالت حيث بلغت نسبة الكسب
المشكالت يتّصف بالفاعلية فيما
ّ
يختص بتنمية المهارات اإلبداعية في ّ

المعدَّل وفق قانون بالك (.)1.11

متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق
-5وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ّ
حل المشكالت ولصالح أفراد المجموعة التجريبية.
البعدي المباشر الختبار المهارات اإلبداعيّة في ّ

متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ومتوسط
-3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ّ
حل المشكالت.
درجاتهم في التطبيق البعدي المباشر الختبار المهارات اإلبداعية في ّ

متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسط
-4وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ّ
حل المشكالت لصالح التطبيق البعدي المباشر.
درجاتهم في التطبيق البعدي المباشر الختبار المهارات اإلبداعية في ّ
متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر
-0عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ّ
حل المشكالت وفق متغيّر الجنس.
الختبار المهارات اإلبداعية في ّ

الكلمات المفتاحية :استراتيجية ،الخرائط الذهنية ،المهارات اإلبداعية

* كلية الرتبية ،جامعة دمشق ،سوريا
** كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس  ،سلطنة عمان
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Abstract
The aim of the research is to know the effectiveness of using of mind maps strategy
to instill in students fourth grade basic skills in creative problem-solving in science
unit "environment and adapt neighborhoods." And identify significant statistical
differences between the test scores of students in creative problem-solving skills in
accordance with the variables of research: (sex, teaching method). The sample of the
research (50) male and female students, were divided into two groups (25) male and
female pupils in the control group, and (25) male and female pupils in the
experimental group. The researchers designed unit Dersah in decision science using
mind maps strategy, design and test the creative skills in problem solving.
The research found the following results:
1. The proposed training program in accordance with the mental maps for the
development of creative skills, skills in problem-solving strategy is characterized
by effectiveness with regard to the development of creative skills in problem
solving, reaching average earning ratio according to the Black Law (1.16(.
2. The presence of statistically significant differences between the average scores of
the experimental group and control group in the post direct application to test the
creative skills in problem solving and in favor of the experimental group.
3. There are statistically significant between the average scores of the control group
members in the application and tribal differences in the average scores direct
application to test the dimensional creative skills in problem solving.
4. the presence of statistically significant differences between mean scores of the
experimental group in the application and tribal differences in the average scores
dimensional direct application to test the creative skills in problem solving in
favor of direct application posttest.
5. There were no statistically significant differences between the average scores of
the experimental group in the post direct application to test the creative skills in
problem-solving according to the variable sex.
Keywords: Strategy, Mind maps, Creative skills.
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المقدمة:

النمو السريع
يعرف العصر احلايل بأنّه عصر الثورة العلمية والتكنولوجية ،واالنفجار املعريف ،وأمام هذا ّ
كم متزايد من املعرفة قد يش ّكل عائقاً أمام
املستمر للمعرفة العلمية ،فإ ّن تطبيق املناهج احلالية اليت حتتوي على ّ
و ّ
املعلّمني والطلبة على ح ّد سواء.

اهتم العديد من الدراسات والبحوث يف السنوات املاضية بالبحث عن طرائق وأساليب
لذلك ّ
واسرتاتيجيات وأدوات تعليمية مشت ّقة من بعض نظريات التعلّم اليت ترّكز على العمليات املعرفية اليت حتدث ضمن
البُىن املعرفية للمتعلّم ،واليت تتعلّق بكيفية اكتسابه للمعرفة ،وتنظيمها ،وختزينها يف ذاكرته ،وكيفية استخدامه هلذه
املعرفة يف حتقيق املزيد من التعلّم والتفكري .ويرى أودوم وكيلي ( )Odom & Kellyأ ّن أكثر االسرتاتيجيات
أهم تلك
التعليمية اليت حت ّقق هذا الغرض هي االسرتاتيجيات البنائية اليت تع ّد اخلرائط الذهنية واحدة من ّ

االسرتاتيجيات (طالفحة.)332 ،2102 ،
ويع ّد توين بوزان /مبتكر اخلارطة الذهنية ،إذ يرى بوزان بوجود متايز بني اجلانبني األمين واأليسر للدماغ
قمة
( ،)Buzan, 2006وهذا يتطلّب البحث عن طريقة تدريس تربط بني األمين واأليسر ،مبا يضع الدماغ يف ّ

عطائه ،لذا ابتكر بوزان اخلارطة الذهنية ،اليت تع ّد من الطرائق اليت تساعد يف حتسني كفاءة الربط بني جانيب الدماغ
أو التدريس للدماغ كلّه ( ،)Buzan, 1995ومن دواعي استخدام اخلرائط الذهنية حبسب "بوزان" ّأّنا تفيد يف

إيصال املتعلّم إىل أعلى درجات الرتكيز ،باإلضافة إىل حتويل املادة املكتوبة إىل تنظيم يسهل استيعابه ويتمثّل يف
تصميم اخلارطة الذهنية ،وتعمل أيضاً على حتويل املادة اللفظية إىل رسوم ورموز وصور ،وهنا يتفاعل املتعلّم ذهنياً
ألّنا منظم ختطيطي تنتظم
بصورة كبرية مع املادة العلمية ،كما تساعد يف تنظيم أفكار املتعلّم ومعلوماته وترتيبها ّ ،
فيه املادة العلمية واألفكار واملعلومات بصورة فنية وبصرية تتيح للمتعلّم الفرصة للتفاعل مع املادة العلمية ،وبذلك
تعملً على إدماج املتعلّمني بفاعلية يف العملية التعليميّة ،وال سيّما مع عملية بناء اخلرائط الذهنية ظاهرياً وذهنياً،
ويستمتعون كثرياً ،وجيدون يف هذا النشاط تغيرياً للروتني االعتيادي.
أهم األساليب التعليمية التعلّمية
وقد أ ّكد نوفاك  Novakوكاناس  Canasأ ّن خرائط التفكري من ّ
كل من املعلّم واملتعلّم كوّنا تعتمد على جمموعة من العناصر اليت مت ّكن املعلّم من أداء جمموعة من
اليت حيتاج إليها ّ
املهمات ممّا يساعد املتعلّم يف حتسني عملية تعلّمه (.)Novak & Canas, 1984, 18
ّ
تنشط التفكري املنظّم وترتّب
كما أ ّكد هريل  Hyrleأ ّن خرائط التفكري من أدوات التعلّم البصري اليت ّ
املعلومات يف بُىن ذهنية داخل الدماغ ممّا جيعلها ُحتدث تق ّدماً متنامياً يف املعرفة ،وتساعد املتعلّم يف نقل املعلومة إىل
معرفة مفيدة ،وتسهل عملية التعلّم مبا يتّفق مع الفروق الفردية والذكاءات املتع ّددة (.)Hyrle, 2004, 23
وبني من خالل
وبني نوفاك /أ ّن خرائط التفكري حتول دون احلفظ األصم ّ
وتؤدي إىل التعلّم ذي املعىنّ ،
استعراضه لنتائج جمموعة من الدراسات السابقة أ ّن االعتماد على احلفظ األصم يف عملية التعليم أمر شائع يف
يؤدي إىل اخلوف من التعلّم وضعف الدافعية
املدارس ينتج عنه سوء الفهم وضعف الروابط بني املعلومات ،كما ّ
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والتحصيل  .(Novak, 1998, 27).ومن جانب آخر بيّنت الدراسات أ ّن االعتماد على خرائط التفكري
حل املشكالت
ّ
يؤدي إىل التعلّم النشط وتنظيم عملية التعلّم ّ
وينمي مهارات التعلّم الذايت والتعلّم القائم على ّ
وحيسن من مستوى التحصيل ويزيد الدافعية حنو التعلّم )(Turcsang (Zahoo, 2003, 78
والتفكريّ ،
).& Dluhar, 2003
إ ّن االعتماد على استخدام طرائق التدريس اليت تستعني خبرائط التفكري كانت له نتائج إجيابية يف تنمية
وحتسن مستوى التحصيل الدراسي يف القراءة واللغات والرياضيات والفيزياء والعلوم والكيمياء ،
مهارات التفكري ّ
وغريها من املواد الدراسية ويف املراحل العمرية املختلفة (Hickie, 2006) (Diaz, 2010) (Sidding,
).2007
ليبني فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تدريس العلوم
ومن خالل ما سبق جاء البحث احلايل ّ

حل املشكالت.
إلكساب التالمذة املهارات اإلبداعية يف ّ

 - 1مشكلة البحث:
أ ّكدت التوجهات الرتبوية املعاصرة مسألة تعليم املتعلّم كيف يتعلَّم؟ وكيف يف ّكر؟ لذلك اهتمت بتزويد
املتعلّم بأدوات البحث العلمي كاملالحظة والتجريب والتفكري التحليلي والناقد ،وغريه من أشكال التفكري (بشارة
والياس ،)01 ،2112 ،واستجابةً لتلك التوجهات قامت وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية بتطوير املناهج

يف ضوء معايري وطنية بالقرار الوزاري ( 043/2103بتاريخ  .)2101/4/0وتطلّب تطبيق تلك املناهج إعداد
ِ
تنمي مهارات التفكري املتع ّددة لدى الطلبة على
املعلّمني وتدريبهم على أساليب التعلّم النشط املختلفة ،اليت ّ
اختالف قدراهتم .لكن الدراسات اليت أجريت يف مدارس اجلمهورية العربية السورية  ،أظهرت افتقار املعلّمني إىل
املطورة بالشكل الصحيح ،ودون حتقيق األهداف يف جمال تنمية مهارات
تلك املهارات ممّا حيول دون تطبيق املناهج ّ
ِ
متوسطة ،وتواجه
التفكري املختلفة لدى الطلبة ،فالواقع ّ
يدل على أنذ تطبيق أساليب التعلّم النشط حم ّققة بدرجة ّ
املعلّمني صعوبات كثرية يف أثناء التطبيق ،من أمهها قلّة معرفتهم بأساليب التعلّم ِ
النشط ،وضعف التدريب على
أنواعه املختلفة (شبول.)000 ،2103 ،

تع ّد مادة العلوم مادة حيوية مهمة كوّنا ترتبط باحلياة اليومية من جهة ،وكوّنا تسهم بشكل كبري يف تق ّدم
األمم وتطورها من جهة أخرى  .ولذلك فهناك أساليب واسرتاتيجيات عديدة ميكن أن يتبعها معلّم العلوم حىت
يعمل على ترسيخ املفاهيم العلمية يف أذهان الطلبة  ،وبالتايل زيادة حتصيلهم وتنمية مهارات التفكري لديهم .وتع ّد
كل من (عبد الوهاب،
اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية من ّ
أهم االسرتاتيجيات املتّبعة يف ذلك ،وهذا ما تؤّكده دراسة ّ
2112؛ وقاد2110 ،؛ حوراين2100 ،؛ ضهري .)2104 ،وهذا ما حفز الباحثان الستخدام اسرتاتيجية
اخلرائط الذهنية كأسلوب جديد يف التعليم والتعلّم يسهم يف إكساب التالمذة مهارات التفكري الناقد ،وتساعدهم
يف اسرتجاع املعلومات ،إذ إن أغلب الطرائق التعليمية املتّبعة تعمل على تفعيل احلفظ االستظهاري اآليل
للمعلومات ،حيث يقوم التلميذ حبفظ هذه املعلومات آلياً لإلجابة على أسئلة االختبار ،واحلصول على درجة
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عالية ،ومن مثّ متحى هذه املعلومات من ذاكرته ،ممّا يسبب مشكلة كبرية  ،وال سيّما أ ّن معلومات مادة العلوم
تتلخص مشكلة البحث بالسؤال التايل:
تراكمية بطبيعتها  .وعليه ّ
حل المشكالت لدى
ـ ما فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية المهارات اإلبداعية في ّ
تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة العلوم؟

 -5أهمية البحث :تتمثّل أمهية البحث يف النقاط التالية:

 - 0-2يسلّط البحث الضوء على أمهية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية ملا هلا من عالقة وثيقة بإكساب التالمذة
خاصةً.
عامةً ،ومهارات التفكري الناقد ّ
مهارات التفكري ّ
تعرف فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب التالميذ ملهارات
 - 2-2أمهية البحث التطبيقية يف ّ

التفكري الناقد.
املختصني من أجل العمل على تزويد املعلّمني مبهارات بناء
 – 2-3قد تفيد نتائج البحث احلايل املوجهني
ّ
اخلرائط الذهنية اليت تع ّد من األساليب التدريسية احلديثة يف التعلّم ِ
النشط  ،األمر الذي سينعكس إجيابياً على
ممارساهتم التعليميّة.
 – 2-4لفت نظر أصحاب القرار يف املؤسسات الرتبوية ،والتعليميّة إىل أمهية اخلرائط الذهنية يف عمليّة التعليم
والتعلّم.

تعرف اآليت:
-3أهداف البحث :يهدف البحث إىل ّ
 – 0-3فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب تالمذة الصف الرابع األساسي املهارات اإلبداعية
حل املشكالت يف مادة العلوم وحدة "البيئة وتكيف األحياء".
يف ّ
حل املشكالت وفق
 – 2-3داللة الفروق اإلحصائية بني درجات التالمذة يف اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
متغريي البحث( :اجلنس ،طريقة التدريس).
 - 4أسئلة البحث :يسعى البحث لإلجابة عن السؤال األساسي اآليت:
حل
ما فاعلية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب تالمذة الصف الرابع األساسي املهارات اإلبداعية يف ّ
املشكالت يف مادة العلوم وحدة " البيئة وتكيف األحياء"؟
 -0متغيرات البحث:
حل املشكالت باستخدام
 -1-0املتغريات املستقلة :برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي يف ّ
اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.
اجلنس( :ذكور ،إناث).
حل املشكالت.
 -5-0املتغريات التابعة :إجابات التالميذ على اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
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 -1فرضيات البحث :جرى اختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى الداللة (:)1.10

متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف
 -0-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
التطبيق القبلي الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف
 - 2-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعيّة يف ّ
 -3-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي
حل املشكالت.
ّ
ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي
 -4-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
ّ
ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
 - 0-6ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي
حل املشكالت وفق متغري اجلنس.
املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

7ـ حدود البحث:

 - 0-2الحدود البشرية والمكانية :طُبّقت أدوات البحث على عينة من تالمذة الصف الرابع األساسي يف
مدارس حمافظة دمشق الرمسية .مدرسة (نصري شورى) للتعليم األساسي الرمسية – احللقة األوىل  -يف حمافظة
دمشق.
 -2-2الحدود الزمنية :متّ تطبيق أدوات البحث يف الشهر الثالث والرابع من العام الدراسي (-2104
2100م).
حل
 - 3-2الحدود العلمية :فاعلية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ
املشكالت لدى عينة من تالمذة الصف الرابع األساسي يف مدارس حمافظة دمشق الرمسية ،وقياسها من خالل
حل املشكالت.
اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

 8ـ تعريف مصطلحات البحث النظرية واإلجرائية:

املتغريات التابعة (شحاته
 – 1-8الفاعلية :مدى األثر الذي حتدثه املعاجلة التجريبية كوّنا متغرياً مستقالً يف أحد ّ
وآخرون.)231 ،2113 ،
بأّنا :مدى األثر الذي يرتكه تدريس وحدة "البيئة وتكيّف
وتعرف الفاعلية في البحث الحالي إجرائياً ّ
ّ
األحياء" باستخدام طريقة اخلرائط الذهنية على اكتساب تالمذة الصف الرابع األساسي للمهارات اإلبداعية يف
حل املشكالت.
ّ

 -5-8المهارة :هي األداء السهل الدقيق القائم على الفهم ملا يتعلّمه اإلنسان حركياً وعقلياً مع توفري الوقت
واجلهد والتكاليف (اللقاين ،واجلمل.)301 ،2113 ،
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حل
وتعرف في البحث الحالي بأنها :قدرة التلميذ على أداء املهمة املطلوبة منه يف اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
املشكالت حبيث يستخدم معارفه املتعلّقة باملهمة املطلوبة بسهولة ويسر ويف وقت خمتصر.

كل من
 – 3-8استراتيجية الخرائط الذهنية :هي "رسم ختطيطي يوضح املفاهيم وما يرتبط هبا من عالقات يف ّ
األبعاد األفقية والرأسية" (.)Schmid, 1990, 79
صممت ملساعدة املتعلّم عند قيامه مبهام تعليمية
و"هي مثانية أدوات بصرية تُ ّ
عّب عن مثاين عمليات تفكري أساسيةّ ،
أو حياتية ما ،وتعمل خرائط التفكري على تعزيز قدرات املتعلّم على توليد األفكار ،ومجع املعلومات وترتيبها ،
وتقييم األفكار؛ وبالتايل القدرة على مواجهة املشكالت اليت يُقابلها املتعلّم ،وهي أشكال مرنة تسمح للمتعلّم
مهمته ،والوصول إىل اهلدف املطلوب" (أبو
باختيار اخلريطة املناسبة وتوسيعها بالشكل الذي يُتيح له فرصة إكمال َّ
سكران.)8 ،2102 ،

حل المشكالت" :هو مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص الشخصية اليت إذا ما
 - 4-8اإلبداع في ّ
حل املشكلة" (جروان،
وجدت بيئة مناسبة ُميكن أن ترقى بالعمليات العقلية ّ
لتؤدي إىل نتاجات أصيلة ومفيدة يف ّ
.)68 ،0000
حتسس للمشكالت والوعي مبواطن الضعف والثغرات وعدم االنسجام
ومن وجهة نظر (تورانس) :هو "عملية ّ
والنقص يف املعلومات ،والبحث عن حلول للمشكلة وتنبّؤ ،وصوغ فرضيات جديدة ،واختبار الفرضيات وإعادة
صوغها للوصول إىل حلول وارتباطات جديدة باستخدام املعطيات املتوافرة" (سعادة.)06 ،2116 ،

تضم الطالقة يف التفكري واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت
وعرفها (جيلفورد) بأنها" :مسات استعدادية ّ
وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت أو اإلسهاب" (سعادة.)02 ،2116 ،
والمهارات اإلبداعية في حل المشكالت التي سيتناولها الباحثان في بحثهما هي:
-الطالقة" :هي القدرة على إنتاج أكّب عدد ممكن من األفكار /االستعماالت /الكلمات خالل فرتة زمنية

حم ّددة .وكلّما كان عدد األفكار أكثر يف زمن حم ّدد كان اإلنسان أكثر طالقة".

-المرونة" :هي القدرة على االنتقال بالتفكري من موقف إىل آخر أو من تصنيف إىل آخر ،أو القدرة على

إجياد أنواع خمتلفة من احللول ملشكلة ما".

األصالة" :هي القدرة على توليد أفكار جديدة غريبة أو نادرة مل يسبق إليها أحد من العمر نفسه"(طربيه.)030 ،2118 ،
-9دراسات سابقة:
 - 0-0الدراسات العربية:
 دراسة وقاد ( )5552السعودية :بعنوان( :فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعضموضوعات مقرر األحياء لطالبات الصف األول الثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة).
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هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام اخلرائط الذهنية على حتصيل بعض موضوعات مقرر األحياء عند املستويات
(التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،الرتكيب) لطالبات الصف األول الثانوي كبريات مبدينة مكة املكرمة.
تكونت عينة الدراسة من ( )00طالبة من طالبات الصف األول الثانوي
استخدمت الباحثة املنهج التجرييب .و ّ
تكونت من ()28
تكونت من ( )22طالبة ،وجمموعة ضابطة ّ
كبريات ،متّ تقسيمها إىل جمموعتني ،جمموعة جتريبية ّ

طالبة .وقامت الباحثة ببناء دليل املعلّمة لتدريس الوحدتني املختارتني (التنفس واإلخراج) بعد حتليل احملتوى ،ومن
مثّ إعداد االختبار التحصيلي القبلي/البعدي.
متوسطي درجات اختبار طالبات
توصلت نتائج الدراسة إىل :عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل عند مستوى التذ ّكر ،بينما وجدت
متوسطي درجات اختبار طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق
فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
ككل بعد
البعدي الختبار التحصيل عند مستوى الفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب ،وعند املستويات املعرفية ّ
ضبط التحصيل القبلي.
 دراسة المولد ( ،)5552السعودية :بعنوان( :أثر استخدام الخرائط الذهنية في التدريس على التحصيللدى طالبات الصف الثالث الثانوي في مادة الجغرافيا).
هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام اخلرائط الذهنية على التحصيل لدى املستويات طالبات الصف الثالث
الثانوي يف مدينة مكة املكرمة يف مادة اجلغرافيا.
قسمت إىل جمموعتني،
استخدمت الباحثة املنهج شبه التجرييب .و ّ
تكونت عينة الدراسة من ( )03طالبةّ ،
تكونت من ( )20طالبة .وقامت الباحثة بإعداد
تكونت من ( )28طالبة ،وجمموعة ضابطة ّ
جمموعة جتريبية ّ
خريطة ذهنية خاصة بكل درس للوحدة الرابعة يف مادة اجلغرافيا "الثروة املعدنية والصناعية يف الوطن العريب" ،ومن
مثّ تصميم االختبار التحصيلي القبلي/البعدي من منط االختيار من متع ّدد وأسئلته نعم وال.

متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية
ّ
توصلت نتائج الدراسة إىل :وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
متوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة اللوايت متّ
اللوايت مت تدرسيهن باستخدام طريقة اخلرائط الذهنية ،وبني ّ

تدرسيهن بالطريقة التقليدية بعد ضبط التحصيل القبلي ،لصاحل اجملموعة التجريبية.

 دراسة البالدي ( ،)5515السعودية :بعنوان( :أثر استخدام خريطة العقل لتدريس الرياضيات فيالمتوسطة بالمدينة المنورة).
تحصيل طالب المرحلة
ّ
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام خريطة العقل لتدريس الرياضيات يف حتصيل طالب املرحلة املتوسطة
موزعني على فصلني يف
تكونت عينة الدراسة من ( )63طالباً ّ
باملدينة املنورة .ومت استخدام املنهج شبه التجرييبّ .

مدرسة (موسى بن النصري)ّ ،
ووزع هذان الفصالن عشوائياً لتش ّكل اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة .ومتّ
إعداد دروس الرياضيات بطريقة اخلرائط الذهنية ،ومن مثّ إعداد االختبار التحصيلي القبلي/البعدي.
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متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية
ّ
توصلت نتائج الدراسة إىل :وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
والضابطة يف املستويات الثالثة األوىل لألهداف املعرفية حسب تصنيف بلوم (التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ،ويف
ككل ،لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام اخلرائط الذهنية .كما وجدت فروق ذات داللة
االختبار ّ
متوسطات درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي يف املستويات الثالثة
إحصائية بني ّ

ككل ،لصاحل التطبيق
األوىل لألهداف املعرفية حسب تصنيف بلوم (التذكر ،والفهم ،والتطبيق) ،ويف االختبار ّ
البعدي.
 دراسة بابطين ( ،)5515السعودية :بعنوان( :فاعلية خرائط العقل في تدريس العلوم على تنمية التحصيلوالتفكير اإلبداعي لدى تلميذات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة).
هدفت الدراسة إىل قياس فاعلية خرائط العقل يف تدريس العلوم على تنمية التحصيل والتفكري اإلبداعي لدى
املتوسط مبدينة مكة املكرمة ،اتبعت الباحثة املنهج التجرييب يف قياس فاعلية خرائط العقل
تلميذات الصف األول ّ
على عينة مؤلّفة من () 24طالبةً يف اجملموعة التجريبية و (26طالبةً) يف اجملموعة الضابطة  ،واستخدمت الباحثة
مقرر العلوم متّ تطبيقه قبل الّبنامج التجرييب وبعده ،كما استخدمت مقياس التفكري اإلبداعي،
اختبار حتصيلي يف ّ
وتطور يف مهارات التفكري
مقرر العلوم لدى طالبات اجملموعة التجريبية ّ
وبيّنت النتائج حتسن مستوى التحصيل يف ّ
اإلبداعي لديهن.

 دراسة ضهير ( )5514فلسطين :بعنوان( :توظيف الخرائط الذهنية لتنمية مهارة التفكير المنظوميوالتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي).
هدفت الدراسة إىل توظيف اخلرائط الذهنية يف التكنولوجيا لتنمية مهارة التفكري املنظومي والتحصيل يف
التكنولوجيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لتحليل الوحدة
املتضمنة فيه ،واملنهج التجرييب حيث
الثانية من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع ملعرفة مهارات التفكري املنظومي
ّ
قامت بتدريس الوحدة الدراسية باستخدام اخلرائط الذهنية.
قسمت إىل جمموعتني ،جمموعة ضابطة
ّ
تكونت عينة الدراسة من ( )62طالبة من مدرسة آمنة بنت وهبّ ،

تكونت من ( )32طالبة ،وجمموعة جتريبية تكونّت من ( )31طالبة .وقامت الباحثة ببناء أداة الدراسة واملتمثّلة يف
ّ

اختبارين :اختبار للتفكري املنظومي ،واختبار لقياس التحصيل – كما قامت بإعادة تصميم وحدة االتصاالت
والشبكات من كتاب التكنولوجيا للصف التاسع بستخدام اخلرائط الذهنية.
متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية والضابطة يف
أظهرت نتائج الدراسة :وجود فروق دالة إحصائية بني ّ
متوسطي
اختبار مهارات التفكري الكمظومي لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما وجدت فروق دالة إحصائية بني ّ
درجات طالبات اجملموعة التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما أثبتت الدراسة
جناح اخلريطة الذهنية يف تنمية مهارات التفكري املنظومي وزيادة التحصيل لدى الطالبات.

16

فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية ......................................................د.نعيسة و د.الربعاني

 - 5-2الدراسات األجنبية:
 دراسة بيلي  )5555( Peeleفي جنوب كارولينا ،هدفت الدراسة إىل قياس فاعلية خرائط التفكري يفالتحصيل الدراسي لدى عينة مؤلفة من ( 61تلميذاً )يف املرحلة االبتدائية و(  24طالباً )يف املرحلة اإلعدادية،

وبعد إن متّ تدريبهم على جمموعة من املواد الدراسية باستخدام خرائط التفكري املتنوعة بيّنت االختبارات التحصيلية
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة يف املواد الدراسية اليت متّ استخدام خرائط التفكري فيها وهي اللغات
ّ
والرياضيات والعلوم.

دراسة دايموند  )5557( Daymondفي الواليات المتحدة األمريكية ،هدفت الدراسة إىل قياسفاعلية خرائط التفكري يف تنمية مهارات اختاذ القرار والتواصل االجتماعي واملهارات احلياتية لدى طالب املرحلة

املتوسطة يف والية كارولينا ،وبعد تطبيق
املتوسطة من وجهة نظر عينة مؤلفة من ( 81إدارياً ) يعملون يف املرحلة ّ
ّ
االستبانة تبّني أ ّن اإلداريني يعطون تقديراً عالياً من وجهة نظرهم فيما يتعلّق بفاعلية تطبيق استخدام خرائط التفكري
املتوسطة وذلك يف تنمية مهارات التواصل واختاذ القرار والتفاعل االجتماعي.
لدى طلبة املرحلة ّ

 دراسة لي  )5515( Leeفي الواليات المتحدة األمريكية ،هدفت الدراسة إىل تدريب طلبة اجلامعةاختصاص تغذية على مهارات خرائط التفكري من أجل تنمية مهاراهتم يف البحث العلمي املتعلّق بدراسة احلاالت
الصحية اليت يتطلبها عملهم ،وبّينت الدراسة فاعلية خرائط التفكري يف تنمية مهارات الطلبة أفراد العينة املؤلفني من

حتسن مستوى التحصيل
أربعني طالباً وطالب ًة فيما يتعلّق مبهارات التصميم والنقد والرتتيب واالستنتاج والنقد ،كما ّ
مبقرر التغذية.
املتعلّق ّ

 دراسة بينيت  )5511(Bennettفي الواليات المتحدة األمريكية ،هدف الدراسة إىل قياس فاعليةخرائط التفكري يف تنمية مهارات شرح النصوص األدبية ويف تنمية التفكري املنظّم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
تدربوا على
وتنمية الدافعية حنو املهارات الكتابية ،تألّفت العينة من ( 20تلميذاً )من تالميذ الصف الرابع الذين ّ
حتسن
مهارة شرح النصوص ،واستخدم اختبار شرح النصوص ومقياس التفكري املنظّم والدافعية وبّينت النتائج ّ
مهارات شرح النصوص لديهم ومهارات التفكري املنظّم.

دراسة وايز  )5511( Wiseفي الواليات المتحدة األمريكية ،هدفت الدراسة إىل قياس فاعلية التدريسخبرائط التفكري يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى عينة من طلبة املدارس اإلعدادية يف والية كاليفورنيا مؤلفة من(
 )62طالباً وطالبةً ،وبّينت النتائج فاعلية استخدام خرائط التفكري يف تنمية مهارات حل املشكالت والتحليل
والتقييم والرتتيب واالستنتاج واحلكم ،ومل تظهر النتائج اختالف يف تنمية تلك املهارات بواسطة خرائط التفكري
باختالف اجلنس.
دراسة سيهوغلو وجيسيت  )5515( Seyihoglu& Gecitفي تركيا ،هدفت الدراسة إىل تدريبمقرر املناخ يف مادة اجلغرافية ،طبّقت الدراسة يف معسكر تدرييب
معلّمي اجلغرافيا على استخدام خرائط التفكري يف ّ

مقرر املناخ ملادة
صيفي لعشرين معلّماً ،وبينت النتائج اكتساب املعلّمني مهارات بناء خرائط التفكري يف تدريس ّ
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اجلغرافية ،كما بيّنت بطاقة املالحظة واملقاييس تنمية مهارات التفكري العليا لدى املعلّمني واخليال ومهارات طرح
األسئلة ومهارات التسلسل والتلخيص ،إضافةً إىل تنمية مهارات التواصل االجتماعي فيما بني أفراد العينة.
السابقة لوحظ أ ّن هذا البحث يتّفق معها من
التّعليق على ال ّدراسات ّ
السابقة :من خالل استعراض ال ّدراسات ّ
حيث:
كل من :وقاد ( ،)2110البالدي (.)2101
 -أمهية موضوع اخلرائط الذهنية كدراسة ّ

 وجود فاعلية السرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف تنمية مهارات التفكري كدراسة ضهري ( ،)2104بابطني( ،)2102عبد اهلل (.)2112
السابقة من حيث:
وخيتلف البحث احلايل عن ال ّدراسات ّ

حل
 التّطرق إىل موضوع استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب التالمذة املهارات اإلبداعية يف ّاملشكالت.

 مكان البحث وعينته ،حيث أجري هذا البحث على تالمذة الصف الرابع األساسي يف مدارس حمافظةاليت أجريت يف الدول العربية أيضاً كانت يف مرحلة التعليم
السابقة ّ
دمشق فقط ،بينما ال ّدراسات ّ
الثانوي واجلامعي.
وساعدت الدراسات السابقة الباحثان يف:
 حتديد وصوغ مشكلة البحث احلالية .وصياغة فرضيات البحث احلالية. زيادة التفهم ألمهية استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب التالمةذة املهةارات اإلبداعيةة يف حةلاملشكالت.
 االستفادة من املقاييس اخلاصة باملهارات اإلبداعية يف حل املشكالت يف تقدمي اختبار جديد. التعرف على األسس النظرية والعملية لبناء أدوات البحث .وحتديد املدى الزمين لتطبيق أدوات البحث. االسةةتفادة مةةن األسةةاليب اإلحصةةائية املسةةتخدمة يف حتليةةل البيانةةات يف الدراسةةات السةةابقة .واسةةتخداماألسلوب اإلحصائي املستخدم يف البحث احلايل.
- 15اإلطار النظري:
 –1-15خطوات رسم الخريطة الذهنية :Mind Map
ح ّدد توين بوزان ٍ/خطوات رسم اخلريطة الذهنية على النحو اآليت( :بوزان)33 ،2110 ،
-0-0-01ثين ورقة بيضاء ( )A4من مجيع جوانبها ،والبدء يف منتصفها ،أل ّن ذلك يعطي احلرية لذهننا
ويعّب عن نفسه مبزيد من احلرية والتلقائية.
ليتحرك يف مجيع االجتاهاتّ ،
ّ
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 -2-0-01استخدام أحد األشكال أو إحدى الصور للتعبري عن الفكرة املركزية ،أل ّن الصورة أفضل من ألف
كلمة ،كما ّأّنا تساعد يف استخدام اخليال ،والصورة املركزية تش ّكل إثارة أكّب وحتافظ على مواصلة االنتباه
والرتكيز.
-3-0-01استخدام األلوان يف أثناء رسم اخلرائط الذهنية ،أل ّن األلوان تعمل على إثارة الذهن مثل الصور ،كما
ّأّنا تضفي القوة واحلياة على اخلرائط ،ومتنح التفكري اإلبداعي طاقة هائلة ،باإلضافة إىل املتعة عند استخدام
األلوان.

 -4-0-01وصل الفروع الرئيسية بالشكل املركزي ،ووصل فروع املستويني األول والثاين  ....وهكذا ،أل ّن الذهن
يسهل فهم الكثري من األمور وتذ ّكرها بسهولة أكّب.
يعمل بطريقة "الربط الذهين" أل ّن التوصيل بني الفروع ّ
 -0-0-01جعل الفروع تتّخذ الشكل املنحين بدالً من اخلطوط املستقيمة ،أل ّن االقتصار على الفروع املستقيمة

وحدها يصيب الذهن باملللّ ،أما الفروع املنحنية واملرتابطة – مثل فروع األشجار – هي أكثر جاذبية للعني ،وأكثر
إثارة النتباهها.
القوة واملرونة ،حيث ينتج
كل سطر ،أل ّن الكلمة املفردة متنح العقل ّ
 -6-0-01استخدام كلمة رئيسية واحدة يف ّ
عنها جمموعة من الروابط الذهنية.
يوضح شكل اخلريطة الذهنية النهائي:
والشكل اآليت ّ

الشكل ( )1شكل الخريطة الذهنية النهائي
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 -5-15الطريقة الذهنية كوسيلة لتحسين الذاكرة واسترجاع المعلومات:

أّنا :عملية ذهنية لتخزين واسرتجاع املعلومات والتجارب واخلّبات ،وتدخل
عرف ماسون وآخرون الذاكرة ب ّ
ّ
يتم ختزينها لالستخدام الحقاً،
املعلومات إىل الذاكرة من خالل احلواس ،مث تعاجلها نظُم متع ّددة داخل ّ
املخ ،مث ّ
وطبيعة عمل الذاكرة تعمل على ثالث مراحل كما ذكرها ماسون هي :االستقبال أو التشفري – التخزين أو احلفظ
 االسرتجاع (ضهري.)26 ،2104 ،وقد اقرتح بوزان بعض األدوات اليت تعني املتعلّم على التذ ّكر منها:

املخ يف الوقت الذي يعتمد فيه تلقائياً
الشق األمين من ّ
 الخيال :إ ّن مشاركة املتعلّم خبياله تضمن له استخدام ّالشق األيسر.
على ّ
حمفزات قويّة للذاكرة.
التذوق) مجيعها ّ
الشم ،والسمع ،و ّ
 -الحواس :تع ّد احلواس (البصر ،واللمس ،و ّ

حيرر العقل من طريقة تدوين املالحظات التقليدية باللونني األبيض واألسود،
 األلوان :فاستخدام األلوان الّباقة ّيشجع اخليال ويعمل على شحذ العقل.
فاستخدام األلوان ّ

إذ إ ّن تذ ّكر املعلومات املرتبة واملنظّمة  ،أسهل ممّا لو كانت هذه املعلومات مبعثرة وغري منظمة (بوزان،2112 ،
.)88
ولذلك اختار الباحثان اخلرائط الذهنية اليت تعتمد على ترتيب املعلومات حبيث يستطيع العقل أن يستوعبها
ويتذ ّكرها بشكل أسهل وأفضل.

 -3-15الطريقة الذهنية كطريقة لتدريس العلوم:

مقررات العلوم بالرتابط بني أجزائها ،حيث ّإّنا العلم الذي خيتص بدراسة الكائنات احلية من حيث
تتّصف ّ
وتطورها وتوارثها ووظائف أعضائها ،وعالقة بعضها ببعض
منوها ّ
شكلها اخلارجي وتركيبها الداخلي ونشأهتا و ّ
وعالقتها بالبيئة اليت تعيش فيها  ...إخل ،فهي تقوم على الرتابط بني أجزائها ،ولذلك يع ّد عمل املقارنات
ألّنا ترتّب املعرفة وتنظّمها من
واملخطّطات التفصيلية أفضل أسلوب يستخدم يف دراسة هذه املادة بشكل خاصّ ،
جهة ،وتساعد يف سهولة االسرتجاع وسرعة التعلّم والتفكري من جهة أخرى .إضافة إىل إمكانية استخدامها يف أي
مرحلة خالل عملية تدريس مادة العلوم ،سواء يف بداية عملية التدريس أو يف أثنائها أو بعد االنتهاء من شرح

الدرس ،كما قد يستخدمها الطالب يف التلخيص واملراجعة ،إذ ميكنه أن يلخص فصالً كامالً يف ورقة واحدة
(وقاد.)30-38 ،2110 ،
وانطالقاً من ذلك قام الب احثان بتصميم الوحدة الثانية من مادة العلوم "البيئة وتكيف األحياء" باستخدام طريقة
اخلريطة الذهنية وفق اخلطوات اليت ح ّددها توين بوزان وذكرت أنفاً .
حل المشكالت:
-4-15خصائص التفكير اإلبداعي في ّ

حل املشكالت خبصائص ع ّدة  ،ومنها:
يتّصف التفكري اإلبداعي يف ّ
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 القدرة على اكتشاف عالقات جديدة يف املشكلة. القدرة على استخراج تلك العالقات ،واإلفصاح عنها. الربط بني ما متّ اكتشافه من عالقات جديدة ،وبني العالقات القدمية اليت سبق لغريه اكتشافها.حل املشكلة.
 توظيف العالقات اجلديدة من أجل حتقيق أهداف حم ّددة يف ّ -األخذ بالقدر املعقول عن اآلخرين مبا حي ّقق اإلبداعية .

حيس ،ويُدرك مشكالت جديدة ،وكذلك إجياد حلول خمتلفة
 املبدع ال يفكر يف ّحل جديد فحسب بل ّ
للمشكالت ،ومالحظة التناقضات ،والنواقص من حوله (الزغول والزغول.)2113 ،
 -11إجراءات البحث العمليّة:
 - 1-11منهج البحث:
متعمد ومضبوط للشروط احمل ّددة
يعرف بأنه" :تغري ّ
لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان املنهج التجرييب الذي ّ
للظاهرة ،ومالحظة نواتج التغري يف الظاهرة موضوع الدراسة" (عباس وآخرون.)20 ،2112 ،
 - 5-11المجتمع األصلي للبحث:

يشمل اجملتمع األصلي للدراسة مجيع طلبة الصف الرابع األساسي يف مدارس التعليم األساسي الرمسية – احللقة
األوىل  -يف حمافظة دمشق والبالغ عددهم ( )20386تلميذاً وتلميذة ،وفق آخر إحصاء رمسي (2100 /2104م) لدى
(مديرية التخطيط واإلحصاء يف وزارة الرتبية.)2100،

 3-11ـ-عينة البحث وطريقة اختيارها:
وتكونت من ( )01تلميذاً وتلميذة من تالمذة الصف الرابع
ُسحبت العينة بشكل عشوائي بسيطّ ،
وتضم ()20
موزعة على جمموعتني :جمموعة ضابطة
األساسي يف مدارس حمافظة دمشق (مدرسة نصري شورى)ّ ،
ّ
موزعة وفق اجلدول اآليت:
وتضم ( )20تلميذاً وتلميذةّ .
تلميذاً وتلميذة ،وجمموعة جتريبية ّ
الجدول ( )1توزع أفراد عينة البحث وفق متغير الجنس

المتغير
الجنس

الفئة

عدد التالميذ

النسبة

الذكور

22

% 44

اإلناث

28

% 46

المجموع الكلي

05

% 155

 - 4-11أدوات البحث:
-1-4-11البرنامج التدريبي المقترح :اتبع الباحثان اخلطوات اآلتية يف إعداد الّبنامج:
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 اختيار الوحدة الدراسية:اخت ةةار الباحث ةةان الوح ةةدة الثاني ةةة "البيئ ةةة وتكي ةةف األحي ةةاء" م ةةن م ةةادة العل ةةوم يف الص ةةف الراب ةةع األساس ةةي للفص ةةل
الدراسةةي الثةةاين ،والةةيت تتضة ّةمن ثالثةةة فصةةول مبع ة ّدل درسةةني لكة ّةل فصةةل ،ومتّ اختيةةار هةةذه الوحةةدة كةةون موضةةوعاهتا
تالئم اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.

 إعداد الخرائط الذهنية: إعداد قائمة بمهارات بناء خرائط التفكير:تتضمن مهارة بناء خرائط التفكري ثالث مهارات أساسية هي :مهارة حتليل احملتوى ،ومهارة ختطيط اخلريطة،
ّ
كل مهارة:
ومهارة رسم اخلريطة ،وفيما يلي عرض للمهارات الفرعية ضمن ّ
o
o
o
o

وتتضمن جمموعة من املهارات الفرعية هي:
 مهارة تحليل المحتوى:ّ
النص.
حتديد عنوان ّ
حتديد الفكرة األساسية.
حتديد األفكار الفرعيّة من الدرجة األوىل.
حتديد األفكار الفرعية من الدرجة الثانية.

 oحتديد وحدات التحليل  :وقد ّمت اختيار وحدة الفكرة كوحدة حتليل للنصوص فيما يتعلّق برسم خرائط
التفكري.
 oحتديد نوع العالقة بني األفكار.
وتتضمن جمموعة من املهارات الفرعية هي:
 مهارة تخطيط الخريطة:ّ
 oحتديد هدف اخلريطة.
 oحتديد زمن تقدمي اخلريطة (مق ّدمة الدرس ،يف أثناء العرض ،خامتة ،تقومي ،مراجعة).
تنميها اخلريطة.
 oحتديد مهارة التفكري اليت ّ
 oحتديد شكل اخلريطة.

 oحتديد الروابط والعالقات بني عناصر اخلريطة.
 oحتديد الرموز والصور واأللوان الالزمة.
وتتضمن املهارات الفرعية اآلتية:
 مهارة رسم الخريطة:ّ
 oوضع العنوان يف املنتصف دون إطار.
 oوضع األفكار الرئيسة أسفل العنوان.
 oرسم إطارات بأشكال وألوان متماثلة لألفكار ذات املستوى الواحد.
66

فاعلية استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية ......................................................د.نعيسة و د.الربعاني

 oكتابة األفكار باختصار ووضوح.
 oوضع الوصالت بني األفكار بلون واحد ضمن املستوى الواحد.
متعرج.
 oرسم الوصالت بشكل مائل وليس ّ
ط واضح وخمتصر.
 oكتابة الروابط على الوصالت خب ّ

 oاختيار رموز وصور وألوان متّفق عليها إذا لزم األمر.
 oترك فراغات مناسبة تسمح باإلضافة.
حل املشكالت وفق اآليت:
مثَّ قام الباحثان بإعداد الّبنامج التدرييب لتنمية املهارات اإلبداعية يف ّ

-1هدف البرنامج:
حل املشكالت من خالل تطبيق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية.
اهلدف العام للّبنامج :تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ

-5األهداف السلوكية للبرنامج:

لكل درس من دروس الوحدة على حةدة – والبةالغ عةددهم سةتة
 -1-5قام الباحثان بصياغة األهداف السلوكية ّ
دروس – ومةةن مثّ متّ إعةةداد جةةدول األوزان النسةةبية لألهةةداف السةةلوكية حسةةب مسةةتويات بلةةوم :التةةذ ّكر – الفهةةم –
املخصةص
التطبيق – التحليل – الرتكيب – التقومي ،ومتّ اسةتبعاد مسةتوى التطبيةق والتقةومي وذلةك نظةراً لضةيق الوقةت
ّ

للحصة الدرسية إضافة إىل أ ّن الغرض من إعداد الدروس بطريقة اخلةرائط الذهنيةة هةو قيةاس درجةة اكتسةاب التالمةذة
حل املشكالت يف التطبيق املباشر.
للمهارات اإلبداعية يف ّ
 -2-2قام الباحثان بتصميم وحدة "البيئة وتكيّف األحياء" من مادة العلوم للصف الرابةع وفةق اخلطةوات الةواردة يف
األدب النظري حةول بنةاء اخلةرائط الذهنيةة ،وبعةد االنتهةاء مةن إعةداد اخلةرائط الذهنيةة ومراجعتهةا والبةالغ عةددها ()8
خرائط ،متّ عرضها على جمموعة من احملكمني املختصني يف قسم املناهج وطرائق التدريسبكلية الرتبيةة اامعةة دمشةق،

ومتّ إجة ةراء التع ةةديالت الالزم ةةة وف ةةق آراء الس ةةادة احملكم ةةني واملتمثّل ةةة يف تغي ةةري بع ةةض كلم ةةات الة ةربط ،وإض ةةافة بع ةةض
الصور.
 -3إعداد أداة البحث (اختبار مهارات حل المشكالت القبلي/البعدي) لقياس متغيّرات الدراسة:
قةةام الباحثةةان بإعةةداد أداة البحةةث وهةةي اختبةةار مهةةارات حة ّةل املشةةكالت القبلي/البعةةدي لقيةةاس أثةةر اسةةتخدام
اسةرتاتيجية اخلةرائط الذهنيةةة يف تنميةةة املهةةارات اإلبداعيةةة يف حة ّةل املشةةكالت لتالمةةذة الصةةف الرابةةع األساسةةي يف يف
وحدة "البيئة وتكيّةف األحيةاء" مةن مةادة العلةوم .أل ّن بنةاء االختبةار وإجةراء عمليةة القيةاس فنيةات مهنيةة ضةرورية مةن
أجل إجناح العملية التعليمية (إبراهيم.)781 ،2004 ،
واتبع الباحثان في إعداده الخطوات اآلتية:
 -1تحديــد الهــدف مــن االختبــار :يهةةدف االختبةةار مهةةارات حة ّةل املشةةكالت يف هةةذا البحةةث إىل احلكةةم علةةى

قياس مةدى اكتسةاب التالمةذة للمهةارات اإلبداعيةة يف ح ّةل املشةكالت املتض ّةمنة يف وحةدة "البيئةة وتكيّةف األحيةاء"
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م ةةن م ةةادة العل ةةوم للص ةةف الراب ةةع األساس ةةي للفص ةةل الدراس ةةي األول للع ةةام  ،2100 -2104وبالت ةةايل قي ةةاس أث ةةر
اسةتخدام اخلةرائط الذهنيةة يف تنميةةة املهةارات اإلبداعيةةة يف ح ّةل املشةةكالت ،واهلةدف مةةن االختبةار خيتلةةف تبعةاً لةةزمن

تطبيقه ،القبلي والبعدي:

يتم قبل بداية العملية التعليميّة ،والقصد منه حتديد مستوى الطلبة قبل تعليمهم.
فاالختبار القبلي :هو اختبار ّ

تعرف ما حت ّقق من نتائج"( .عقل،
يتم تطبيقه يف ّناية برنامج تعليمي ّ
معني هبدف ّ
واالختبار البعدي :هو "اختبار ّ

.)37-36 ،2007

-5تحديد نوع األسئلة :جرى استخدام نوع األسئلة مفتوحة اإلجابة ،وذلةك مةن خةالل التأكيةد علةى أمهيةة طةرح

أكّب عدد ممكن من اإلجابات واحللول للمشكالت املطروحة.

 - 3إجراء جلسة تمهيدية قبل البةدء بتطبيةق الّبنةامج التعليمةي ،وذلةك مةن أجةل تةدريب التالميةذ علةى خطةوات
التدريس وفق اسرتاتيجييت (اخلرائط الذهنية ،وحل املشكالت).
-4بناء االختبار:

حل املشكالت النقاط اآلتية:
راعى الباحثان يف بناء اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

 وضةةع مشةةكالت سةةهلة تكةةون كتحفيةةز للتلميةةذ وإثةةارة الدافعيةةة ،إضةةافة إىل أ ّن ذلةةك يناسةةب طريقةةة الةةتعلّمالفردي يف تعلّم الّبنامج.
 -متّ وضع أسئلة ملشكالت ترّكز على قياس املعارف اليت ال ميكن قياسها أدائياً.

 وضع أكّب عدد مممكن من اإلجابات الصحيحة.حل املشكالت بصورته املبدئية علةى عةدد مةن احملكمةني وذلةك هبةدف
ومتّ عرض اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
التح ّقةةق مةةن صةةدقه وسةةالمة صةةياغة العبةةارات ،ومناسةةبتها للتالمةةذة ،ومةةن مثّ متّ إجةةراء التعةةديالت املقرتحةةة مةةن
قبل احملكمني.
-0إعداد تعليمات االختبـار :متّةت كتابةة تعليمةات االختبةار علةى صةفحة منفةردة مسةتقلّة ،وبلغةة واضةحة وبسةيطة
وضحت عدد أسئلة االختبار واهلدف منها باإلضافة إىل تعليمات عن كيفيّة اإلجابة عنها.
ّ

خصصةت لكةةل إجابةة صةةحيحة للمشةكلة املطروحةةة يف احتبةار املهةةارات اإلبداعيةة يف حة ّةل
 -1تصـحيح االختبــارّ :
املشةكالت درجةةة واحةدة فقةةط يف حةةال كانةت اإلجابةةة صةحيحةّ ،أمةةا إذا كانةةت اإلجابةة خاطئةةة فحة ّددت هلةةا درجةةة
الص ةةفر ( ،)0وب ةةذلك بلغ ةةت الدرج ةةة الكلي ةةة لإلجاب ةةات عل ةةى ك ة ّةل مه ةةارة ( )31درج ةةة ،والدرج ةةة الكلي ةةة الختب ةةار
حل املشكالت ( )01درجة.
املهارات اإلبداعية يف ّ
-7التأكد من صالحية االختبار :للتأ ّكد من صالحية االختبار قام الباحثان بإجراء اآليت:
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ـل المشــكالتّ :أول معةةاين الصةةدق أن يقةةيس االختبةةار مةةا وضةةع
 صــدق اختبــار المهــارات اإلبداعيــة فــي حـ ّ
لقياسه ،مبعىن أ ّن االختبةار الصةادق هةو االختبةار الةذي يقةيس مةا أعةد لقياسةه ،أو الةذي حي ّقةق مةا أعة ّد ألجلةه
(العزاوي.)93 ،2008 ،

-

صــدق المحتــوى :للتأ ّكةةد مةةن صةةدق احملتةةوى عةةرض الباحثةةان اختبةةار املهةةارات اإلبداعيةةة يف حة ّةل املشةةكالت
على جمموعة من احمل ّكمني ذوي االختصاص وأصحاب اخلّبة ،ولقد أ ّكد احمل ّكمون صدق حمتوى االختبار.

 الصدق الـذاتي :متّ حسةابه مةن خةالل حسةاب اجلةذر الرتبيعةي ملعامةل ثبةات االختبةار ،ومعامةل ثبةات اختبةارحل املشكالت هو ( )0.92وبذلك يكون معامل الصدق الذايت هةو ( )0.97ويشةري
املهارات اإلبداعية يف ّ
إىل الصدق العايل لالختبار.

ـل المشـكالت :يشةري الثبةات إىل مةدى اتسةاق نتةائج املقيةاس ،فةإذا
 ثبات اختبار المهارات اإلبداعية في ح ّ
حصةةلنا علةةى درجةةات متشةةاهبة عنةةد تطبيةةق املقيةةاس نفسةةه علةةى جمموعةةة األف ةراد نفسةةها م ةرتني خمتلفتةةني فإنّنةةا
نستدل من ذلك على أن نتائجنةا هلةا درجةة عاليةة مةن الثبةات مةن إجةراء آلخةر (أبةو عةالم.)448 ،2006 ،
واعتمد الباحثةان علةى طريقةة ألفةا كرونبةاخ حلسةاب معامةل الثبةات ،وبلةغ ثبةات االختبةار التحصةيلي وفةق هةذه
الطريقة ( )0.95ممّا يشري إىل الثبات العايل لالختبار.

 تحدي ــد مع ــامالت الص ــعوبة :معامةةل السةةهولة يعةةين النسةةبة املئويةةة لألف ةراد الةةذين مت ّكن ةوا مةةن اإلجابةةة بصةةورة
صةةحيحة علةةى الفقةةرة ،والفقةةرة السةةليمة هةةي الةةيت ال تكةةون سةةهلة إىل احل ة ّد الةةذي يةةتم ّكن اجلميةةع مةةن اإلجابةةة
عنهةا ،أو صةةعبة إىل احلة ّد الةةذي ال ميكةن إالّ لعةةدد قليةةل مةةن األفةراد اإلجابةةة عنهةةا (ميخائيةةل321،2005 ،؛

أبةو عةةالم .)328 ،2005 ،ورغةةم ذلةةك قةةام الباحثةةان حبسةةاب معامةةل الصةةعوبة الختبةةار املهةةارات اإلبداعيةةة
يف حة ّةل املش ةكالت ،وذلةةك مةةن خةةالل اإلجابةةات الةةيت حصةةل عليهةةا الباحثةةان يف املة ّةرة األوىل الةةيت تقةةدم فيهةةا
التلميذ لالختبار بعد التجربة .وذلك وفق املعادلة التالية:
معامل السهولة = مج ص ( /مج ص  +مج خ).حيث مج ص :جمموع اإلجابات الصحيحة.مج خ  :جمموع اإلجابات اخلاطئة .ّأما معامل الصعوبة فيشري إىل نسبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عن السؤال إىل العدد الكلي للتالمذة (أفراد
عينة التجربة االستطالعية) .وقد حسب معامل الصعوبة باملعادلة:
معامل الصعوبة =  -0معامل السهولة.حل املشكالت بشكل أويل ()00
عدد أفراد العينة االستطالعية اليت طًبّق عليها اختبار املهارات اإلبداعية يف ّتلميذاً.
 جمموع الدرجات اليت حصلوا عليها يف التطبيق االستطالعي األول = (.)461 جمموع النهايات العظمى لدرجات األفراد = ( )0301درجة.66

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

ككل = ( )1.34أي ح ّقق االختبار احل ّد املرغوب فيه من معامل السهولة" ،حيث
 معامل السهولة لالختبار ّيرتاوح معامل السهولة املرغوب فيه يف هذا النوع من االختبارات بني (( ")1.2 – 1.3مراد وسليمان،2112 ،
.)202
قامت الباحثة حبساب معامالت السهولة والصعوبة ملفردات اختبار املهارات اإلبداعية يف حل املشكالت،
يدل على أ ّن فقرات االختبار مناسبة و
ووجد الباحثان أن معامل صعوبة بنود االختبار بلغ ( ،)1.66وهذا ّ
ألّنا ليست سهلة جداً وال صعبة جداً ،و مبا أ ّن الكثري من علماء القياس يرون أ ّن
متوازنة جداً يف صعوبتها ّ
املدى املقبول ملعامل الصعوبة هو الذي يرتاوح بني ( .)1281 - 1221لذا فإ ّن مجيع مفردات االختبار تع ّد
جيدة وذات معامل صعوبة مناسب.

-8إجراءات التطبيق النهائي للبرنامج المقترح:

-

حل املشكالت من خالل اسرتاتيجية
أجرى الباحثان التطبيق العملي لّبنامج تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ
اخلرائط الذهنية من تاريخ  2100/3/0لغاية 2100/3/26م.
طبّقت التجربة على تالمذة الصف الرابع األساسي يف مدرسة( :نصري شورى).

حل املشكالت القبلي.
 طبّق اختبار املهارات اإلبداعية يف ّحل املشكالت باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية مبعدل
 -طبّق برنامج تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ

حصتني أسبوعياً.
حل املشكالت البعدي املباشر بعد االنتهاء من تطبيق إسرتاتيجية اخلرائط
 طبّق اختبار املهارات اإلبداعية يف ّالذهنية بعد انتهاء اجللسة األخرية.
 مث قام الباحثان باستخراج النتائج اإلحصائية للجانب امليداين يف البحث. 15مناقشة نتائج سؤال البحث وفرضياته:
 - 1/15نتائج أسئلة البحث:
السؤال :ما فاعلية اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف إكساب تالمذة الصف الرابع األساسي املهارات اإلبداعية يف
حل املشكالت يف مادة العلوم وحدة " البيئة وتكيّف األحياء"؟

استخدم الباحثان لإلجابة عن هذا السؤال من حتقق فاعلية الّبنامج التدرييب املقرتح قانون بالك ( )Blackللكسب
فعالة إذا بلغت النسبة ما بني  )2-0وذلك وفق املعادلة
املعدل ،إذ حدَّد بالك احلد األد ى لقبول نسبة الكسب واعتبارها َّ
اآلتية:
م– 2
نسبة الكسب املعدل =

م0

م– 2

م0

حيث َّ
إن:

+
ع–

م0

ع
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1
متوسط درجات التطبيق القبلي.
م ّ :
5
متوسط درجات التطبيق البعدي.
م ّ :

ع  :الدرجة العظمى ألداء املقياس املطبَّق (.)Black, 1992, 20
ويبّني اجلدول رقم ( )2نسبة الكسب املعدَّل لتالمذة الصف الرابع األساسي نتيجة خضوع السرتاتيجية اخلرائط الذهنية وفق
قانون بالك للكسب املعدَّل.
الجدول ()5
نسبة الكسب المعدَّل لتالمذة الصف الرابع األساسي نتيجة خضوعهم للبرنامج التدريبي وفق قانون بالك للكسب
المعدَّل

أداة القياس

متوسط درجات
التطبيق القبلي

متوسط درجات
التطبيق البعدي

الدرجة العظمى
ألداة القياس

نسبة
الكسب
املعدَّل

الفاعل
ية

اختبار املهارات اإلبداعية يف
حل املشكالت

02.18

64.02

01

0.06

08
%

يتّضح من اجلدول (َّ )2
أن الّبنامج التدرييب املقرتح وفق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية املهارات املهارات
حل املشكالت حيث بلغت
حل املشكالت يتّصف بالفاعلية فيما ّ
خيص تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ
اإلبداعية يف ّ
حل املشكالت ،وهي نسبة
نسبة الكسب املعدَّل وفق قانون بالك ( )0.06يف االختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
تفوق احل ّد األد ى الذي حدَّده بالك للفاعلية وهو ما بني (.)2 -0
املعدل وفق قانون بالك َّ
ويتّضح يف ضوء النتائج السابقة لنسب الكسب َّ
أن الّبنامج التدرييب املقرتح وفق
حل املشكالت يتّصف بالفاعلية.
اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية املهارات املهارات اإلبداعية يف ّ
ويشري مستوى اإلتقان الذي ح ّققه تالمذة الصف الرابع األساسي على فاعلية عالية للّبنامج التدرييب املقرتح

حل املشكالت ،وتُعزى هذه النتيجة إىل رغبة
وفق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية يف جمال تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ
املتضمنة يف الّبنامج التدرييب وفق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية ،فضالً عن فهمهم
الطلبة يف تعلُّم املادة العلمية
ّ
للمهارات اإلبداعية يف حل املشكالت ،ورغبتهم يف ُّ
التمكن من املهارات الالزمة لبنائها واكتساهبا.
ّ
 - 5/15نتائج فرضيات البحث ومناقشتها وتفسيرها :جرى اختبار الفرضيات اآلتية عند مستوى الداللة
(:)1.10
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متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّحل املشكالت.
الضابطة يف التطبيق القبلي الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
متوسط درجات أفرد اجملموعة
للتح ّقق من صحة هذه الفرضية قام الباحثان حبساب داللة الفروق بني ّ
حل
التجريبية
ّ
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

املشكالت ،وذلك باستخدام اختبار مان وتين ،وجاءت النتائج كما يلي:

الجدول ( )3اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
حل المشكالت في التطبيق القبلي
على اختبار المهارات اإلبداعية في ّ

أبعاد اختبار المهارات
اإلبداعية

متغير المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

الضابطة

20

0.02

0.300

التجريبية

20

6.02

2.220

الضابطة

20

0.08

2.234

التجريبية

20

4.20

0.200

الضابطة

20

6.18

0.832

التجريبية

20

6.02

0.028

الضابطة

20

02.08

4.210

التجريبية

20

02.18

4.133

مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
الدرجة الكلية

الجدول ( )4نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة
اختبار

المهارات
اإلبداعية

حل المشكالت في التطبيق القبلي
التجريبية على اختبار المهارات اإلبداعية في ّ
متغير

المجموعة

العدد

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

الضابطة

20

02.63

000.01

الطالقة

التجريبية

20

02.38

048.01

مهارة

الضابطة

20

03.04

062.01

المرونة

التجريبية

20

00.46

032.01

مهارة

الضابطة

20

02.63

000.01

األصالة

التجريبية

20

02.38

048.01

الدرجة

الضابطة

20

02.88

004.01

الكلية

التجريبية

20

02.03

040.01

مهارة
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مان وتني
U

Z

القيمة

االحتمالية

القرار

1.188 21.011

1.032

غري دالة عند
()1.10

1.240 00.011

1.428

غري دالة عند
()1.10

1.188 21.011

1.032

غري دالة عند
()1.10

1.313 62.011

1.688

غري دالة عند
()1.10
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نالحظ من اجلدول (َّ )4
أن قيمة ( )Zاملقابلة لقيمة ( )Uمان وتين بلغت ( )1.313والقيمة
االحتمالية ( ،)12688وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()1.10؛ ما يشري إىل عدم وجود فروق
ومتوسط درجات تالمذة اجملموعة التجريبية
متوسط درجات تالمذة اجملموعة الضابطة
ّ
ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
على التطبيق القبلي الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
وهذا يؤّكد تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضلبطة قبل تطبيق استراتيجية الخرائط الذهنية.
متوسطي درجات أفراد اجملموعة التجريبية واجملموعة
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّحل املشكالت.
الضابطة يف التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
متوسط درجات أفرد اجملموعة
للتح ّقق من ّ
صحة هذه الفرضية قام الباحثان حبساب داللة الفروق بني ّ
ومتوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي املباشر على اختبار املهارات اإلبداعية يف
التجريبية
ّ
حل املشكالت ،وذلك باستخدام اختبار مان وتين ،وجاءت النتائج كما يلي:
ّ

الجدول ( )0اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
على اختبار المهارات اإلبداعية في التطبيق البعدي المباشر

أبعاد اختبار المهارات
اإلبداعية

متغير المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

الضابطة

20

0.83

0.642

التجريبية

20

00.62

4.400

الضابطة

20

0.20

0.100

التجريبية

20

22.11

0.004

الضابطة

20

6.42

2.466

التجريبية

20

22.01

0.062

الضابطة

20

08.11

2.486

التجريبية

20

64.02

6.062

مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
الدرجة الكلية

الجدول ( )1نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين درجات أفرادالمجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية على اختبار المهارات اإلبداعية في التطبيق البعدي المباشر
المهارات

متغير

مهارة

الضابطة

20

التجريبية

20

اإلبداعية
الطالقة

المجموعة

العدد

متوسط

مجموع

6.01

28.11

08.01

222.11

الرتب

الرتب
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القيمة
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1.111

القرار
دالة عند
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المهارات

متغير

مهارة

الضابطة

20

المرونة

التجريبية

20

08.01

مهارة

الضابطة

20

6.01

28.11

األصالة

التجريبية

20

08.01

222.11

الدرجة

الضابطة

20

6.01

28.11

التجريبية

20

08.01

222.11

اإلبداعية

الكلية

المجموعة

العدد

متوسط

مجموع

6.01

28.11
222.11

الرتب

الرتب

مان وتني
U

Z

القيمة

االحتمالية

القرار

4.002 28.111

1.111

دالة عند
()1.10

4.024 28.111

1.111

دالة عند
()1.10

4.020 28.111

1.111

دالة عند
()1.10

نالحظ من اجلدول (َّ )6
أن قيمة ( )Zاملقابلة لقيمة ( )Uمان وتين بلغت ( )4.020والقيمة
االحتمالية ( ،)12111وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()1.10؛ ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة

ومتوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية على التطبيق
متوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة
ّ
إحصائية بني ّ
حل املشكالت ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية.
البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
حل املشكالت،
وهذا يؤّكد فاعلية الّبنامج التدرييب املقرتح باستخدام اخلرائط الذهنية يف تنمية املهارات اإلبداعية يف ّ
حيث أمهية استخدام اإلسرتاتيجيات احلديثة من صورة ومادة إثرائية يف دفع التالميذ إىل التعلّم وتقدمي املعلومة إىل التلميذ
بطريقة مثرية ومشوقة ،حبيث تصبح املادة اجلافة مادة حمبّبة للتلميذ.
وهذا يؤكد َّ
أن هناك فاعلية أكّب ألسلوب بناء اخلرائط الذهنية مجاعياً يف الوصول إىل مستويات عليا إلتقانا للمهارات

حل املشكالت ،وميكن إرجاع ذلك إىل ما يوفّره بناء اخلرائط مجاعياً من إخراج التالمذة من النمطية اليت
اإلبداعية يف ّ
متحرر من سيطرة املدرس
تسيطر عاد ًة على احلياة املدرسية بكاملها،
ّ
احلر واملبدع يف إطار مجاعي ّ
ويشجعهم على العمل ّ
ومن هامش احلفظ األصم عدمي املعىن للمفاهي م فيؤمن هلم بالتايل الوصول إىل مستويات إتقان عالية ملهارات التفكري .وهذا

ما يتّفق مع نتائج دراسة كل من ضهري ( ،)2104بابطني ( ،)2102عبد اهلل ( )2112اليت أثبتت فاعلية اخلرائط
الذهنية يف تنمية مهارات التفكري.
-

متوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
القبلي ّ
ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

صحة هذه الفرضية قام الباحثان حبساب داللة الفروق بني متوسط درجات أفرد اجملموعة
للتح ّقق من ّ
حل املشكالت ،وذلك
الضابطة يف التطبيق( :القبلي ،والبعدي املباشر) على اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
باستخدام اختبار ويلككسون ،وجاءت النتائج كما يلي:
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الجدول ( )7اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في المجموعة الضابطة على اختبار المهارات
اإلبداعية في التطبيق القبلي والبعدي المباشر
التطبيق

أبعاد اختبار المهارات
اإلبداعية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قبلي

20

0.02

0.300

مباشر

20

0.83

0.642

قبلي

20

0.08

2.234

مباشر

20

0.20

0.100

قبلي

20

6.18

0.832

مباشر

20

6.42

2.466

قبلي

20

02.08

4.210

مباشر

20

08.11

2.486

للضابطة

مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
الدرجة الكلية

الجدول ( )8نتائج اختبار ويلككسون لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة الضابطة على اختبار
المهارات اإلبداعية في التطبيق القبلي والبعدي المباشر
متوسط

مجموع

ويلككسون

المهارات

الرتب

الرتب

W

قبلي

20

02.62

002.11

الطالقة

مباشر

20

02.33

048.11

مهارة

قبلي

20

00.63

030.01

المرونة

مباشر

20

03.38

061.01

مهارة

قبلي

20

02.42

040.11

األصالة

مباشر

20

02.08

000.11

الدرجة

قبلي

20

02.02

046.11

مباشر

20

02.83

004.11

اإلبداعية
مهارة

الكلية

التطبيق العدد

Z

القيمة
االحتمالية

القرار

1.008 048.111

1.016

غري دالة عند
()1.10

1.622 030.011

1.034

غري دالة عند
()1.10

1.108 040.111

1.003

غري دالة عند
()1.10

1.233 046.111

1.806

غري دالة عند
()1.10

نالحظ من اجلدول (َّ )8
أن قيمة ( )Zاملقابلة لقيمة ويلككسون بلغت ( )1.233والقيمة االحتمالية
( ،)12806وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()1.10؛ ما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة
ومتوسط درجاهتم على التطبيق البعدي
متوسط درجات أفراد اجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي
ّ
إحصائية بني ّ
حل املشكالت.
املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
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وقد تعزى تلك النتيجة إىل عدم خضوع تالمذة اجملموعة الضابطة للتدريس باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط

الذهنية ،وإّمنا خضعوا للدروس وفق الطريقة التقليدية اليت تعتمد على الشرح والتلقني واحلفظ ،وغياب دور املتعلّم،
حل املشكالت.
وهذا ما أدى إىل عدم اكتساب التالميذ للمهارات اإلبداعية يف ّ
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّحل املشكالت.
القبلي ّ
ومتوسط درجاهتم يف التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

متوسط درجات أفرد اجملموعة
للتح ّقق من ّ
صحة هذه الفرضيّة قام الباحثان حبساب داللة الفروق بني ّ
حل املشكالت ،وذلك
التجريبية يف التطبيق( :القبلي ،والبعدي املباشر) على اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
باستخدام اختبار ويلككسون ،وجاءت النتائج كما يلي:
الجدول ( )2اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في المجموعة التجريبية على اختبار المهارات
اإلبداعية في التطبيق القبلي والبعدي المباشر
التطبيق

أبعاد اختبار المهارات
اإلبداعية

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قبلي

20

6.02

2.220

بعدي

20

00.62

4.400

قبلي

20

4.20

0.200

بعدي

20

22.11

0.004

قبلي

20

6.02

0.028

بعدي

20

22.01

0.062

قبلي

20

02.18

4.133

بعدي

20

64.02

6.062

للتجريبية

مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
الدرجة الكلية

الجدول ( )15نتائج اختبار ويلككسون لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار
المهارات اإلبداعية في التطبيق البعدي المباشر والتتبعي
متوسط

مجموع

المهارات

مباشر

20

6.01

28.11

الطالقة

تتبعي

20

08.01

222.11

مهارة

مباشر

20

6.01

28.11

تتبعي

20

08.01

222.11

اإلبداعية
مهارة

المرونة

التطبيق العدد

الرتب

الرتب

66

ويلككسون
W

Z

القيمة

االحتمالية

القرار

28.111

4.020

1.111

دالة عند
()1.10

28.111

4.008

1.111

دالة عند
()1.10
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مباشر

20

6.01

28.11

األصالة

تتبعي

20

08.01

222.11

الدرجة

مباشر

20

6.01

28.11

تتبعي

20

08.01

222.11

مهارة

الكلية

28.111

4.002

1.111

دالة عند
()1.10

28.111

4.060

1.111

دالة عند
()1.10

نالحظ من اجلدول (َّ )01
أن قيمة ( )Zاملقابلة لقيمة ويلككسون بلغت ( )4.060والقيمة االحتمالية
( ،)12111وهي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()1.10؛ ما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
ومتوسط درجاهتم على التطبيق البعدي املباشر
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية على التطبيق القبلي
ّ
ّ
حل املشكالت لصاحل التطبيق البعدي املباشر.
الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
يدل على فاعلية الّبنامج املقرتح للتدريس باستخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية املقرتحة .فطريقة
وهذا ّ
اخلرائط الذهنية تتسم بالفاعلية والكفاية ،فهي مت ّكن التالميذ من تنمية طرائقهم وأساليبهم يف التفكري واكتساب

وحت ّسن أداءهم وترفع مستوى
املهارات اليت تُعينهم يف التغلّب على املشكالت اليت تواجههم بشكل أفضل ُ
حل املشكالت.
حتصيلهم الدراسي ،وتزيد من اكتساهبم للمهارات اإلبداعية يف ّ
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف التطبيق
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني ّحل املشكالت وفق متغري اجلنس.
البعدي املباشر الختبار املهارات اإلبداعية يف ّ

صحة هذه الفرضية قام الباحثان حبساب داللة الفروق بني متوسط درجات أفرد اجملموعة
للتح ّقق من ّ
حل املشكالت تبعاً ملتغري اجلنس( :الذكور،
التجريبية يف التطبيق البعدي املباشر على اختبار املهارات اإلبداعية يف ّ
اإلناث) ،وذلك باستخدام اختبار مان وتين ،وجاءت النتائج كما يلي:

الجدول ( )11اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة البحث في المجموعة التجريبية على اختبار المهارات
اختبار المهارات
اإلبداعية

مهارة الطالقة
مهارة المرونة
مهارة األصالة
الدرجة الكلية

اإلبداعية في التطبيق البعدي المباشر تبعاً لمتغير الجنس
متغير الجنس

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكور

00

22.21

4.266

إناث

04

02.86

3.800

ذكور

00

23.11

0.080

إناث

04

20.20

0.026

ذكور

00

22.61

0.623

إناث

04

22.43

0.608

ذكور

00

62.81

6.300

إناث

04

62.306

0.302
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الجدول ( )15نتائج اختبار مان وتني لداللة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية على اختبار
المهارات اإلبداعية في التطبيق البعدي المباشر تبعاً لمتغير الجنس

المهارات

متغير

مهارة

ذكور

00

الطالقة

إناث

04

0.11

مهارة

ذكور

00

8.01

41.01

المرونة

إناث

04

0.36

32.01

مهارة

ذكور

00

6.01

34.01

األصالة

إناث

04

6.20

43.01

الدرجة

ذكور

00

8.01

42.01

إناث

04

0.12

30.01

اإلبداعية

الكلية

الجنس

العدد

متوسط

مجموع

8.61

43.11
30.11

الرتب

الرتب

مان وتني
U

Z

القيمة

االحتمالية

القرار

2.111

0.226

1.016

غري دالة عند
()1.10

0.011

0.332

1.212

غري دالة عند
()1.10

1.332 00.011

1.200

غري دالة عند
()1.10

0.631

1.016

غري دالة عند
()1.10

2.011

نالحظ من اجلدول (َّ )02
أن قيمة ( )Zاملقابلة لقيمة ( )Uمان وتين بلغت ( )0.631والقيمة
االحتمالية ( ،)12016وهي غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()1.10؛ ما يشري إىل عدم وجود فروق
متوسط درجات أفراد اجملموعة التجريبية على التطبيق البعدي املباشر الختبار املهارات
ذات داللة إحصائية بني ّ
حل املشكالت تبعاً ملتغري اجلنس.
اإلبداعية يف ّ

وقد يُعزى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني تالمذة اجملموعة التجريبية الذكور واإلناث إىل َّ
أن الظروف
مروا باخلّبات نفسها اليت بقيت عالقة يف أذهاّنم من
اليت أحاطت بالتالميذ الذكور واإلناث متشاهبة ،حيث ّ
حل
خالل تلقيهم حملتوى الّبنامج التعليمي املع ّد وفق اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية لتنمية مهاراهتم اإلبداعية يف ّ
املشكالت ،إذ إّنا كانت طريقة جديدة مل يتلقوها من قبل ،األمر الذي ولّد احلماسة لدى الطرفني وجعلهم
حل املشكالت املرتبطة حبياهتم اليومية اليت يعيشوّنا ،كما َّ
تغري أساليب الرتبية والتنشئة االجتماعية
أن ّ
يندفعون حنو ّ
وحتوهلا إىل االهتمام املتوازن بني الذكور
القائمة على التمييز بني الذكور واإلناثّ ،
وتغري املفاهيم األسرية عن األنثى ّ

كل ذلك ّأدى إىل تلقي االهتمام
واإلناث  ،وال سيّما بعد مسامهة اإلناث يف أدوار مساوية للذكور يف اجملتمعّ ،
األبوي بالقدر نفسه الذي يُعطى للذكور يف اجملتمع.
 - 13مقترحات البحث:
خلص الباحثان يف ضوء نتائج البحث امليدانية إىل املقرتحات اآلتية:
 -0-03استخدام اسرتاتيجية اخلرائط التفكري يف تدر ِ
يس املو ِاد ِّ
الدراسيَّة املختلفة يف مرحلة التعليم األساسي ،نظراً
حل املشكالت.
ملا كشفت عنه نتائج البحث من فاعلية هلذه الطريقة يف إكساب التالمذة املهارات اإلبداعية يف ّ
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الفعالة اإلجيابية للتلميذ يف العملية التعليمية،
 -2-03االهتمام باستخدام طرائق التدريس اليت تؤمن املشاركة َّ
وجتعل تعلُّمه ذا معىن.
يؤمنه هذا األسلوب من تفاعل
ّ -3-03
تبين استخدام اسرتاتيجية اخلرائط الذهنية من قبل التالميذ مجاعياً ،ملا ّ
ثنائي بني التلميذ واملعرفة من جهة ،وبينه وبني زمالئه من جهة أخرى ،مع االهتمام بتوفري بيئة صفية تعليميّة
ٍ
فعال يف بناء خرائط الذهنية ،وبالتايل اكتساب املهارات اإلبداعية
مناسبة تتيح مشاركة التالميذ للمدرس
بشكل َّ
حل املشكالت.
يف ّ

 -4-03توجيه القائمني على إعداد الكتب املدرسية يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي بضرورة تزويد هذه الكتب
توضح العالقات بني املعارف يف املوضوعات املختلفة مع األمثلة املناسبة.
باخلرائط الذهنية ِّ
 -0-03تدريب التالمذة على بناء اخلرائط الذهنية بدءاً من الصفوف الدنيا من مرحلة التعليم األساسي ،حىت
منوهم إىل املرحلة الثانوية فاملرحلة اجلامعية.
يتم ّكنوا من أداء األنشطة ّ
تطور ّ
اخلاصة ببنائها تدرجيياً مع ّ
املدرسني على استخدام اخلرائط الذهنية سواء بالطريقة اليدوية
مستمرة للمعلّمني و ّ
 -6-03عقد دورات تدريبية ّ
مستمرة.
أم الطريقة االلكرتونية ومتابعة نتائج التدريب على أرض الواقع بصورة
ّ
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