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ملخص:

هـ ــدفت الد ارسـ ــة إلى الكشف عن أثر استراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير التأملي،

لدى طلبة التاسع األساسي في األردن ،ولتحقيـ ــق هـ ــدف الد ارسـ ــة ،صمم الباحث اختبار لقياس مهارات
درس ـ ــت المجموع ـ ــة التجريبي ـ ــة المكونة
التفكير التأملي ،اعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي حيث ّ
من( )03طالبا ،وف ـ ــق استراتيجية خرائط العقل ،ودرست المجموعة الضابطة المكونة من( )03طالبا
طبـ ــق االختبار على المجموعتين قبل التدريس وبعده ،وأظهرت نتائج تحليل
بالطريقة االعتيادية ،وقد ّ
ـائية عن ــد ( (α≤05,0بين المجموعتين تعـزى إلى استراتيجية
اختبار " ت" وج ــود ف ــرق ذا دالل ــة إحـ ـ ّ

مما يشير إلى فاعلىة
خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير التأملي ،ولمــلحة المجموعـة التجريبيـةّ ،
توظيف استراتيجية خرائط العقل في تحسين مهارات التفكير التأملي ،وأوصت الدراسة بتوظيف است ارتيجية
خرائط العقل في تدريس مادة التاريخ ،وإجراء دراسات أخرى مشابهة في مراحل تعلىمية مختلفة.
الكلمات المفتاحية :التفكير التأملي ،استراتيجية خرائط العقل ،مادة التاريخ.
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The Impact of Mind Maps Strategy on the Development of Reflective
Thinking Skills in History Studies among Ninth Grade Students

Aref Eid Al-Daham*
Prof. Hamed Abdallah Talafheh**
Abstract
The study aimed at identifying the effect of of Mind Maps strategy on the
development of reflective thinking skills among students of the ninth grade in
Jordan. To achieve the objective of the study, the researchers designed a test to
measure the skills of reflective thinking. The researchers adopted the semiexperimental method, where the experimental group of 30 students studied
according to the strategy of Mind Maps, and the control group consisting of
(30) students studied in the usual way. The test was applied to both groups
before and after teaching. The results showed that there was a significant
difference at (α≤05,0) between the two groups due to the strategy of Mind
Maps, in favor of the experimental group, which indicates the effectiveness of
the use of Mind Maps strategy to improve reflective thinking skills. The study
recommended the using of Mind Maps strategy in the teaching of History
studies, and conducting other similar studies in different educational stages.
Key Words: Reflective Thinking Skills, Mind Maps Strategy, history
studies.
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المقدمة:

شهدت السنوات القليلة الماضية تطو ار هائال في مجاالت المعرفة كافة ،حتى أصبح تقدم

الدول ال يقاس بما تمتلكه من معلومات فحسب ،بل بما تستطيع أن تنظمه وتوظفه من هذه
المعلومات لخدمة أفرادها ،ولن يتم ذلك ّإال من خالل االهتمام بالعملية التعلىمية

).)Mahmoud,2011

ونتيجة لهذا التطور السريع لم يعد هدف التدريس مقتـ ار على اكساب المتعلمين قد ار كبي ار من
المعلومات ،والحقائق ،والمفاهيم ،والمـطلحاتT،وحسب ،بل تعداها إلى االهتمام بعمليات التفكير
وتنمية المهارات التي تمكنهم من البحث وتقـي الحقائق ،والتأكد من صحتها ،واتخاذ القرار بشأنها
بالتحليل والتفسير واألدلة ).( Masoudi & Lami,2013

ويتسم العـر الحالي بالتوسع في المجاالت المختلفة جميعها ،ولضمان مسايرة هذا التوسع

المعرفي والتطور العلمي والتوظيف التقني ،يـبح دور التربية هو ،تنمية الطالب في الجانب
المعرفي والمهاري ،وذلك بأساليب وطرق تدريسية متعددة (.)Shaheen,2011

ويعد المنهج أداة مهمة في جعل التربية قادرة على تحقيق أهدافها في المجتمع الذي يتسم

بالتغير الثقافي ،والذي شهد تطورات في المجاالت العلمية والتكنولوجية ()Zubaidi, 2014

وبناء على ما تقدم حدثت تغيرات ،وتطورات في العالم انعكست بشكل كبير على مناهج المواد
االجتماعية ،مما أدى إلى انعكاسها على بيئة المجتمع الثقافية ،والسياسية ،واالقتـادية ،والعلمية،
والمعلوماتية ،فلم تقتـر المناهج الحديثة على الجانب العقلي ،بل على الشخـية المتكاملة للمتعلم
العقلية ،والجسمية ،والوجدانية ،والمهارية ،وبذلك على المناهج أن تفعل دورها في تزويد المتعلمين

بالخبرات التربوية والعلمية الالزمة (.)Zubaidi, 2014
إن للمواد االجتماعية مكانة بارزة في المناهج الدراسية في مختلف مراحل الدراسة ،لما لها من
أهمية وأثر فعال في إعداد الطلبة لمستقبلهم الدراسي ،والمهني ،ولجعلهم أفرادا نافعين وفاعلىن في
المجتمع ) ، (Masoudi & Lami,2014لذا فالمواد االجتماعية تتـل اتـاال وثيقا بواقع الحياة

وما فيها من ظواهر مختلفة ،وتهيء مجاالت متنوعة تساعد على النمو االجتماعي المنشود ،بل إنها
عن طريق أوجه النشاط المتـل بدراستها تساعد على نمو الطالب نموا متكامال
) ،)Sabitan,2010والتاريخ كأحد فروع الدراسات االجتماعية ،ينال مكانة بارزة بين المقررات
الدراسية ،مستمدا تلك المكانة من طبيعته وأهميته للمجتمعات االنسانية ) (Qatawi, 2007ويعد
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التاريخ فرعا من فروع المعرفة ،يستهدف جمع البيانات عن الماضي ،وأحداثه ،والتحقق منها،
وتسجيلها حسب تسلسلها ،والتأكد من صحتها وتفسيرها وإبراز الترابط بينها ،وتوضح عالقة السبب
بالنتيجة ،ويتنأول التاريخ حياة األمم والشعوب والمجتمعات ). (Abu Diya, 2011

ويشير ) (Jamal, 2005أن تدريس التاريخ يعرف المتعلمين أحوال ،وتجارب دول العالم

قديما وحديثا ،وما أنجزه السابقون من تراث إنساني ،ودراسة الشخـيات التاريخية التي أثرت في
تاريخ العالم ،مما ينمي لدى المتعلمين مفاهيم مثل :البطولة والبسالة والشجاعة ،كما ينمي لديهم
الشعور بضرورة االقتداء بمثل تلك الشخـيات واالعتزاز بتراثهم ،كل ذلك يساهم في تنمية الدافعية
مما ينعكس على تعلم الطلبة وزيادة تحـيلهم االكاديمي ،وتنمية تفكيرهم التأملي.

احتل التفكير حي از بار از في أدبيات البحوث السيكولوجية والتربوية ،باعتباره أكثر مهارات
السلوك اإلنساني تعقيدا ورقيا ،وأهم أدوات معالجة الخبرة الميسرة لتكيف الفرد مع بيئته المحيطة،
والطريقة التي تم ّكن الفرد من توظيف معارفه بهدف تحقيق أهدافه ،وحل المشكالت التي تواجهه،
كما تشكل العملية الذهنية التي تقود الفرد إلى اكتشاف عالمه وما يحتويه من مكونات ،ووفقا لهذه
الغايات فقد تعددت أنماط التفكير التي استهدفتها بحوث هذا المسار ،ومن ضمنها التفكير التأملي
باعتباره شكال من

أشكال التفكير العلمي الذي يقوم على أسس عقالنية موضوعية

).)Qatami,2001

ويؤكد لي )  ( Lee, 2005على أن التفكير التأملي يبدأ مع وجود مشكلة ،ويتأثر بعوامل

الخبرة ،والمعرفة القبلية ،والمزاج االتـالي ،في حين يرى ( )Saadah,2003أن التفكير التأملي

عبارة عن نمط خاص من التفكير المرتبط بالوعي ،أو المعرفة ،أو التأمل الذاتي ،ويقوم على مراقبة
النفس ،والنظر إلى األمور بعمق.
ويوضح كيم ( ) Kim, 2005أن أهمية التفكير التأملي في عمليتي التعلىم ،والتعلم تتمثل في

تشجيع المتعلمين على تحقيق فهم أعمق للمحتوى التعلىمي ،وتحويل خبراتهم السلبية المرتبطة
بمشاعرهم ودوافعهم إلى خبرات إيجابية ،إضافة إلى تحقيق المعنى في خبراتهم التعلمية.
ويـنف يوست وسنتنر ( )yost&sentner,2000التفكير التأملي إلى مجموعتين من
المهارات وهي :مهارة االستقـاء وتتضمن جمع البيانات وتحليلها ،والفحص الدقيق للمعلومات،

تكوين الفروض المناسبة ،التوصل إلى استنتاجات مناسبة ،تقديم تفسيرات منطقية للمشكلة ،والمهارة
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األخرى مهارة التفكير الناقد حيث تشمل مهارات االستنتاج ،أوالستنباط, ،االستدالل ،وتقويم الحجج،
والمناقشات.

ومن دوافع استخدام الخرائط العقلية بحسب " بوزان " أنها تفيد في ايـال المتعلم إلى أعلى

درجات التركيز ،باإلضافة إلى تحويل المادة المكتوبة إلى تنظيم يسهل استيعابه ويتمثل في تـميم
الخارطة الذهنية ،وتعمل على تحويل المادة اللفظية إلى رسوم ،ورموز ،وصور تجعل المتعلم يتفاعل
ذهنيا بـورة كبيرة مع المادة العلمية ،و تساعد على تنظيم ،وترتيب أفكار ،ومعلومات المتعلم؛ ألنها
تعتبر منظما تخطيطيا تنتظم فيه المادة العلمية ،واألفكار ،والمعلومات بـورة فنية ،وبـرية ،تتيح
للمتعلم الفرصة للتفاعل مع المادة العلمية ).(Abmbu Saidi, &Al-Balushi 2009

وتعد الخرائط العقلية أحد أنواع المنظمات المتقدمة؛ وذلك ألنها تعمل على تنظيم المفاهيم
والتعميمات أو القواعد العامة المرتبطة بالبنية المعرفية السابقة للمتعلم ،كما تساعد المتعلم على
إيجاد تكامل بين المعارف الجديدة والمعارف المشابهة له في بنيته المعرفية ،وتزيد من قدرته على

التمييز بين األفكار الجديدة واألفكار الموجودة لديه).(Buzan, 2009

وتعتبر خرائط العقل استراتيجية هامة ومفيدة للتعلم ،فباإلضافة إلى أنها تساعد المتعلمين على
التعلم ،فإنها تستخدم بفاعلىة لتدعيم المستويات العلىا لمهارات التفكير ،وأنها أداة فعالة في تنمية
التفكير ( ) Holzman,2004وتنمي القدرة على التذكر ،واسترجاع المعلومات ،واستخدام أفضل
للمخ وإيجاد عالقة بين المتغيرات والربط بينهم،ا وإيجاد الحلول للمشكالت بـورة أسرع وأسهل،

وتساعد على التفكير التأملي واإلبداعي ( ،)Rifai, 2006وتجعل الدراسة والعمل والتفكير أم ار
تتضمن أي تعّلم أو
ممتعا ،ويمكن تطبيق الخرائط الذهنية في أغلب مواقف الحياة التي
ّ
تفكير).(Buzan, 2009
وقد أجريت مجموعة من البحوث والدراسات التي استهدفت دراسة مدى فاعلىة استخدام

الخرائط العقلية في المجال التربوي ،ومن هذه الدراسات دراسة أكرمان

(Ackerman & et

) al.,1999التي أكدت على أن استخدام الخرائط العقلية تساعد على تيسير التعلم  ،وتنمي قدرات
الطالب على اإلبداع وحل ما يواجههم من مشكالت ،وتزيد من بقاء أثر التعلم وتساعد على زيادة
الفهم والتطبيق لدي المتعلم ،أما ودراسة ) (Abdullah,2011فأكدت على أن استخدام الخرائط
العقلية تنمي التفكير ،التأملي واالستداللي لدى الطلبة ،ولما كان من أهداف تدريس الدراسات

االجتماعية بـفة عامة ،والتاريخ بـفة خاصة تنمية التفكير لدى المتعلم وتحسين قدراته العقلية،
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فقد تعددت األساليب التدريسية لمساعدة المتعلم على استخدام الطرق العلمية في التفكير مما ينعكس
على نمو التفكير لدى المتعلم وتطويره باستمرار ،خاصة وان مادة التاريخ تتضمن العديد من

المفاهيم المجردة والعالقات التي تربط تلك المفاهيم في سياق السبب والنتيجة .وليستطيع معلم
التاريخ القيام بتدريسه ال بد من امتالك استراتيجيات تدريس المفاهيم التاريخية ،والتفكير التأملي
ألهميتها في تنمية شخـية المتعلم العلمية والعملية ،وليقوم باستخدام استراتيجية خرائط العقل التي
تختـر الوقت والجهد على المعلم والمتعلم في إيـال وتوضيح المفاهيم ،وتنمية مهارات التفكير
التأملي لدى المتعلمين بمستوياته المختلفة ،ولهذا جاءت الدراسة الحالية للكشف عن أثر استخدام

استراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طلبة الـف التاسع األساسي في
األردن.
مشكلة الدراسة وأسئلتها

من معيقات تنمية التفكير التأملي في تدريس التاريخ استخدام المعلمين طرق التلقين ،واإللقاء

دون التركيز على إعطاء الفرصة للطالب للتأمل والبحث واالستقـاء ،واقتـار معظم المعلمين في
تدريسهم على المعلومات الموجودة في الكتاب المقرر ،وعدم أثرائهم المنهاج بمواد تعلىمية أدى إلى
ضعف تحـيلهم وتدني مستوى تفكيرهم ،وهذا ما أشارت إليه نتيجة دراسة (، khresha, 2001

&  )khasawnh, 2008ومن خالل عمل الباحث كمشرف تربوي لمبحث التاريخ ،ومالحظة واقع
العملية التعلمية التعلىمية في المدارس ،الحظ بأن المعلمين ما زالوا يستخدمون ،االلقاء والتلقين دون

التركيز على إعطاء الفرصة للطالب للتأمل والبحث واالستقـاء ،وأن أحد معيقات التفكير التأملي و

ضعف تحـيل الطلبة في المواد االجتماعية بـورة عامة والتاريخ بـورة خاصة ،يعود إلى

استخدام طرق تدريس تعتمد على التلقين ،وتهميش دور الطالب ،األمر الذي انعكس على تحـيلهم
( ، (Daamas, 2008مما دفع الباحث إلى البحث عن استراتيجية تمكن الطلبة من رفع تحـيلهم،
وزيادة الدافعية لديهم للتعلم ،وجاءت هذه الدراسة منسجمة مع توصيات ( مؤتمر التطوير التربوي
المنعقد في عمان (  ،) 2015بضرورة استخدام االستراتيجيات الحديثة في التدريس لما لها من

أهمية كبيرة في إحداث تعلم ذي معنى ،وزيادة مستوى التحـيل ،وتنمية المهارات التفكيرية لدى
الطلبة والعمل على توظيفها في المناهج.
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سؤال الدراسة:

 .1ما أثر استخدام خرائط العقل في تمنية مهارات التفكير التأملي لدى طلبة الـف التاسع
األساسي في مبحث التاريخ يعزى لطريقة التدريس؟

فرضية الدراسة:

ال يوجد فرق ذو داللة إحـائية عند مستوى ) )0.005بين متوسطي درجات طلبة

مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي يعزى لطريقة
التدريس؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام خرائط العقل ،في تنمية التفكير التأملي في

تدريس التاريخ لدى طلبة الـف التاسع األساسي.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية:
 .1استجابة للتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات واللقاءات التربوية التي ركزت جميعها
على توجيه التعلم نحو تنمية مهارات التفكير من خالل المناهج ،واالستراتيجيات التدريسية
التي يمارسها المعلم داخل الـف.

 .2تعريف المعلمين في المدارس بأهمية استخدام استراتيجية خرائط العقل في العملية التعلىمية
في تنمية التفكير التأملي عند الطلبة.

 .0قد تفيد الدراسة الحالية في تزويد المعلمين بطرق جديدة تساعدهم في زيادة إثارة التفكير
التأملي ،وتنميته في مجاالت أخرى.

 .4قد تشجع هذه الدراسة الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام خرائط العقل
في تدريسهم لمادة التاريخ.

 .5مساعدة المسئولين في االتجاه نحو تأليف مناهج مطورة على أساس خرائط العقل.
 .6تقديم أداة لقياس مهارات التفكير التأملي يمكن استخدامها في دراسات أخرى.
 .7قد تشجع هذه الدراسة الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات حول استخدام خرائط العقل
في تدريسهم لمادة التاريخ.
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التعريفات االجرائية:

استراتيجية خرائط العقل :طريقة تقوم على ربط المعلومات ،أو االفكار بواسطة رسومات،

وكلمات على شكل خارطة نـل فيما بينها بأسهم ذات داللة وعالقة بين هذه المعلومات ،كما يدخل
في تركيبها األشكال ،والـور ،وااللوان ) (Qutayt,2011 : 237وتّعرف إجرائيا بأنها :مجموعة
من االجراءات التي تتضمن األنشطة والوسائل والسلوكات التي يمارسها المتعلم داخل الغرفة
الـفية ،تستند إلى رسم خريطة أو شكل يمثل قراءة الذهن للمعلومة أي توضيح الموضوع ،وفق

الخارطة المرسومة في الذهن من أجل تنمية مهارات التفكير التأملي في مادة التاريخ.

التفكير التأملي :عملية عقلية تقوم على تحليل الموقف المشكل إلى عناصره األساسية،
وتحليلها بعمق وتأن ،للوصول إلى الحل الـحيح للموقف المشكل ( .)Jamal, 2005ويعرف
إجرائيا بقدرة الطالب على التعامل مع المواقف واألحداث والمثيرات التعلىمية بيقظة ،وتحليلها بعمق

ويعبر عنه بالدرجات التي يحـل علىها الطالب في
وتأن؛ للوصول إلى اتخاذ القرار المناسبّ ،
اختبار التفكير التأملي المعد لذلك.
مادة التاريخ :هي مقرر التاريخ لـف التاسع األساسي التي قررت و ازرة التربية والتعلىم

تدريسها في جميع مدارس المملكة األردنية الهاشمية بدءا من العام الدراسي ( .) 2017 / 2016

التاسع األساسي :السنة الدراسية التاسعة في النظام التعلىمي في األردن ،بدءا من التحاق

الطلبة بالمدرسة األساسية في السنة األولى ،وتترأوح أعمارهم بين ( )10-12عاما.
حدود الدراسة ومحدداتها

يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
 .1الحدود البشرية  :طلبة الـف التاسع األساسي

 .2الحدود المكانية  :مديرية تربية الزرقاء األولى  /مدرسة جناعة األساسية للبنين .
 .0الحدود الزمانية  :تطبيق أدوات الدراسة في الفـل الدراسي الثاني للعام 2316 / 2315م
 .4الحدود الموضوعية :اقتـرت الدراسة على وحدة ( تاريخ أوروبا في عـر النهضة) من مادة
التاريخ لـف التاسع األساسي المقرر تدريسها.
 .5تحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وثبات األداة التي عدها الباحث خـيـا لهذه الدراسة،
وهي :اختبار مهارات التفكير التأملي.
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اإلطار النظري:

التفكير التأملي:

خلق هللا تعإلى اإلنسان ،وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل ،ودعاه في كثير من المواقف إلى

التأمل فيما حوله ،وليست التربية والتعلىم بمنأى عن هذه الدعوة الربانية؛ إذ إن الهدف هو ،إعداد
الفرد المفكر ،والقادر على مواجهة المشكالت التي تواجهه ،ولم يعد االهتمام مقـو ار على اكتساب
الطالب للمعرفة فحسب ،بل أمتدى إلى تنمية قدرته على التعامل معها ،بما تتضمنه من مواقف

وأحداث ومثيرات ،وتحليلها بعمق لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ).)Khalil&Jassem,2011

وطالما أن التفكير التأملي يمثل ذروة سنام العمليات العقلية ،فإن التربية ال تستطيع تجاهله
ويـبح الزما على المربين بذل الجهود من أجل تنميته ،فهو يجعل الفرد يخطط دائما ،ويقيم أسلوبه
في العمليات والخطوات التي يتبعها التخاذ القرار المناسب ،ويعتمد التفكير التأملي على كيفية
مواجهة المشكالت وتغير الظواهر واألحداث ،والشخص الذي يفكر تفكي ار تأمليا لديه القدرة على
إدراك العالقات ،وعمل الملخـات ،واالستفادة من المعلومات في تدعيم وجهة نظره وتحليل
المقدمات ،ومراجعة البدائل والبحث عنها) .)Abdel Wahab , 2005
ويشير مفهوم التفكير التأملي إلى النشاط العقلي الهادف الذي يقوم على التأمل من خالل
مهارات الرؤية البـرية ،والكشف عن المغالطات ،والوصول إلى استنتاجات ،وإعطاء تفسيرات
مقنعة ،ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية (.(Qatrawi, 2010

وعرف ) (Saadah,2011التفكير التأملي بأنه :نمط من التفكير المرتبط بالوعي الذاتي،
والمعرفة الذاتية أو التأمل الذاتي ،والذي يعتمد على التمعن ومراقبة النفس والنظر بعمق إلى األمور.
وعرف ريان )  (2012التفكير التأملي بأنه  :تأمل الفرد للموقف الذي أمامه وتحليله إلى
عناصره ،ورسم الخطط الالزمة لفهمه حتى يـل إلى النتائج ثم تقويم النتائج في ضوء الخطط.

ويعرف جرفث وفريدن ) ( Griffith & Frieden, 2000التفكير التأملي بأنه :دراسة األفكار

واالفتراضات المتوافرة في ذهن الفرد بشكل مستمر ،حيث تسهم في تعزيز وتدعيم مجموعة من
اآلراء واألفكار والمعتقدات.
نالحظ من التعريفات السابقة للتفكير التأملي أنها اتفقت على أنه :
 .1نشاط عقلي هادف .

 .2تأمل الفرد للموقف الذي أمامه ،وتحليليه إلى عناصره ،والتخطيط للوصول على النتائج.
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 .0تبـر في األعمال يؤدي إلى تحليل اإلجراءات ،والق اررات ،والنواتج
 .4عملية ذهنية نشطة واعية ومتأن للفرد حول معتقداته ،وخبراته·
 .5تحليل المواقف ،أو الظواهر إلى عناصرها المتعددة· .

 .6تأمل ذاتي يعتمد على التمعن ،والنظر بعمق إلى األمور .
 .7تفكير موجه حيث يوجه العمليات العقلية إلى أهداف محددة لحل مشكلة معينة
 .8الربط بين شعور الشخص ،وبين ما يعرفه ويقرأه .

وبناء على ما سبق ،يرى الباحث أن التفكير التأملي نشاط عقلي هادف ،يقوم على التأمل من

خالل مهارات الرؤية البـرية ،والكشف عن المغالطات ،والوصول إلى استنتاجات ،وإعطاء تفسيرات
مقنعة ووضع حلول مقترحة للمشكالت العلمية.
ويحدد نورتن ( (Norton,1997أربع مهارات رئيسة للتفكير التأملي ،وهي :االنفتاح الذهني
حول االحتماالت البديلة ،وتوافر الفضول والحماس ،والتوجيه الذاتي ،والمسؤولية الفكرية.

وتقسم مهارات التفكير التأملي كما يشير بوست وسينتر ( ( yost & sentner, 2000إلى

قسمين ،وتشتمل األولى على مهارات االستقـاء ،والتي تتضمن مهارات تجميع البيانات وتحليلها،
والفحص الدقيق للمعلومات ،وتكوين الفرضيات المالئمة ،والتوصل إلى استنتاجات مناسبة ،وتقديم
تفسيرات منطقية ،أما القسم الثاني فيشتمل مهارات التفكير الناقد والتي تتضمن مهارات االستنباط،

واالستدالل ،واالستنتاج ،وتقويم الحجج ،والبراهين ،والمتناقضات.

كما يذكر ( )Shdifat, 2007أن مهارات التفكير التأملي تتضمن :توليد المعرفة ذات
المعنى ،والحوار التأملي ،وربط عناصر المعرفة والتخطيط التأملي.
كما أن هناك العديد من األساليب المتبعة في تنمية التفكير التأملي ،ومنها :ربط التعلىم بواقع
الحياة ،وكتابة المقاالت ،وصياغة األسئلة المثيرة للتفكير ،والثقة المتبادلة بين المعلم والمتعلم،

واالستقالل الذاتي ،فالمفكر المستقل ال يكرر ما يقوله ويفكر به اآلخرون ،وخلق مجتمع التقـي
بحيث يحدث تحديا ألفكار الطلبة (.( Milner, 2003
أما مراحل التفكير التأملي فيـنفها )  (Obaid, and Afaneh, 2003إلى خمس مراحل
هي :الوعي بالمشكلة ،فهم المشكلة ،وضع الحلول المقترحة وتـنيف البيانات واكتشاف العالقات،
استنباط نتائج الحلول المقترحة -قبول أو رفض -الحلول ،واختبار الحلول عمليا أم بقبول أو رفض
النتيجة.
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وقد بين جاى وجونسون( ) Jay& Johnson,2002بأن للتفكير التأملي عدة خـائص تميزه
عن غيره من أنواع التفكير ،تتمثل في المرونة في التفكير ،ويقلل من االندفاع والتهور ،واالستماع

إلى اآلخرين ،والتدقيق والضبط ،واالدراك لكل ما يحدث والتفكير فيه ،والمساءلة واستيضاح
المشاكل ،وتطوير المعرفة السابقة وتطبيقها في مواقف جديدة ،واستخدام األحاسيس كافة ،والدقة في
اللغة واالعتقاد ،االبداع واألصالة والتبـر والفهم العميق.
وتعد تنمية التفكير التأملي من أبرز أهداف التدريس ،وذلك على اعتبار أن التفكير التأملي
يجعل الطالب يخطط دائما ،ويراقب ،ويقيم أسلوبه في العمليات ،والخطوات التي يتبعها التخاذ

القرار ،ويقوم التفكير التأملي على تأمل الطالب في كل ما يعرض علىه من معلومات ،وهذا بدوره

يبقي أث ار

للتعلم ،في عقل المتعلم وهذا يؤكد التعلم ذا المعنى ،وهو جوهر ما تركز علىه

استراتيجيات التعلىم الحديثة) .)2013 Qawasimah & Mohamed

ويرى كرأوس(  ) Krause,2004أنه يمكن للمعلم أن يستخدم التدريس التأملي في كافة

مراحل عملية التدريس ،ففي مرحلة التخطيط يساعد في توجيهه لكيفية االختيار بين البدائل ،وفي
مرحلة التنفيذ يفيده في مراقبة مدى التقدم في الدرس ،وفي مرحلة التقويم يساعده على استرجاع
الدرس ،والتفكير حول ما تم عمله ،وما لم يتم عمله ،كما يم ّكنه حول ممارساته التدريسية ،وتحليل
اعتقاداته قبل التدريس وفي أثنائه وبعده

أمور
ا
وأورد ممفو ار ( )mumforaالمشار إليه في ( ،)Tashman،2012و()Oudat,2006

يجب مراعاتها في تنمية التفكير التأملي ،لدى الطلبة في البيئة الـفية  ،ومن أهمها  :تهيئة المناخ
الـحي المالئم للحوار العقالني ،وإشراك الطلبة في التفكير ،وحل مشكالتهم الدراسية ،وعرض
المعلومات على صوره مشكالت واضحة بحيث يعمل الطلبة على حلها ،وطرح األسئلة التي تثير
اهتمام الطلبة حول القضايا والمواقف والمشكالت ،بحيث تدفع الطلبة إلى التساؤل والدهشة ،ثم

التفكير العميق ،توجيه المعلم للطلبة أثناء مالحظة األشياء والظواهر من أجل الوصول إلى بواطن

األمور ،وتزويد الطالب بمواد قرائية تتضمن حوارات ومناقشات واستنتاجات ،وتحفيز الطالب على
ابتكار أفكار جديدة ،وطرح حلول بديلة حول المواقف ،المطروحة ،ومن ثم مكافأته على تلك األفكار
والحلول ،تقديم األسئلة التي تتطلب أكثر من إجابة ،أو رأي ،أو فكرة ،وتحفيز الطالب على التفاعل
االجتماعي ،وتشكيل جماعات تلقائية ،وتهيئة المواقف االجتماعية األوسع .
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ومن النتائج العقلية التي يجنيها التفكير التأملي كضرورة تربوية ،أنه يساعد الطلبة على
التفكير العميق ،والتأمل بأفكار متعددة حول الموضوع ،وتقويم أعمالهم ذاتيا ،وتعزيز آراء الطلبة

من خالل مساعدتهم في حل المشكالت ،وتحليل األمور بشكل دقيق ،واستكشاف آليات تعلىمية
جديدة ،ويعمل على تحسين طرائق التدريس ،وممارسة المعلم لمسئولياته بمهنية عالية،و يعمل على
تنمية الناحية النفسية للطلبة ،ويساعد المعلم في تحقيق فهم أفضل ألنماط تعلم الطلبة ،والتنويع في
أساليب التعلىم (.)Khawaldeh, 2012

من خالل ما سبق يرى الباحث ،أن الغرض من ممارسة التفكير التأملي هو ،تغيير إجراءات

المعلمين ،وق ارراتهم ،وكيفية تأثير ذلك على نتائج هذه الق اررات ،وبالتالي فإن قيمة التفكير تكمن في
قدرته على صقل الممارسة الـفية ،وتحسين نوعية عمليتي التعلىم والتعلم للمعلمين والطالب ،كما
أن ممارسة الطلبة للتفكير التأملي تكسبهم القدرة على ربط المعرفة السابقة بالجديدة ،وتحفزهم على
ابتكار افكار جديدة ،بحيث تدفعهم إلى التساؤل ثم التفكير العميق للوصول إلى بواطن األمور،

وتقويم اعمالهم ذاتيا ،وتعزيز أرائهم من خالل مساعدتهم في حل المشكالت ،وتحديد مواطن القوة
والضعف ،واتخاذ دور نشط في صنع الق اررات.
الدراسات السابقة:

أجرت تله) (Tlh, 2013دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر إعمال نـفي المخ باستخدام

خرائط الذهنية في تنمية مهارات التفكير التاريخي ،واالتجاه نحو المادة لتالميذ المرحلة اإلعدادية،
تكونت عينة الدراسة من )  )66طالبة من طالبات الـف الثاني اإلعدادي في العريش بمـر ،تم
توزيعهن في مجموعتين ،مجموعة تجريبية مكونة من (  (33طالبة ،ومجموعة ضابطة مكونة من
( (33طالبة ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي؛ ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد اختبار

مهارات التفكير التاريخي ،ومقياس االتجاه نحو مادة التاريخ ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحـائية لـالح المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير التاريخي في مستويات مهارة
(فهم المادة التاريخية ،ومهارة تفسير األحداث التاريخية ،ومهارة تمييز األحداث التاريخية ،ومهارة
رسم وتحليل الخرائط واألشكال التاريخية ،ومهارة إصدار األحكام واتخاذ القرار( وعلى مقياس
االتجاهات نحو المادة.
وقام (  (Bani Fares, 2013بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية خرائط
العقل في اكتساب المفاهيم التاريخية ،وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة
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المتوسطة ،وتكونت عينة الدراسة من )  ( 65طالبا من طالب الـف األول المتوسط بمنطقة
المدينة المنورة ،وقد تم توزيعهم في مجموعتين ،مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية خرائط
العقل ،ومجموعة ضابطة درست باألسلوب االعتيادي .ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد اختبار

للمفاهيم التاريخية ،وآخر لمهارات التفكير اإلبداعي ،ودلت النتائج على وجود فرق ذي داللة
إحـائية عند مستوى الداللة) (α ≤ 0,05بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات

طالب المجموعة الضابطة في القياس البعدي لكل من اختبار المفاهيم التاريخية ،ومهارات التفكير
اإلبداعي ولـالح المجموعة التجريبية.
وهدفت دراسة ليز ( )Lisa, 2013إلى التعرف إلى أثر التعلم القائم على حل المشكالت في
تنمية مهارات التفكير التأملي ،كما استخدمت لذلك المنهج شبه التجريبي الذي يتعامل مع

المجموعتين التجريبية والضابطة ،وتكونت عينة الدراسة من )  ( 391طالبا وطالبه من طلبة
المرحلة الجامعية في هونج كونج ،ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد اختبار مهارات التفكير التأملي،
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التعلم القائم على حل المشكالت يعزز تطوير التفكير التأملي لدى
طلبة السنة األولى بـورة مختـرة.

وهدفت دراسة ( (Mohammed, 2009إلى الكشف عن أثر التفاعل بين خرائط التفكير

الثمانية وبعض أساليب التعلم في تنمية كل من التحـيل ،والتفكير التأملي ،واتخاذ القرار لدى
تالميذ الـف الثالث اإلعدادي في مادة العلوم ،وأعدت الباحثة لذلك عددا من األدوات ،تمثلت في
مقياس أسلوب التعلم) السطحي/العميق ( واالختبار التحـيلي ،واختبار التفكير التأملي ،واختبار
للقدرة على اتخاذ القرار ،كما استخدمت لذلك المنهج شبه التجريبي الذي يتعامل مع المجموعتين

التجريبية والضابطة ،وتكونت عينة الدراسة من )  ( 84طالبة ،فيما أظهرت النتائج فروقا دالة
إحـائيا على مساهمة أسلوب التعلم العميق في تنمية مهارات التفكير التأملي الكلي وأبعاده ) تحديد
السبب الرئيسي للمشكلة ،تحديد إجراءات الخطأ في حل المشكلة ،التوصل إلى استنتاجات مناسبة،
وتقديم تفسيرات منطقية( أما بعد تقديم حلول مقترحة kفهو غير دال إحـائيا kحيث يتطلب مهارة
التوسع في قراءة المعلومات واالستدالل ،وهذا لم يكن متوف ار في وحدة تطبيق الدراسة .

وهدفت دراسة فان ( ) Phan,2009إلى استكشاف ممارسات الطلبة في التفكير التأملي،
واستراتيجيات المعالجة العميقة ،والجهد ،وتحقيق الهدف والتوجهات ،وتكونت عينة الدراسة من

) (347طالبا وطالبة من الطلبة الجامعيين في مستوى السنة الثانية ،والثالثة في مدينة سدني في
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استراليا ،وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى وجود آثار مباشرة للتأمل والتفكير الناقد على التحـيل
األكاديمي والتعلم لدى الطلبة.

وهدفت دراسة فان ( (Phan,2008إلى التعرف على اثر بيئة التعلم الـفية على التحـيل،

ومهارات التفكير التأملي ،كما هدفت إلى التعرف على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ألهداف
التحـيل وممارسات التفكير التأملي على اإلنجاز األكاديمي  ،وقد تألفت عينة الدراسة من )(298
طالبا وطالبة ،موزعين على أربعة مدارس في مدينة سيدني بأستراليا ،ولتحقيق هدف الدراسة قامت
الباحث ببناء اختبار لمهارات التفكير التأملي ،واختبا تحـيلي ،وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى

وجود أثر لبيئة التعلم الـفية على أهداف التحـيل )إنجاز ،إتقان ،ومستويات التفكير التأملي( ،كما
أشارت النتائج إلى حـول مستوى الفهم على الترتيب األول ،يليه مستوى التأمل الناقد ،ثم التأمل،

وفي الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي.

وقام كل من مهارديل ونيفل وجاس وشان ))Mahardale ,Neville,Jais, &Chan, 2007

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى الفروق في مستويات التفكير التأملي بين الطلبة الذين يدرسون في

بيئات تعلىم تقليدية ،وبين الطلبة الذين يدرسون في بيئات التعلم القائمة على حل المشكالت ،وقد

تكونت عينة هذه الدراسة من )  ( 56طالبا وطالبة من طلبة المرحلة األساسية ،ممن يدرسون في
صفوف تعلىم تقليدية كمجموعة ضابطة ،في حين تكونت المجموعة التجريبية من ) (54طالبا

وطالبة ،وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن استجابات أفراد المجموعة الضابطة على مقياس
التفكير التأملي كانت حـول مستوى الفهم على الترتيب األول ،في حين جاء مستوى التأمل في
الترتيب األخير ،أما للمجموعة التجريبية فقد جاء مستوى الفهم في الترتيب األول ،وفي الترتيب

األخير جاء مستوى العمل االعتيادي ،كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحـائيا بين المجموعتين
في جميع المستويات ،ولـالح المجموعة التجريبية في مستويات ،الفهم ،والتأمل ،والتأمل الناقد ،في

حين كانت الفروق لـالح المجموعة الضابطة في مستوى العمل االعتيادي.

يتضح أن جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبه التجريبي باستثناء دراسة
) ،)phan,2008فقد استخدمت المنهج الوصفي ،أما من حيث األدوات المستخدمة في الدراسات
السابقة ،فقد استخدمت جميعها اختبارات موضوعية غلب علىها نمط االختيار من متعدد.

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسات السابقة أعانت الباحث على االستفادة من إطارها النظري،

وأدواتها ،وخطواتها اإلجرائية ،وأساليبها اإلحـائية ،ومناهج بحثها ،وتـاميمها التجريبية .
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وتميزت الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات تنأولت خرائط العقل ،تطبيق هذه االستراتيجية
على طلبة من البيئة األردنية ،هم طلبة الـف التاسع األساسي للمدارس الحكومية التابعة لمديرية

التربية والتعلىم في محافظة الزرقاء ،وهدفت إلى تطبيق استراتيجية خرائط العقل في تنمية التفكير
التأملي في مادة التاريخ ،ولم يجد الباحث أية دارسة محلية ،أو عربية ،أو أجنبية تنأولت جميع
متغيرات الدراسة.
الطريقة واإلجراءات:

منهج الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي؛ بهدف قياس أثر استخدام استراتيجية خرائط العقل

في تنمية مهارات التفكير التأملي لدى طلبة الـف التاسع األساسي في األردن ،واعتمد هذا المنهج

على تـميم مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،حيث تم تدريس المجموعة التجريبية
باستخدام استراتيجية خرائط العقل ،بينما تم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ،وتم
تطبيق أدوات الدراسة على مرحلتين قبلي ( قبل تطبيق البرنامج التعلىمي) وبعدي (بعد تطبيق

البرنامج التعلىمي) ،ثم تم تحليل البيانات إحـائيا للتحقق من فرضيات الدراسة.
أفراد الدراسة:

يتكون أفراد هذه الدراسة من شعبتين من شعب الـف التاسع األساسي في مدرسة جناعة

األساسية للبنين بمديرية تربية الزرقاء األولى خالل العام الدراسي  ،2317/2316وقد جرى اختيار

هذه المدرسة قـديا لقربها من مكان سكن الباحث ،ولتعأون مديرة المدرسة على تطبيق هذه
الدراسة ،وتوفر المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة في تدريس مادة التاريخ ،وجرى التعيين العشوائي
للشعبة (أ) كمجموعة تجريبية ،وتكونت من ( )30طالبا ،والشعبة (ج) كمجموعة ضابطة ،وتكونت
من ( )30طالبا.
أداة الدراسة:

جرى بناء أداة الدراسة ممثلة باختبار التفكير التأملي ،وفيما يلي عرض تفـيلي ألداة

الدراسة:
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أثر استراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير........

االختبار التأملي

جدول( :) 1توزيع فقرات اختبار التفكير التأملي حسب مهارات التفكير التأملي

االختبار

التفكير التأملي

مهارات التفكير التأملي

رقم الفقرات

عدد األسئلة

الرؤيا البـرية

4 ،0 ،2 ،1

4

إعطاء تفسي ارت مقنعة

8 ،7 ،6 ،5

4

وضع حلول مقترحة

12 ،11 ،13 ،9

4

الكشف عن مغالطات

17 ،16 ،15 ،14 ،10

5

الوصول إلى استنتاجات

23 ،19 ،18

0

قام الباحث بإعداد اختبار التفكير التأملي في وحدة تاريخ أوروبا في عـر النهضة للـف

التاسع األساسي ،حيث تكون االختبار بـورته األولية من( ) 23فقرة ،حيث تم صياغة هذه الفقرات
على شكل فقرات اختيارية ذات أربعة بدائل واحدة فقط صحيحة ،وتم مراجعة االختبار ،وتدقيقه،

وتنقيحه من حيث الـياغة ،واللغة ،والمادة العلمية ،وقد روعي في كتابتها أن تناسب مستوى عينة
الدراسة ،والجدول ( )1يبين توزيع الفقرات حسب مهارات التفكير التأملي.
صدق اختبار التفكير التأملي:

للتحقق من صدق االختبار تم عرضه على ( )10محكمين من أعضاء هيئة التدريس في

الجامعات األردنية ،من ذوي االختـاص في المناهج وطرائق التدريس ،والقياس والتقويم ،ومن
مشرفين تربويين ،ومعلمي مادة التاريخ ،وذلك للتأكد من مدى مالءمتها للغرض الذي أعدت له،
والتحقق من دقة الـياغة ،ووضوح الفقرات ،وتم تعديل فقرات االختبار تبعا آلراء المحكمين من

حيث الـياغة اللغوية ،ومن حيث تعديل البدائل ،أو إضافة بعض الكلمات إلى األسئلة حتى أصبح
االختبار بشكله النهائي مكون من ) (20فقرة .
الدراسة االستطالعية:

بعد إعداد االختبار ،واالنتهاء من تحكيمه ،قام الباحث بتطبيقه على عينة عشوائية تكونت

من ( )23طالبا ،من داخل مجتمع الدراسة وخارج عينتها ،وهدفت هذه الدراسة االستطالعية إلى
حساب معامالت الـعوبة لفقرات االختبار ،وحساب صدق االختبار وثباته ،ومدى وضوح تعلىمات
االختبار وفقراته ،وتحديد الزمن المناسب ألداء االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األصلية ،وقد

تم حساب معامالت الـعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وترأوحت معامالت الـعوبة ما بين
( )0.80 - 0.25وكانت جميعها تقع ضمن المدى المقبول ،والجدول( )2يبين ذلك:
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جدول( :)2معامالت صعوبة فقرات اختبار التفكير التأملي للعينة االستطالعية.
الفقرة

معامل الصعوبة

الفقرة

معامل الصعوبة

الفقرة

معامل الصعوبة

الفقرة

معامل الصعوبة

1

3.25

6

3.60

11

3.80

16

3.70

2

3.30

7

3.55

12

3.70

17

3.55

0

3.35

8

3.70

10

3.50

18

3.65

4

3.40

9

3.75

14

3.60

19

3.60

5

350

13

3.75

15

3.55

23

3.50

ن=02

ثبات اختبار التفكير التأملي:

وللتحقق من ثبات االختبار تم استخدام طريقتين للتحقق من مؤشرات الثبات ،األولى باستخدام

ثبات اإلعادة (  ) test-retestحيث طبق االختبار على عينة تكونت من ( )23طالبا ،تم
اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها ،وتم تطبيق االختبار على نفس الطلبة مرة

أخرى وبفاصل زمني أسبوعين ،واستخدمت إجاباتهم في تقدير معامل الثبات لالختبار(معامل ارتباط

بيرسون) فبلغ ( ،)0.83كما تم حساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
والجدول( )3يبين معامالت الثبات لالتساق الداخلي.

الجدول ( :)3معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات اختبار التفكير التأملي
مهارات التفكير التأملي

عدد الفقرات

معامل الثبات (كرونباخ ألفا)

االرؤيا البـرية

4

0.88

إعطاء تفسيرات مقنعة

4

0.82

وضع حلول مقترحة

4

0.79

الكشف عن مغالطات

5

0.82

الوصول إلى استنتاجات

3

0.80

االختبار الكلي

20

0.82

زمن االختبار:

توصل الباحث إلى تحديد الزمن المناسب الختبار التفكير التأملي بتسجيل الزمن الذي

استغرقه أول طالب ،مضافا إليه الزمن الذي استغرقه آخر طالب في اإلجابة عن فقرات االختبار
مقسما على ( ،)2وبذلك استخرج الباحث متوسط زمن االختبار ،والمعادلة اآلتية توضح ذلك :
زمن االختبار= زمن أول طالب  +زمن أخر طالب43 =2/45 +05 =2/
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تصحيح االختبار:

صحح الباحث إجابات الطالب بإعطاء عالمة لإلجابة الـحيحة ،وعالمة صفر لإلجابة

الخاطئة ،وقد عوملت الفقرات المتروكة ،والفقرات التي وضعت لها أكثر من إشارة معاملة اإلجابة
غير الـحيحة ،وعلى هذا األساس ،فإن درجات االختبار تترأوح ما بين ()20 - 0
إجراءات الدراسة :

تسير هذه الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية :

 .1حدد الباحث أفراد الدراسة ،والتي اشتملت على شعبتين ،قسمتا عشوائيا إلى مجموعة تجريبية
درست) باستخدام خرائط العقل( ،ومجموعة ضابطة) بالطريقة االعتيادية)
 .2تم تطبيق اختبار التفكير التأملي القبلي على مجموعتي الدراسة) التجريبية والضابطة(،
وتـحيح اإلجابات
 .0تم االجتماع مع أفراد المجموعة التجريبية ،وذلك بعد أسبوعين من تطبيق االختبار القبلي
بهدف تعريفهم بأهداف االستراتيجية وإجراءاتها والمهمات المتضمنة فيها.

 .4تم تدريب طالب المجموعة التجريبية على االستراتيجية ،وذلك بإعطاء حـة واحدة أسبوعيا
وبمعدل ) (٥٤دقيقة للحـة الواحدة ،أي الوقت المخـص للحـة الـفية في المدارس ،أما
المجموعة الضابطة فبقيت في الحـص العادية ،ولم تتعرض للتدريب ،واستمرت عملية
التطبيق لمدة شهر ونـف متتالي.

 .5تم تطبيق االختبار البعدي للتفكير التأملي على مجموعتي الدراسة) الضابطة والتجريبية(،
وتـحيح االجابات.
 .6استخراج النتائج ،وتفسيرها ،ووضع التوصيات.
نتائج الدراسة:

نتائج سؤال الدراسة ينص على" ما أثر استخدام خرائط العقل في تمنية مهارات التفكير

التأملي لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث التاريخ يعزى لطريقة التدريس؟

ولإلجابــة علــى هــذا السـؤال قــام الباحــث بحســاب متوســط درجــات الطــالب واالنحـراف المعيــاري

لكـل مـن المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة ،وتـم اسـتخدام اختبـار "ت" لعينتـين مســتقلتين "T. test

"  independent sampleللتعـرف إلـى الفـروق بـين متوسـط درجـات الطـالب فـي كـل مـن
المجموعتين ) التجريبية ،والضابطة) في اختبار التفكير التأملي والجدول (  ) 5يوضح نتائج ذلك.
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الجدول (  )4المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير التأملي البعدي
االنحراف

االبعاد

المجموعة

العدد

المتوسط

الرؤية

تجريبية بعدي

30

5.617

2.372

البـرية

ضابطة بعدي

30

3.436

1.435

الكشف عن

تجريبية بعدي

30

1.565

0.483

المغالطات

ضابطة بعدي

30

0.631

0.701

الوصول إلى

تجريبية بعدي

30

2.062

1.422

استنتاجات

ضابطة بعدي

30

0.810

0.644

إعطاء

تجريبية بعدي

30

1.500

3.215

تفسيرات

ضابطة بعدي

30

0.810

1.977

وضع حلول

تجريبية بعدي

30

5.281

1.047

مقترحة

ضابطة بعدي

30

3.656

0.738

تجريبية بعدي

30

16.025

6.667

ضابطة بعدي

30

9.343

3.150

الدرجة الكلية

المعياري

قيمة "ت"

قيمة

الداللة

3.531

0.001

6.438

0.000

4.531

0.000

3.015

0.018

2.435

0.004

3.99

0.000

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

* قيمة" ت "الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى الداللة )2.390 =)0.001

يتبين من الجدول أعاله أن القيمة " ت" المحسوبة ( )3.99هي أكبر من القيمة الجدولية

( )2.390عند مستوى الداللة ( ،)0.001ودرجة حرية ( ،)58مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة
إحـائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التفكير
التأملي ،وذلك لـالح المجموعة التجريبية ،حيث كان متوسط درجاتها( ،)16.025في حين كان

متوسط درجات المجموعة الضابطة ( )9.343ويعني ذلك أن طالب المجموعة التجريبية (التي
درست باستخدام خرائط العقل) قد تفوقت على طالب المجموعة الضابطة (التي درست بالطريقة
االعتيادية) أي أن هناك أثر للتدريس باستخدام خرائط العقل ،حيث كان ذلك واضحا في المتوسطين

بفارق كبير بلغ( )6.682لـالح المجموعة التجريبية ،ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن التعلم في
ضوء استراتيجية خرائط العقل ساعد الطالب على التفكير وإعمال عقله ،فلم يعد الطالب وفق النظرية
البنائية التي انبثقت عنها استراتيجية خرائط العقل متلقي للمعلومات كما هي ،بحفظها واستظهارها،

بل أصبح الطالب ،يعمل عقله في كل ما يعرض علىه من معلومات ،ويربطها بما لديه من
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معلومات جديدة ،وكما ساعدت استراتيجية خرائط العقل ،وما تقدمه من أمثلة ،وأنشطة على تنمية
الطالب بمهارة الرؤية البـرية ،وتحديد العالقات غير الـحيحة ،وإعطاء تفسيرات مقنعة ،والوصول

إلى استنتاجات ،والوصول إلى اقتراحات ،وهذه تمثل مهارات التفكير التأملي.

كذلك فإن استخدام الباحث لخرائط العقل البسيطة والقريبة من بيئة الطالب ساهمت إلى حد
كبير في تنمية مهارات التفكير التأملي ،إضافة إلى أن التعلم وفقا الستراتيجية خرائط العقل ساعد
على جذب انتباه الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم ،مما ساعد على تعلم الطالب تعلما ذا معنى وقد
يرجع ذلك إلى الخـائص التي تتمتع بها خرائط العقل من تنوع األنشطة ضمن هذه االستراتيجية

التي تساعد على إيجاد بيئة التعلم النشط داخل غرفة الـف ،وتوفير التغذية الراجعة التي تؤدي إلى

تحسن مستمر في أداء الطالب ،والتقويم المستمر أثناء التدريس ،وتنوع أساليبه ،ومراعاة خرائط

العقل للفروق الفردية ،وتوفير مواقف اتـالية وظيفية تمارس من خاللها مواقف حقيقية ساهم في

سهولة تخزين المعلومات وفهمها ،أي أن نتائج الدراسة الحالية أكدت أن استراتيجية خرائط العقل قد

نمت مهارات التفكير التأملي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقابل أفراد المجموعة الضابطة.

وتم استخدام اختبار (ت) لداللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعة في اختبار التفكير

التأملي قبل وبعد تدريس وحدة تاريخ أوروبا في عـر النهضة باستخدام خرائط العقل والجدول ()6
يبين هذه النتائج.

الجدول ( )5المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لنتائج التطبيق القبلي والبعدي
لالختبار التفكير التأملي على المجموعة التجريبية

المجموعة

حجم العينة

التجريبية

30

التطبيق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبلي

9.85

4.467

بعدي

16.025

6.667

قيمة(ت)

مستوى

المحسوبة

الداللة

12.25

0.001

* قيمة" ت "الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى الداللة )2.390 =)0.001

يتضح من الجدول( )5وجود فروق دالة إحـائيا بين كل من التطبيق القبلي والبعدي الختبار
التفكير التأملي ،لـالح التطبيق البعدي ،مما يدل على أن التدريس باستخدام خرائط العقل كان له

نتائج ايجابية في تحسين مستوى تحـيل الطلبة في اختبار التفكير التأملي .ويعزو الباحث هذه
النتيجة إلى أن التعلم التأملي يعطي الطالب فرصة لتطوير نفسه وتنظيم المعلومات التي تعلمها من
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خالل استخدام طريقة المساءلة وهذا ما يزيد من خبرة الطالب في التبـر والتعمق في الموضوعات
واعادة تشكيلها بعد فهم العالقات القائمة بين أجزاءها ،كما إن استراتيجية خرائط العقل تساهم في
ربط الجزئيات لتـبح األفكار متكاملة لدى الطالب ثم الخروج بتعميم ،وكذلك يربط التعلم القبلي

بالتعلم الحالي أو العكس مما يؤكد على المعرفة وتكاملها ،كما أنها تعمل على تأكيد اإلجابة
الـحيحة ،واشراك الطالب في الحوار والتفكير ،أما التفكير التأملي فيرتقي بمستوى تفكير الطالب

إلى مستويات معرفية علىا ،ويعمل على تحسين نوعية اإلجابات ،والتقويم الذاتي لألفكار ،وتحفيز
الطالب على إبراز أفضل الحلول ،واالقتناع بها بعد تبريرها ،وهذا ما يتفق ومهارات التفكير التأملي
المستهدفة في هذه الدراسة .ولتقدير حجم فاعلىة استخدام خرائط العقل على التفكير التأملي قام
الباحث بحساب مربع ايتا  ، 2ɳوالجدول ( )6يبين نتائج ذلك
الجدول ()7
مهارات التفكير التأملي

T

N2

حجم التأثير

الرؤيا البـرية

3.531

0.176

كبير

الكشف عن مغالطات

6.438

0.416

كبير

الوصول إلى استنتاجات

4.531

0.261

كبير

إعطاء تفسيرات مقنعة

3.015

0.135

متوسط

وضع حلول مقترحة

2.435

0.092

متوسط

الدرجة الكلية

3.99

0.215

كبير

قيمة" ت " وقيمة " " n2وحجم التأثير

نالحظ من الجدول (  )6أن حجم التأثير كبير في معظم مهارات التفكير التأملي ،ويكون أكبر

ما يمكن في مهارة الكشف عن المغالطات ،تليها مهارة الوصول إلى استنتاجات ،تليها الرؤية
البـرية ،تليها إعطاء تفسيرات مقنعة ،تليها مهارة وضع حلول مقترحة والتي سجلت أقل حجم
تأثير ،وبلغت قيمة " )0.215( "n2وهذه النسبة ذات تأثير مرتفع ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج
)Bani

ودراسة

دراسة كل من تله ( (Tlh, 2013ودراسة (Fars, 2013
( ،)Mahmoud,2009حول فعالية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير التأملي ،ويعزو
الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام خرائط العقل ساعد على تنمية ،وتنشيط عمليات ،ومهارات
التفكير المختلفة من خالل تـميم الخرائط العقلية ،والتي تنمي كل منها عملية أو أكثر من عمليات
التفكير التأملي ،وقد أكسبت أفراد المجموعة التجريبية أسلوبا ذا معنى جعلهم يدركون ،ويحللون،
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ويركبون المفاهيم ذات العالقة ،وينظرون إلى المفاهيم نظرة شمولية ويفسرون المعرفة الجديدة
اعتمادا على المعرفة القبلية الموجودة في بنيتهم المعرفية ،وساعدت الطالب على استنتاج واستنباط
المعرفة العلمية من هذه الخرائط وتحقيق الترابط بين المعارف السابقة والالحقة باإلضافة إلى وضع

االفتراضات الالزمة لفهم محتويات الخريطة والعالقات بين أجزائها.
كما أن صياغة وبناء وإعداد الطالب لخرائط العقل ساعد في تنمية مهارة التقويم الذاتي

لمحتوى الخريطة من األحداث التاريخية ،وتحسين القدرة على استنباط واستنتاج األفكار ،واألجزاء
المهمة للدرس ،كما أن استخدام استراتيجية خرائط العقل تراعي الفروق الفردية والفروق في األسلوب

المعرفي بين الطلبة ،حيث أنها تناسب جميع الطلبة على اختالف األسلوب المعرفي لديهم؛ وذلك
لما توفره من لغة بـرية مألوفة وبسيطة تساعد في تنمية الجوانب المعرفية ،وكذلك تنمية المهارات
المختلفة كمهارات االستنتاج واالستنباط والتفسير ،والكشف عن المغالطات ،ووضع حلول مقترحة،
وعمل المقارنات للمعلومات من خالل العالقات الموجودة في كل خريطة عقلية ،مما أتاح فرصة
الترابط بين العمليات المعرفية ومهارات التفكير التأملي لدى الطلبة.

التوصيات:

تم التوصل إليه من نتائج الدراسة وتفسيراتها يوصي الباحث بما يأتي:
في ضوء ما ّ
 .1تضمين محتوى مقرر التاريخ العديد من خرائط العقلية المختلفة والتي تساعد الطالب على
ممارسة مهارات التفكير التأملي من خاللها.
 .2توظيف استراتيجية خرائط العقل في تدريس الدراسات االجتماعية بشكل عام والتاريخ بشكل
خاص في المرحلة األساسية.

 .0توجيه انظار التربويين إلى أهمية التفكير التأملي في تعلم وتعلىم الطلبة ،واعتماده عنـ ار من
عناصر االهداف التعلىمية.
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