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أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب مفاهيم التربية الوطنية
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ملخص:

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب

مفاهيم التربية الوطنية ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي ،إذ تكونت عينة

الدراسة من ( )57طالبة ،واستخدمت الدراسة اختبارين :األول خاص باكتساب المفاهيم ،والثاني

مهارات التفكير الناقد ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات أداء الطالبات في اكتساب المفاهيم تعزى لطريقة التدريس

لصالح استراتيجية الجدول الذاتي ،وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء

الطالبات في اكتساب مهارات التفكير الناقد تعزى لطريقة التدريس ولصالح استراتيجية الجدول

الذاتي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطة درجات أداء الطالبات في اكتساب المفاهيم

تعزى لطريقة التدريس ولصالح استخدام استراتيجية خرائط العقل ،والطريقة االعتيادية ،وأيضاً وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أداء الطالبات في اكتساب مهارات التفكير الناقد
تعزى لطريقة التدريس ولصالح استخدام استراتيجية خرائط العقل ،الطريقة االعتيادية.

الكلمات المفتاحية :استراتيجية الجدول الذاتي ( ،)k.w.lاستراتيجية خرائط العقل ،اكتساب مفاهيم
التربية الوطنية ،مهارات التفكير الناقد ،طالبات الصف العاشر األساسي.

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية.
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.....أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب

The Effect of Using Self–Scaling Strategy(KWL) and Mind Mapping
Strategy on the Acquisition of National Education Concepts and
Critical Thinking Skills of 10th Grade Students
Afraa M. Al- Matarneh
Prof. Naseer A. Al- Khwaldeh *
Abstract:
The study aimed at finding out the effect of the use of the Self-Scaling
and Mind Maps strategies in acquiring the concepts of national education
and critical thinking skills. The sample consisted of (75) female students.
The researcher used two tests, one for acquiring concepts and the other for
critical thinking skills. The results showed that there were significant
differences between the mean performance scores of students in the
acquisition of concepts, attributed to the method of teaching using the selfscale strategy. In addition to the existence of significant differences between
the averages of the performance of learners in the acquisition of critical
thinking skills attributed to the method of teaching using the self-table
strategy. Moreover, there are significant differences between the average
performance scores of learners in the acquisition of concepts due to the
method of teaching using the strategy of mind maps and the usual method.
There are also significant differences between the average performance of
learners in acquisition critical thinking skills attributed to the teaching
method using mind mapping strategy, and the usual way.
KeyWords: Self-Scaling Strategy (K.W.L), Mind Maps Strategy,
Acquisition of National Education Concepts, Critical Thinking Skills.
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المقدمة:
ّ

بااات االهتمااام بالعمليااات التعليميااة التااي ماان شااعنها أل توهااح تعلاايم المفاااهيم وط ارئا اكتسااابها

باإلهافة إلى تنمية أنواع التفكير وطرائقه المختلفة ومنها التفكير الناقد ذلك ليصبح هاد

التعلايم هاو

اكساب المتعلم المعرفة وليس الحصول على المعرفة هدفاً بحد ذاته.

أصابح اكتسااب المتعلماين للمفااهيم هادفا رئيسايا وهاعه التربوياول ،ومصاممو المنااهج نصا

أعينهم ،ألنها من أهم نواتج العلم التي يقع على عاتقها تنظيم المعرفة العلمية في ذات المعنى ،فهي
العناصار المطلوباة للمعاار العلمياة المتنوعاة التاي ياتم اكتساابها فاي الصاف الد ارساي ( Mustafa,
.)2014
ومان المعارو أل مهماة تنمياة المفهاوم تشالل جازءاً رئيساياً مان عملياة التعلايم داخال حجار
الصف حيث يقوم المعلمول ،بشلل مستمر بتعليم مفاهيم جديد ومتنوعة للطالب تتباين فاي عرهاها

مان حياث الطارق واألساالي  ،إال أل المتعاار علياه هاو قياام المعلام بإعطااء تعريا

للمفهاوم ،ثام

تبسيطه للطالب من خالل االستعانة باألمثلة (.)Shabana ،2005
إل لطريقااة التاادريس التااي يتبعهااا المعلاام األثاار اإليجااابي فااي تقااديم المعرفااة ماان خااالل تاادريس

المفاهيم بعطرها العلمية الموثوق بها ،دول اللجوء إلى تقديم المعرفة الجاهز بالطريقة التقليدية القديمة
القائماة علااى الحفا ألنهااا مااع ماارور الوقاات قابلااة للنساايال  ،لااذا كااال تاادريس المفاااهيم المارتبط بالبنيااة
المفاهيمياة أولاى فاي تحقيا أهادا

التعلايم وهاو اكسااب المتعلماين المعرفاة ليصابح التعلايم ذا معناى

(. )Al-Shamlati, 2004

والتفكير الناقد يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي إلى إتقال

أفضاال للمحتااوى المعرفااي وفهم ااً أعم ا  ،فهااو يلس ا

اإلنسااال تفساايرات صااحيحة ومقبولااة للمواهاايع

المطروحااة ،ومراقبااة األفكااار ممااا يجعلهااا أكثاار دقااة وأكثاار صااحة ممااا يساااعد فااي وهااع القا اررات فااي

حياتهم اليومية وتبعدهم عن االنقياد العاطفي والتطر في الرأي )(Lavoie, 2011

وكااذلك اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي ( )k.w.lماان االسااتراتيجيات التااي ماان المتوقااع أل يلااول لهااا

أث اار ف ااي تنمي ااة مف اااهيم التربي ااة الوطني ااة ،لك ااول ه ااذه االس ااتراتيجية تعتم ااد عل ااى تنمي ااة األفك ااار ورب ااط
المعلوم ااات بم ااا يت ااوفر م اان معلوم ااات س ااابقة ومعرف ااة المف اااهيم المقص ااود ف ااي النص ااوص ،وتس اااعد

المتعلمول بمزج األفكار والمعلومات المتوفر لديهم من خالل ما تعلموه ساابقاً ( Abu Riach et al,

.)2009
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عفراء المطارنه ،أ.د .ناصر الخوالده

أماا خارائط العقال مان االساتراتيجيات التاي قاد تسااعد المتعلماين علاى الاتعلم ،فإنهاا تساتخدم
بفاعلياة لتادعيم المساتويات العلياا لمهاارات التفكيار ،وهاي أدا فعالاة فاي تنمياة التفكيار (, 2004
 .)Holzmanوتساعد على التفكير الناقد واإلبداعي (. )Buzan, and Buzan, 2007
مشكلة الدراسة:

ال ادماااج المفاااهيم فااي مختلااف المناااهج بتيااة تلبيااة الحاجااات الفرديااة واالجتماعيااة واالقتصااادية

للمااتعلم ومواكبااة التطااورات العلميااة والتكنولوجيااة الس اريعة فااي المجتمااع أماار هااروري وحتمااي ،ويعااد
منهاااج التربيااة الوطنيااة ماان المناااهج بحاجااة إلااى تطبي ا اسااتراتيجيات تااؤدي إلااى التخلااي عاان حف ا
المعااار الاوارد فااي المنهاااج بحيااث يتتياار ماان خاللهااا دور المعلاام والمااتعلم فااي توليااد المعرفااة القابلااة
للتطبي  ،حيث يالح على العدياد مان طلباة المادارص الصاعوبة فاي اساتيعاب المفااهيم ،وعلياه تكمان

مشللة الدراسة بالسؤال الرئيس اآلتي :

مااا أثاار اسااتخدام اسااتراتيجيتي الجاادول الااذاتي  )k.w.lوخ ارائط العقاال فااي اكتساااب مفاااهيم

التربية الوطنية ومهارات التفكيار الناقاد لادى طالباات الصاف العاشار االساساي فاي مبحا التربياة
الوطنية في األردن؟
أسئلة الدراسة:

 .0مااا أثاار اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي ( )K.W.Lفااي اكتساااب مفاااهيم التربيااة الوطنيااة لاادى طالبااات
الصف العاشر األساسي في األردل؟
 .6ما أثر اساتراتيجية الجادول الاذاتي ( )K.W.Lفاي اكتسااب طالباات الصاف العاشار األساساي فاي
األردل لمهارات التفكير الناقد؟

 .3ما أثر استراتيجية خرائط العقل فاي اكتسااب مفااهيم التربياة الوطنياة لادى طالباات الصاف العاشار
األساسي في األردل؟
 .4ما أثر استراتيجية خرائط العقل في اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي في األردل لمهارات
التفكير الناقد؟
أهمية الدراسة:
تكمن اهمية الدراسة في جانبين :االهمية النظرية:

 إملانية اإلفاد من نتائجها فاي تحساين مساتوى المتعلماين فاي اكتسااب المفااهيم واكتسااب مهاارات
التفكير الناقد.
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 إملانيااة أ ل يسااتفيد ماان نتااائج الد ارسااة وتطبيقاتهااا معلمااي التربيااة الوطنيااة ومش ارفيها فااي تحسااين
ادائهم وتحسين تعلم طلبتهم.
االهمية العملية:

 إملانية مؤلفي المناهج من تضمين تلك الدراسة في كت
 مان المملان أل تساهم هاذه الد ارساة بجانا

التربية الوطنية .

د ارساات أخارى مساتقبلية فاي هاذا المجاال فاي تطاوير

طرائ تدريس التربية الوطنية.
أهداف الدراسة:

 .0الكش ااف ع اان أث اار اس ااتخدام اس ااتراتيجية الج اادول ال ااذاتي ف ااي اكتس اااب المف اااهيم التربي ااة الوطني ااة،
واكتساب مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي .
 .6التعاار إلااى أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية خ ارائط العقاال فااي اكتساااب المفاااهيم فااي التربيااة الوطنيااة،
واكتساب التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردل .
التعريفات المفاهيمية و االجرائية:
اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي  :)K.W.Lهااي مجموعااة ماان اإلج اراءات والخط اوات التدريسااية

التااي اسااتخدمتها الباحثااة فااي تاادريس المجموعااة التجريبيااة والتااي تسااير وفا تصااميم جاادول ذاتااي لكاال
طال

مقسم إلى ثالثة أقسام يحدد فيها المتعلم ما يعرفه عن الموهوع ،وما يريد معرفتاه ،ومااذا تعلام

من دراسة الموهوع.

اسااتراتيجية خ ارائط العقاال :هااي إج اراءات وخط اوات تدريسااية اتبعتهااا الباحث اة مااع طالبااات

المجموعة التجريبية الثانية ،تستند إلى رسم خريطة أو شالل يمثال قاراء الاذهن للمعلوماة ،أو توهايح
الموهوع وف الخارطة المرسومة في الذهن من أجل تنمية مهارات التفكير الناقد ،واكتساب المفااهيم
في التربية الوطنية.
المفاااهيم  :هااي المفاااهيم ال اوارد فااي وحااد (األردل والتطااور الااديمقراطي) ،ووحااد (المبااادرات

الملكيااة) ،وتقاااص بالدرجااة التااي تحصاال عليهااا المتعلمااة ف ااي اختبااار المف اااهيم ال ااذي قاماات الباحثااة
بإعداده.
التفكير الناقد :قدر طالبات الصاف العاشار األساساي علاى فحال المواقاف التاي يتعرهان لهاا

في ماد التربياة الوطنياة وقادرتهن علاى التنباؤ باالفت ارهاات واالساتنتاج وتقيايم الحجاج بطريقاة منظماة

211

عفراء المطارنه ،أ.د .ناصر الخوالده

أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب.....

وذلك مان خاالل إدراك العالقاات باين المفااهيم والمبااد التاي تناولهاا موهاوع معاين ،ويقااص بالدرجاة
أعد لهذا الترض.
التي حصلت عليها المتعلمة في اختبار التفكير الناقد الذي ّ
طالبات الصاف العاشار األساساي  :المتعلماات اللاواتي تتاراوع أعماارهن باين ( )16 – 15سانة

في نهاية المرحلة األساسية العليا حس

ترتي

مراحل الدراسة في وزار التربية والتعليم في األردل.

حدود الدراسة و محدداتها:

تتحدد نتائج الدراسة فيما يلي:

 .0أجريت الدراسة في المملكة األردنية الهاشمية
 .6أجريت الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 6105/6102م.
 .3أجرياات الد ارسااة علااى طالبااات الصااف العاشاار األساسااي فااي مدرسااة صاافية بناات عبااد المطلاا
األساسية للبنات في محافظة العقبة.
بناء على صدق األدوات وثباتها.
 .4يملن تعميم نتائج الدراسة ً
اإلطار النظري و الدراسات السابقة:
اإلطار النظري

يلماان دور المااتعلم فااي تطبيا اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي فااي القاراء أو المشاااهد أو االسااتماع

للموهوع ،وطرع األسئلة التي تلبي حاجاتاه المعرفياة المبنياة علاى معرفتاه الساابقة ،وممارساة التفكيار

المستقل في القضايا واألفكار التي يدور حولها الموهوع ،ويصنف األفكار الوارد في الموهاوع إلاى

محاور أساسية وفرعية ،ويتدرب على ممارساة التفكيار التعااوني ماع أفاراد مجموعتاه ،وينااقر ويحااور
في الصف ،ويصوب ما رسخ في بنائه المعرفي السااب مان معلوماات وحقاائ خاطئاة ( Khafaji,
.)2011
وتعااد اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي ( )K.W.Lماان اسااتراتيجيات مااا وراء المعرفااة ،وتنس ا

إلااى

دونااا أو اال ( )Dona Ogleالتااي قاادمتها هاامن برنااامج فنااول اللتااة واسااتيعابها عااام ( )0882فااي
الكلية الوطنياة للتعلايم فاي ايفانساتول  -أمريلاا ( . )Abu Jado,2007وعرفتهاا ()Barkati, 2008

بعنها " :مجموعة من الخطوات واإلجراءات المرتبة والمخططة المدرجة في دليل المعلمة ،والتي طل
من المعلمة تنفيذ األنشطة ،واستخدام الطرق ،واألسالي  ،والوسائل ،وأساالي

تساهم فاي تنظايم التفكيار وتلخيصاه ،فاي ثالثاة أعماد تتطلا

211

التقاويم المتنوعاة ،والتاي

اإلجاباة علاى ثاال

أسائلة ،حاول معرفاة

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الثالث ،العدد الرابع.8102 ،

المتعلم عن الموهوع ،وماا الاذي ساو
إلى ترتي

يتعلماه ،ومااذا تعلام عان الموهاوع محال الد ارساة ،مماا ياؤدي

األفكار ،وتقنين جهود المتعلم في الدراسة والبحث.

أمااا الخاارائط الذهنيااة فه ااي أدا تفكياار تنظيميااة نهائيااة وهااي أسااهل طريقااة إلدخااال المعلومااات

فعال ااة وذبداعي ااة ألخ ااذ
لل اادماو وماان ثاام اسااترجاع هااذه المعلومااات المخزنااة ،والخريطااة الذهنيااة طريق ااة ّ
المالحظات (.( Buzan and Buzan, 2007
أل خ ارائط العقاال أدا تفكياار تنظيميااة نهائيااة وهااي أسااهل طريقااة إلدخااال
وتخلاال الباحثااة إلااى ّ
المعلومات للادماو ومن ثم استرجاع هذه المعلوماات المخزناة ،وتعتماد علاى رسام وكتاباة كال ماا يرياده

الم ااتعلم عل ااى ورق ااة واح ااد بطريق ااة مرتب ااة تس اااعده عل ااى التركي ااز والت ااذكر ،وي ااتم م اان خالله ااا تحوي اال
المالحظااات والتلخيصااات المملااة إل ااى مخطااط م اانظم ،ويعااد التفكياار الناقااد ماان الموهااوعات المهمااة
والحيوية التي انشتلت بها التربية قديماً وحاديثاً ،وذلاك لماا لاه مان أهمياة بالتاة مان تملاين المتعلماين مان
مهارات أساسية في عملية التعلم والتعليم؛ إذ تتجلاى جوانا هاذه األهمياة فاي ميال الترباويين علاى اخاتال

إل الهااد
م اواقعهم العلميااة علااى تبنااي اسااتراتيجيات تعلاايم وتعلاام مهااارات التفكياار الناقااد إذ ّ
تعليم وتعلم التفكير الناقد هو تحسين مهارات التفكير لدى المتعلمين.

األساسااي ماان

ويشااير سااتيرنبريج التفكياار الناقااد ) (Sternberg, 2004, 56إلااى أنااه يتضاامن مجموعااة ماان

العمليات العقلية (الذهنياة) واالستراتيجيات والتمثيالت التي يوظفها المتعلمول لحاال المشالالت ،والعمال

صنع الق اررات ،وتعلم مفاهيم جديد .
على ُ
وترى الباحثة أل مفهوم التفكير الناقد يتمثال بعملياة تصاحيح التفكيار وصاوالً إلاى معرفاة محادد

من خالل مجموعاة مان العملياات الذهنياة واالساتراتيجيات التاي يقاوم بتطبيقهاا المتعلماين لاتعلم مفااهيم

جديد ويتمثل بالتفكير التعملي والتفكير االستداللي الذي يركز على اتخاذ الق اررات.
أهمية تعليم التفكير الناقد:

تكمن أهمية التفكير الناقد فيما يلي ):(Ramer 1999; Guzy, 1999

 يحسن قدر المعلمين في مجال التدريس وذنتاج منجزات عملية قيمة ومسؤولة.

 يسهل قدر المعلمين على إنتاج أنشطة تسمح لطلبتهم بممارسة هذه المهارات في الترفة الصفية.
 يطااور لاادى المتعلمااين تربيااة وطنيااة مثاليااة ،وحسااً عاليااً بااالمجتمع المحاايط والتفاعاال معااه والسااعي
لرقيه وتقدمه ،وينمي شعو اًر قوياً بالمشاركة السياسية الفعالة والتوجه الديمقراطي.

 يحسن من تحصيل المتعلمين في المواد الدراسية المختلفة.
211

أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب.....

عفراء المطارنه ،أ.د .ناصر الخوالده

 يشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبير من مهارات التفكير مثال :حال المشالالت ،والتفكيار
المتشع  ،والتفكير اإلبداعي ،والمقارنة الدقيقة ،والمناقشة ،واألصالة في إنتاج األفكار ،ورؤياة ماا

وراء األشااياء (الرؤيااة المتفحصااة الشاااملة) والتحلياال ،والتقياايم ،واالسااتنتاج ،والبحااث ،واالسااتدالل،
واتخاذ الق اررات اآلمنة ،والتنظيم ،والمرونة والتواصل ،والتفاوض الذكي مع الذات ومع اآلخرين.
ويساعد اكتساب المفاهيم على االحتفاظ بالمعلومات واالستفاد منها وتطبيقها في المواقف
المختلفة ،إذا كانت منتظمة في شلل فئات محدد  ،ويعتمد اكتساب المفهوم على مجموعة عوامل
يذكر منها وهع المتعلم المعرفي ،ويقصد بذلك مدى معرفة المتعلم بالمفاهيم المتطلبة السابقة ،التي
تعد هرورية على نحو أساسي الكتساب المفاهيم الجديد  ،فقدر المتعلم على تعلم مفهوم جديد تتعثر

بمقدار فهمه للمفاهيم التي تعلمها في الساب  ،ولها عالقة بالمفهوم الجديد ،وأشار كانييه وبيرلنر
( )Gange & Berlinerإلى أل اكتساب المفهوم هو الذي يجعل التعلم مملناً (.)AlTiti, 2007

وتعد التربية الوطنية من المفاهيم التي لقيت وال تزال تلقى اهتماماً متزايداً بمرور الوقت في
المجتمعات اإلنسانية باختال أيديولوجياتها الفكرية ،وذلك نتيجة للثمار التي تعطيها وتعود بها على

هذه المجتمعات؛ فالتربية الوطنية تشير إلى تربية اإلنسال تربية تؤهله ألل يلول إنساناً صالحاً في

مجتمعه أو المجتمع الذي يحيا أو يعير به بحيث يقوم بواجباته ويلتزم بها تجاه نفسه وتجاه مجتمعه

بوازع داخلي قبل وجود أي شلل من أشلال المراقبة أو السلطة.

فالتربية الوطنية همن هذا اإلطار تشير إلى أنها :العملية التي نزود بها المتعلمين

بالمعرفة والمهارات والفهم لكي يلعبوا دو اًر فاعالً في مجتمعاتهم سواء أكال على المستوى المحلي أو
الوطني أو العالمي ،وليلونوا مواطنين يتصفول بشخصيات مفكر ومسؤولة وواعية لواجباتها
وحقوقها  ،وهي تعمل على تنمية جوان

شخصياتهم الروحية واألخالقية والثقافية وتطويرها ليلونوا

واثقين من أنفسهم ،ومسؤولين عن أفعالهم وتصرفاتهم داخل الترفة الصفية وخارجهاCrick, ( ،

 .)2000وفي هذا السياق أولت وزار التربية والتعليم موهوع التربية الوطنية االهتمام والرعاية ،من
خالل خطط التطوير التربوي التي ركزت على إعداد المعلمين والمعلمات المؤهلين للقيام بدور ريادي
في التربية الوطنية لطلبتهم ومن خالل إعداد مقررات دراسية للتربية الوطنية يدرسها المتعلم من
الصف األول األساسي و حتى الصف العاشر األساسي ،بشلل يعم لديه المعرفة الوطنية والسلوك

الوطني الحضاري المنتمي لذا فإل المسؤلية تقع على عات معلمي التربية االجتماعية والوطنية

واإلسالمية كونهم مسؤولين مباشر عن التربية الوطنية وتدريسها للطلبة ،باإلهافة إلى كونهم األكثر
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دراية ومعرفة بمحتواها؛ وبالتالي األكثر قدر من معلمي المواد الدراسية األخرى في تحديد جوان
الخلل في دور المعلم في التربية الوطنية للطلبة.)Ababneh, 2002( .
أهمية استخدام الخرائط الذهنية في الجوانب التربوية والتعليمية

هناك عد فوائد للخرائط الذهنية منها مراعا الفروق الفردية ،وتنمية مهارات التفكير ،كما أنها

تحفز على اإلبداع وتنشيط الذهن ،وتشوق المتعلم للماد التعليمية ألنها تضفي عليها المتعة ،و
تشجعه على توليد األفكار واآلراء الجديد  ،وتنمي قدرته على توظيف مهار الرسم واإلخراج بشلل
جيد ،وهذه الفوائد كلها تساعد المتعلم على تذكر األفكار المهمة وتزيد من ثقته بذاته وبالتالي ترفع

المستوى التحصيلي للمتعلم ،كما أل استخدامها يؤدي إلى حف المعلومات لمد أطول وتذكر جميع
المعلومات المهمة ،وتوجه المتعلمين إلى هرور استكمال النقل في المعلومات إل وجد (،2006

.)Mahmoud

ايجابيات وسلبيات الخرائط الذهنية لكل طريقة تعليمية ميزات تمتاز بها وكذلك ال تخلو أي

طريقة من بعض السلبيات والخرائط الذهنية كتيرها من الطرق التعليمية لها إيجابيات وسلبيات ،ومن
إ يجابياتها أنها تعمل على بث روع التشوي لدى المتعلم ،وبالتالي تجعله أكثر تعاونا واستعدادا لتلقي
المعرفة ،كما تجعل الدروص والعروض أكثر تلقائية وذبداعا وذمتاعا سواء بالنسبة للطال
وبالتالي تمثل فرصة أكبر للطال

أو المعلم،

في الحصول على عالمات أفضل في االختبارات ،وذلك ألل

الخرائط الذهنية تمثل ماد الكتاب في شلل واهح وقابل للتذكر ومختصر ير متشع  ،وتتميز
أيضا بعنها ال تقتصر فقط على إظهار الحقائ  ،وذنما تبين العالقات بين الحقائ وهذا يحق تعلما

ذا معنى ،كما تمثل الخرائط الذهنية أهمية خاصة النسبة للطلبة الذين يعانول من صعوبات التعلم،

وخاصة من يجدول صعوبة في القراء والكتابة (.( Buzan and Buzan, 2007
الدراسات السابقة:

أجرى زيدال ،وشاكر ( )Zidane and Shaker, 2012دراسة هدفت على أثر استراتيجية

المتشابهات في اكتساب المفاهيم التاريخية لتلميذات الصف الخامس االبتدائي ،واستخدم الباحثال
المنهج التجريبي من خالل اختيار عينة ملونة من ( )21تلميذ وتطبيقات اختبارات الدراسة عليهن
وفقاً للمجموعات ،وبينت نتائج الدراسة ال استخدام استراتيجية المتشابهات أدى إلى زياد اكتساب
المفاهيم التاريخية عن تلميذات الصف الخامس االبتدائي من خالل تحفيز التفكير لدى التلميذات
واالنفتاع على تفسير المفاهيم وأبداء األراء للوصول إلى نتيجة ،وكذلك تقدم استراتيجية المتشابهات
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التعم في تفاصيل المفاهيم واصبح

للدرص فائد .

أما موي وليال (  )Moi and Lian, 2007فقد قاما بتقصي أثر الخرائط الذهنية على فهم

وتذكر نصوص الفهم واالستيعاب في اللتة الصينية ،وتطوير مهارات التفكير لدى الطلبة ،تكونت
عينة الدراسة من ( )25طال

وطالبة تم اختيارهم من صفو

ابتدائية لتطبي

الدراسة عليهم،

وأشارت النتائج أل هناك تحسن في مستويات الطلبة في كل االختبارات البعدية التي خضعوا لها،
أل الطلبة كانوا قادرين على استرجاع اإلجابات بشلل فعال من الخريطة الذهنية ،وأفاد

ولوح

الطلبة بعل الخرائط الذهنية ملنتهم من فهم النصوص بشلل أفضل وبالتالي تذكر المعلومات بشلل
أفضل وأسرع .
هدفت دراسة المولد ( )AlMouloud, 2009إلى معرفة أثر استخدام الخرائط الذهنية على

التحصيل لدى طالبات الصف الثالث الثانوي في مدينة ملة الملرمة في ماد الجترافيا ،وتكونت

عينة الدراسة من ( )73طالبة ،وقسمت الطالبات إلى مجموعتين هابطة تتكول من ( )67طالبة،

ومجموعة تجريبية تتكول من ( )68طالبة ،استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وقامت بتطبي

تجربتها على الوحد الرابعة في ماد الجترافيا وهي بعنوال " الثرو المعدنية والصناعية في الوطن

العربي"  ،وكانت نتيجة الدراسة قد بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية اللواتي تم تدريسهن باستخدام طريقة الخرائط الذهنية ،وبين متوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي تم تدريسهن بالطريقة التقليدية بعد هبط التحصيل

القبلي.
ودراسة علي بالي واودين ) (Aydin, 2009وهدفت إلى التعر

مدي فاعلية خرائط العقل

باليد والحاسوب في تملين طالب الصف السادص االبتدائي لتعلم المفاهيم المتضمنة في وحد (نظم

في هيئتنا) على أساص البناء الفكري أو العقلي للطالب ،حيث أجريت الدراسة في ازمير في تركيا،

وتوصلت الدراسة إلى تفوق استراتيجية خرائط العقل بواسطة اليد على خرائط العقل باستخدام
الحاسوب.
قام ) (Boisvert, 2000بتحديد أثر استخدام مجموعة من الدروص في علم النفس لطلبة

العلوم اإلنسانية في تعليم التفكير الناقد ،هذه الدروص أخذت بعين االعتبار المباد

الخاصة بتعليم التفكير الناقد ،وكانت عينة الدراسة تتكول من  34طال
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تتراوع أعمارهم بين  17و  24سنة ،وتم استخدام منهج دراسة الحالة لجمع المعلومات من خالل
أربعة أشهر من التدريس من خالل استخدام تقنية المالحظة بالمشاركة ،المقابلة ،وتحليل الوثائ ،

وبعد تطبي مقياص التفكير الناقد أظهرت النتائج أل المتعلمين سجلوا نجاحا يقدر بنسبة % 49.6
كما اكدت هذه الدراسة على أل تطوير التفكير الناقد ال بد أل يركز على وهع استراتيجية تعتمد
على تعليم مهارات التفكير الناقد المختلفة.
تعر
ودراسة الجعافر والخرابشة ) (Jaafara and Kharabsheh, 2007التي هدفت إلى ّ
درجة امتالك المتعلمين المتفوقين من مدرسة اليوبيل في األردل لمهارات التفكير الناقد ،حيث بلتت

العينة )  ( 94طالباً وطالبة من طالب الصفين العاشر والحادي عشر بواقع ) (50ذكور و)(44

إنا  ،وقد استخدم الباحثال مقياص كاليفورنيا للتفكير الناقد( االستنتاج -االستدالل-االستقرار -
التحليل -التقويم) ،وقد أشارت النتائج إلى تدني واهح لدرجات العينة في المجموع الكلي ولكل مهار
على حد على المقياص المطب  ،كما ال يوجد فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات يعزى

لمتتير الجنس ومتتير مستوى الصف الدراسي ،بينما وجد أثر دال إحصائيا لتفاعل الجنس والصف
الدراسي في مهارتي االستنتاج واالستقراء لصالح إنا

الصف العاشر في مهار االستنتاج ولصالح

ذكور الصف العاشر في مهار االستقراء .
كما جاءت دراسة سعيد ( )Saeed, 2009والتي هدفت للتعر

إلى مدى فعالية

استراتيجيتين من استراتيجيات ما وراء المعرفة وهما ( )PQ4Rو ( )K.W.Lوذلك في تنمية ثالثة
متتيرات تابعة وهي ،التحصيل ،والتفكير الناقد ،وتتيير االتجاه ،في فرع من فروع اللتة العربية وهو
بمهارت التفكير الناقد في تطبيقات
ا
النحو في المرحلة اإلعدادية ،وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة
القواعد النحوية ،اختبار لقياص التحصيل ،واختبار للتفكير الناقد ،ومقياص اتجاه للتالميذ نحو الماد ،
ودليل للمعلم ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )81طال  ،تم تقسيمهم إلى ثال

مجموعات،

مجموعتين تجريبيتين إحداهما تدرص باستخدام  PQ4Rوعددها ( )31طالباً والثانية تدرص باستخدام
( )K.W.Lوبلغ عددها ( )31طالباً ،ومجموعة ثالثة هابطة تدرص بالطريقة التقليدية ،وقد توصلت
النتائج إلى تفوق استراتيجية ( )K.W.Lعلى استراتيجية  PQ4Rفي تنمية المتتيرات الثال  ،وقد تم
التوصل إلى فعالية االستراتيجيتين في تنمية المتتيرات التابعة الثالثة بصفة عامة وذلك مقارنة

باألسالي

التقليدية المتبعة في تدريس النحو.
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كما هدفت دراسة ) ،(Ameen, 2008إلى معرفة فاعلية استراتيجية تبادل األدوار(ااستراتيجية
كاجال في تنمية التفكير الناقد( معرفة االفتراهات ،التفسير ،تقويم المناقشات ،االستنباط،
االستنتاج) أو التحصيل واالحتفاظ بماد التاريخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنور ،

تحصيليا من إعدادها ،واختبار التفكير
اختبار
ًا
حيث طب البحث ع ) (64طالبة ،واستخدمت الباحثة
ً
الناقد لواطسول/جالسر تقنين على البيئة السعودية فاروق عبد السالم وممدوع سليمال ،وتوصلت

الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة على كل من اختبار التفكير الناقد كلل ،وكل مهار على حد  ،وكذلك على االختبار

التحصيلي واالختبار التحصيلي المؤجل (االحتفاظ) لصالح المجموعة التجريبية.

هدفت دراسة عرام ( )Auram, 2012إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي
 k.w.lفي اكتساب المفاهيم ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي ،ولتحقي
أهدا

الدراسة واإلجابة عن أسئلتها اتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،حيث تم تطبي الدراسة على

عينة قصدية ملونة من ( )85طالبة من طالبات الصف السابع في مدرسة عيلبول األساسية

المشتركة بمدينة خال يونس ،وتم تطبي االختبار قبلي ًا وبعديا على مجموعتي الدراسة التجريبية
والضابطة ،وبينت نتائج الدراسة وجود فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طالبات المجموعة
التجريبية عن المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود

فروق داله إحصائياً بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة في
اختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية .
التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من خالل مراجعة الدراسات السابقة تناولها فاعلية استراتيجيات التدريس مثل

استراتيجة الجدول الذاتي مثل دراسة عرام ( ،)Auram, 2012خرائط العقل مثل دراسة موي وليال

( )Moi and Lian, 2007و المولد ( ،)AlMouloud, 2009والتفكير الناقد مثل (Boisvert,
) 2000) (Jaafara and Kharabsheh, 2007والخرائط المعرفية  ،كما يتضح من خالل مراجعة
بعض الدراسات السابقة تناولها مدى امتالك الطلبة المفاهيم المتنوعة ومهارات التفكير الناقد
باإلهافة إلى التحصيل الدراسي في مساقات مختلفة كالجترافيا والتاريخ والبال ة والدراسات
االجتماعية و يرها ،وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري لمتتيرات
الدراسة الحالية باإلهافة إلى بناء تصور لكيفية تطوير أدوات الدراسة .
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وتتميز الدراسة الحالية عن سابقاتها في تناولها المتتيرات السابقة بشلل شمولي والمتمثل في
أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي (  )K.W.Lوخرائط العقل في اكتساب مفاهيم التربية
الوطنية ومهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر.

الطريقة و االجراءات:

منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ألنه يتناس

مع طبيعة الدراسة التي تدرص أثر متتيرين

مستقلين (استراتيجيتي الجدول الذاتي ،وخرائط العقل) في متتيرين تابعين (اكتساب مفاهيم التربية
الوطنية ومهارات التفكير الناقد) ،كما يتناس

منهج الدراسة مع طبيعة اختيار عينتها.

مجتمع الدراسة وأفراد عينتها:

تم اختيار أفراد الدراسة من مدرسة صفية بنت عبدالمطل

األساسية للبنات ،وهي من المدارص

الحلومية التابعة لمحافظة العقبة للعام الدراسي  ،6105/6102حيث تكونت عينة الدراسة من

( )57طالبة يتوزعن بالتساوي على ثال

شع

من شع

الصف العاشر األساسي ،فقد جرى

اختيارهن بطريقة قصدية ،وتم تعين المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية

والمجموعة الضابطة عشوائياً ،حيث درست المجموعة التجريبية األولى باستخدام استراتيجية الجدول
الذاتي ( ،)K.W.Lودرست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجية خرائط العقل ،في حين
درست المجموعة الضابطة باستخدام الطرائ االعتيادية.
أدوات الدراسة:

لتحقي أهدا

الدراسة وجمع البيانات من أفراد الدراسة جرى بناء اختبارين ،أحدهما اختبار

اكتساب مفاهيم التربية الوطنية ،واآلخر اختبار مهارات التفكير الناقد.
صدق اختبار اكتساب مفاهيم التربية الوطنية:

تاام التحقا ماان صاادق اختبااار اكتساااب مفاااهيم التربيااة الوطنيااة بعره اه علااى لجنااة تحلاايم ماان

أساااتذ الجامعااات المتخصصااين فااي المناااهج وطاارق التاادريس والقياااص والتقااويم ،والمشاارفين التربااويين

والمع ا ا االمين الا ااذين يدرسا ااول التربيا ااة الوطنيا ااة وعا ااددهم ( ، )8بها ااد

الوقا ااو

علا ااى دالالت الصا اادق

الظاهري لالختبار ،والحلم على مناسبة فقراته ،وقياسها الكتساب مفاهيم التربية الوطنياة ،وذهاافة أو

حااذ

أو تع ااديل مااا يا اراه المحلمااول ،وق ااد خاارج االختب ااار بصااورته النهائي ااة ملوناااً م اان ( )67سا اؤاالً

موهوعياً من نوع االختيار من متعدد ،كما في ملح .
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ثبات اختبار اكتساب مفاهيم التربية الوطنية:

للتحق من ثبات اختبار اكتساب مفاهيم التربياة الوطنياة تام تطبيقاه علاى عيناة اساتطالعية مان

ياار عينااة الد ارسااة ملونااة ماان ( )36طالبااة ماان طالبااات الصااف األول الثااانوي فااي مدرسااة الم ازار

الثانوي ااة ل،ناااا  ،وقاااد ج اارى حسااااب ثباااات االختباااار باس ااتخدام معادلاااة ك ااودر ريتشاردساااول (KR-

 )20)(Kuder and Richardson -20لمناسبته لقياص ثبات األسئلة الموهاوعية ،وقاد بلاغ معامال
الثبااات باسااتخدام معادلااة كااودر رتشاردسااول ( ،)1.80وهااو معاماال ثبااات مناس ا

أل اراض الد ارسااة،

كما تم حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لألسئلة .
إجراءات الدراسة :

تمثلت إجراءات الدراسة فيما يأتي:

 .0تم أخذ الموافقة الرسمية من مديرية التربية والتعليم محافظة العقبة ،بناء على كتااب تساهيل مهماة
إجراء الدراسة من الجامعاة األردنياة ،لتطبيا الد ارساة علاى طالباات الصاف العاشار األساساي فاي
مدرسة صفية بنت عبدالمطل

األساسية للبنات.

 .6تم االطالع على األدب الساب المتعل بمتتيرات الدراسة ،ل،حاطة بما تناولته الدراسات الساابقة
حول متتيرات الدراسة ،والنتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات ،لالستفاد منهاا فاي بنااء أدوات

الدراسة ،ومشللة الدراسة ،واألسالي

اإلحصائية ل،جابة عن أسئلة الدراسة .

 .3تم اختيار أفراد الدراسة مان طالباات الصاف العاشار األساساي ،وتقسايمهن إلاى ثاال

مجموعاات،

مجموعتين تجريبيتين ،ومجموعة هابطة .

 .4تم تصميم أداتي الدراسة واستخراج دالالت صدقهما وثباتهما.
 .7تا اام تطبي ا ا االختبا ااار القبلا ااي علا ااى المجما ااوعتين التج ا اريبيتين والمجموعا ااة الضا ااابطة قبا اال تطبي ا ا
الدراسة ،وتصحيح االختبار وف مفتاع التصحيح المعتمد في الدراسة.
 .2تا اام تا اادري

المعلما ااات علا ااى االسا ااتراتيجيات المختا ااار فا ااي الد ارسا ااة (اسا ااتراتيجية الجا اادول الا ااذاتي

( ،)K.W.Lواستراتيجية خرائط العقل ،لتطبيقها على طالبات المجموعتين التجريبيتين.

 .5قام اات معلما ااة التربي ااة الوطني ااة بتطبيا ا اس ااتراتيجية الج اادول ال ااذاتي ( )K.W.Lعل ااى المجموع ااة
التجريبيااة األولااى ،وتطبي ا اسااتراتيجية خ ارائط العقاال علااى المجموعااة التجريبيااة الثانيااة ،واسااتخدام
الطرائ االعتيادية في تدريس المجموعة الضابطة.
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 .8ت اام إع اااد تطبيا ا االختب ااارين (اكتس اااب مف اااهيم التربي ااة الوطني ااة ،مه ااارات التفكي اار الناق ااد) عل ااى
المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة ،بعد االنتهاء من تطبي االساتراتيجيتين فاي تادريس

المجموعتين التجريبيتين.

 .8تم تصحيح االختبار البعدي وف مفتاع التصحيح المعتمد في الدراسة.
 .01تم تحليل نتائج الدراسة إحصائياً ،ومناقشتها في هوء اسئلة الدراسة.
متغيرات الدراسة:

تضمنت المتتيرات االتية:
 .1المتغيرات المستقلة:

اسااتراتيجية التاادريس وهااي :اس اتراتيجية الجاادول الااذاتي ( ،)K.W.Lواسااتراتيجية خ ارائط العقاال،

والطريقة االعتيادية.
 .2المتغيرات التابعة:
أ -اكتساب المفاهيم

ب -اكتساب مهارات التفكير الناقد.
نتائج الدراسة

قامت الباحثة خالل هذا الفصل بتقديم النتائج التاي تام الحصاول عليهاا مان خاالل تحليال نتاائج

ادوات الدراسة باستخدام برنامج الرزم االحصائية  SPSSوجاءت النتائج على النحو التالي:

نتائج السؤال االول :ما أثر استراتيجية الجادول الاذاتي ( )K.W.Lفاي اكتسااب مفااهيم التربياة

الوطنية لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردل؟

ت اام اس ااتخراج المتوس ااطات الحس ااابية واالنح ارف ااات المعياريا اة إلجاب ااات الطالب ااات عل ااى اختباااار

اكتساب المفااهيم الالتاي درسان باساتخدام اساتراتيجية الجادول الاذاتي مقارناة بالطالباات فاي المجموعاة
الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية لالختبارين القبلي والبعدي .والجدول( )0يظهر النتائج:
الجدول  )1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في االختبار القبلي البعدي
الكتساب مفاهيم التربية الوطنية حسب استراتيجية الجدول الذاتي والطريقة االعتيادية في التدريس
المجموعة
التجريبية األولى
الضابطة

المتوسط الحسابي
حجم العينة
نوع المعالجة
البعدي
القبلي
64.32
05.48
67
الجدول الذاتي
08.32
05.11
67
االعتيادية
المتتير التابع :اكتساب مفاهيم التربية الوطنية
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البعدي
القبلي
1.511
3.00
4.36
3.08
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يبين الجدول ( )0المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات الالتاي درسان
بطريقة الجدول الذاتي فاي المجموعاة التجريبياة األولاى علاى اختباار اكتسااب مفااهيم التربياة الوطنياة،

وعالماات الطالبااات الالتااي درسان بالطريقااة االعتياديااة فاي المجموعااة الضااابطة علاى نفااس االختبااار،
ويتضااح منااه وعنااد مقارنااة هااذه المتوسااطات بمتوسااطات عالمااات الطالبااات فااي المجموعااة الضااابطة
الالتي درسن بالطريقة االعتيادياة يالحا أل المتوساطات الحساابية للمجموعاة التجريبياة األولاى أعلاى

ماان المتوسااطات الحسااابية للمجموعااة الضااابطة .وماان أجاال التعاار علااى مسااتوى الداللااة اإلحصااائية

لهااذه الفااروق فااي المتوسااطات الحسااابية فااي ظاال وجااود اختبااارين قبلااي وبعاادي فقااد تاام إج اراء تحلياال
التباين المصاح

) (ANCOVAالذي يظهر نتائجه في الجدول (.)6

الجدول  )2تحليل التباين المصاحب المشترك) ألداء المجموعة التجريبية األولى من طالبات الصف العاشر

األساسي في اختبار اكتساب مفاهيم التربية الوطنية تبعاً الستراتيجية التدريس بالجدول الذاتي مقارنة بالطريقة
االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

االختبار القبلي
استراتيجية التدريس
الخطع
الكلي
الكلي المع ّدل

05.88
420.652
443.264
63564.11
800.761

0
0
45
71
48

متوسط مجموع
المربعات
05.88
420.652
8.438

قيمة )F
0.88
48.851

مستوى
الداللة
1.057
1.111

توهااح النتااائج فااي الجاادول ( )6أل قيمااة ( ) السااتراتيجية التاادريس التااي بلتاات ()48.851

ذات داللااة إحصااائية إذ بلتاات قيمااة مسااتوى الداللااة ( ،)1.111وهااذا يعنااي وجااود فااروق ذات داللااة
إحصاائية باين متوسااطات أداء المجموعاة التجريبياة األولااى التاي درسات باسااتخدام اسات ارتيجية الجاادول

الااذاتي مقارنااة بالمجموعااة الضااابطة التااي درساات بالطريقااة االعتياديااة ،وتعاازى هااذه النتيجااة إلااى أل
اس ااتراتيجية الج اادول ال ااذاتي ( )K.W.Lتجع اال الطالب ااات إيجابي ااات ف ااي تعلمه اان ،مت ااعمالت للمعرف ااة
الملتساابة لااديهن ،فاسااتخدام هااذه الطريقااة لاادى طالبااات المجموعااة التجريبيااة األولاى قااد جعلهاان يقاايمن

ماادى اكتسااابهن للمعرفااة وماان هاامنها المفاااهيم ،فقااد حااددت الطالبااات مسااتوى معاارفتهن السااابقة ومااا
تقوم مستوى اكتساب المفاهيم كعحاد عناصار المعرفاة،
ير بن بتعلمه وما تعلمنه ،مما يجعل الطالبات ّ
والبحث عن تشليل صور واهحة للمفهوم بشلل ذاتي.

وتتش ااابه نت ااائج ه ااذا السا اؤال م ااع نت ااائج د ارس ااة ( )Auram,2012الت ااي أظهااارت أل اس ااتخدام

استراتيجية الجدول الذاتي ( )K.W.Lله أثر دال إحصائياً في تحسين مستوى اكتساب المفاهيم.
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نتائج السؤال الثاني :ما أثر استراتيجية الجدول الذاتي ( )K.W.Lفي اكتساب طالبات الصف

العاشر األساسي في األردل لمهارات التفكير الناقد؟ وتنبث منه الفرهية الثانية:

ت اام اس ااتخراج المتوس ااطات الحس ااابية واالنح ارف ااات المعياري ااة إلجاب ااات االلطالب ااات عل ااى اختب ااار

تنمية التفكير الناقد في المجموعة التجريبية األولى الالتي درسن باستخدام اساتراتيجية الجادول الاذاتي
مقارن ااة بالطالب ااات ف ااي المجموع ااة الض ااابطة الالت ااي درس اان بالطريق ااة االعتيادي ااة لالختب ااارين القبل ااي
والبعدي .وتظهر النتائج في الجدول (.)3

الجدول  )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في االختبار القبلي البعدي لتنمية
مهارات التفكير الناقد حسب استراتيجية الجدول الذاتي والطريقة االعتيادية في التدريس
المجموعة
التجريبية األولى
الضابطة

المتوسط الحسابي
حجم العينة
نوع المعالجة
البعدي
القبلي
64.41
08.88
67
الجدول الذاتي
63.76
04.81
67
االعتيادية
المتتير التابع :تنمية مهارات التفكير الناقد

االنحراف المعياري
البعدي
القبلي
6.80
4.60
6.80
3.61

يبين الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات الالتاي درسان
بطريقااة الجاادول الااذاتي فااي المجموعااة التجريبيااة األولااى علااى اختبااار تنميااة مهااارات التفكياار الناقااد،

وعالماات الطالبااات الالتااي درسان بالطريقااة االعتياديااة فاي المجموعااة الضاابطة علاى نفااس االختبااار،
ويتضااح منااه أل المتوسااط الحسااابي لعالمااات الطالبااات ف ااي المجموعااة التجريبيااة األولااى وبمقارنتهااا
بالمتوسااط الحسااابي لعالمااات نف ااس المجموعااة ف ااي االختب ااار البع اادي (اكتساااب المفاااهيم ف ااي التربي ااة
الوطنية) مع مقارناة هاذه المتوساطات بمتوساطات عالماات الطالباات فاي المجموعاة الضاابطة الالتاي
درساان بالطريقااة االعتياديااة يالح ا أل المتوسااطات الحسااابية للمجموعااة التجريبيااة األولااى أعلااى ماان

المتوسطات الحسابية للمجموعة الضابطة.

وماان أجاال التعاار إلااى مسااتوى الداللااة اإلحصااائية لهااذه الفااروق فااي المتوسااطات الحسااابية فااي

ظل وجود اختبارين قبلي وبعدي فقد تم اجراء تحليل التباين المصااح
نتائجه في الجدول(.)4

211

) (ANCOVAالاذي يظهار

أثر استخدام استراتيجيتي الجدول الذاتي وخرائط العقل في اكتساب.....

عفراء المطارنه ،أ.د .ناصر الخوالده

الجدول  )4تحليل التباين المصاحب ) (ANCOVAألداء المجموعة التجريبية األولى من طالبات الصف
العاشر األساسي في اختبار تنمية مهارات التفكير الناقد تبعاً الستراتيجية التدريس بالجدول الذاتي مقارنة
بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

االختبار القبلي
استراتيجية التدريس
الخطع
الكلي
المعدل
الكلي
ّ

4.283
628.061
206.085
63378.11
882.11

درجات
الحرية
0
0
45
71
48

متوسط مجموع
المربعات
4.283
628.061
03.167

قيمة )F

مستوى الداللة

1.321
61.220

1.776
1.111

توهااح النتااائج فااي الجاادول ( )4أل قيمااة ( ) السااتراتيجية التاادريس التااي بلتاات ()61.220

ذات داللااة إحصااائية إذ بلتاات قيمااة مسااتوى الداللااة ( ،)1.111وهااذا يعنااي وجااود فااروق ذات داللااة
إحصاائية باين متوسااطات أداء المجموعاة التجريبياة األولااى التاي درسات باسااتخدام اساتراتيجية الجاادول

الااذاتي مقارنااة بالمجموعااة الضااابطة التااي درساات بالطريقااة االعتياديااة ،وتعاازى هااذه النتيجااة إلااى أل

اسااتراتيجية الجاادول الااذاتي ( )K.W.Lقااد جعلاات طالبااات الصااف العاشاار األساسااي فااي المجموعااة

التجريبيااة يمارساان بعااض مهااا ارت التفكياار الناقااد لتقياايم مسااتوى اكتسااابهن للمعااار  ،وتحديااد المعرفااة

الم اراد تعلمهااا ومااا قماان بتعلمااه فع االً ،وتقااويم تعلمهاان الجديااد خااالل م ارحاال إعااداد الطالبااات للجاادول
الااذاتي ،وهااي إج اراءات قااد تحساان ماان مسااتوى مهااارات التفكياار الناقااد الخاصااة بالتحلياال والتقااويم ماان

خالل توظيف مها ارت التفكير الناقد من تحليل وتقويم واستدالل واستقراء.

باإلهافة إلى جعل الطالبات يمارسن التعمل الذاتي ،ومعالجة المعار الملتسابة لتحدياد ماا تام
اكتسابه ،وما ير بن باكتسابه ،وما اكتسبنه فعالً ،وهي معالجات قد تحسن من مهارات التفكير الناقاد
خصوص ااً عنااد تحديااد مااا تر ا الطالبااة معرفتااه ،فااال تااتم هااذه المرحلااة دول تقياايم للمعرفااة الملتساابة
وأهمية التوسع فيها لتشليل صور واهحة للمعار في ذهن الطالبة.

وتتف ا نتااائج هااذا الس اؤال مااع نتااائج د ارسااة سااعيد ( )Saeed, 2009التااي أظهاارت وجااود أثاار

الستخدام استراتيجية الجدول الذاتي ( )K.W.Lفي تنمية مهارات التفكير الناقد.
نتائج السؤال الثال  :ما أثر استراتيجية خرائط العقال فاي اكتسااب مفااهيم التربياة الوطنياة لادى

طالبات الصف العاشر األساسي في األردل؟

ت اام اس ااتخراج المتوس ااطات الحس ااابية واالنح ارف ااات المعياري ااة إلجاب ااات الطالب ااات عل ااى اختباااار

اكتساب مفاهيم التربية الوطنية الالتي درسن باستخدام استراتيجية خرائط العقال مقارناة بالطالباات فاي
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المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية لالختبارين القبلي والبعدي .وتظهار النتاائج فاي
الجدول (.)7

الجدول  )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في االختبار القبلي البعدي الكتساب
مفاهيم التربية الوطنية باستخدام استراتيجية خرائط العقل والطريقة االعتيادية في التدريس
المجموعة
التجريبية الثانية
الضابطة

المتوسط الحسابي
حجم العينة
نوع المعالجة
البعدي
القبلي
66.82
08.14
67
خرائط العقل
08.32
05.11
67
االعتيادية
المتتير التابع :اكتساب مفاهيم التربية الوطنية

االنحراف المعياري
البعدي
القبلي
6.37
3.63
4.36
3.08

يبين الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات الالتاي درسان
بطريقااة خ ارائط العقاال فااي المجموعااة التجريبيااة الثانيااة فااي اختبااار اكتساااب مفاااهيم التربيااة الوطنيااة،

وعالمااات الطالبااات الالتااي درساان بالطريقااة االعتياديااة فااي المجموعااة الضااابطة فااي نفااس االختبااار،
ويتضااح منااه أل المتوسااط الحسااابي لعالمااات الطالبااات فااي المجموعااة التجريبيااة الثانيااة الالتااي درساان
بطريقة خرائط العقل في االختبار القبلي وعند مقارنة هذه المتوساطات بمتوساطات عالماات الطالباات
في المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة االعتيادية يالح أل المتوسطات الحسابية للمجموعاة

التجريبية الثانية أعلى من المتوسطات الحسابية للمجموعة الضابطة ،ومن أجل التعر على مساتوى

الداللة اإلحصائية لهذه الفروق في المتوسطات الحسابية في ظل وجود اختبارين قبلي وبعادي فقاد تام
اجراء تحليل التباين المصاح

) (ANCOVAالذي يظهر نتائجه في الجدول(.)2

الجدول  )6تحليل التباين المصاحب المشترك) ألداء المجموعة التجريبية الثانية من طالبات الصف العاشر
األساسي في اختبار اكتساب مفاهيم التربية الوطنية تبعاً الستراتيجية التدريس بخرائط العقل مقارنة بالطريقة
االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي

مصدر التباين

مجموع المربعات

االختبار القبلي
استراتيجية التدريس
الخطع
الكلي
المعدل
الكلي
ّ

07.658
658.187
725.446
66088.11
845.611

درجات
الحرية
0
0
45
71
48

متوسط مجموع
المربعات
07.058
658.187

قيمة )F

مستوى الداللة

0.627
63.134

1.622
1.111

توهح النتاائج فاي الجادول ( )2أل مصادر التبااين باين المجموعاة التجريبياة الثانياة والمجموعاة

الضابطة ال يعود لالختبار القبلي حيث بلتات قيماة ( ) لالختباار القبلاي ( )0.627وهاي يار ذات
داللة إحصائية ( ،)1.622بل الستراتيجية التدريس حيث أظهارت النتاائج أل قيماة ( ) الساتراتيجية
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التدريس التي بلتت ( )63.134ذات داللة إحصائية إذ بلتت قيماة مساتوى الداللاة ( .)1.111وهاذا

يعناي وجاود فااروق ذات داللاة إحصاائية بااين متوساطات أداء المجموعاة التجريبيااة الثانياة التاي درساات
باستخدام استراتيجية خرائط العقل مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

وتعزى هذه النتيجة إلى فاعلية استراتيجية خرائط العقل في ربط عناصر المعرفاة ،ورباط بعاض

المفاهيم ببعضها مما يسهل اكتسابها ويسهل تشليل تصور شمولي للمعرفاة التاي تتضامنها ،كماا أنهاا
وهااعت تصااو اًر بصارياً لعناصاار المعرفااة والمفاااهيم أمااام طالبااات الصااف العاشاار األساسااي ،فالطالبااة
أصبحت قادر على أل ترى عناصر المعرفة والعالقات بينها بشلل بصري.

ويس اارت رب ااط األمثل ااة ب ااالمفهوم ،وجعل اات تص ااور الطالب ااة للمفه ااوم وعالقات ااه باألمثل ااة محسوسا ااً
ويملن رؤيته أكثر من الطرق االعتيادية التي تقوم على تخيل المفهوم.
وتتشاابه نتاائج هاذا الساؤال ماع نتاائج د ارساة ماوي ولياال أوديان وباالي )(Aydin, 2009

التي أظهرت وجود أثر الستراتيجية خرائط العقل في تحسين مستوى اكتساب المفاهيم.

نتااائج الس اؤال الرابااع :مااا أثاار اسااتراتيجية خ ارائط العقاال فااي اكتساااب طالبااات الصااف العاشاار
األساسي في األردل لمهارات التفكير الناقد؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنح ارفاات المعيارياة إلجاباات الطالباات علاى اختباار تنمياة

مهارات التفكير الناقد الالتي درسن باستخدام استراتيجية خرائط العقل مقارنة بالطالبات في المجموعة
الضااابطة الالتااي درساان بالطريقااة االعتياديااة لالختبااارين القبلااي والبعاادي ،وتظهاار النتااائج فااي الجاادول

(.)5
الجدول  )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات في االختبار القبلي البعدي لتنمية
مهارات التفكير الناقد حسب استراتيجية خرائط العقل والطريقة االعتيادية في التدريس

المجموعة
التجريبية الثانية
الضابطة

المتوسط الحسابي
حجم العينة
نوع المعالجة
البعدي
القبلي
67.02
08.84
67
خرائط العقل
63.76
04.81
67
االعتيادية
المتتير التابع :تنمية مهارات التفكير الناقد

االنحراف المعياري
البعدي
القبلي
0.30
3.60
6.80
3.61

من خالل النتائج المبينة في الجادول أعااله وعناد مقارناة هاذه المتوساطات بمتوساطات عالماات
الطالبات في المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقاة االعتيادياة يالحا أل المتوساطات الحساابية
للمجموعاة التجريبياة الثانيااة أعلاى مان المتوسااطات الحساابية للمجموعاة الضااابطة ،ومان أجال التعاار
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إلى مستوى الداللاة اإلحصاائية لهاذه الفاروق فاي المتوساطات الحساابية فاي ظال وجاود اختباارين قبلاي
وبعدي فقد تم إجراء تحليل التباين المصاح

) (ANCOVAالذي يظهر نتائجه في الجدول (.)8

الجدول  )8تحليل التباين المصاحب المشترك) ألداء المجموعة التجريبية الثانية من طالبات الصف العاشر
األساسي في اختبار تنمية مهارات التفكير الناقد تبعاً الستراتيجية التدريس بخرائط العقل مقارنة بالطريقة
االعتيادية في االختبار التحصيلي البعدي

مصدر التباين
االختبار القبلي
استراتيجية التدريس
الخطع
الكلي
المعدل
الكلي
ّ

مجموع
المربعات
0.255
30.012
668.863
68885.11
627.661

درجات
الحرية
0
0
45
71
48

متوسط مجموع
المربعات
0.255
30.012
4.886

قيمة )F
1.343
2.37

مستوى
الداللة
1.620
1.107

توهح النتاائج فاي الجادول ( )8أل مصادر التبااين باين المجموعاة التجريبياة الثانياة والمجموعاة

الضابطة ال يعود لالختبار القبلي حيث بلتات قيماة ( ) لالختباار القبلاي ( )1.343وهاي يار ذات
داللااة إحصااائية ،باال السااتراتيجية التاادريس حيااث أظهاارت النتااائج أل قيمااة ( ) السااتراتيجية التاادريس

التي بلتت ( )2.37ذات داللة إحصائية إذ بلتت قيماة مساتوى الداللاة ( .)1.107وهاذا يعناي وجاود

فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطات أداء المجموعااة التجريبيااة الثانيااة التااي درساات باسااتخدام
استراتيجية خرائط العقل مقارنة بالمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

و تعزى هذه النتيجة إلى أل استراتيجية خرائط العقال تزياد مان فرصاة الطالباات لتحليال المعاار قبال
الكشف عن العالقات بينها ،فالطالبة قبل بناء الخارطة الذهنية عليها أل تحلل المعرفة إلى عناصرها
لكااي تبحااث عاان العالقااات فيمااا بينهااا؛ ممااا قااد يزيااد ماان إحاادى مهااارات التفكياار الناقااد وهااي مهااار
التحليل.
كما أل اساتراتيجية خارائط العقال تجعال الطالباة تتعما فاي المعرفاة ،لتحدياد الكلياات والجزئياات

المتفرعة عنها ،ولكي ترسم الطالبة خارطة ذهنية للدرص ،فإنها تبحث عن الكليات وتضاعها فاي رأص
أو وس ااط الخارط ااة ،ث اام تُف اارع منه ااا الجزئي ااات ،وه ااي ب ااذلك تم ااارص التفكي اار االس ااتقرائي واالس ااتنتاجي

واالستداللي وهي مهارات قد تنمي مهارات التفكير الناقد ،وتعمل استراتيجية خارائط العقال علاى تنمياة
مهااارات التفكياار الناقااد ماان خااالل تعماال الطالبااة فااي المعرفااة الملتساابة لااديها بعااد االنتهاااء ماان رساام
الخارطاة الذهنيااة ،ومالحظااة الجزئيااات والعالقااات فيمااا بينهااا ،والحلاام علااى إهااافة عناصاار جديااد أم
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قا ا ار اًر يس ااتند إل ااى التحلي اال واالس ااتدالل ،وه ااي

وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتاائج د ارساة ماوي ولياال ( )Moi & Lian, 2007التاي أظهارت

وجود أثر الستخدام استراتيجية خرائط العقل في تنمية مهارات التفكير الناقد.
التوصيات والمقترحات

في ظل ما توصلت له الدراسة من نتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات والمقترحاات علاى

النحو التالي:
.0

تطبيا اساتراتيجية الجاادول الاذاتي فاي مناااهج التربياة الوطنياة والمناااهج االجتماعياة المعتماد فااي
وزار التربية والتعليم.

 .6تطبي استراتيجية خرائط العقل (الخرائط الذهنية) في مناهج التربية الوطنية والمناهج االجتماعياة
المعتمد في وزار التربية والتعليم.
 .3إعطاااء المعلمااين دورات خاصااة فااي مجااال اسااتخدام اس اتراتيجيات التاادريس المتنوعااة وماان أبرزهااا
استراتيجيتي الجادول الاذاتي وخارائط العقال؛ وذلاك لماا لهاا مان دور كبيار فاي تنمياة قادرات الطلباة

ومهاراتهم.

 .4إجراء العديد من الدراسات واألبحا

حول استراتيجيات التدريس التاي مان المملان االساتفاد منهاا

في العملية التعليمية.
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